คู่มือการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมืองแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ
http://www.villagefund.or.th
มิถุนายน ๒๕๕๑

คานา
นโยบายกองทุ น หมู่ บ ้า น เป็ นนโยบายที่ ส าคัญ ของรั ฐ บาลในการสร้ า งเสริ ม
ระบบเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมัน่ คงแข็งแรง โดยการสนับสนุ น จัดสรรเงินทุ น ๑ ล้านบาท
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นใช้เป็ นทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้เพิ่ม
รายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนเร่ งด่วนของประชาชน รวมถึงการสร้างสวัสดิการ
สวัสดิภาพ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของประชาชนในหมู่บา้ นหรื อชุมชนเมือง
คู่ มื อการจั ด ตั้ งและจด ท ะเบี ยน กองทุ น ห มู่ บ้ า น เล่ ม นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อให้
คณะอนุ กรรมการสนับสนุ นระดับจังหวัด/อาเภอ เครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองทุกระดับ
หมู่บ้านและชุ มชน เมือง ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานสาหรับ การจัดตั้งกองทุ น หมู่บา้ น ให้
บรรลุ ตามนโยบายของรั ฐ บาล หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่ มื อ เล่ ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ และช่ วยให้ก าร
ดาเนินงานประสบความสาเร็จต่อไป

สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ
มิถุนายน ๒๕๕๑

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ ๑

แนวทางการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน
ตาม พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
- นโยบาย
๑
- คุณสมบัติหมู่บา้ นและชุมชนเมืองที่จะจัดตั้งกองทุนหมู่บา้ นตามพระราชบัญญัติ ๑
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

ส่ วนที่ ๒

ขั้นตอนในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน
- ขั้นตอนในการจัดตั้งและจดทะเบียน
- วิธีการดาเนินการจัดตั้งและจดทะเบียน
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินความพร้อม

ส่ วนที่ ๓

๒
๒
๗

เอกสารแบบฟอร์ มทีเ่ กีย่ วข้ อง
- แบบติดตามสังเกตุการณ์ คัดเลือกคณะผูจ้ ดั ตั้งกองทุน (คณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้ น / ชุมชนเมือง) (กทบ.๑)
- แบบคาขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บา้ น (กทบ.๒)
- แบบรายงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง (กทบ.๓)
- แบบประเมินความพร้อม และอนุมตั ิจดั ตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมือง (กทบ.๕)
- แบบสรุ ปผลการประเมินความพร้อมของกองทุนหมู่บา้ น และชุมชนเมือง
(กทบ.๖)

ภาคผนวก
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔
ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บา้ น พ.ศ. ๒๕๕๑

๑

แนวทางการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน
ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗

นโยบาย
คณะกรรมการกองทุ น หมู่บ้านและชุ ม ชนเมื อ งแห่ งชาติ เห็ น ชอบในหลักการที่ จะขยาย
โอกาสให้แก่หมู่บา้ นที่มีการจัดตั้งใหม่ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามนโยบายกองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมืองแห่งชาติ

คุณสมบัตหิ มู่บ้านและชุมชนเมืองที่จดั ตั้งกองทุนหมู่บ้าน
การจัด ตั้ง และจดทะเบี ยนกองทุ น หมู่ บ ้า น ตาม พรบ.กองทุ น หมู่ บ้านและชุ ม ชนเมื อ ง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาจากหมู่บา้ นและชุมชนเมืองที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) เป็ นหมู่บา้ นจัดตั้งใหม่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
๒) เป็ นหมู่ บ ้านเดิ ม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและชุ ม ชนเมื อ งเดิ ม ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก่ อ น ๑ กัน ยายน ๒๕๔๗ ทั้งหมด ที่ ยงั ไม่ ส ามารถจัด ตั้งกองทุ น
หมู่บา้ นได้

๒

ขั้นตอน/กระบวนการ วิธีดาเนินการ และผู้ดาเนินการ
ในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน

ขั้นตอนในการจัดตั้งและจดทะเบียน
๑) การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้กบั หมู่บา้ นและชุมชนเมือง
๒) การเตรี ยมความพร้อมในการจัดตั้ง
๓) การสร้างการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น
๔) การจัดตั้งและจดทะเบียน
๕) การจัดสรรและโอนเงิน

วิธีการดาเนินการจัดตั้งและจดทะเบียน
ขั้นตอน

วิธีการ

บทบาท

๑. การประชาสั ม พั น ธ์ ๑) การประชาสัมพันธ์เชิง
- สทบ.
และสร้ า งความเข้า ใจ
นโยบายและหลักการ
ให้ ก ับ หมู่ บ ้า น/ชุ ม ชน
เมือง
๒) ประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่
- อนุกรรมการและ
เป้ าหมาย นโยบาย ปรัชญา เครื อข่าย
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการ
เตรี ยมความพร้อม

เครื่องมือ
- สื่ อโทรทัศน์ วิทยุ และ
สิ่ งพิมพ์
- แผนปฏิบตั ิการของ
อนุกรรมการและเครื อข่าย
(งบประมาณที่ สทบ.
จัดสรรให้)

อนุกรรมการ

: คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานกองทุนหมู่บา้ นระดับ

เครือข่ าย

และอาเภอ
: คณะกรรมการเครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง

จังหวัด

๓

ขั้นตอน

วิธีการ

บทบาท

เครื่องมือ

๒ . ก าร เต รี ย ม ค ว า ม ๑) จัดประชาคม ๓ ใน ๔ - หัวหน้าครัวเรื อนใน - หมูบ่ า้ น/ชุมชนเมือง บันทึก
พร้อมในการจัดตั้ง
ของครัวเรื อนทั้งหมดเพื่อ หมู่บา้ น/ชุมชน
การประชุมประชาคม
- ขออนุมตั ิจดั ตั้งและจด
- อนุกรรมการระดับ - แบบ กทบ. ๑
ทะเบียนกองทุนหมู่บา้ น
อาเภอและเครื อข่าย
- คัดเลือกคณะกรรมการ
ร่ วมสังเกตการณ์
กองทุนหมู่บา้ น
๒) จัดทาระเบียบ/ข้อบังคับ - คณะกรรมการ
และขอความเห็นชอบจาก กองทุนหมู่บา้ น
ประชาคม
และประชาคม

- ระเบียบ ข้อบังคับกองทุน
หมู่บา้ นให้ศึกษาจากกองทุน
หมู่บา้ นที่เป็ นนิติบุคคลแล้ว

๓) รับสมัครสมาชิก

- แบบรับสมัครสมาชิกของ
กองทุนหมู่บา้ น

- คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้ น

๔) เปิ ดบัญชีที่ ๒ บัญชีเงิน - คณะกรรมการ
สะสมของกองทุนหมู่บา้ น กองทุนหมู่บา้ น

- ประกาศพื้นที่การให้บริ การ
ของธนาคาร (โดยสอบถาม
ข้อมูลจากอนุกรรมการ หรื อ
เครื อข่าย)

๔

ขั้นตอน

วิธีการ

บทบาท

๓. กระบวนการสร้างการ ๑) จัดการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับ - อนุกรรมการและ
เรี ย น รู ้ เกี่ ย วกั บ ก าร - พ .ร.บ . ระเบี ยบ แล ะ เครื อข่าย
บริ ห ารจัดการกองทุ น
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมู่บา้ น
- ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
กองทุนหมู่บา้ น
- บัญชีกองทุนหมู่บา้ น

เครื่องมือ
- การจัดการเรี ยนรู้ตาม
แผนปฏิบตั ิการของ
อนุกรรมการและเครื อข่าย

๒ ) ป ระ เมิ น ก ารจั ด ก าร - อนุกรรมการและ
เรี ยนรู้
เครื อข่าย

- แบบ กทบ. ๕ ส่ วนที่ ๒
ประเมินการเรี ยนรู้

๓) ให้กองทุนหมู่บา้ นจัดทา - อนุกรรมการและ
แ บ บ ก ท บ . ๒ แ ล ะ เครื อข่าย
จั ด เต รี ย ม เอ ก ส า ร
ประกอบ เพื่ อ ยื่ น จัด ตั้ง
และจดทะเบียน

- แบบ กทบ. ๒

๕

ขั้นตอน
วิธีการ
๔ . ก ารจั ด ตั้ งแ ล ะ จ ด ๑. กองทุนหมู่บา้ นยืน่ ขอ
ทะเบียน
จัดตั้งและจดทะเบียน

บทบาท
เครื่องมือ
- คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น - แบบ กทบ.๒

๒.ประเมินความพร้อม
- อนุกรรมการและเครื อข่าย
- แจ้งผลการประเมินความ - อนุกรรมการและเครื อข่าย
พร้อมให้กองทุนหมู่บา้ น
ทราบ
๓. เปิ ดบัญชี ๑ เพื่อรองรับ - คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น
เงินจัดสรร

๔. ธนาคารรายงานข้อมูล
- ธนาคาร
กองทุนหมู่บา้ นที่ผา่ นการ
ประเมิน

- แบบ กทบ. ๕ ส่ วนที่ ๑
- สาเนา แบบ กทบ. ๕

- สาเนา แบบ กทบ.๒ และ
สาเนาแบบ กทบ.๕ จาก
ประกาศพื้นที่การบริ การ
ของธนาคาร (โดย
สอบถามข้อมูลจาก
อนุกรรมการและเครื อข่าย)
- แบบ กทบ. ๓

๕. กองทุนหมู่บา้ นยืน่
- คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น - เอกสารประกอบการยืน่
จดทะเบียน
เอกสารประกอบการจัดตั้ง
และจดทะเบียน
๖. การรายงานผลการ
ประเมินความพร้อม
ให้กบั นายทะเบียน
กองทุนหมู่บา้ น

- อนุกรรมการและเครื อข่าย

- แบบ กทบ.๕ และแบบ
กทบ.๖

๗ .อ นุ มั ติ จั ด ตั้ ง แ ล ะ - นายทะเบียนประจาจังหวัด - หนังสื อสาคัญแสดงการ
จด ท ะ เบี ย น ก อ งทุ น (ยกเว้นกรุ งเทพมหานครให้ยื่น จัดตั้งและจดทะเบียน
กองทุนหมู่บา้ น
หมู่บา้ น
กับนายทะเบียนกองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมือง
แห่งชาติ)

๖

ขั้นตอน

๕. การจัดสรรและโอนเงิน

วิธีการ
บทบาท
๘ . แจ้ ง สทบ. ในฐานะ - นายทะเบียนประจาจังหวัด
สานักงานนายทะเบี ยน
กองทุ น หมู่ บ้ านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ

เครื่องมือ
- กทบ. ๖

๙. แจ้งธนาคารเพื่อบันทึก - นายทะเบียนประจาจังหวัด
ข้อมูลและออนไลน์ให้
สานักงานใหญ่

- กทบ. ๖

๑ . ส ท บ . น า เ ส น อ - คณะกรรมการกองทุน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร หมู่บา้ นและชุมชนเมือง
พิ จ ารณาจัด สรรและ แห่งชาติ
โอนเงิ น ๑ ล้ านบาท
ให้กบั กองทุนหมู่บา้ น

- แบบสรุ ปผลการประเมิน
ความพร้อมของ กองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมือง
(กทบ.๖)

๒ .เมื่ อ ไ ด้ รั บ ค ว า ม - สทบ.
เห็ น ชอบ สทบ.แจ้ ง
ธนาคารเพื่อโอนเงิน
๓. ธนาคารแจ้ ง ผลการ - ธนาคาร
โ อ น เงิ น ให้ ส ท บ .
ทราบ
๔. แจ้งอนุกรรมการและ - สทบ.
เครื อข่ ายเกี่ ยวกับ การ
จัด สรรและโอนเงิ น
ให้กบั กองทุนหมู่บา้ น

๗

หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขการประเมินความพร้ อม
ประเด็น
๑. การมีส่วนร่ วม
- จานวนครัวเรื อน
- จานวนสมาชิก
- เงินฝากสัจจะ / ค่าหุน้
๒. ระเบียบข้ อบังคับ

๓. การสร้ างการเรียนรู้ เกีย่ วกับการบริหารจัดการกองทุน
- ด้านการบริ หารจัดการ
- ด้านบัญชี
- ด้านกฎหมาย
๔. การบริหารจัดการเป็ นไปตามระเบียบ/ข้ อบังคับ
หรือไม่

ตัวชี้วดั
- ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ ครัวเรื อน
- ไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ คน / กองทุน
- ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ บาท / กองทุน
มีองค์ ประกอบ ดังนี้
- หมวดที่ ๑ ว่าด้วยเรื่ องทัว่ ไป (คานิยาม,วัตถุประสงค์ ฯลฯ)
- หมวดที่ ๒ ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น
(คุณสมบัติ/อานาจหน้าที่ แต่ละตาแหน่ง
- หมวดที่ ๓ ว่าด้วยสมาชิกกองทุน
- หมวดที่ ๔ ว่าด้วยเงินทุน
- หมวดที่ ๕ ว่าด้วยการกูย้ มื เงินทุน
- หมวดที่ ๖ ว่าด้วยการเงิน และบัญชี
(การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี )
- หมวดที่ ๘ ว่าด้วยการควบคุมและตรวจสอบ

- ความรู้/ประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการ
- ความรู้/ประสบการณ์ในเรื่ องบัญชี
- ความรู้ /ประสบการณ์ในเรื่ องกฎหมาย
- มีแนวทางการบริ หารจัดการที่ชดั เจน
 หลักเกณฑ์การกูย้ มื
 หลักเกณ์การชาระคืนเงิน
 วิธีการเก็บรักษาเงิน
 การติดตาม และตรวจสอบ

ภาคผนวก

๑

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๔
ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บา้ น
พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อให้การจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง ตามพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้องกับ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็ น
นิ ติบุค คลของกองทุ นหมู่บ้านและชุ มชนเมื อง พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ (๑) ข้อ ๙ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๑๙ (๕) และมาตรา ๒๓ วรรคสาม แห่ งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงได้ออก
ระเบียบไว้ดงั นี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บา้ น พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ผอู้ านวยการสานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็ นผูร้ ักษาการ
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุนหมู่บา้ น” หมายความว่า กองทุนหมู่บา้ นหรื อกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี
“หมู่บา้ น” หมายความว่า หมู่บา้ นที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเทศบาล กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา หรื อเขตพื้นที่อื่น
ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
“คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น หรื อ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี
“กรรมการกองทุนหมู่บา้ น” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น หรื อ
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของกองทุนหมู่บา้ น หรื อสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง
แล้วแต่กรณี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการสานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
“นายทะเบียนกองทุนหมู่บา้ น” หมายความว่า ผูอ้ านวยการ หรื อบุคคลซึ่งผูอ้ านวยการมอบอานาจ

๒

“หนังสื อสาคัญ” หมายความว่า หลักฐานที่นายทะเบียนกองทุนหมู่บา้ นออกให้กองทุน
หมู่บา้ นที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้อง
“คณะกรรมการเครื อข่าย” หมายความว่า คณะกรรมการเครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น ระดับ
จังหวัด คณะกรรมการเครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ นระดับอาเภอ คณะกรรมการเครื อข่ายกองทุนหมู่บา้ น
ระดับตาบล
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอาเภอ
หมวด ๑
นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๕ ให้ผอู้ านวยการเป็ นนายทะเบียนกองทุนหมู่บา้ น
ข้อ ๖ ให้นายทะเบียน มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) มอบอา นาจให้บุคคลทา หน้าที่แทนนายทะเบียน และ/หรื อผูช้ ่วยนายทะเบียน
เพื่อปฏิบตั ิการตามระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
(๒) กาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจดทะเบียน
นิติบุคคลกองทุนหมู่บา้ น
(๓) ออกประกาศ คาสัง่ ต่าง ๆ รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานเพื่อปฏิบตั ิการตามระเบียบนี้
(๔) รายงานผลการดา เนินการจัดตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บา้ นต่อ
คณะกรรมการ
(๕) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๒
การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเครื อข่ายให้การสนับสนุนสร้างความเข้าใจ
และสร้างการเรี ยนรู้ในการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น ให้เป็ นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริ หารกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบอื่น ๆ
ข้อ ๘ ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บา้ น ให้ผใู้ หญ่บา้ นเรี ยกประชุมหัวหน้าครัวเรื อนในหมู่บา้ น
ครัวเรื อนละหนึ่งคน เพื่อเปิ ดเวทีชาวบ้านในการชี้แจง ทาความเข้าใจเตรี ยมความพร้อมและดาเนินการ
เลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น โดยมีอนุกรรมการสนับสนุนระดับอาเภอเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาตลอดจน
สนับสนุนให้การเลือกสรรดาเนินไปด้วยความโปร่ งใส บริ สุทธิ์ ยุติธรรม

๓

การประชุมตามวรรคหนึ่ ง ผูเ้ ข้ามาประชุมจะต้องมีหัวหน้าครัวเรื อนจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ของครัวเรื อนทั้งหมดในหมู่บา้ น ทั้งนี้ หัวหน้าครัวเรื อนอาจมอบอานาจให้ผูแ้ ทนครั วเรื อนเข้าประชุ ม
แทนได้ เมื่อที่ประชุมกาหนดวิธีการเลือกแล้วเสร็ จ ให้ผใู้ หญ่บา้ นและคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
อาเภอสนับสนุ นให้การเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นเป็ นไปตามมติของเวทีชาวบ้านในส่ วนของ
ชุมชนเมือง ให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอาเภอ หรื อระดับเขต
เป็ นผูท้ าหน้าที่แทนผูใ้ หญ่บา้ นตามวรรคแรก
ข้อ ๙ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้ นให้นาบทบัญญัติตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริ หารกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นจัดทาระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บา้ น เสนอต่อเวที
ประชาคมรับรอง
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น รับสมัครสมาชิก และเปิ ดบัญชีกองทุนหมู่บา้ น
(บัญชีที่ ๑) ภายใต้ชื่อบัญชี “กองทุนหมู่บา้ นหรื อกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณี (ชื่อบ้านหรื อ
ชื่อชุมชน...........................หมู่ที่............ตาบล/แขวง........................อาเภอ/เขต............................
จังหวัด.....................)” ไว้กบั ธนาคาร เพื่อรับโอนเงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ และเปิ ดบัญชี
เงินสะสม (บัญชีที่ ๒) เพื่อรองรับเงินฝากของสมาชิก
หมวด ๓
การจัดการความรู้ และการพิจารณาความพร้ อม
ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเครื อข่าย ให้การสนับสนุนคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้ น ในการเรี ยนรู้ดา้ นปรัชญา วัตถุประสงค์ และการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น เพื่อให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะอันเป็ นพื้นฐานความพร้อมของการบริ หารจัดการกองทุนและ
การจดทะเบียนกองทุนหมู่บา้ นต่อนายทะเบียน
ข้อ ๑๒ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความพร้อมของกองทุนหมู่บา้ น ให้คานึงถึงหลักการ ดังนี้
(๑) ความพร้อม ความเข้าใจ และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในหมู่บา้ นรวมทั้ง
การแสดงออกอย่างชัดเจนซึ่ งความพร้อมในการเข้าร่ วมบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ นและการควบคุม
ดูแลกันเองในการใช้ประโยชน์จากกองทุนหมู่บา้ นของประชาชนในกองทุนหมู่บา้ น
(๒) ความพร้อมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นที่เป็ นความพร้อมของบุคคล
ด้านความรู้และประสบการณ์ ในการบริ หารกองทุนทางสังคมของหมู่บา้ น เช่ น กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคาร
หมู่บา้ น กองทุนอาชีพและกองทุนสวัสดิการ และความพร้อมในการเข้าบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น

๔
(๓) การบริ หารจัดการกองทุ น หมู่ บ ้านที่ ส อดรั บ และเกื้ อกูล กัน ในส่ วนเงิ นอุ ดหนุ นจาก
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่ งชาติและกองทุนทางสังคมหรื อกองทุนที่หน่วยงานราชการจัดตั้งขึ้น
(๔) การมีระบบการตรวจสอบระบบบัญชีและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นโดยสมาชิก และมีตวั ชี้วดั ประสิ ทธิภาพการดาเนินกิจกรรมของกองทุน
หมู่บา้ น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพาตนเอง เพื่อความโปร่ งใสและมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
(๕) บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและสมาชิ ก ในการกู้เงิ น เกี่ ย วกับ ระเบี ย บของ
คณะกรรมการกองทุ นหมู่ บา้ นและชุ ม ชนเมื องแห่ งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริ หารกองทุ นหมู่ บา้ นและ
ชุ มชนเมืองแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบของกองทุนหมู่บา้ น เพื่อให้ทราบถึงหลักการบริ หารจัดการ
กองทุนหมู่บา้ นที่ถูกต้อง
(๖) กองทุนหมู่บา้ นมีการเรี ยนรู ้ ดา้ นการออมเงิน สวัสดิการ สวัสดิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของสมาชิกและประชาชนในหมู่บา้ น
ข้อ ๑๓ กองทุนหมู่บา้ นที่ผ่านการเตรี ยมความพร้อม ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการของนาย
ทะเบี ยนที่ กาหนด ให้คณะกรรมการกองทุ นหมู่บ ้านหรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบี ยน
กองทุนหมู่บา้ นต่อนายทะเบียน ณ สถานที่ที่นายทะเบียนกาหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอยื่น
จดทะเบียน ดังนี้
(๑) ชื่อกองทุนหมู่บา้ นและรหัสกองทุนหมู่บา้ น
(๒) สาเนาสมุดบัญชีกองทุนหมู่บา้ น (บัญชีที่ ๑) และบัญชีเงินสะสม (บัญชีที่ ๒)
(๓) สาเนาระเบียบ หรื อข้อบังคับของกองทุนหมู่บา้ น
(๔) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น
(๕) บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บา้ น
(๖) สาเนารายงานการประชุมเวทีประชาคม
(๗) แผนการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุนหมู่บา้ น
(๘) แผนที่แสดงที่ต้ งั ของที่ทาการกองทุนหมู่บา้ น
นอกจากเอกสารหลักฐานประกอบคาขอทะเบียนดังกล่าวแล้ว กองทุนหมู่บา้ นจะต้องแนบ
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่นายทะเบียนกาหนด
ข้อ ๑๔ เมื่อนายทะเบียนได้รับคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วให้พิจารณาการ
ขอจัดตั้งและจดทะเบียนให้เสร็ จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับคาขอและให้ปิดประกาศรายชื่อกองทุน
หมู่บา้ นที่ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียน ณ สานักงานรับจัดตั้งและจดทะเบียนนั้น
กรณี นายทะเบี ยนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานการจัดตั้งและจดทะเบี ยนไม่ ถู กต้อง ซึ่ งนายทะเบี ย น
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็ นการผิดพลาดที่มิใช่ในสาระสาคัญ ให้นายทะเบียนมีอานาจแก้ไข
ข้อ ๑๕ กองทุนหมู่บา้ นใดขาดเอกสารหลักฐานที่เป็ นสาระสาคัญอย่างหนึ่ งอย่างใดให้นายทะเบียนแจ้ง
ให้ผยู้ นื่ คาขอจดทะเบียนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ตรวจพบเพื่อแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง
ข้อ ๑๖ ให้นายทะเบียนออกหนังสื อสาคัญแสดงการเป็ นนิติบุคคลให้แก่กองทุนหมู่บา้ น

ที่ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียนแล้ว

๕

หมวด ๔
การจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้าน
ข้ อ ๑๗ เมื่ อ กองทุ น หมู่ บ้ านที่ ไ ด้ รั บ การจั ด ตั้ งและจดทะเบี ย นกองทุ น หมู่ บ้ านแล้ ว ให้
คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่ งชาติ ไปยังบัญชีกองทุนหมู่บา้ นแห่ ง
ระเบี ยบนี้ บัญชี ละหนึ่ งล้านบาทภายในระยะเวลาสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งเป็ นหนังสื อ จาก
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด
ในกรณี คณะกรรมการไม่สามารถจัดสรรเงินให้เสร็ จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง
ให้ขยายระยะเวลาต่อได้อีกไม่เกินสิ บห้าวัน
ข้อ ๑๘ กองทุนหมู่บา้ น เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้ว เงินหนึ่งล้านบาทที่คณะกรรมการจัดสรรให้น้ นั
ให้ถือว่าเป็ นเงินของรัฐที่ มอบหมายให้กองทุนหมู่บา้ นเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สุรพงษ์ สื บวงศ์ลี
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ

กทบ.๑
แบบติดตามสั งเกตการณ์ คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งกองทุน (คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุ มชนเมือง)
ชื่อบ้าน/ชุมชน.....................................หมู่ที่..............ตาบล/แขวง/เทศบาล...........................อาเภอ/เขต.................
จังหวัด....................................................
๑. กระบวนการเลือกคณะผูจ้ ดั ตั้ง (คณะกรรมการกองทุน) ตามข้อ ๒๘ ของระเบียบคณะกรรมการว่าด้วย การ
จัดตั้งและบริ หารกองทุนหมู่บา้ น และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (สังเกตการณ์)
(๑.๑) จานวนครัวเรื อนที่เข้าร่ วมประชุม จะต้องมีครัวเรื อนสามในสี่ ของจานวนครัวเรื อนทั้งหมด
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
(๑.๒) การเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น และชุมชนเมือง ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุม
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
๒. คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุน ตามข้อ ๒๐ ของระเบี ยบคณะกรรมการว่าด้วยการจัดตั้งและบริ หาร
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (สอบถามข้อมูลภายในหมู่บา้ น และข้อมูลทางราชการ)
คุณสมบัติตามทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบ
๑. เป็ นผูม้ ี ชื่ออยู่ในทะเบี ยนบ้านและอาศัยอยู่ในบ้านติ ดต่อกัน เป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี ก่อนวันที่ได้รับเลือกเป็ นกรรมการกองทุน
หมู่บน้
๒. เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะโดยมีอายุยี่สิบปี บริ บูรณ์ หรื อบรรลุนิติภาวะ
โดยการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิ ชย์
๓. เป็ นผู ้ที่ มี ค วามประพฤติ บ กพร่ องในศี ล ธรรมอั น ดี มี ค วาม
รับผิดชอบ เสี ยสละ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมชุมชน ไม่ติดการพนัน ไม่
เกี่ ย วข้อ งกับ ยาเสพติ ด และไม่ มี ป ระวัติ เสี ย หายทางด้านการเงิ น
ตลอดจนยึ ด มั่น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตนอัน มี พ ระ
มหากษัติยเ์ ป็ นประมุข
๔. ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตที่ศาลสั่งให้เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคน
เสมือนไร้ความสามารถ หรื อบุคคลล้มละลาย
๕. ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิดละหุโทษ
๖. ไม่ เคยต้อ งค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ามี ค วามผิ ด ต่ อ ต าแหน่ ง หน้า ที่
ราชการ หรื อ ความผิ ด ต่ อ ทรั พ ย์สิ น เว้น แต่ ค วามผิ ด ฐานท าให้ เสี ย
ทรัพย์ หรื อบุกรุ ก
๗. ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะ
กระท าความผิ ด วินั ย ร้ ายแรงฐานทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ าที่ หรื อ สร้ างความ
เสี ยหายร้ายแรงแก่ทางราชกร องค์กร หรื อหน่วยงานที่สงั กัด
๙. ไม่เป็ นผูท้ ี่ เคยพ้นจากตาแหน่ งคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๒๓
(๓) และ (๔)

ผลการประเมิน มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ/ทุกคน
 มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ เฉพาะบางคน
๑......................ขาดคุณสมบัติเรื่ อง..............................
๒......................ขาดคุณสมบัติเรื่ อง.............................
๓.......................ขาดคุณสมบัติเรื่ อง.............................
๔.......................ขาดคุณสมบัติเรื่ อง.............................
๕.......................ขาดคุณสมบัติเรื่ อง.............................
 มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนทุกข้อ / ทุกคน

..............................................
(..............................................)
อนุกรรมการสนับสนุนระดับอาเภอ /ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
วันที่........................................

กทบ.๒
แบบประเมินความพร้ อมกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมือง
จัดทาโดย
คณะผู้จัดตั้ง(คณะกรรมการกองทุน)..................................................................หมู่ท.ี่ ................
ตาบล/แขวง/เทศบาล...................................อาเภอ/เขต........................จังหวัด...........................
คาชี้แจง

แบบประเมินความพร้อมกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองจัดทาขึ้น เพื่อให้คณะกรรกมาร
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองได้ประเมินความพร้อมในด้านต่างๆ ของหมู่บา้ นและชุ มชน
รวมทั้งให้ขอ้ มูลรายละเอียดตามความเป็ นจริ ง สาหรับคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติใช้ในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาหมู่บา้ นและชุมชน
เมืองให้มีความเจริ ญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ส่ วนที่ ๑ ข้อมูลทัว่ ไปของหมูบ่ า้ น/ชุมชน
๑. จานวนประชากรในหมู่บา้ น/ชุมชน..............................คน
๒. จานวนครัวเรื อนในหมู่บา้ น/ชุมชน..............................ครัวเรื อน
๓. อาชีพของประชากรในหมู่บา้ น/ชุมชน ประกอบด้วย
๑. ..........................................................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................................................
๓. .........................................................................................................................................................
๔. .........................................................................................................................................................
๔. ผลผลิตของประชากรในหมู่บา้ น/ชุมชน
๔.๑ ผลผลิตด้านการเกษตรและอื่นๆ ในหมู่บา้ น/ชุมชน ประกอบด้วย (เช่น จากการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์
การทาประมง อุตสาหกรรมในครัวเรื อน หรื อ โรงงานเอกชนที่อยูใ่ นเขตหมู่บา้ น/ชุมชน เป็ นต้น)
๑. ..............................................................................................................................................................
๒. ............................................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................................................
๔. ............................................................................................................................................................
๕. ...........................................................................................................................................................
๔.๒ ผลผลิตจากข้อ ๔.๑ ซึ่งเป็ นผลผลิตด้านการเกษตรมีการแปรรู ปก่อนส่ งไปจาหน่ายที่อื่นหรื อไม่
 ไม่มี
 มี คือ ๑. ........................................................แปรรู ปเป็ น......................................................
๒. ......................................................แปรรู ปเป็ น......................................................
๓. ......................................................แปรรู ปเป็ น.......................................................

-๒๔.๓ การแปรรู ปผลผลิตตามข้อ ๔.๒ ใครเป็ นผูด้ าเนินการ
 ผลผลิตแต่ละครัวเรื อนเป็ นผูด้ าเนิ นการ ประกอบด้วย
๑. ...............................................................................................................................................
๒. ...............................................................................................................................................
๓. ................................................................................................................................................
 ผลผลิตที่หลายครัวเรื อนร่ วมกันดาเนิ นการ ประกอบด้วย
๑. .................................................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................................
๓. ................................................................................................................................................
๔.๔ นอกเหนือจากการใช้วตั ถุดิบในหมู่บา้ น/ชุมชน ซึ่ งใช้ในการแปรรู ปหรื อผลิตสิ นค้าแล้ว มีการซื้ อ
วัตถุดิบจากแหล่งอื่นนอกหมู่บา้ น/ชุมชน มาใช้ในการผลิตสิ นค้าบ้างหรื อไม่
 ไม่ได้ใช้วตั ถุดิบจากนอกหมู่บา้ น/ชุมชน
 ใช้วตั ถุดิบจากที่อื่น คือ ๑................................สั่งซื้ อจาก....................................................
๒. .............................สัง่ ซื้ อจาก....................................................
๓...............................สั่งซื้ อจาก....................................................
๔.๕ ผลผลิตของหมู่บา้ น/ชุมชน ส่ วนใหญ่จะส่ งไปจาหน่ายที่ใดบ้าง (ระบุจงั หวัด)
๑. จังหวัด.....................................สิ นค้าที่ส่งไปจาหน่าย คือ.................................................
๒. จังหวัด....................................สิ นค้าที่ส่งไปจาหน่าย คือ..................................................
๓. จังหวัด....................................สิ นค้าที่ส่งไปจาหน่าย คือ..................................................
๕. รายได้เฉลี่ยของประชากรในหมู่บา้ น/ชุมชน ต่อครัวเรื อน..............................................บาทต่อปี
ส่ วนที่ ๒ คณะผูจ้ ดั ตั้ง (คณะกรรมการกองทุน)
๑. จานวนครัวเรื อนที่เข้าร่ วมการประชุมเพื่อกาหนดวิธีการเลือกคณะผูจ้ ดั ตั้ง(คณะกรรมการกองทุน)
..........................ครัวเรื อน
๒. วิธีการคัดเลือกคณะผูจ้ ดั ตั้ง(คณะกรรมการกองทุน) (โดยย่อ)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

-๓๓. วันที่มีการเลือก คณะผูจ้ ดั ตั้ง(คณะกรรมการกองทุน)วันที่................เดือน.................พ.ศ. ................
๔. คณะผูจ้ ดั ตั้ง(คณะกรรมการกองทุน) ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้ นฯ หรื อไม่
 มีครบทุกคน
 ไม่ครบทุกคน คือ ๑. ................................................ขาดคุณสมบัติเรื่ อง...................................
๒. ...............................................ขาดคุณสมบัติเรื่ อง...................................
๓. ................................................ขาดคุณสมบัติเรื่ อง...................................
๕. คณะผูจ้ ดั ตั้ง(คณะกรรมการกองทุน)ได้ร่วมกันประเมินประสบการณ์ในการบริ หารเงินกองทุนหมู่บา้ น/
ชุมชนของตนเองแล้วมีความเห็นว่า จานวนคณะกรรมการที่มีประสบการณ์มีจานวน
 ตั้งแต่ ๕ คน ขึ้นไป
 ต่ากว่า ๕ คน หรื อไม่มี
๖. รายชื่อของคณะผูจ้ ดั ตั้ง(คณะกรรมการกองทุน) ผูท้ รงคุณวุฒิ และที่ปรึ กษาของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้ น/ชุมชนเมืองนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการ........................คน ผูท้ รงคุณวุฒิ....................................คน
ที่ปรึ กษา.................คน ดังนี้
(โปรดระบุตาแหน่งที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการในลาดับที่ ๔-๑๕ ในช่องว่างที่จดั เตรี ยมไว้)

ตาแหน่ ง
๑. ประธาน

๒. รองประธาน

๓. เลขานุการ

๔. กรรมการ
ตาแหน่ง...............
............................
๕. กรรมการ
ตาแหน่ง................
.............................

ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี )

การศึกษา

อาชีพ

รายได้ ต่อปี
(บาท)

ประสบการณ์ /ความสามารถ
พิเศษทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อ
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง

-๔-

ตาแหน่ ง
๖. กรรมการ
ตาแหน่ง.............
...........................
๗. กรรมการ
ตาแหน่ง.............
...........................
๘. กรรมการ
ตาแหน่ง...............
............................
๙. กรรมการ
ตาแหน่ง...............
............................
๑๐. กรรมการ
ตาแหน่ง................
.............................
๑๑. กรรมการ
ตาแหน่ง................
.............................
๑๒. กรรมการ
ตาแหน่ง...............
............................
๑๓. กรรมการ
ตาแหน่ง..............
...........................
๑๔. กรรมการ
ตาแหน่ง................
.............................
๑๕. กรรมการ
ตาแหน่ง...............
............................

ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี )

การศึกษา

อาชีพ

รายได้ ต่อปี
(บาท)

ประสบการณ์ /ความสามารถ
พิเศษทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อ
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง

-๕- ผูท้ รงคุณวุฒิและที่ปรึ กษา
ตาแหน่ ง

ชื่อ-นามสกุล

อายุ
(ปี )

การศึกษา

อาชีพ

รายได้ ต่อปี
(บาท)

๑.  ผูท้ รงคุณวุฒิ
 ที่ปรึ กษา
๒.  ผูท้ รงคุณวุฒิ
 ที่ปรึ กษา
๓.  ผูท้ รงคุณวุฒิ
 ที่ปรึ กษา
๔.  ผูท้ รงคุณวุฒิ
 ที่ปรึ กษา
๕.  ผูท้ รงคุณวุฒิ
 ที่ปรึ กษา
๖.  ผูท้ รงคุณวุฒิ
 ที่ปรึ กษา
๗.  ผูท้ รงคุณวุฒิ
 ที่ปรึ กษา
๘.  ผูท้ รงคุณวุฒิ
 ที่ปรึ กษา

ส่ วนที่ ๓ การเตรี ยมความพร้อมของหมูบ่ า้ น/ชุมชนเมือง
๑. ระเบียบข้อบังคับสาหรับใช้ในการดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง
 มีแล้ว
 อยูใ่ นระหว่างยกร่ าง
 ยังไม่มีระเบียบ/ข้อบังคับ

ประสบการณ์ /ความสามารถ
พิเศษทีเ่ ป็ นประโยชน์ ต่อ
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง

-๖๒. ระเบียบ/ข้อบังคับ มีขอ้ กาหนดในเรื่ องต่อไปนี้แล้วหรื อไม่
มี
ยังไม่มี


ข้อความทัว่ ไป


คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น


กองทุนและสมาชิกกองทุน


การกูย้ มื เงินกองทุนหมู่บา้ น


การเงินและการตรวจสอบ
๓. วิธีการกาหนดระเบียบ/ข้อบังคับ กาหนดขึ้นโดย
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง เป็ นผูก้ าหนดขึ้นเอง
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง และประชาชนในหมู่บา้ นร่ วมกันกาหนดขึ้น
๔. กระบวนการในเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ น
 ผ่าน
 ไม่มีผา่ น
๕. กระบวนการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการบัญชีกองทุนหมู่บา้ น
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
๖. กระบวนการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ผ่าน
 ไม่ผา่ น
ส่ วนที่ ๔
ทุนดาเนิ นการของกองทุนหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง
๑. จานวนกลุ่ม/องค์กรชุมชนภายในหมู่บา้ น ณ ปั จจุบนั มีจานวน......................กลุ่ม จาแนกเป็ น
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชื่อกลุ่ม

กิจกรรมกลุ่ม

จานวนสมาชิก
(คน)

วันทีจ่ ดั ตั้งขึน้

เงินทุนสะสม
(บาท)

-๗ลาดับ
ที่
๖

ชื่อกลุ่ม

กิจกรรมกลุ่ม

จานวนสมาชิก
(คน)

วันทีจ่ ดั ตั้งขึน้

เงินทุนสะสม
(บาท)

๗
๘
๙
๑๐

๒. ปั จจุบนั กองทุนหมู่บา้ น/ชุมชน มีสมาชิกแล้ว ประกอบด้วย
 สมาชิกประเภทบุคคล คือ  หัวหน้าครัวเรื อน............................คน
 สมาชิกสมทบ.................................คน
๓. จานวนเงินที่สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่ วมกับกองทุนหมู่บา้ น/ชุมชน ในรู ปของการถือหุ น้ /การออม/
ค่าธรรมเนียม/เงินบริ จาค หรื อให้เปล่า ในปั จจุบนั มีดงั นี้
เงินออม/เงินถือหุ ้น
เป็ นเงิน................................................บาท
ค่าธรรมเนียม
เป็ นเงิน................................................บาท
เงินบริ จาค/ให้เปล่า
เป็ นเงิน................................................บาท
เงินอื่นๆ คือ.................. เป็ นเงิน................................................บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
เป็ นเงิน.................................................บาท
๔. การเปิ ดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร………………...
 ยังไม่ได้เปิ ดบัญชี
 เปิ ดบัญชีที่ ๑ แล้ว เลขที่บญั ชี............................ธนาคาร…………..สาขา..............................
วันที่เปิ ดบัญชี...........................จานวนเงินฝากคงเหลือ ณ ปัจจุบนั เป็ นเงิน..................บาท
 เปิ ดบัญที่ ๒ แล้ว เลขที่บญั ชี............................ธนาคาร…………..สาขา...............................
วันที่เปิ ดบัญชี............................จานวนเงินฝากคงเหลือ ณ ปัจจุบนั เป็ นเงิน..................บาท

-๘๕. หมู่บา้ น/ชุมชน มีความร่ วมมือหรื อเชื่อมโยงในการพัฒนากับหมู่บา้ น ชุมชน หรื อ เครื อข่ายอื่นนอกหมู่บา้ น/
ชุมชนหรื อไม่
 ยังไม่มี
 มี
ได้แก่ - หมู่บา้ น/ชุมชน/เครื อข่าย......................................................................
กิจกรรมที่ร่วมกันดาเนินงาน...............................................................
- หมู่บา้ น/ชุมชน/เครื อข่าย.....................................................................
กิจกรรมที่ร่วมกันดาเนินงาน...............................................................
- หมู่บา้ น/ชุมชน/เครื อข่าย......................................................................
กิจกรรมที่ร่วมกันดาเนิ นงาน...............................................................
แนวคิดในการบริ หารจัดการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง เมื่อได้รับการสนับสนุนเป็ น
วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๑. วิธีการในการบริ หารเงินกองทุนหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง ให้มีการกระจ่ายผลประโยชน์อย่างทัว่ ถึง มีดงั นี้..........
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๒. วิธีการในการบริ หารเงินกองทุนหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง ให้มีการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่ อง มีดงั นี้.......................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๓. กองทุนหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง จะให้สมาชิกกูย้ มื เพื่อกิจกรรมอะไรบ้าง
ส่ วนที่ ๕

ลาดับ
ที่
๑

๒

๓

กิจกรรมทีใ่ ห้ ก้ ยู มื

วงเงินกู้ยมื
(บาท)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่อปี )

ระยะเวลาชาระคืน
(เดือน/ปี )

ข้ อกาหนดหรือ
เงือ่ นไขสาคัญ

-๙ลาดับ
ที่
๔

กิจกรรมทีใ่ ห้ ก้ ยู มื

วงเงินกู้ยมื
(บาท)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละต่อปี )

ระยะเวลาชาระคืน
(เดือน/ปี )

ข้ อกาหนดหรือ
เงือ่ นไขสาคัญ

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๔. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้ จะพิจารณาถึง...............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๕. วิธีการในการควบคุมและติดตามการใช้เงินกู้ วิธีดงั นี้.....................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

-๑๐๖. วิธีการป้ องกันความเสี่ ยงในการให้กู้ ประกอบด้วย.....................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๗. วิธีการแก้ไขปั ญหาในกรณี ที่สมาชิกได้รับเงินกูไ้ ปแล้วไม่ส่งใช้คืนเงินต้น และดอกเบี้ยเงินกูค้ ืนตามสัญญา
คือ.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๘. แนวทางในการบริ หารกองทุนหมู่บา้ น/ชุ มชนเมืองในด้านการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในหมู่บา้ น/ชุมชน
มีแนวทางดังนี้
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๙. ข้อคิดเห็นอื่นๆ ในการบริ หารกองทุนหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง
๑) ...................................................................................................................................................................
๒) ...................................................................................................................................................................
๓) ...................................................................................................................................................................
๑๐. การประเมินความพร้อมในหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง
 มัน่ ใจว่าหมู่บา้ น/ชุมชน มีความพร้อมรับการสนับสนุนเงินจัดสรรจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น
และชุมชนเมืองแห่งชาติ
 ยังไม่มนั่ ใจว่าหมู่บา้ น/ชุมชน มีความพร้อมรับการสนับสนุนเงินจัดสรรจากคณะกรรมการกองทุนหมู่
บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เนื่องจาก
๑) ..........................................................................................................................................................
๒) ..........................................................................................................................................................
๓) ..........................................................................................................................................................
๔) ..........................................................................................................................................................
๕) ..........................................................................................................................................................

-๑๑๑๐.๑ จากปั ญหาและความไม่มนั่ ใจข้างต้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ น/ชุมชนเมือง สามารถดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุ งได้เองหรื อใช้เครื อข่ายร่ วมกันแก้ไขปรับปรุ งในเรื่ องใดบ้าง
๑) ........................................................................................................................................................
๒) .......................................................................................................................................................
๓) .......................................................................................................................................................
๑๐.๒ รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนด้านวิชาการในส่ วนที่เกี่ยวกับเรื่ องใด
๑) .........................................................................................................................................................
๒) .........................................................................................................................................................
๓) ..........................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ประเมินและให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................
(........................................)
ประธาน

ลงชื่อ...............................................................
(.............................................)
รองประธาน

ลงชื่อ..............................................................
ลงชื่อ................................................................
(.........................................)
(............................................)
เลขานุการ
กรรมการ
ลงชื่อ............................................................
(........................................)
กรรมการ
ได้บนั ทึกข้อมูลกองทุนหมูบ่ า้ น/ชุมชนเมืองแล้ว
เมื่อวันที่....................................................................
รหัสกองทุนหมู่บา้ นเลขที่........................................
ลงชื่อ..............................................
(........................................)
ตาแหน่ง.........................................
ผูบ้ นั ทึกข้อมูล
(สาหรับธนาคาร)

กทบ. ๓
ทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมือง จังหวัด.....................................
ณ วันที.่ ...........เดือน...................พ.ศ. .................................
รหัส

รหัส

ชื่อ

เลขที่

เขต
ภาค

สาขา

สาขา

สมาชิก

กองทุนหมู่บา้ น/
ชุมชน

รหัส

เลข

หมู่
ที่

ตาบล

ว/ด/ป

อาเภอ
ไปรษณี ย ์

จัดตั้ง

ว/ด/ป
ที่ข้ ึน
ทะเบียน

จานวนสมาชิก
ปัจเจก
บุคคล

กลุ่ม

เงินทุน/
สะสม

สถาน
เลขที่บญั ชี

ชื่อประธาน

นามสกุล

อายุ

อาชีพ
ภาพ

กทบ. ๖
สรุ ปผลการประเมินความพร้ อมการจาแนกประเภทกองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมือง
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................

ลาดับที่

ตาบล/แขวง/
เทศบาล

หมู่ที่

ชื่ อกองทุนหมู่บ้าน/ชุ มชน
เมือง

ความเห็นคณะอนุฯ อาเภอ
เลขทีบ่ ัญชี

สาขาธนาคาร

มีความ
พร้ อม

ต้ องปรับ
ปรุ ง

ความเห็น
คณะอนุฯ จังหวัด
ผ่าน

ไม่ ผ่าน

