
แนวทางการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยื่นค าขอรับการสนับสนุนการเพิ่มทุน
ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 
         

1. การแจ้งผลการอนุมัติและการโอนเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 1.1 ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ(สทบ.) แจ้งผลกำรอนุมัติและกำรโอนเงินให้
คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร/ระดับอ ำเภอ/เขตและส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและ   
ชุมชนเมืองแห่งชำติ สำขำ ตำมแบบรำยงำนผลกำรจัดสรรและโอนเงินตำมโครงกำรเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
ระยะที่ 3 (แบบ กทบ. 18) เพ่ือแจ้งผลและตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรโอนเงินกำรด ำเนินงำนกำรเพ่ิมทุนตำม
โครงกำรเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 (ตรวจสอบกำรโอนเงินเข้ำบัญชีที่ 1 ของกองทุนหมู่บ้ำน)   

 ส ำหรับในกรณีกองทุนหมู่บ้ำนหรือชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติกำรขอรับกำรสนับสนุนกำรเพ่ิมทุน
ตำมโครงกำรเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ระยะที่ 3  สทบ.จะแจ้งข้อมูลที่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองควร
ด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของแต่ละกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเพ่ือขอรับกำรเพ่ิมทุน
ต่อไป  

1.2 คณะอนุกรรมสนับสนุนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร/ระดับอ ำเภอ/เขต ตรวจสอบควำมถูกต้องของ
กำรโอนเงินกำรด ำเนินงำนกำรเพ่ิมทุนตำมโครงกำรเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 (ตรวจสอบกำร  
โอนเงินเข้ำบัญชีที่ 1 ของกองทุนหมู่บ้ำน)  และแจ้งผลกำรอนุมัติและกำรโอนเงินให้กับกองทนุหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

 1.3  กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง  
   1.3.1 กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่ได้รับกำรจัดสรรและโอนเงินเพ่ิมทุน ระยะที่ ๓ กองทุนละ    
1 ล้ำนบำท ตรวจสอบกำรรับโอนเงินเข้ำบัญชีที่ 1 ของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง หำกกำรรับโอนเงินเข้ำบัญชีที่ 1 
ของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองไม่ถูกต้องให้ด ำเนินกำรแจ้งคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนระดับอ ำเภอ/ เขต ระดับ
จังหวัด/กรุงเทพมหำนคร เพ่ือแจ้งให้ สทบ. ทรำบและด ำเนินกำรแก้ไขกำรโอนเงินให้ถูกต้องต่อไป 
   1.3.2 กองทุนหมู่บ้ำนหรือชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติกำรขอรับกำรสนับสนุนเพิ่มทุน  
ระยะที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลที่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองควรด ำเนินกำรปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมที่ สทบ. แจ้งผล โดยสำมำรถขอทบทวนผลกำรพิจำรณำ หรือด ำเนินกำรตำม
แนวทำงกำรด ำเนินงำนปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองต่อไป 
 
2. แนวทางการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3  
 2.1  กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่ได้รับกำรจัดสรรและโอนเงินเพ่ิมทุนจำกรัฐบำล จ ำนวน 1 ล้ำนบำท 
สำมำรถน ำเงินที่ได้รับไปบริหำรจัดกำรภำยใต้ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ว่ำด้วย
กำรจัดตั้งและบริหำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อกำรประกอบอำชีพ กำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย บรรเทำเหตุฉุกเฉิน และควำมจ ำเป็นเร่งด่วนของประชำชน 
น ำไปสู่กำรสร้ำงสวัสดิกำรแก่สมำชิกอย่ำงเหมำะสมตำมเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการพิจารณาเงินกู้ยืมให้กับสมาชิกที่ยังไม่เคยได้รับการพิจารณามาก่อนเพื่อขยาย
บทบาทการให้บริการของกองทุนด้วย 
 2.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนเพ่ือแจ้งประชำสัมพันธ์กำรได้รับกำร
จัดสรรเงินเพ่ิมทุนตำมโครงกำรเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ให้รับทรำบข้อมูลร่วมกัน ตลอดจน
กำรปรับปรุง / แก้ไข ระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนในหมวดที่เกี่ยวข้องให้เหมำะสม ชัดเจน และ
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
 2.3  คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองสำมำรถพิจำรณำบริหำรจัดกำรเงินเพ่ิมทุนที่ได้รับให้แก่
สมำชิกกู้ยืมได้ตำมค าแนะน าการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 



 2.4  กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง จะต้องน ำแผนกำรออมเงิน แผนกำรเพ่ิมจ ำนวนสมำชิก แผนกำรสร้ำง
ระบบสวัสดิภำพสวัสดิกำรแก่สมำชิกและแผนกำรพัฒนำกองทุนหมู่บ้ำนหรือชุมชนเมืองน ำไปถือปฏิบัติตำมที่ได้จัดท ำ
ไว้ประกอบแบบค ำขอรับกำรสนับสนุนกำรเพ่ิมทุนตำมโครงกำรเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 
(กทบ. 13)  เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนหรือชุมชนเมืองของ
ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) ต่อไป 
 
3. แนวทางการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติการขอรับการสนับสนุนการ

เพิ่มทุน  ระยะที่ 3 
  3.1 คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองจัดประชุมเพ่ือแจ้งผลกำรยังไม่ได้รับอนุมัติกำรขอรับกำร
สนับสนุนกำรเพิ่มทุน  ระยะที่ 3 และข้อมูลที่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองต้องด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนให้สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนรับทรำบข้อมูลร่วมกัน และสำมำรถพิจำรณำด ำเนินกำรได้ดังนี ้
    3.1.1 ขอทบทวนข้อมูลตำมกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำยังไม่อนุมัติกำรขอรับสนับสนุนกำรเพิ่มทุน  
ระยะที่ 3  
    3.1.2 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง  
  3.2 กรณีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองขอทบทวนผลกำรพิจำรณำฯตำมข้อ 3.1.1 ให้จัดท ำแบบยื่นค ำขอ
ทบทวนผลกำรพิจำรณำยังไม่อนุมัติกำรขอรับสนับสนุนกำรเพ่ิมทุน  ระยะที่ 3 ของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง โดย
ชี้แจงเหตุผล และแสดงเอกสำรประกอบหลักฐำนกำรด ำเนินงำนเสนอต่อประธำนเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนและ  
ชุมชนเมือง ระดับต ำบล/เขต เพ่ือให้ควำมเห็นเบื้องต้นแล้วรวบรวมส่งที่คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนระดับอ ำเภอ/ระดับเขต 

 คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนระดับอ ำเภอ / ระดับเขต พิจำรณำเพ่ือให้ควำมเห็นตำมแบบยื่นค ำขอ
ทบทวนข้อมูลฯ โดยประธำน / เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนระดับอ ำเภอ /ระดับเขต กรุงเทพมหำนคร เป็น
ผู้ลงนำม เสนอต่อคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนระดับจังหวัด/ ระดับกรุงเทพมหำนคร เพ่ือรวบรวมและจัดส่งให้ สทบ. 
เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรจัดสรรเพิ่มทุนต่อไป 

3.3 กรณีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงฯ ตำมข้อ 3.1.2 ให้จัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแบบที่ สทบ. ก ำหนด พร้อมทั้งเอกสำรประกอบหลักฐำนกำรด ำเนินงำนโดยผ่ำนคณะอนุกรรมกำร
สนับสนุนระดับอ ำเภอ เขต /ระดับจังหวัด กรุงเทพมหำนคร เพ่ือรวบรวมและจัดส่งให้ สทบ.    

 และจัดส่งส ำเนำให้เครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่รับผิดชอบลงพ้ืนที่กองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมืองนั้นๆเพ่ือปฏิบัติกำรติดตำม สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ และพัฒนำกำรด ำเนินงำนต่อไป 

3.4 กำรติดตำม สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
ที่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติกำรขอรับกำรสนับสนุนกำรเพ่ิมทุน  ระยะที่ 3 

 3.4.1 ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ สำขำ (สทบ.สำขำ) ร่วมกับเครือข่ำยกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองระดับจังหวัด จัดท ำแผนปฏิบัติกำรลงพ้ืนที่ติดตำม สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ และ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติกำรขอรับกำรสนับสนุนกำรเพ่ิมทุน     
ระยะที่ 3 โดยจัดทีมลงพ้ืนที่ตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้ และให้ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน
เดือนกันยำยน 2556  ส ำหรับกรุงเทพมหำนคร ให้ สทบ. ร่วมกับเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองระดับ
กรุงเทพมหำนคร จัดท ำแผนปฏิบัติกำรลงพ้ืนที่ติดตำม สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ และพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติกำรขอรับกำรสนับสนุนกำรเพ่ิมทุน  ระยะที่ 3 โดยจัดทีมลงพ้ืนที่
ตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนดไว้ และให้ก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2556 

 
 
 
 



 3.4.2 ทีมลงพ้ืนที่ติดตำม สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติกำรขอรับกำรสนับสนุนกำรเพ่ิมทุน  ระยะที่ 3 และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแบบบันทึกกำรติดตำมกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติกำรขอรับกำรสนับสนุนเพ่ิมทุน 
ตำมโครงกำรเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 พร้อมทั้งเอกสำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำนตำมข้อ 3.3 จัดส่งให้ สทบ. สำขำ( ส ำหรับกรุงเทพมหำนคร  ให้ 
สทบ. ส่วนกลำง) เพ่ือรวบรวม และจัดส่งข้อมูลตำมแบบบันทึกกำรติดตำมกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับกำร
อนุมัติกำรขอรับกำรสนับสนุนเพ่ิมทุนตำมโครงกำรเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ให้ สทบ.ส่วนกลำง         

3.5 สทบ. พิจำรณำข้อมูลจำกแบบยื่นค ำขอทบทวนผลกำรพิจำรณำ ตำมข้อ 3.2 หรือกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำน ตำมข้อ 3.3 และกำรติดตำม สนับสนุน ให้
ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ และพัฒนำกำรด ำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติกำรขอรับกำร
สนับสนุนกำรเพ่ิมทุน  ระยะที่ 3 ตำมข้อ 3..4  เสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ(กทบ.) เพ่ือ
พิจำรณำจัดสรรเพ่ิมทุนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ 
แนวทางการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าแนะน าส าหรับการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 
       

 
1. ส ำหรับสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้กำรอนุมัติเงินกู้ยืม ให้ด ำเนินกำรยื่นแบบค ำขอกู้ยืมและ
จัดท ำสัญญำกู้ยืมเงิน สัญญำค้ ำประกันกำรกู้ยืมเงิน อย่ำงถูกต้อง ตำมระเบียบของกองทุนหมู่บ้ำน 

 
2. สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่ได้รับกำรกู้ยืมเงินแล้วมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมควรช าระคืน
เงินกู้เดิมให้ครบตามจ านวนที่กู้ยืมเดิมก่อน และจึงยื่นแบบค าขอกู้ตามวงเงินกู้ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง (ควรท าสัญญากู้ยืม 1 สัญญาต่อสมาชิก 1 ราย) 
   หำกสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองไม่ช ำระคืนเงินกู้เดิม แต่มีควำมประสงค์จะขอกู้เงินเพ่ิมเติม
จำกจ ำนวนเงินกู้เดิม นั้นวงเงินที่ขอกู้เพ่ิมรวมกับเงินกู้เดิมจะต้องไม่เกินวงเงินตำมที่ระเบียบคณะกรรมกำรฯ ก ำหนด 
(ควรให้จัดท ำสัญญำกู้ 1 สัญญำต่อสมำชิก 1 รำย) โดยอำจมีข้ันตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองบันทึกมติให้ควำมเห็นกำรอนุมัติเงินกู้ยืม
ตำมค ำขอทั้งหมด หรือบำงส่วนของสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน โดยอ้ำงอิงถึงสัญญำกู้ยืมเงินฉบับเดิมในแบบค ำขอกู้ยืมเงิน 

2) วงเงินกู้ยืมใหม่ที่สมำชิกได้รับกำรอนุมัติจะต้องไม่เกินวงเงินตำมที่ระเบียบคณะ
กรรมกำรฯ ก ำหนด โดยสมำชิกยินยอมให้คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนหักเงินช ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตำม
สัญญำกู้ยืมเงินฉบับเดิม ณ วันที่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองจะด ำเนินกำรจ่ำยเงินกู้ยืมให้กับสมำชิกกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมือง  และให้คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองด ำเนินกำร ดังนี้ 

(1) ออกใบส ำคัญรับเงินตำมจ ำนวนเงินต้นที่ต้องช ำระตำมสัญญำกู้ยืมเงินฉบับเดิม พร้อม
ดอกเบี้ย(ถ้ำมี)  

(2) บันทึกรำยกำรรับช ำระคืนเงินกู้ยืม(ตำมสัญญำกู้ยืมเงินฉบับเดิม พร้อมดอกเบี้ย     
(ถ้ำมี))ในสมุดบัญชีรำยรับ และทะเบียนคุมลูกหนี้ 

(3) จัดท ำสัญญำกู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติตำมวงเงินกู้ยืมใหม่ที่ได้รับกำรอนุมัติ 
ตำมหนังสือสัญญำกู้ยืมเงนิที่มีรายละเอียดระบุการหักกลบลบหนี้ 

(4) บันทึกรำยกำรจ่ำยเงินให้กับสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมวงเงินที่
ได้รับกำรอนุมัติให้กู้ยืมตำมสัญญำกู้ยืมเงินใหม่และจะบันทึกในทะเบียนคุมลูกหนี้ตำมวงเงินกู้ยืมใหม่ (สัญญำใหม่) 

(5) จัดส่งเงื่อนไขและรำยละเอียดในกำรอนุมัติ เงินกู้แจ้งให้ผู้ขอกู้และธนำคำรเพ่ือ
ด ำเนินกำรโอนเงินเข้ำในบัญชีผู้กู้ตำมค ำสั่งและเงื่อนไขของคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ทั้งนี้จะต้อง
พึงระวังกำรสั่งจ่ำยเงินกู้ยืมให้กับผู้กู้เป็นจ ำนวนเงิน ดังนี้ 
 
 
 
 
   (6) ออกใบส ำคัญจ่ำยเงินกู้ยืมให้กับผู้กู้ยืมเงินเป็นจ ำนวนเงินที่ได้รับกำรอนุมัติกู้ยืมเงิน
ตำมสัญญำกู้ยืมเงินฉบับใหม่ 
   3) กำรกู้ยืมเงินตำมสัญญำจะต้องก ำหนดกำรช ำระคืนไม่เกิน 2 ปี โดยระบุจ ำนวนงวดกำรช ำระ 
จ ำนวนเงินต้น จ ำนวนดอกเบี้ยไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ หำกสัญญำกู้ยืมเงินมิได้ก ำหนดกำรช ำระคืนเงินกู้เกินกว่ำ 1 ปี    
กำรช ำระคืนเงินกู้ในปีแรกของสัญญำควรก ำหนดให้ผู้กู้ช ำระคืนเงินต้นด้วย 
   4) กำรจัดท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย กำรจัดท ำหลักฐำนทำงกำรเงิน กำรจัดท ำงบกำรเงิน ให้จัดท ำ
รวมกันในสมุดบัญชีชุดที่ 1 เล่มเดียว 
 

จ านวนเงินที่ผู้กู้ได้รับ = จ านวนเงินที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ยืมใหม่ หัก จ านวนเงินที่จะต้องช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย(ถ้าม)ี 
        ทั้งหมดตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับเดิม 



 
แบบค าขอทบทวนผลการพิจารณากรณยีังไม่อนุมัติการขอรับสนับสนุนการเพิ่มทุน  ระยะที่ 3  

ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  
1. ข้อมูลทั่วไป 
รหัสกองทุน  

ช่ือกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน ................................................................................................................................... 
หมู่ที่ ......................................... ต ำบล .............................................. 
อ ำเภอ ......................................... จังหวัด .............................................. 
รหัสไปรษณีย ์ ......................................... เบอร์โทรศัพท์ .............................................. 
ช่ือประธำนกองทุน ......................................... เบอร์โทรศัพท์ .............................................. 
จดทะเบียนนติิบุคคลเลขทะเบียนที่...............................   เมื่อวันท่ี........................................................... 
ได้รับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำยังไม่ได้อนุมตัิกำรขอรับสนับสนุนกำรเพิ่มทุน ระยะที่ 3 ครั้งท่ี............เมือ่วันท่ี............ 

     และจะต้องด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำกองทุนเรื่อง............................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 

 
2. ประเด็นและเหตุผลที่ขอให้ สทบ. ทบทวนข้อมูลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 
ประเด็น ชี้แจงเหตุผล เอกสารประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้ยื่นค ำขอ                 

ประธำนกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง 
วันที่..............เดือน................... พ.ศ. ..........    

 
 
 
 
 

        

ส ำหรับกองทุนหมู่บ้ำนฯขอทบทวนผลกำรพิจำรณำ 



3. ความเห็นการขอทบทวนผลการพิจารณาฯ ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับต าบล/เขต 
    เห็นด้วยในกำรขอทบทวน   

 ยังไม่เห็นด้วยในกำรขอทบทวน   
เนื่องจำก………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 
   อ่ืน ๆ.................................................................................................. .......................... 
 
 

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

ประธำน / เลขำนุกำรคณะกรรมกำรเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองระดับต ำบล/ระดับเขต 
 

 
4. ความเห็นการขอทบทวนผลการพิจารณาฯ ของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ / ระดับเขต 

 
   เห็นด้วยในกำรขอทบทวน   

 ยังไม่เห็นด้วยในกำรขอทบทวน   
เนื่องจำก………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………....………… 
   อ่ืน ๆ............................................... ............................................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………………………………………. 
(…………………………………………………………) 

ประธำน / เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรสนับสนุนระดับอ ำเภอ / ระดับเขต กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงานแก้ไข ปรับปรุง 

และพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  
1. ข้อมูลทั่วไป 
รหัสกองทุน  

ช่ือกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง ................................................................................................................................... 
หมู่ที่ ......................................... ต ำบล .............................................. 
อ ำเภอ ......................................... จังหวัด .............................................. 
รหัสไปรษณีย ์ ......................................... เบอร์โทรศัพท์ .............................................. 
ช่ือประธำนกองทุน ......................................... เบอร์โทรศัพท์ .............................................. 
จดทะเบียนนติิบุคคลเลขทะเบียนที่...............................   เมื่อวันที่........................................................... 
ได้รับกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำยังไม่อนุมัติกำรขอรับสนับสนุนกำรเพิ่มทุน ระยะที่ 3 ครั้งท่ี............เมื่อวันท่ี.................. 
     และจะต้องด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำกองทุนเรื่อง............................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 

 
2. ผลการด าเนินงานแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(ระบุรายละเอียด) 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 

3. เอกสารหลักฐานประกอบผลการด าเนินงานตามข้อ 2. (ระบุ) 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

 
4. หน่วยงานที่ติดตาม สนับสนุน ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และพัฒนาการด าเนินงาน 

สทบ.สำขำ.............. 
เครือขำ่ยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ระดับ.............. 
คณะอนุกรรมกำรสนับสนุนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหำนคร/อ ำเภอ/เขต 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รำยงำน                   
ประธำนกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง 

วันที่..............เดือน................... พ.ศ. ..........    
 

        

ส ำหรับกองทุนหมู่บ้ำนด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำ
ฯ 



แบบบันทึกการติดตาม สนับสนุน ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และพัฒนาการด าเนินงาน   
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ไดร้ับการอนุมัติการขอรับสนบัสนุนการเพ่ิมทุน 

ตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง ระยะที่ 3  
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
รหัสกองทุน  
ชื่อกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน ............................................................................................................................. ...... 
หมู่ที่ ......................................... ต าบล .............................................. 
อ าเภอ ......................................... จังหวัด .............................................. 
รหัสไปรษณีย์ ......................................... เบอร์โทรศัพท์ .............................................. 
ชื่อประธานกองทุน ......................................... เบอร์โทรศัพท์ .............................................. 
จดทะเบียนนิติบุคคลเลขทะเบียนที่...............................   เมื่อวันที่................................................. .......... 
 
2. ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง        ข้อที่ สทบ.แจ้งให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาการด าเนินงานตามแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานขอกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กรณีที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขอรับการสนับสนุนการเพิ่มทุนตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ระยะที่ 3  โดยเลือกเฉพาะที่ระบุไว้ในรายงานผลการโอนเงินตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ระยะที่ 3 (แบบ กทบ. 18) เท่านั้น 
    ข้อที่ 1 ยังไม่มีผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านจากการประเมินศักยภาพฯ 
   หรือ  ทบทวนการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ 
    ข้อที่ 2 เอกสารประกอบการขอเพ่ิมทุนไม่ครบ(ระบุ)............................................................................................. 
    ข้อที่ 3 ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/อ าเภอ 
             ข้อที่ 4 ผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านจากการประเมินศักยภาพฯ 
   4.1          4.2           4.3          4.4         4.5         4.6          4.7          4.8          4.9          4.10 
  

 

  4.11         4.12         4.13        4.14        4.15        4.16       4.17         4.18        4.19        4.20 
 
3. การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติการขอรับการสนับสนุนเพิ่มทุนฯ 
ระยะที่ 3 และจะต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน (โดยให้บันทึกเฉพาะข้อที่ระบุไว้ใน    
ข้อที่ 2. เท่านั้น) 

ข้อที่ 1 ยังไม่มีผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านจากการประเมินศักยภาพฯ 
                หรือ  ทบทวนการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองฯ 

    ด าเนินการแล้ว เอกสารหลักฐานประกอบ................................................................................... 
    ยังไม่ด าเนินการ เพราะ................................................................................................................ 

   ด าเนินการแล้ว เอกสารหลักฐานประกอบ................................................................................... 
   ไม่ด าเนินการ เพราะ................................................................................................................... 
ข้อที่ 3 ข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/อ าเภอ 
   ด าเนินการแล้ว เอกสารหลักฐานประกอบ................................................................................... 
   ยังไม่ด าเนินการ เพราะ............................................................................................................... 
 

       

   

    
   

                  0 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

   
  

   
  

หน้าที่ 1 

ข้อที่ 2 เอกสารประกอบการขอเพ่ิมทุนไม่ครบ(ระบุ)............................................................................................... 



ข้อที่ 4  ผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านจากผลการประเมินศักยภาพฯ 
4.1 ที่มาของกรรมการไมเ่ป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 

 ด าเนินการแล้ว เอกสารหลักฐานประกอบ...................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

4.2 การจัดท าแผนผังและการแสดงแผนผังโครงสร้างคณะกรรมการอย่างเปิดเผย 
 ด าเนินการแล้ว เอกสารหลักฐานประกอบ...................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ................................................................................................... 

4.3 การจัดท าเอกสารการส่งมอบงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ.................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ................................................................................................... 

4.4 ระเบียบ/ข้อบังคับการด าเนินงานกองทุนฯ มาจากการเห็นชอบของที่ประชุมสมาชิก 
 ด าเนินการแก้ไขแล้วแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ...................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการแก้ไข เพราะ......................................................................................... 

4.5 การประชุมคณะกรรมการ มากกว่า 3 ครั้งต่อปี 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

4.6 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

  

  ยังไม่ด าเนินการ เพราะ....................................................................................................  

4.7 การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.......................................................... .......................................... 

4.8  การจัดหาสถานทีห่รือการก่อสร้างที่ท าการของกองทุนในที่ดินสาธารณประโยชน์หรือการเช่าหรือ
การซื้อ ฯลฯ  
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

4.9 การจัดท าบัญชีและงบการเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สทบ. ก าหนด 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ................................................................................................... 

4.10 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของกองทุน 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

4.11 การจัดเก็บเอกสารของกองทุนอย่างเป็นระบบ 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

4.12 การส่งเสริมการออมเงินให้กับสมาชิกกองทุนอย่างสม่ าเสมอ 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ.......................................................... ........... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 
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  ด าเนินการแล้ว เอกสารหลักฐานประกอบ...................................................................... 



4.13  การจัดกจิกรรมหรือประชาสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานกองทุนมากขึ้น 

 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ.......................................................... ........... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

4.14  การจัดอบรม / ให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ.......................................................... ........... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

4.15  การติดตามและตรวจสอบความสามารถในการใช้เงินคืนตามสัญญา และมีหนี้ค้างช าระน้อย
กว่าร้อยละ 15 

 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

4.16  การขยายวงเงินกู้แก่สมาชิกให้ได้รับเงินกู้ยืมมากกว่าร้อยละ 50 ของสมาชิกที่ยื่นขอกู้ยืมเงิน 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

4.17  การติดตามเงินที่ปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกใช้เงินได้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ยื่นค าร้องขอกู้เงิน 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

4.18  ระบบควบคุมและป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ................................................................................................... 

4.19  การจัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานให้กับสมาชิกกองทุน 
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

4.20  การจัดสรรก าไรสุทธิ เพ่ือกิจกรรมสาธารณประโยชน์  
 ด าเนินการแล้ว  เอกสารหลักฐานประกอบ..................................................................... 
 ยังไม่ด าเนินการ เพราะ.................................................................................................... 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................... .......................................................... 
 
 
 
ลงช่ือ.....................................................ผู้ติดตาม              ลงชื่อ.....................................................ผู้ติดตาม 
     (.....................................................)            (.....................................................) 
ต าแหน่ง..............................................          ต าแหน่ง..............................................    
                สทบ./สทบ.สาขา......        เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับ............. 
วันที่..............เดือน............    พ.ศ. ..........                   วันที่..............เดือน............    พ.ศ. ..........  
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หนังสือกู้เงินเลขท่ี …........./................ 

หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน 

ท ำท่ี......................................................... 
................................................................ 

วันท่ี  ........... เดือน ........................ พ.ศ. .............. 
 
 สัญญำยืมเงินน้ีท ำข้ึนระหว่ำงกองทุนหมู่บ้ำน ...............................................หมู่ที่ .............................................................. 
ตั้งอยู่บ้ำนเลขท่ี...........หมู่ที่..............ต ำบล...............................อ ำเภอ.........................จงัหวัด............................................................. 
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว.............................................................และ นำย/นำง/นำงสำว....................................................ผู้แทนของ 
คณะกรรมกำรกองทุนซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำเรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” ฝ่ำยหนึ่งกับ 
 นำย/นำง/นำงสำว...........................................................................อำย.ุ.............ปี อยู่บ้ำนเลขที.่................หมู่ที.่............... 
ต ำบล.....................................อ ำเภอ....................................จังหวัด..........................................ซึ่งต่อไปนี้ในสญัญำนี้จะเรียกว่ำ “ผู้กู”้   
อีกฝ่ำยหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ กู้ยืมเงินไป จ ำนวน.......................บำท (........................................)โดยผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินและผู้กู้
ได้รับเงินครบถ้วนแล้วตำมวิธีปฏิบัติของกองทุนในวันท ำสัญญำกู้ยืมเงิน 
 ข้อ ๒ ระยะเวลำกำรกู้ยืมก ำหนดเวลำ...........เดือน/ปี โดยนับแต่วันที่ท ำสัญญำ โดยผู้กู้ยินยอมให้คิดดอกเบี้ ยในอัตรำ  
ร้อยละ............ต่อป ี
 ข้อ ๓ ผู้กู้ตกลงจะช ำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภำยในวันท่ี..........เดือน...................................................พ.ศ....................... 
 ข้อ ๔ หำกผู้กู้ผิดนัดไม่ช ำระหนี้ตำมก ำหนด ผู้กู้ยินยอมช ำระเบี้ยปรับให้ผู้ให้กู้อีกในอัตรำร้อยละ.......ต่อปีของจ ำนวนเงิน
ที่ค้ำงช ำระทั้งหมด นับจำกวันที่ค้ำงไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จให้แก่ผู้ให้กู้ 
 ข้อ ๕ สัญญำฉบับน้ีได้ท ำขึ้น 2 ฉบับ คู่สัญญำเก็บไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับและคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนข้อควำมในสัญญำฉบับ
นีถู้กต้องตรงกันแล้ว จึงลงลำยมือช่ือเป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือผู้ให้กู้...........................................ผู้แทนกองทุน 

         (...........................................) 

 
ลงช่ือผู้ให้กู้...........................................ผู้แทนกองทุน 

   (............................................) 

 
ลงช่ือ...........................................ผู้กู ้
  (...............................................) 

 
ลงช่ือ...........................................ผู้ค้ ำประกัน 

  (...............................................) 

 
ลงช่ือ...........................................ผู้ค้ ำประกัน 

  (...............................................) 

กรณีการหักกลบลบหนี ้
1. สัญญำกู้ยืมเงินเดิม วงเงินกู้ จ ำนวน......................บำท (......................................................................) 
2. วงเงินกู้ยืมใหม่ จ ำนวน.................... บำท (......................................................................) 
3. ช ำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย(ถ้ำมี)ตำมสญัญำเดิม จ ำนวน..........................บำท  
4. ได้รับเงินกู้ยืมหลังจำกหักกำรช ำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบีย้(ถ้ำมี)ตำมสัญญำเดิม คงเหลือจ ำนวนเงิน......................บำท 

 

ตัวอย่างหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน กรณีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการกู้ยืมเงินแล้วมีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมโดยหักกลบลบหนี้เดิม 


