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คำนำ
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในถือเป็นเครื่องมือและกลไกสาคั ญ
ที่ช่วยให้การบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นไปอย่าง
รอบคอบ มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ อั นจะนาไปสู่ การสร้ างความ
เข้มแข็งยั่งยืนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ให้ความสาคัญต่อ
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จึงได้จัดทาคู่มือการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองขึ้น โดยความร่วมมือของธนาคารออมสิน เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบแนวทางการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุ มภายใน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยื น อีกทางหนึ่ ง
เนื้อหาคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงินและการบัญชี
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการที่จะนาเนื้อหา ไปปรับใช้
กับการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
จะทาหน้าที่ในการแนะนาให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต่อไป

(นายนที ขลิบทอง)
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำรบัญ
หน้ำ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
ส่วนที่ ๑ หลักกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
 หลักการและเหตุผล
 วัตถุประสงค์
 การเตรียมความพร้อมจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 ความหมายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 ประโยชน์ของการควบคุมภายใน
 การควบคุมภายในที่ดี
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 กำรควบคุมภำยในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
- ด้านการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ด้านการรับสมัครสมาชิก
- ด้านการประชุม
ด้านสินเชื่อ
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ส่วนที่ ๑
หลักการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นการบริหารจัดการที่เกิดจากการ
รวมตัวของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง โดยการคัดเลือกตัวแทนจากสมาชิก เพื่อทา
หน้าที่ในการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้
กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการเงิ น ของหมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
สามารถเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการลงทุน ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือสาหรับการส่งเสริมและการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิ
ภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์อื่นใดแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
เพื่อให้การดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สามารถรองรับภารกิจในการเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินให้กับหมู่บ้านหรือชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินงานหรือการบริหาร
จัดการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๑. เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความเข้าใจในเรื่อง
การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่สาคัญ ตามแนวทางที่
สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด
๒. เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีการจัดการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในที่สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
๓. เพื่อนาข้อมูลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ต่อไป
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

๑

การเตรียมความพร้อมในการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ในการดาเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งหวังที่จะให้กองทุน
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งได้ มี ร ะบบการควบคุ ม การด าเนิ น งานอย่ า งรอบคอบ โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ และทาให้ภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยผ่านกระบวนการจัดทาระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกภารกิจและทุกด้าน ทัง้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินและ
การบัญชี
ดังนั้ น การจัดทาระบบการบริห ารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดเตรียมข้อมูล
การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านมา ตลอดจนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักการสาคัญของการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดังนี้
1. ปรัชญาหรือหลักการสาคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2. วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
3. กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
- พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรกาหนดระเบียบข้อบังคับ ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองเพื่อถือปฏิบัติ เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ระเบียบ
เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก ระเบียบเกี่ยวกับการรับเงินฝาก เป็นต้น และจะต้องไม่ขัด
ต่อระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
4. แหล่งที่มาของเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
5. คุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
6. กิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
7. ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๒
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ความหมายของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการสร้างความรู้ ความเข้า ใจ
ในความหมายและคาจากัด ความของเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ ชัด เจนและเป็นปัจจัยที่มี
ความสาคัญต่อการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นส่วนเสริมให้มีกรอบแนวคิดที่ตรงกันการประสานแนวทางการปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ การกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์
ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน)
หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง การกาหนดกลยุทธ์ มาตรการ และแผนงาน ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่
เพี ยงพอ และเพื่ อมุ่ ง หวั งให้ กองทุน หมู่ บ้ านและชุม ชนเมือ งบรรลุ ผ ลตามเป้า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
การควบคุ ม ภายใน หมายถึ ง นโยบาย วิ ธี ก าร
ปฏิบัติ หรือการกระทาใดๆซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองได้กาหนดขึ้น เพื่อช่วยให้การดาเนินกิจกรรม
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะ
สามารถทาได้ว่าการดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การป้องกัน
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบการทุจริตและข้อผิดพลาด ความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดทาข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างไร
การควบคุมภายใน ถือเป็นกระบวนการควบคุมแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งกาหนดวิธีการควบคุมรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ให้มีประสิทธิผล
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องสร้างระบบการควบคุมภายในขึ้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
สร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

๓

ประโยชน์ของการควบคุมภายใน
ประโยชน์ของการควบคุมภายใน อาจพิจารณาได้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๑. ประโยชน์สาหรับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การควบคุมภายในที่ดีจะเป็นเครื่องมือช่วยให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
นโยบายที่กาหนดไว้ การรายงานต่างๆ ได้จัดทาขึ้นถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาที่กาหนด
ตลอดจนมีการป้องกันความผิดพลาด การทุจริต หรือการสูญหายของทรัพย์สินไว้อย่างรัดกุม
๒. ประโยชน์สาหรับพนักงานและผู้สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
การควบคุมภายในเป็นเครื่องชี้นาแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับและนโยบายที่กาหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและผู้สนับสนุนการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๓. ประโยชน์สาหรับผู้ตรวจบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเป็นปัจจัยที่สาคัญในการกาหนดขอบเขต
การปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ดังนั้น กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองใดที่มีการควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้การทางานของผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้
ตรวจสอบภายในรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การควบคุมภายในที่ดี
การควบคุมภายในที่ทุกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรกาหนดไว้ มีดังนี้
๑. การจัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ เป็นการกาหนดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งแยกหน้าที่ด้านต่างๆ ไว้ชัดเจน โดยยึดหลักสาคัญคือ การไม่ให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งปฏิบัติงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงคนเดียวตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด เพราะจะเป็นการเปิด
โอกาสให้มีการทุจริตได้ง่าย หรือหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่สามารถทราบ หรือแก้ไขให้ทัน
สถานการณ์ได้ ดังนั้นหากมีความจาเป็นต้องให้บุคคลเดียวกันทาหน้าที่ซ้าซ้อนกัน ก็ควรแยก
หน้าที่ด้านการเงินกับการบัญชีให้ชัดเจน
๒. การอนุ มั ติ การจ่ ายและรายการบั ญ ชี มี ก ารควบคุ มโดยมี ก ารจั ด ท าแผนการ
ดาเนินงานและงบประมาณ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการควบคุมเอกสารประกอบ
รายการบัญชีและแบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหมายเลขกากับเพื่อให้สามารถควบคุมได้
๔

สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

๓. แนวทางปฏิบัติงานที่ดี โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงาน
รวมทั้งวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละตาแหน่ง และกาหนดนโยบายต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันความเข้าใจที่อาจคลาดเคลื่อน ทาให้เกิดการโต้แย้งหรือปัดความ
รับผิดชอบได้
๔. กาหนดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

แผนผังการจัดระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(๑) กาหนดวัตถุประสงค์

จัดทารายละเอียด ภารกิจ แผนงาน
(ด้านการบริหาร/บัญชี)

ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา

(๒) ระบุความเสี่ยง

สมาชิก
จัดทาแผนงานและการ
ประเมินความเสี่ยง

(๓) การจัดระดับและ
การประเมินความเสี่ยง

ระบุปริมาณ/จานวน

(๔) การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

เฝ้าระวังความเสี่ยง/
ลดโอกาส/เพิ่มทักษะ/
กาหนดแนวทาง/กระจาย/
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

(๕) การรายงาน

รายงานผลการดาเนินงาน
(ผ่านผูส้ อบบัญชีกองทุนหมุ่บ้าน
และชุมชนเมือง)

นายทะเบียน
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

๕

แผนภาพแสดงการบริหารความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(๕)
การรายงาน

(๔)
การบริหาร
จัดการความ
เสี่ยง

(๑)
กาหนด
วัตถุประสงค์

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management
Process)

(๒)
ระบุ
ความเสี่ยง

(๓)
จัดระดับ/
ประเมินความ
เสี่ยง

๖

สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

ส่วนที่ ๒
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง เป็นการกาหนดมาตรการ และแผนงานในการปฏิบัติงาน
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้นจาก
การดาเนิ นงานที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยั งไม่เพียงพอ โดย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถกาหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงได้ ดังนี้
๑. การกาหนดวัตถุประสงค์ (ภารกิจ/กิจกรรม)
การกาหนดและทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ภารกิจ หรือกิจกรรมของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งการกาหนด
วัตถุประสงค์สามารถกาหนดได้จากภารกิจ หรือกิจกรรมที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ดาเนินการ โดยการกาหนดภารกิจ หรือกิจกรรมที่ชัดเจนจะช่วยให้การระบุความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน
การกาหนดวัตถุประสงค์ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประชุมเพื่อ
กาหนดและจัดทารายละเอียดภารกิจ กิจกรรม แผนงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่
จะต้องดาเนินการ เช่น แผนด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงินและการบัญชี
๒. การระบุความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองร่ว มกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการของการด าเนิ น งานตามภารกิ จ กิ จกรรม และแผนงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่
อาจมีผลกระทบ ต่อการบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยการระบุความ
เสี่ยงต้องคานึงถึง
(๑) สภาพแวดล้อมภายนอกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ หรือเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(๒) สภาพแวดล้อมภายใน เช่น โครงสร้างการบริหารจัดการ ระเบียบ ข้อบังคับของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รูปแบบการบริหารและการจัดการ เป็นต้น
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

๗

การระบุ ค วามเสี่ ย ง ควรเน้ น การสร้ า งความเข้ า ใจ และการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลความสูญเสียที่เกิดขึ้น หรือที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในรูปของความถี่ และ
ความรุนแรง ข้อมูลการดาเนินงาน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชี
(ข้อมูลความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีต)
๓. การจัดระดับและการประเมินความเสีย่ ง
การจัดระดับและการประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนของการพิจารณาและการให้
น้าหนักของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่ของความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ว่าจะมีมากน้อยเพียงใด
การจัดระดับและการประเมินความเสี่ยง ให้จัดเรียงลาดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ความถี่ และความรุนแรงของผลกระทบ โดยกาหนดจัดเรียงตามลาดับจากระดับสูงมาก สูง
ปานกลาง ต่า ทั้งนี้ การกาหนดเกณฑ์สามารถกาหนดเกณฑ์ ทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง สภาพแวดล้อม และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะสมกับภารกิจหรือกิจกรรม
ที่มีข้อมูลของตัวเลขหรือจานวนเงิน ส่วนงาน/กิจกรรมที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จานวนเงินที่ชัดเจนได้ ให้กาหนดเกณฑ์เป็นเชิงคุณภาพในลักษณะของการพรรณนา

การประเมินความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด X คะแนนผลกระทบ
เกณฑ์ประเมินระดับความเสี่ยงและความหมาย
คะแนน ระดับความเสี่ยง
ความหมาย
๑๑-๑๖
สูง
เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง ผลกระทบสูงและมีความเสียหาย
รุนแรง จึงควรได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ความเสี่ยงลดลง
หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖-10
ปานกลาง
เป็ น ความเสี่ ย งที่มีโ อกาสเกิดขึ้นสู ง ผลกระทบไม่รุ นแรง แต่อาจ
ส่งผลเสียหายตามมาหากไม่แก้ไขหรือควบคุมความเสี่ยง จึ งต้องมี
การพิจารณาหามาตรการควบคุมไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หรือให้
ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
1-5
ต่า
เป็นความเสี่ยงที่กองทุนฯ สามารถรับได้ เนื่องจากมีผลกระทบไม่
รุนแรงและมีโอกาสเกิดต่า และมีการควบคุมภายในที่พอเพียง
๘
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ผลกระทบของความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
ระดับของความเสี่ยง
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มีความเสี่ยงสูง
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มีความเสี่ยงปานกลาง
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มีความเสี่ยงต่า

1
1

2
3
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

4

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการนากลยุทธ์ มาตรการ และแผนงาน ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจจะ
เกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น งานที่ ยัง ไม่มี กิ จกรรมการควบคุ ม ความเสี่ย ง หรือ ที่ มีอ ยู่แ ต่ ยัง ไม่
เพี ยงพอ และเพื่ อมุ่ ง หวั งให้ กองทุน หมู่ บ้ านและชุม ชนเมือ งบรรลุ ผ ลตามเป้า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
การบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงได้หลายวิธี และ
สามารถปรับเปลี่ยนหรือนามาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และข้อเท็ จจริงที่เกิดขึ้น
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื อง ในการจัดการ
กับความเสี่ยง ดังนี้
(๑) การยอมรับความเสี่ยง เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าใน
การจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพราะอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายจานวนมาก
แต่อย่างไรก็ตามหากมีความจาเป็นที่ต้องใช้วิธีการบริหารความเสี่ยงวิธีนี้ จาเป็นต้องมีการ
ติดตามเฝ้าระวังอย่างสม่าเสมอ
(๒) การลด/การควบคุมความเสี่ยง เป็นการปรับปรุงระบบการทางานหรือการ
ออกแบบวิธีการทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของ
ผลกระทบที่อาจจะเกิด ขึ้น จากการดาเนิ นงาน เช่น การเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การกาหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน
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๙

(๓) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอน
ความเสี่ ยงให้ ผู้ อื่น ช่ ว ยแบ่ง หรือรั บความรับผิ ด ชอบไป เช่น การท าประกัน ภัย /ประกั น
ทรัพย์สินกับบริษัทประกัน หรือ การจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น
งานรักษาความปลอดภัย
(๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก เป็น
การตัดสินใจยกเลิก กิจกรรม แผนงานที่จะก่อให้เกิดความเสียหายนั้นไป
การเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาจเลือกการ
ควบคุมอย่างเดียว แต่สามารถควบคุมได้หลายความเสี่ยง หรืออาจเลือกควบคุมหลายวิธี
ร่วมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงสาคัญเพียงเรื่องเดียว ดังนั้น เมื่อกองทุนหมู่บ้านและชุ มชน
เมืองทราบความเสี่ยงที่มีอยู่จากการประเมินความเสี่ยง และประเมินการควบคุมแล้วให้
พิจารณาความเป็นไปได้ และต้นทุนของแต่ละทางเลือก เพื่อตัดสินใจเลือกมาตรการลดความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา มีดังนี้
(๑) พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยง หรือจะกาหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะเป็นผู้
กาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(๒) การพิ จารณาเปรี ยบเทีย บค่า ใช้ จ่ ายหรือ ต้ นทุ นในการจัด การให้ มี มาตรการ
ควบคุมกับผลประโยชน์ที่จะได้จากประสิทธิผลจากมาตรการดังกล่าว ว่าคุ้มค่าหรือไม่
(๓) กรณี ก ารเลื อกกาหนดกิ จกรรมควบคุม เพื่ อลดความเสี่ ย ง ให้ กาหนดวิ ธีก าร
ควบคุม ในแผนการบริหารความเสี่ยง
(๔) สาหรับในรอบปีถัดไปให้พิจารณาจากผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในครั้ง
ก่อนที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือไม่ได้ดาเนินการ หากพบว่ามีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้นามาพิจารณากาหนดเป็นความเสี่ยงที่
ต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ต่อไป

๑๐
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การจัดการความเสี่ยง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ร่วมกัน
พิ จ ารณาเสนอแนวทางเพื่ อ จั ด การกั บ ความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ โดยอาจก าหนดล าดั บ
ความสาคัญในการจัดการความเสี่ยงได้ ดังนี้
(๑) ความเสี่ยงระดับสูง ให้เป็นความเสี่ยงที่ควรจัดการเป็นอันดับแรก
(๒) ความเสี่ยงระดับปานกลาง ให้เป็นความเสี่ยงที่ควรได้รับการจัดการเป็นอันดับ
รองลงมา
(๓) ความเสี่ยงระดับต่า ให้เป็นความเสี่ยงที่อาจสามารถรับเอาไว้เองได้
๕. การรายงาน
การรายงานผลการดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่หรือไม่ หากยังมีเหลืออยู่ให้พิจารณาว่า มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด
และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เพื่ อ ให้ ท ราบและร่ ว มกั น พิ จ ารณาก าหนดแผนและบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งเพื่ อ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงที่มีอยู่ต่อไป
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๑๑

ส่วนที่ ๓
การควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การควบคุมภายใน
การจัดวางระบบควบคุมภายในนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กองทุนหมู่บ้านและ
ชุ ม ชนเมื อ งได้ มี ก ารด าเนิ น งานตลอดจนเอกสารหลั ก ฐานประกอบการด าเนิ น งาน
ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางที่ สานักงานกองทุน
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ ก าหนด และใช้ เป็ น หลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ประกอบการ
ประเมินผลการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ทั้ ง นี้ ในการควบคุ ม ภายในกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง จะต้ อ งมี ก าร
ดาเนินการควบคุมภายในให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม โดยอาจแบ่งได้ ๒ ด้านใหญ่ๆ
ดังนี้
(๑) การควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การควบคุมภายในด้านการบริหารจัด การกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะมี
รายละเอียดครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ สมาชิก การประชุม สินเชื่อ
ระบบเอกสาร ฯลฯ รวม ๑๐ ด้าน
(๒) การควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชี
การควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชี จะมีรายละเอียดครอบคลุมในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง รวม ๔ ด้าน ได้แก่ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทา
บัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๑๒
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การควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๑ . การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและ
ชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง และบริ ห าร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๑๙ ให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุน มี
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจานวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งมาจากสมาชิก
โดยการคัดเลือกกันเองจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีความรับผิดชอบที่จะบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง และต้องมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐
การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้นควรคานึงถึงจานวนกรรมการชายและ
หญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น ให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน ออกระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่ บ้าน ตามมติของที่ประชุมสมาชิก โดยให้
คานึงถึงหลักศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
ข้อ ๒๐ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองติ ดต่อกัน
เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
(๒) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการ
สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๓) เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติบกพร่องในศีลธรรมอันดีมีความรั บผิดชอบ เสียสละ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ไม่ติดการพนัน ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และไม่มีประวัติเสียหาย
ทางด้านการเงินตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
(๔) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมื อนไร้
ความสามารถหรือบุคคลล้มละลาย
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

๑๓

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดต่อทรัพย์สิน เว้นแต่ความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์ หรือบุกรุก
(๗) ไม่เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ องค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัด
(๘) ไม่เป็นผู้ที่เคยพ้นจากตาแหน่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามข้อ ๒๓ (๓)
และ (๔)
ข้อ ๒๒ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามข้อ ๒๘
เข้าดารงตาแหน่ ง ให้ กรรมการกองทุนหมู่ บ้ านจับสลากออกจานวนกึ่ งหนึ่งของจานวน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ถูกจับสลากออกไม่ถือว่าพ้น
ตาแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นตาแหน่งอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากตาแหน่งตามวรรคสอง และพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วยกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๙ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน
กรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ แต่จะ
ดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้น
จากตาแหน่งตามวาระได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองให้เป็น
กรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อและมีความประสงค์ ที่จะปฏิบัติงานต่อไปให้มีสิทธิเป็นกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านต่อไปตามวาระ
ให้กองทุนหมู่บ้าน จัดทารายงานการประชุม
แ ล ะ ร า ย ชื่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น ห มู่ บ้ า น
ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเสนอให้ ค ณะอนุ ก รรมการ
สนับสนุนระดับอาเภอ หรือระดับเขตทราบ
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ข้อ ๒๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม
ของจานวนกรรมการกองทุนหมูบ่ ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๔) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจานวน
สมาชิกทั้งหมด
(๕) ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
(๖) คณะกรรมการให้ออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขาดคุณสมบัติ และ
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐
ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านอาจแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกเข้าดารงตาแหน่งกรรมการกองทุนหมู่บ้านแทนก็ได้ และ
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ให้นาบทบัญญัติในข้อ ๒๒ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตาม (๒) และ (๓)
การควบคุมภายในด้านการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๑. กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี
และกรรมการกองทุน หมู่บ้ านและชุมชนเมือง ต้อ งจัดให้มี การคัด เลือกบุค คลเข้าดารง
ตาแหน่งแทนกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับจาก
วันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหมดวาระ โดยกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่ รับรองให้เป็นกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อ
กรณี ที่ ก รรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อาจแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง แทนอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
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๑๕

๒. ในการคั ด เลื อ กคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งจะต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะรับการคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองว่าเป็น ไประเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๒๐ หรือไม่
๓. ให้ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้า นและชุม ชนเมือ ง จัด ทารายงานการประชุม
และรายชื่ อคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ านและชุ มชนเมื องที่ ได้ รั บการคั ด เลื อกเสนอให้
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับ
อาเภอ หรือระดับเขตทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่มีการประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามวาระ ส่งผลให้เกิดการผูกขาดการเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง และไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาหรือหลักการสาคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองในการพัฒนาตามหลักการประชาธิปไตยพื้นฐาน
(๒) ปัญหาร้องเรียนในเรื่องการเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๒ . การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ กากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล
รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน
(๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน
(๓) จัดตั้งสานักงานกองทุนหมู่บ้าน หรือสานักงานกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี
(๔) รับสมาชิกและจัดทาทะเบียนสมาชิก
(๕) จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนด

๑๖
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(๖) พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก หรือกองทุนหมู่บ้านอื่นตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) ทานิติกรรม สัญญา หรือดาเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้าน
(๘) จัดทาบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด
(๙) สารวจ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครั วเรือน และ
วิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการดาเนินการ
เกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
(๑๐) พิจารณาดาเนินการใด ๆ เพื่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่น
ใดของสมาชิกและหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง
(๑๑) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
(๑๒) ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของกองทุนหมู่บ้าน
(๑๓) รายงานผลการดาเนินการปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของ
กองทุนหมู่บ้านให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าว
ให้สมาชิกทราบตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งตามที่
คณะกรรมการกาหนดหรือมอบหมาย
ดาเนินการใด ๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมิใช่เงินที่
ได้รับจัดสรรจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธาน
กรรมการกองทุนหมู่บ้านรองประธานกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน และเลขานุการ
กองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๓๘ วรรคสอง ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้ านแต่งตั้ งผู้แ ทนกรรมการกองทุน หมู่บ้ านอย่า ง
น้อยสองคนเป็นผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านใน
การทาสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้
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๑๗

การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะต้องศึกษาและทาความเข้าใจ
ในอานาจหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย
การจัดตั้งและบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ ว่า
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีอานาจหน้าที่อะไรบ้าง อะไรที่เป็นอานาจที่
สามารถดาเนินการได้ อะไรที่เป็นหน้าที่ที่ต้องดาเนินการบ้าง
๒. คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง จะต้ อ งจั ด ท าโครงสร้ า งการ
บริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อกาหนดตาแหน่ง และแบ่ง
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งให้ชัดเจน โดยให้มีการจัดทาเป็นบันทึก
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดทาแผนผังโครงสร้างติดประกาศไว้ ณ
ที่ทาการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๓. คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง คัดเลือกกรรมการด้วยกันเพื่อแต่งตั้งเป็น
(๑) ประธานกรรมการกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
(๒) รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
(๓) เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(๔) เลขานุการกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
(๕) ผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการทาสัญญากู้ยืมเงินกับ
สมาชิก (อย่างน้อย ๒ คน)
(๖) ผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงินบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (เงื่อนไขจานวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผู้มี
อานาจสั่งจ่ายให้เป็นไปตามที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกาหนด)
(๗) กรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า น
และชุมชนเมืองผู้มีอานาจรับรองงบการเงิน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(๘) กรรมการในตาแหน่ งอื่น ๆ
ตามความเหมาะสมของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง

๑๘

สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

หมายเหตุ ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ตำม (๑) (๒) (๓) (๔) สำมำรถได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้ำที่ใน (๕)
(๖) หรือ (๗) อีกก็ได้

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองตามตาแหน่ง จะต้อ งจัดทาบันทึก การประชุม ไว้เป็ น
หลักฐานด้วยทุกครั้ง

๔. ในการกาหนดตาแหน่ง และแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งตาม
โครงสร้างการบริหารงาน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกาหนดตามความ
เหมาะสมของแต่ละกองทุน โดยอาจใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) สอดคล้องกับจานวนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื องที่มี
อยู่
(๒) สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
(๓) สอดคล้องกิจกรรม/ภารกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(๔) กระจายอานาจหน้าที่ และให้มีการสอบยัน หรือการตรวจสอบระหว่างกัน
เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนการดาเนินงานและความถูกต้องของข้อมูล
(๕) ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติงานทั้งกระบวนการเพียงผู้เดียว

สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

๑๙

ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) การมีส่วนร่วมในการทางานของกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้อย
(กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทางานเพียง ๒-๓ คน)
(๒) กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนด หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงกับตาแหน่ง
(๓) การทางานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่มีการสอบยัน
หรือ การตรวจสอบระหว่างกันทาให้เกิดความผิดพลาดในการดาเนินงาน
(๔) มีความผิดพลาดหรือเกิดการทุจริตจากการที่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการเพียงผู้เดียว

๓ . การรับสมัครสมาชิกกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๓๐ สมาชิก ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนั้น
และมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิก ภาพของสมาชิ ก ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านกาหนด ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความต้องการ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมืองเป็นหลัก

๒๐

สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

การควบคุมภายในด้านการรับสมัครสมาชิก
๑. กองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
จะต้องกาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
และการสิ้นสุดสภาพของการเป็นสมาชิกกองทุน
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งไว้ ใ นระเบี ย บของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๒. การรั บ สมั ค รสมาชิ ก ของกองทุ น
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งจะต้ อ งเป็ น ไปตาม
ระเบี ย บที่ ก องทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
กาหนดไว้ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและ
เงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิกก่อนการรับสมาชิก
๓. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุม ชนเมืองจะต้องมีแบบฟอร์มการสมัครเข้า
เป็นสมาชิกและจัดทาทะเบียนสมาชิกไว้ที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๔. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก
เข้าใจในระเบียบ/ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้ทราบถึง เงื่อนไขและ
สิทธิหน้าที่ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
- มีความไม่ชัดเจนเรื่องคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
และนาไปสู่การร้องเรียนและการพิสูจน์ความเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

4. การประชุม
๔.๑ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้ วยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๒๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต้องมีกรรมการมาประชุม
เกินกึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์
ประชุม
สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

๒๑

ถ้าประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน และรองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนหนึ่งเป็น
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกองทุนหมู่บ้านคน
หนึ่ งให้ มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนตัวในเรื่องใด ห้ามมิให้
เข้าร่วมประชุมเรื่องนั้น
การควบคุมภายในด้านการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๑. คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและ
ชุ ม ชนเมื อ งควรจั ด ท าแผนการประชุ ม และประชุ ม
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อรายงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดาเนินงาน
ของกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่กรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ละตาแหน่งรับผิดชอบ
๒. ในการประชุ ม คณะกรรมการกองทุ น
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งควรจั ด ท าระเบี ย บวาระการประชุ ม และจะต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองมาประชุมเกินกว่ากึ่ งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการประชุม
หากกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนตัวในเรือ่ งใดห้ามมิ
ให้เข้าร่วมประชุมเรื่องนั้น
๓. คณะกรรมการกองทุ น หมู่บ้า นและชุม ชนเมือ งจะต้องจัด ทาบั นทึกการ
ประชุมและรับรองรายงานการประชุมทุกครั้งไว้เป็นหลักฐาน
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบางคนไม่รับรู้ รับทราบข้อมูลการ
ดาเนินงาน เนื่องจากไม่มีการรายงานข้อมูลการดาเนินงาน ส่งผลให้ไม่มีการตรวจสอบ
หรือสอบทานการทางานของกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองซึ่งอาจนาไปสู่ความ
เสียหาย หรือทุจริตได้
๒๒

สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

(๒) การประชุมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด และนาไปสู่การร้องเรียนเรื่อง
ผลของการประชุมและการไม่รับรองผลการประชุม
(๓) กรณี ไม่ มี การบั นทึ กการประชุ ม ส่ งผลให้ ไม่ มี หลั กฐานในการยื นยั นมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ผู้แทนนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง)
หมายเหตุ คณะกรรมกำรกองทุ น หมู่ บ้ ำ นและชุ ม ชนเมื อ ง เป็ น ผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลของ
กองทุ น หมู่ บ้ ำ นและชุ ม ชนเมื อ ง ดั ง นั้ น กำรด ำเนิ น งำนที่ ผู้ แ ทนนิ ติ บุ ค ล
(คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน) จะต้องดำเนินกำรแทนนิติบุคคลหรือกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองนั้นจะต้องได้รับมติเสียงส่วนใหญ่จำกที่ประชุมของ
ผู้แทนนิติบุคคล (คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง) เสียก่อนจึง
จะสำมำรถดำเนินกำรได้

๔.๒ การประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๓๒ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีสมาชิก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในกาหนดระยะเวลาสิบห้าวัน นับจากวันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากตาแหน่ง
ตามวาระ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และรับรอง
กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือกใหม่
วิธีการในการเรียกประชุมให้เป็นไปตามที่กองทุนหมู่บ้านกาหนด โดยคานึงถึง
จารีตประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน หรือชุมชน
ข้อ ๓๓ นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจาปีแล้ว คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ เมื่อมีเหตุที่ต้องขอมติ หรือขอความเห็นชอบ
จากที่ประชุมสมาชิก ตามระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะเห็นสมควร
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จากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากสมาชิกซึ่ง
เข้าชื่อกันมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด
ข้อ ๓๔ ในการประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
สมาชิกจะมอบอานาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับ
มอบอานาจนั้นจะรับมอบอานาจจากสมาชิกเกินกว่าหนึ่งรายมิได้
การประชุมคราวใดมีสมาชิก มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมอีก
ครั้งหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันนัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังถ้ามิใช่เป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดให้ถือเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๓๕ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เป็น
เสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
การควบคุมภายในด้านการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี ทุกปี เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปีให้สมาชิกได้รับทราบและ
รับรอง
๒. กรณีมีเรื่องหรือมีข้อพิจารณาที่จะต้องนาเข้าที่ประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอาจเรียกประชุมวิสามัญก็ได้
๓. ในการประชุมจะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์
ประชุมและในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรจัดทาระเบียบ
วาระการประชุม และการลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม
๔. คณะกรรมการกองทุ น หมู่บ้า นและชุม ชนเมือ งจะต้องจัด ทาบั นทึกการ
ประชุมและรับรองรายงานการประชุมทุกครั้งไว้เป็นหลักฐาน
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ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีให้สมาชิกได้รับทราบและรับรอง และทาให้สมาชิกขาด
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงาน และอาจ
นาไปสู่ปัญหาการร้องเรียนจากสมาชิก
(๒) การประชุมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด และอาจนาไปสู่การร้องเรียน
เรื่องผลของการประชุมและการไม่รับรองผลการประชุม
(๓) กรณีไม่มีการบันทึกการประชุม ส่งผลให้ไ ม่มีหลักฐานยืนยันมติที่ประชุม
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

5. สินเชื่อ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๓๖ สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านต้องจัดทาคาขอกู้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินอย่างชัดเจน โดยให้ยื่นคาขอกู้ดังกล่าวต่อคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุน
หมู่บ้านกาหนด
ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการกองทุน หมู่ บ้ านมี ม ติ อนุ มั ติ เ งิน กู้ ยื ม ตามค าขอ
ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้บันทึกความเห็นในแบบคาขอกู้ยืมเงิน พร้อมส่งสาเนาแบบคาขอ
กู้ยืมเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู้ แจ้งให้ผู้ขอกู้และธนาคาร
รับทราบโดยเร็ว
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อย
สองคนเป็นผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการทาสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับ
อนุมัติเงินกู้
ให้ผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร และแจ้งหมายเลข
บัญชีออมทรัพย์ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรับทราบโดยเร็ว
การโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ตามวรรคสอง ธนาคารจะเป็นผู้ทาหน้าที่โอนเงินเข้าในบัญชี
ผู้กู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามคาสั่ง และเงื่อนไขของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
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๒. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
(พ.ศ ๒๕๕๒) ระบุว่า “เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้หรือยืมจากเงินและดอกเบี้ย
หรือผลอันเกิดจากเงินที่ได้รับจากการจัดสรร หรือสมทบจากสานักงาน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมชาระ
ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ทาสัญญา ยกเว้นเงินบัญชี
อื่น”
๓. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ ๒๕๕๕) กาหนดไว้ ดังนี้
ข้อ ๓๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอานาจในการอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งไม่เกิน
จานวนสามหมื่นบาท
ในกรณีที่ คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้ านมี มติเ ห็น ควรอนุมั ติเ งินกู้ รายใดเกิน กว่ า
จานวนที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมสมาชิกเพือ่ ให้
สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปแต่ทั้งนี้การอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งต้องไม่เกินจานวนเจ็ดหมื่น
ห้าพันบาท
การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอนุมัติได้ราย
หนึ่งจานวนไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปใช้จ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถ
เบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบ
ข้อบังคับหรือข้อกาหนดของกองทุ นหมู่บ้านโดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจาวันจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนสมาชิก
ทั้งหมด
ข้อ ๓๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจเรียกหลักประกันเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
หรือทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๔๐ คณะกรรมการกองทุ นหมู่บ้ า น
กาหนดอัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนเงินฝากและ
เงิ น กู้ เ ป็น อั ต ราที่แ น่น อนตามความเห็ น ชอบจากที่
ประชุมสมาชิก โดยคานึงถึงจารีตประเพณี และสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้าน และชุมชนเมืองเป็น
หลัก และปิดประกาศอัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทน
ดังกล่าวอย่างเปิดเผย
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2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
มาตรา ๖๕๓ การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืม
เป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสาคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่
ในการกู้ยื มเงิน มีห ลักฐานเป็น หนั งสื อนั้น ท่า นว่าจะน าสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อ มี
หลักฐานเป็น หนั งสืออย่างใดอย่างหนึ่ งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็น
หลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว
3. พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
มาตรา 3 บุคคลใด
(ก) ให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย กาหนดไว้ หรือ
(ข) เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราท่านบัญญัติไว้ในกฎหมาย บังอาจกาหนด
ข้อความอันไม่จริงในเรื่องจานวนเงินกู้หรืออื่น ๆ ไว้ในหนังสือ สัญญา หรือตราสารที่เปลี่ยน
มือได้ หรือ
(ค) นอกจากดอกเบี้ย ยังบังอาจกาหนดจะเอา หรือรับเอา ซึ่งกาไรอื่น เป็นเงินหรือ
สิ่งของ หรือโดยวิธีเพิกถอนหนี้ หรืออื่น ๆ จนเห็นได้ชัด ว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วน
อันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืม
ท่านว่าบุคคลนั้นมีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ต้องระวาง โทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
การควบคุมภายในด้านสินเชื่อ
๑. ในการพิจารณาบุคคลที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่ บ้านและ
ชุมชนเมืองจะต้องพิจารณาให้กับบุคคลที่เป็นสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองเท่านั้น โดยการอนุมัติเงินกู้ยืมจาก
บัญชีที่ ๑ นั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมี
อานาจ ดังนี้
(๑) วงเงินกู้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีอานาจอนุมัติเงิน กู้
ให้สมาชิกรายหนึ่งไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาท
เรียกประชุมสมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดเพื่ออนุมัติต่อไป และหากการอนุมัติ
เงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอนุมัติได้ราย
หนึ่งจานวนไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (บัญชีที่ ๑)
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๒๗

(๒) การกาหนดระยะเวลาการกู้หรือเงินยืมบัญชีที่ ๑ ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองพิจารณาตามความเหมาะสมแห่งสัญญาเงินกู้แต่ละรายแต่ทงั้ นีจ้ ะต้อง
ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ทาสัญญา
๒. ในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองกาหนดอัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนเงินกู้เป็นอัตราที่แน่นอนตามความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมสมาชิก ทั้งนี้ ควรมีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่แยกออกจากกัน (บัญชีที่ ๑
บัญชีที่ ๒ และบัญชีอื่นๆ) โดยให้คานึงถึงต้นทุนและเงื่อนไขของเงินทุน และข้อจากัดในการ
ดาเนินงานของแต่ละบัญชีที่แตกต่างกัน และในการกู้ยืมเงินนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองอาจเรียกหลักประกันเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๓. ในการพิจารณาโครงการและอนุมัติเงินกู้ยืม นั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในหนี้
ค้างชาระนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอาจพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ประวัติ (อุปนิสัย/ความน่าเชื่อถือ ฯลฯ ) ความชานาญในการประกอบอาชีพ
(๒) หลักประกัน
(๓) ความสามารถในการชาระหนี้
- ประมาณการรายได้ - ค่าใช้จ่าย
- ภาวะตลาด
- วัตถุดิบ
- ทาเลที่ตั้ง
(๔) เงินทุนของผู้กู้
(๕) เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้/ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน
๔. เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามคาขอ
แล้ว คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องให้สมาชิก จัดทาสัญญาเงินกู้และ
สัญญาค้าประกันหรือเรียกหลักทรัพย์ค้าประกันตามควรแก่สัญญา โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
(๑) ในสัญญากู้หรือสัญญาค้าประกันหากมีความจาเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ข้อความหรือตัวเลข ในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาค้าประกัน จะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง
สองฝ่าย โดยมีการลงลายมือชื่อกากับข้อความ หรือตัวเลขที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง มิ
เช่นนั้นข้อความหรือตัวเลขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจไม่สมบูรณ์หรือไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย
(๒) ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความหรือตัวเลขในสัญญาเงินกู้หรือสัญญาค้า
ประกันห้ามใช้ยางลบหรือหมึกลบความผิดเป็นอันขาด ให้ดาเนินการโดยใช้วิธีขีดฆ่า แก้ไข
ข้อความหรือตัวเลขให้ถกู ต้องแล้วลงลายมือชื่อกากับไว้
๒๘
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(๓) ในการก าหนดอั ต ราดอกเบี้ ย การกู้ ยื ม เงิ น นั้ น ห้ า มมิ ใ ห้ ก าหนดอั ต รา
ดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกาหนดไว้คือจะกาหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี
หรือในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ต่อเดือน หากมีการกาหนดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กาหนดดังกล่าว
ผลคือดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะทั้งหมด ผู้ให้กู้คงเรียกให้ ผู้กู้ชาระได้เพียงแต่เงิน ต้นเท่านั้น และ
อาจมีความผิดทางอาญาฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งมีความผิด
ตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475
๕. ในการจ่ า ยเงิ น กู้ ห รื อ เงิ น ยื ม ให้ กั บ สมาชิ ก ผู้ กู้ ให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประสานธนาคาร
เพือ่ ดาเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกผู้กู้
ข้อควรปฏิบัติสาหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๑. จะต้องไม่ลงลำยมือชื่อลงในกระดำษเปล่ำให้แก่ผู้ให้กู้ยืมโดยเด็ดขำด
๒. ในสัญญำเงินกู้และสัญญำค้ำประกัน จะต้องใส่จำนวนเงินในช่องว่ำงในสัญญำกู้ยืม
เงินและสัญญำค้ำประกั นนั้น และจะต้องลงจำนวนเงินที่กู้กันจริงเท่ำนั้น โดยเขียนตัวหนังสือ
กำกับตัวเลขจำนวนเงินดังกล่ำวด้วยเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ให้กู้ยืมเงินเติมตัวเลขให้แตกต่ำง
ไปจำกควำมเป็นจริง ตัวอย่ำงเช่น ข้ำพเจ้ำกู้ยืมเงิน จำนวน -๒๐,๐๐๐- (สองหมื่นบำทถ้วน)
๓. หนังสือสัญญำเงินกู้และสัญญำค้ำประกัน ต้องทำอย่ำงน้อย ๒ ฉบับ โดยคณะกรรมกำร
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเก็บไว้หนึ่งฉบับ และสมำชิกผู้กู้เงินเก็บไว้อีกหนึ่งฉบับ
๔. สมำชิกผู้กู้เงินจะต้องตรวจสอบจำนวนเงินที่ตนกู้ให้เท่ำกับจำนวนที่ตนขอกู้ไปตำม
สัญญำให้ครบถ้วนเสมอหำกมิฉะนั้นแล้วก็จะเป็นปัญหำ กล่ำวคือหำกได้เงินไม่ครบแต่สมำชิกผู้
กู้ได้ล งลำยมือชื่อในสั ญญำให้ แก่คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแล้ ว อำจมี
ปัญหำตำมมำภำยหลัง
๕. พยำนในสัญญำเงิน กู้นั้น สมำชิกผู้กู้ควรให้พยำนฝ่ำยของตนร่วมลงลำยมือชื่อใน
สัญญำอย่ำงน้อย ๑ คน
๖. ต้องกรอกข้อควำมในสัญญำเงินกู้ และสัญญำค้ำประกันให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดย
เฉพำะที่เป็นตัวเลข
๗. ต้องเรี ยกใบเสร็จรั บเงินทุกครั้งที่ช ำระ โดยให้ คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง ท ำหนั ง สื อลงลำยมื อชื่อว่ ำได้รั บเงิน คืนแล้ ว เป็น จำนวนเท่ำ ใด หรือได้ รับคื น
ครบถ้วนแล้ว
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การตรวจสอบความสมบูรณ์ในสัญญากู้เงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ควรดาเนินการ ดังนี้
๑. ต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้
๒. ต้องมีการระบุถึงจานวนเงินที่กู้ โดยมีการเขียนตัวหนังสือกากับ
๓. ต้องมีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยและกาหนดเวลาชาระคืน
๔. ต้องมีวันที่ทาสัญญา
๕. ต้องมีการระบุว่าได้รับเงินแล้ว
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอนุมัติวงเงินกู้ยืมไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ (เกินวงเงินที่กาหนด) ทาให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบางส่วนขาด
โอกาสในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เนื่องจากเงินทุนไม่เพียงพอสาหรับการ
กู้ยืมและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาร้องเรียนได้
(๒) ปัญหาหนี้ค้างชาระอันเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
พิจารณาเงินกู้ยืมโดยไม่มีหลักเกณฑ์ทาให้เกิดความเสี่ยง/โอกาสหนี้ค้างชาระสูง
(๓) คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ได้ให้ความสาคัญกับการทา
สัญญาเงินกู้ / สัญญาค้าประกัน ทาให้ไม่มีหลักฐาน หรือมีแต่ไม่สามารถฟ้องร้องดาเนินคดีได้
ส่งผลให้เกิดปัญหาหนี้เสีย

6. การติดตามหนี้
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญาไม่ชาระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้เสียเบี้ยปรับตามจานวนที่ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับที่กองทุนหมู่บ้าน กาหนดไว้อย่างแน่นอนสาหรับจานวนที่ขาด หรือค้างชาระเว้นแต่
ผู้กู้ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันการชาระหนี้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้กู้ราย
หนึ่งรายใดก็ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกด้วยเสียง
เกินกึ่งหนึ่งหรือดาเนินการอื่น ๆ ตามระเบียบที่กองทุนหมู่บ้านกาหนด
๓๐
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ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ผู้กู้มิได้เริ่มดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน หรือเมื่อมี
หลักฐาน อันควรเชื่อได้ว่าผู้กู้นาเงินไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอานาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนที่ค้างชาระคืนเต็มจานวนได้โดยทันที
2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๖๘๖ เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้า
ประกันชาระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิ์ผู้ ค้าประกันที่
จะชาระหนี้เมื่อหนี้ถึงกาหนดชาระ
ในกรณีที่เจ้าหนี้มิได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ค้า
ประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอัน
เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
เมื่อเจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้หรือผู้ค้าประกันมีสิทธิชาระหนี้ได้ตาม
วรรคหนึ่งผู้ค้าประกันอาจชาระหนี้ทั้งหมดหรือใช้สิทธิชาระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการ
ชาระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยู่กับเจ้าหนี้ก่อนการผิดนัดชาระหนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่ตนต้องรับผิดก็
ได้ และให้นาความในมาตรา ๗๐๑ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในระหว่างที่ผู้ค้าประกันชาระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชาระหนี้ของลูกหนี้
ตามวรรคสามเจ้านี้จะเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหว่างนั้นมิได้
การชาระหนี้ของผู้ค้าประกันตามมาตรานี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของผู้ค้าประกัน
ตามมาตรา ๖๙๓
มาตรา ๗๐๐ ถ้าค้าประกันหนี้อันจะต้องชาระ ณ เวลามีกาหนดแน่นอน และเจ้าหนี้
ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ไซร้ ท่านว่าผู้ค้าประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิด เว้นแต่ผู้ค้า
ประกันจะได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้น
ข้อตกลงที่ผู้ค้าประกันทาไว้ล่วงหน้าก่อนเจ้าหนี้ผ่อนเวลาอันมีผลเป็นการยินยอมให้
เจ้าหนี้ผ่อนเวลา ข้อตกลงนั้นใช้บังคับมิได้
การควบคุมภายในด้านการติดตามหนี้
๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องมีการติดตามการใช้เงินของ
สมาชิก ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้หรือไม่
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๓๑

๒. ถ้าสมาชิกผู้กู้มิได้เริ่มดาเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงินหรือเมื่อมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้กู้นาเงินไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีอานาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อม
ดอกเบี้ยที่ค้างชาระคืนได้เต็มจานวนโดยทันที
๓. ก่อนถึงกาหนดการชาระคืนเงินกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควร
แจ้ ง ให้ ส มาชิ ก ทราบถึ ง ก าหนดวั น ครบสั ญ ญาก่ อ นล่ ว งหน้ า
ประมาณ ๓ เดือน เพื่อให้สมาชิกมีเวลาในการเตรียมเงินมาชาระ
คืน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบ ผลเสีย ของการไม่
ชาระหนี้ เงินกู้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้ทั้ง สมาชิกผู้กู้
และผู้ค้าประกันทราบ
๔. คิดเบี้ยปรับกับสมาชิกผู้กู้ที่ผิดนัดได้ ตามจานวนที่ระเบียบหรือข้อบังคับที่กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองกาหนดไว้ เพื่อเป็นบทลงโทษกับสมาชิกที่ผิดนัด และป้องกันการทา
ตามอย่างกัน เว้นแต่ผู้กู้ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันการชาระหนี้
๕. หากสมาชิกผู้กู้ผิด นัดไม่ชาระคืนเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่ว่าโดย
เจตนาหรือไม่เจตนา คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง
ผู้กู้และผู้ค้าประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันภายในกาหนดระยะเวลาหก
สิบวันนับจากวันที่ผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ ผู้ค้าประกันจะหลุดพ้นจากการรับผิดในดอกเบี้ยและค่า
สินไหมทดแทน
๖. ในการทาหนังสือทวงถามสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้อง
มีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าใครเป็นหนี้เท่าใด ค้างชาระเท่าใด โดยส่งไปรษณีย์ตอบรับ (ใบสี
เหลือง) เพื่อให้มีหลักฐานว่าได้รับจดหมายทวงถาม และควรส่งให้ผู้ค้าประกันโดยวิธีเ ดียวกัน
นี้ด้วย
๗. หากผู้ กู้ ไ ม่ ส ามารถช าระคื น เงิ น ได้ ด้ ว ยเหตุ ผ ลอั น สมควรประการใดก็ ต าม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอาจพิจารณาผ่อนผันการชาระคืนเงินให้กับ
ลูกหนี้ได้เป็นรายๆ ไป ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
ต้องทาหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นหลักฐานในการขอ ผ่อนผัน ทั้งนี้จะต้องมีการทาสัญญาค้า
ประกันขึ้นใหม่สาหรับการประกันหนี้ที่มีการตกลงรับสภาพหนี้นั้น หรือให้ผู้ค้าประกันตกลง
ด้วยในการผ่อนผันการชาระหนี้เป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะทาให้ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นจาก
ความรับผิด ตาม ป.พ.พ.มาตรา 700 วรรคสอง
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๘. หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทวงถามด้วยวาจา และหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันยังไม่ชาระคืนเงินกู้ให้กับกองทุนหมู่บ้าน
และชุ ม ชนเมื อ ง และคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งได้ มี ม ติ ใ ห้ ฟ้ อ งร้ อ ง
ดาเนินคดีกับสมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน ก็สามารถดาเนินการได้โดย
(๑) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองลงมติมอบอานาจให้ผู้แทน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นผู้ดาเนินการฟ้องร้องดาเนินคดี
(๒) การฟ้องร้องดาเนินคดี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถดาเนินการ
ได้โดยให้ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับมอบอานาจยื่นคาร้อง
เพื่อไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้ที่ฝ่ายอานวยความเป็นธรรม ณ ที่ทาการปกครอง
อาเภอทุก อาเภอที่ผู้พิพาทมีภู มิลาเนาอยู่ห รือ ประสานขอความช่วยเหลือจากสานักงาน
อัยการจังหวั ดทุกจังหวัดในการติดตามหนี้หรือ แต่งตั้งทนายความเพื่อ ดาเนินการฟ้องร้อง
ดาเนินคดีเองโดยตรง
กรณีที่สมาชิกผู้กู้ย้ายที่อยู่ ควรดาเนินการ ดังนี้
๑. กรณีที่สมาชิกผู้กู้ย้ายที่อยู่ หรือหนีออกจากหมู่บ้านหรือชุมชน
ไปแล้วไม่ยอมชาระหนี้ กรณีเช่นนี้ถือว่าสมาชิกผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระหนี้แล้ว
จึงก่อให้เกิด สิทธิแ ก่กองทุน หมู่บ้านและชุ มชนเมืองที่จะบังคับให้ ผู้ค้า
ประกันให้ชาระหนี้แทน (กรณีเรียกเอากับผู้ค้าประกันได้ ให้เจ้าหนี้เรียกผู้ค้าประกันมาชาระ
หนี้แทน ถ้าเรียกเอากับผู้ค้าประกันไม่ได้ให้เรียกทายาทผู้กู้มาทาสัญญารับชาระหนี้แทนผู้กู้
หรือให้ส่งหนังสือติดตามทวงถามแบบไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้กู้และผู้ค้าประกัน เรียกให้ชาระ
หนี้ หากไม่ชาระภายในกาหนดต้องดาเนินการฟ้องคดี)
๒. หากสมาชิกผู้กู้ย้ายที่อยู่หนีออกจากหมู่ บ้านและชุมชนเมืองไม่ว่าจะย้ายทะเบียน
บ้านด้วยหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่พ้นความรับผิด คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สามารถสืบหาที่อยู่ของลูกหนี้ได้โดยการไปขอคัดทะเบียนราษฎร์จากที่ว่าการอาเภอทุกแห่ง
กรณีสมาชิกผู้กู้ตาย
๑. กรณีที่สมาชิกผู้กู้ตาย สิทธิและหน้าที่ถือเป็นมรดกตกทอดแก่ทายาท หน้าที่ใน
การชาระเงินกู้ถือเป็นมรดกจึงตกทอดแก่ทายาทเช่นกัน เจ้าหนี้ควรจะเรียกทายาท เช่น พ่อ
แม่ ลูก หรือ พี่ น้อง ของผู้ตายเข้ามาทาสัญญายอมรับผิดชดใช้หนี้แทนผู้ตาย
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๒. หากไม่มีทายาทผู้ใดยินยอมรับผิดชาระหนี้แทนผู้ตาย คณะกรรมการกองทุน
หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งควรฟ้ อ งทายาทผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ มรดกภายใน ๑ ปี นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการกองทุนได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของสมาชิกผู้กู้
กรณีผู้ค้าประกันคนใดคนหนึ่งตาย
ในกรณีที่ผู้ค้าประกันคนใดคนหนึ่ งตาย คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรดาเนินการให้สมาชิกผู้กู้หาผู้ค้า
ประกันคนใหม่แทนหรื อฟ้องร้องไปยังทายาทของผู้ค้ าประกัน ที่
เสียชีวิตให้มารับผิด ชดใช้หนี้ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้รู้ถึง
ความตายของผู้ค้าประกัน แต่ทายาทไม่จาเป็นต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตน
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) ปัญหาหนี้ค้างชาระหากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ดาเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง หรือเด็ดขาด จะทาให้เกิดปัญหาหนี้ค้างชาระที่เพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป เนื่องจากเกิด
การเรียนแบบของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(๒) ปั ญ หาหนี้ ค้ า งช าระจะส่ ง ผลให้ ก องทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งไม่ มี เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนเพียงพอต่อความต้องการเงินทุนของสมาชิก

7. การจัดเก็บเอกสาร/การส่งมอบงานและเอกสาร
๗.๑ การจัดเก็บเอกสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จัดตั้งและบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ กากับ ดูแล และจัดสรรดอก
ผล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน
(๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน
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(๓) จัดตั้งสานักงานกองทุนหมู่บ้าน หรือสานักงานกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่
กรณี
(๔) รับสมาชิกและจัดทาทะเบียนสมาชิก
(๕) จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
(๖) พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก หรือกองทุนหมู่บ้านอื่นตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) ทานิติกรรม สัญญา หรือดาเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุน
หมู่บ้าน
(๘) จัดทาบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด
(๙) สารวจ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน
และวิสาหกิจชุมชน ในเขตพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการดาเนินการ
เกี่ยวกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
(๑๐) พิจารณาดาเนินการใด ๆ เพื่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์
ส่วนรวมอื่นใดของสมาชิกและหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง
(๑๑) ดาเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
(๑๒) ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการของกองทุนหมู่บ้าน
(๑๓) รายงานผลการดาเนินการปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของ
กองทุนหมู่บ้านให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าว
ให้สมาชิกทราบตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งตามที่
คณะกรรมการกาหนดหรือมอบหมาย
ดาเนินการใด ๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้จ่าย
จากเงินรายได้ของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับ
จัดสรรจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
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๓๕

การควบคุมภายในด้านการจัดเก็บเอกสาร
๑. คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัด ให้มีการจัด ทา
ระบบการจัดเก็บเอกสารทะเบียนพัสดุของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วย โดยแยกตาม
ลักษณะงานให้เป็นหมวดหมู่ของเอกสาร ทั้งนี้ ในการจัดเก็บและรักษาเอกสารของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง จะต้องคานึ งถึงความปลอดภัย และควรมีการมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบในการดูแลเอกสาร และผู้ทาหน้าที่ในการตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร
๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ควรมีการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบเอกสาร หรือระบบการจัดเก็บและรักษาเอกสารเป็นประจา และต่อเนื่อง
๓. เอกสารที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง เช่น หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ฯลฯ ควรมีการจัดทาสาเนา
เก็บไว้ที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เทคนิคในการจัดเก็บเอกสาร
๑. ไม่ควรจัดเก็บเอกสารรวมกันทั้ งหมด ควรมีการแยกเป็นหมวดหมู่ ตาม
ลักษณะงาน
๒. การรับผิดชอบในการจัดเก็บและรักษาเอกสาร ควรให้ผู้ที่รับผิดชอบในงาน
นั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บและรักษาเอกสาร
๓. มีการกาหนดรหัสเอกสารบนหัวกระดาษเสมอ เพื่อป้องกันการแยกประเภท
เอกสารผิด และการนาออกมาใช้ผิด
๔. ดูเนื้อหาของเอกสารอีกครั้งก่อนจัดเก็บ เพื่อป้องกัน
การจัดเก็บเอกสารที่ผดิ พลาด
๕. มีการบารุงรักษาเอกสารที่จะเก็บให้อยู่ในสภาพที่ดี
อยู่เสมอ
๖. ควรทบทวนระบบการจัดเก็บเอกสารอย่างสม่าเสมอ

ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีก ารดาเนินการตามแนวทางที่
กาหนด
(๑) เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสูญหาย
(๒) เอกสารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองชารุด/เสียหาย
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๗.๒ การส่งมอบงานและเอกสาร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๒๒ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
เมื่อครบกาหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามข้อ
๒๘ เข้าดารงตาแหน่ง ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านจับสลากออกจานวนกึ่งหนึ่งของจานวน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ถูกจับสลากออกไม่ถือว่าพ้น
ตาแหน่งตามวาระ กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่พ้นตาแหน่งอาจได้รับคัดเลือกอีกได้
ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากตาแหน่งตามวรรคสอง และพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วยกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
จั ด ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ด ารง
ตาแหน่ งแทนกรรมการกองทุ นหมู่ บ้ าน ซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๙
ภายในระยะเวลาสามสิบวันกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่ง
พ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ แต่จะ
ดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่ในกรณี
ที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมี
คะแนนเสียงสามในสี่รับรองให้เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อและมีความประสงค์ที่จะ
ปฏิบัติงานต่อไปให้มีสิทธิเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อไปตามวาระ ให้กองทุนหมู่บ้าน
จัดทารายงานการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเสนอ
ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอาเภอ หรือระดับเขตทราบ
2. ประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
มาตรา ๑๘๘ ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น
เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือ
เอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
หรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
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๓๗

การควบคุมภายในด้านการส่งมอบงานและเอกสาร
๑. กาหนดให้มีการจัดทาบัญชีเอกสารและ
ทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ตลอดจนสรุปผลการดาเนินงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่
พ้นจากตาแหน่ง (ทั้งพ้นก่อนหมดวาระและครบตามวาระ)
ส่งมอบให้กับประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๒. กรณีที่ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุ ม ชนเมื อ งพ้ น จากต าแหน่ ง ให้ ป ระธานกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
(คนเดิม) รับมอบงานและเอกสารจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่พ้นจาก
ตาแหน่ง แล้วจึงจะดาเนินการสรุป และส่งมอบให้กับประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (คนใหม่) ต่อไป
๓. กรณี ที่ ป ระธานกรรมการกองทุ น หมู่บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งไม่ ไ ด้พ้ น จาก
ตาแหน่ง ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรับมอบงานและเอกสารจาก
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่พ้นจากตาแหน่ง แล้วจึงดาเนินการส่งมอบต่อ
ให้กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (คนใหม่) ที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่นั้นๆ
๔. ในการส่งมอบและรับมอบ ควรมีการตรวจนับ ตรวจสอบเอกสารก่อนการ
ส่งมอบและรับมอบ และในการส่งมอบและรับมอบทุกครั้งควรมีการลงลายมือชื่อผู้ส่งมอบ
รับมอบ และพยานด้วย
5. เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดเก่า) ซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น จะต้องดาเนิ นการส่งมอบงานและ
เอกสารของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่อยู่ในความครอบครองให้กับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดใหม่) ภายในระยะเวลาที่กาหนด หากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดเก่า) ไม่ยอมส่งมอบงานและเอกสารของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดใหม่) โดยไม่มีเหตุอัน
สมควรหรือมีเจตนาทุจริตปกปิดการกระทาผิดของตน อาจมีความผิด
อาญาฐานทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญหาย
หรือไร้ประโยชน์ ซึ่งเอกสาร ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน
หนึ่ ง หมื่ น บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 โดย

๓๘
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คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดใหม่) อาจมีหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อน หากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดเก่า) ยังเพิกเฉยอีก อาจ
มอบอานาจให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคนใดคนหนึ่งไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน เนื่องจากสัญญากู้ สัญญาค้าประกัน สมุดบัญชี ฯลฯ ถือว่าเป็นเอกสารของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(ชุดเดิม)ไม่ส่งมอบเอกสารทาให้
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดใหม่) ไม่มีเอกสารหรือข้อมูลสาหรับดาเนินงาน
(๒) เอกสารของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสูญหาย
(๓) กรณีเกิดความเสียหาย หรือเงินขาดบัญชี แต่กองทุนหมู่บ้านไม่สามารถ
ค้นหา หรือตรวจพบได้หรือพบความเสียหาย หรือเงินขาดบัญชี ภายหลัง แต่ไม่สามารถหา
ผู้รับผิดชอบได้ (กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดเดิม) กับกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (ชุดใหม่)) เนื่องจากไม่ได้มีการส่งมอบงานและเอกสาร

8. การตรวจสอบภายใน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้ อ ๔๖ วรรคสอง ก าหนดว่ า คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นต้ อ งจั ด ให้ มี ก าร
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยคานึงถึงการ
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก
การควบคุมภายในด้านการตรวจสอบภายใน
๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องมีการกาหนดแนวทางและเงื่อนไข ในการ
ตรวจสอบภายในกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง ทั้ ง นี้ สามารถก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บ
ข้อบังคับ หรือประกาศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ได้
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๓๙

๒. แต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจสอบภายในกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง โดยจ านวนและ
องค์ประกอบของผูต้ รวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็นไปตามที่กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองกาหนด แต่ทั้งนี้จะต้องคานึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของ
สมาชิ ก เป็ น หลั ก เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกปี
๓. ในการตรวจสอบของผู้ ต รวจสอบภายใน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ดาเนินการตรวจสอบ
ตามแนวทางและเงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กาหนด แต่จะต้องดาเนินการตรวจสอบทัง้ ๔ ด้าน ดังนี้
(๑) ด้านการบริหารจัดการ
(๒) ด้านการเงิน
(๓) ด้านการบัญชี
(๔) ด้านการพัสดุ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อานวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๔. กาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้แจ้งผลการตรวจสอบ
พร้อมข้อเสนอแนะให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับทราบ เพื่อนาไป
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ตลอดจนติดประกาศผลการตรวจสอบให้สมาชิกได้รับทราบ
๕. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนาข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมา
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการด าเนิ น งานของกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) สมาชิกกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อันจะนาไปสู่การขาดสานึกในการเป็นเจ้าของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง
(๒) กองทุ น หมู่ บ้ านและชุ มชนเมื องขาดการตรวจสอบ ท าให้ มี โอกาสในการเกิ ด
ข้อผิดพลาดและเกิดการทุจริตได้
(๓) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขาดข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงานจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอันจะนาไปสู่
การทาให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองลดลง
๔๐
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9. การจัดสรรกาไร
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๔๘ การจัดสรรกาไรสุทธิ เมื่อสิ้นปีบัญชีหากปรากฏว่าปีใดมีกาไรสุทธิ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถนากาไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้านกาหนด
การจัดสรรกาไรสุทธิบัญชีที่ ๑ ให้คานึงถึงประโยชน์ของประชาชน หมู่บ้าน และ
ชุมชนโดยให้จัดสรรเป็นเงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง และเงินอื่นตามระเบียบ
กองทุนหมู่บ้านทั้งนี้ ห้ามมิให้จัดสรรกาไรสุทธิตามส่วนการถือหุ้นของสมาชิก สาหรับเงิน
สมทบกองทุนและเงินประกันความเสี่ยงให้คงไว้ในบัญชีที่ ๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
อาจกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขวิธีการ ในการจัดสรรกาไรสุทธิของบัญชีที่ ๑ เพิ่มเติม เพื่อ
ประโยชน์ของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้
การควบคุมภายในด้านการจัดสรรกาไร
๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการจัดสรรผลกาไรประจาปีไว้ในระเบียบของกองทุนหมูบ่ า้ น
และชุมชนเมือง การจัดสรรกาไรสุทธิบัญชีที่ ๑ ให้คานึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน หมู่บ้าน และชุมชนโดยให้จัดสรรเป็นเงินสมทบกองทุน เงิน
ประกันความเสี่ยง และเงินอื่นๆตามระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งนี้ ห้ามมิให้
จัดสรรกาไรสุทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของสมาชิก
๒. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการ
จัดสรรผลกาไรประจาปีของแต่ละบัญชีที่แยกออกจากกัน (บัญชีที่ ๑ บัญชีที่ ๒ และบัญชี
อื่นๆ) เนื่ องจากต้น ทุน เงื่อนไขของเงินทุน ค่าตอบแทนหรืออัต ราดอกเบี้ยเงินกู้ และ
ข้อจากัดในการดาเนินงานของแต่ละบัญชีที่แตกต่างกัน
๓. จัดทางบการเงินประจาปี (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคมของทุกปี ) และจัดส่งให้
ผู้ตรวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด ตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายผลกาไรประจาปีเพื่อจัดสรรตามระเบียบได้
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๔๑

๔. จัดสรรผลกาไรประจาปี ให้เป็นไปตามระเบียบที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ก าหนด และจะต้ อ งมี ก ารจั ด ท าเอกสาร รายรั บ -รายจ่ า ย และเอกสารอื่ น ๆ (ถ้ า มี )
ประกอบการเบิกจ่ายผลกาไรทุกครั้ง
๕. ติดประกาศและประชาสัมพันธ์ ผลการดาเนินการเบิก จ่ายผลกาไรประจาปี ให้
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับทราบเป็นประจาทุกปี
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) ไม่มีการจัดสรรผลกาไรประจาปีตามระเบียบ
(๒) การจัดสรรผลกาไรประจาปี ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
(๓) สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอาจร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในการ
จัดสรรผลกาไรของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(๔) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องรับผิดชอบและต้องจ่ายเงิน
ชดเชยความเสียหายแก่กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง เนื่องจากการจัดสรรผลกาไรประจาปี
ไม่เป็นไป ตามทีร่ ะเบียบกาหนด
(๕) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่มีการจัดทาและจัดเก็บเอกสาร
การเบิกจ่ายผลกาไรประจาปี ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายผลกาไรประจาปีได้

10. การรายงาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้าน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑๓) รายงานผลการดาเนินการปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของ
กองทุนหมู่บ้านให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าวให้
สมาชิกทราบตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๔๐ วรรคสอง (๔) กาหนด ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทา
หลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกาไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
(บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอนพร้อมหลักฐาน แล้วปิดประกาศให้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ทาการกองทุนหมู่บ้าน

๔๒
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ข้อ ๔๖ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดทาบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด และจัดทารายการรับ - จ่ายเงินกองทุน
หมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและแจ้งให้สมาชิกทราบ รวมทั้งให้จัดทาสรุปผลการ
ดาเนินงานประจาปีรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๔๗ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดทางบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียด
ประกอบตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการ
กาหนดภายในระยะเวลาหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนั บแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี ให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน สรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี เพื่อขอความเห็นชอบในการทาหน้าที่ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน โดย
ให้ แ สดงความคิ ด เห็ น เป็ น ข้ อวิ เคราะห์ ว่ าการใช้ จ่า ยดั งกล่า ว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมาย
เพี ย งใด
และให้ ท าบั น ทึ ก รายงานผลการสอบบั ญ ชี ต่ อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อ
สมาชิก และสาธารณชน
การควบคุมภายในด้านการรายงาน
๑. กาหนดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรายงานผลการดาเนินการ ปัญหา และ
อุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าว
ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทราบด้วย
๒. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และจัดทา
หลักฐานการเบิกถอนผลกาไรประจาปี พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ทาการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๓. คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองควรจัด ให้มีการจัดทาบัญชีของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และจัดทารายการรับ–การจ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและแจ้งให้สมาชิกทราบ
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๔๓

๔. ภายหลั ง จากการตรวจสอบบั ญ ชี ข องกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งของผู้
ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองที่คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด) และผู้ต รวจสอบ
ภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองติดประกาศผลการตรวจสอบแล้วแต่กรณีให้สาธารณชนและสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับทราบ
ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) สมาชิก ขาดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อัน
จะนาไปสู่การขาดสานึกในการเป็นเจ้าของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(๒) กองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมืองขาดการตรวจสอบ ทาให้มีโอกาสในการเกิด
ข้อผิดพลาดและเกิดการทุจริตได้
(๓) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขาดข้อเสนอแนะการดาเนินงานจากสมาชิกอัน
จะนาไปสู่การทาให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองลดลง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค
รวมทั้งฐานะทางการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามที่ระเบียบกาหนด ทาให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติข าดข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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การควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี
1. การรับเงิน

-

รายการรับเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- รับเงินทุนจัดสรรจากรัฐบาล
รับชาระคืนเงินกู้
- รับเงินออมจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (ค่าหุ้น สัจจะสะสม เงินรับฝาก)
รับเงินบริจาค
รับเงินอุดหนุน จากหน่วยงาน หรือองค์กรอืน่

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนให้สมาชิกถือหุ้นของกองทุนหมู่บ้าน หรือมีเงินฝากสัจจะไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน
ในการชาระค่าหุ้น สมาชิกอาจชาระเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านกาหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๔๑ (๒) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้ หรือยืมเงิน หรือดอก หรือผล
อันเกิดจากเงินกู้หรือยืมจากสถาบันการเงิน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมชาระคืนตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
สมาชิกที่ประสงค์จะชาระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภทต้องไปติดต่อขอชาระคืน
เงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภทกับคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบเงินงวด (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกาไร) ที่จะต้องส่ง
ชาระคืน
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทาหนังสือ
แจ้งความประสงค์ในการชาระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุก
ประเภทของสมาชิกให้กับสมาชิกจานวนสามฉบับ
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๔๕

ให้สมาชิกนาเงิน (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกาไร)
ไปฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก พร้อมทั้งทาหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไว้
กับธนาคารเพื่อให้ธนาคารถอนเงินจานวนดังกล่าว
ให้ธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน ซึ่งระบุไว้ในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แล้วนา
ฝากเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑)
เมื่อธนาคารรับเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแล้ว
ให้มอบหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชาระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒)
ให้ กั บ สมาชิ ก เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก น าไปเก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานหนึ่ ง ฉบั บ
และน าไปมอบให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านหนึ่งฉบับ เพื่อ
เป็นหลักฐานในการจัดทาบัญชี หรือดาเนินการในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนอีกหนึ่งฉบับ
(ฉบับที่ ๓) ให้ธนาคารจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๔๒ กองทุนหมู่บ้านสามารถดาเนินการตามข้อ ๔๑ หรืออาจสามารถกาหนด
วิธีการชาระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม โดยการชาระคืนต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ
ชาระคืนโดยใช้บริการของธนาคารในการให้บริการในหมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้จะต้องกาหนด
ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนการบริการที่โปร่งใสเป็นธรรมแก่สมาชิก ทั้งนี้โดยให้กาหนดไว้ใน
ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน
กองทุนหมู่บ้านใดมีวิธีการชาระคืนนอกเหนือจากข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ วรรคแรก
สามารถขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการได้
การควบคุมภายในด้านการรับเงิน
๑. คณะกรรมการกองทุน หมู่บ้ านและชุม ชนเมือ งจะต้อ งมอบหมายหรื อแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคนหนึ่งคนใดเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงิน
๒. ในการรับเงินทุกประเภท ผู้รับผิดชอบในการรับเงินจะต้องออกใบสาคัญรับเงินหรือ
ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้จ่ายเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
๓. ในการรับเงินทุกประเภท คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้อง
จัดทาทะเบียนการรับเงินแต่ละประเภท

๔๖
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๔. ภายหลั ง การรั บ เงิ น แล้ ว ให้ ค ณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง
ตรวจสอบการรับเงินและเอกสารการรับเงิน (สมุดใบสาคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน) อีกครั้ง
และให้นาเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทันที หากไม่สามารถ
นาฝากได้ในวันนั้น ให้นาฝากในวันทาการถัดไป (ในการรับชาระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ยและเงิน
ตอบแทนจากผลกาไร ที่เกิดขึ้นจากการนาเงินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (บัญชี
ที่ ๑) ไปให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกู้ จะต้องนาเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (บัญชีที่ ๑))
๕. หลังจากได้ดาเนินการนาเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแล้วคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะต้องดาเนินการตรวจสอบการนา
เงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทันที (หลักฐานการนาฝากเงิน
และสมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) เพื่อป้องกันการนาเงินไปใช้เป็น
การส่วนตัว
๖. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องมีการควบคุมการรับเงิน โดย
แยกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้
(๑) การควบคุมด้านเงินฝากธนาคาร
- การเปิดบัญชีธนาคาร เป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่กาหนด และ
ต้องมีการกาหนดผู้มีอานาจในการลงนามหรือผู้รับมอบอานาจโดยถูกต้อง
- การฝากเงิน ทุก ครั้งต้ องมีสมุ ด คู่ฝากและสมุด ประจาตัว สมาชิ ก
(เฉพาะที่ออกสมุด)
- จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- มีการเก็บรักษาสมุดคูฝ่ าก ใบนาฝาก ไว้อย่างเป็นระบบ
(๒) การควบคุมด้านเงินสด
- ออกหลักฐานการรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินสด
- มีระบบใบสาคัญรับและทาทะเบียนคุมใบสาคัญรับ
- ใบสาคัญรับเงินควรเรียงตามลาดับเลขทีแ่ ละลงลายมือชือ่ ผู้รบั เงินทุกครัง้
- มีการจัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินที่เบิกใช้และยังไม่เบิกใช้
- ใบเสร็จรับเงินที่ถูกยกเลิกได้นามาแนบติดไว้กับสาเนาและเขียนคาว่า
“ยกเลิก” ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
- ต้องมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินสดรับทุกครั้ง
- มีการตรวจสอบเงินสดเป็นครั้งคราว โดยไม่บอกล่วงหน้าเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบวงเงินที่มีอยู่ว่าตรงกับบัญชีที่บันทึกไว้หรือไม่
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๔๗

หมายเหตุ - กรรมกำรกองทุ น หมู่ บ้ ำ นและชุ ม ชนเมื อ ง ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำยหรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้
รับผิดชอบในกำรรับเงิน และออกใบสำคัญรับเงินหรือใบเสร็จ รับเงินให้กับผู้
จ่ำยเงิน จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
ในกำรตรวจสอบกำรรับเงินและเอกสำรกำรรับเงิน
- กรรมกำรกองทุ น หมู่ บ้ ำ นและชุ ม ชนเมื อ ง ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำยหรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้
รับ ผิ ดชอบให้ น ำเงินฝำกเข้ำบั ญชีเงิน ฝำกของกองทุนหมู่บ้ำน จะต้องไม่เป็น
บุคคลเดียวกับผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบกำร
นำเงินฝำกเข้ำบัญชีเงินฝำกของกองทุนหมู่บ้ำน

ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดและ
เกิดการทุจริตได้ (การนาเงินไปใช้ส่วนตัว การยักยอกเงิน เงินขาดบัญชี)

2. การจ่ายเงิน
รายการจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- จ่ายเงินกู้ให้กบั สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จ่ายเงินจัดสรรจากผลกาไรประจาปี
จ่ายเงินค่าบริหารจัดการ (การจัดซื้อวัสดุการดาเนินงาน ค่าดาเนินการอืน่ ๆในการ
บริหารจัดการ)
จ่ายคืนเงินออมให้กบั สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ค่าหุ้น สัจจะสะสม
เงินรับฝาก)

๔๘
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการกองทุน หมู่ บ้ านมี ม ติ อนุ มั ติ เ งิน กู้ ยื ม ตามค าขอ
ทั้งหมด หรือบางส่วน ให้บันทึกความเห็นในแบบคาขอกู้ยืมเงิน พร้อมส่งสาเนาแบบคาขอ
กู้ยืมเงิน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู้ แจ้งให้ผู้ขอกู้และธนาคาร
รับทราบโดยเร็ว
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อย
สองคนเป็นผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการทาสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับ
อนุมัติเงินกู้
ให้ผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร และแจ้งหมายเลข
บัญชีออมทรัพย์ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรับทราบโดยเร็ว
การโอนเงินเข้าบัญชีตามวรรคสอง ธนาคารจะเป็นผู้ทาหน้าที่โอนเงินเข้าในบัญชีผู้กู้
ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
ข้อ ๔๐ วรรคสอง ระบุให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเก็บรักษา หรือเบิกจ่าย
ดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกาไรตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากผลกาไร ที่เกิดขึ้นจากการนาเงินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปให้สมาชิกกู้ หรือยืมไปลงทุน หรือเพื่อการฉุกเฉินจะต้องนาเข้าบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑)
(๒) ให้กองทุนหมู่บ้าน จัดทางบการเงิน ทุกหกเดือน เพื่อจะได้รับทราบผล
ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านโดยรวม
(๓) ให้เบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกาไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใช้จ่าย หรือ
นาไปจ่ายและจัดสรร ตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แต่ละกองทุนหมู่บ้านได้กาหนดขึ้น
(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทาหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบ
แทนจากผลกาไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอน
พร้อมหลักฐาน แล้วปิดประกาศให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ทาการกองทุน
หมู่บ้าน
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๔๙

(๕) การเบิกจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากผลกาไรให้กองทุนหมู่บ้านจัดทางบ
การเงินตามแบบที่สานักงานกาหนด เพื่อให้ธนาคารเบิกจ่ายตามระเบียบกองทุนหมู่บ้ าน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามคาสั่ง และเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง
การควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน
๑. ในการจ่ายเงินทุกครั้ง ทุกประเภท จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้อง
มอบหมายหรือแต่งตั้งกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจ่ายเงิน และออก
ใบสาคัญการจ่ายเงิน
๒. ในการสั่งจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดทาหนังสือสาคัญการสั่งจ่ายเงิน และบันทึกรายการ
จ่ายเงินในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงิน
๓. ในการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เงินฝากสัจจะ เงินรับฝาก ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องออกใบสาคัญการจ่ายเงิน พร้อมทั้ง
บันทึกรายการจ่ายเงินในทะเบียนการจ่ายเงิน และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองลง
ลายมือชื่อในการรับเงินทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน
๔. ภายหลังการสั่งจ่ายเงิน กู้ หรือการจ่ายเงินทุกครั้ง ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองดาเนินการตรวจสอบการโอนเงิน หรือการจ่ายเงินทันที (ตรวจสอบ
จากฐานหนังสือสาคัญการสั่งจ่ายเงิน (ใบสั่งจ่ายเงิน) สมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู่บ้าน
ใบสาคัญการจ่ายเงิน ทะเบียนการจ่ายเงิน ฯลฯ)
๕. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้ องมีการควบคุมการจ่ายเงิน
โดยแยกเป็น ๒ ด้าน ดังนี้
(1) การควบคุมด้านเงินฝากธนาคาร
- การเบิกถอนเงิน เป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- การถอนเงินทุกครัง้ ต้องมีสมุดคู่ฝากและสมุดประจาตัวสมาชิก
(เฉพาะที่ออกสมุด)
- มีการกาหนดให้สมาชิกลงลายมือชื่อรับเงินทุกครั้งเมื่อมีการถอนเงิน
- จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
- มีการเก็บรักษาสมุดคูฝ่ าก ใบถอนเงินฝาก ไว้อย่างเรียบร้อย

๕๐
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(2) การควบคุมด้านเงินสด
- การจ่ายเงินจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ทุกครั้ง
- ออกหลักฐานการจ่ายเงินทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินสด
- มีระบบใบสาคัญจ่ายและทาทะเบียนคุมใบสาคัญจ่าย
- เมื่อมีการจ่ายเงินต้องประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” บนเอกสารหลักฐาน
ทุกใบ
- มีการควบคุมการจ่ายค่าใช้จ่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไว้อย่าง
เหมาะสม
- ต้องมีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินสดทุกครั้ง
- มีการตรวจสอบเงินสดเป็นครั้งคราว โดยไม่บอกล่วงหน้าเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบวงเงินที่มีอยู่ว่าตรงกับบัญชีที่บันทึกไว้หรือไม่
หมายเหตุ กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน ผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบในกำร
สั่งจ่ำยเงิน หรือจ่ำยเงิน และออกใบสำคัญกำรจ่ำยเงิน จะต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบกำรโอน
เงิน หรือกำรจ่ำยเงิน และเอกสำรกำรจ่ำยเงิน

ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด
และเกิดการทุจริตได้ (การนาเงินไปใช้ส่วนตัว การยักยอกเงิน เงินขาดบัญชี)
(๒) การจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือ
เงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกาหนด
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๕๑

3. การเก็บรักษาเงินและการนาฝากเงิน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริม
สนับสนุนให้สมาชิกถือหุ้นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือมีเงินฝากสัจจะไว้ที่กองทุน
หมู่บ้านในการชาระค่าหุ้น สมาชิกอาจชาระเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกาหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
ข้ อ ๓๗ วรรคสาม ระบุ ว่ า การอนุ มั ติ เ งิ น กู้ ฉุ ก เฉิ น
หรื อ เงิ น ยื ม ฉุ ก เฉิ น ให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอนุมัติได้รายหนึ่งจานวนไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพัน
บาทจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปใช้จ่าย เพื่อ
การฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถเบิ กเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อกาหนดของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจาวันจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากที่ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
ข้อ ๔๐ วรรคสอง ระบุว่า ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเก็บรักษา
หรือเบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกาไรตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ย และเงินตอบแทนจากผลกาไร ที่เกิดขึ้นจากการนาเงินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง (บัญชีที่ ๑) ไปให้สมาชิกกู้ หรือยืมไปลงทุน หรือ เพื่อการฉุกเฉิน
จะต้องนาเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (บัญชีที่ ๑)
(๒) ให้กองทุนหมู่บ้าน จัดทางบการเงิน ทุกหกเดือน เพื่อจะได้รับทราบผล
ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยรวม
(๓) ให้เบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกาไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใช้จ่าย หรือ
นาไปจ่ายและจัดสรร ตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แต่ละกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้
กาหนดขึ้น
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(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทาหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบ
แทนจากผลกาไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอน
พร้อมหลักฐาน แล้วปิดประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ทา
การกองทุนหมู่บ้าน
(๕) การเบิกจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากผลกาไร
ให้กองทุนหมู่บ้านจัดทางบ การเงินตามแบบที่สานักงานกาหนด
เพื่อให้ธนาคารเบิกจ่ายตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน
การควบคุมภายในด้านการเก็บรักษาเงิน
๑. ในการเก็ บ รั ก ษาเงิ น สด คณะกรรมการกองทุ น
หมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมติที่ประชุมจะต้องมีการกาหนดรายละเอียด ดังนี้
- วงเงินทีจ่ ะให้ถือเป็นเงินสด
- ผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินสด
- ระยะเวลาในการเก็บรักษาเงินสด
ทั้งนี้จะต้องคานึงถึงความปลอดภัยเป็นประการสาคัญ
๒. สาหรับการเก็บรักษาเงินสด เพื่อการฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน โดยกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบั ญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อกาหนดของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจาวันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุม ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
๓. ในการจัดเก็บรักษาเงินสด กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองผู้รับผิดชอบ
จะต้องจัดทาบัญชี จัดทาทะเบียนเงินสด และจะต้องมีการมอบหมายและแต่งตั้งกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตรวจสอบการเก็บรักษาเงินสด และเอกสารประกอบการเก็บ
รักษาเงินสด
หมายเหตุ กรรมกำรกองทุ น หมู่ บ้ ำ นและชุ ม ชนเมื อ ง ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมำยหรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้
รับผิดชอบ ในกำรเก็บรักษำเงินสด จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับมอบหมำย
หรื อ แต่ ง ตั้ ง ให้ รั บ ผิ ดชอบในกำรตรวจสอบกำรเก็ บรั ก ษำเงิ นสด และเอกสำร
ประกอบกำรเก็บรักษำเงินสด
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๕๓

ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด
และเกิดการทุจริตได้ (การนาเงินไปใช้ส่วนตัว การยักยอกเงิน เงินขาดบัญชี)
(๒) การเก็บรักษาเงินสดของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่เป็นไปตามระเบียบ
หรือเงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกาหนด

4. การจัดทาบัญชี
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ
บริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกาหนดอัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนเงิน
ฝากและเงินกู้เป็นอัตราที่แน่นอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก โดยคานึงถึงจารีต
ประเพณี และสภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นหลัก และปิดประกาศ
อัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนดังกล่าวอย่างเปิดเผย
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเก็บรักษา หรือเบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทน
จากผลกาไร ตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ดอกเบี้ย และเงินตอบแทนจากผลกาไร ที่เกิดขึ้นจากการนาเงินจากบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปให้สมาชิกกู้ หรือยืมไปลงทุน หรือ เพื่อการฉุกเฉินจะต้องนาเข้าบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑)
(๒) ให้กองทุนหมู่บ้าน จัดทางบการเงิน ทุกหกเดือน เพื่อจะได้รับทราบผลประกอบการ
ของกองทุนหมูบ่ ้านโดยรวม
(๓) ให้เบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกาไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใช้จ่าย หรือ
นาไปจ่ายและจัดสรร ตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แต่ละกองทุนหมู่บ้านได้กาหนดขึ้น
(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทาหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบ
แทนจากผลกาไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอน
พร้อมหลักฐาน แล้วปิดประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ทา
การกองทุนหมู่บ้าน
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(๕) การเบิกจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากผล
ก าไรให้ ก องทุ น หมู่ บ้ า นจั ด ท างบ การเงิ น ตามแบบที่
สานั กงานกาหนด เพื่อให้ธ นาคารเบิกจ่ายตามระเบียบ
กองทุนหมู่บ้าน
ข้อ ๔๖ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทาบัญชี
ข อ ง ก อ ง ทุ น ห มู่ บ้ า น ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่
คณะกรรมการกาหนด และจัดทารายการรับ - จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้งและแจ้งให้สมาชิกทราบ รวมทั้งให้ จัดทาสรุปผลการดาเนินงานประจาปีรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง
ข้อ ๔๗ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดทางบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียด
ประกอบตามแบบ ที่คณะกรรมการกาหนด และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการ
กาหนดภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี
การควบคุมภายในด้านการจัดทาบัญชี
๑. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องจัดให้มีการจัดทาบัญชีและ
งบการเงิน ของกองทุ น หมู่บ้านและชุมชนเมื องตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และมาตรฐานที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกาหนด
(๑) จัดทารายการรับ – จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้ง และแจ้งให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทราบ
(๒) จัดทางบการเงิน ทุกหกเดือน เพื่อจะได้รับทราบผลประกอบการของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยรวม
(๓) จัดทางบการเงินประจาปีพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบส่งให้ผู้ตรวจสอบ
บัญชีภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี
๒. ในการจัดทาบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในแต่ละรอบปี คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะต้องมอบหมายและแต่งตั้งผู้จัดทาบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือไม่ก็ได้)
๓. คณะกรรมการกองทุน หมู่ บ้านและชุ มชนเมืองจะต้อ งมอบหมายและแต่ งตั้ ง
กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นผู้รับรองบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านเท่านั้นและควรเป็นประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง หรือกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชี)
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๕๕

๔. ควรมีการรายงานผลการจัดทาบัญชี หรืองบการเงิน ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับทราบทุกครั้ง ก่อนการรายงานให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ทราบ หรือก่อนการส่งให้ผู้ตรวจภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือผู้
ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดาเนินการตรวจสอบ
๕. จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีควรจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ และเรียงลาดับ
ก่อนหลังตามวันที่เกิดรายการ
หมายเหตุ ผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้จัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
จะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ได้รับมอบหมำยหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้รับรองบัญชี
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง

ปัญหา/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด
(๑) การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด
และเกิดการทุจริตได้ (การนาเงินไปใช้ส่วนตัว การยักยอกเงิน เงินขาดบัญชี)
(๒) การจัดทาบัญชีของกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และมาตรฐานที่กาหนด
(๓) กรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่สามารถส่งมอบงาน หรือ ส่งมอบ
เอกสารได้ เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่ได้มีการจัดทาบัญชี หรืองบการเงิน

๕๖

สำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ

ภาคผนวก

ตัวอย่าง
แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แบบประเมินผล
การควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ..................................................... หมู่ที่ ....................
ตาบล ............................ อาเภอ/เขต ............................ จังหวัด .............................

-------------------------------------------------------------------------ให้ทำเครื่องหมำย  ในข้อควำมที่เป็นไปตำมข้อเท็จจริงของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง

ด้านการบริหารจัดการ
๑. การประชุมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๑.๑ กำรจัดประชุมตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๑.๒ กำรจัดทำบันทึกรำยงำนกำรประชุม
 มี
 ไม่มี
๑.๓ กำรประชุมตำมเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับและเงื่อนไข
 มี
 ไม่มี

๒. การพิจารณาให้สินเชื่อ (เงินกู้) ให้สมาชิก
บัญชี ๑ บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล
๒.๑ กำรอนุมัติเงินกู้ให้สมำชิกเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๒.๒ กำรจัดทำเอกสำรสัญญำเงินกู้ สัญญำคำประกันเงินกู้
 มี
 ไม่มี
๒.๓ สัญญำคำประกันเงินกู้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
เมืองกำหนด
 มี
 ไม่มี

บัญชีที่ ๒ บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์/หุ้น/เงินรับฝาก
๒.๑ กำรอนุมตั ิเงินกู้ให้สมำชิกเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๒.๒ กำรจัดทำเอกสำรสัญญำเงินกู้ สัญญำคำประกันเงินกู้
 มี
 ไม่มี
๒.๓ สัญญำคำประกันเงินกู้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
กำหนด
 มี
 ไม่มี
๒.๔ กำรปล่อยเงินกู้ให้ผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำรรำยตัวของสมำชิก
 มี
 ไม่มี
บัญชี ๓ บัญชีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
๒.๑ กำรอนุมัติเงินกู้ให้สมำชิกเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๒.๒ กำรจัดทำเอกสำรสัญญำเงินกู้ สัญญำคำประกันเงินกู้
 มี
 ไม่มี
๒.๓ สัญญำคำประกันเงินกู้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
กำหนด
 มี
 ไม่มี
๒.๔ กำรปล่อยเงินกู้ให้ผ่ำนบัญชีเงินฝำกรำยตัวของสมำชิก
 มี
 ไม่มี
บัญชีที่ ๔ บัญชีเงินอุดหนุน/รับบริจาค
๒.๑ กำรอนุมัติเงินกู้ให้สมำชิกเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๒.๒ กำรจัดทำเอกสำรสัญญำเงินกู้ สัญญำคำประกันเงินกู้
 มี
 ไม่มี
๒.๓ สัญญำคำประกันเงินกู้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
กำหนด
 มี
 ไม่มี
๒.๔ กำรปล่อยเงินกู้ให้ผ่ำนบัญชีเงินฝำกธนำคำรรำยตัวของสมำชิก
 มี
 ไม่มี

๓. การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานทางการเงิน และการส่งมอบเอกสารหรือมอบหมายงาน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๓.๑ กำรจัดเก็บเอกสำร หลักฐำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ
 มี
 ไม่มี
๓.๒ กำรส่งมอบเอกสำรหรือมอบหมำยงำน
 มี
 ไม่มี

๔. การกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๔.๑ กำรจัดทำโครงสร้ำงคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๔.๒ กำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๔.๓ คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ที่กำหนด
 มี
 ไม่มี

๕. การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๕.๑ กำรจัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมระเบียบ
ที่กำหนด
 มี
 ไม่มี
๕.๒ กำรคัดเลือกคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเป็นไปตำมระเบียบที่
กำหนด
 มี
 ไม่มี

๖. การติดตามเร่งรัดหนี้สินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๖.๑ แต่งตังคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองติดตำมเร่งรัดหนีสินกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๖.๒ กำรจัดระบบ ขันตอนกำรติดตำมเร่งรัดหนีสินกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี

๗. การแต่งตั้งผูต้ รวจสอบภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามระเบียบฯ ที่กาหนด
๗.๑ กำรแต่งตังผู้ตรวจสอบภำยในกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๗.๒ กำรตรวจสอบภำยในของผู้ตรวจสอบภำยในฯ เป็นไปตำมระเบียบฯที่กำหนด
 มี
 ไม่มี

๘. การรับสมัครสมาชิกกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
๘.๑ กำรกำหนดคุณสมบัติของสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมระเบียบ
ข้อบังคับ
 มี
 ไม่มี
๘.๒ กำรเปิดรับสมัครสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเป็นไปตำมระเบียบฯ
ข้อบังคับ
 มี
 ไม่มี

๙. การรายงานผลการดาเนินงานกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
๙.๑ คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองจัดทำงบกำรเงินพร้อมรำยละเอียดส่ง
ให้ผู้ตรวจสอบตรวจสอบตำมระเบียบฯ ที่กำหนด
 มี
 ไม่มี
๙.๒ คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองจัดทำรำยงำนผลกำรสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเสนอต่อคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน
 มี
 ไม่มี

๑๐. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
๑๐.๑ กำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในกำรจั ด สรรก ำไรประจ ำปี ใ นระเบี ย บฯ
ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๑๐.๒ กำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นไปตำมระเบียบฯ ข้อบังคับที่กำหนด
 มี
 ไม่มี
๑๐.๓ เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยผลกำไรประจำปี
 มี
 ไม่มี

ด้านการเงินและการบัญชี
๑๑. การรับชาระคืนเงินจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
บัญชี ๑ บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล
๑๑.๑ กำรออกหลักฐำนกำรรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)
 มี
 ไม่มี
๑๑.๒ กำรนำเงินฝำกเข้ำบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง (บัญชี ๑)
 มี
 ไม่มี
๑๑.๓ ผู้มีหน้ำที่รับชำระคืนเงินได้ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่
 มี
 ไม่มี
บัญชี ๒ บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์/หุ้น/เงินรับฝาก
๑๑.๑ กำรออกหลักฐำนกำรรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)
 มี
 ไม่มี
๑๑.๒ กำรนำเงินฝำกเข้ำบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง (บัญชี ๒)
 มี
 ไม่มี
๑๑.๓ ผู้มีหน้ำที่รับชำระคืนเงินปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่
 มี
 ไม่มี
บัญชี ๓ บัญชีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
๑๑.๑ กำรออกหลักฐำนกำรรับเงิน (ใบเสร็จรับเงิน)
 มี
 ไม่มี
๑๑.๒ กำรนำเงินฝำกเข้ำบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง (บัญชี ๓)
 มี
 ไม่มี
๑๑.๓ ผู้มีหน้ำที่รับชำระคืนเงินปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่
 มี
 ไม่มี

๑๒. การจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๑๒.๑ การจ่ายเงินกู้ยืม
บัญชี ๑ บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล
(๑) กำรจัดทำสัญญำเงินกู้ยืมและสัญญำคำประกัน
 มี
 ไม่มี

(๒) หนังสือสำคัญจ่ำยเงินให้สมำชิก
 มี
 ไม่มี
(๓) กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินกู้ยืม
 มี
 ไม่มี
(๔) บันทึกรำยงำนกำรประชุมอนุมัติเงินกู้
 มี
 ไม่มี
บัญชี ๒ บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์/หุ้น/เงินรับฝาก
(๑) กำรจัดทำสัญญำเงินกู้ยืมและหนังสือคำประกัน
 มี
 ไม่มี
(๒) หนังสือสำคัญจ่ำยเงินให้สมำชิก
 มี
 ไม่มี
(๓) กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินกู้ยืม
 มี
 ไม่มี
(๔) บันทึกรำยงำนกำรประชุมอนุมัติเงินกู้
 มี
 ไม่มี
บัญชี ๓ บัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน
(๑) กำรจัดทำสัญญำเงินกู้ยืมและหนังสือคำประกัน
 มี
 ไม่มี
(๒) หนังสือสำคัญจ่ำยเงินให้สมำชิก
 มี
 ไม่มี
(๓) กำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินกู้ยืม
 มี
 ไม่มี
๑๒.๒ กำรจ่ำยเงินค่ำบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๑๒.๓ กำรจัดสรรผลกำไรประจำปี
 มี
 ไม่มี

๑๓. การเก็บรักษาเงินสดและการนาฝากเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
บัญชี ๑ บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล
๑๓.๑ ระบบกำรตรวจสอบ
 มี
 ไม่มี

๑๓.๒ ควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บเงินสด
 มี
 ไม่มี
๑๓.๓ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
บัญชี ๒ บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์/หุ้น/เงินรับฝาก
๑๓.๑ ระบบกำรตรวจสอบ
 มี
 ไม่มี
๑๓.๒ ควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บเงินสด
 มี
 ไม่มี
๑๓.๓ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
บัญชี ๓ บัญชีเงินจากสถาบันการเงิน
๑๓.๑ ระบบกำรตรวจสอบ
 มี
 ไม่มี
๑๓.๒ ควำมปลอดภัยในกำรจัดเก็บเงินสด
 มี
 ไม่มี
๑๓.๓ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
๑๓.๔ เงินฉุกเฉิน
 มี
 ไม่มี
๑๓.๕ เงินรับชำระคืนจำกสมำชิก
 มี
 ไม่มี

๑๔. การรับเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
บัญชี ๑ บัญชีเงินจัดสรรจากรัฐบาล
๑๔.๑ ระบบกำรตรวจสอบและกำรรับชำระคืนเงิน
 มี
 ไม่มี
๑๔.๒ ควำมปลอดภัยในกำรรับชำระคืนเงิน
 มี
 ไม่มี
๑๔.๓ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี

บัญชี ๒ บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์/หุ้น/เงินรับฝาก
๑๔.๔ ระบบกำรตรวจสอบและกำรรับชำระคืนเงิน
 มี
 ไม่มี
๑๔.๕ ควำมปลอดภัยในกำรรับชำระคืนเงิน
 มี
 ไม่มี
๑๔.๖ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
บัญชี ๓ บัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน
๑๔.๗ ระบบกำรตรวจสอบและกำรรับชำระคืนเงิน
 มี
 ไม่มี
๑๔.๘ ควำมปลอดภัยในกำรรับชำระคืนเงิน
 มี
 ไม่มี
๑๔.๙ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี
บัญชี ๔ บัญชีเงินอุดหนุน/บริจาค
๑๔.๑๐ ระบบกำรตรวจสอบและกำรรับชำระคืนเงิน
 มี
 ไม่มี
๑๔.๑๑ ควำมปลอดภัยในกำรรับชำระคืนเงิน
 มี
 ไม่มี
๑๔.๑๒ กำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
 มี
 ไม่มี

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................

แบบแผนการจัดระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ........................................................... หมู่ที่ ....................
ตาบล ............................. อาเภอ/เขต ................................ จังหวัด ...............................

--------------------------------------------------------------------------

๑. ด้านการบริหารจัดการ
ที่

กิจกรรม

๑

การประชุม

๒

สินเชื่อ
บัญชีที่ ๑
บัญชีที่ ๒ (ผ่ำน
บัญชี/ไม่ผ่ำนบัญชี)
บัญชีที่ ๓ (ผ่ำน
บัญชี/ไม่ผ่ำนบัญชี)

๓

การจัดเก็บเอกสาร/
การส่งมอบงานและ
เอกสาร
การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ

๔

๕

การคัดเลือก
คณะกรรมการ

๖

การติดตามหนี้

ปัญหา
๑. ไม่มีกำรจัดประชุมตำมระเบียบฯ
๒. ไม่มีกำรบันทึกกำรประชุม
๓. กำรประชุมไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขและระเบียบฯ
(สมำชิกมำไม่ครบ)
๑. คุณภำพสินเชื่อ (หนีค้ำงชำระ)
๒. กู้เงินซำซ้อน
๓. กำรปล่อยกู้ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์, เงื่อนไข
- ระยะเวลำกำรชำระหนี
- วงเงินกู้
- เงื่อนไขกำรกู้ยืม
๔. เอกสำรกำรกู้ยมื (สัญญำเงินกู/้ คำประกัน)
๕. กำรคำประกันไม่เป็นไปตำมเงือ่ นไขที่กำหนด
๖. ไม่มีกำรจัดทำสรุปรำยงำนลูกหนีเงินกู้
๑. ไม่มีกำรจัดทำระบบกำรจัดเก็บเอกสำร
๒. ไม่มีกำรส่งมอบงำนและเอกสำรเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมกำรกองทุนฯ
๑. ไม่มีกำรจัดทำโครงสร้ำงและหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร
๒. คณะกรรมกำรไม่ปฏิบัตติ ำมบทบำทหน้ำที่ที่
กำหนด
๑. คณะกรรมกำรไม่มีกำรจัดประชุมเพื่อ
ดำเนินกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรตำมที่
ระเบียบกำหนด
๒. กำรดำเนินกำรกำรประชุมเพื่อคัดเลือก
คณะกรรมกำรไม่เป็นไปตำมระเบียบ
๑. ไม่สำมำรถติดตำมหนีได้
- ตำย
- ย้ำยหนี
- เหตุสดุ วิสัย
๒. ไม่มีระบบกำรติดตำมหนี (ระบบงำน/วิธีปฏิบัต)ิ
๓. ไม่มีทะเบียนคุมข้อมูลกำรติดตำมหนี

แนวทางการ
ควบคุมภายใน

ที่

กิจกรรม

ปัญหา

๗

การตรวจสอบภายใน
(ข้อ ๔๖ วรรค ๒)
การรับสมาชิก

๑. ไม่มีกำรตรวจสอบภำยในตำมระเบียบ
๒. กำรตรวจสอบภำยในไม่เป็นไปตำมระเบียบ
กำรรับสมำชิกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขและคุณสมบัติ
ที่กำหนด
กำรรำยงำนไม่เป็นไปตำมระเบียบ
กำรจัดสรรกำไรไม่เป็นไปตำมระเบียบ
ไม่มเี อกสำรกำรเบิกจ่ำยผลกำไร

๘

๙ การรายงาน
๑๐ การจัดสรรผลกาไร

แนวทางการ
ควบคุมภายใน

๒. ด้านการเงินและการบัญชี
ที่

กิจกรรม

ปัญหา

๑๑

การรับเงิน
- กำรรับชำระคืนเงิน
- เงินออม
(หุ้น,สัจจะ,เงินฝำก)
- เงินบริจำค
- เงินต่อยอด
การจ่ายเงิน
- เงินกู้
บัญชีที่ ๑
บัญชีที่ ๒ (ผ่ำนบัญชี/
ไม่ผำ่ นบัญชี)
บัญชีที่ ๓ (ผ่ำนบัญชี/
ไม่ผำ่ นบัญชี)
- จ่ำยเงินตำม
ระเบียบกำรจัดสรร
-จ่ำยค่ำบริหำร
จัดกำร
การเก็บรักษาเงิน/การ
นาฝาก
- เงินฉุกเฉิน
- เงินรับชำระคืน
บัญชีที่ ๑
บัญชีที่ ๒

๑. กำรนำเงินไปใช้ส่วนตัว
๒. ไม่นำเงินฝำกธนำคำรตำมระเบียบ
๓. ไม่มีหลักฐำนกำรรับเงินจำกผู้ฝำก/ผู้กู้
๔. กำรเก็บรักษำเงินสด (เงินออม, เงินกู้ฉุกเฉิน)

๑๒

๑๓

๑. ไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยเงิน (สัญญำเงินกู/้ คำ
ประกัน)
๒. ไม่เป็นไปตำมระเบียบ (บัญชี ๑ ไม่ผ่ำนบัญชี)
๓. ไม่มีกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรจ่ำยเงินกู้ตำม
มติที่ประชุม
๔. จัดสรรผลกำไรไม่เป็นไปตำมระเบียบฯ

๑. สถำนที่ในกำรเก็บรักษำไม่มีควำมปลอดภัย
๒. ไม่เป็นไปตำมระเบียบฯ

การควบคุมภายใน

มี

ไม่มี

ตัวอย่าง
เอกสารประกอบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

(ตัวอย่าง)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ประธาน
รองประธาน

ฝ่ายธุรการ
(เลขานุการ)

ฝ่ายการเงิน
(เหรัญญิก)

ฝ่ายสินเชื่อ
(กฎหมาย)

ประชาสัมพันธ์

การเงิน

พิจารณาเงินกู้

ปฏิคม

การบัญชี

นิติกรรมสัญญา

ติดตามหนี้สิน

(ตัวอย่าง)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.........................................หมู่ท.ี่ ............ตาบล..............................
อาเภอ.......................................จังหวัด............................................
ครั้งที.่ .........../..................
วัน...................ที.่ .......เดือน......................พ.ศ. ................... เวลา................. น.
ณ ......................................................................................
________________________________
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม
.....................................
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)
.....................................................................................................................
................................................................................................................................................. ..........
มติที่ประชุม
.....................................
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (เรื่องเพื่อทบทวน)
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม
.....................................
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
.....................................
๔.๒ .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม
.....................................

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม

.....................................
๕.๒ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม

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

(ตัวอย่าง)
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง............................................หมู่ท.ี่ ............ตาบล............................
อาเภอ.......................................จังหวัด............................................
ครั้งที.่ .........../ ..............
วัน...................ที.่ .......เดือน......................พ.ศ. ................ เวลา................. น.
ณ ......................................................................................
ผู้มาประชุม
1.นาย/นาง/นางสาว.................................................. ตาแหน่ง
2. นาย/นาง/นางสาว................................................ ตาแหน่ง
3. นาย/นาง/นางสาว................................................ ตาแหน่ง
4. นาย/นาง/นางสาว................................................ ตาแหน่ง
5. นาย/นาง/นางสาว................................................ ตาแหน่ง
6. นาย/นาง/นางสาว................................................ ตาแหน่ง
7. นาย/นาง/นางสาว................................................ ตาแหน่ง
8. นาย/นาง/นางสาว................................................ ตาแหน่ง
9. นาย/นาง/นางสาว................................................ ตาแหน่ง
10. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ตาแหน่ง
11. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ตาแหน่ง
12. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ตาแหน่ง
13. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ตาแหน่ง
14. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ตาแหน่ง
15. นาย/นาง/นางสาว.............................................. ตาแหน่ง

ประธานกรรมการกองทุนฯ
รองประธานกรรมการกองทุนฯ
เหรัญญิกกองทุนฯ
เลขานุการกองทุนฯ
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
1.นาย/นาง/นางสาว.................................................. ตาแหน่ง ..................................................
2.นาย/นาง/นางสาว.................................................. ตาแหน่ง ..................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
1.นาย/นาง/นางสาว.................................................. ตาแหน่ง ..................................................
2.นาย/นาง/นางสาว.................................................. ตาแหน่ง ..................................................
เริ่มประชุมเวลา ..................น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)
.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (เรื่องเพื่อทบทวน)
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๒ .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๕.๒ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา .............................. น.

(ลงชื่อ) ....................................... ผู้จดรายงานการประชุม
(.......................................)
ตาแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้านฯ
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(.......................................)
ตาแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ

(ตัวอย่าง)
คาสั่งกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง...............................................
ที.่ ....................... /..........................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ตามที.่ ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................นั้น
จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ดังนี้
๑. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๒. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๓. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๔. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๕. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๖. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๗. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๘. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๙. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๑๐. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๑๑. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๑๒. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๑๓. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๑๔. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
๑๕. ..........................................................................ตาแหน่ง...............................................
สั่ง ณ วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. ......................
(..........................................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง..........................

(ตัวอย่าง)
ประกาศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง .......................................................
เรื่อง.....................................................
ตามที.่ ...........(หรือด้วย)..........................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
(ฉะนั้น จึง)..............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่...................เดือน.......................พ.ศ. ..................................

(..............................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.............................

เลขที่สมาชิก .............................................
(สาหรับกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองกรอก)

(ตัวอย่าง)
ใบสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.....................................หมู่ท.ี่ ..........ตาบล......................................
อาเภอ.............................................จังหวัด..............................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่...............เดือน......................... พ.ศ. .................
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................นามสกุล..........................อายุ................ปี
2. เลขบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/อื่นๆ หมายเลข....................................................
3. วัน เดือน ปีเกิด ...........................................................วุฒิการศึกษา .......................................
4. ประกอบอาชีพ.........................................................
5. สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส
( ) หย่าร้าง
6. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่...................หมู่ท.ี่ .........ตาบล................................. อาเภอ..........................
จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์ ................................. โทรศัพท์..............................
7. ข้าพเจ้าฯ ขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน……………………หมู่ท.ี่ ........ตาบล...............
อาเภอ.......................... จังหวัด..................................
ประเภท ( ) กลุ่ม/องค์กรชุมชน
(
) บุคคลธรรมดา
8. ข้าพเจ้าฯ เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นอย่างดี และยินยอมปฏิบตั ิตามข้อตกลงและ
ระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน.............................................. ทุกประการโดยเคร่งครัด
9. ข้าพเจ้าฯ ได้ชาระเงินค่าสมัคร/ค่าธรรมเนียม ประเภท
( ) กลุ่ม/องค์กร........................จานวน...................บาท ( ) หุ้น..................บาท
( ) บุคคลธรรมดา จานวน ........................บาท
( ) สัจจะ/เดือน..................บาท
๑๐. ข้าพเจ้าฯ ขอตั้งผูร้ ับผลประโยชน์อันพึงได้จากกองทุนหมู่บ้านฯ เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม โดยมอบให้แก่
1).......................................................................เกีย่ วข้องเป็น.............................................
2).......................................................................เกีย่ วข้องเป็น.............................................
(ลงชื่อ).............................................................ผูส้ มัคร
(........................................................)

สาหรับกองทุนหมู่บ้าน

(
(

(ลงชื่อ).............................................................พยาน
(........................................................)
) อนุมัติ
) ไม่อนุมัติเพราะ............................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................

(ตัวอย่าง)
ทะเบียนสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.........................หมู่ท.ี่ ..........ตาบล..........................
อาเภอ.............................................จังหวัด..............................................
เลขที่
สมาชิก

ชื่อ – สกุล

บ้านเลขที่ หมายเลขบัตร
ประชาชน

เลขที่บัญชี
เงินฝาก
ธนาคาร

เบอร์
โทรศัพท์

หมาย
เหตุ

(ตัวอย่าง)
ระเบียบวาระการประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง............................................หมู่ท.ี่ ............ตาบล..............................
อาเภอ.......................................จังหวัด............................................
ครั้งที.่ .........../ ..................
วัน...................ที.่ .......เดือน......................พ.ศ. ................... เวลา................. น.
ณ ......................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (เรื่องเพื่อทบทวน)
.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
๔.๒ .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
๕.๒ .............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................

(ตัวอย่าง)
บันทึกรายงานการประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.........................................หมู่ท.ี่ ............ตาบล.................................
อาเภอ.......................................จังหวัด............................................
ครั้งที.่ .........../ ..............
วัน...................ที.่ .......เดือน......................พ.ศ. ................ เวลา................. น.
ณ ......................................................................................
เริ่มประชุมเวลา ..................น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี)
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (เรื่องเพื่อทบทวน)
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
๕.๒ .............................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา .............................. น.

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้จดรายงานการประชุม
(..............................................)
ตาแหน่ง เลขานุการกองทุนหมู่บ้านฯ
(ลงชื่อ) ................................................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(.................................................)
ตาแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ

(ตัวอย่าง)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง .............................. หมู่ที่............ ตาบล ..................
อาเภอ ................................................ จังหวัด ...................................................
วันที่ ...................... เดือน ................................... พ.ศ. ....................................
ณ ........................................................................................
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

(ตัวอย่าง)
หนังสือมอบอานาจให้เข้าประชุมแทน
เขียนที.่ .........................................................
วันที่............เดือน....................พ.ศ. ...................
โดยหนังสือมอบอานาจฉบับนี้ ข้าพเจ้า.................................................... อายุ ...... ปี
อยู่บ้านเลขที่......... หมู่ที่....... ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต........................
จังหวัด......................... บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ..........................................................
โทรศัพท์....................................ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน.....................................
หมู่ที่..............ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต..........................จังหวัด............................
ขอมอบอานาจให้นาย/นาง/นางสาว ............................................... อายุ......ปี อยู่บ้านเลขที่.........
ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต............................จังหวัด............................บัตรประจาตัว
ประชาชน เลขที.่ .............................................. มีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้
1. เข้าร่วมประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน..................................... ตาบล/แขวง
.......................... อาเภอ/เขต..........................จังหวัด.......................... ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ กาหนด
2. ออกคะแนนเสียงลงมติแทนข้าพเจ้าในเรื่องที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านฯ ในกรณีที่มีการ
ขอมติจากที่ประชุม
3. ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
และตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน............................... ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต................................จังหวัด............................... กาหนดไว้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
การใดที่ผู้รับมอบอานาจได้ก ระทาไปตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
ลงชื่อ...................................... ผู้มอบอานาจ
(....................................)

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

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

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

หมายเหตุ : ผู้รับมอบอานาจสามารถรับมอบอานาจเข้าประชุมแทน ได้เพียง 1 คนเท่านั้น

เลขที่............./.............

(ตัวอย่าง)
สัญญากู้ยืมเงิน
ทาที.่ ...............................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ....................
สัญญานี้ทาขึ้นระหว่างกองทุน.................................................................เลขที่.................. หมู่ท.ี่ .............
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/แขวง ............................................จังหวัด.......................................
โดย ๑.นาย/นาง/นางสาว.................................... ๒.นาย/นาง/นางสาว............................................เป็นผู้มีอานาจ
กระทาการแทนกองทุน ซึ่งต่อไปนีใ้ นสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ให้ก”ู้ ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว
....................................... อยู่บ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ .......ตาบล/แขวง.....................อาเภอ/เขต..........................
จังหวัด...................................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.........................................อายุ..............ปี ซึ่งต่อไปนี้
จะเรียกว่า “ผู้ก”ู้ ฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้
๑. ผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ให้กู้และผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ กู้เงินได้เป็นจานวน..............................................บาท
(......................................................) โดยผู้กไู้ ด้รับเงินจานวนดังกล่าวจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนในวันทาสัญญานี้
เรียบร้อยแล้ว
๒. ผู้กู้ตกลงจ่ายดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ.....................บาทต่อปีของเงินต้นดังกล่าวในข้อ ๑
๓. ผู้กู้สัญญาว่าจะใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวในข้อ ๑ และ ๒ คืนให้แก่ผู้ให้กู้ภายในกาหนด
ระยะเวลา .............. เดือน/ปี นับแต่วันทาสัญญา โดยจะชาระเงินคืนเป็นรายงวด/ปี ทุกวันที่..............ของเดือน
งวดละ ............................บาทต่อเดือนต่อปี จนครบถ้วน
๔. หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถื อว่าผู้กู้ผิดสัญญาและยินยอมชาระเงินกู้
ตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ยและเบี้ยปรับตามระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ให้กู้ คืนแก่ผู้ให้กู้ทันที และผู้กู้ยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายทั้งปวงที่ผู้ให้กู้ต้องเสียไปในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อให้ผู้กู้ชาระหนี้คืนแก่ผู้ให้กู้ตามสัญญานี้
สัญญานี้ได้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างยึดถือไว้คนละฉบับและ
ทั้งสองฝ่ายได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.................................................ผู้กู้
(...............................................)
ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้กู้
(..................................................)

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

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

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

เลขที่............./.............

(ตัวอย่าง)
สัญญาค้าประกัน
ทาที.่ ...............................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ....................
สัญญานี้ทาขึ้นระหว่าง ๑. นาย/นาง/นางสาว..................................................... อยู่บ้านเลขที่.............
หมู่ที่...............ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่................................................................................................อายุ......................ปี
๒. นาย/นาง/นางสาว..........................................................................อยู่บ้านเลขที.่ ......................หมู่ท.ี่ ..............
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................บัตรประจาประชาชน
เลขที่...............................อายุ........ปี ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” กับกองทุน.............................................
เลขที่...............หมู่ท.ี่ ..........ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.......................
โดย ๑. นาย/นาง/นางสาว............................................ ๒.นาย/นาง/นางสาว......................................................
เป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนกองทุน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ตกลงกันดังนี้ คือ
๑. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว..............................................................................ผู้กู้ ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ไป
เป็นจานวนเงิน.....................................บาท (............................................................................) ตามสัญญากู้เงิน
ฉบับลงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ................... ผู้ค้าประกันยินยอมค้าประกันการชาระหนี้เงินกู้
ดังกล่าว หาก นาย/นาง/นางสาว.............................................................ผู้กู้ ไม่ยอมชาระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย
ตามสัญญาดังกล่าวให้แก้ผู้ให้กู้ ผู้ค้าประกันยินยอมรับชาระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และค่าเสียหาย ตาม
ข้อตกลงในสัญญาเงินกู้ ตลอดจนภาระติดพันต่างๆ ให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วน
๒. ผู้ค้าประกันยินยอมรับผิดร่วมกันกับผู้กู้ในฐานะลูกหนี้ร่วม
๓. ถ้าผู้ให้กู้ยอมผ่อนผันระยะเวลาการชาระหนี้ให้แก่ผู้กู้ ให้ถือว่าผู้ค้าประกันยินยอมในการผ่อนผัน
เวลาดังกล่าวทุกครั้งไป โดยผู้ให้กู้ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก่อนแต่อย่างใดและมิให้ถือเอาการให้ผ่อนผัน
เช่นนั้น เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้าประกัน
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน
ลงชื่อ................................................ผู้ค้าประกัน ลงชื่อ..................................................ผู้ค้าประกัน
(...............................................)
(.................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้กู้
(...................................................)

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

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

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

(ตัวอย่าง)
หนังสือแจ้งให้ชาระหนี้
ทาที.่ ...............................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ....................
เรื่อง

ให้ชาระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง

เรียน

(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................ในฐานะผู้กู้

อ้างถึง 1. สัญญากู้เงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน...................................................................................................
เลขที่............/............... ลงวันที.่ .............เดือน...........................พ.ศ. ....................
2. สัญญาค้าประกันที่แนบท้ายสัญญาเงินกู้ในอ้างถึง 1
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว.................................................................................(ผู้ก)ู้ ได้ทาสัญญากู้ยืม
เงินจากกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน.......................................................................................... ไปเป็นจานวนเงิน
...............................บาท (.................................................................) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ..................บาทต่อปี
มีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภายในกาหนด.........................เดือน/ปี ซึ่งมูลหนี้จานวนดังกล่าว
ครบกาหนดชาระคืนแล้ว ในวันที่.................เดือน...........................พ.ศ. .................................
โดยมูลหนี้ดังกล่าวมี 1. นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................
2. นาย/นาง/นางสาว.............................................................เป็นผู้ค้าประกัน โดยยินยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
ซึ่งรายละเอียดทราบแล้วนั้น
บั ด นี้ ได้ ค รบก าหนดชาระเงิ น คื น แล้ ว ปรากฏว่ า ท่ า นยั ง คงค้ า งชาระเงิ น กองทุ ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
เป็นเงินต้น...........................บาท ดอกเบี้ย...........................บาท ค่าปรับ .................... บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
..........................................บาท (............................................................................)
ฉะนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าในฐานะผู้แทนของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ขอให้ท่านนาเงิน
จานวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดที่ค้างชาระไปชาระคืนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน/ชุนชมเมืองหรือชาระผ่านบัญชี
ออมทรัพย์ของธนาคาร........................ชื่อบัญชี....................................................................................... เลขที่
บัญชี........................................................ภายในเวลา...............วัน/เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้น
กาหนดกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง จะดาเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้าน/
ชุมชน ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ.......................................................
(......................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

(ตัวอย่าง)
หนังสือแจ้งให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้
ทาที.่ ...............................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ....................
เรื่อง

แจ้งให้ชาระหนี้แทนผู้กู้

เรียน

(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................ผูค้ ้าประกัน

อ้างถึง 1. สัญญากู้เงินกองทุน.................................................................ฉบับเลขที่.............../..............
ลงวันที่........เดือน....................พ.ศ. .........................ระหว่าง กองทุน...............................................
ผู้ให้กู้ กับ นาย/นาง/นางสาว....................................................ผูก้ ู้
2. สัญญาค้าประกันต่อท้ายสัญญากู้ ตามที่อ้างถึงใน 1.
ตามที่ท่านได้ทาหนังสือสัญญาค้าประกัน ตามที่อ้างถึงใน 2 เพื่อค้าประกันหนี้เงินกู้ตามที่อ้างถึง
ระหว่างกองทุน.................................................ผู้ให้กู้ กับ นาย/นาง/นางสาว........................................................
ผู้กู้รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่อ้างถึง ใน 1 และ 2 นั้น กองทุนหมู่บ้าน ขอแจ้งว่า
ข้อ 1) บัดนี้ สัญญากู้ดังกล่าว ได้ครบกาหนดแล้วเมื่อวันที่.........เดือน................พ.ศ. ......................
ปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว.......................................................ผู้กู้ ยังค้างชาระเงินต้น.............................บาท
และดอกเบีย้ ...................บาท รวมเป็นเงิน..............................บาท (..............................................................)
ข้อ 2) ท่านในฐานะผู้ค้าประกัน ตามสัญญากู้ดังกล่าว ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม จึงขอให้ท่าน
ชาระมูลหนี้จานวนดังกล่าวแทนลูกหนี้ผู้ผิดนัด และชาระดอกเบี้ยสาหรับช่วงเวลา นับแต่วันที่สัญญาครบกาหนด
หรือผิดนัด ถึงวันที่ชาระอีกส่วนหนึ่ง จึงขอให้ท่านนาเงินที่ค้างชาระดังกล่าวไปชาระด้วยตนเองกับกองทุนหมู่บ้าน
หรือชาระผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร..............................................ของกองทุนภายในเวลา...................วัน/เดือน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
ข้อ 3) เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าท่านยังไม่ปฏิบัติตามในข้อ ๒ กองทุน
หมู่บ้านจะดาเนินการตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้านฯ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ.....................................................ผู้แทนกองทุน
(......................................................)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลงชื่อ.........................................................ผู้รับหนังสือ
(......................................................)
ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ................. เดือน ............................ พ.ศ. .................

(ตัวอย่าง)
หนังสือรับสภาพหนี้ทางแพ่ง
ทาที.่ ...............................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ....................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า...............................................อายุ............. ปี อยู่บ้านเลขที่ .........................
หมู่ที่................. ตาบล/แขวง................................ อาเภอ/เขต...................................จังหวัด...............................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...................................... ตาแหน่ง..................................ขอทาหนังสือฉบับนี้ไว้กับ
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง...................................................................... เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า
๑. ข้าพเจ้าได้กู้เงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง.....................................................................หมู่ท.ี่ ..........
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด..........................................
ไปตามสัญญาเงินกู้ ฉบับลงวันที่...............เดือน.......................พ.ศ. ............... จานวน..................................บาท
(..........................................................) มีกาหนดชาระคืน รายเดือน/ปี บัดนี้ข้าพเจ้าค้างชาระเงินกู้..........งวด/ปี
เป็นเงินจานวน................................บาท (................................................................)
๒. ข้าพเจ้าจะขอผ่อนชาระเงินต้นที่ยังคงค้างจานวนดังกล่าวเป็นรายงวดๆ ละ...............................บาท
ดอกเบี้ย.........................บาท กาหนดระยะเวลา.....................เดือน/ปี โดยขอผ่อนชาระงวดแรก วันที่................
เดือน....................... พ.ศ. ................ และงวดสุดท้ายภายในวันที่..............เดือน..................... พ.ศ. ...................
จนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น
๓. ในการนี้ ข้าพเจ้าได้นา........................................................................................................................
..................................................................................................................... มาเป็นหลักประกันในการชาระหนี้
หากข้า พเจ้า ผิด นัด ไม่ ชาระเงิน จานวนดั งกล่า วภายในระยะเวลาที่ กาหนดไว้ ข้ าพเจ้ ายิ นยอมเสี ย
ดอกเบี้ยเงินต้นที่ค้างอยู่ในอัตราร้อยละ.............ต่อเดือน/ปี ตลอดทั้งเรียกค่าเสียหายต่าง ๆ อันจะมีขึ้นจากการ
ที่ข้าพเจ้าฯ ไม่ปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านและมีความเข้าใจในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ................................................ผู้รับสภาพหนี้ ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(...............................................)
(................................................)
ลงชื่อ................................................ผู้ค้าประกัน ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(...............................................)
(................................................)
ลงชื่อ................................................ผู้ค้าประกัน ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(...............................................)
(................................................)

(ตัวอย่าง)
หนังสือรับสภาพหนี้ทางอาญา
ทาที.่ ...............................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ....................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่ ........................
ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต............................จังหวัด......................... บัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่...................................... ตาแหน่ง......................................ขอทาหนังสือฉบับนี้ไว้กับคณะกรรมการกองทุน
.................................................. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้นาเงินกองทุน.............................................
ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด............................ที่อยู่ในความครอบครอง
ไปใช้ส่วนตัวจานวน..............................บาท (............................................................)
๑. ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินจานวนดังกล่าวพร้อมอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ......................ต่อเดือน/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..................................บาท (...........................................) โดยขอผ่อนชาระกับกองทุนหมู่บ้าน/
ชุมชนเมือง เป็นรายงวดๆ ละ...................... บาท (............................................) และจะชาระให้เสร็จสิน้ ทั้งหมด
ภายในระยะเวลา...............เดือน/ปี นับแต่วันทาสัญญา งวดแรกชาระวันที่ ......... เดือน..................พ.ศ. ...........
และจะชาระงวดต่อไปทุกวันที่ ....................... ของเดือนถัดไปทุกเดือนจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้นโดยเดือนสุดท้าย
จะชาระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด
๒. ในการนี้ ข้าพเจ้าได้นา............................................................................................................ มาเป็น
หลักประกันในการชาระหนี้
๓. อนึ่งในกรณีที่มูลหนี้เกิดจากการยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านฯ ไม่อาจทาให้คดีอาญาระงับด้วยการทา
หนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ได้จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้นและถอนคาแจ้งความร้องทุกข์แล้วเท่านั้น
๔. หากข้าพเจ้าผิดนัดไม่ชาระเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุน
หมู่บ้านฯ ดาเนินคดีข้าพเจ้าในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ได้ตลอดทั้งค่าเสียหายต่างๆ อันจะเกิดมีขึ้นจากการที่
ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุกประการ
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือรับสภาพหนี้ฉบับนี้ทุกประการ
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ...................................................ผูร้ ับสภาพหนี้
(.................................................)
ลงชื่อ................................................ผู้ค้าประกัน ลงชื่อ..................................................ผู้ค้าประกัน
(................................................)
(.................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(...................................................)

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

(ตัวอย่าง)
แบบสรุปบัญชีเอกสารและทะเบียนคุมทรัพย์สิน
1. บัญชีเอกสาร
ที่

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

2. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ที่

รายการ

จานวน

ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ

(ตัวอย่าง)
บันทึกการส่งมอบงานและเอกสาร
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน....................................................หมู่ท.ี่ ...........ตาบล
...................................
อาเภอ...........................................จังหวัด.............................
บันทึกนี้ได้ทาขึ้นเมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ. ..................... ณ กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
......................................... หมู่ที่.............ตาบล......................อาเภอ..............................จังหวัด...............................
ระหว่าง..........................................................คณะกองทุนหมู่บ้าน (ชุดเก่า) ...........................................................
ตามรายงานการประชุม ครั้งที.่ ................/.............................วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ........................
ซึ่งครบวาระการดารงตาแหน่งตามข้อบังคับกองทุนเมื่อวันที่............เดือน......................พ.ศ. ................................
ผู้ส่งมอบฝ่ายหนึ่ง กับ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (ชุดใหม่) ........................................................ตามรายงาน
การประชุม ครั้งที.่ ................/...............วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..........................
ซึ่งได้รับการเลือกจากสมาชิกให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (ชุดใหม่) ผู้รับมอบอีกฝ่ายหนึ่ง
ผู้ส่งมอบได้ส่งมอบงาน/เอกสารและทรัพย์สิน ตามรายการต่อไปนี้
ที่

รายการทีส่ ่งมอบ

จานวน

หมายเหตุ

ผู้รับมอบได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และรับมอบไว้ ทั้งผู้ส่งมอบ
และผู้รับมอบ จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน รวม ๒ คน ณ วันที่ซึ่งระบุไว้ข้างต้น
บันทึกนี้ได้ทาขึ้น ๓ ชุด มีข้อความอย่างเดียวกัน ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบถือไว้คนละ ๑ ชุด เก็บไว้
ประจากองทุนหมู่บ้าน...................................................................................ไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด
ลงชื่อ ................................................ ผูส้ ง่ มอบ
(..............................................)
ตาแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน (ชุดเก่า)

ลงชื่อ ............................................... ผู้รบั มอบ
(.............................................)
ตาแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน (ชุดใหม่)

...............................................พยาน
(.............................................)
ตาแหน่ง...............................................

................................................พยาน
(..............................................)
ตาแหน่ง...............................................

(ตัวอย่าง)
หนังสือแจ้งเตือนการส่งมอบงานและเอกสารของกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมือง
ทาที.่ ...............................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ....................
เรื่อง

ขอให้ส่งมอบเอกสารของกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน..........................................................

เรียน

นาย/นาง/นางสาว...................................................... (อดีตประธานกองทุนหมู่บ้าน)

อ้างถึง มติที่ประชุมสมาชิกการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน (ชุดใหม่)
ตามที่อ้างถึง กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน...............................................หมู่ท.ี่ ...........ตาบล...........................
อาเภอ.............................จังหวัด...........................ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (ชุดใหม่) แทน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (ชุดเก่า) เมื่อวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ...................... ซึ่งรายละเอียด
ทราบแล้ว นั้น
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน...........................................
ขอให้ท่านส่งมอบเอกสารทั้งหมดของกองทุนหมู่บ้าน.................................................... ที่อยู่ในความครอบครอง
ของท่าน และอดีตคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ มอบให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ภายในกาหนด
............วัน/เดือน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกาหนดท่านยังเพิกเฉยและไม่ปฏิบัติตาม
กองทุนหมู่บ้านฯ จะดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
กองทุนหมู่บ้านฯ และให้กองทุนหมู่บ้านฯ สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ตามเจตนารมณ์ข องพระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการโดยด่วน
ขอแสดงความนับถือ
(.........................................................)
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน...................................

หมายเหตุ : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 กาหนดไว้ว่า ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย
หรือทาให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่น ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ

แผนผังการจัดระบบการควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง

(๑) กำหนดวัตถุประสงค์

(๒) ระบุควำมเสี่ยง

จัดทำรำยละเอียด ภำรกิจ
แผนงำน (ด้ำนกำรบริหำร/บัญชี)

ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำน
มำ
จัดทำแผนงำนและกำร
ประเมินควำมเสี่ยง

(๓) กำรจัดระดับและกำร
ประเมินควำมเสี่ยง

ระบุปริมำณ/จำนวน

(๔) กำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง

เฝ้ำระวังควำมเสี่ยง/
ลดโอกำส/เพิ่มทักษะ/
กำหนดแนวทำง/กระจำย/
หลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง

(๕) กำรรำยงำน

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
(ผ่ำนผูส้ อบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมือง)

นายทะเบียน

สมาชิก

เลขที่............./.............

(ตัวอย่าง)
สัญญากู้ยืมเงิน
ทำที่...................................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. ................
สัญญำกู้ยืมเงินนี้ทำขึ้นระหว่ำงกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง...................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่...............................หมู่ที่................. ตำบล/แขวง.................................... อำเภอ/เขต..........................................
จังหวัด......................................โดยมี นำย/นำง/นำงสำว ...................................................... และ/หรือ นำย/นำง/นำงสำว
..............................................เป็นผู้แทนกองทุนฯ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำจะเรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” ฝ่ำยหนึ่ง กับ นำย/นำง/นำงสำว
..............................................อำยุ...............ปี อยู่บ้ำนเลขที่............................หมู่ที่........... ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต............................. จังหวัด............................ เลขประจำตัวประชำประชำชน…………………….........…………………
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำเรียกว่ำ “ผู้กู้” อีกฝ่ำยหนึ่ง คู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงทำสัญญำกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้
๑. ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ กู้ยืมเงินไป จำนวน...................................บำท (..................................................................)
โดยผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินและผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่ำวจำกผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในวันที่ทำสัญญำกู้ยืมเงิน
๒. ระยะเวลำกำรกู้ยืมกำหนดเวลำ..............................เดือน/ปี นับแต่วันที่ทำสัญญำ โดยผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้
คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ.............................บำทต่อปี ของยอดเงินตำมข้อ ๑
๓. ผู้กู้ ตกลงจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่ำวคืน ตำมเงื่อนไข ดังนี้
๓.๑ ผู้กู้จะชำระคืน ภำยในวันที่............. เดือน......................... พ.ศ. ...................... หรือ
๓.๒ ผู้กู้ตกลงจะชำระเงินเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนเป็นรำยงวด จำนวน............. งวด ในทุกวันที่.............ของ
เดือน/ปี งวดละ...............................บำท จนครบถ้วน
๔. กรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระเงินกู้และดอกเบี้ยตำมงวดชำระภำยในกำหนดนับแต่วันครบกำหนดงวดชำระ
ผู้กู้ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดเป็นอัตรำร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของเงินต้นคงค้ำงทั้งหมดจนกว่ำชำระเสร็จสิ้น
๕. กรณีที่ผู้กู้ให้หลักทรัพย์ค้ำประกันกล่ำวคือ จำนอง หรือจำนำ ในทรัพย์สินดังนี้.................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(อสังหำริมทรัพย์จะนำมำจำนองให้ใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย เมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
และสังหำริมทรัพย์จะนำมำจำนำได้เมื่อส่งมอบทรัพย์สินของผู้กู้ให้กับผู้ให้กู้)
ผู้กู้ขอรับรองว่ำทรัพย์สินดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นทรัพย์สินของผู้กู้หรือบุคคลอื่นและผู้อื่นยินยอมให้ จำนองทรัพย์สิน
นั้นและจะไม่นำไปจำหน่ำยจ่ำยโอนหรือทำให้เสื่อมรำคำหรือลดน้อยถอยลง
๖. หำกผู้กู้ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้กู้ผิดสัญญำและยิ นยอมชำระเงินกู้ตำมสัญญำ
พร้อมทั้งดอกเบี้ย ตำมข้อ ๔ และเบี้ยปรับตำมระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ให้กู้ คืนแก่ผู้ให้กู้ทันทีและผู้กู้ยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำย
ทั้งปวงที่ผู้ให้กู้ต้องเสียไปในกำรฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อให้ผู้กู้ชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ให้กู้ตำมสัญญำนี้
สัญญำนี้ได้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำยเห็นว่ำถูกต้องตำมวัตถุประสงค์แล้ว
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ.................................................ผู้กู้
(...............................................)
ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้กู้
(..................................................)

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

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

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

เลขที.่ ............/.............

(ตัวอย่าง)
สัญญาค้าประกัน
ทำที.่ ...............................................................
วันที่...............เดือน......................พ.ศ. ....................
สัญญำนี้ทำขึ้นระหว่ำงกับ กองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน.....................................................................................
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่........................ ที่ทำกำรตั้งอยู่ที่....................หมู่ท.ี่ ..........ตำบล/แขวง................................
อำเภอ/เขต............................จังหวัด............................ โดยมี ๑. นำย/นำง/นำงสำว.............................................
และ/หรือ ๒. นำย/นำง/นำงสำว ........................................................ เป็นผู้แทนของกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง
ในกำรทำสัญญำค้ำประกันครั้งนี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำจะเรียกว่ำ “ผูใ้ ห้กู้” ฝ่ำยหนึ่ง กับ
๑. นำย/นำง/นำงสำว........................................................อำยุ............ปี สัญชำติ................อยู่บ้ำนเลขที่
..................... หมู่ท.ี่ ........ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.....................................เลขประจำตัวประชำชน.............................................
๒. นำย/นำง/นำงสำว........................................................อำยุ............ปี สัญชำติ................อยู่บ้ำนเลขที่
..................... หมู่ท.ี่ ........ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.....................................เลขประจำตัวประชำชน.............................................
๑. นำย/นำง/นำงสำว........................................................อำยุ............ปี สัญชำติ................อยู่บ้ำนเลขที่
..................... หมู่ท.ี่ ........ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.....................................เลขประจำตัวประชำชน.............................................
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้ รวมเรียกว่ำ “ผู้ค้ำประกัน” ฝ่ำยหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงกันมีข้อควำมดังต่อไปนี้ คือ
๑. ตำมที่ นำย/นำง/นำงสำว ..............................................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำเรียกว่ำ “ผู้กู้”
ได้กู้เงินจำกผู้ให้กู้ไปเป็นจำนวน ................................................บำท (....................................................................)
ตำมสัญญำกู้เงินฉบับลง วันที่……...…เดือน..........................พ.ศ. ..................... นั้น ผู้ค้ำประกันยอมเข้ำค้ำประกัน
กำรกู้เงินดังกล่ำว โดยถ้ำผู้กู้ไม่ยอมชำระเงินกู้ตำมสัญญำดังกล่ำวให้แก่ผู้ให้กู้ หรือผู้กู้เป็นบุคคลล้มละลำย หรือถึง
แก่ ควำมตำย หรื อกลำยเป็ นบุ คคลไร้ ควำมสำมำรถ ผู้ ค้ำประกัน ยอมรับ ชำระเงิน กู้ ดังกล่ ำ วพร้อ มดอกเบี้ ย
ค่ำเสียหำยในกำรผิดนัดชำระหนี้ ค่ำภำระติดพันต่ำงๆ ตลอดจนค่ำธรรมเนียมในกำรฟ้องร้องบังคับคดีให้แก่ผู้ให้กู้
จนครบถ้วน โดยผู้ค้ำประกันได้ทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ที่มีต่อผู้ให้กู้ ทุกประกำรดีแล้ว
๒. ถ้ำ ผู้ใ ห้กู้ ต่อ อำยุ สัญ ญำให้ แก่ผู้ กู้ หรื อมีก ำรทำหนั งสือ รับ สภำพหนี้ห รือ ตกลงกันลดหนี้ หรื อ
เปลี่ยนแปลงหนี้ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือเปลี่ยนแปลงหลักประกัน หรือเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย
ถ้ำผู้ค้ำประกันยินยอมตกลงด้วยกับกำรกระทำนั้นๆ ผู้ค้ำประกันยังคงมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้
๓. เมื่อผู้กู้ผิดนัดผู้ให้กู้ต้องมีหนังสือบอกกล่ำวไปยังผู้ค้ำประกัน ภำยใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด
และไม่ ว่ ำ กรณี จ ะเป็ น ประกำรใด ผู้ ใ ห้ กู้ จ ะเรี ย กให้ ผู้ ค้ ำประกั น ชำระหนี้ ก่ อ นที่ ห นั งสื อ บอกกล่ ำ วจะไปถึ ง
ผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ และในกรณีที่ผู้ให้กู้มิได้มีหนังสือ
บอกกล่ำวไป ยังผู้ค้ำประกันภำยใน ๖๐ วัน นับแต่ วันที่ผู้กู้ผิดนัด ให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจำกควำมรับผิดใน
ดอกเบี้ย และค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รำยนั้นบรรดำที่เกิดขึ้นภำยหลัง
จำกพ้นกำหนดเวลำ ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ผู้กู้ผิดนัด

-๒๔. ในกรณีที่ผู้ให้กู้กระทำกำรใดๆ อันมีผลเป็น กำรลดจำนวนหนี้ที่มีกำรค้ำประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย
ค่ำสินไหมทดแทน หรือค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รำยนั้น ถ้ำผู้กู้ได้ชำระตำมที่ได้ลดแล้วก็ดี หรือผู้กู้
ชำระหนี้ตำมที่ได้ลดดังกล่ำวไม่ครบถ้วนแต่ผู้ค้ำประกันได้ชำระหนี้ส่วนที่เหลือนั้นแล้วก็ดี หรือผู้กู้ ไม่ชำระหนี้
ตำมที่ได้ลดดังกล่ำวแต่ผู้ค้ำประกันได้ชำระตำมที่ได้ลดนั้นแล้วก็ดี ทั้งนี้ไม่ว่ำจะล่วงเลยกำหนดเวลำชำระหนี้
ตำมที่ได้ลดดังกล่ำวแล้วหรือไม่ ก็ตำมให้ผู้ค้ำประกันเป็นอันหลุดพ้นจำกกำรค้ำประกัน
๕. ผู้ค้ำประกันยอมรับว่ำอำยุควำมสะดุดหยุดลงเป็นโทษแก่ผู้กู้ ย่อมเป็นโทษแก่ผู้ค้ำประกันด้วย
๖. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือย้ำยทะเบียนบ้ำน
ผู้ค้ำประกันจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้หรือคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนเมือง ทรำบโดยเร็ว
๗. บรรดำหนังสือติดตำมทวงถำม บอกกล่ำว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้ค้ำประกัน ให้ส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันย้ำยไปจำกถิ่นที่อยู่โดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ หรือไม่พบผู้รับหรือเนื่องจำกส่งไม่ได้ ไม่พบ
สถำนที่ที่ระบุไว้ข้ำงต้นก็ดี ให้ถือว่ำผู้ค้ำประกันได้ทรำบหนังสือติดตำมทวงถำม บอกกล่ำวหรือหนังสืออื่นใดของ
ผู้ให้กู้ โดยชอบแล้ว
ผู้ค้ำประกันและคู่สัญญำผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้อ่ำนข้อควำมในสัญญำผู้ค้ำประกันโดยตลอดแล้ว เห็นว่ำ
ถูกต้องครบถ้วนตำมควำมประสงค์ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน ณ วัน เดือน ปี ที่ ระบุ
ข้ำงต้น
ลงชื่อ................................................ผู้ค้ำประกัน
(...............................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้ค้ำประกัน ลงชื่อ...............................................ผู้ค้ำประกัน
(.............................................)
(............................................)
ลงชื่อ.............................................พยำน
(...........................................)

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

(ตัวอย่าง)
หนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ช้าระหนี
เงินกู้กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน
ทำที.่ .......................................................
วันที่.............เดือน...................พ.ศ. ..................
เรื่อง ให้ชำระหนี้เงินกูก้ องทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน…………………………………………………………………………………………
เรียน นำย/นำง/นำงสำว...................................................................................................................ในฐำนะผูก้ ู้
อ้ำงถึง สัญญำกู้เงินกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน...........................................................................................................
สัญญำเลขที่........................... ฉบับลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ.....................
ตำมสัญญำทีอ่ ้ำงถึง ท่ำนได้ทำสัญญำกู้ยมื เงินจำกกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชน.........................................
หมู่ท.ี่ ..............ตำบล....................................อำเภอ.............................................จังหวัด...........................................
ไปเป็นเงินจำนวน................................บำท (...............................................) อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ...........บำทต่อปี
มีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในวันที่.................เดือน.........................................พ.ศ. ..............................
ซึ่งรำยละเอียดท่ำนทรำบดีอยู่แล้วนั้น
บัดนี้ได้ครบกำหนดชำระเงิน จำนวนดังกล่ำวแล้ว ปรำกฏว่ำท่ำนยังคงค้ำงชำระเงินกองทุหมู่บ้ำน/
ชุมชนฯ เป็นเงินต้น..........................................บำท ดอกเบี้ย.............................บำท เบี้ยปรับ............................บำท
รวมเป็นเงินที่ยังค้ำงชำระทั้งสิ้น.......................................บำท (.................................................................................)
เป็นเหตุทำให้กองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนฯ ได้รับควำมเสียหำย
ฉะนั้นโดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้แทนของกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนฯ จึงขอให้ท่ำนนำเงิน
จำนวนดังกล่ำวที่ ยังคงค้ำงชำระไปชำระให้แก่กองทุนหมู่บ้ำน/ชุ นชมฯ หรือให้ชำระผ่ ำนบัญชีออมทรัพย์ของ
ธนำคำร.......................................................................ชื่อบัญชี....................................................................................
เลขที่บัญชี............................................................................เมื่อท่ำนได้โอนเงินเพื่อชำระหนี้แล้วให้นำหลักฐำนกำร
ชำระหนี้มำแจ้งให้กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนฯ ทรำบ ภำยในกำหนดเวลำ..........................วัน/เดือน นับแต่
วันที่ท่ำนได้รับหนังสือฉบับนี้ หำกพ้นกำหนดนี้แล้วท่ำนยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตำมท่ำนอำจเสียสิทธิในกำรกู้ยืมเงิน
และไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนรวมทั้งสวัสดิกำรอื่นๆที่เกิดจำกกำรดำเนินงำนของกองทุนหมู่บ้ำน/ชุมชนฯ
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำรโดยเร่งด่วน
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ..................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง...................................................
โทร. ...................................................

(ตัวอย่าง)
หนังสือบอกกล่าว
ทาที่ .............................................................
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ...................
เรื่อง

ผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน............................................................................................

เรียน

นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. ในฐานะผู้ค้าประกัน
นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. ในฐานะผู้ค้าประกัน
นาย/นาง/นางสาว.................................................................................. ในฐานะผู้ค้าประกัน

อ้างถึง สัญญาค้าประกันการกู้ยมื เงินกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน................................................................................
สัญญาเลขที่..................................ฉบับลงวันที่.......................เดือน.............................พ.ศ......................
ตามสัญญาที่อ้างถึง ท่านได้ทาสัญญาค้าประกันการกู้ยมื เงินจากกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน..........................
..............................หมู่ท.ี่ .............ตาบล..............................อาเภอ...................................จังหวัด..............................
ในรายของ นาย/นาง/นางสาว.........................................................ผูก้ ู้ เป็นเงินจานวน....................................บาท
(......................................................) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ................ต่อปี มีกาหนดชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
ภายในกาหนด วันที่....................... เดือน.............................พ.ศ..................ซึ่งรายละเอียดท่านทราบดีอยู่แล้ว นั้น
บัดนี้ได้ครบกาหนดชาระเงินจานวนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว.....................................
ผู้กู้ ผิดนัดไม่ได้ชาระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชน............................................................
หมู่ท.ี่ ..................ตาบล...............................อาเภอ................................จังหวัด...................................เป็นเหตุทาให้
กองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ได้รับความเสียหาย
ฉะนั้ น โดยหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ข้ า พเจ้ า ในฐานะผู้ แ ทนของกองทุ น หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนฯ จึ ง ขอบอกกล่ า ว
เรื่องการผิดนัดชาระหนี้เงินกู้มายังท่านในฐานะผู้ค้าประกันที่มีส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้จานวนดังกล่าวด้วย
และขอให้ท่านพร้อมผู้กู้ ไปติดต่อเจรจาการชาระหนี้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ภายในวันที่
..............เดือน................................พ.ศ.................. หรือภายใน............วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือบอกกล่าว
ฉบับนี้หากพ้นกาหนดนี้แล้วท่านยังคงเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม ทางกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ก็มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องดาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันความเสียหายที่จะเกิด
ขึ้นกับกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดี
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ..................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง...................................................
โทร. ...................................................
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด หากพ้นกาหนดนี้แล้วผู้ค้าประกันจะหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่า
ภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ บรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกาหนดเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด

