
เอกสารหมายเลข ๒ 

ข้อมูลประกอบการคัดเลือก (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์) (หน้า ๑) 

ชื่อกองทุน.........................................................................เลขที่นิตบิุคคล ที่สร...................../.......................... 
ที่ตั้ง................หมู่ที่............ต าบล....................................อ าเภอ................................................จังหวัดสุรินทร ์ 
เบอร์ติดต่อ.............................................................   เบอร์อีเมล.................................................................. 
 
๑.คณะกรรมการมีจ านวน .............................คน ชาย............คน    หญิง ................คน 
  (ข้าราชการที่เป็นกรรมการ จ านวน...............................คน ชาย............คน    หญิง ................คน) 

 กรรมการมีความรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุน จ านวน .....................คน 
 กรรมการมีความรู้ด้านบัญชี จ านวน .....................คน 
 กรรมการมีความรู้ด้านกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ 

รายชื่อคณะกรรมการ 
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๒. ................................................................................................... 
๓. ................................................................................................... 
๔. ................................................................................................... 
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๙. ................................................................................................... 
๑๐. ................................................................................................... 
๑๑. ................................................................................................... 
๑๒. ......................................................................................... 
๑๓. ................................................................................................... 
๑๔. ................................................................................................... 
๑๕. ................................................................................................... 

ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์ชาวบ้าน 
๑. ................................................................................................... 
๒. ................................................................................................... 
๓. ................................................................................................... 
๔. ................................................................................................... 
๕. ................................................................................................... 

จ านวน .....................คน 
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เอกสารหมายเลข ๒ 

ข้อมูลประกอบการคัดเลือก (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์) (หน้า ๒) 
๒.สมาชิกเป็นบุคคลจ านวน ...........................................คน ชาย............คน    หญิง ................คน 
    (ข้าราชการที่เป็นสมาชิก จ านวน.................................คน) 

สมาชิกมีความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
สมาชิกมีความรู้/เข้าใจระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ 
สมาชิกเป็นกลุ่มจ านวน...............................กลุ่ม 

ชาย............คน    หญิง ................คน 
จ านวน .....................คน 
จ านวน .....................คน 
 

 

ชื่อกลุ่ม สมาชิกหญิง  สมาชิกชาย  ชื่อประธานกลุ่ม  (นาย/นาง/น.ส.) 

    

    

    

    

๓.เงินเพิ่มทุนหนึ่งแสน   ได้รับ เมื่อวันที่ ....................       ไม่ได้รับ  ธนาคาร...................   สาขา............... 
๔. เงินเพิ่มทุนระยะท่ี ๒ ได้รับ เมื่อวันที่ ..... .............        ไม่ได้รับ 

             ๒๐๐,๐๐๐ บาท         ๔๐๐,๐๐๐ บาท      ๖๐๐,๐๐๐ บาท  
ธนาคาร...................   สาขา............... 
 

๕ .บัญชี ๑ (เงินหนึ่งล้าน)คงเหลือในบัญชี....................................บาท ธนาคาร....................      ดอกเบี้ย.........../เดือน/ปี 
ชื่อบัญชี.......................................................................................เลขที่บัญชี..............................................สาขา........................... 

 มีเงินสมทบกองทุนฯ     ตั้งแต่ปี พ.ศ. ..............- ............              จ านวนเงนิ...................................บาท 
 มีเงนิประกันความเสี่ยง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ..............- ............               จ านวนเงนิ...................................บาท 

ปล่อยกู้ 

 ลูกหนี้ปัจจุบัน จ านวน ................................ราย/กลุ่ม จ านวนเงิน...................................บาท 
 หนี้ค้างช าระ    จ านวน................................ ราย 

เงินสดในมือ   
จ านวนเงิน...................................บาท 
จ านวนเงิน...................................บาท 

๖.บัญชี ๒ (เงินออม/หุ้น/สัจจะ/)คงเหลือในบัญชี ................................บาท ธนาคาร....................      ดอกเบี้ย.........../เดือน/ปี 
ชื่อบัญชี.......................................................................................เลขที่บัญชี..............................................สาขา........................... 
รับฝาก 

 หุ้นจ านวน...........................หุ้น...................................ราย 
 เงินสัจจะจ านวน ..............................ราย 

ปล่อยกู้ 

 ลูกหนี้ปัจจุบัน จ านวน ................................ราย 

 

จ านวนเงิน...................................บาท 
จ านวนเงิน...................................บาท 
 

จ านวนเงิน...................................บาท 

 หนี้ค้างช าระ    จ านวน................................ ราย 
เงินสดในเมือ 

จ านวนเงิน...................................บาท 
จ านวนเงิน...................................บาท 

 



เอกสารหมายเลข ๒ 

ข้อมูลประกอบการคัดเลือก (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์) (หน้า ๓) 
๗.บัญชี ๓ (ล้านท่ี ๒) คงเหลือในบัญชี ..................................... .บาท ธนาคาร....................      ดอกเบี้ย.........../เดือน/ปี 
ชื่อบัญชี.......................................................................................เลขที่บัญชี..............................................สาขา........................... 

 มีเงินสมทบกองทุนฯ     ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ..............- ............                  จ านวนเงิน...................................บาท 
 มีเงินประกันความเสี่ยง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ..............- ............                   จ านวนเงิน...................................บาท 
 ลูกหนี้ปัจจุบัน จ านวน ................................ราย จ านวนเงิน...................................บาท 
 หนี้ค้างช าระ    จ านวน................................ ราย จ านวนเงิน...................................บาท 

๘. บัญชี ๔ (เงินอุดหนุน)คงเหลือในบัญชี ...................................... ..บาท ธ.ออมสิน                 ธ. ธกส. 
ชื่อบัญชี.......................................................................................เลขที่บัญชี..............................................สาขา........................... 
๑๑. สมาชิกกูเ้งินนอกระบบ จ านวน ...................ราย อัตราดอกเบี้ย............ จ านวนเงิน...................................บาท 
๑๒. การเข้าถึงแหล่งทุนอื่น                                   ไม่มี               มี                 โดยการสนับสนุนจาก 

 หน่วยงานของรัฐ ระบุ......................................................... จ านวนเงิน...................................บาท 
 หน่วยงานภาคเอกชนระบุ.................................................... จ านวนเงิน...................................บาท 
 อ่ืนๆ ระบุ............................................................................ จ านวนเงิน...................................บาท 

๑๓. การประชุมฯชี้แจง/รายงานข้อมูลกองทุนหมู่บ้าน................... ครั้ง/ปี คร้ังล่าสุดระบุวันที่........................... 
 แจ้งข่าวสารจาก สทบ./นโยบายรัฐบาล/อ าเภอ/จังหวัด คร้ังล่าสุดระบุวันที่........................... 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน   

o การจัดสรรผลก าไร/รายงานสถานะทางการเงิน คร้ังล่าสุดระบุวันที่........................... 
o ระเบียบฯ/พรบ./ระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ คร้ังล่าสุดระบุวันที่........................... 
o อ่ืนๆ /ระบุ............................... คร้ังล่าสุดระบุวันที่........................... 

๑๔. การกู้เงินของสมาชิกกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
 ตรงตามวัตถุประสงค์       จ านวน..............ราย  ประสบความส าเร็จ..................ราย ไม่ส าเร็จ....................ราย 
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์   จ านวน..............ราย   ประสบความส าเร็จ............ .....ราย ไม่ส าเร็จ....................ราย 
๑๕. ปัญหาในท่ีเกิดขึ้นในกองทุน(คณะกรรมการ/ สมาชิก/ การบริหารจัดการ/หนี้ค้างช าระ)  

 กองทุนแก้ไขปัญหาเอง อย่างไร  ............................................................................................. 
ผลการแก้ไขปัญหา.................................................................................................................... 
 มีหน่วยงานใดที่เข้ามาช่วยเหลือ.....................................................อย่างไร…………………………… 

ผลการแก้ไขปัญหา...................................................................................................................... 
 เร่ืองที่แก้ไขปัญหาไม่ได้ ระบุ  .............................................................................................................. 

 
 

 



เอกสารหมายเลข ๒ 

ข้อมูลประกอบการคัดเลือก (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์) (หน้า ๔) 
๑๓. แนวทาง/แผนการพัฒนากองทุนเพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน           มี               ไม่มี 
๑๔. แผนพัฒนาศักยภาพกองทุนให้สามารถยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชน              มี                 ไม่มี 
๑๕. แผนการจัด สวัสดิภาพสวัสดิการให้คนในชุมชน                                         มี                 ไม่มี 
๑๖. การบูรณาการเชื่อมโยงกองทุนอื่นในชุมชน          กลุ่มอื่นในชุมชน จ านวน ....................กลุ่ม. 

 การรวมกลุ่มต่างๆ เพื่อบูรณาการจัดตั้งเป็นสถาบันการการเงินชุมชน               มี                  ไม่มี 
 การรวมกลุ่มต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน                                     มี                 ไม่มี 
 การรวมกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดสวัสดิภาพ สวัสดิการให้คนในชุมชน                          มี                 ไม่มี 

๑๗. ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ 
๑๗.๑  ได้รับอนุมัติโอนเงินกองทุน  ๑  ล้านบาท  เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ เมื่อ........................................... 

๑๗.๒  โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ไปเพื่อประกอบอาชีพ  รวมทั้งสิ้น  ................. โครงการ  (ตั้งแต่ปีที่เริ่มกองทุนฯ) 
ปี  ..................  จ านวน  ..................  โครงการ     รวมเป็นเงินทุน  ............ ......................................   บาท 
ปี  ..................  จ านวน  ..................  โครงการ     รวมเป็นเงินทุน  ........................... .......................   บาท 
ปี  ..................  จ านวน  ..................  โครงการ     รวมเป็นเงินทุน  ............ ......................................   บาท 
ปี  ..................  จ านวน  ..................  โครงการ     รวมเป็นเงินทุน  ........................... .......................   บาท 
ปี  ..................  จ านวน  ..................  โครงการ     รวมเป็นเงินทุน  ....................... ...........................   บาท 
ปี  ..................  จ านวน  ..................  โครงการ     รวมเป็นเงินทุน  .......................... ........................   บาท 
ปี  ..................  จ านวน  ..................  โครงการ     รวมเป็นเงินทุน  .......................... ........................   บาท 
ปี  ..................  จ านวน  ..................  โครงการ     รวมเป็นเงินทุน  ........................... .......................   บาท 
ปี  ..................  จ านวน  ..................  โครงการ     รวมเป็นเงินทุน  ..................................................   บาท 
ปี  ..................  จ านวน  ..................  โครงการ     รวมเป็นเงินทุน  ............................. .....................   บาท 
ปี   ๒๕๕๔      จ านวน  ..................  โครงการ     รวมเป็นเงินทุน  ..................................................   บาท 

๑๗.๓  วิธีการพิจารณาอนุมัติโครงการ  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 

๑๗.๔  คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ติดตามผลโครงการที่ได้รับการอนุมัติอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 

๑๗.๕   ระยะเวลาการช าระคืนเงินกองทุนฯ(บัญชี ๑) ระยะเวลา...........งวด/   ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ............เดือน/ปี 
             



เอกสารหมายเลข ๒ 
ข้อมูลประกอบการคัดเลือก (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์) (หน้า ๕) 

 ๑๗.๖   การควบคุมการด าเนินงานกองทุนของคณะกรรมการกองทุนฯ 
 มีการบริหารจัดการกองทุนฯ       มี       ไม่มี 
 มีการตรวจสอบ ดูแล        มี       ไม่มี 
 จัดสรรผลประโยชน ์ให้สอดคล้องกับเงินกองทุนฯ     มี       ไม่มี 
 ออกระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับกองทุนฯ ไม่ขัดแย้ง   มี       ไม่มี          

กับระเบียบ ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ก าหนดและจ าต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก 

 รับสมาชิก  และจัดท าทะเบียนประวัติของสมาชิก     มี       ไม่มี 
 ส ารวจและจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและจัดท า    มี       ไม่มี 

ข้อมูลกองทุนฯ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน               
 พิจารณาให้กู้ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ ก าหนด               มี       ไม่มี 
 ท านิติกรรมสัญญา  เงื่อนไข  และการผูกพันกองทุนฯ             มี        ไม่มี 
 เรียกประชุมสมาชิก ตามท่ีก าหนด                มี        ไม่มี   
 ท าบัญชีที่ได้รับเงินจัดสรร ดอกผล  ผลตอบแทน               มี        ไม่มี 

หรือ รายได้ที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการคืนให้แก่กองทุนฯ ครบเต็มจ านวนที่อนุมัติให้เบิกจ่าย 
๑๗.๗  สมาชิกกองทุนฯ มีส่วนร่วมในกิจการกองทุนอย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 

๑๘. ด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ๑๘.๑  ท่านได้ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
๑๘.๒  ท่านได้รายงานความก้าวหน้า / ผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้สมาชิกทราบหรือไม่.......อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

ข้อมูลประกอบการคัดเลือก (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์) (หน้า ๖) 
๑๙. สมาชิกกองทุนฯ ที่ประสบผลส าเร็จ/ดีเด่น ในปี ๒๕๕๓ (กรุณาเลือก ๓ โครงการ) 

 

๒๐.การจัดสรรผลก าไร(ปีล่าสุด) พ.ศ. ...........................  (รายละเอียด)  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….............. 
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