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ประกาศจังหวดัสรุินทร ์

เรือ่ง  หลกัเกณฑก์ารรับสมคัรและคดัเลอืกกองทุนหมู่บา้นและชมุชนเมืองที่มีการบริหารจดัการดเีด่น 
………………………………………………………………. 

     
 ด้วยจังหวัดสุรินทร์  ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้สมาชิกกองทุนและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง และหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมาก
ขึ้น โดยก าหนดให้กองทุนหมู่บ้านที่มกีารบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านดีเด่นส่งผลงานเข้าประกวดตาม 
กรอบกิจกรรมที่ก าหนด ดังนี้ 
 ๑. หลักเกณฑ์แนวทางการสมัครของกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมือง มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติเบื้องต้น (ต้องมีครบทุกข้อ)  
   ๑. เป็นกองทุนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  (ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล) 
   ๒. มีป้ายระบุชัดเจนและเป็นกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองที่มีที่ท าการกองทุนเป็น
เอกเทศ  (อาจเป็นศาลากลางบ้าน หรือเช่าสถานที่ )  (ภาพถ่าย) 
   ๓. มีสมาชิกกองทุน ไม่ต่ ากว่า  ๕๐ คน (ทะเบียนสมาชิกที่มีเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน) 
   ๔. มีระเบียบข้อบังคับกองทุนที่มีการปรับปรุงเป็นปัจจุบัน (ส าเนาระเบียบข้อบังคับกองทุน) 

   ๕. มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจ านวน ๙- ๑๕ คน สัดส่วนชายหญิงใกล้เคียงกัน  
(ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมมติที่ประชุมคัดเลือก) 

   ๖. มีผู้ตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านที่มีความรู้ความสามารถ  (ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมมติที่ 
ประชุม) 

   ๗. มีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ไม่ต่ ากว่า ปีละ ๑ ครั้ง  
(ส าเนาสมุดบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจ าปี) 

   ๘. มีระบบการควบคุมภายใน (ทะเบียนคุมสินทรัพย์/ทะเบียนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน)  

   ๙. แผนการด าเนินงานกองทุนในอนาคต   ( จ านวน ๒-๕ หน้ากระดาษ) 
   ๑๐. บัญชี ๒ มีเงินหุ้นและมีการฝากเงินสัจจะเป็นประจ าทุกเดือน/หรือรายปี (ข้อมูลสรุป 

สถานะทางการเงิน) 

   ส่วนที่  ๒ ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ข้อมูลสรุป+ประกาศ/ข่าว/หนังสือสั่ งการ+          
ใบประกาศ+ภาพถ่าย) 
    ๑.ตัวอย่างสมาชิกกู้ยืมเงินไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์  สามารถช าระหนี้ได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และมีผลผลิตที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่โดดเด่นเป็นตัวอย่าง   
สามารถเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพให้แก่สมาชิกในกองทุนหมู่บ้านได้    

/๒. ราย... 

 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๓ 

   ๒. รายงานสรุปการด าเนินงานตามนโยบาย“รณรงค์แผนการออม”กองทุนมีการออม
เงินในบัญชี ๒(เงินหุ้น/ สัจจะ )เป็นประจ าทุกเดือน/ทุกปี และเพ่ิมขึ้นทุกปี  ยกตัวอย่างความส าเร็จใน
การออมเงินและสามารถลดหนี้นอกระบบได้  
   ๓. ตัวอย่างการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน
และ ๒ เงื่อนไขความรู้ คู่คุณธรรม)  มีกระบวนการและขั้นตอนในการสนับสนุนให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างไร สามารถยกตัวอย่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการสนับสนุนของกองทุนหมู่บ้าน  
   ๔. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนและปฏิบัติตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย มีการบริหารจัดการโปร่งใส  ตรวจสอบ ได้  และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ใน
ด้านการจัดท าบัญชีและการตรวจสอบ    (มีการจัดท างบการเงินทุกหกเดือน/มีผู้ตรวจสอบของกองทุน
หมู่บ้านเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าตรวจสอบการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านได้ )  

๕. แสดงให้เห็นว่ามีระบบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก  
   ๖. การประชาสัมพันธ์ประกาศและน าเสนอข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ทราบในปีที่ผ่านมา 

๗. แสดงให้เห็นว่ามีการเชื่อมโยงกับกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนๆ ในชุมชนกับกองทุนหมู่ บ้าน  

  ๒.  เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร 
 เอกสารหมายเลข ๑ และเอกสารหมายเลข ๒  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  

  ๓.  วิธีการสมัคร 
   กองทุนหมู่บ้านที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร ตามแบบใบสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ 

พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ที่ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอทุกอ าเภอ หรือ Download 
จาก http://surinvillagefund.wordpress.com  

 ๔.  วิธีการคัดเลือก 
    ๔.๑ ระดับอ าเภอโดยอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับ
อ าเภอ คัดเลือกกองทุนหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติ ในระดับพ้ืนที ่ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔   และ
เสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบเข้าคัดเลือกในระดับเขต ภายในวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
    ๔.๒ ระดับจังหวัด โดยอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ระดับจังหวัด ตามค าสั่งคณะท างานขับเคลื่อนงาน “มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัด
สุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ” ด าเนินการคัดเลือกระหว่างวันที่  ๑ มิถุนายน –  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  โดย
พิจารณาคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่นระดับเขตพ้ืนที่ /ระดับจังหวัด แบ่งเป็น ๓ เขต  

 ๑) เขตท่ี ๑ ประกอบด้วยอ าเภอจอมพระ,สนม,ท่าตูม,รัตนบุรี,ชุมพลบุรีและโนนนารายณ์ 
 ๒) เขตท่ี ๒ ประกอบด้วยอ าเภอเมืองสุรินทร์,ศีขรภูมิ,ส าโรงทาบ,เขวาสินรินทร์ และ     
     ศรีณรงค์ 

 ๓) เขตท่ี ๓ ประกอบด้วยอ าเภอปราสาท,สังขะ,ล าดวน, บัวเชด, กาบเชิง และพนมดงรัก 
    ๔.๓ คณะท างานคัดเลือกและคัดสรรกิจกรรมระดับเขตพ้ืนที่  รายงานผลการคัดเลือกให้
คณะท างานขับเคลื่อนงาน “มหกรรม ๑๐ ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสุรินทร์                  
เฉลิมพระเกียรติ”   ทราบ ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  

/๕.  การ… 

http://surinvillagefund.wordpress.com/
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  ๕.  การเห็นชอบผู้ผ่านการคัดเลือก 
   ส านักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
ระดับจังหวัด  จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามแบบทะเบียนรายชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ที่ได้รับการคัดเลือก  เสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัด
เพ่ือเสนอประธานอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับจังหวัดลงนามในประกาศจังหวัดสุรินทร์ 

  ๖. เงินรางวัล 
   ๖.๑ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมงาน “มหกรรม ๑๐ปี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติ ” วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  เพ่ือรับ
โล่ และใบประกาศพร้อมเงินรางวัล  รายละเอียดดังนี้  

รางวัลชนะเลิศ    จ านวน ๓ รางวัล (เขตละ ๑ รางวัล) 
        (โล่ และใบประกาศพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท) 
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  จ านวน ๓ รางวัล (เขตละ ๑ รางวัล)  

       (ใบประกาศพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท )   
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  จ านวน ๓ รางวัล (เขตละ ๑ รางวัล)  
       (ใบประกาศพร้อมเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท )  

         รางวัลชมเชย    จ านวน  ๓ รางวัล (เขตละ ๑ รางวัล) 
       (ใบประกาศพร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ) 
   ๖.๒ กองทุนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ต้องจัดแสดงผลงาน  ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๔ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ในงาน “มหกรรม ๑๐ปีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ 
เฉลิมพระเกียรติ” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๖    เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 


