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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา รวมท้ังเพ่ือศึกษาการพัฒนา 

และการเตรียมความพรอมเปนสถาบันการเงินชุมชนของของกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง อําเภอ

บานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ จากการสุมตัวอยางอยางงาย 

ดวยการจับฉลากจากกลุมประชากรท่ีเปนประธานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในอําเภอบานโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 73 กองทุน พิจารณาขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie และ 

Morgan จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูล

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบสมมติฐาน ดวยสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวน

แบบจําแนกทางเดียว 

 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมของผูสูงวัย และมีการศึกษา

ไมสูงมากนักอาศัยอยูในหมูบานมากกวา 2 ป และมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร สภาพปจจุบันสมาชิก

ของกองทุนหมูบานมีความรวมมือในดานตางๆ ที่ดี และมีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจน สวนปญหา

การดําเนินงานของกองทุนหมูบานท่ีพบมากท่ีสุด คือ สมาชิกกองทุนมีการสงเงินลาชากวาท่ีกําหนด 

และระบบบัญชีที่ยุงยาก สําหรับความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสู

การเปนสถาบันการเงินชุมชนในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก นอกจากนั้นการศึกษาท่ีแตกตางกันมี

ผลทําใหความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน

แตกตางกัน แตความแตกตางดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที่อาศัยในหมูบาน อาชีพ 

และสถานการณเปนสมาชิกในกองทุน ไมมีผลทําใหความคิดเห็นตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสู

การเปนสถาบันการเงินชุมชนแตกตางกัน 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the current conditions, problems 

as well as improvement and preparation in organizing community financial institution 

of a village and urban community fund in Ban-pho District, Chachoengsao. This survey 

research was carried out through the simple random sampling which was drawn from 

the populations who were chairmen of 73 villages and urban community funds in 

Ban-pho District. The 50 samples were considered based on Krejcie and Morgan’s table. 

The instruments used in this research were questionnaires that were designed according 

to the methodology of constructing research tools. Data was then analyzed 

through statistical package by using descriptive statistics such as frequency, 

percentage, mean and standard deviation.  t-test of hypotheses was conducted by 

the t-test and the analysis of variance (ANOVA). 

 From the study, it was discovered that, in terms of education, the majority of 

the population were poorly-educated people. Most subjects of the population were 

elderly people and those who had lived in the villages for more than two years. 

Agriculture was the major occupation of most subjects. Moreover, the study revealed 

collaboration among the members of village community fund and the operating 

direction had been clearly determined. The most serious problems in operating the fund 

were the members’ delay in remittance money and complicated accounting system. 

The overall results of perceptions towards the improvement and preparation in 

organizing community financial institution were quite high. In addition, the study showed 

Keywords: community financial institution, village and urban community fund. 
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ฉ 

 

that people of various levels of education expressed different opinions towards the 

improvement and preparation in organizing community financial institution. However, 

it was found that gender, age, status, years of residence, occupation and fund-membership 

status had no significant effects on perceptions towards the improvement and preparation 

of community financial institution. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี โดยไดรับความอนุเคราะหและความรวมมือจากบุคคล

หลายฝาย ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ อาจารยที่ปรึกษาหลัก

ท่ีใหความเมตตากรุณาเอาใจใส ตรวจสอบแกไขอยางละเอียด และตั้งใจจริง รวมท้ังใหคําแนะนําปรึกษา

ในการทําวิทยานิพนธเชิงปริมาณ ตั้งแตเริ่มตน การกําหนดประเด็นปญหา กรอบแนวคิด การเก็บขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลตลอดจนการเขียนบทสรุป ซ่ึงใชเวลาเปนอยางมากจนแลวเสร็จ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ 

อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีกรุณาอนุเคราะหในการคนควา หนังสือเอกสารตางๆ และตรวจสอบแกไขบทคัดยอ

ของงานวิจัยฉบับนี้ใหมีความถูกตองสมบูรณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ดร.ดลใจ ตันเจริญ 

และ ดร.สินีนาฎ เริ่มลาวรรณ คณะกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ ซึ่งกรุณาใหคําแนะนําในการทํา

วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาของทานเปนอยางยิ่ง ขอขอบพระคุณทุกทาน 

มา ณ ท่ีนี้ 

 ขอบพระคุณ คุณจํารูญ บริสุทธิ์ วาที่รอยตรีนิวัฒน อมาตยกุล คุณบุญชิน เสาวภาภรณ 

คุณจิรวัฒน เต็มดวง และคุณวินิจ บัวเจริญ ท่ีไดชวยดูแลและใหคําชี้แนะ รวมท้ังชวยตรวจสอบเครื่องมือ 

ในการเก็บขอมูล รวมท้ังคณะกรรมการกองทุนหมูบาน อ.บานโพธิ์ ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการทํา

วิจัยครั้งนี้ดวยดีเสมอมา จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณในดานของขอมูลเนื้อหา 

 ทายที่สุดผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ที่เปดโอกาส

ทางการศึกษาใหกับทุกคนท่ีแสวงหาความรูไดมีโอกาสเขามาศึกษาจนทําใหผูวิจัยไดมีวันนี้ และผูวิจัย

หวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้คงจะเปนประโยชนสําหรับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมือง หรือนักศึกษา ท่ีจะไดเขามาศึกษาและคนควาการท่ีจะพัฒนากองทุนหมูบานเปนสถาบัน

การเงินในอนาคต 
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บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 โครงการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนนโยบายหลักประการหนึ่งของรัฐบาล 

เพ่ือเปนการเสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองในดานการเรียนรู การสราง

และพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแกไขปญหา และเสริมสรางศักยภาพท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม

ของประชาชนในหมูบานโดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมูบาน กองทุนละ 1 ลานบาท พรอมเสริมสรางและ

พัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียน

ในหมูบาน และชุมชนเมืองกันเอง ซ่ึงอยูภายใต ความรับผิดชอบของหลายหนวยงานคือ กระทรวงการคลัง 

กระทรวงมหาดไทยและสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมุงหวังที่จะใหเปนเงินทุนหมุนเวียนใหเกิดการผลิต 

และจําหนายอันสงผล ไปถึงการเพิ่มอํานาจซื้อในระดับทองถิ่น นอกจากจะมีการดําเนินงาน

ในภาครัฐบาลแลวยังมีกลุมองคกรเอกชนท่ีเรียกวา นักพัฒนาชุมชนอิสระไดดําเนินการศึกษา

ความเปนไปไดและการดําเนินโครงการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองเปนโครงการท่ีดําเนินงาน

ท่ัวประเทศเปนโครงการขนาดใหญเชื่อมโยงกับ 3 โครงการใหญ ของรัฐบาล คือ โครงการพักชําระหนี้

ของเกษตรกร เพ่ือตัดวงจรภาระหนี้สินของเกษตรกรเสียกอนแลวตามดวยโครงการฟนฟูความสามารถ

ทางการผลิต เพ่ือใหชุมชนอยูบนลําแขงของตนเองและกองทุนหมูบานที่เปนแหลงเงินทุนการฝก 

การออมของประชาชน จะนําไปสูหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

 ในชวงป 2544 - 2545 เปนชวงระยะเวลาของการจัดตั้ง และโอนเงินใหกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพของแตละกองทุน ท้ังในดานการบริหารจัดการกองทุน 

การจัดทําบัญชีและงบดุลการพัฒนาทักษะอาชีพและสรางรายไดใหกับสมาชิก  

 ในชวงป 2546 เปนชวงของการพัฒนาใหเกิดพลังกองทุนใหเปนเครือขายเพ่ือการชวยเหลือ

เก้ือกูลอยางเอ้ืออาทร ตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรมความผูกพัน 

 ในชวงป 2547 เปนชวงของการพัฒนาเครือขายใหเกิดความรวมมือระหวางเครือขายกับ

กองทุนท่ีจะชวยกันคนหาศักยภาพของกองทุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมมือพัฒนาจุดออนของ

กองทุน พรอมผลักดันในสวนที่เปนจุดแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน

พรอมสมาชิกมีทักษะในการประกอบอาชีพและการสรางรายได รวมถึงการจัดสวัสดิการแกชุมชน 
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 ในชวงป 2548-2550 เปนชวงของการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองคกรเครือขาย

ใหมีประสิทธิภาพพรอมกับการพัฒนาท่ีออนแอไปสูความเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดความพรอมเปนสถาบัน

การเงินชุมชน (ธนาคารหมูบาน) หรือเชื่อมโยงกับนโยบายดานอ่ืนๆ ของรัฐบาล 

 ตามท่ีรัฐมีนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (กองทุน 1 ลานบาท) เปนการเสริมสราง

กระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองในดานการเรียนรู การสราง และพัฒนา

ความคิดริเริ่ม เพ่ือการแกไขปญหาและเสริมสรางศักยภาพท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน

ในหมูบานและชุมชนเมือง "ดวยภูมิปญญาของตนเอง" 

 จากปจเจกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสูการสรางพลังเปนเครือขาย ทั้งพลังคน 

พลังความคิด พลังทุน เพื่อการชวยเหลือเกื้อกูลอยางเอื้ออาทรตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรม

ของความผูกพันดวยการเรียนรูจากเพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนนอง เพื่อใหเกิดการยกระดับของกองทุน

ใหมีความเทาเทียมกันในเครือขายดานการบริหารจัดการกองทุน จากการอยูรอด สูการอยูดี 

 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจะประสบผลสําเร็จไดหรือไมข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ หลายประการ 

เชน ชาวบานมีจิตสํานึกรวมกันในการเปนเจาของกองทุน ชาวบานมีสวนรวมในการกําหนดกติกา

ดวยคุณคาและภูมิปญญาของตนเอง รวมท้ังเคารพในกติกาที่กําหนดรวมกันมีคณะกรรมการกองทุน

ท่ีเปนคนดี มีความรู ประสบการณ เสียสละ และรับผิดชอบ  มีการสรางกระบวนการมีสวนรวม

ท้ังการเรียนรูรวมกัน คิดรวมกัน ทํารวมกัน ติดตามตรวจสอบรวมกัน และรับผลประโยชนรวมกัน

อยางเปนธรรม มีความสามัคคี ความเอื้ออาทรเกื้อกูลผูดอยโอกาส มีการประสานความรวมมือ

ท้ังในดานการเรียนรูและกิจกรรมรวมกัน ในลักษณะเครือขายกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมือง ปจจุบัน

กองทุนหมูบานดําเนินการมาแลว 8 ป ทางสํานักงานกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองแหงชาติ มีนโยบาย 

และสงเสริมใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีมีความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินเพ่ือเปนท่ีพ่ึงพา

ของประชาชนในชุมชนและเปนแหลงเงินทุน และเพ่ือสงผลใหประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนในท่ีสุด 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการวัดผลสําเร็จของประชาชนตอกองทุนหมูบาน

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใหทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน  

เพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน

จนนําไปสูการเปนสถาบันการเงิน  

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

            

  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาของกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองอําเภอบานโพธิ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 1.2.2 เพ่ือศึกษาการพัฒนา และการเตรียมความพรอมเปนสถาบันการเงินชุมชนของ

กองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 1.3.1 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเก่ียวกับสภาพปจจุบันปญหาและการพัฒนาเปนสถาบันการเงิน

ชุมชน ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  1.3.2 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือประชากรกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อําเภอบานโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 73 คน ผูวิจัยสุมตัวอยาง จํานวน 50 คน 

  1.3.3 ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย  

1)  ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูใน

หมูบาน อาชีพ สถานภาพการเปนสมาชิกกองทุน 

2)  ตัวแปรตาม ไดแก สภาพปจจุบัน ปญหาของกองทุนหมูบาน การพัฒนาและ   

การเตรียมความพรอมเปนสถาบันการเงินชุมชน 

 

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

          

                            ตัวแปรตน                                             ตัวแปรตาม  

                                           

     
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

- สภาพปจจุบัน 

- ปญหาของกองทุนหมูบาน 

- การพัฒนาและการเตรียมความพรอม 

  เปนสถาบันการเงินชุมชน 

 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพสมรส 

- การศึกษา 

- ระยะเวลาท่ีอาศัยในหมูบาน 

- อาชีพ 

- สถานภาพการเปนสมาชิกกองทน 
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 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 

1.5.1 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หมายถึง กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้ง และบริหาร

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 โดยจัดสรรใหหมูบานละหนึ่งลานบาท 

1.5.2 สภาพปจจุบันกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

หมายถึง การดําเนินการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบานท่ีทําอยูในอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.5.3 ปญหาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

หมายถึง ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงานกองทุนหมูบานท่ีทําอยูในอําเภอบานโพธิ์ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

1.5.4 สถาบันการเงินชุมชน หมายถึง สถาบันการเงินชุมชนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง เพ่ือใหบริการทางการเงินท่ีสามารถตอบสนองความตองการแกประชาชนในชุมชน

ซ่ึงขาดโอกาสในการเขาถึง และใชบริการทางการเงินของสถาบันการเงินทั้งไปตามวัตถุประสงค 

หลักเกณฑ มาตรฐาน และรูปแบบ ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

  การวิจัยเรื่องสภาพปจจุบัน ปญหา และการพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชนของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชนดังนี้ 

  1.6.1 ทําใหทราบสภาพปจจุบัน ปญหาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในอําเภอบานโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และการพัฒนาการเตรียมความพรอมการเปนสถาบันการเงินชุมชนของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองในอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   1.6.2 ขอมูลและผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนา และการสงเสริมของ

เครือขายของกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองในอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 
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บทท่ี 2 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหา และการพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชน

ของกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชเปนกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลดังนี้ 

 2.1 โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 2.2 แนวคิดทฤษฎีกระบวนการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองกับปญหาและการจัดการกองทุนหมูบาน 

 2.3 ปจจัยเชิงเหตุผลของความสําเร็จในการจัดการชุมชนกับการจัดการกองทุนหมูบาน 

 2.4 แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการท่ีดี 

 2.5 รูปแบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพกับการจัดการกองทุนหมูบาน  

 2.6 แนวคิดการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน 

 2.7 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากการจัดการกองทุนหมูบาน 

 2.8 ท่ีมาและการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนโครงการท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล

ท่ีจะใชเปนมาตรการประการหนึ่งในการแกปญหาเศรษฐกิจ และสังคมอยางเปนรูปธรรมไดผลชัดเจน  

และรวดเร็วโดยตองการลดความยากจนและการแนะนําไปสูการสรางงาน สรางรายไดใหแกประชาชน 

โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกหมูบานและชุมชนเมืองแหงละ 1 ลานบาท ในลักษณะของ

เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือเปนแหลงเงินทุนท่ีใชหมุนเวียนภายในหมูบานท่ีรัฐบาลจัดสรรให เพ่ือสนับสนุน

กระบวนการเรียนรูในการพัฒนาชุมชนใหพ่ึงตนเองไดเพ่ือใหชุมชนเขมแข็ง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม

ของหมูบาน โดยมุงเนนอาชีพ ยกระดับอุตสาหกรรมในครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน การดําเนินงาน

ตามโครงการมีแนวคิด และวัตถุประสงคดังนี้ 

 2.1.1 แนวคิดของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คือ การใหประชาชนในหมูบานและ

ชุมชนเมืองรูจักการบริหารจัดการตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีสวนรวมในการแกไขปญหาของ

ตนเองจนนําไปสูการสรางงาน สรางรายไดใหแกประชาชน ซ่ึงรัฐบาลเปนผูลงทุนทางสังคม เปนการสราง
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และกระจายโอกาสแกชีวิตประชาชน และสิ่งสําคัญคือ ประชาชนมีโอกาสใชภูมิปญญาและศักยภาพ

สําหรับกาวเขาสูเศรษฐกิจใหม ซึ่งเปนเศรษฐกิจที่ใชความรูเปนฐาน การหารายได (สํานักงาน

สภาสถาบันราชภัฏ, 2546, หนา 6) 

 

 

 2.1.2 วัตถุประสงคของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  1) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมืองสําหรับการลงทุนเพ่ือการพัฒนา

อาชีพ สรางงาน สรางรายได ลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจําเปนเรงดวนและ

เหมาะสําหรับการนําไปสูการสรางกองทุนสวัสดิการท่ีมีแกประชาชนในหมูบาน หรือชุมชน 

  2) สงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบ

และบริหารจัดการกองทุนของตนเอง 

  3) สงเสริมกระบวนการพ่ึงตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองในการเรียนรูการสราง

และพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือแกปญหาและเสริมสรางศักยภาพ และสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน

และชุมชนเมือง 

  4) กระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมท้ังสงเสริมภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศในอนาคต 

  5) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

ในหมูบานหรือชุมชนเมือง (สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, 2544, 

หนา 3) 

 2.1.3 การดําเนินงานโครงการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองไดแบงการดาํเนินงาน

ออกเปน 3 ระยะดังนี้ 

  1) ระยะท่ี 1 การจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  2) ระยะท่ี 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

เปนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนลําดับรองลงมาไดแก การสรางงาน สรางรายไดใหแกบัณฑิตวางงาน 

การกระจายงาน กระจายรายไดไปสูทองถ่ิน และการมีขอมูลหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีเปนระบบ

มีประสิทธิภาพโครงการเริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2544 และสิ้นสุดลงเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 

2545 ในระหวางดําเนินโครงการจนกระท่ังเสร็จสิ้นโครงการ ไดมีการรวบรวมขอมูลเพ่ือการประเมิน

และติดตามผลการดําเนินงานของโครงการอยางเปนระบบ (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2546, 

หนา 7) 
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  3) ระยะท่ี 3 การสรางความเขมแข็งและยั่งยืนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

ซ่ึงผลการดําเนินงานท่ีผานมาพบวามีความสําเร็จอยางมากในดานการจัดตั้งกองทุน โดยอาศัยกลไก

ของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการระดับอําเภอ ธนาคารออมสิน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ (สํานักงานคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, 2544, หนา 1) 

 

 

 

 

 

 

2.2 แนวคิดทฤษฎกีระบวนการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองกับการจัดการกองทุนหมูบาน  

 

 การพัฒนาชุมชนท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน สิ่งท่ีเปนเครื่องมือสําคัญคือการสราง

กระบวนการเรียนรู 

 แนวคิดทฤษฎีกระบวนการเรียนรู การพัฒนากระบวนการเรียนรูจะกอใหเกิดการเรียนรู

ท้ังในระดับบุคคล และชุมชนอยางตอเนื่อง สงผลใหชุมชนเขมแข็งและยั่งยืนอยางตอเนื่อง ความหมาย 

และความสําคัญของกระบวนการเรียนรู 

 2.2.1 ความหมายและความสําคัญของกระบวนการเรียนรู 

 ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืนๆ (2544, หนา 1) ใหความหมายของกระบวนการเรียนรู (learning 

process) วาหมายถึง การดําเนินการอยางเปนข้ันตอนหรือวิธีการตางๆ ท่ีชวยใหบุคคลเกิดการเรียนรู 

และการเรียนรูในความหมายของผลการเรียนรู (learning outcome) ซ่ึงไดแกความรูความเขาใจ

ในสาระตางๆ ความสามารถในการกระทํา การใชทักษะกระบวนการตางๆ รวมท้ังความรูสึกหรือเจตคติ

อันเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู หรือการใชวิธีการเรียนรู 

 2.2.2 ความสําคัญของกระบวนการเรียนรู 

 เพชรา พิพัฒนสันติกุล (2539, บทคัดยอ) กลาววากระบวนการเรียนรูเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม ท้ังยังเปนการกําหนดทางวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง  

เพ่ือพัฒนาวิถีการใชชีวิต และรักษาความเปนเอกลักษณของชาติกระบวนการเรียนรูในชุมชน 

 ประเวศ วะสี (2537, หนา 9) กลาววาการเรียนรูตองเปนการเรียนรูของคนทั้งหมด 

(education for all) กลาวคือเปนการเรียนรูของคนทุกคนอยางตอเนื่องและทั้งหมดของสังคม

ควรเปนการเรียนรูเพ่ือการเรียนรู (all for education) ซ่ึงเปนการเรียนรูที่ไมจํากัดอยูในเฉพาะ
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โรงเรียนเทานั้น และทรัพยากรทุกประเภทควรเปนไปเพื่อการเรียนรู คือ ครอบครัว ชุมชน 

สถานประกอบการ ธนาคาร โรงพยาบาล หรือหนวยงานใดๆ ของสังคมตองเปนสถานบันการเรียนรู 

ควรเปนการเรียนรูรวมกัน และควรเปนการเรียนรูโดยการลงมือปฏิบัติจริง (learning by doing) 

ซึ่งกอใหเกิดปญหาที่มีคุณภาพเพียงพอสําหรับเอาชนะความยากจนในการพัฒนาสังคมไดแก สุนทร 

สุนันทชัย (2534, หนา 19) กลาวถึงข้ันตอนกระบวนการเรียนรูในชุมชนวามีการดําเนินการตามลําดับ 

ดังนี้คือ 

  1) ข้ันตระหนักในปญหา คือการเขาใจวาเรื่องใดเปนปญหาท่ีตองการแกไข 

  2) ข้ันการหาทางเลือกท่ีหลากหลาย คือการกําหนดทางเลือกในการแกปญหา 

  3) ข้ันกําหนดทางเลือกท่ีเหมาะสม คือการตัดสินใจเลือกทางท่ีคาดวาจะแกปญหาได 

  4) ข้ันการเรียนรูปฏิบัติการ คือการดําเนินการตามทางเลือก 

  5) ข้ันปรับปรงุแกไข คือการรวบรวมขอมูลและปรับปรุงแกไข 

  6) ข้ันปรับปรุงประเมินผล คือ การสรุปผลการปฏิบัติการ 

 ศรีไพร ราชประโคน (2546, หนา 4) ไดศึกษากระบวนการเรียนรูท่ีสงผลตอความเขมแข็ง

ในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย และศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของกระบวนการ

เรียนรูการดําเนินงานกองทุนหมูบานในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยางไดแก ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบาน

ท่ีมีภาษาพูดท่ีแตกตางกันคือ ภาษาเขมร ภาษาลาว และภาษาไทยโคราช โดยแตละภาษามีขนาดของ

หมูบานแยกเปนขนาดใหญ กลาง เล็ก รวมหมูบานทั้งหมด 9 หมูบาน กลุมตัวอยางที่ไดมาจาก

การสุมอยางแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบวา กระบวนการเรียนรูท่ีสงผลตอความเขมแข็งในการดําเนินงาน

กองทุนหมูบาน คือกระบวนการมีสวนรวม ข้ันตอนในการจัดกระบวนการเรียนรูและเทคนิคหรือ

รูปแบบในการจัดกระบวนการเรียนรูในการดําเนินงานกองทุนหมูบานอยูในระดับปานกลาง รูปแบบ

ท่ีเหมาะสมของกระบวนการเรียนรูการดําเนินงานกองทุนหมูบาน คือ การจัดเวทีประชาคมและความรู

จากกองทุนเดิมอยูในระดับมาก 

 สุพจน แสงเงิน (2544, บทคัดยอ) ศึกษาเครือขายการเรียนรูการจัดการทรัพยากร

เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ศึกษากรณีชุมชนสาคลี อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรเพื่อการพึ่งตนเอง รวมทั้งศึกษาเครือขายการเรียนรู

ในการจัดการทรัพยากรเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ผลการศึกษาพบวา ชุมชนสาคลีจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือการพ่ึงตนเอง โดยมีจุดเริ่มตนจากการทําไรนาสวนผสม และพัฒนาการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

การจัดทรัพยากรมีความเปนอิสระพ่ึงตนเองบนพ้ืนฐานทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด การสรางระบบเศรษฐกิจ

ของชุมชนมีการจัดการทรัพยากรเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนสาคลี มีการสรางกระบวนการเรียนรู

แบบมีสวนรวมของสมาชิกในการทํากิจกรรมกลุมตางๆ โดยการทํากิจกรรมและการตัดสินใจเลือก

แนวทางในการแกปญหา โดยเรียนรูและพัฒนาจากการปฏิบัติจริง รูปแบบการเรียนรูของชุมชน
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มีหลายรูปแบบ เชน การสํารวจ และพูดคุยเพ่ือสรางความเขาใจและกระตุนการมีสวนรวมของคนในชุมชน  

การจัดประชุมกลุมหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การศึกษาดูงาน การฝกอบรมจากวิทยากรท้ังภายใน

และภายนอกชุมชน เปนตน ดานการสรางเครือขายการเรียนรูโดยการขยายกิจกรรม และขยายพ้ืนท่ี 

โดยมีชุมชนสาคลีเปนตนแบบหรือนํารอง มีการสรางเครือขายชุมชนในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความรวมมือกัน

ในทุกๆ ดานใหเกิดข้ึน 

 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูแบบพ่ึงตนเองกับการจัดการ

กองทุนหมูบาน พบวา กระบวนการเรียนรูการดําเนินงานกองทุนหมูบานจะมีการดําเนินงาน

แบบเปนข้ันตอนเริ่มจากตระหนักในปญหา การกําหนดทางเลือกในการแกปญหา การดําเนินการ

แกปญหา การรวบรวมขอมูล และปรับปรุงแกไข ตลอดจนการประเมินและสรุปผลการปฏิบัต ิ

โดยใชกระบวนการมีสวนรวมโดยคนในชุมชน วิธีการเรียนรูใชวิธีตางๆ เชน การจัดเวทีประชาคม 

การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเชื่อมโยงเครือขาย เปนตน 

 

2.3 ปจจัยเชิงเหตุผลของความสําเร็จในการบริหารจัดการชุมชนกับการจัดการกองทุน 

     หมูบาน 

 

 ปจจัยเชิงเหตุผลของความสําเร็จในการจัดการชุมชน การจัดการชุมชนเปนลักษณะของ

การรวมตัวกันเปนองคกรชุมชนเพ่ือทําใหมีพลัง และมีความยั่งยืนโดยเปนกลไกของการเรียนรูรวมกัน  

การจัดองคกรชุมชนเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชน โดยมีเปาหมายรวมกันเพ่ือแกปญหาท่ีทุกคน

ประสบรวมกัน เชน ปญหาความยากจน การดําเนินงานเพ่ือความสําเร็จในการจัดการชุมชนจะตองมี

ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จในการจัดการชุมชน คือความเขมแข็งขององคกรชุมชน 

 

 2.3.1 ความหมายของชุมชนเขมแข็ง 

 ประเวศ วะสี (2537, หนา 4-5) ใหความหมายเก่ียวกับชุมชนเขมแข็งดังนี้ ความเขมแข็ง 

ของชุมชน หมายถึง การท่ีประชาชนในชุมชนตางๆ ของเมืองหรือชนบทมารวมตัวกันเปน “องคกรชุมชน” 

โดยมีการเรียนรูและการแกไขปญหารวมกันของคนในชุมชน แลวทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา

ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอก

ชุมชนท่ีดีข้ึนตามลําดับ โดยเรียกชุมชนนี้วา ชมรม สหกรณ บริษัท องคกรชาวบาน เครือขายหรืออ่ืนๆ 

ท่ีมีความหมายถึงความรวมมือชวยเหลือกัน เพื่อผลประโยชนรวมกัน และดวยความเอื้ออาทร

ตอชุมชนอ่ืนๆ สังคมดวย 

 2.3.2 ปจจัยแหงความเขมแข็งของชุมชน  
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  ความเขมแข็งของชุมชนเปนพลังสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ ปจจัยท่ีเสริมสรางความเขมแข็ง

ท่ีสําคัญมีดังนี้ 

  อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอํ่า (2541, หนา 238-249) กลาวถึง ปจจัยที่บงบอก

ความเขมแข็งของชุมชนมี 4 ดานดังนี้ 

   1) ดานภูมิปญญา ระบบความเชื่อ ระบบความคิดของชุมชน ซ่ึงเปนเครื่องยึดเหนี่ยว

และเชื่อมโยงคนในชุมชนเขาไวดวยกัน 

   2) ดานการจัดการกลุมหรือองคกรชุมชน เพราะกลุมหรือองคกรหรือรูปแบบการรวมตัว

ทางสังคมทําใหเกิดพลัง อํานาจ ของชุมชนท่ีองคกรท่ีจะตอรองอํานาจรัฐ และอํานาจเงิน 

   3) ดานสมาชิก เปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงานของกลุมหรือองคกรกลุมท่ีเขมแข็ง

จะตองคํานึงถึงจํานวนและคุณภาพของสมาชิกท่ีเขารวมกิจกรรมตางๆ 

   4) ดานคณะกรรมการกลุม กลุมหรือองคกรจะตองมีผูนําท่ีเปนทางการและ

ไมเปนทางการเพ่ือเปนแกนนําในการดําเนินกิจกรรมตางๆ กลุมท่ีมีความเขมแข็งจะมีผูนําจํานวนมาก 

และมีความหลากหลายรูปแบบของการบริหารจัดการท่ีเปนคณะกรรมการกลุมหรือเครือขายองคกร 

ดังนั้น บทบาทและพฤติกรรมของคณะกรรมการจึงเปนสิ่งสะทอนถึงศักยภาพ ประสิทธิผล และ

คุณภาพของกลุม 

 2.3.3 ตัวช้ีวัดความเขมแข็งขององคกรชุมชน 

 เปาหมายของการพัฒนา คือ การสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพราะชุมชนที่เขมแข็ง

จะเปนภูมิคุมกันท่ีชวยรักษาใหชุมชนอยูได และสิ่งท่ีแสดงใหเห็นความเขมแข็งหรือพลังของชุมชน

ท่ีสําคัญมี 6 ประการดังนี้ 

 อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอํ่า (2541, หนา 17) กลาวถึง พลังสรางสรรคศักยภาพ

ในชุมชน 6 ประการ ไดแก พลังคน พลังกลุม พลังทุน พลังธุรกิจ พลังเอ้ืออาทรและพลังการเรียนรู 

ซ่ึงพลังตางๆ เหลานี้มีตัวชี้วัด 7 ประการ คือ 

   1) จํานวนผูนําตามธรรมชาติ 

   2) จํานวนสมาชิกของกลุมคือประชากร 

   3) อัตราเพ่ิมของจํานวนเงินออมของชุมชน 

   4) จํานวนองคกรธุรกิจท่ีองคกรชุมชนเปนเจาของ 

   5) อัตราการเพ่ิมของเงินสวัสดิการเพ่ือคนในชุมชน 

   6) อัตราการเพ่ิมรายไดของธุรกิจท่ีองคกรชุมชนเปนเจาของ 

   7) จํานวนการเปนสมาชิกองคกรภายนอกชุมชน 

 2.3.4 องคประกอบและลักษณะของชุมชนเขมแข็ง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

11 
 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอ่ืนๆ (2543, หนา 337-347) กลาวถึงองคประกอบของชุมชน

เขมแข็งวา องคประกอบของชุมชนเขมแข็งจะประกอบดวย 

  1) มีบุคลากรหลากหลายที่รวมตัวกันเปนองคกรชุมชนอยางเปนทางการ หรือ 

ไมเปนทางการ 

  2) มีเปาหมายรวมกัน และยึดโยงเก่ียวกันดวยประโยชนสาธารณะ และของสมาชิก 

  3) มีจิตสํานึกทางการพ่ึงตนเอง รักและเอ้ืออาทรตอกัน รักทองถ่ิน 

  4) มีอิสระในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ 

  5) มีการระดมใชทรัพยากรอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

  6) มีการเรียนรูเชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนแนวราบ และติดตอสื่อสารกันหลายรูปแบบ 

  7) มีการจัดทํากิจกรรมท่ีเปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง 

  8) มีการจัดบริหารงานกลุมท่ีหลากหลาย และเครือขาย 

  9) มีการเสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป 

 วีระพันธุ อันดี (2544, บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความเขมแข็งในการดําเนินงาน

กองทุนหมูบานของพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย จุดมุงหมายของการวิจัย เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความเขมแข็ง

ในการดําเนินงานกองทุนหมูบานของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย คนหาตัวพยากรณที่มีผลตอความเขมแข็ง

ในการดําเนินงานกองทุนหมูบานของพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย และสรางสมการพยากรณท่ีมีผลกระทบตอ

ความเขมแข็งในการดําเนินงานกองทุนหมูบานของจังหวัดบุรีรัมย จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความเขมแข็งในการดําเนินงานกองทุนหมูบานของพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย มี 8 ปจจัย ไดแก 1) การจัดการ

กองทุน 2) การออมเงินการถือหุนของสมาชิก 3) การจัดทําระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน 

4) ตัวสมาชิก 5) ทุนทางสังคม 6) การติดตอประสานงาน 7) คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

8) การรับรูขอมูลขาวสาร 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอระดับความสําเร็จในการจัดการ

กองทุนหมูบาน พบวา สิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการบริหารจัดการกองทุนคือ การสราง

ความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยการสรางพลังใหกับชุมชน 6 พลังคือ พลังคน พลังกลุม พลังทุน 

พลังธุรกิจ พลังเอ้ืออาทร พลังการเรียนรู และการจัดการกองทุนใหประสบความสําเร็จปจจัยท่ีทําให

การบริหารจัดการกองทุนประสบความสําเร็จมี 8 ปจจัย คือ การจัดการทุน การออมเงินของสมาชิก 

การทําระเบียบขอบังคับกองทุน ตัวสมาชิก ทุนทางสังคม การติดตอประสานงานกับคณะกรรมการ

กองทุนหมูบาน และการรับรูขาวสาร 

 ในการศึกษาครั้งนี้ สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ คือการบริหารจัดการกองทุนของ

คณะกรรมการ การมีสวนรวมในการกําหนดกติกากองทุน คณะกรรมการเปนคนดี มีความรู ประสบการณ 
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มีความเสียสละและรับผิดชอบ มีการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน มีความคิดดี เอ้ืออาทร ตลอดจน

การประสานงาน รวมมือท้ังดานการเรียนรู และกิจกรรมรวมกัน 

 สรุปปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารจัดการกองทุนประสบความสําเร็จ คือพลังคน 

ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการกองทุน สมาชิกกองทุน ตลอดจนบุคลากรท่ีเก่ียวของกับกองทุน 

 

2.4 แนวคิดทฤษฎกีารบริหารจัดการที่ดี 

 

 แนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีเปนแนวคิดท่ีไดรับความสนใจจากองคกรภาครัฐ เอกชน และ

นักวิชาการตางๆ ในปจจุบัน และหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดนําหลักการบริหารจัดการที่ดีไปใช

ในการพัฒนาองคกรเพ่ือใหไดรับการยอมรับจากสาธารณชน 

 2.4.1 ความหมายและองคประกอบของการบริหารจัดการท่ีดี 

 การบริหารจัดการท่ีดี (good governance) หรือท่ีนิยมใชในปจจุบันคือ ธรรมาภิบาล และ

มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย คําวา ธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการท่ีดี ดังนี้ 

 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2543, หนา 37) ใหความหมายของธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการ

ท่ีดีวา “ธรรมาภิบาล หรือ good governance ในความหมายแบบสากลมีความหมายรวมถึง ระบบ

โครงสรางแลกระบวนการตางๆ ท่ีวางกฎเกณฑ ความสัมพันธ ระหวางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม

ของประเทศเพ่ือท่ีภาคตางๆ องสังคมจะพัฒนาและอยูรวมกันอยางสงบ สันติสุข” 

 พิทยา วองกุล (2541, หนา 86) ไดสรุปความหมายของการบริหารจัดการท่ีดีดังนี ้

“การบริหารจัดการท่ีดีเปนรูปแบบแหงการสมานฉันท การประสานงานท่ีจริงจังของฝายรัฐบาล สังคม 

เอกชน ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําสถาบันหลัก และเครือขายประชาคมตางๆ ในยามวิกฤตของชาติเปนรูปแบบ

ของการระดมปญหา (think tank) มากวารูปแบบแหงอํานาจ 

 เสรี พงศพิศ (2547, หนา 80) ไดใหความหมายของธรรมาภิบาลวา ธรรมาภิบาลเปนกระบวนการ 

ตัดสินใจ หรือกําหนดนโยบายและกระบวนการนําการตัดสินใจหรือนโยบายนั้นไปสูการปฏิบัติ 

โดยเฉพาะสถาบันสาธารณะท้ังหลายท่ีดําเนินงานเพ่ือสาธารณะ บริหารทรัพยากรของสวนรวม และ

ดูแลใหเกิดความเคารพในสิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาลเปนการดําเนินการท่ีปลอดการคอรปชั่นและ

เคารพตอกฎหมาย 

 ธรรมาภิบาลมีอยูสามฐาน คือ เศรษฐกิจ การเมือง และการบริหารจัดการเก่ียวของกับทุกระดับ 

ของรัฐบาลและราชการ และรวมความถึงประชาสังคมอันเปนกลไกกระบวนการ และสถาบันซ่ึงการเมือง 

และกลุมตางๆ แสดงออกถึงผลประโยชน และดําเนินการตามลําดับของตนเอง 

 สถาบันพระปกเกลา (2545, หนา 1-8) ไดใหความหมายการบริหารจัดการที่ดีดังนี้ 

การบริหารจัดการท่ีดี หมายถึง “หลักการบริหารงานท่ีมุงเนนหลักการโดยมิใชหลักการท่ีเปนรูปแบบ
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ทฤษฎีการบริหาร แตเปนหลักการทํางาน ซ่ึงหากมีการนํามาใชเพ่ือการบริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อม่ัน

วาจะนํามาซ่ึง ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด” 

 united nations and development programme (UNDP) (อางถึงใน บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 

และบุญมี ลี้, 2546, หนา 7) ใหความหมายการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลวา หมายถึง 

การดําเนินงานภาคการเมือง การบริหาร และภาคเศรษฐกิจท่ีจะจัดการกิจการของประเทศในทุกระดับ 

ประกอบดวยกลไก กระบวนการ และสถาบันตางๆ ท่ีประชาชน และกลุมสามารถแสดงออก

ซึ่งผลประโยชนปกปองสิทธิของตนตามกฎหมาย และแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกันบนหลัก

ความรับผิดชอบ ของการมีสวนรวม ความโปรงใส การสงเสิมหลักนิติธรรม เพื่อใหความมั่นใจวา

การจัดลําดับความสําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ยืนอยูบนความเห็นพองทางสังคม และ

เสียงของคนยากจนและผูดอยโอกาสไดรับการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา 

 กลาวโดยสรุปการบริหารจัดการท่ีดีหรือธรรมาภิบาล เปนกลไกการดําเนินงานเพ่ือผลประโยชน

รวมกันในทรัพยากรของสวนรวม โดยยึดหลักการทํางาน การมีสวนรวม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ 

การสงเสริมหลักนิติธรรม และลักษณะเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง มีความเปนประชาธิปไตย 

มีความชอบธรรมตามกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสรางและกระบวนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.4.2 องคประกอบของการบริหารจัดการท่ีดี 

 การบริหารจัดการท่ีดีเปนเรื่องเก่ียวของกับกรอบเปาหมาย วัตถุประสงค แนวทางตลอดจน

วิธีการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความเปนธรรม ซ่ึงมีองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้ 

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ไดระบุหลักสําคัญของการบริหารจัดการที่ดี 6 หลักคือ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ

หลักความคุมคา และใหหนวยราชการตางๆ ถือปฏิบัติ เพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการที่ดี

หลักท้ัง 6 ประการมีดังนี้ 

  1) หลักนิติธรรม เปนการตรากฎหมายและกฎขอบังคับใหทันสมัยและเปนธรรม 

เปนท่ียอมรับของสังคม อันจะทําใหสังคมยินยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับเหลานั้น 

โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล 

  2) หลักคุณธรรม เปนการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาท่ีของรัฐ 

ยึดถือปฏิบัติ ในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน

พัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย 

ประกอบอาชีพสุจริต จนเปนนิสยัประจําชาติ 

  3) หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง

กลไกการทํางานขององคการทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
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อยางตรงไปตรงมา ดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก และมีกระบวนการ

ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน 

  4) หลักความมีสวนรวม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู  และ

เสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแสดงความคิดเห็น การไตสวน 

สาธารณะ ประชาพิจารณ การแสดงประชามติ 

  5) หลักความรับผิดชอบ เปนการตระหนักในสิทธิหนาท่ี ความสํานึกในความรับผิดชอบ

ตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตอืรือรน ในการแกปญหาตลอดจนการเคารพ

ในความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน และความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทําของคน 

  6) หลักความคุมคา เปนการบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของคุมคาสรางสรรค

สินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีระดับชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ใหสมบูรณยั่งยืน (บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้, 2546, หนา 15-16) 

 

 2.4.3 องคประกอบในการเสริมสรางการบริหารจัดการบานเมือง และสังคมท่ีดี 

 สุดจิต นิมิตกุล (2543, หนา 13-24; อางถึงใน บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, บุญมี ลี้, 2546, 

หนา 16-17) กลาววา กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดองคประกอบในการเสริมสราง การบริหารจัดการ

บานเมืองและสังคมท่ีดีไว 11 องคประกอบดังนี้คือ การมีสวนรวม ความยั่งยืน สิ่งที่ชอบธรรม 

ความโปรงใส ความเปนธรรม และความเสมอภาค ความรูและทักษะของเจาหนาท่ี ความเสมอภาค 

ทางราชการ ความขยันอดทนอดกลั้นหลักนิติธรรม ความรับผิดชอบและการเปนผูกํากับดูแล 

 1) การมีสวนรวม เปนการมีสวนรวมของท้ังประชาชนและเจาหนาท่ีรัฐในการบริหารงาน

เพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่ม และพลังการทํางานท่ีสอดประสานกันเพื่อบรรลุเปาหมายในการใหบริการ

ประชาชน 

 2) ความยั่งยืน มีการบริหารที่อยูบนหลักการของความสมดุลทั้งในเมือง และชนบท 

ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

 3) ประชาชนรูสึกวาเปนสิ่งท่ีชอบธรรม และใหการยอมรับ การดําเนินงานของ

แตละหนวยงานสอดคลองกับความตองการของประชาชนประชาชนพรอมท่ีจะยอมสูญเสียประโยชน

สวนตนไปเพ่ือประโยชนสวนรวมท่ีตองรับผิดชอบรวมกัน 

 4) มีความโปรงใส ขอมูลตางๆ ตองตรงกับขอเท็จจริงของการดําเนินการและสามารถ

ตรวจสอบได มีการดําเนินการท่ีเปดเผยชัดเจนเปนไปตามท่ีกําหนดไว 

 5) สงเสริมความเปนธรรม และความเสมอภาค มีการกระจายการพัฒนาอยางทั่วถึง 

เทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติและมีระบบการรับเรื่องราวรองทุกขท่ีชัดเจน 
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 6) มีความสามารถท่ีจะพัฒนาทรัพยากรและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

เจาหนาท่ีทุกหนวยงานจะตองไดรับการพัฒนาความรูทักษะเพ่ือใหสามารถนําไปปรับใชกับการทํางานได 

และมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือใหทุกหนวยงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 

 7) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศ เปดโอกาสใหสตรีท้ังในเมืองและชนบทเขามา

มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และสังคมในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหเขามามีสวนรวม

ในการปกครองทองถ่ินมากข้ึน 

 8) การอดทนอดกลั้น และการยอมรับ ตอทัศนะที่หลากหลายรวมทั้งยุติขอขัดแยง

ดวยเหตุผล หาจุดรวมท่ีทุกฝายยอมรับรวมกันได 

 9) การดําเนินการตามหลักนิติธรรม พัฒนาปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติมกฎหมายใหมี

ความทันสมัยและเปนธรรม 

   10) ความรับผิดชอบ เจาหนาท่ีจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอการปฏิบัติงานจะเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการประเมินความสําเร็จของหนวยงานและ

เจาหนาท่ี 

   11) การเปนผูกํากับดูแล แทนการควบคุม โอนงานบางอยางใหองคกรทองถ่ิน ซ่ึงใกลชิด

กับประชาชนท่ีสุด หรืองานบางอยางท่ีตองแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทน 

 2.4.4 คุณลักษณะของผูนําท่ีมีผลตอความเขมแข็งในการบริหารโครงการกองทุนหมูบาน    

  ยงยุทธ แกวสาคร (2544, หนา 7) และผุสดี สัตยมานะ (2521, หนา 19) ไดกลาวถึง

คุณลักษณะของผูนําท่ีพึงปรารถนาไว ดังนี้ 

 1) มีความสามารถเหนือบุคคลธรรมดา มีพลังงานและความกระตือรือรนในการทํางาน

ไดผลเกินความคาดหมาย มีความเอาใจใส มีความรูสึกรับผิดชอบเปนพิเศษในการปรับปรุงงานประจํา

ใหกาวหนาอยางจริงจัง 

 2) มีความเฉลียวฉลาดและมีความสามารถโนมนาวใหผูอ่ืนปฏิบัติตามได 

 3) มีความเชื่อม่ันในการทํางานรวมกับผูรวมงานไปสูเปาหมาย และพรอมท่ีจะเผชิญหนา

กับอุปสรรคท้ังมวล 

 4) มีความรูจุดมุงหมายขององคกร และวิถีทางท่ีจะทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายเหลานั้น 

 5) มีทักษะทางวิชาการ มีความเชี่ยวชาญในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทักษะในการสอนงานแก

ผูรวมงาน ความสามารถในการรวบรวมความคิดจากผูอ่ืน สามารถกระตุนใหผูรวมงานมีความกระตือรือรน 

ความสามารถในการขอความรวมมือ สามารถทําใหผูอ่ืนรูสึกวามีความสําคัญ ความสามารถในการจัด 

แบง และมอบหมายความรับผิดชอบตลอดถึงความสามารถในการแสดงความคิดออกมาอยางชัดเจน

ท้ังในการพูดและการเขียน 

 6) มีจินตนาการ รูจักคิดหาทางทําใหความคิดเห็นเปนความจริง 
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 7) มีบุคลิกลักษณะท่ีดี มีความออนนอมถอมตน และเหมาะสมกับตําแหนง

ความเปนกันเอง และนับถือผูรวมงาน สามารถวางตนในสังคมอยางสงาผาเผย ไมถือตนวามียศศักดิ์

เหนือผูอ่ืน 

  8) มีความเชื่อม่ันในตนเอง ไมหวั่นไหวตอเหตุการณ อันจะเปนอุปสรรคตอการทํางาน 

  9) มีกําลังใจสูงในการทํางาน 

  10) มีความสามารถเผชิญปญหาเฉพาะหนาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานประจําไดทัน 

  11) มีสติปญญา มีความอยากรูอยากเห็น รูจักสังเกต มีใจกวางนานับถือ มีความคิด

เปนของตนเอง และมีความอดทนในการแกปญหาตางๆ 

  12) มีดุลยพินิจ ความสามารถใชสติปญญา ความคิด พิจารณาตัดสินเรื่องราวตางๆ   

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.4.5 ภาวะผูนําท่ีสําคัญท่ีพึงมีมากท่ีสุด 

  ศิริรัตน แอดสกุล (2542, หนา 16) กลาวถึง ภาวะผูนําท่ีสําคัญท่ีพ่ึงมีมากท่ีสุดดังนี้ 

   1) ความรับผิดชอบ 

   2) มีความรูความสามารถ 

   3) มีมนุษยสัมพันธ 

   4) มีวิสัยทัศน 

   5) มีวุฒิภาวะทางอารมณ 

   6) มีคุณธรรม 

   7) มีแรงจูงใจ 

 2.4.6 ท่ีมาของผูนํา   

 ศิริรัตน แอดสกุล (2542, หนา 16) กลาวถึง ท่ีมาของผูนําดังนี้ 

   1) ผูนําโดยตําแหนง 

   2) ผูนําโดยบารมี 

   3) ผูนําโดยประเพณี 

   4) ผูนําโดยสถานการณ 

 2.4.7 กลไกสําคัญของการบริหารจัดการท่ีดี 

 การท่ีหนวยงานหรือองคการตางๆ จะจัดสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีใหเกิดขึ้นนั้น  

สิ่งสําคัญท่ีสุด คือ สังคมซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีในภาคปฏิบัติ ซ่ึงสังคม 

ท่ีคาดหวังควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

  1) สังคมตองสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ทันการณและครบสมบูรณ 

  2) สังคมตองมีความโปรงใส 
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  3) สังคมตองสรางกลไกความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

  4) สังคมตองมีสื่อท่ีเปนอิสระ 

  5) สังคมตองสรางการมีสวนรวมของประชาชน (สถาบันพระปกเกลา, 2545, หนา 68) 

 การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักทฤษฎีของผูรูดานธุรกิจใหความสําคัญใน 4 มิติ

ดังนี้ 

 มิติท่ี 1 คําวา “ทุน” ปเตอร เอฟ ดรังเกอร (Peter, F. Drunker; อางถึงใน ชื่นจิตต แจงเจนกิจ, 

2549, หนา 109) ทางดานธุรกิจ หมายถึง เงิน (money) เวลา (time) และคนในองคกรหรือทรัพยากร

ในองคกร (resources)   

 มิติท่ี 2 การบริหารจัดการ Peter F. Drunker มี 2 คําควบอยูดวยกัน คําวา การบริหาร 

(administration) เปนศัพทที่เกิดจากองคกรที่ไมหวังผลกําไรสวนการจัดการ (management)    

เดิมเปนคําท่ีใชในธุรกิจเพียงอยางเดียว ในราวป 1950 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนผลสืบเนื่องจาก

การบริหารธุรกิจ มีความหมายไมเปนที่พอใจ จึงทําใหคําวา บริหาร และการจัดการ รวมใชเปน

คําควบคูกัน คือ การบริหารจัดการใชไดท้ังองคกรไมแสวงหาผลกําไร และองคกรท่ีแสวงหาผลกําไร 

เชน ธุรกิจ เปนตน 

 มิติท่ี 3 ความรวมมือท่ีดี เปนเรื่องของการมีพ้ืนฐานความเขาใจ บทบาทและหนาท่ีของตนเอง  

ตั้งแตประธานกองทุน กรรมการ สมาชิก ผูกู ท่ีปรึกษา และผูตรวจสอบบัญชี ถาทุกคนในองคกร

กองทุนหมูบานเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตนเองใหเกิดความรวมมือรวมใจในการบริหารจัดการ

กองทุนรวมกัน ทําใหไดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 การจัดองคกร โดยแบงหนาท่ีตามความรับผิดชอบ จะทําใหเกิดผลิตภาพทางความรู และ

สิ่งท่ีตามมา คือ ความเชี่ยวชาญ สงผลสําเร็จใหเกิดมากข้ึนกวาเดิม คณะกรรมการควรแบงหนาท่ีกัน

รับผิดชอบ เชน ผูนับผิดชอบดานการทําบัญชี ผูรับผิดชอบดานการชําระหนี้ ผูรับผิดชอบดานการพิจารณา

สินเชื่อ ผูรับผิดชอบดานการประชาสัมพันธ และผูรับผิดชอบดานงานธุรกรรม เปนตน สวนสมาชิก 

ท่ีปรึกษา และผูตรวจสอบบัญชี ตองทําหนาท่ีตามสิทธิ และอํานาจหนาท่ีของตนใหถูกตอง 

 มิติท่ี 4 เทคโนโลยี (good technology) ควรจะเปนแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม

เปนกลยุทธที่เนนในเรื่อง “การชวยเรงใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่มุงชักนําใหการพัฒนาและ

การดัดแปลงเทคโนโลยีจะตองมีวิวัฒนาการอันเนื่องมาจาก การทดลอง และการตัดสินใจดวยตัวของ

ประชาชนเองวา เทคโนโลยีแบบใดชนิดใดที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของพวกเขา

อยางแทจริง” 

 ปเตอร เอฟ ดรังเก (Peter F. Ducker, 1967; อางถึงใน ดนัย เทียนพุฒ (2545, หนา 41)

ใหความหมายการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการใชทรัพยากรในกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายขององคกร นอกจากนี้ยุทธศาสตร เปนปจจัยหลักอีกประการหนึ่ง
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ในการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการกองทุนหมูบานควรจะบูรณาการ

หัวใจ 3 ประการ คือยุทธศาสตร ทรัพยากรและการจัดการ ใหเกิดหนทางท่ีดีกวาเดิมนั้น หมายถึงวา 

องคกรจะเกิดประสิทธิภาพสูงท่ีไดจาก “ทรัพยากรบุคคล”  

 

2.5 รูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพกับการจัดการกองทุนหมูบาน 

 

 การบริหารจัดการมีความสําคัญตอประสิทธิภาพของงาน และเปนเครื่องชี้วัดความเขมแข็ง

ขององคกรชาวบาน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับเงิน คน เขาไปเก่ียวของ จึงจําเปนตองอาศัย

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.5.1 ความหมายของการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ไพโรจน พรหมสาสน (2541, หนา 16-17) ใหความหมายวา การบริหารจัดการท่ีดีหมายถึง 

การบริหารการปกครองท่ีมีการจัดสรรและบริหารทรัพยากรในการตอบสนองตอปญหาของประชาชน

ไดเปนอยางดี โดยการบริหารท่ีมีคุณลักษณะการมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาค ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

เปนธรรม และรับผิดชอบตอประชาชน ซ่ึงสอดคลองกับลิขิต ธีรเวคิน (2541, หนา 11) ที่อธิบายวา

การบริหารท่ีดีคือ การปกครองบริหารท่ีอาศัยปรัชญาหลักการท่ีถูกตอง เอ้ืออํานวยประโยชนตอสังคม

และประเทศชาติ มีประสิทธิภาพในการแกปญหาของสังคมและนํามาซ่ึงความเจริญในดานตางๆ 

 กลาวโดยสรุปการบริหารจัดการท่ีดี คือ การจัดสรรทรัพยากรใหตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางดี และเปนการบริหารแบบมีสวนรวม มีความโปรงใส มีความเสมอภาค        

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความเปนธรรม มีหลักการท่ีถูกตอง เอ้ืออํานวยประโยชนตอสังคมและ

ประเทศตอไป 

 2.5.2 รูปแบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

 ชาติชาย ณ เชียงใหม (2533, หนา 204-261) กลาวถึง รูปแบบการจัดการท่ีดี ดังนี้           

  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมีลักษณะสําคัญดังนี้ 

   1) มีการตัดสินใจรวมกัน เพราะการตัดสินใจรวมกันเปนหัวใจสําคัญขององคกร 

ชาวบาน เพราะถาหากสมาชิกไมมีโอกาสตัดสินใจดวยความเปนเจาของก็ไมมีองคกร จะขาดความตระหนัก

และชวยกันประคับประคองแตจะปลอยใหข้ึนอยูกับผูนํา ดังนั้นการจะทําอะไรในองคกรควรใหสมาชิก

มีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

   2) มีโครงสรางและบทบาทหนาที่ มีการแบงบทบาทหนาที่กันตามตําแหนงและ

มีการกําหนดเนื้องานในตําแหนงตางๆ ใหชัดเจน 
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   3) มีสถานท่ี และวัสดุอุปกรณเพ่ือเปนศูนยกลางของการรวมตัวกันสําหรับการประชุม 

การจัดทํากิจกรรม การเก็บวัสดุอุปกรณและการใชประโยชนอ่ืนๆ สําหรับชุมชน 

   4) มีกฎ กติการวมกัน เพ่ือยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ และเปนขอตกลงรวมกัน 

  5) มีการสื่อสารระหวางผูนํากับสมาชิกองคกรชุมชนหลายรูปแบบ มีการจัดประชุม

ชี้แจง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน 

  6) มีการควบคุม ตรวจสอบกันอยางสมํ่าเสมอในงานวิจัย “การศึกษาตัวแบบ

การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ: กรณีศึกษาจังหวัดบุรีรัมย” 

 กลาวโดยสรุป หลักธรรมาภิบาลท่ีดี คือ การบริหารท่ีมีหลักการท่ีถูกตอง ตอบสนองปญหา

ประชาชนไดเปนอยางดี โดยมีลักษณะสําคัญ 13 ประการ คือ การมีสวนรวม กฎระเบียบท่ียุติธรรม 

ความโปรงใส การมีฉันทานุมัติรวม กลไกการเมืองท่ีชอบธรรม ความเสมอภาค ความมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล ความรับผิดชอบตอสาธารณะท่ีประเมินผลได การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ คุณภาพชีวิต 

การประหยัดแตมีประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และการกํากับดูแล หลักธรรมาภิบาล ทําหนาท่ีเปนเครื่องมือ 

และแนวทางการดําเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกันระหวางภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

โดยเนนความจําเปนที่ตองสรางความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอยางจริงจัง 

เพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

2.6 แนวคิดการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน 

 

 กองทุนหมูบานสามารถกอกําเนิดข้ึนมาไดจากหมูบานหรือชุมชนฐานราก โดยการสงเสริม

สนับสนุนของสวนราชการองคกรเอกชนและมีผูนําทองถ่ิน ซ่ึงอยูในชุมชนนั้นเปนผูนําแนวคิดภูมิปญญา 

ท่ีไดมาหรือมีอยู บูรณาการสูการปฏิบัติ และพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนการสะสมและสรางสรรคแหลงทุน

ภายในหมูบานชุมชนของตนเอง โดยตนเอง และเพ่ือสนองหลักสําคัญอันดับหนึ่ง ซ่ึงพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทางใชในการสืบคนทําความรูเพ่ือสืบคนหรือริเริ่มงานพัฒนาในชุมชนชนบทจํานวนมาก 

ทรงเรียกสิ่งนี้วา “การระเบิดจากขางใน” (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2536, หนา 4) การบริหารจัดการ

กองทุนหมูบานตามรูปแบบนี้ จึงถือเปนรูปแบบบริหารการจัดการท่ีสอดคลอง ตามหลักวิธีการพัฒนา

ชุมชน การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน หลักประชาธิปไตย หลักการเสริมสรางความเขมแข็ง ความยั่งยืน 

การพ่ึงตนเองและการเขาถึงวิถีชีวิตแบบพอเพียงของหมูบานชุมชนมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา 

(2541, หนา 12) และสอดคลองกับแนวคิดของโฆษิต ปนเปยมรัษฏ (2536, หนา 130-131) 

ท่ีวาการพัฒนาท่ียั่งยืนแบบพ่ึงตนเอง จะตองมีการลงทุน การออม การกูยืม ความรวมมือของประชาชน 

และจะตองสงเสริมท้ังสองฝาย โดยเฉพาะทางการเงินเพ่ือพัฒนาและจัดการปจจัยตางๆ เขาดวยกัน 

ผูวิจัยจะไดนําเอารูปแบบแนวความคิดการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต กลุมออมทรัพย
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เพ่ือพัฒนาชีวิตแบบครบวงจร ธนาคารชีวิต กลุมสัจจะออมทรัพยหรืออ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะเนนการออม

การระดมทุนภายในชุมชน และการบริหารจัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน ไปใชเปนกรอบความคิด

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ดวย เพื่อเปนการพิสูจน ยืนยันวาทฤษฎี แนวคิด ความรู ภูมิปญญาตางๆ 

ที่ไดรับมาจากสรุปบทเรียน และประสบการณการแกปญหาของชุมชนที่สั่งสมมาอยางตอเนื่อง

อยางนอย 27 ป เปนจริงหรือไม และเหมาะสมหรือไมเพียงใดท่ีจะนําไปประยุกตใชเปนหลักแนวความคิด

สําหรับการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน ตามนโยบายของรัฐบาลใหสัมฤทธิ์ผลในโอกาสตอไป 

 กองทุนตางๆ ดังกลาวคือ การสงเสริมใหเกิดการออมในระดับครัวเรือนและการมีระดมทุนภายใน

หมูบานชุมชนรวมกันกอน จากนั้นจึงนําเอาทุนท่ีมีการขยาย เติบโตข้ึนเปนลําดับ ไปใหบริการแกสมาชิก 

โดยการใหกูยืมไปประกอบอาชีพ หรือใชจายอ่ืนๆ รวมท้ังการนําดอกผล ท่ีพึงมีพึงไดจากการออม และ

การใหกูยืม ไปใชในการจัดการสวัสดิการใหแกสมาชิก และบริการสาธารณะในรูปกิจกรรมเครือขายตางๆ 

หลากหลายตามความจําเปนท่ีสอดคลองกับความตองการและสภาพปญหาท่ีหมูบานชุมชนประสบอยู 

 อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการกองทุนหมูบานชุมชน ในรูปเงินทุนหมุนเวียนท่ีผานมา

องคการภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนมักเปนผูมีบทบาท เปนผูกําหนดหลักการใหทุนมากกวาจนละเลย

ความตองการท่ีแทจริงของประชาชน เม่ือปลอยเงินทุนหมุนเวียนออกไป ทุนหมุนเวียนสวนหนึ่ง

จึงถึงมือผูสนใจแตไมสมควรไดรับ ทุนบางสวนถึงผูยังไมมีความพรอมที่จะไดรับสวนผูที่ควรจะไดรับ

มีความพรอม และอยากไดแตไมมีโอกาส เพราะเปนผูที่ไมนาเชื่อถือ หรือไมใกลชิดสนิทสนมกับ

ผูรับผิดชอบทุนจึงถูกละเลยไป บางแหงผูรับผิดชอบทุนหมุนเวียนเปนผูรับเสียเอง ปญหาที่ยืดเยื้อ

มาจนถึงปจจุบันคือ การสงเงินใชคืนกองทุน บทเรียนดังกลาว ไดกอใหเกิดรูปแบบวิธีการจัดการ 3 วิธี 

คือ 1) การจายเงินใหแกคณะบุคคล เชนคณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการเฉพาะกิจตางๆ และ

ระเบียบวิธีการเบิกจาย 2) การจายเปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณเครื่องมือตางๆ ท้ังพันธุพืชพันธุสัตว  

บางโครงการไดใชวิธีการสมทบและใหทุนเพียงบางสวน ทําใหคนยากจนขาดโอกาสและผูเขารวม

กลายเปนเกษตรกรระดับกลาง 3) จายปจจัยทุกอยางใหครบ ท้ังสิ่งมีชีวิตสิ่งของ และเงินสดท่ีจําเปน 

ขอสังเกตและจุดออนของการใหทุนท้ัง 3 รูปแบบ คือ การปลอยใหเกษตรกรจัดการดานการตลาด

ดวยตนเองตามลําพัง ท้ังท่ียังมีประสบการณการไมเพียงพอ หรือผูแทนองคกรจัดใหหมดทุกอยาง 

เกษตรกรเปนเพียงผูเขารวมในข้ันตอนการผลิตเพียงจุดเดียวเทานั้นเม่ือสิ้นสุดโครงการ กิจกรรม

ดังกลาวก็พลอยซบเซา ลมสลายลงไปในท่ีสุด จะมีบางแหงท่ีอยูรอดได เพราะเจาหนาท่ีโครงการ

ทํางานเคียงบาเคียงไหลกับพวกเขา คือ การฝกคิดฝกปฏิบัติรวมกันครบทุกข้ันตอนจนกระท่ังเขา

สามารถเรียนรูการจัดการกันเองไดท้ังหมด เม่ือเจาหนาท่ีโครงการถอนตัวก็ปลอยเขาดําเนินการ

ไปดวยตัวของเขา 

 จากท่ีกลาวมาแลวจะเห็นไดวา กองทุนหมูบานไดเริ่มดําเนินการอยางเปนทางการตั้งแตป 2517 

ภายใตชื่อท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปวา กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตหรือกลุมออมทรัพยฯ โดยมีพัฒนากร
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เปนท่ีปรึกษา สวนใหญพบวาดําเนินการตามรูปแบบของกรมการพัฒนาชุมชน ซ่ึงมีรูปแบบการบริหาร

จัดการคอนขางอิสระ กลุมออกระเบียบ/ขอตกลงรวมกันได ไมมีระเบียบอ่ืนๆ ครอบงํา วัตถุประสงค

ในการกอตั้งก็เพ่ือแกปญหาความยากจน หลังจากนั้นก็ไดมีการขยายผลเปลี่ยนชื่อ ปรับปรุงวิธีการ

บริหารจัดการท่ีแตกตางกันไปตามความเหมาะสมและความจําเปนของแตละแหง แตรูปแบบวิธีการ

คลายคลึงกันมากท่ีสุด ไดแก กลุมเนนกลยุทธการนําเงินออมของสมาชิกไปใชจายในการใหกูยืม 

ลงทุน ใหสวัสดิการจําเปนแกสมาชิกและชุมชน มีการสรางเครือขายกองทุนหมูบานอยางกวางขวาง

หลากหลายและท่ัวถึงยิ่งข้ึน 

 นอกจากจะมีกองทุนท่ีเกิดจากการระดมทุนภายในหมูบานชุมชนดังกลาวแลวในขณะเดียวกัน

ก็ไดเกิดกองทุนท่ีไดมาโดยการสนับสนุนทุนจากภายนอกท้ังหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนท้ังในและ

ตางประเทศ รูปแบบวิธีการดําเนินงานข้ึนอยูกับวิธีการหลักเกณฑ เง่ือนไขของแหลงทุนท่ีใหการชวยเหลือ

สนับสนุนจะเปนผูกําหนดจึงขาดอิสระและแตกตางจากรูปแบบกลุมออมทรัพยฯ โดยทั่วไป ดังนั้น

อาจจําแนกรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมูบานไว 3 รูปแบบ คือ 1) กองทุนหมูบานท่ีหมูบาน

ชุมชนกอต้ังข้ึนมาเอง 2) กองทุนหมูบานท่ีเกิดจากการชวยเหลือสนับสนุนจากภายนอกท้ังหมด และ 

3) กองทุนหมูบานท่ีเกิดจากภายใน และการชวยเหลือสนับสนุนจากภายนอก  สําหรับกองทุนหมูบาน 

1 ลานบาท อาจจัดอยูในรูปแบบท่ี 3 เพราะหมูบานท่ีจะไดรับเงิน 1 ลานบาท ก็ตอเม่ือไดมีการจัดตั้ง

กลุมออมทรัพยฯ ไวแลวหรือตองมีเงินออมจากสมาชิกสวนหนึ่งดวย 

 สําหรับกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท เปนแนวคิดและนโยบายทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย 

เปนหนึ่งในหลายนโยบาย ซ่ึงเปนกลยทุธหลักในการสรางความนิยม และการเอาชนะการเลือกตั้งท่ัวไป 

สามารถครองท่ีนั่งในสภาผูแทนราษฎรไดเกือบครึ่งหนึ่งของจํานวนท่ีนั่งท้ังหมดปจจุบันไดรับการยอมรับ

ใหเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล และไดเปดดําเนินการอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2544 

โดยมีแนวคิดท่ีสําคัญพอสรุปได ดังนี้ 

 ประสบการณการพัฒนาประเทศในอดีต ที่มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามกระแสหลักไดกอใหเกิดชองวางระหวางคนรวยกับคนจน และ

ความแตกตางระหวางเมืองกับชนบทมากข้ึน ทําใหสังคมชนบทออนแอ และกอใหเกิดปญหาตางๆ 

ตามมามากมาย และมีความสลับซับซอนมากข้ึน การแกปญหาความยากจน จึงตองปรับกระบวนทัศน

ไปสูการสรางรากฐานใหเขมแข็ง โดยยึดหมูบานเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา ความประทับใจ

ในประสบการณทํากิจกรรมรวมกันในกระบวนการบริหารจัดการ บนพ้ืนฐานดานทักษะและภูมิปญญา

ของชาวบานในรูปกลุมออมทรัพย กลุมสัจจะสะสมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนียน ธนาคารหมูบาน และ

กองทุนอ่ืนๆ รัฐบาลมองเห็นขีดความสามารถ ทักษะจากการทํางานของชาวบาน จึงไดกําหนดนโยบาย

กองทุนหมูบาน 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคคือ  
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  1) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบาน และชุมชนเมืองสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนา

อาชีพ สรางงาน สรางรายไดหรือเพ่ิมรายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจําเปนเรงดวน 

และสําหรับการนําไปสูการสรางกองทุนสวัสดิการท่ีดีแกประชาชนในหมูบาน หรือชุมชน  

  2) สงเสริมและพัฒนาหมูบานหรือชุมชนเมือง ใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบ

และบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 

  3) เสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมือง ในดานการเรียนรู 

การสรางและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานและชุมชนเมือง  

  4) กระตุนเศรษฐกิจในระดับรากฐานของประเทศ รวมท้ังการสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศในอนาคต 

  5) การสรางศักยภาพและความเขมแข็งท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

ในหมูบานหรือชุมชนเมือง ภายใตปรัชญา การเสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถ่ิน โดย ชุมชน

เปนผูกําหนดอนาคตและการจัดการหมูบานชุมชน ดวยคุณคาและภูมิปญญาของตนเอง ใหเก้ือกูล

ประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน ในลักษณะเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง

ชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม อันถือเปนการกระจายอํานาจในทองถิ่นและพัฒนา

ประชาธิปไตยพ้ืนฐานอีกทางหนึ่งดวย นโยบายหลักดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดดวยหลักการสําคัญ 

4 ประการ คือ 1) ความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง 2) การบริหารจัดการเงินกองทุนหมูบาน 

3) การปฏิรูประบบราชการแผนดินตามแนวทางใหหมูบาน/ชุมชนเมืองเปนศูนยกลางในการพัฒนา 

4) การติดตามประเมินผล โดยมีตัวชี้วัด ประสิทธิภาพกองทุน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ

การพ่ึงตนเอง เพ่ือความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้นกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จึงเปนกองทุนที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

โดยรัฐบาลไดจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกหมูบานและชุมชนเมือง เพ่ือเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบาน

และชุมชนเมือง โดยแบงเปน 2 ระดับกองทุน คือ ระดับ 1 กองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองแหงชาติ 

ซ่ึงเปนกองทุนรวมในระดับชาติเพ่ือจัดสรรใหแกหมูบานและชุมชนเมือง 

 ระดับ 2 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อันเปนกองทุนหมุนเวียนในระดับหมูบานและ

ชุมชนเมือง เม่ือเริ่มกอตั้งจะไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ หมูบาน

และชุมชนเมืองละประมาณ 1 ลานบาท เพ่ือใหประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองบริหารจัดการ 

(สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, 2544, หนา 11) 

 การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุนเมือง แบงเปน 3 ระยะ คือ 1) ระยะการจัดตั้งกลุม 

(2544, หนา 2) ระยะการเรียนรูและสรางองคความรูแกคณะกรรมการกองทุนใหบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ (ป 2544-2545) 3) ระยะนําสูความเขมแข็ง (ป 2546-2547) 
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 จากแนวคิด การกอเกิดนโยบายกองทุนหมูบานท่ีกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวารัฐบาล

พยายามท่ีจะแกไขปญหาภาวะวิกฤติตางๆ ของระดับชาติบานเมืองท่ีกําลังประสบปญหาอยูในทุกๆ ดาน 

ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม โดยใชหมูบาน อันเปนชุมชนรากฐานสําคัญของชาติ 

เปนยุทธศาสตรหลัก และใชเพียงอุปกรณหรือเครื่องมือสําหรับการพัฒนาภายใตระบบกลไก

การบริหารจัดการแบบ “พบกันครึ่งทาง” ระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค เอกชน 

ซ่ึงจะไดกลาวตอไป หากนําวัตถุประสงคของนโยบายกองทุนหมูบาน 1 ลานบาท ซ่ึงเปนนโยบาย

สาธารณสุขท่ีครอบคลุมหมูบานชุมชนเมืองที่มีอยูทั้งหมดในประเทศ รวมถึงชุมชนเมือง จํานวน 

70,887 แหง มาพิจารณาใหถองแท แลวจะเห็นเปาหมายของนโยบายดังกลาว คือ การพัฒนาคน 

กลาวคือ ปญหาตางๆ ในทุกๆ ดานของหมูบาน ชุมชนจะแกไขใหลุลวงหมดสิ้นไดหรือไมเพียงใดนั้น 

ตองเรงท่ีคนในหมูบานหรือชุมชนนั้นๆ ในลําดับแรก เงินกองทุน 1 ลานบาทจะเปนเพียงตัวกระตุน 

ใหคนในชุมชนเกิดสํานึกและตระหนักถึงเวลาแลวที่จะรวมกันคิดตัดสินใจ กําหนดชะตาชีวิต 

ทําการแกไขปญหา ฟนฟูเศรษฐกิจภาวะวิกฤติดวยตนเอง เงินจะเปนปจจัยเสริมสรางแรงจูงใจ 

ขวัญและกําลังใจใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน ท้ังภายในภายนอกหมูบานชุมชนอยางตอเนื่อง 

เงินจึงเปนเครื่องมือสําหรับการเสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสราง

ความเข็มแข็งและยั่งยืนของชุมชน การสงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถ่ินและการพัฒนาประชาธิปไตย 

พ้ืนฐาน โดยมีจุดมุงหมายปลายทางสุดทาย คือ ความสุขของคนในหมูบานและประเทศชาติ 

คนจึงเปนเปาหมายแรกและเปาหมายสุดทายของนโยบายการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดและหลักวิธีการพัฒนาชุมชน รวมถึงแนวอ่ืนๆ ไดแก แนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน 

ซ่ึงถือเปนศูนยกลางการพัฒนาและเสนการพัฒนาแบบองครวม (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2543, หนา 9; 

ประเวศ วะสี, 2537, หนา 11) แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ซ่ึงเปนการพัฒนาท่ีสนองความตองการ

ของคนรุนปจจุบัน โดยไมกระทบตอความสามารถท่ีจะสนองตอบตนเองของคนรุนตอไป หรือการพัฒนา

ท่ีสามารถพิทักษรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของวันนี้ใหดํารงอยูอยางยั่งยืนยาวนานตลอดไป

ถึงอนาคต เพ่ือสนองตอบความตองการของชนรุนหลังโดยไมละเลยชีวิตความเปนอยูของคนรุนปจจุบันดวย 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาแบบพ่ึงตนเองของชุมชน (self-reliance development) 

ซ่ึงเปนโครงสรางของการพัฒนาท่ีเนนองคประกอบการพ่ึงตนเองและพ่ึงพิงอิงกันของชุมชนดานเทคโนโลยี 

(technology) ดานเศรษฐกิจ (economy) ดานทรัพยากร (resource) ดานจิตใจ (mind) ดานสังคม 

(society) และวัฒนธรรม (culture) อันเปนการพัฒนาท่ีตั้งอยูบนรากฐานการผลิตเพ่ือการบริโภค

มากกวาการผลิตเพ่ือขาย โดยเนนความสมดุล (balance) ความสามารถของบุคคลในการจัดการชุมชน

ของตนเอง (ability) และเครือขาย (network) รวมทั้งกระบวนการมีสวนรวมของทุกฝาย (ปรีชา 

เปยมพงศสานต, 2535, หนา 1) 
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 การพัฒนาโดยแนวความคิดและหลักการดังกลาวขางตนนี้เปนไปในทิศทางเดียวกันกับหลักการ

วิจัยปฏิบัติการทองถ่ิน (local operations research) ซ่ึงเนนกระบวนการและรูปแบบวิธีการวิจัยและ

พัฒนาของทองถ่ิน โดยทองถ่ินและเพ่ือทองถ่ิน (ประจักษ ผลเรือง, 2546, หนา 1) แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง (self-sufficient economy) ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรง

พระราชทาน เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2540 (มนูญ มุกขประดิษฐ, 2535, หนา 5 และ 2542, หนา 4; 

ชัยอนันต สมุทวณิช, 2541, หนา 7; ไสว บุญมา, 2543, หนา 15) แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน (สังศิต 

พิริยะรังสรรค, 2541, หนา 19) แนวคิดประชาคมในการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน (ฑิตยา 

สุวรรณชฎ, 2544, หนา 11; ประเวศ วะสี, 2537, หนา 21) แนวคิดชุมชนนิยม ซ่ึงเชื่อในพลังชุมชน

และความสามารถของชุมชนวา ชุมชนจะเปนหนวยสําคัญในการเติมเต็มชีวิตมนุษยใหบริบูรณ

ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของมนุษยจะเกิดสัมฤทธิผลไดถามีชุมชนท่ียั่งยืนเปนรากฐาน 

รองรับโดยมีมนุษยเปนศูนยกลางของชุมชนแหงพลวัตและแนวคิดผสมผสานระหวางการรื้อฟนชุมชน

เดิมกับวิธีการใหม  โดยไมปฏิเสธชุมชนนานาชาติ (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักดิ์, 2543, หนา 9) รวมถึง

แนวคิดท่ีเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนดวย 

 กลาวโดยสรุปคือ กองทุนพัฒนาหมูบานตามนโยบายของรัฐบาล อาจถือไดวาเปนความพยายาม

ท่ีจะบูรณาการองคความรูของศาสตรสาขาตางๆ มาสังเคราะหเปนศาสตรใหมในการพัฒนาประเทศ 

หรือ “พัฒนาศาสตร” เพ่ือใชเปนนโยบายสําคัญ สําหรับการแกไขฟนฟูวิกฤติในระดับรากหญาของ

ประเทศใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติจริงความสัมพันธสอดคลองของปรัชญากองทุนหมูบานกับแนวคิด

ทฤษฏี และประสบการณตางๆ ดังกลาว ท่ีไดกําหนดไวอยางเปนลายลักษณอักษรและแฝงเรนอยูใน

นโยบายกองทุนหมูบาน 

 เพ่ือผลักดันใหปรัชญากองทุนหมูบานกับแนวคิดดังกลาวบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดจริง

กลไกการบริหารจัดการกองทุนหมูบานจึงถูกกําหนดข้ึนและแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ สํานักงาน

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (2544, หนา 9) 

 ระดับชาติ ประกอบดวย 1) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (กทบช.) มีหนาท่ี

ในการกําหนดนโยบาย แผนดําเนินงาน 2) สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

ในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ทําหนาที่ เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

3) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองประกอบดวย ผูแทน

กระทรวงตางๆ ท่ีเก่ียวของ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชนและแทนประชาชน

เปนองคประกอบ มีหนาท่ีในการปฏิรูประบบราชการ บูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือสนับสนุน

การทํางานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับจังหวัด 

และคณะกรรมการกองทุนหมูบานและคณะกรรมการชุมชนเมืองระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการ

สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ระดับจังหวัด เพ่ือหนาท่ีในการใหความเห็นชอบ
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ผลการประเมินความพรอมของกองทุน ซ่ึงผานการประเมินของอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ  

และสนับสนุนการเตรียมความพรอม ติดตามตรวจสอบสนับสนุนดานวิชาการ และการจัดการแกคณะ

กรรการกองทุนหมูบานและคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง พรอมท้ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับอําเภอ สาระสําคัญอันเปนองคประกอบการบริหารจัดการกองทุนหมูบานตามระเบียบฯ 

อาจแยกพิจารณา ไดดังนี้ 

 คณะกรรมการกองทุนหมูบาน (และชุมชนเมือง) ประกอบดวยตัวแทนของกลุมองคกร

ประชาชน และประชาชนในหมูบาน หรือชุมชนซ่ึงไดมาโดยวิธีชาวบานเลือกกันเองในหมูบานหรือ

ชุมชน จํานวน 9-15 คน โครงสรางกลไกการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน แสดงใหเห็นวาการบริหาร

จัดการกองทุนหมูบานเปนกลไกท่ีมีการเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบตั้งแตระดับคณะกรรมการ และ

อนุกรรมการฯ แตละคณะ คุณสมบัติ อํานาจหนาท่ี สาระสําคัญเก่ียวกับการจัดตั้งและบริหารกองทุน

หมูบาน ฯลฯ รัฐบาลเปนผูกําหนด โดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 

 สําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละกองทุนนั้น ระเบียบฯ ไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการกองทุนในแตละกองทุนๆ ละ จาํนวนไมนอยกวา 9 คนแตไมเกิน 15 คน ไดมาจาก

การคัดเลือกกันเอง โดยจัดเวทีประชาคม สมาชิกครัวเรือนละหนึ่งคน โดยใหมีจํานวนกรรมการชายและ

หญิงในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน กรรมการดังกลาว เปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ 

และมีความรับผิดชอบท่ีจะบริหารจัดการกองทุนซ่ึงเปนท่ียอมรับของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมือง

และตองมีคุณสมบัติตามระเบียบฯ ขอ 17 ไดแก ผูมีชื่ออยูในทะเบียนบาน และอาศัยอยูในหมูบาน

ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวาสองป กอนวันท่ีไดรับคัดเลือกเปนกรรมการกองทุนเปนผูบรรลุนิติภาวะ

โดยมีอายุยี่สิบปบริบูรณ ปฏิบัติตนอยูในหลักศาสนา มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีสวนรวมในกิจกรรม

ชุมชน ไมติดการพนัน ไมเก่ียวของกับยาเสพติด และไมมีประวัติเสียทางดานการเงิน ตลอดจนยึดม่ัน

ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ไมเปนผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งท่ีเสียสิทธิตามมาตรา 68 วรรคสอง 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฯลฯ เปนตน  

 หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนนั้น ใหคณะกรรมการกองทุน

ออกขอบังคับกองทุนตามมติท่ีประชุมสมาชิก กรรมการกองทุนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป

และจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได ใหคณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการดวยกัน

เปนประธานกรรมการกองทุน รองประธานกรรมการกองทุน เหรัญญิกกองทุน และเลขานุการกองทุน 

และใหมีอํานาจหนาท่ีดังนี้  

  1) บริหารจัดการกองทุน รวมท้ังตรวจสอบ กํากับ ดูแล จัดสรรผลประโยชนของ

เงินกองทุน เพ่ือสอดคลองและเก้ือกูลกับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบาน 
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  2) ออกระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑหรือวิธีการเก่ียวกับการบริหารกองทุนท่ีไมขัดแยง

กับระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดและจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิก 

  3) สมาชิกจัดทําทะเบียนสมาชิก ท้ังท่ีเปนกลุม องคกรชุมชน อุตสาหกรรมครัวเรือน

และวิสาหกิจชุมชน ในเขตทองท่ีหมูบานหรือชุมชนเมืองนั้น ตลอดจนสํารวจและจัดทําขอมูลดังกลาว

ของกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  4) พิจารณาการใหกูเงินตามระเบียบหลักเกณฑและวิธีการท่ีกองทุนกําหนด 

  5) ทํานิติกรรมสัญญาหรือ ดําเนินกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุน 

  6) จัดหรือเรียกประชุมสมาชิกตามท่ีกําหนดหรือไดตกลงกันหรือตามท่ีสมาชิกจํานวน

ไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกท้ังหมดลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอ และจะตองดําเนินการใหเสร็จ

เรียบรอยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีรับคํารอง 

  7) จัดทําบัญชีและสงมอบเงินท่ีไดรับการจัดสรรดอกผล ผลตอบแทน หรือรายไดท่ีเกิดข้ึน

จากเงินท่ีไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการใหแกกองทุนใหครบเต็มตามจํานวนท่ีไดรับอนุมัติใหเบิกจาย 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีหนังสือหรือคําสั่งเปนท่ีสุดเนื่องจาก คณะกรรมการกองทุนไมปฏิบัติตาม

หรือบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับท่ีกองทุนกําหนด 

  8) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 

 จากระเบียบเก่ียวกับคณะกรรมการกองทุนท่ีไดกลาวถึงขางตนจะเห็นไดวา แมจะเปดโอกาส

ใหสมาชิกเลือกกันเองแตการกําหนดคุณสมบัติและขอหามของผูทําหนาท่ีเปนกรรมการกองทุนคอนขาง

เขมงวด มีความสอดคลองกับการเสริมสรางประชาธิปไตย ภายใตรัฐธรรมนูญฯ ใหความสําคัญกับ

ความเทาเทียมกัน ท่ีสําคัญยิ่ง เปนการสงเสริมคนดี ใหคนดีไดรับโอกาสไดเขาไปบริหารบานเมือง 

ตามพระบรมโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทําหนาที่ในการบริหารจัดการกองทุน

ในระดับหมูบาน (ระดับกองทุน) คือ คณะกรรมการกองทุน ไมใชคณะกรรมการหมูบาน (กม.) 

คณะกรรมการกองทุนดังกลาวยังมีอํานาจหนาท่ีในการออกระเบียบขอบังคับหลักเกณฑ วิธีการเก่ียวกับ

การบริหารจัดการกองทุนภายใตระเบียบฯ ของสวนกลางอยางเครงครัด 

 ระบบบริหารจัดการกองทุนและสมาชิกกองทุน กองทุนหมูบานอาจประกอบดวยเงิน หรือ

ทรัพยสิน ดังนี้ คือ 1) เงินท่ีไดรับจัดสรรจากคณะกรรมการ (เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรประเดิมทุนละ 

1 ลานบาท) 2) เงินหรือทรัพยสิน ท่ีมีผูบริจาคใหโดยปราศจากภาระผูกพัน 3) เงินกูยืม 4) ดอกผล

หรือผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากกองทุน 5) เงินฝากสัจจะและเงินรับฝาก 6) เงินคาหุน 7) เงินสมทบ

จากกลุมหรือองคกรสมาชิก 8) เงินและทรัพยสินอ่ืนๆ ตามระเบียบท่ีกองทุนกําหนดสําหรับสมาชิก

กองทุนประกอบดวยบุคคลธรรมดาท่ีอาศัยอยูในหมูบานนั้น และมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม

ตามขอบังคับของกองทุน การรับหรือการขาดจากสมาชิกภาพใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการ

ท่ีกองทุนกําหนด จากระเบียบฯ เก่ียวกับเรื่องนี้จะเห็นไดวากองทุนหมูบานมีอํานาจหนาท่ีในการแสวงหา/
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ระดมแหลงทุนไดท้ังจากภายนอกและภายในหมูบาน เชน การถือหุนหรือเงินฝากสัจจะสะสมตาม

แนวทางของกลุมออมทรัพยฯ และสามารถพัฒนาแหลงทุนใหขยายวงกวางไดท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพ โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนหรือสมาชิกเปนสําคัญ สมาชิกตามนัยนี้นอกจาก

บุคคลธรรมดาแลวอาจเปนกลุมหรือองคกรชุมชนก็ได ซ่ึงหลักการดังกลาวนับวาสอดคลองกับแนวคิด

ของกลุมออมทรัพยฯ 

 ระบบบริหารจัดการการกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ผูมีสิทธิขอกูคือ สมาชิก

ท่ีเปนบุคคลธรรมดาเทานั้น กลุมหรือองคกรชุมชนไมสามารถกูยืมได โดยตองยื่นคําขอกูในระเบียบฯ 

ใหคณะกรรมการกองทุนเปนผูพิจารณาอนุมัติรายหนึ่งไมเกินสองหม่ืนบาท ถาเกินสองหม่ืนแตไมเกิน

หาหม่ืนบาทตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสมาชิก คณะกรรมการกองทุนอาจเรียกหลักประกัน

เปนบุคคลหรือทรัพยสินตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกองทุนกําหนด และใหกําหนดอัตราดอกเบี้ยหรือ

คาตอบแทนเงินฝากและเงินกูหรือเบี้ยปรับเปนอัตราท่ีแนนอน ตามความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิก 

โดยคํานึงถึงจารีตประเพณีและสภาพเศรษฐกิจสังคมในหมูบานเปนหลัก พรอมท้ังปดประกาศโดยเปดเผย 

การชําระคืนเงินตนทั้งดอกเบี้ย หรือคาตอบแทนมีกําหนดไมเกินหนึ่งปนับจากวันที่ทําสัญญา 

การเบิกจายเงินกระทําโดยโอน/สงผานระหวางธนาคารกับบัญชีผูกูโดยตรง ผูกูเพียงนําหลักฐาน

ทางการเงินสงใหคณะกรรมการกองทุนเทานั้น หากผูกูนําเงินไปใชนอกกรอบวัตถุประสงค คณะกรรมการ

กองทุนอาจยกเลิก เรียกคืนเงินกูพรอมดอกเบี้ย และดําเนินการใหผูกูรายนั้นพนจากสมาชิกภาพไดภายใน

สามสิบวันหลังจากยกเลิกสัญญา และหามสมัครเขาเปนสมาชิกใหมอีกภายในสองป ระเบียบดังกลาว 

เม่ือนําไปเทียบกับกองทุนตามโครงการ กข.คจ. ตองเปนครัวเรือนยากจนตามบัญชีท่ีไดจัดลําดับไว 

โดยใหกูไดไมจํากัดวงเงิน แตชําระคืนไมเกินหาป สามารถกูไปประกอบอาชีพได 5 ประเภท ไดแก 

เกษตร อุตสาหกรรม ชาง คาขาย และอ่ืนๆ เทานั้นโดยไมมีดอกเบี้ย คาปรับหลักประกันแตอยางใด 

สวนวิธีการเก็บรักษา การเบิกจายเงินกองทุนมีลักษณะคลายคลึงกัน กลาวคือ ใหสถาบันการเงิน คือ 

ใหธนาคารอันเปนสถาบันการเงินทองถ่ินเปนผูใหบริการ และพยายามไมใหคณะกรรมการกองทุนหรือ

ผูมีสวนเก่ียวของทุกระดับไดสัมผัสหรือมีโอกาสสัมผัสตัวกองเงินนอยท่ีสุด อันถือเปนท้ังมาตรการปองกัน

การทุจริตเบียดบังผลประโยชนจากกองทุน การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับระบบการเงิน 

การคลัง และการบัญชีสากล ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน รวมถึงผูรับผิดชอบเก่ียวของอีกดวย 

 ระบบบริหารจัดการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มีสาระสําคัญตามระเบียบ

กําหนดใหคณะกรรมการกองทุนถือปฏิบัติดังนี้ คือ ระบบการติดตามตรวจสอบภายใน ไดแก 

การกําหนดให 1) จัดทําบัญชีกองทุนอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจงใหสมาชิกทราบ 2) จัดทํา

สรุปผลการดําเนินงานประจําป รายงานตอคณะกรรมการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 3) จัดใหมีระบบ

การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยคํานึงถึง

การมีสวนรวมของสมาชิกเปนหลัก 4) แตงตั้งผูตรวจสอบกองทุนเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผล
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การบริหารจัดการกองทุนและดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน 5) จัดทํางบรายงานการเงินตาม

แบบท่ีคณะกรรมการกําหนดภายใน 30 วันนับตั้งแตวันสิ้นปทางบัญชีของทุกป 6) แตงตั้งตรวจสอบ

บัญชกีองทุนเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลการใชจายเงิน และทรัพยสินของกองทุนวาเปนไปตามวัตถุประสงค 

ประหยัด และไดผลตามเปาหมายเพียงใด รวมถึงการบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีตอคณะกรรมการ

กองทุน และการจัดพิมพเผยแพรตอสมาชิกและสาธารณชน วาสิ้นปมีกําไรสุทธิ และสามารถนํากําไร

สุทธิมาจัดสรรกันตามระเบียบและหลักเกณฑท่ีกองทุนกําหนดไดมากนอยเพียงใด ระบบติดตาม

ตรวจสอบภายนอก ไดกําหนดใหเปนบทบาทหนาท่ีของอนุคณะกรรมการสนับสนุนติดตามการดําเนินงาน

กองทุนหมูบานระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ติดตามตรวจสอบและรายงานเปนไตรมาสในประเด็น 

การจัดองคกร/แผนดําเนินกิจการ ความโปรงใสในการบริหารจัดการ และปญหาดานวิชาการและ

การจดัการ สําหรับการประเมินผล เปนบทบาทขององคกรอิสระ ไดแก สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 

องคกรพัฒนาชุมชน ดําเนินการประเมินในประเด็น การใชเงินตามวัตถุประสงค การบริหารจัดการ 

การจัดองคกรหมูบาน การจัดทําบัญชี และการกระจายผูใชประโยชนจากกองทุน ผลการดําเนินการ 

ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะ โดยรายงานผลการประเมินทุกรอบ 6 เดือน และทุก 12 เดือน 

 จากระเบียบวิธีการปฏิบัติและมาตรการดังกลาวทําใหมองเห็นความชัดเจนในทางปฏิบัติและ

เจตนารมณของการบริหารจัดการกองทุนท่ีพยายามจะใหเกิดความโปรงใส ความรับผิดชอบ และสามารถ

ตรวจสอบไดดียิ่งข้ึน ตามหลักธรรมรัฐ (ธีรยุทธ บุญมี, 2541, หนา 5) หรือหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

(ประมวล รุจนเสรี, 2542, หนา 22) ซ่ึงเปนหลักการท่ีทุกฝายสนใจใหความสําคัญและหวงใยในนโยบาย

การใชจายเงินมหาศาลของรัฐ สงผานไปยังชุมชนฐานรากในกองทุนหมูบาน/ชุมชนๆ ละ 1 ลานบาท 

 ระบบสนับสนุนจากภายนอก การบริหารจัดการกองทุนหมูบานนอกจากจะใหความสําคัญกับ

ระบบภายในหมูบานชุมชน อันไดแก คณะกรรมการกองทุนหมูบาน กองทุน และสมาชิกกูยืมเงิน 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแลว ยังใหความสําคัญในการประเมิน/เตรียมความพรอมของ

กองทุนโดยคณะอนุกรรมการฯ ระดับอําเภอเปนผูประเมินและคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

เปนผูใหความเห็น ในประเด็นตางๆ ตามองคประกอบตัวชี้วัดการประเมินความพรอมดังนี้ คือ             

1) กระบวนการคัดเลือกกรรมการเปนไปตามระเบียบท่ีกําหนด 2) คุณสมบัติกรรมการระเบียบกองทุน 

3) ความรู ประสบการณและความม่ันใจในการบริหารกองทุนของคณะกรรมการ 4) มีระเบียบขอบังคับ

ในการดําเนินงานกองทุน 5) การมีสวนรวมในการจัดการกองทุน 6) สมาชิกมีการปฏิบัติตามระเบียบ

ครบถวน 7) มีการเปดบัญชีเงินฝากกองทุนฯ แลวตามลําดับสามารถแสดงใหเห็นกระบวนการเตรียม

ความพรอม การเตรียมความพรอมตามองคประกอบอ่ืนๆ เชน แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุน

หมูบานกับการพัฒนาสินคาการตลาด ท้ังท่ีเปนสินคาประเภทผลิตผล และผลิตภัณฑ ของหมูบานและ

ชุมชน การสรางงานสรางรายได และสวัสดิการสังคมหมูบาน การเตรียมความพรอมท้ังสององคประกอบ

อาจกระทําไดโดยกองทุนหมูบานเตรียมเอง เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ภาคราชการ 
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ภาคเอกชน และพัฒนาเอกชนผสมผสานการสนับสนุนหลายฝาย วิธี การเตรียมความพรอมไดแก 

1) กระบวนการเรียนรูและเครือขายกระบวนการเรียนรูระหวางกลุมท่ีมีความพรอมกับกลุมการเตรียม

ความพรอม 2) การฝกอบรมดานวิชาการและการนจัดการ 3) การสรางเครือขายกิจกรรมระหวาง

กองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และสวนราชการเพ่ือชวยเหลือ

สนับสนุนกลุมกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีตองติดตามดูแลใกลชิด 

 สําหรับข้ันตอน และแนวทางการสนับสนุนจากภายนอกหมูบานชุมชน โดยคณะอนุกรรมการ 

สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ระดับจังหวัด และอําเภอประกอบดวย

การเตรียมกลไกในระดับจังหวัด การประชาสัมพันธและเตรียมประชาชน การจัดต้ังคณะกรรมการ

กองทุน การเตรียมกองทุน การรับข้ึนทะเบียนกองทุน การประเมินความพรอมกองทุน การอุดหนุน

กองทุนสําหรับกองทุนท่ีผานการประเมิน/การเตรียมความพรอมของกลุมท่ีตองปรับปรุง/การสนับสนุน

วิชาการและการบริหารจัดการ และสุดทายคือการอุดหนุนเงินกองทุนสําหรับกองทุนที่ไดรับ

การปรับปรุงนั้นตอง สามารถสรุปไดชัดเจน 

 จากการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค โครงสรางและกลไก

การบริหารจัดการกองทุนหมูบานดังไดเสนอขางตนสามารถสรุปไดวา กองทุนหมูบานเปนรูปแบบวิธีการ

ดําเนินงานท่ีเกิดจากการชวยเหลือสนับสนุนจากภายนอก เงิน 1 ลานบาทที่รัฐบาลจัดสรรใหถือเปน

ทุนประเดิมสําหรับหมูบานชุมชนทุกแหงมีสิทธิท่ีจะไดรับเทาเทียมกัน โดยจะตองผานกระบวนการ

ประเมินความพรอมกอนรัฐจึงจะจัดสรรเงินโอนเงิน 1 ลานบาทให และตองถือปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง พ.ศ. 2544 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 อยางเครงครัด 

คณะกรรมการกองทุนสามารถออกระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑหรือวิธีการเก่ียวกับการเปรียบเทียบ

กองทุนหมูบานกับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีไดมาโดยการชวยเหลือจากภายนอกแลว ปรากฏวากองทุนหมูบาน

มีความคลายคลึงกับกองทุน กข.คจ. มากท่ีสุด โดยท้ังสองกองทุนมีเง่ือนไขขอบังคับกอนเชนเดียวกัน 

คือ ตองมีกลุมออมทรัพย ตั้งอยูในหมูบานกอนหรือตั้งกลุมออมทรัพยกอนแลวจึงจะไดรับการจัดสรร

เงินกองทุนให ดังนั้นท้ังกองทุนหมูบาน กองทุน กข.คจ. และกลุมออมทรัพย จึงตางก็มีความเก่ียวของ

ซ่ึงกันและกัน 

 

2.7 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องจากการจัดการกองทุนหมูบาน 

 

 2.7.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง 

   1) ความหมายการเปลี่ยนแปลง 
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   สนิท สมัครการ (2542, หนา 7) ใหความหมายวา “ความเปลี่ยนแปลง คือ 

ความแตกตางท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องกันในชวงเวลาหนึ่งขององคกรหนึ่งซ่ึงยังคงตัวอยูได” 

   นิสเบท (Nisbet 1972, p. 1; อางถึงใน สนิท สมัครการ, 2542, หนา 7) 

   จากแนวความคิดสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงหมายถึง ความแตกตางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เม่ือเวลาเปลี่ยนไป จากสภาพท่ีเคยเปนอยูไปสูสภาพใหม อาจจะดีข้ึนหรือเลวลง โดยมีปจจัยดานเวลา

เปนตัวกําหนด 

   2) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

   การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางหรือของรูปแบบ

ของความสัมพันธ และปะทะสัมพันธกับทางสังคม ซ่ึงเก่ียวของกับบทบาท ระเบียนแบบแผน คานิยม 

และวัฒนธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนปรากฏการณที่ซับซอนมากและเกี่ยวของกับ

ความสัมพันธระหวางกัน ของสิ่งตางๆ ในโครงสรางทางสังคม รวมถึงปจจัยท่ีไมใชทางสังคม เชน

การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ประชากรและเทคโนโลยี ซ่ึงเกิดข้ึนไดหลายระดับ ตั้งแตระดับบุคคล

ไปจนถึงระดับโลก การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมุงไปท่ีการหาเหตุผล และวิธีการท่ีทําใหเกิด

โครงสรางใหมข้ึน และอธิบายสาเหตุการเสื่อมสลายของโครงสรางเกาซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงดานอ่ืนๆ 

   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวาเปนอะไรท่ีไดเกิดข้ึนในชวงเวลาตอบทบาทในสถาบัน 

หรือระเบียบแบบแผนของโครงสรางทางสังคม การเปนท่ียอมรับการเจริญเติบโต และการถดถอยสังคม

เปนรูปของความสัมพันธท่ีมีเครือขายซับซอน ซ่ึงสมาชิกทุกคนตองเขารวมกิจกรรมในระดับท่ีไมเหมือนกัน 

ความสัมพันธและพฤติกรรมเหลานี้สามารถเปลี่ยนแปลงไปในเวลาเดียวกันแตละคนตองเผชิญกับ

สถานการณเหลานี้ สะทอนใหเห็นปจจัยหลายอยางท่ีเปนการแนะนํา เทคนิคใหมๆ ทางเลือกใหม

ในการดํารงชีพ การเปลี่ยนแปลงท่ีอยู การประดิษฐนวัตกรรมใหม ความคิดและคุณคาทางสังคม ดังนั้น

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงวิถีทางการทํางาน การดูแลครอบครัว 

การใหการศึกษาบุตร การปกครองตนเอง และการคนหาความหมายชีวิต (นิเทศ ตินณะกุล, 2544, 

หนา 10-11) 

 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงตางๆ ในสังคมมนุษยไดมีขอสมมติที่แตกตางกันไป ทําให

การเปลี่ยนแปลงมีความหมายแตกตางกันตามขอสมมติตางๆ (Nisbet, 1972, p. 9; อางถึงใน สุจินตนา 

ภาวสิทธิ์, 2541, หนา 8-9) ไดกลาวไวดังนี้ คือ 

   (1) การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องธรรมชาติ (change is natural) มีการเกิด แก เจ็บตาย 

ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดา โดยมากนักศาสนามักจะอธิบายในรูปนี้ 
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   (2) การเปลี่ยนแปลงเปนอยูตลอดเวลา (change is immanent) การเปลี่ยนแปลงนี้

เกิดข้ึนอยูตลอดเวลาอันเนื่องมีปจจัยท่ีผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน แตละสถาบันทางสังคม

จะมีเหตุความจําเปน และเหตุผลการเปลี่ยนแปลง 

   (3) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง (change is continuous) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีกลาวถึงการผานข้ันตอนตางๆ ของสังคมไปสูข้ันตอนท่ีสมบูรณกวา และพัฒนาไปถึง

ข้ันตอนสุดทาย เชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามแนวคิดของ 2คารล มารกซ (2Karl marx) 

   (4) การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งจําเปน (change is necessary) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง

เพ่ือใหมนุษยมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน เชน รัฐบาลมีแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติขึ้น 

ซ่ึงเปนหนาท่ีของรัฐบาลท่ีตองพัฒนาประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

   (5) การเปลี่ยนแปลงเปนแบบเดียวกัน (change is uniform) การเปลี่ยนแปลงนี้

กลาวถึงวา ทุกสังคมตองผานข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันหมด 

   3) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

  ความหมายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจเปนระบบพื้นฐาน

ทางสังคมท่ีสําคัญระบบหนึ่งเนื่องจากมนุษยตองบําบัดความตองการในดานความหิว และความกระหาย

อันเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย ทําใหมนุษยตองแสวงหาสิ่ง หรือ อาหารมาบริโภค ความตองการนี้

ไดมีการพัฒนาเรื่อยๆ เพ่ือใหผลผลิตท่ีไดมานั้น ไดใหประโยชนอยางยุติธรรมแกสมาชิกในสังคมมากท่ีสุด

ดังนั้น หนาท่ีของระบบเศรษฐกิจ ไดแก การผลิต การแจกจาย การบริโภค และการเปลี่ยนแปลง 

ซ่ึงสามารถใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 

  สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2543, หนา 19; อางถึงใน สุจินตนา ภาวสิทธิ์, 2541, หนา 10) 

ไดใหความหมายการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ

ทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงไดแก ระบบการผลิต การแจกจาย การบริโภค และ

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจระบบชุมชนหมูบาน เปนระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมทั้งในดานการผลิต 

การแลกเปลี่ยน การบริโภคและการแจกจายก็เพื่อใชอุปโภคและบริโภคอยางพอเพียงภายใน

ครัวเรือนเทานั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนระบบเศรษฐกิจสมัยทุนนิยมผสม ในลักษณะของเศรษฐกิจ

แบบเงินสดมากข้ึน กิจกรรมตางๆ ในทางเศรษฐกิจไมวาจะเปนดานการถือครองท่ีดิน รายได หนี้สิน 

อาชีพตางๆ และการเปลี่ยนแปลงแรงงานมีความสําคัญในสังคม ท่ีมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

  ศรปีญญา รามโกมุท (2519,  หนา 17; อางถึงใน สุจินตนา ภาวสิทธิ์, 2541, 

หนา 10) ไดใหความหมายไววา เปนการเปลี่ยนแปลงในความคิดสรางสรรคในดานท่ีเก่ียวกับเทคนิค

การผลิต การวางแผนเพ่ือใหไดใชทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  สัญญา สัญญาวิวัฒน (2520, หนา 2; อางถึงใน สุจินตนา ภาวสิทธิ์, 2541, หนา 10)   

ไดใหความหมายไววา เปนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชาวชนบท หมายถึง การท่ีชาวบานรูจัก
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เทคนิค และวิทยาการสมัยใหมมากข้ึน และเทคนิคเหลานี้ มาจากทางราชการเปนสวนใหญ จากแนวคิด

ดังกลาว สามารถสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเปนการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจ

แบบดั้งเดิมท่ีใชวิธีการผลิตแบบงายๆ และเปนการผลิตเพ่ือการยังชีพ ไปสูระบบการผลิตท่ีใชเทคนิค

และวิธีการท่ีทันสมัยมากข้ึน โดยเฉพาะเปนการผลิตเพ่ือการตลาดมากข้ึน 

 อยางไรก็ตาม นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไดนําไปสูการปฏิบัติ

เปนเวลากวา 2 ป ผลการดําเนินงานท่ีผานมากองทุนไดมีสวนชวยใหประชาชนผูดอยโอกาสไดเขาถึง

แหลงเงินทุนในระบบโดยการสนับสนุนของรัฐบาล ชวยใหสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

ไดรับโอกาสในการพัฒนาชีวิตความเปนอยูและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ปญหาอุปสรรคเปนสวนหนึ่ง

ในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนตางๆ ดังไดสรุปตอไปนี้ 

  1) บางพ้ืนท่ีกูเงินกองทุนหมูบาน ซึ่งคิดดอกเบี้ยถูกไปสงใชหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ย

สูงกวา 

  2) บางพ้ืนท่ีมีการนําเงินกองทุนมาหารแบงกัน 

  3) บางพ้ืนท่ีกูเงินไปใชในชีวิตประจําวันเชน ซ้ือมอเตอรไซด ซ้ือโทรศัพทมือถือ 

  4) บางพ้ืนท่ีบริษัทประกันชีวิตฉวยโอกาสเขาหาลูกคากอนปลอยกู 

  5) บางพ้ืนท่ีสมาชิกกูนอย เพราะคิดไมออกวาจะนําเงินไปลงทุนอะไรโดยเฉพาะชุมชน

ท่ีมีอาชีพหลักทํานา-ทําไร (สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545, หนา 10) 

  สรุปแลว คือ เม่ือนําแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 

และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมาศึกษาก็ชวยใหเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการ 

การดําเนินงานดานการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและปจจัยที่ทําใหการบริหารจัดการกองทุน

มีประสิทธิภาพ 

 

2.8 ทีม่าและการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 

 กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2544, หนา 2) หมายถึง ทุนท่ีเกิดข้ึน

ตามนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐไดจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกหมูบานและชุมชนเมือง แหงละ 1 ลานบาท 

สําหรับเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อใหทองถิ่นมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการเงินกองทุน โดยมีแนวทางการดําเนินงานกองทุนตามระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ พ.ศ. 2544 ดังนี้  

  2.8.1 ความหมายของคําในระเบียบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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 กองทุน หมายถึง กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปน

หมูบานตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

 ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาเทศบาลในเขต

ปกครองทองท่ีพิเศษ และชุมชนอ่ืน 

 คณะกรรมการกองทุน หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมูบานหรือคณะกรรมการกองทุน

ชุมชนเมืองตางๆ 

  หุน หมายถึง การออมทรัพยในรปูแบบหนึ่ง โดยมูลคาของหุนใหเปนไปตามท่ีกองทุนกําหนด 

 เงินฝากสัจจะ หมายถึง เงินท่ีสมาชิกฝากหรือออมไวกับกองทุนตามแตจะตกลงกัน โดยถือวา

เงินออมเปนเงินสะสมจะถอนหรือปดบัญชีไดตอเม่ือพนสภาพการเปนสมาชิก 

 เงินรับฝาก หมายถึง เงินรับฝากประเภทอ่ืนนอกเหนือจากฝากสัจจะ 

 2.8.2 ปรัชญาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ คือ 

         1) เสริมสรางสํานึกความเปนชุมชนและทองถ่ิน 

  2) ชุมชนเปนผูกําหนดและจัดการหมูบานดวยคุณคาและภูมิปญญาของตนเอง 

  3) เก้ือกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน 

  4) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม 

  5) กระจายอํานาจใหทองถ่ินและพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน 

 2.8.3 วัตถุประสงคของโครงการ   

        1) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนภายในหมูบานและชุมชนเมือง สําหรับการลงทุน

เพ่ือพัฒนาอาชีพสรางงาน สรางรายไดหรือเพ่ิมรายไดลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปน

เรงดวนและนําไปสูการสรางกองทุนสวัสดิภาพท่ีดีแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชน 

 2) สงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมือง ใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบและ

บริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 

 3) เสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองในดานการเรียนรู การสรางและพัฒนา

ความคิดริเริ่มเพ่ือแกไขปญหาและเสริมสรางศักยภาพ สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน 

 4) กระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศรวมท้ังเสริมสรางภูมิคุมกัน

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 5) เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน

ในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

 2.8.4 แหลงท่ีมาของเงินทุน  

 กองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองประกอบดวยเงินและทรัพยสนิ ดังตอไปนี้  

                  1) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรใหหรือเงินท่ีไดจากงบประมาณรายจายประจําป  
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            2) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน 

             3) ดอกผลหรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินกองทุน 

             4) เงินอ่ืนใดนอกจาก 1) ถึง 3) ท่ีกองทุนไดรับ โดยไมมีเง่ือนไขผูกพันอ่ืนใด 

 2.8.5 หลักการในการอนุมัติเงินกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง 1 ลานบาท  

  1) ความพรอมความสนใจ และการมีสวนรวมของประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง

รวมท้ังความพรอมในการเขารวมบริหารจัดการกองทุน และการควบคุมกันเองในการใชประโยชนจาก

กองทุนของประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  2) ความพรอมของคณะกรรมการกองทุนท่ีเปนความพรอมของบุคคลดานความรู และ

ประสบการณในการบริหารจัดการกองทุนสังคมของหมูบานหรือชุมชนเมือง ไดแก กลุมออมทรัพย 

ธนาคารหมูบาน กองทุนสวัสดิการ และความพรอมในการบริหารจัดการกองทุน 

  3) การบริหารจัดการกองทุนท่ีเก้ือกูลกันในสวนเงินอุดหนุนจากกองทุนหมูบาน และ

ชุมชนเมืองแหงชาติ และกองทุนทางสังคมหรือกองทุนท่ีหนวยงานราชการจัดตั้ง 

  4) การมีระบบตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุน

โดยสมาชิก และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมของกองทุนในดานเศรษฐกิจ สังคม และ

การพ่ึงพาตนเองเพ่ือความโปรงใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.8.6 กลไกในการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

           1) ระดับชาติ ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนโดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เปนประธาน ผูแทนกระทรวงตางๆ ท่ีเก่ียวของ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 

ตัวแทนประชาชนเปนอนุกรรมการและผูแทนจากสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

มอบหมายเปนอนุกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

  (1) กําหนดแผนการบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนของสวนราชการท่ีเก่ียวของ

กับการพัฒนาหมูบานและชุมชนเพ่ือใหหมูบานและชุมชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 

  (2) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด

ในการทําหนาท่ีใหการสนับสนุนดานวิชาการและการจัดการแกกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

  (3) บูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน 

  (4) ปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับกองทุนตามแผนงานโครงการของรัฐที่มี

วัตถุประสงคใกลเคียงกับกองทุน เพ่ืออํานวยใหกลุมหรือองคกรในหมูบาน สามารถรวมกองทุนอ่ืนกับ

กองทุนไดตามวัตถุประสงค 

  (5) แตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือชวยดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 
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  2) ระดับจังหวัด ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัด

เปนประธาน ผูแทนจากสวนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวของกับองคกรประชาชน ผูทรงคุณวุฒิ

เปนอนุกรรมการ พัฒนาการจงัหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

  (1) รับข้ึนทะเบียนกองทุนตามระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 

  (2) ใหความเห็นชอบผลการประเมินความพรอมของกองทุน ซ่ึงผานการประเมินจาก

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอรวมกับชุมชนตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 

  (3) สนับสนุนใหเกิดการเตรียมความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง 

  (4) ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนในจังหวัด ใหเปนไปตามระเบียบ

หรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและบรรลุวัตถุประสงค 

  (5) ประสานความรวมมือในการสนบัสนุนดานวิชาการและการจัดการใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาและความตองการของกองทุนในจังหวัด 

  (6) จัดทําระบบขอมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับกองทุนตางๆ ในจังหวัด

เพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธแกประชาชนและสวนท่ีเก่ียวของทราบ 

  (7) รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนในจังหวัดใหคณะกรรมการทราบ 

  (8) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ

สนับสนนุระดับจังหวัด 

  3) ระดับอําเภอ ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแตงตั้งคณะ อนุกรรมการ

สนับสนุนระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอหรือผูอํานวยการเขตเปนประธาน ผูแทนจากสวนราชการ

ระดับอําเภอ ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่นๆ เปนอนุกรรมการ พัฒนาการอําเภอหรือ

หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนเขต เปนอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีหนาที่ประเมินความพรอม 

สนับสนุนการเตรียมความพรอม สรางความเขมแข็งของหมูบานและชุมชนเมือง สนับสนุนและติดตาม

การดําเนินกิจกรรมของกองทุน 

 2.8.7 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 ใหกองทุนแตละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวย ตัวแทนกลุมและองคกร

ประชาชนในหมูบาน ซ่ึงมาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิก กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

เปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณและความรับผิดชอบที่จะบริหารกองทุน 

ซ่ึงเปนท่ียอมรับของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองและมีคุณสมบัติ ดังนี้  

  1) เปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานและอาศัยอยูในหมูบานติดตอกันเปนระยะเวลา

ไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ีไดรับคัดเลือกเปนกรรมการกองทุน 

  2) เปนผูบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุยี่สิบปบริบูรณ 
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  3) ปฏิบัติตนอยูในหลักศาสนา มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีสวนรวมในกิจกรรม ชุมชน 

ไมติดการพนัน ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติดและไมมีประวัติเสียทางดานการเงินตลอดจนยึดมั่น

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

  4) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

  5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท 

  6) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวามีความผิดแตรอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษ

ในความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือความผิดเก่ียวกับทรัพย ยกเวนความผิดฐานทําใหเสียทรัพยและ

ความผิดฐานบุกรุก 

   7) ไมเคยถูกใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย หนวยงานรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ี  

  8) ไมเปนผูไมไปใชสิทธิ์เลือกตั้งที่เสียสิทธิตามมาตรา 68 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

  9) ไมเปนผูท่ีเคยพนจากตําแหนงคณะกรรมการกองทุน โดยมติใหออกของคณะกรรมการ

กองทุนหรือสมาชิกกองทุน 

 2.8.8 คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

   1) บริหารจัดการกองทุนรวมท้ังตรวจสอบ กํากับดูแลจัดสรรผลประโยชนของเงินกองทุน 

เพ่ือสอดคลองและเก้ือกูลกับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบาน 

   2) ออกระเบียบขอบังคับหลักเกณฑหรือวิธีการเก่ียวกับการบริหารกองทุนท่ีไมขัดแยง

กับระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดและตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิก 

   3) รับสมาชิก จัดทําทะเบียนสมาชิกท้ังท่ีเปนกลุม องคกรชุมชนและบุคคลท่ัวไป 

   4) สํารวจและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือนและ

วิสาหกิจชุมชนในเขตทองท่ีหมูบานหรือชุมชนนั้น 

   5) พิจารณาใหกูเงินตามระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีกองทุนกําหนด 

   6) ทํานิติกรรมสัญญาหรือกําหนดเง่ือนไขเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุน 

   7) จัดหรือเรียกประชุมสมาชิกตามท่ีกําหนดหรือไดตกลงกัน หรือตามท่ีสมาชิก

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกท้ังหมดลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอและจะตองดําเนินการ

ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีรับคํารอง 

   8) จัดทําบัญชีและสงมอบเงินท่ีไดรับจัดสรร ผลตอบแทนหรือรายไดท่ีเกิดจากเงิน

ท่ีไดรับการจัดสรรจากคณะกรรมการ คืนใหแกกองทุนใหครบเต็มตามจํานวนท่ีไดรับอนุมัติใหเบิกจาย 
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   9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนดหรือมอบหมายใหคณะกรรมการ

กองทุนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป ในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนพนจากตําแหนงตามวาระ 

ใหคณะกรรมการกองทุนจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการกองทุนซ่ึงพนจาก

ตําแหนงตามวาระ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวภายในสามสิบวัน กรรมการกองทุนซ่ึงพนจาก

ตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน ใหคณะกรรมการกองทุน

เลือกคณะกรรมการดวยกันดํารงตําแหนง ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิกและผูตรวจสอบ 

สวนท่ีเหลือดํารงตําแหนงกรรมการ 

 2.8.9 แนวทางการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  1) การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง ในวาระเริ่มแรกในสวนของ

หมูบาน ใหผูใหญบานเรียกประชุมหัวหนาครัวเรือนในหมูบานครัวเรือนละหนึ่งคน เพ่ือจัดเวทีชาวบาน

ในการชี้แจง ซ่ึงจะตองมีจําหนวนไมนอยกวาสามในสี่ของครัวเรือนในหมูบาน ทําความเขาใจ

เตรียมความพรอมและเลือกคณะกรรมการกองทุน โดยมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ

ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการดําเนินการเลือกสรรเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและโปรงใส 

  2) การข้ึนทะเบียนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองท่ีไดรับคัดเลือกจาก ขอ 1) ยื่นคําขอข้ึนทะเบียน และประเมินความพรอมตามแบบ

ท่ีกําหนด ใหธนาคารท่ีไดรับมอบหมายทําหนาท่ีรับข้ึนทะเบียน แลวสงใหคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับจังหวัดและธนาคารสํานักงานใหญ เพ่ือสงตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

   3) การประเมินความพรอมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ มีหลักการจัดสรรเงินใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดังนี้  

  (1) ความพรอม ความสนใจของคณะกรรมการและประชาชน พิจารณาจาก 

    ก. การเขารวมจัดเวทีชาวบานครั้งแรกเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

หรือชุมชนเมือง จํานวน 9-15 คน ซ่ึงครัวเรือนที่เขารวมจัดเวทีตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของครัวเรือนท้ังหมดในหมูบานจึงจะผานหลักเกณฑ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนไดรับรู ขอมูลโครงการ

มากท่ีสุด 

     ข. การสมัครเปนสมาชิกกองทุน โดยการลงหุนหรือฝากสัจจะออมทรัพย  

จะตองมีผูสมัครไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนครัวเรือนในหมูบาน 

     ค. คณะกรรมการและสมาชิกรวมกันรางระเบียบขอบังคับกองทุน 

     ง. ความพรอมของคณะกรรมการกองทุนเปนความพรอมของบุคคล

ในดานคุณสมบตัิของคณะกรรมการตามระเบียบกองทุน มีความรูและประสบการณในการบริหารจัดการ

กองทุนอยางนอย 5 คน 
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     จ ความพรอมของระบบการตรวจสอบและประเมินการทํางานของคณะกรรมการ

โดยสมาชิก 

     ฉ. ความพรอมในการบริหารจัดการท่ีเก้ือกูลกันระหวางกองทุนหมูบานกับ

กองทุนอ่ืนๆ ท่ีหนวยราชการตั้งข้ึน 

     ช. ความพรอมดานเอกสาร ไดแก การจัดทําระเบียบขอบังคับ การจัดทําขอมูล

หมูบาน/ชุมชน (กทบ.2) ทะเบียนสมาชิก การบันทึกการประชุมคณะกรรมการ 

     ซ. คณะกรรมการกองทุนดําเนินการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินเพ่ือรอรับ

การโอนเงิน 1 ลานบาท 

  (2) คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดบัจังหวัด และอําเภอ ดําเนินการ ดังนี้         

    ก. ใหธนาคารรวบรวมแบบคําขอข้ึนทะเบียนและประเมินความพรอมของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระเบียบขอบังคับในการดําเนินงานกองทุน การปฏิบัติตามระเบียบ

ของสมาชิก การเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร แลวสงใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ 

    ข. คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ประเมินความพรอมรวมกับชุมชน

ตามแนวทาง และวิธีการประเมินความพรอมท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด ไดแก กระบวนการ

คัดเลือกกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการตามที่ระเบียบกองทุนกําหนด ความรู ประสบการณและ

ความม่ันใจในการบรหิารกองทุนของคณะกรรมการ มีระเบียบขอบังคับในการดําเนินงาน การมีสวนรวม

ในการจัดการ สมาชกิมีการปฏิบัติตามระเบียบครบถวน มีการเปดบัญชีเงินฝากกองทุน 

    ค. คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ อํา เภอแจ งผลการประเ มินให

คณะอนุกรรมการ ระดับจังหวัด เพ่ือใหความเห็นชอบผลการประเมินความพรอมของกองทุน 

    ง. คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแจงผลการประเมินแกคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  

    จ. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พิจารณาให

ความเห็นชอบการอุดหนุนเงินกองทุนใหแกกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมือง พรอมแจงใหธนาคารออมสิน

โอนเงินและแจงคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจงัหวัดทราบ 

    ฉ. คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแจงผลการอนุมัติแกกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองเพ่ือติดตอธนาคารในการรับโอนเงินกองทุน 1 ลานบาท 

            (3) การเตรียมความพรอมตามองคประกอบอ่ืนๆ เชน แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร

จัดการเงินกองทุนหมูบานกับการพัฒนาสินคาและการตลาด การสรางงานสรางรายได 

 2.8.10 การกูยืมเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    1) ผูมีสิทธิ์กูยืม ไดแก บุคคลหรือองคกรที่สมัครเปนสมาชิกกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานกําหนด 
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    2) ประเภทการใหกูยืม ไดแก การพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายไดหรือลดรายจาย

หรือเพ่ือการฉุกเฉิน โดยกรรมการกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมืองมีอํานาจในการอนุมัติ เงินกูรายหนึ่ง

ไมเกินสองหม่ืนบาทและถาสมาชิกรายใดกูเกินสองหม่ืนบาท แตไมเกินหาหม่ืนบาทใหเรียกประชุม

สมาชิกพิจารณาชี้ขาดใหกูยืมเงิน การชําระคืนเงินกูใหพิจารณาจากความเหมาะสมแตละราย

โดยใหชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาหนึ่งป นับแตวันท่ีทําสัญญา โดยการนํา

เงินไปสงคืน ณ ธนาคารและนําหลักฐานสงชําระคืนเงินกูไปมอบใหคณะกรรมการกองทุน 

เพ่ือเปนหลักฐานในการจัดทําบัญชีตอไป 

  3) ข้ันตอนการใหกูยืมเงิน 

   (1) สมาชิกยื่นคําขอกูเงินตอคณะกรรมการกองทุนตามแบบท่ีกําหนด 

   (2) คณะกรรมการกองทุนจัดประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหกูเงินสําหรับรายท่ีขอกู

ไมเกินสองหม่ืนบาท สําหรับรายที่ขอกูเกินสองหมื่นบาทแตไมเกินหาหมื่นบาทใหคณะกรรมการ

เรียกประชุมสมาชิกท้ังหมดเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหกู  

   (3) คณะกรรมการนัดหมายสมาชิกผูกูทําสัญญาโดยมีผูคํ้าประกัน ซ่ึงเปนสมาชิก

กองทุนคํ้าประกันสัญญา 

   (4) สมาชิกผูกูเงินเปดบัญชีออมทรัพยกับธนาคารออมสิน พรอมแจงหมายเลข

บัญชีธนาคารและสมุดเงินฝากแกคณะกรรมการเพ่ือทําการโอนเงินตามท่ีสมาชิกกูไว  

   (5) ครบกําหนดสัญญาภายในหนึ่งป ใหสมาชิกคืนเงินกองทุนหมูบานพรอม

ดอกเบี้ยตามอัตราท่ีกําหนด 

   4) ในกรณีท่ีผูกูผิดสัญญาไมชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามเง่ือนไขที่กําหนดไว

ในสัญญากู ใหผูกูเสียคาปรับตามท่ีระเบียบกําหนดหรือไดรับการผอนผันการชําระหนี้ 

   5) ในกรณีท่ีผูกูมิไดนําเงินกู ไปดําเนินการตามวัตถุประสงคของโครงการโดยปราศจาก

เหตุผลอันสมควร ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจยกเลิกสัญญาและเรียกเงินคืนพรอมดอกเบี้ย

ท่ีคางชําระคืนโดยทันที  

   6) ใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมสมาชิกเพื่อลงมติใหผูกู ซึ่งนําเงินไปใช

นอกเหนือจากท่ีระบุไวในสัญญากูเงิน พนจากสมาชิกภาพในระยะเวลาสามสิบวันนับจากวันบอกเลิก

สัญญา 

   7) การทําบัญชีและการตรวจสอบ 

   (1) ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทําบัญชีอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งพรอมแจงให

สมาชิกทราบ 

    (2) ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดทํางบการเงินสงคณะอนุกรรมการติดตาม

และสนับสนุนระดับอําเภอภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี  
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    (3) การจัดสรรกําไร เม่ือสิ้นปบัญชีหากผลการดําเนินงานของกองทุนมีกําไร 

คณะกรรมการกองทุนสามารถนํากําไรสุทธิ มาจัดสรรตามระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีกองทุนกําหนด 

 2.8.11 ความสําเร็จของโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

   1) ประชาชนมีจิตสํานึกรวมกันเปนเจาของกองทุน 

   2) ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานดวยคุณคาและภูมิปญญาของตนเอง 

   3) คณะกรรมการกองทุนเปนคนดีมีความรู เสียสละและรับผิดชอบ 

   4) การสรางกระบวนการมีสวนรวมท้ังกระบวนการเรียนรูตั้งแตการคิด การดําเนินการ

การติดตามและการรับประโยชนรวมกัน 

   5) มีความสามัคคี ความเอ้ืออาทร เก้ือกูลผูดอยโอกาส 

   6) มีการประสานความรวมมือท้ังในดานการเรียนรูและการทํากิจกรรมรวมกัน

ในลักษณะเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีข้ันตอนการจัดตั้ง การดําเนินงาน การควบคุม

หลายข้ันตอน ท้ังนี้เพ่ือปองกันการทุจริตและเกิดประโยชนแกประชาชนมากท่ีสุด ดังนั้น กองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง จึงเปนแนวทางหนึ่งท่ีสงเสริมใหชุมชนมีการบริหารดวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

สงผลใหชุมชนเขมแข็งในท่ีสุด โดยมีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนผูบริหารงานกองทุน 

คณะกรรมการกองทุนจึงมีความสําคัญตอการบริหารกองทุนใหเกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนได 

การวัดความพรอมของกรรมการกองทุน จึงหมายถึง การวัดความรูเก่ียวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ในดานวัตถุประสงค แนวทางการจัดตั้ง บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการและการบริหารเงินกองทุน  

 2.8.12 นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองและการจัดตั้งกองทุนหมูบาน 

   1) ท่ีมา 

   ในภาวะท่ีประเทศประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ไดสงผลตอประชาชนโดยท่ัวไป

ในพ้ืนท่ีชนบทในเมือง รัฐบาลจึงไดมีแนวคิดในการกระตุนเศรษฐกิจในระดับรากหญา ซ่ึงมีความจําเปน

ท่ีจะมุงเนนในการลดคาใชจายของประชาชนและมุงการใหโอกาส แกภาคประชาชนโดยเฉพาะคนจน

   รัฐบาลจึงไดกําหนดใหนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนนโยบายเรงดวน

ในการบริหารราชการแผนดิน โดยไดแถลงตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2544 เพื่อใหกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองเปนเครื่องมือในการกระจายโอกาสใหแกคนจนเขาหาแหลงทุน โอกาสท่ีทําให

คนจนไดเขาหาแหลงความรู และโอกาสท่ีจะใหคนจนไดรวมคิด รวมทํา ดวยภูมิปญญาของตนเอง 

   ท่ีผานมาการพัฒนามุงเนนเรื่องของรูปแบบมากเกินไป ที่จริงแลวการแกไข

ปญหาตางๆ ควรเปนของประชาชน ดวยการกระจายอํานาจ การกระจายอํานาจไมใชการมุงในรูปแบบ 

แตเปนความอิสระใชภูมิปญญาของเราเองในการบริหารจัดการหมูบานและชุมชน 
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   นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไมไดตั้งข้ึนเพ่ือหวานเม็ดเงินไปยังหมูบาน 

และชุมชนอยางไมมีทิศทาง แตเปนนโยบายท่ีมุงเสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมูบานและ

ชุมชนเมือง เพ่ือสรางสํานึกความเปนชุมชนทองถิ่น จัดการเรียนรูเพื่อสรางการพัฒนาความคิดริเริ่ม

ใหชุมชนเปนกําหนดอนาคตดวยคุณคา และภูมิปญญาของตนเอง อันเปนการแกไขปญหา และ

เสริมสรางศักยภาพท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมของประชาชนในหมูบาน และชุมชนเมือง “โดยรัฐบาล

จัดตั้งกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ลานบาท” 

    2) ปรัชญาของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  (1) เสริมสรางสํานึกและความเปนชุมชนในทองถ่ิน 

  (2) ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคต และจัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคา และ

ภูมิปญญาของตัวเอง 

   (3) เก้ือกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน 

   (4) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชน และ

ประชาสังคม 

   (5) กระจายอํานาจใหทองถ่ิน และพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน 

   3) วัตถุประสงค 

  (1) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชน สําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนา

อาชีพ สรางงานสรางรายไดหรือเพ่ิมรายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจําเปน

เรงดวน และสําหรับการนําไปสูการสรางกองทุนสวัสดิภาพท่ีดีแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชน 

  (2) การสงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมือง ใหมีขีดความสามารถ

ในการจัดระบบ และบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 

  (3) การเสริมสรางกระบวนการการพึ่งพาตัวเองของหมูบานและชุมชนเมือง

ในการเรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือแกปญหาและเสริมสรางศักยภาพ และสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียงและสังคมของประเทศในอนาคต 

  (4) กระตุนเศรษฐกิจในระดับรากฐานของประเทศ รวมทั้งเสริมสรางภูมิคุมกัน

ทางเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศในอนาคต 

  (5) เสริมสรางศักยภาพ และความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ

ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

   4) การจัดตั้งและจัดสรรเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  (1) หลักการสําคัญของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาตินโยบายดังกลาว

จะประสบความสําเร็จไดควรประกอบดวยหลักสําคัญ 4 ประการ คือ 
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  ก. ความพรอมของหมูบานและชุมชนเมืองท้ังความพรอมของคนและ

ครัวเรือน การควบคุมดูแลกันเองในหมูบานและชุมชนเมือง ประสบการณในการบริหารจัดการกองทุน

ทางสังคมของหมูบานและชุมชนเมืองเอง เชน กลุมออมทรัพย ธนาคารหมูบาน กองทุนอาชีพ กองทุน

สวัสดิการ ฯลฯ 

  ข. การบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนของหมูบาน ทั้งในสวนเงินอุดหนุน

จากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกับกองทุนทางสังคมของชุมชน และกองทุนท่ีหนวยราชการ

จัดตั้งข้ึน เพ่ือใหกองทุนดังกลาวมีการบริหารจัดการใหสอดรับและเก้ือกูลกัน 

  ค. การปฏิรูประบบราชการแผนดินตามแนวทางใหหมูบาน / ชุมชนเมือง 

เปนศูนยกลางในการพัฒนา การพัฒนาเปนของหมูบานและชุมชนเมือง โดยสวนราชการเปนผูสนับสนุน

ในดานวิชาการและจัดการกองทุน 

  ง. การติดตามและประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกองทุน 

ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และการพ่ึงพาตัวเอง เพ่ือความโปรงใส มีประสิทธิภาพ 

  (2) หลักการจัดสรรเงิน คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

มีหลักการในการจัดสรรเงินใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดังนี้ 

  ก. ความพรอม ความสนใจ และการมีสวนรวมของประชาชนหมูบานหรือ    

ชุมชนเมือง 

  ข. ความพรอมของคณะกรรมการกองทุนท่ีเนนความพรอมของบุคคลท้ังใน

ดานความรูและประสบการณในการบริหารจัดการกองทุน 

   ค. ความพรอมของระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการกองทุนโดยสมาชิก 

   ง. ความพรอมของการบริหารจัดการท่ีสอดรับและเก้ือกูลระหวางกองทุน

หมูบานหรือชุมชนเมืองกับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานราชการจัดตั้งข้ึนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  (3) การเตรียมความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง และการจัดตั้งกองทุนหมูบาน

และชมุชนเมืองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ พ.ศ. 2544 

 ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมืองจะตองรวมกันเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดต้ัง

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามข้ันตอน ดังนี้ 

   1) สรางจิตสํานึกและกระบวนการเรียนรูรวมกัน 

  (1) สรางจิตสํานึกรวมกันของประชาชนในการเปนเจาของกองทุนที่รวมกัน

บริหารจัดการโดยประชาชน เพ่ือประชาชน ของหมูบานหรือชุมชนเมือง 
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  (2) สรางกระบวนการการเรียนรูรวมกันเพื่อทราบนโยบาย กลไก แนวทาง 

การบริหารจัดการกองทุนของตนเอง 

  (3) สรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการและบริหาร

จัดการกองทุน เริ่มจากรวมรับรู รวมคิด รวมทํา รวมคิดตามตรวจสอบ รวมรับผลประโยชน ตลอดจน

รวมสรางกองทุนไปสูความยั่งยืนตอไป 

   2) การเลือกสรรคนดีเปนกรรมการกองทุน 

   จัดเวทีชาวบาน เพ่ือเลือกสรรคณะกรรมการกองทุนจํานวนไมต่ํากวา 9 คน 

แตไมเกิน 16 คน ตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ดังนี้ 

    (1) องคประชุมของเวทีชาวบาน คือ จํานวนสามในสี่ของจํานวนครอบครัวเรือน

ท้ังหมดของหมูบานหรือชุมชนเมือง 

    (2) รวมกันกําหนดวิธีการและดําเนินการเลือกกันเอง 

    (3) เลือกคณะกรรมการกองทุน ในชวงเวลาท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองกําหนด  

    (4) เลือกคนดีมีความรู ประสบการณ อีกท้ังมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม

ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 

    คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประชาชนตองรวมกัน

คัดเลือกคนดี และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการเพ่ือบริหารกองทุนของประชาชน ดังนี้ 

     (1) เปนผูท่ีอยูอาศัยในหมูบานหรือชุมชนไมนอยกวา 2 ป 

     (2) เปนผูมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 

     (3) เปนผูท่ีปฏิบัติตนอยูในหลักศาสนา มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีสวนรวม

ในกิจกรรมของหมูบานและชุมชนเมือง ไมติดการพนัน ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ไมมีประวัติเสีย

ดานการเงิน และยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย 

    (4) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือไรความสามารถ 

    (5) ไมเคยรับโทษจําคุก เวนแตโทษท่ีกระทําโดยประมาท 

    (6) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาทําผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือไมเคยกระทํา

ผิดเก่ียวกับทรัพย เวนแตความผิดฐานทําใหเสียทรัพยและความผิดฐานบุกรุก 

    (7) ไมเคยถูกไลออก หรือใหลาออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

    (8) ไมเปนผูไมไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง 

    (9) ไมเคยถูกใหออกจากคณะกรรมการกองทุนดวยมติของคณะกรรมการหรือ

มติของสมาชิก 

   3) การจัดระเบียบขอบังคับ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

44 
 
   เมื่อดําเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนแลว คณะกรรมการกองทุนและ

ประชาชนรวมกันจัดทําระเบียบขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการบริหารกองทุน (กติกา) 

กองทุนหมูบานหรือชุมชนเมืองตนเอง โดยมีแนวทางดังนี้ 

  ประเด็นที่ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

  (1) วงเงินกูยืมรายหนึ่งไมเกินสองหม่ืนบาท หากเกินตองใหสมาชิกพิจารณา

วินิจฉัยชี้ขาด แตรายหนึ่งตองไมเกินหาหม่ืนบาท 

  (2) ระยะเวลาชําระคืนเงินกูตองไมเกินหนึ่งป 

  (3) ประเด็นอ่ืนๆ คณะกรรมการกองทุนโดยความเห็นชอบของสมาชิกเปนผูกําหนด 

  (4) การจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   4) เม่ือจัดทําระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการบริหารจัดการกองทุนแลว

คณะ กรรมการกองทุนและสมาชิกจะตองรวมกันดําเนินการตามกติกาท่ีวางไว เชน 

  (1) การรับสมาชิก 

  (2) การระดมทุน 

  (3) การจัดทําระบบบัญชี 

  (4) การจดัระบบตรวจสอบ 

  (5) การมอบหมายภารกิจ ความรับผิดชอบของกรรมการ 

  (6) อ่ืนๆ  

   5) การขอรับการจัดสรรเงินจากรัฐบาล 

   เม่ือกองทุนไดดําเนินการจัดตั้งกองทุนเรียบรอยแลว สามารถขอรับการจัดสรรเงิน

จากคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

    (1) การขอข้ึนทะเบียนกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมือง 

    (2) จัดทําแบบขอขึ้นทะเบียนตามแบบ กทบ.2 ซึ่งขอรับแบบไดจาก

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ 

    (3) ยื่นแบบการขอข้ึนทะเบียนกับธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด

พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ คือ ระเบียบขอบังคับของกองทุน 

    (4) เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 

    (5) การประเมินความพรอมของกองทุน 

   เม่ือกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองไดข้ึนทะเบียนตอธนาคารแลว

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอรวมกับกองทุนหมูบานจะประเมินความพรอมในเรื่อง ดังนี้ 
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   (1) การคัดเลือกคณะกรรมการ 

   (2) คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุน 

   (3) ความรู ประสบการณ และความม่ันใจในการบริหารกองทุนของคณะกรรมการ 

กองทุน 

   (4) ระเบียบขอบังคับในการดําเนินการกองทุน 

   (5) การมีสวนรวมของชาวบานหรือสมาชิกในการจัดการกองทุน 

   (6) การปฏิบัติของสมาชิกตามระเบียบและขอบังคับกองทุน 

   (7) การเปดบัญชีเงินฝากกองทุน 

  6) การรับเงินจัดสรร 

   เม่ือคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติอนุมัติจัดสรร

ตามผลการประเมินความพรอมแลว จะแจงใหกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมืองทราบ เม่ือกองทุนไดรับ

แลวใหติดตอธนาคารเพ่ือทําหลักฐานการรับเงินจัดสรร โดยมีเอกสารดังตอไปนี้ 

   7) สมุดบัญชีเงินฝากกองทุน 

   มติท่ีประชุม ซ่ึงเห็นชอบและมอบหมายใหคณะกรรมการกองทุนเปนผูมีอํานาจ

ในการทํานิติกรรมสัญญากับธนาคารไปแสดงตอธนาคารฯ และมติดังกลาวตองใหประธานกรรมการ

ของกองทุนลงนามกํากับ และรับรองสําเนาครบทุกหนา 

  (1) กรณีกองทุนท่ีไมผานการประเมินความพรอม 

   กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองใดท่ีไดรับแจงวาไมผานการประเมิน

ความพรอมใหดําเนินการเตรียมความพรอมเรื่องตางๆ ตามท่ีไดรับแจงผลการประเมินความพรอม 

โดยมีแนวทางและวิธีการ ดังนี้ 

  (2) แนวทางการเตรียมความพรอม คณะกรรมการกองทุนรวมกับสมาชิก

เตรียมความพรอมตามแนวทาง ดังนี้ 

    ก. โดยรวมมือและชวยเหลือกันเองในหมูบาน 

    ข. ขอความชวยเหลือจากกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองที่ผาน

การประเมินความพรอมแลว 

    ค. ขอความชวยเหลือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและอําเภอ 

    ง. การผสมผสานกันท้ัง 3 แนวทาง 

  

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

46 
 
 

ข้ันตอนการดําเนินการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

       

ข้ันตอนท่ี 1  

 

 

ข้ันตอนท่ี 2 

 

 

ข้ันตอนท่ี 3 

 

 

ข้ันตอนท่ี 4  

 

 

ข้ันตอนท่ี 5 

 

 

ข้ันตอนท่ี 6 

 

 

ข้ันตอนท่ี 7 

 

 

 

ข้ันตอนท่ี 8 

 
 

 

ภาพ 2  ข้ันตอนการดําเนินการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ท่ีมา: (สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง, 2544, หนา 6) 

  

การเตรียมกลไกระดับจังหวัด 

การประชาสัมพันธและเตรียม

ประชาชนและชมชน 

การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุน 

การเตรียมความพรอมกองทุน 

การรับข้ึนทะเบียนกองทุน 

การประเมินความพรอมกองทุน 

อุดหนุนเงินกองทุนสําหรับ

กองทุนท่ีผานการประเมิน 

การเตรียมความพรอม

กลุมท่ีตองปรับปรุง 

การสนับสนุนวิชาการ

และการบริหารจัดการ 

อุดหนุนเงินกองทุนสําหรับ

กองทุนท่ีไดรับการปรับปรุง 
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 การเตรียมความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง และการจัดต้ังกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

  1) ข้ันตอนการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจใหกับหมูบานและชุมชนเมือง 

  (1) สทบ. ประชาสัมพันธเชิงนโยบายและหลักการ 

  (2) อนุกรรมการและเครือขายประชาสัมพันธเชิงพ้ืนท่ี เปาหมาย นโยบาย ปรัชญา 

วัตถุประสงค ข้ันตอนในการเตรียมความพรอม 

   2) ข้ันตอนการเตรียมความพรอมในการจัดตั้ง 

   (1) จัดประชาคม 3 ใน 4 ของครัวเรือนท้ังหมด เพ่ือขออนุมัติจัดตั้งและจดทะเบียน

กองทุนหมูบาน คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบาน โดยมีอนุกรรมการระดับอําเภอและเครือขาย

รวมสังเกตการณ 

   (2) คณะกรรมการกองทุนหมูบานจัดทําระเบียบ/ขอบังคับ และขอความเห็นชอบ

จากประชาชน 

   (3) คณะกรรมการกองทุนหมูบานรับสมัครสมาชิก 

   (4) คณะกรรมการกองทุนหมูบาน เปดบัญชีท่ี 2 บัญชีเงินสะสมของกองทุนหมูบาน 

   3) ข้ันตอนกระบวนการสรางการเรียนรูเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน 

   (1) อนุกรรมการและเครือขายจัดการเก่ียวกับ พ.ร.บ. ระเบียบ และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการกองทุนหมูบาน และบัญชีกองทุนหมูบาน 

   (2) อนุกรรมการและเครือขายประเมินการจัดการเรียนรู 

   (3) อนุกรรมการและเครือขายใหกองทุนหมูบานจัดทําแบบ กทบ. และจัดเตรียม

เอกสารประกอบ เพ่ือยื่นจัดตั้งและจดทะเบียน 

   4) ข้ันตอนการจัดตั้งและจดทะเบียน 

   (1) กองทุนหมูบานยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียน 

   (2) อนุกรรมการและเครือขายประเมินความพรอม แจงผลการประเมินความพรอม

ใหกองทุนหมูบานทราบ 

   (3) คณะกรรมการกองทุนหมูบานเปดบัญชี 1 เพ่ือรองรับเงินจัดสรร 

   (4) ธนาคารรายงานขอมูลกองทุนหมูบานท่ีผานการประเมิน 

   (5) กองทุนหมูบานยื่นเอกสารประกอบการจัดตั้งและจดทะเบียน 

   (6) อนุกรรมการและเครือขายรายงานผลการประเมินความพรอมใหกับนายทะเบียน

กองทุนหมูบาน 

   (7) นายทะเบียนประจําจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานครใหยื่นกับนายทะเบียน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ) อนุมัติจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมูบาน 
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   (8) นายทะเบียนประจําจังหวัดแจง สทบ.ในฐานะสํานักงานนายทะเบียนกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

   (9) นายทะเบียนประจําจังหวัดแจงธนาคารเพ่ือบันทึกขอมูลและออนไลน

ใหสํานักงานใหญ 

   5) ข้ันตอนการจัดสรรและโอนเงิน 

   (1) สทบ. นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรและโอนเงิน 1 ลานบาท 

   (2) เม่ือไดรับความเห็นชอบ สทบ. แจงธนาคารเพ่ือโอนเงิน 

   (3) ธนาคารแจงผลการโอนเงินให สทบ. ทราบ 

   (4) สทบ. แจงอนุกรรมการและเครือขายเก่ียวกับการจัดสรรและโอนเงินใหกับ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

 

 2.8.13 กลไกการดําเนินงานขับเคล่ือนนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

  1) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดําเนินการภายใตระเบียบและพระราชบัญญัติ 

ดังนี ้

    ระยะท่ี 1: การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (พ.ศ. 2544-2547) 

ภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ      

พ.ศ. 2544 

    ระยะท่ี 2: การดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (พ.ศ. 2548-ปจจุบัน) 

ภายใตพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 (มีผลบังคับใชเมื่อ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2547) 

  2) ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ” โดยเปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

   (1) เปนแหลงเงินทุนเพ่ือจัดสรรใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสําหรับการลงทุน

เพ่ือพัฒนาอาชีพสรางงาน สรางรายได และลดรายจาย หรือสําหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสู

การสรางสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอ่ืนใดใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

   (2) เปนผูจัดหาแหลงเงินทุนและประสานงานในการกูยืมระหวางกองทุนหมูบาน 

   (3) สงเสริมและพัฒนาหมูบานหรือชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบ

และบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของตนเอง 

   (4) สนบัสนุนการเสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมูบานหรือชุมชนเมือง

ท้ังในดานการเรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแกไขปญหา และเสริมสรางศักยภาพ

และสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานหรือชุมชนเมือง 
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   (5) สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม

ใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

    ทุนและทรัพยสินในการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

ประกอบ ดวยเงินหรือทรัพยท่ีไดรับโอนตามมาตรา 31 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติไดรับบริจาคโดยปราศจากเง่ือนไขหรือขอผูกพันใดๆ ดอกผล 

รายไดหรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

  3) ตาม พ.ร.บ. มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.)” ประกอบดวย 

    (1) นายกรัฐมนตรีหรือผูท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ 

    (2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง 

    (3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการคนท่ีสอง 

    (4) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ังคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผูอํานวย 

การสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปนกรรมการโดยตําแหนง 

    (5) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมาจากผูแทนกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจํานวน 

สิบสี่คน 

   (6) ผูทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนหาคนและใหผูอํานวยการสํานักงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ 

   คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติและสํานักงาน 

(2) จัดหาเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองและจัดสรรเงินใหแกกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง 

(3) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการจายเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

(4) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําทรัพยสินของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติไปหาผลประโยชน 

(5) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและ

จดทะเบียนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

50 
 

(6) ออกระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก คุณสมบัติ ลักษณะตองหามวาระการดํารง

ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมท้ังการบริหารงาน

และการประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

(7) ออกระเบียบเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของสมาชิก 

(8) ออกระเบียบเก่ียวกับการเลิก ยุบรวม หรือแยกกองทุนหมูบาน 

(9) ออกระเบียบเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ

คณะทํางาน 

(10)  ออกระเบียบเก่ียวกับคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง 

การพนจากตําแหนง การปฏิบัติงานมีหนาท่ีและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการ 

(11)  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนากองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 

(12)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการสรางและพัฒนาเครือขายกองทุนในทุกระดับ 

(13)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  

(14)  รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังจัดทํางบการเงิน

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติใหคณะรัฐมนตรีทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

(15)  ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแลวรายงานตอคณะรัฐมนตรี 

(16)  ออกประกาศระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(17)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

   4) ตาม พ.ร.บ. มีสํานักงาน เรียกวา “สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ (สทบ.)” และสํานักงานมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

  (1) ดําเนินการตางๆ ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

  (2) เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 

  (3) ดําเนินการและประสานงานกับสวนราชการและองคการตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

  (4) ดําเนินการหรือมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนๆ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวกับ

กองทุนหมูบานและรายงานผลตอคณะกรรมการ 

  (5) ติดตามผลการประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

  (6) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานเสนอตอคณะกรรมการ 

  (7) ปฏิบัติการอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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   5) ตาม พ.ร.บ.:  ใหแตละหมูบานและชุมชนเมือง จัดตั้งกองทุน เรียกวา “กองทุน

หมูบาน หรือ กองทุนชุมชนเมือง” รวมท้ัง “กองทุนชุมชนทหาร” และ “กองทุนตามหลักศาสนา

อิสลาม (ชารีอะฮ)” และมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

  (1) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน 

สรางรายได เพ่ิมรายได และลดรายจาย หรือสําหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ

สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวมอ่ืนใดใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  (2) เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเรงดวนสําหรับประชาชน

ในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  (3) รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหลงเงินทุนอ่ืน เพ่ือดําเนินการ

ตามวัตถุประสงค 

  (4) ใหกูยืมเงินแกกองทุนหมูบานอ่ืน เพ่ือประโยชนในการสรางความเขมแข็ง

ใหแกเศรษฐกิจของหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  (5) กระทําการใดๆ เพ่ือพัฒนาองคความรู คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการ

ของสมาชิกหรือประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ

และสังคมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 ทุนและทรัพยสินในการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประกอบดวย  

1) เงินท่ีคณะกรรมการจดัสรรให 

2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

3) เงินท่ีสมาชิกนํามาลงหุนหรือฝากไวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามระเบียบ

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

4) เงินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดรับบริจาคโดยปราศจาก

เง่ือนไขหรือขอผูกพันใดๆ 

5) ดอกผล รายได หรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

  ท้ังนี้ กองทุนท่ีจัดตั้งข้ึน มีการบริหารจัดการดวยกระบวนการมีสวนรวมของ

หมูบานและชุมชน บนพ้ืนฐานประชาธิปไตย เชื่อมดยงกระบวนการเรียนรูรวมกันของคนในชุมชน 

ระหวางชุมชนรวมถึงภาคหนวยงานภาคราชการ เอกชน และประชาสังคม และเก้ือกูลประโยชนตอ

ผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน 

   ในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กําหนดใหมีคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง จํานวน 9-25 คน ในการคัดเลือกคณะกรรมการ ใหคํานึงถึง

ชายและหญิงในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
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(1) บริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมทั้งตรวจสอบ กํากับ ดูแล และ

จัดสรรดอกผล รายไดหรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

(2) ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เก่ียวกับการบริหารกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 

(3) จัดตั้งสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองหรือสํานักงานกองทุน

ชุมชนเมืองแลวแตกรณี 

(4) รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก 

(5) จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(6) พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิกหรือกองทุนหมูบานอ่ืนตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(7) ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการท่ีเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

(8) จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามหลักเกณฑ  วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(9) สํารวจ และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน 

และวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชนเมือง ตลอดจนขอมูลและการดําเนินการเก่ียวกับ

กองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(10)  พิจารณาดําเนินการใดๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวม

อ่ืนใดของสมาชิกและหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(11)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหสอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยูแลว

ในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

(12)  ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

(13)  รายงานผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังฐานะการเงินของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงาน

เรื่องดังกลาวใหสมาชิกทราบตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(14)  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งตามท่ี

คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 

   6) การขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กําหนดใหมีคณะอนุกรรมการ 

สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบาน ในระดับตางๆ ดังนี้ 

  (1) ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด

เปนประธาน ปลัดจังหวัดเปนรองประธาน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนธนาคารออมสิน 
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ผูแทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ผูแทนธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คลังจังหวัด 

ผูแทนสถาบันการศึกษาหรือศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด 

เกษตรจังหวัด พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนหาคน ผูแทนคระกรรมการเครือขายกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองระดับจังหวัดจํานวนหาคน เปนอนุกรรมการ พัฒนาการจังหวัด เปนอนุกรรมการและ

เลขานุการ หัวหนากลุมแผนงานและขอมูลสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เปนอนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการคนท่ีหนึ่ง พนักงานสํานักงาน เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการคนท่ีสอง 

    ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ออกคําสั่งแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่นๆ จํานวนหาคน สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขาย

กองทุนหมูบานระดับจังหวัดจํานวนหาคน ใหเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเลือกกันเอง 

แลวเสนอชื่อตอประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งตอไป 

    ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

   ก. รับข้ึนทะเบียนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

    ข. สนับสนุนใหเกิดการเตรียมความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง และ

ใหความเห็นผลการประเมินความพรอมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงผานการประเมินของ

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอรวมกับชุมชนตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

    ค. จัดทํายุทธศาสตร แผนงาน และงบประมาณการพัฒนา และบูรณการ

การขับเคลื่อนงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    ง. เปนหนวยสนับสนุนการจัดการความรูใหกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ตลอดจนเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทุกระดับ 

    จ. ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ในจังหวัด ใหเปนไปตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด เพ่ือใหเกิดความโปรงใส และ

บรรลุตามเปาหมาย และวัตถุประสงค 

    ฉ. ประสานความรวมมือ เพื่อสนับสนุนดานวิชาการ และการจัดการให

สอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในจังหวัด 

    ช. จัดทําระบบขอมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองตางๆ ในจังหวัดเพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธแกประชาชน และสวนท่ีเก่ียวของตางๆ ทราบ 
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    ซ. รายงานผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานในจังหวัดใหคณะกรรมการทราบ

ตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนดแตงตั้งคณะกรรมทํางานเพื่อชวยดําเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ีของคณะ อนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด 

    ฌ. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

  (2) ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปนประธาน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปนรองประธาน ผูแทน

การเคหะแหงชาติ ผูแทนสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ังคงของมนุษย ผูแทนธนาคารออมสิน ผูแทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ผูแทนธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผูอํานวยการสํานักการคลังกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิจาก

องคกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนหาคน ผูแทนคณะกรรมการเครือขายกองทุนชุมชนเมืองกรุงเทพ 

มหานครจํานวนหาคน เปนอนุกรรมการ ผู อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 

เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ คนที่หนึ่ง พนักงานสํานักงาน เปนอนุกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการคนท่ีสอง 

    ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร ออกคําสั่ง

แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนหาคน สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขาย

กองทุนชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครจํานวนหาคน ใหเครือขายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเอง 

แลวเสนอชื่อตอประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งตอไป 

ใหคณะ อนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

      ก. รับข้ึนทะเบียนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

      ข. สนับสนุนใหเกิดการเตรียมความพรอมของหมูบานและชุมชนเมืองในเขต

กรุงเทพมหานคร และใหความเห็นผลการประเมินความพรอมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ซ่ึงผานการประเมินของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตรวมกับชุมชนตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติ

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

      ค. จัดทํายุทธศาสตร แผนงาน และงบประมาณการพัฒนา และบูรณาการ

การขับเคลื่อนงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 

      ง. เปนหนวยสนับสนุนการจัดการความรูใหกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเครือขายกองทุนเมืองทุกระดับ 

      จ. ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหเปนไปตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกําหนด เพื่อใหเกิด

ความโปรงใส และบรรลุตามเปาหมาย และวัตถุประสงค 
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      ฉ. ประสานความรวมมือ เพ่ือสนับสนุนดานวิชาการ และการจัดการ

ใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร 

      ช. จัดทําระบบขอมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธแกประชาชน และ

สวนท่ีเก่ียวของตางๆ ทราบ 

      ซ. รายงานผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในเขต

กรุงเทพมหานครใหคณะกรรมการทราบตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด 

      ฌ. แตงตั้งคณะกรรมทํางานเพ่ือชวยดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีของ

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร 

     ญ.ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  

  (3) ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ประกอบดวย นายอําเภอ 

เปนประธาน ปลัดอําเภอ หัวหนากลุมหรือฝาย บริหารงานปกครอง เปนรองประธาน ปลัดเทศบาล

หรือปลัดเมืองพัทยา ทองถ่ินอําเภอ เกษตรอําเภอ ผูอํานวยการศูนยบริการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ 

ผูแทนสถาบันการเงินท่ีเก่ียวของ ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนหาคน ผูแทน

คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานระดับอําเภอจํานวนหาคน เปนอนุกรรมการ พัฒนาการอําเภอ

เปนอนุกรรมการและเลขานุการ เจาหนาท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจํานวนหนึ่งคน เปนอนุกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ 

   ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ออกคําสั่งแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนหาคน สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขาย

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับอําเภอจํานวนหาคน ใหเครือขายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเอง 

แลวเสนอชื่อตอประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งตอไป  

   ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

     ก. สนับสนุนการเตรียมความพรอมของหมูบานในอําเภอดวยกระบวนการ

เรียนรูการมีสวนรวม และการพ่ึงพาตนเอง 

     ข. จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร และงบประมาณกองทุน

หมูบานของจังหวัด 

     ค. จัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือบูรณาการการพัฒนากองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 

     ง. เปนหนวยจัดการความรูเพ่ือบูรณาการการพพัฒนากองทุนหมูบานและ      

ชุมชนเมือง 
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     จ. ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําการแกไขปญหา ขอรองเรียน ขอขัดแยง

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

     ฉ. รายงานผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในอําเภอให

คณะ อนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด 

     ช. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมอบหมาย 

  (4) ใหมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ประกอบดวย ผูอํานวยการเขต 

เปนประธาน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด เปนรองประธาน ผูชวยผูอํานวยการเขต หัวหนา

ฝายการคลังเขต ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนหาคน ผูแทนคณะกรรมการ

เครือขายกองทุนชุมชนเมืองระดับเขต จํานวนหาคน เปนอนุกรรมการ หัวหนาฝายพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคมเขต เปนอนุกรรมการและเลขานุการ นักพัฒนาชุมชนระดับ 6 ตามท่ีผูอํานวยการเขต

มอบหมายจํานวนหนึ่งคน เปนอนกุรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ออกคําสั่งแตงตั้ง

ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรประชาชนและอื่นๆ จํานวนหาคน สําหรับผูแทนคณะกรรมการเครือขาย

กองทุนชุมชนเมืองระดับเขตจํานวนหาคน ใหเครือขายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเอง แลวเสนอชื่อ

ตอประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ เพ่ือออกคําสั่งแตงตั้งตอไป 

    ใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

     ก. สนับสนุนการเตรียมความพรอมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ในระดับเขตดวยกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม และการพ่ึงพาตนเอง 

     ข. จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร แผนงานงบประมาณกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองในระดับเขตกรุงเทพมหานคร 

     ค. จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อบูรณาการการพพัฒนากองทุนหมูบาน

ในระดับเขตกรุงเทพมหานคร 

     ง. เปนหนวยจัดการความรู เพื่อบูรณาการการพพัฒนากองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองในระดับเขตกรุงเทพมหานคร 

     จ. ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําแนะนําการแกไขปญหา ขอรองเรียน ขอขัดแยง

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในระดับเขตกรุงเทพมหานคร 

     ฉ. รายงานผลการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในเขตให

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานครตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด 

     ช. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร

มอบหมาย 
 

กลไกการขับเคล่ือนงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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สํานักงานกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.8.14 การบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   1) ระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   การบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนั้น นอกเหนือจากจะมีพระราชบัญญัติ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ยังมีระเบียบขอบังคับ

ท่ีเก่ียวของการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของตนเอง โดยจะแตกตางกันไปตามสภาพ

ความตองการและบริบทของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนั้นๆ ซึ่งระเบียบคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

พ.ศ. 2551 ขอ 21 (2) ไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามฯ ระดับจังหวัด 
------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามฯ ระดับอําเภอ 

 

หนวยงานและองคกรภาคี 

  - หนวยงานภาคราชการ 

  - สถาบันการเงิน 

  - สถาบนัอุดมศึกษา 

   องคกรพัฒนาเอกชน 

กองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

เครือขายกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองระดับตางๆ 

ภาพ 3  กลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับเก่ียวกับการบริหารกองทุนหมูบาน โดยไดรับความเห็นชอบจาก

สมาชิก โดยมีองคประกอบท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

    (1) หมวดท่ีเ ก่ียวของกับคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

หมวดท่ีเก่ียวของกับสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองหมวดท่ีเก่ียวของกับเงินทุนกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

    (2) หมวดท่ีเก่ียวของกับการเงินการบัญชี กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

หมวดท่ีเก่ียวของกับการรวบคุมและตรวจสอบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

  กรณีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เนื่องจากโดยสภาพขอเท็จจริงสุดวิสัยท่ี

ดําเนินการไดใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองรายงานปญหา และเสนอระเบียบปฏิบัติ 

เพ่ือแกไขปญหาตอคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอพิจารณา และนําเสนอคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศใชเปนรายกรณี ตอไป 

   2) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละกองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองจํานวนไมนอยกวาเกาคนแตไมเกินสิบหาคน ซ่ึงมาจากสมาชิกโดยการเลือกกันเอง

จากบุคคลที่มีความรูความสามารถ และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง เปนท่ียอมรับของประชาชนในหมูบานและชุมชนเมืองสําหรับการเลือกคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานนั้นควรคํานึงถึงจํานวนกรรมการชายและหญิงในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 

   หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

นั้นใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ออกระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบาน และชุมชน

เมืองตามมติของท่ีประชุมสมาชิก โดยใหคํานึงถึงหลักศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

ของแตละหมูบานหรือชุมชนเมือง ซ่ึงกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตองมีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามดังนี้ 

   (1) เปนผูที่อยูในทะเบียนและอาศัยอยูในหมูบานหรือชุมชนเมืองติดตอกัน

เปนระยะเวลาไมนอยกวาสองป กอนสันท่ีไดรับคัดเลือกเปนกรรมการกองทุนหมูบาน 

  (2) เปนผูบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ หรือบรรลุนิติภาวะ

โดยการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  (3) เปนผูท่ีไมมีความประพฤติบกพรองในศีลธรรมอันดี มีความรับผิดชอบ 

เสียสละมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน ไมติดพนัน ไมเก่ียวของกับสิ่งเสพติด และไมมีประวัติเสียหาย

ทางดานการเงิน ตลอดจนยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

59 
 
  (4) ไมเปนบุคคลวิกลจริตท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

ไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย 

  (5) ไมเคยรับโทษจําคุก โดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  (6) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

หรือความผิดตอทรัพยสิน เวนแตความผิดฐานทําใหเสียทรัพยหรือบุกรุก 

  (7) ไมเคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ องคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือ

สรางความเสียหายอยางรายแรงแกทางราชการ องคกร หรือหนวยงานท่ีสังกัด 

  (8) ไมเปนผูท่ีเคยพนจากตําแหนงคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาในสามของจํานวนกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท้ังหมดเทาท่ีมีอยู และท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหออกดวยคะแนนเสียง

เกินกวาในสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

    2) อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดังนี้ 

   (1) บริหารจัดการกองทุนหมูบาน รวมท้ังตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรร

ดอกผลรายไดหรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   (2) ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เก่ียวกับการบริหารกองทุนหมูบาน 

   (3) จัดตั้งสํานักงานกองหมูบาน หรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง แลวแตกรณี 

   (4) รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก 

   (5) จัดหาทุนจากแหลงเงินทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด 

   (6) พิจารณาเงินกูยืมใหแกสมาชิกหรือกองทุนหมูบานอ่ืนตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

   (7) ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุนหมูบาน 

   (8) จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

   (9) สํารวจ และจัดทําขอมูลเ ก่ียวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม

การครัวเรือน และวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชนเมือง ตลอดจนขอมูลและการดําเนินการ

เก่ียวกับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

  (10) พิจารณาดําเนินการใดๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนสวนรวม

อ่ืนใดของสมาชิกและหมูบานหรือชุมชนเมือง 
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  (11) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือสอดรับและเก้ือกูลกับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแลวในหมูบาน

หรือชุมชนเมือง 

  (12) ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   (13) รายงานผลการดําเนินการปญหาและอุปสรรค รวมท้ังฐานะการเงินของ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงาน

เรื่องดังกลาวใหสมาชิกทราบตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

   (14) ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามประกาศระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งตามท่ี

คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมายดําเนินการใดๆ ตาม (10) ใหใชจายจากเงินรายไดของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง ซ่ึงมิใชเงินท่ีไดรับจัดสรรจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

   3) การดํารงตําแหนงของกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

        ในวาระเริ่มแรกในสวนของหมูบานและชุมชนเมือง ใหผูใหญบานเรียกประชุม

หัวหนาครัวเรือนในหมูบาน ครัวเรือนละหนึ่งคน เพ่ือเปดเวทีชาวบานในการชี้แจง ทําความเขาใจ 

เตรียมความพรอมและดําเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จากผูท่ีมีคุณสมบัติ 

โดยมีคณะกรรมอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนสนับสนุน

ใหการเลือกสรรดําเนินไปดวยความโปรงใสบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

   การประชุมตามวรรคหนึ่ง ผูมาประชุมจะตองมีหัวหนาครัวเรือนจํานวน

ไมนอยกวาสามในสี่ของครัวเรือนท้ังหมดในหมูบาน ท้ังนี้ หัวหนาครัวเรือนอาจมอบหมายใหผูแทน

ครัวเรือนเขาประชุมแทนได 

   เม่ือท่ีประชุมกําหนดวิธีการเลือกแลวเสร็จ ใหผูใหญบานและคณะอนุกรรมการ

สนับสนนุระดับอําเภอสนับสนุนใหการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนไปตาม

มติของเวทีชาวบานในสวนของชุมชนเมืองใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอหรือ

ระดับเขตเปนผูทําหนาท่ีแทนผูใหญบานตามวรรคแรก 

   คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ

สองป เม่ือครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันท่ีกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตามวรรคแรก 

ใหกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จับสลากออกจํานวนก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท้ังหมดกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่ถูกจับสลากออก

ไมถือวาพนตําแหนงตามวาระ กรรมการกองทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีพนตําแหนงอาจไดรับ

คัดเลือกอีกได 

   ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพนจากตําแหนงตามวรรคสอง 

และพนจากตําแหนงตามวาระใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประกอบดวย

กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท้ังหมดท่ีมีอยู จัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนง
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แทนกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองซ่ึงพนจากตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด 

ภายในระยะเวลาสามสิบวัน 

   กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับ

คัดเลือกอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันมิได เวนแตในกรณีที่กรรมการกองทุน

หมูบาน และชุมชนเมืองซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ ไดรับมติจากท่ีประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียง

สามในสี่รับรองใหเปนกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอ และมีความประสงคท่ีจะปฏิบัติงาน

ตอไปใหมีสิทธิเปนกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอไปตามวาระ 

   ใหกองทุนหมูบาน จัดทํารายงานการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองท่ีไดรับการคัดเลือกเสนอใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอหรือระดับ

เขตทราบ 

   การพนตําแหนงคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง นอกจาก

การพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพนจากตําแหนงเม่ือ 

   (1) ตาย 

   (2) ลาออก 

   (3) คณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวา

สองในสามจํานวนกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท้ังหมดเทาท่ีอยู 

   (4) ท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวน

สมาชิกท้ังหมด 

   (5) เปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

   ก. เปนบุคคลวิกลจริตท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือน

ไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย 

   ข. เคยรับโทษจําคุก โดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

   ค. เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

หรือความผิดตอทรัพยสิน เวนแตความผิดฐานทําใหเสียทรัพย หรือบุกรุก 

        ง. เคยถูกใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ องคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะความผิดวินัยอยางรายแรงฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือ

สรางความเสียหายอยางรายแรงแกทางราชการ องคกร หรือหนวยงานท่ีสังกัด 

   จ. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ใหออกเนื่องจาก

มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาขาดคุณสมบัติและมีลักษณะตองหามตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
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หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

พ.ศ. 2551 

   ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พนจากตําแหนงกอนวาระ 

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน อาจแตงตั้งบุคคลจากสมาชิกเขาดํารงตําแหนงกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแทนก็ได และใหผูท่ีไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนเอง 

  3) สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

     สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองประกอบดวยบุคคลธรรมดาท่ีอาศัยอยูใน

หมูบานหรือชุมชนเมืองนั้น และมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองการรับสมัครสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพของสมาชิก ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

เง่ือนไข และวิธีการท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด เชน คุณสมบัติ เง่ือนไขในการเปนสมาชิก 

สทิธิและหนาท่ี วิธีการสมัคร 

 

 

   4) ทุนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

     กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังนี้ 

   (1) เงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรให 

   (2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

   (3) เงินที่สมาชิกนํามาลงหุนหรือฝากไวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

   (4) เ งินหรือทรัพยสินอ่ืนท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดรับบริจาค

โดยปราศจากเง่ือนไขหรือขอผูกพันใดๆ 

   (5) ดอกผล รายได หรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

หมูบาน 

   5) การเงินและการบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    (1) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองจัดทําบัญชีของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองตามหลักเกณฑ วิธีการ ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กําหนด 

และจัดทํารายงานการรับ-จาย เงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และ

แจงใหสมาชิกทราบ รวมท้ังจัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปรายงานตอคณะกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

    (2) ใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทํางบการเงินทุกหกเดือน เพื่อจะได

รับทราบผลประกอบการของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองโดยรวม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

63 
 
   6) การควบคุมและตรวจสอบกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    (1) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตองจัดใหมีการตรวจสอบ

ภายในเก่ียวกับการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของสมาชิก

เปนหลัก 

    (2) ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทํางบการเงินพรอมท้ัง

รายละเอียดประกอบสงใหผูตรวจสอบบัญชี ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

กําหนดภายในระยะเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันสิ้นปบัญชีของทุกป (31 ธันวาคม ของทุกป) 

    (3) ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สรรหาผูตรวจสอบบัญชี

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป เพื่อขอความเห็นชอบ

ในการทําหนาท่ีตรวจสอบ และประเมินผลการใชจายเงิน และทรัพยของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ใหทําบันทึกรายงานผลการตรวจสอบบัญชีตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พรอมท้ัง

จัดพิมพเผยแพรตอสมาชิกและท่ีสาธารณะ 

    (4) ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีหนาท่ีอํานวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ แตงตั้ง

เพ่ือตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    (5) ใหผูตรวจสอบท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

แตงตั้งจัดสงผลประกอบการ และงบการเงินใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และ

แสดงความเห็นภายในหกสิบวัน นับแตวันสิ้นปบัญชี (31 ธันวาคม ของทุกป) 

    7) กิจกรรมกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    เพ่ือใหการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสอดคลองตามหลักการ 

เหตุผล และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 

ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประกอบดวย 

     (1) การประชุม  

  ก. การประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ตองมีกรรมการ

มาประชุมเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท้ังหมดเทาท่ีมีอยูในขณะนั้น 

จึงจะเปนองคประชุม 

    ถาประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทําหนาท่ีประธาน

ในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองและรองประธานกรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการกองทุนหมูบาน
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และชุมชนเมืองท่ีมาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองคนหนึ่งเปนประธาน

ในท่ีประชุม 

    การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเทากันใหประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

    กรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ผูใดมีสวนไดสวนเสียเปนสวนตัว

ในเรื่องใด หามมิใหเขารวมประชุมเรื่องนั้น 

   ข. การประชุมสมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    กองทุนจัดใหมีการประชุมสมาชิกอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยเรียก

การประชุมดังกลาววาการประชุมใหญสามัญประจําป ซึ่งจะดําเนินในเดือนมกราคมของทุกป 

ภายหลังจากการปดบัญชีและทํางบดุลของกองทุนเรียบรอย เพ่ือพิจารณาผลการบริหารงานของ

คณะกรรมการ ตรวจสอบฐานะการเงินของกองทุน 

    นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําปแลว คณะกรรมการกองทุน

อาจเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได เม่ือมีเหตุท่ีตองขอมติหรือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิก

ตามระเบียบขอบังคับนี้ใหคณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในวิสามัญภายใน

ระยะเวลาสิบหาวันนับ แตวันท่ีไดรับการรองขอเปนหนังสือจากสมาชิกซ่ึงเขาชื่อกันจํานวนไมนอยกวา

หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 

    การประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญ สมาชิกอาจมอบอํานาจใหผูใด

มาประชุมแทนได 1 คน และจะตองมีสมาชิกมาเขาประชุมเกินกึ่งหนึ่งจึงจะถือวาครบองคประชุม 

ถาไมครบองคประชุมใหเรียกประชุมใหมภายใน 15 วัน นับแตวันนัดประชุมครั้งแรก ในการประชุม

ครั้งหลังถามิใชการประชุมใหญสามัญประจําปเม่ือสมาชิกประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดก็ใหถือเปนองคประชุมโดยมติท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 

 

    (2) การกูยืม การชําระคืน และการทํานิติกรรมสัญญา 

  ก. การกูยืมกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  

   คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีอํานาจในการอนุมัติเงินกู

รายหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท 

   กรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีมติเห็นควรอนุมัติ

เงินกูรายใดเกินกวา 20,000 บาท ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เรียกประชุมสมาชิก

เพ่ือใหสมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตอไป แตท้ังนี้การอนุมัติเงินกูรายหนึ่งตองไมเกินจํานวน 

50,000 บาท 
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   การอนุมัติเงินกูฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองอนุมัติไดไมเกินรายหนึ่งจํานวนไมเกิน 10,000 บาท จากเงินบัญชีกองทุนหมูบาน

บัญชีท่ี 1 (บัญชีเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐบาล 1 ลานบาท) 

   กองทุนหมูบานสามารถเบิกถอนเงินสดจากบัญชีที่ 1 มาเก็บไว

เปนเงินสดไดตามระเบียบขอบังคับของกองทุน โดยวงเงินท่ีเก็บรักษาประจําวันจะตองไดรับความเห็นชอบ

ท่ีประชุมสมาชิก ซ่ึงมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกท้ังหมด 

  ข. การชําระคืนเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู หรือเงินยืมใหคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองพิจารณาตามความเหมาะสมแหงสัญญาเงินกูแตละราย 

   ก) เงินกู หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซ่ึงใหกูหรือยืมจากเงินและดอกเบี้ย

หรือผลอันเกิดจากเงินท่ีไดรับจากการจัดสรร หรือสมทบจากสํานักงาน ใหผูกู หรือผูชําระใหแลวเสร็จ

ภายในกําหนดระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับจากวันท่ีทําสัญญา ยกเวนเงินบัญชีอ่ืน 

   ข) เงินกู หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซ่ึงใหกูหรือยืมจากเงินและดอกเบี้ย

หรือผลอันเกิดจากเงินกู หรือยืมจากสถาบันการเงิน ใหผูกู หรือผูยืมชําระคืนตามท่ีกําหนดไวในสัญญา 

    ค. วิธีการชําระคืน 

    ก) สมาชิกติดตอขอชําระเงินกับคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบเงินงวด

ท่ีจะตองสงชําระ 

    ข) คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จัดทําหนังสือ

แจงความประสงคในการชําระคืน ใหสมาชิกจํานวน สามฉบับ 

    ค) สมาชิกนําเงินฝากเขาบัญชีของตนเอง พรอมทั้งทําหลักฐาน

การถอนเงิน เพ่ือใหธนาคารถอนเงินดังกลาวนําฝากเขาบัญชีท่ี 1 

    ง) ธนาคารมอบหนังสือแจงความประสงคในการชําระคืน ฉบับที่ 1 

และฉบับท่ี 2 ใหสมาชิก เพ่ือเก็บเปนหลักฐานหนึ่งฉบับและนําไปมอบใหคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง เพ่ือเปนหลักฐานในการจัดทําบัญชีหนึ่งฉบับ 

   กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอาจสามารถกําหนดวิธีการชําระคืนเงินกู 

หรือเงินยืม โดยการชําระคืนตอคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือชําระคืนโดยใชบริหาร

ของธนาคารในการใหบริการในหมูบานหรือชุมชนเมือง ท้ังนี้จะตองกําหนดข้ันตอน วิธีการ ตลอดจน

การบริการท่ีโปรงใสเปนธรรมแกสมาชิก ท้ังนี้โดยใหกําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

   ในกรณีท่ีผูกูผิดสัญญาไมชําระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ย หรือคาตอบแทน

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน ใหผูกูเสียเบี้ยปรับตามจํานวนที่ระเบียบ หรือขอบังคับ
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ท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนดไวอยางแนนอนสําหรับจํานวนเงินท่ีขาด หรือคางชําระเวนแต

ผูกูไดรับอนุญาตใหผอนผันการชําระหนี้ 

   คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อาจพิจารณายกเลิกหรือ

ปรับลดเบี้ยปรับใหแกผูกูรายหนึ่งรายใดก็ไดเมื่อมีเหตุผลอันสมควร และดวยความเห็นชอบ

จากท่ีประชุมสมาชิกดวยเสียงเกินก่ึงหนึ่ง หรือดําเนินการอ่ืนๆ ตามระเบียบท่ีกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองกําหนด 

   ในกรณีท่ีผูกูมิไดเริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงคในการกูยืมเงิน หรือ

เม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูกูนําเงินไปใชนอกกรอบวัตถุประสงคโดยปราศจากเหตุผลอันควร 

ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีอํานาจยกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูพรอมดอกเบี้ย 

หรือคาตอบแทนท่ีคางชําระคืนเต็มจํานวนไดโดยทันที 

    ง. การทํานิติกรรมสัญญา 

    ใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานแตงตั้งผูแทนกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองอยางนอยสองคนเปนผูแทนคณะกรรมการกองทุนหมูบานในการทําสัญญากูยืมเงินกับ

ผูขอกูท่ีไดรับอนุมัติเงินกู 

    คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจเรียกหลักประกันเงินกู ไมวาจะเปน

บุคคล หรือทรัพยสิน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

    จ. การออม (สัจจะสะสม/เงินหุน/เงินรับฝาก) 

    คณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถกําหนดระเบียบเกี่ยวกับ

การสงเสริม สนับสนุนใหสมาชิกกองทุน ออมเงินกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ผานการถือหุน

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง หรือมีเงินฝากสัจจะ หรือเงินรับฝาก ไวท่ีกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง โดยมีการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไวรองรับเงินออมจากสมาชิกกองทุน (บัญชีท่ี 2) 

    ในการชําระคาหุน สมาชิกอาจชําระเปนเงิน ทรัพย หรือแรงงานตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกองทุนหมูบานกําหนดไวในระเบียบหรือขอบังคับของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 

    หุน หมายความวา การออมทรัพยในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลคาของหุน

ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 

    เงินฝากสัจจะ หมายความวา เงินท่ีสมาชิกตกลงท่ีจะฝากหรือออมไวกับ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยใหถือวาเงินออมเปนเงินสะสม ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับ

ท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 
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    เงินรับฝาก หมายความวา เงินรับฝากประเภทตางๆ นอกเหนือจากเงิน

ออมตามท่ีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองกําหนด 

    ฉ. การจัดสรรกําไร และดารจัดระบบสวัสดิการ 

    การจัดสรรกําไรสุทธิ เมื่อสิ้นปบัญชีหากปรากฏวาปใดมีกําไรสุทธิ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานสามารถนํากําไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑและเงื่อนไข

ท่ีกองทุนหมูบานกําหนด 

   การจัดสรรกําไรสุทธิบัญชีที่ 1 ใหคํานึงถึงประโยชนของประชาชน 

หมูบาน และชุมชน โดยใหจัดสรรเปนเงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยงและเงินอ่ืนตามระเบียบ

กองทุนหมูบานท้ังนี้หามมิใหจัดสรรกําไรสุทธิตามสวนการถือหุนของสมาชิก สําหรับเงินสมทบกองทุน

และเงินประกันความเสี่ยงใหคงไวในบัญชีท่ี 1 คณะกรรมการกองทุนหมูบานอาจกําหนดหลักเกณฑ 

เง่ือนไข วิธีการในการจัดสรรกําไรสุทธิของบัญชีท่ี 1 เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนของการบริหารจัดการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติได ตอไป 

 2.8.15 โครงการและกิจกรรมท่ีสําคัญ เพ่ือการพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไดกําหนดโครงการและกิจกรรมท่ีสําคัญ

ในการพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดังนี้ 

   1) โครงการเพ่ิมทุนแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 

 ป พ.ศ. 2546 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ไดอนุมัติและ

จัดสรรโอนเงินเพ่ิมทุน สําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทีมีการบริหารจัดการท่ีดี จากการประเมิน

ดานการบริหารจัดการกองทุนของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กองทุนละ 

100,000 บาท 

   2) โครงการขยายวงเงินกูจากสถาบันการเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    สืบเนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ เห็นชอบ

โครงการขอบขยายวงเงินของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยการกูยืมจากสถาบันการเงิน 

เม่ือคราวประชุมครั้งท่ี 1/2546 วันท่ี 13 พฤษภาคม 2546 และเสนอคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ

เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2546 เพ่ือเพ่ิมทุนสําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี

ตามผลการประเมินประสิทธิภาพของ สทบ. และเปนหมูบานท่ีปลอดยาเสพติด 

   วัตถุประสงค 

    (1) เพ่ือสนับสนุนดานสินเชื่อแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนการเปดโอกาส

ของกองทุนหมูบานไดมีเงินท่ีเพียงพอในการลงทุน สรางงานสรางอาชีพ สรางรายไดใหแกประชาชน

ในหมูบานและชุมชน รวมถึงวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน 
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    (2) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ใหเกิดศักยภาพ

และประสิทธิภาพในการสรางความเขมแข็ง ม่ันคงและยั่งยืนของหมูบานและชุมชน 

    (3) เพ่ือสนับสนุนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ 

   เปาหมายเชิงนโยบาย 

   เปนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (นิติบุคคล) ท่ีมีความตองการ มีแผนการลงทุน 

และความพรอมดวยคุณสมบัติท่ีกําหนดและหลักเกณฑวิเคราะหการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน

(ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย) 

   หลักเกณฑ และเง่ือนไขคุณสมบัติ ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีจะยื่นขอ

ขยายวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน มีดังนี้ 

    (1) เปนกองทุนจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลว 

    (2) ประชุมสมาชิกกองทุนมีมติใหขอขยายวงเงินกูจากสถาบันการเงิน 

    (3) ไมมีเงินขาดบัญชี (บัญชีท่ี 1) 

    (4) มีหนี้คางชําระ (บัญชีท่ี 1) ไมเกินรอยละ 8 ของยอดเงินกู 

    (5) สามารถทํางบการเงิน ติดตอกันอยางนอย 3 ป และมีกําไร 

    (6) สัดสวนของเงินออมและหุน (บัญชีท่ี 2) ไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินกองทุน 

(บัญชีท่ี 1) 

  ข้ันตอนการขอขยายวงเงินกูจากสถาบันการเงิน 

   (1) การยื่นขอขยายวงเงินกูจากสถาบันการเงิน 

      กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีมีความประสงคขอขยายวงเงินกูจากสถาบัน

การเงิน ตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด โดยมีแบบการขอขยายวงเงินกูและเอกสารประกอบ ดังนี้ 

     ก. ยื่นคําขอตามแบบคําขอขยายวงเงินกูจากสถาบันการเงิน (กทบ.9) 

โดยกรอกขอความใหถูกตอง ครบถวน และมีความเปนจริง 

     ข. แบบเอกสารประกอบคําขอขยายวงเงินกู ดังนี้ 

     ก) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

     ข) สําเนาการประชุมสมาชิก ท่ีมีมติใหขอขยายวงเงินกูจากสถาบันการเงิน 

     ค) สําเนางบการเงิน ติดตอกัน 3 ป 

     ง) สําเนาบัญชีเงินกองทุน บัญชีท่ี 1 และบัญชีท่ี 2 

     ค. ยื่นคําขอขยายวงเงินกู ไดท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอในเขตพื้นท่ี

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนั้นตั้งอยู 

     ง. กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแตละกองทุนสามารถยื่นขอขยายวงเงิน

กูจากสถาบันการเงินไดเพียง 1 แหง 
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     จ. หากไดรับการปฏิบัติ หรือชะลอการอนุมัติเงินกูจากสถาบันการเงิน 

ซ่ึงขอกูเงินแหงแรก กองทุนสามารถยื่นขอขยายวงเงินกูจากสถาบันการเงินแหงใหมได โดยตองจัดทํา      

กทบ. ใหม 

   (2) การตรวจสอบคุณสมบัติของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และประเมิน

หลักเกณฑ/เง่ือนไขการอนุมัติเงินกูของสถาบันการเงิน 

     คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมืองระดับอําเภอ 

    ก. ตรวจสอบคุณสมบัติของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยพิจารณาจาก

แบบคําขอขยายวงเงินกูฯ และเอกสารประกอบคําขอ โดยตองผานคุณสมบัติ 

 

 

 

    ก) กองทุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวน 

     (ก) เปนกองทุนจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแลว 

    (ข) ท่ีประชุมสมาชิกกองทุนมีมติใหขอขยายวงเงินกูจากสถาบันการเงิน 

    (ค) มีการแสดงงบการเงิน ติดตอกันอยางนอย 3 ป และมีกําไร 

    (ง) ไมมีเงินขาดบัญชี สําหรับบัญชีท่ี 1 

    (จ) มีหนี้คางชําระ สําหรับบัญชีท่ี 1 ไมเกินรอยละ 8 ของยอดเงินกู 

    (ฉ) สัดสวนของเงินออมและหุน (บัญชีท่ี 2) ไมนอยกวารอยละ 15 

ของเงินกองทุน (บัญชีท่ี 1) 

   ข. กองทุนท่ีคุณสมบัติไมครบถวน 

   ก) กองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองท่ีมีคุณสมบัติถูกตองครบถวนเปนจริง

ใหประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอลงนามรับรอง แลวติดตอกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองมารับเอกสารเพ่ือนําไปยื่นธนาคารสาขาในพ้ืนท่ี เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑและเงื่อนไข

การวิเคราะหเงินกูของแตธนาคารตอไป 

   ข) กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีขาด หรือไมผานคุณสมบัติการขอขยาย

วงเงินกูใหติดตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มารับเอกสารเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไข หรือพัฒนา

ศักยภาพกองทุนใหมีคุณสมบัติถูกตอง ครบถวน ตอไป 

  (2) สถาบันการเงิน (ธนาคารสาขาของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย) 

  ก. วิเคราะหเงินกู ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของแตละธนาคาร สําหรับ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีผานการรับรองของประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ 
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  ข. กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีผานหลักเกณฑและเง่ือนในของธนาคาร

จะไดนับการอนุมัติเงินกูยืม แลวติดตอใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมาทําสัญญากูยืมเงินและ

สัญญาคํ้าประกัน และแจงใหคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอทราบ เพื่อบันทึกประวัติ

การกูยืมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองตอไป 

  ค. กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีไมผานหลักเกณฑและเง่ือนไขของธนาคาร

ใหติดตอกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มารับเอกสารเพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาศักยภาพ

กองทุนใหมีประสิทธิภาพเขาหลักเกณฑและเง่ือนไขตอไป 

   (3) ทําบัญชีกูยืมเงินและสัญญาคํ้าประกันและเปดบัญชีรับเงิน 

   ก. กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีไดรับการอนุมัติกูยืม ตองทําสัญญา

การกูยืมเงินและสัญญาคํ้าประกัน และเปดบัญชีเงินกูยืม (บัญชีท่ี 3) 

   ข. สถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย) โอนเงิน

เขาบัญชีเงินกูยืม (บัญชีท่ี 3) 

   ค. คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง นําเงินไปใชตามแผนการลงทุน

หรือแผนการกูยืม เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนใหสมาชิกกูยืมเพ่ือประกอบอาชีพ สรางงาน และสรางรายได

ตอไป 

 

 

   3) การสรางเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   ตามท่ีรัฐมีนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (กองทุน 1 ลานบาท) 

เปนการเสริมสรางกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองในดานการเรียนรูการสราง

และพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือการแกไขปญหาและเสริมสรางศักยภาพท้ังดานสังคมและเศรษฐกิจของ

ประชาชนในหมูบานและชุมชนเมือง ดวยภูมิปญญาของตนเอง 

   จากปจเจกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สูการสรางพลังเปนเครือขายระดับตําบล 

เพ่ือการชวยเหลือเก้ือกูลอยางเอ้ืออาทรตามวิถีชุมชน และวัฒนธรรมของความผูกพันดวยการเรียนรู

เพ่ือนสอนเพ่ือน พ่ีสอนนอง เพ่ือใหเกิดการยกระดับของกองทุนใหมีความเทาเทียมกันในเครือขาย

ดานการบริหารจัดการกองทุน จากการอยูรอด สูการอยูดีและอยูเดน 

   ความหมาย: เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   เครือขายกองทุนหมูบาน เปนองคกรและเปาหมายเดียวกันดวยการชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกันอยางเอ้ืออาทร สูการเปนสถาบันการเงินชุมชนของประชาชนโดยประชาชนเพ่ือประชาชน

ท่ีมิไดมุงหวังหรือแสวงหากําไรเชิงธุรกิจ 

   วัตถุประสงค: เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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    (1) เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น ประสบการณและเผยแพร

ขอมูลขาวสารความรูของเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทุกระดับกองทุนหมูบานและสถาบัน

การเงินชุมชนท่ีเปนสมาชิกตลอกจนองคกรการเงินรายยอยอ่ืนๆ 

    (2) ใหการสงเสริม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกองทุนหมูบาน และ

สถาบันการเงินชุมชนท่ีเปนสมาชิก 

    (3) เชื่อมโยงกิจการการบริหารจัดการเงินทุนระบบสวัสดิภาพของกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองและสถาบันการเงินชุมชนท่ีเปนสมาชิก ตลอดจนองคกรการเงินรายยอยอ่ืนๆ 

    (4) รวมมือกับทางราชการ องคกรพัฒนาเอกชน องคกรเอกชน และองคกรการเงิน

รายยอยอ่ืนๆ รวมท้ังภาคีตางๆ ในการจัดกิจกรรม 

    (5) ดําเนินการและประสานกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา องคกรอื่นๆ 

เพ่ือศึกษาคนควา วิจัย และประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมูบานท่ีเปนสมาชิก และสนับสนุน

สงเสริมใหมีเครือขายกองทุนหมูบาน และกองทุนหมูบานเกิดการวิจัย วิเคราะห และพัฒนาตนเอง 

    (6) ประสานประโยชนและความรวมมือระหวางองคกรตางๆ ท้ังภายในประเทศ

และตางประเทศในการพัฒนากองทุนหมูบานและสถาบันการเงินชุมชนท่ีเปนสมาชิกตลอดจนองคกร

การเงินรายยอยอ่ืนๆ ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ 

   โครงสราง: เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ประกอบดวยโครงขาย ดังนี้ 

   (1) เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับตําบล 

   (2) เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับอําเภอ 

   (3) เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับจังหวัด 

   (4) เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับภาค 

   ใหมีการจัดตั้งเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองระดับชาติ ในรูปแบบสมาคม

ท่ีมีฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย เพ่ือทําหนาท่ีเชื่อมโยงโครงขาย และรองรับสถานภาพทางกฎหมาย

ตลอดจน การดําเนินงานของเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในระดับตางๆ ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคตลอดจนนโยบายและระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

   องคประกอบของคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แตละระดับ ควรมีจํานวนท่ีเหมาะสมตามตําแหนงหนาท่ี เพ่ือเขาดํารงตําแหนงสําคัญในการบริหาร

เครือขายกองทุนหมูบาน อันไดแก ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการ

ในตําแหนงอ่ืนๆ โดยวิธีการตกลงรวมกันของคณะกรรมการเครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

   บทบาทหนาท่ี:  เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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     (1) เชื่อมประสานนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติสูการปฏิบัติ

ในการพัฒนากองทุนหมูบาน บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจชุมชน และหลักการพ่ึงพาตนเอง 

    (2) ถักทอดเครือขายกองทุนบานเปนโครงขาย ดวยกระบวนการเรียนรูและ

การมีสวนรวม 

    (3) สงเสริม พัฒนาศักยภาพภาพและขีดความสามารถของกองทุนหมูบาน เครือขาย

กองทุนและสถาบันการเงินชุมชน ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็น และประสบการณ 

     (4) ดําเนินงานจัดทําระบบฐานขอมูล ประชาสัมพันธ เพ่ือเผยแพรผลความสําเร็จ

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    (5) สงเสริม พัฒนา และเชื่อมโยงการบริหารจัดการดานเงินทุน สวัสดิการฌาปนกิจ

สงเคราะห ระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการของสมาชิกกองทุนหมูบาน และประชาชนในชุมชน 

    (6) ดําเนินการและประสานกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา องคกรอื่นๆ 

เพ่ือการศึกษาคนควา วิจัย และประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมูบาน 

    4) สถาบันการเงินชุมชน 

   เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 

ใหจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติข้ึน เพ่ือเปนแหลงเงินทุนสําหรับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน

แกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนกลไกใหประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง นําไปใช

ในการประกอบอาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือเพ่ิมรายได และลดรายจายในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

และมุงใหกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สามารถพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชน 

   สถาบันการเงินชุมชน หมายถึง สถาบันการเงินชุมชนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง เพ่ือใหบริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการแกประชาชนในชุมชน

ซ่ึงขาดโอกาสในการเขาถึง และใชบริการทางการเงินของสถาบันการเงินท่ังไป ตามวัตถุประสงค 

หลักเกณฑ มาตรฐาน และรูปแบบ ซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองแหงชาติกําหนด 

   วัตถุประสงค: สถาบันการเงินชุมชน 

    (1) แหลงเก็บออมเงินท่ีมีความม่ังคง ปลอดภัย และมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

    (2) แหลงเงินทุน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดรอนท้ังในระดับบุคคล

ครัวเรือนและชุมชน 

 

    (3) เสริมสรางสวัสดิการ และสวัสดิภาพของชุมชน 

    (4) เสริมสรางวินัยทางการเงิน และใหคําปรึกษาทางการเงินแกชุมชน 

    (5) เปนศูนยกลางการเรียนรูรวมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

   รูปแบบ: สถาบันการเงินชุมชน 
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     (1) เปนกิจกรรมสวนหนึ่งของกองทุนหมูบานหรือชุมชนเมือง 

    (2) กองทุนหมูบานหรือชุมชนเมืองหลายกองทุนรวมกันจัดตั้งข้ึน 

    (3) เกิดจากการยุบรวมกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองเขาดวยกัน 

    (4) หมูบานรวมกันกลุมการเงินในชุมชนและกองทุนหมูบานรวมกันจัดตั้ง 

   หลักการพัฒนากองทุนหมูบานท่ีมีความพรอม ยกระดับเปนสถาบันการเงินชุมชน 

    (1) เปนกองทุนหมูบาน ซ่ึงจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. กองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง พ.ศ. 2547  

    (2) พัฒนาจากกองทุนหมูบานท่ีมีความพรอม (ตามมาตรฐาน) ความพรอมท้ังปจจัย

ภายใน ปจจัยภายนอก และโครงสรางพ้ืนฐานของกองทุน กอนเขาสูการพัฒนา (การฝกอบรม) ของ

สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) 

    (3) คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความพรอมดานความรู ทักษะ และความสามารถ

ปฏิบัติการการจัดการสถาบันการเงินชุมชน ซ่ึงผานการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเงินชุมชน

ของ สทบ. 

    (4) กองทุนหมูบานท่ีเปดทําการเปนทําการเปนสถาบันการเงินชุมชน ตองมี

การปฏิบัติการและผานการประเมินมาตรฐานการเปนสถาบันการเงินชุมชน ของ สทบ. 

    (5) ใหมีสถาบันการเงินชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตนแบบ

กระจายในทุกตําบล เพ่ือเปนแหลงการเรียนรูของการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในพ้ืนท่ี 

    (6) การกําหนดกระบวนการ มาตรฐานการพัฒนา และหลักสูตรสถาบันการเงิน

ชุมชน (การบริหารจัดการการเงินชุมชน) ตองมีความเปนไปได และกําหนดดวยการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

   การดําเนินงาน การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชน 

   มีการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เพื่อใหมีความพรอม

เปนสถาบันการเงินชุมชนแลว ดังนี้ 

     (1) การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนนํารอง โดยการสนับสนุนของสถาบันการเงิน 

(ธนาคาร)แลว จํานวน 449 แหง โดยการสนับสนุนของสถาบันการเงิน (ธนาคาร) ประกอบดวย 

    ก. การสนับสนุนของธนาคารออมสิน จาํนวน 179 แหง 

    ข. การสนับสนุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 

265 แหง  

    ค. การสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย จํานวน 5 แหง 

     (2) เปาหมายของสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ตามโครงการ

จัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนตนแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2,000 บาท 
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2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 วินิจ บัวเจริญ (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาความพรอมของกรรมการกองทุนหมูบาน

ในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง กรณีศึกษาอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการวิจัยพบวา 1) กรรมการกองทุนมีความพรอมอยูในระดับคอนขางมาก ในดานการวางแผน 

การตัดสินใจ การติดตามและประเมินผล สําหรับดานการปฏิบัติงานมีความพรอมอยูในระดับมาก และ

สมาชิกกองทุนมีความเห็นวากรรมการกองทุนมีความพรอมอยูในระดับคอนขางมากท้ัง 4 ดานและ 

2) ดานปจจัยท่ีสงผลตอความพรอมของกรรมการกองทุนไดแก การมีสวนรวมของกรรมการกองทุน 

ประชาชนและสมาชิกกองทุน อาชีพและการดํารงตําแหนงทางสังคม 3) ปญหาในการดําเนินงานของ

กรรมการกองทุน ไดแก กรรมการขาดความรูดานเอกสารและระบบบัญชี เงินกองทุนไมเพียงพอ

ใหสมาชิกกูยืม สมาชิกขาดความรูเก่ียวกับระเบียบกองทุนหมูบาน ข้ันตอนการดําเนินงาน มีมาก 

ขาดความเปนอิสระในการบริหารงาน ขาดสถานท่ีทําการท่ีถาวรและกรรมการมีจํานวนมากเกินไป 

 สุคนธ จัตุชัย (2542, หนา 2) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหารจัดการของ

คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จในการบริหาร

จัดการของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต ไดแก ระยะเวลาการดํารงตําแหนงกรรมการ 

ความเขาใจในวัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุม การเคยไดรับความรูและประสบการณในกิจกรรมตางๆ 

เก่ียวกับกลุมออมทรัพย การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน การท่ีกรรมการยึดหลักบริหาร

ในการบริหารกลุม 

 มนตรี กรรพุมมาลย (2550, หนา 77-93) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในระดับดีในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนชายรอยละ 56.8 อยูในวัยทํางาน รอยละ 71.5 จบชั้นมัธยมศึกษา

หรือนอยกวา รอยละ 77.3 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 46.5 มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท

ตอเดือน รอยละ 84.2 เปนกรรมการ รอยละ 52.47 ประเด็นดานความคิดเห็นการปฏิบัติงานของ

กรรมการกองทุนพบวาท้ังคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบานใหความสําคัญกับความซ่ือสัตย

มากท่ีสุด รองลงมาคณะกรรมการเนนความสําคัญของการยอมรับของสมาชิก แตสมาชิกเนนความสําคัญ

ของความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ ประเด็นความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานของ

สมาชิกกองทุนหมูบาน พบวาท้ังคณะกรรมการและสมาชิกใหความสําคัญกับหารคืนเงินกูตามเวลา

มากที่สุด รองลงมาคณะกรรมการเนนความพึงพอใจของสมาชิกตอการบริหารงานกองทุนและ

ความไมมีการขัดแยงระหวางสมาชิกท่ีกูและไมกูเงินกองทุน สวนสมาชิกกองทุนหมูบานใหความสําคัญ

กับความซ่ือสัตยของสมาชิก การเสียสละเพ่ือสวนรวมของสมาชิก และความชัดเจนในบทบาทของสมาชิก 
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ประเด็นการบริหารการจัดการกองทุนหมูบานโดยรวม คณะกรรมการใหความสําคัญกับการแบงงาน

และความรับผิดชอบ รองลงมา คณะกรรมการใหความสําคัญ กับการต้ังกฎระเบียบเก่ียวกับกองทุน 

รองลงมาเปนการแบงงานและความรับผิดชอบ  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาลักษณะท่ีมีผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการกองทุนประกอบดวย 1) ลักษณะของหมูบานและชุมชนท่ีเขมแข็ง 

ประกอบดวย การมีคานิยม ความเชื่อ  ความสัมพันธทางสังคมและการติดตอสื่อสารในทางเดียวกัน 

2) ลักษณะกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีเขมแข็งประกอบดวย การมีผลประโยชนอุดมการณรวมกัน 

และความรวมมือของสมาชิก รองลงมาเปนวิธีการและการบริหารจัดการและดําเนินงานกองทุน ปญหา

และอุปสรรคท่ีพบ คือ การขาดความรูความเขาใจในโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองและ

ระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการและสมาชิกในการบริหารจัดการกองทุน รวมท้ังขาดองคความรู

ในการบริหารจัดการ ไมวาเปนการจัดระบบขอมูลกองทุน ระบบเอกสาร การจัดทําบัญชี รวมทั้ง

การประสานความรวมมือ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากองทุนโดยการพัฒนาจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 

ความเปนเจาของและรักษาผลประโยชนของกองทุนหมูบาน การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิสัยทัศน 

กระบวนการทํางานและการแบงความรับผิดชอบ การกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรมรวมท้ัง

สงเสริมการมีสวนรวมของสมาชิก ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ เริ่มจากการฝกอบรมดานความรู

ความเขาใจ การพัฒนาการมีสวนรวม การสรางจิตสํานึก การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ

การสงเสริม ความรูดานธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจชุมชน 

 ชุมพล เสมาขันธ (2548, หนา 137-153) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของความสําเร็จในการจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พบวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ

ของความสําเร็จในการจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ตัวแปร

ในรูปแบบสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผลสําเร็จในการจัดการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองไดรอยละ 75 

 นมิดา ซ่ือสัตยสกุลชัย (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการบริหาร

กองทุนหมูบานหินโคว ตําบลปามะมวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก พบวา การพัฒนาระบบการเงิน

เพ่ือการบริหารกองทุนหมูบานหินโคว ทําใหไดรับขอมูลสารนิเทศท่ีมีความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว 

ตรงกับความตองการของผูใชระบบเงินกูของกองทุนหมูบาน และชวยลดข้ันตอนการทํางานในปจจุบัน 

อีกท้ังยังสะดวกตอการคนหาและปรับปรุงขอมูลไดอยางถูกตองรวดเร็ว 

 อเนก ผองแผว (2546, บทคัดยอ) ไดศึกษา ปญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองไปปฏิบัติ พบวา หนวยงานภาครัฐควรสงเสริมและใหการสนับสนุนจัดอบรม

ใหความรูแกคณะกรรมการในเรื่องการจัดการบริหารจัดการเก่ียวกับกองทุน การศึกษาดูงานกองทุน

หมูบานอ่ืนท่ีประสบความสําเร็จ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการบริหารสรางจิตสํานึกใหคณะกรรมการ

ไดเห็นความสําคัญในบทบาทหนาท่ีของการบริหาร การประชาสัมพันธโดยมีการติดปายประกาศแจง
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ความเคลื่อนไหวของกองทุนหมูบานการเพ่ิมศักยภาพแกผูจัดทําบัญชีใหมีความเชี่ยวชาญ และใหภาครัฐ

เขามาดูแลอยางใกลชิด มีการสรางกฎเกณฑพิจารณาเงินกูเปนมาตรฐานเดียวกันและใหมีการยืดหยุน

ใหสอดคลองแตละขุมชน ควรมีการตั้งคณะกรรมการจากภาครัฐและภาคประชาชนเขามาชวยสอดสอง

ดูแลเงินกูและการใชเงินของสมาชิกใหเปนไปตามวัตถุประสงค และมีการประสานงานกับภาครัฐ

ใหเขามาสงเสริมการพัฒนาอาชีพกับชุมชน ตลอดจนการเสริมใหสมาชิกกองทุนรวมตัวกันในรูปของ

สหกรณ 

 พิเชิด โปธิมา (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาผลกระทบของนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ท่ีมีตอประชาชนในพ้ืนท่ี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมพบวา คณะกรรมการกองทุนมีการบริหารงาน

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในระดับสูง เม่ือพิจารณาเก่ียวกับลักษณะการบริหาร โดยประเด็นท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ คณะกรรมการมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน สวนลักษณะ

การกูยืมเงินกองทุนไปประกอบอาชีพนั้น สมาชิกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สวนใหญกูเงินกองทุน

ไปประกอบอาชีพเดิมท่ีเคยทําอยูมีการใชจายเงินกูอยางเหมาะสม และสามารถสงคืนเงินกูไดตามกําหนด 

สาํหรับผลกระทบจากการดําเนินงานท่ีมีตอประชาชนนั้น กลุมผูตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็น

ในระดับปานกลาง โดยภาพรวมจึงสามารถสรุปไดวานโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง มีผลกระทบ

ในดานบวกตอประชาชนในพ้ืนท่ี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม แตอยางไรก็ตามกลุมผูตอบแบบสอบถาม

ยังเห็นวาเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ไมเพียงพอกับความตองการของสมาชิก ถึงแมวาผลกระทบ

จากการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ท่ีมีตอประชาชนในพื้นที่อําเภอฮอด จะออกมา

ในดานบวก แตก็ยังมีปญหาอุปสรรคอยูบาง ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข ดังนี้  

 1) ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา  

   (1) คณะกรรมการกองทุนทุกคน ควรมีการประชุมเปนประจําเพ่ือทําความเขาใจ

เก่ียวกับบทบาท และกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการและแบงงานกันทําอยางชัดเจน  

   (2) ผูมีสวนเก่ียวของควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางคณะกรรมการกองทุน

และเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในการดําเนินงานกองทุนหมูบานท้ังในเรื่องวิธีการปฏิบัติการมีสวนรวม

ของสมาชิก และการติดตามดูแล  

   (3) หนวยงานท่ีเก่ียวของควรใหบริกาขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ มากข้ึน และ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน การจัดศูนยขอมูลกองทุน การประชาสัมพันธ การทําวารสาร 

    2) ขอเสนอแนะจากการปฏิบัติภาคสนาม  

   (1) เครือขายกองทุนหมู บ านและชุมชนเมืองระดับตําบล ควรมีบทบาท

ในการสนับสนุนชวยเหลือการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในดานการสงเสริมการประชุม

การจัดทําบัญชี เปนตน  
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   (2) หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีการแบงงานกันทําควรปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

อยางเต็มความสามารถไมควรใหภาระในการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ตกอยูกับหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงานเดียว เพราะกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง เปนนโยบายของชาต ิ

   (3) รัฐบาลควรสนับสนุนควรสนับสนุนใหกองทุนหมู บ านและชุมชนเมือง 

มีการวางแผนการพัฒนาหรือยกระดับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนสถาบันการเงินอยางเปน 

รูปธรรมและตอเนื่อง 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  ในการวิจัยเรื่องสภาพปจจุบัน ปญหา และการพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชนของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามข้ันตอนดังนี้ 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.3 การรวบรวมขอมูล 

  3.4 สถิติและการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้ 

 3.1.1 ประชากร คือ ประชาชนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในอําเภอบานโพธิ์ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จํานวน 73 กองทุน อาจไดไมครบทุกกองทุน 

 3.1.2 กลุมตัวอยาง ผูวิจัยคํานวณกลุมตัวอยาง จากตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan 

ไดกลุมตัวอยางจาํนวน 50 คน เลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางงาย (sampling rundom 

lainpling) ดวยวิธีการจับฉลาก 

   

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 3.2.1 ลักษณะเครื่องมือ 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีสวนประกอบ 4 ตอน 

ดังตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพปจจุบันในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

ในอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 ตอนท่ี 3 สอบถามปญหาในการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในอําเภอ

บานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา   
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 ตอนท่ี 4 สอบถามการพัฒนาและการเตรียมความพรอมการเปนสถาบันการเงินชุมชน 

 3.2.2 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชการศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัย

ขอเสนอรายละเอียดในการสรางเครื่องมือดังตอไปนี้ 

 ในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงเฉพาะข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 

ดังนี้ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความรูเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองลักษณะคําถามเปน

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ มี 3 ตัวเลือก ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยผูวิจัย

ไดดําเนินการ ดังนี้  

  1) ศึกษาเอกสาร ระเบียบ คูมือ วารสาร รายงานตางๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง 

  2) รวบรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสารรายงานตางๆ และจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังศึกษาจากแนวคิดทฤษฎี วิทยานิพนธ และรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  3) ศึกษาแนวการสรางเครื่องมือวิจัยจากเอกสาร วิทยานิพนธ เก่ียวกับข้ันตอนการสราง

และวิธีการสรางแบบทดสอบ รวมท้ังการกําหนดประเด็นหลักและประเด็นยอยใหครอบคลุมเนื้อหาสาระ  

  4) เม่ือผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวิจัยดังกลาวแลว 

ไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา 

  5) เม่ือไดปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแนะนําแลว ผูวิจัย

ไดนําแบบสอบถามเสนอใหผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับเนื้อหาและภาษา 

การสื่อความหมาย เขาใจงาย ครอบคลุมเนื้อหา มีความสัมพันธสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด   

มีโครงสรางตามทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีกําหนดหรือไม เพ่ือใหแบบสอบถามสามารถใชในการเก็บขอมูล

ไดอยางเหมาะสม สําหรับผูทรงคุณวุฒิมีจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

  (1) ดร.ผดุงชัย ภูพัฒน (ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ)                    

  (2) ผศ.ละออ เพชรรัตน        (ผูเชี่ยวชาญดานภาษา)            

  (3) นางวินิจ บัวเจริญ         (ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาการ)    

         3.2.3 การตรวจสอบเครื่องมือ 

   1) นําแบบสอบถาม ไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณเก่ียวกับกองทุนหมูบาน 

ประกอบดวย ผูนําชุมชน พัฒนาการจังหวัด เปนตน 

   2) นําขอเสนอแนะท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข 

   3) นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมกองทุนท่ีไมไดเปนกลุมตัวอยาง และ

นําขอผิดพลาดท่ีพบมาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน และนําฉบับท่ีแกไขไปใชจริง 
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3.3 การรวบรวมขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 3.3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลระยะท่ี 1 แบงเปน 3 ข้ันตอนดังนี้ 

   1) ผูวิจัยไดติดตอประสานงานกับผูใหญบาน ประธานและคณะกรรมการกองทุนฯ  

เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

   2) อบรมวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและชี้แจงวัตถุประสงคของการเก็บรวบรวมขอมูล

แกผูชวยวิจัยท่ีทําหนาท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

   3) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม จากกองทุนที่เปนกลุมตัวอยาง

จํานวน 50 กองทุน 

 

3.4 สถิติและการวิเคราะหขอมูล 

 

 สถิติในการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ความถี่ (frequency)     

คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3.4.1 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน t-test ใชทดสอบความแตกตางของความคิดเห็น

ท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนจําแนกตามเพศ และ

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบาน 

3.4.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (one-way analysis of variance: 

ANOVA) ใชทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสู

การเปนสถาบันการเงินชุมชนจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ

การเปนสมาชิกในกองทุน 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหา และการพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชนของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทําการศึกษาขอมูลจากกลุม จํานวน 50 คน 

พิจารณาขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูปของเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie & Morgan) โดยใชวิธีการ

สุมตัวอยางอยางงาย (simple random sampling) จากกลุมประชากรท่ีเปนประธานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองในอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 73 กองทุน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้ง

นี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนตามระเบียบวิธีของการสรางเครื่องมือ และไดทําการตรวจสอบ

เครื่องมือโดยนําไปทดลองใชกอนนําไปใชจริง แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 

สอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สอบถามสภาพปจจุบันของกองทุนหมูบานฯ 

ตอนท่ี 3 สอบถามปญหาการดําเนินงานของกองทุนหมูบานฯ และตอนท่ี 4 สอบถามการพัฒนาและ

การเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

ไดแก ความถ่ี รอยละ ตัววัดคากลางของขอมูล คือ คาเฉลี่ย และตัววัดการกระจายของขอมูล คือ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ไดใชสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ไดแก การทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียวในการอธิบายสภาพ

ปจจุบัน ปญหาของกองทุนหมูบาน และชุมชนเมือง รวมท้ังศึกษาการพัฒนา และการเตรียมความพรอม

เปนสถาบันการเงินชุมชนของกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของการบรรยาย 

 ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงเปน 4 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะหสภาพปจจุบันของกองทุนหมูบานฯ 

 ตอนท่ี 3 วิเคราะหปญหาการดําเนินงานของกองทุนหมูบานฯ 

 ตอนท่ี 4 วิเคราะหการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน 

 

4.1 สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 X  คือ คาเฉลี่ยเลขคณิต 
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 S.D. คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  n คือ จํานวนกลุมตัวอยาง 

  t คือ คาสถิติ t 

  F คือ คาสถิติ F 

 Sig คือ ระดับนัยสําคัญ 

 df คือ ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ 

 SS คือ ผลบวกกําลังสอง 

 MS คือ คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสอง 

 

4.2 วิเคราะหขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

  

 จากการวิเคราะหหาความถ่ีและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม เปนดังนี้ 

 

ตาราง 1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน รอยละ 

หญิง 15 31.2 

ชาย 33 68.8 

รวม 48 100.0 

 

 จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 คน เปนเพศหญิง รอยละ 

31.3 และเพศชาย รอยละ 68.8 

 

ตาราง 2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาย ุ

 

อายุ จํานวน รอยละ 

15-19 ป 0 0 

20-30 ป 1 2.1 

31-40 ป 3 6.2 
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41-50 ป 12 25.0 

51-60 ป 20 41.7 

61 ปข้ึนไป 12 25.0 

รวม 48 100.0 

 

 จากตาราง 2 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 คน สวนใหญมีอายุ        

51-60 ป รอยละ 41.7 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ป และอายุ 61 ปข้ึนไป รอยละ 25.0 เชนเดียวกัน 

โดยไมมีผูท่ีมีอายุ 15-19 ป 

 

ตาราง 3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพสมรส จํานวน รอยละ 

โสด 2 4.2 

สมรส 44 91.6 

หยาราง 2 4.0 

รวม 48 100.0 

 

 จากตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 คน สวนใหญมีสถานภาพ

สมรส รอยละ 91.7 สําหรับสถานภาพโสด รอยละ 4.2 และสถานภาพหยาราง รอยละ 4.0 

มีเพียงเล็กนอย 

 

ตาราง 4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการศึกษา 

 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

ประถมศึกษา (ป.4 หรือ ป.6) 18 37.5 

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3 หรือ มศ.3) 6 12.5 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 หรือ มศ.5 หรือ ม.8) 12 25.0 

อนุปริญญา/ปวส. 2 4.2 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 10 20.8 
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อ่ืนๆ (โปรดระบุ...) 0 0 

รวม 48 100.0 

 

 จากตาราง 4 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 คน กลุมตัวอยางมีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา (ป.4 หรือ ป.6) มากท่ีสุด รอยละ 37.5 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6 หรือ มศ.5 หรือ ม.8) รอยละ 25.0 และระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา รอยละ 20.8 สําหรับการศึกษา

ระดับอนุปริญญา/ปวส. มีเพียงรอยละ 4.2 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยในหมูบาน 

 

ระยะเวลาท่ีอาศัยในหมูบาน จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ป 0 0 

1-2 ป 2 4.2 

มากกวา 2 ป 46 95.8 

รวม 48 100.0 

 

 จากตาราง 5 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 คน เกือบท้ังหมดของ

กลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่อาศัยในหมูบานมากกวา 2 ป รอยละ 95.8 และระยะเวลาที่อาศัย

ในหมูบาน 1-2 ป มีเพียงรอยละ 4.2 โดยไมมีผูท่ีอาศัยในหมูบานนอยกวา 1 ป 

 

ตาราง 6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

เกษตรกร 29 61.7 
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คาขาย 5 10.6 

รับราชการ 2 4.3 

รับจาง 4 8.5 

ธุรกิจสวนตัว 2 4.3 

เอกชน 2 4.3 

อ่ืนๆ  3 6.3 

รวม 47 100.0 

 

 จากตาราง 6 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 47 คน สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร 

รอยละ 61.7 รองลงมา คือ อาชีพคาขาย รอยละ 10.6 และอาชีพรับจาง รอยละ 8.5 นอกจากนั้น

มีอาชีพรับราชการ ธุรกิจสวนตัว และเอกชน สวนอาชีพอ่ืนๆ ไดแก ขาราชการบํานาญ 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพเปนสมาชิกในกองทุน 

 

สถานภาพการเปนสมาชิกในกองทุน จํานวน รอยละ 

ประธาน 31 64.6 

กรรมการ 16 33.3 

สมาชิก 1 2.1 

รวม 48 100.0 

 

 จากตาราง 7 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 คน สวนใหญมีสถานภาพ

การเปนประธานในกองทุน รอยละ 64.6 รองลงมา คือ มีสถานภาพเปนกรรมการ รอยละ 33.3 

 

4.3 วิเคราะหสภาพปจจุบันของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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 จากการวิเคราะหหาความถ่ีและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  เปนดังนี้ 

 

ตาราง 8  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเห็นเก่ียวกับท่ีมาของระเบียบ 

             ขอบังคับของกองทุนหมูบาน 

 

ท่ีมาของระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน จํานวน รอยละ 

1. สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมูบาน   

 รวมกันกําหนด 

45 93.8 

2. คณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนผูกําหนด 0 0.00 

3. ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการกองทุน

หมูบานเปนผูกําหนด 

3 6.2 

4. เจาหนาท่ี (ราชการ) เปนผูกําหนด 0 0.00 

รวม 48 100.0 

 

 จากตาราง 8 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 คน กลุมตัวอยาง

เกือบทั้งหมดเห็นวาระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบานมีที่มาจากสมาชิกและคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานรวมกันกําหนด รอยละ 93.8 นอกนั้นเห็นวาระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน

มีท่ีมาจากประธาน/เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนผูกําหนด รอยละ 6.3 ซึ่งไมไดมี

ท่ีมาจากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน หรือเจาหนาท่ี (ราชการ) เปนผูกําหนด 

 

 

ตาราง 9  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเห็นเก่ียวกับการประชาสัมพันธ 

             ระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบาน ใหคณะกรรมการหมูบาน/สมาชิกทราบ 

 

การประชาสัมพันธระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบาน จํานวน รอยละ 

1. แจงในเวทีประชุมประชาคมครั้งแรกท่ีมีการจัดทําระเบียบ   

 และติดประกาศ 

34 70.8 

2. แจงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และมีการติดประกาศ/ 

   ประกาศเสียงตามสายใหสมาชิกทราบ (ทุกครั้งท่ีมี 

12 25.0 
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   การเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/แกไขระเบียบ) 

3. แจงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน แตไมมีการติดประกาศ/ 

   ประกาศเสียงตามสายใหสมาชิกทราบ  

   (เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/แกไขระเบียบ) 

2 4.2 

4. ไมมีการแจงและติดประกาศใหสมาชิกทราบ 0 0.00 

รวม 48 100.0 

 

 จากตาราง 9 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 คน กลุมตัวอยางท้ังหมด

เห็นวามีการประชาสัมพันธระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบาน ใหคณะกรรมการหมูบาน/สมาชิกทราบ  

สวนใหญแจงในในเวทีประชุมประชาคมครั้งแรกท่ีมีการจัดทําระเบียบ และติดประกาศ รอยละ 70.8  

รองลงมา คือ แจงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และมีการติดประกาศ/ประกาศเสียงตามสาย

ใหสมาชิกทราบ (ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/แกไขระเบียบ) รอยละ 25.0 ท่ีเหลืออีกเพียง

เล็กนอยเปนการแจงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน แตไมมีการติดประกาศ/ประกาศเสียงตามสาย 

ใหสมาชิกทราบ (เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง/แกไขระเบียบ) รอยละ 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 10  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเห็นเก่ียวกับการกําหนดโครงสราง 

               การบริหาร และการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการของกองทุนหมูบาน 

 

การกําหนดโครงสรางการบริหาร และการแบงหนาท่ี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของกองทุนหมูบาน 

จํานวน รอยละ 

1. มีการกําหนดในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  34 72.3 
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    และมีการจัดทําแผนผังหรือแผนภูมิติดประกาศชัดเจน 

2. มีการกําหนดในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  

    แตไมมีการจัดทําแผนผังหรือแผนภูมิติดประกาศชัดเจน 

13 27.7 

3. ไมมีการกําหนดในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน 0 0.00 

รวม 47 100.0 

 

 จากตาราง 10 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 47 คน กลุมตัวอยางท้ังหมด

เห็นวามีการกําหนดโครงสรางการบริหาร และการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ของกองทุนหมูบาน สวนใหญมีการกําหนดในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน และมีการจัดทํา

แผนผังหรือแผนภูมิติดประกาศชัดเจน รอยละ 72.3 และมีการกําหนดในระเบียบขอบังคับ

ของกองทุนหมูบาน แตไมมีการจัดทําแผนผังหรือแผนภูมิติดประกาศชัดเจน รอยละ 27.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 11  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเห็นเก่ียวกับวิธีการ 

              ไดมาซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

 

วิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน จํานวน รอยละ 
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1. การคัดเลือกเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบาน 

ท่ีสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 

และชุมชนเมืองแหงชาติ และมีหลักฐานการคัดเลือก 

ท่ีชัดเจน 

45 93.8 

2. การคัดเลือกเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบาน 

ท่ีสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ แตไมมีหลักฐานการคัดเลือก

ท่ีชัดเจน 

2 4.2 

3. การคัดเลือกเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบาน และ 

มีหลักฐานการคัดเลือกท่ีชัดเจน แตไมสอดคลองกับ

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ 

ชุมชนเมืองแหงชาติ 

1 2.0 

4. การคัดเลือกโดยไมมีกําหนดไวในระเบียบของกองทุน

หมูบาน 

0 0.00 

5. มีการแตงตั้งกันเองของกลุมผูนําในหมูบาน/ชุมชน 0 0.00 

6. มีการแตงตั้งจากหนวยงาน/เครือขายกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมือง 

0 0.00 

รวม 48 100.0 

 

 จากตาราง 11 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 คน กลุมตัวอยางท้ังหมด

เห็นวามีการกําหนดโครงสรางการบริหาร และการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ของกองทุนหมูบาน สวนใหญเห็นวาการคัดเลือกเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบานท่ีสอดคลองกับ

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบาน และชุมชนเมืองแหงชาติ และมีหลักฐานการคัดเลือกท่ีชัดเจน 

รอยละ 93.8 มีอีกเพียงเล็กนอยท่ีเห็นวาการคัดเลือกเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบานท่ีสอดคลองกับ

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ แตไมมีหลักฐานการคัดเลือกท่ีชัดเจน 

รอยละ 4.2 และการคัดเลือกเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบาน และมีหลักฐานการคัดเลือกท่ีชัดเจน 

แตไมสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ รอยละ 2.0 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

79 

 

ตาราง 12  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเห็นเก่ียวกับสถานท่ีเปนท่ีทําการ 

              ของกองทุนหมูบาน 

 

สถานท่ีเปนท่ีทําการของกองทุนหมูบาน จํานวน รอยละ 

1. มีสถานท่ีทําการแนนอน และเปนกรรมสิทธิ์ของกองทุน 4 8.5 

2. มีสถานท่ีทําการแนนอน แตเปนสถานท่ีเชา  6 12.8 

3. มีสถานท่ีทําการแนนอน แตเปนท่ีมีผูใหใชเปนท่ีทําการ   26 55.3 

4. ไมมีสถานท่ีทําการแนนอน 11 23.4 

รวม 47 100.0 

 

 จากตาราง 12 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 47 คน สวนใหญกลุมตัวอยาง

เห็นวากองทุนหมูบานมีสถานท่ีทําการแนนอน แตเปนท่ีมีผูใหใชเปนท่ีทําการ รอยละ 55.3 รองลงมา 

คือ ไมมีสถานท่ีทําการแนนอน รอยละ 23.4 มีสถานท่ีทําการแนนอน แตเปนสถานท่ีเชา รอยละ 12.8 

และมีสถานท่ีทําการแนนอน และเปนกรรมสิทธิ์ของกองทุน รอยละ 8.5 สําหรับสถานท่ีทําการท่ีมี

ผูใหใชเปนท่ีทําการ ไดแก บานประธานมากท่ีสุด บานเหรัญญิก วัด บานผูบานใหญ และบานกํานัน 

เปนตน 

 สําหรับสินทรัพยของกองทุนหมูบาน ไดแก คอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร โตะเกาอ้ี ท่ีดินและ

อาคาร อุปกรณสํานักงาน เครื่องพิมพ แผนปาย และโทรทัศน 
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ตาราง 13  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเห็นเก่ียวกับการแบงหนาท่ีและ 

              ความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีกําหนดไวในโครงสรางตามระเบียบกองทุนหมูบาน 

 

การแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ท่ีกําหนดไวในโครงสรางตามระเบียบกองทุนหมูบาน 

จํานวน รอยละ 

1. มีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน และ  

 กรรมการตามโครงสราง มีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนด 

 ความรับผิดชอบ 

38 79.2 

2. มีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน  

 แตกรรมการตามโครงสราง ไมมีการปฏิบัติหนาท่ี 

 ท่ีกําหนดความรับผิดชอบ 

3 6.2 

3. มีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน  

 แตกรรมการตามโครงสรางปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนด 

 ความรับผิดชอบ เฉพาะบางคน 

7 14.6 

4. ไมมีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบของ 

    คณะกรรมการกองทุนหมูบานตามโครงสราง 

0 0.00 

รวม 48 100.0 

 

 จากตาราง 13 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 48 คน กลุมตัวอยางท้ังหมด

เห็นวามีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีกําหนดไวในโครงสรางตามระเบียบ

กองทุนหมูบาน สวนใหญเห็นวามีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน และกรรมการ

ตามโครงสราง มีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนดความรับผิดชอบ รอยละ 79.2 สวนการแบงหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบอยางชัดเจน แตกรรมการตามโครงสรางปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนดความรับผิดชอบ 

เฉพาะบางคน รอยละ 14.6 และมีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน แตกรรมการ

ตามโครงสราง ไมมีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนดความรับผิดชอบ รอยละ 6.2 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

81 

 

 

 

 

 

ตาราง 14  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเห็นเก่ียวกับการจัดทําแผน 

              การพัฒนากองทุนหมูบาน และปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน 

 

        การจัดทําแผนการพัฒนากองทุนหมูบาน 

และปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน 

จํานวน รอยละ 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาโดยกําหนดเปาหมาย/ 

   วัตถุประสงคการพัฒนากองทุนหมูบาน และปฏิทิน 

   การปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน 

24 55.8 

2. มีการจัดทําแผนการพัฒนาโดยกําหนดเปาหมาย/ 

   วัตถุประสงค การพัฒนากองทุนหมูบาน แตไมมี 

   การกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน 

18 41.9 

3. มีการจัดทําแผนการพัฒนาโดยมีการกําหนดปฏิทิน 

   การปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน แตไมกําหนด 

   เปาหมาย/วัตถุประสงคการพัฒนา 

1 2.3 

4. มีการจัดทําแผนการพัฒนา แตไมมีการกําหนด 

   เปาหมาย/วัตถุประสงคการพัฒนา และปฏิทิน 

   การปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน 

0 0.00 

5. ไมมีการจัดทําแผนการพัฒนากองทุนหมูบาน 0 0.00 

รวม 43 100.0 

 

 จากตาราง 14 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 43 คน กลุมตัวอยางท้ังหมด

เห็นวามีการจัดทําแผนการพัฒนา สวนใหญเห็นวามีการกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคการพัฒนา

กองทุนหมูบาน และปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน รอยละ 55.8 และมีการกําหนด

เปาหมาย/วัตถุประสงค การพัฒนากองทุนหมูบาน แตไมมีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของ

กองทุนหมูบาน รอยละ 41.9 มีเพียงรอยละ 2.3 เห็นวามีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
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ของกองทุนหมูบาน แตไมกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคการพัฒนา และปฏิทินการปฏิบัติงานของ

กองทุนหมูบาน 

 

 

 

 

 

ตาราง 15  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเห็นเก่ียวกับการกําหนดแผน 

              การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ในปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน 

 

  การกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกองทุน       

  หมูบาน ในปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน 

จํานวน รอยละ 

1. มีการจัดทําแผนการประชุม จํานวน (ครั้ง/ป) ในรอบป 

   ท่ีผานมาคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีการประชุม 

   จํานวน (ครั้ง) 

24 52.2 

2. ไมมีการจัดทําแผนการประชุม แตในรอบปท่ีผานมา 

   มีการประชุมจํานวน (ครั้ง) 

22 47.8 

3. ไมมีการกําหนดแผนการประชุม และในรอบปท่ีผานมา 

   ไมมีการประชุม 

0 0.00 

รวม 46 100.0 

 

 จากตาราง 15 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 46 คน กลุมตัวอยางท้ังหมด

เห็นวาในรอบปท่ีผานมามีการประชุม โดยเห็นวามีการจัดทําแผนประชุมเฉลี่ยจํานวน 4-5 ครั้ง/ป 

และในรอบปท่ีผานมาคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีการประชุมจํานวนเฉลี่ย 6 ครั้ง รอยละ 52.2  

ซ่ึงใกลเคียงกับผูท่ีเห็นวาไมมีการจัดทําแผนการประชุม แตในรอบปท่ีผานมามีการประชุมจํานวนเฉลี่ย 

3 ครั้ง รอยละ 47.8 
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ตาราง 16  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเห็นเก่ียวกับการประชาสัมพันธ 

              การดําเนินงานของกองทุนหมูบาน 

 

การประชาสัมพันธการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน จํานวน รอยละ 

1. มีการติดประกาศ และออกประกาศเสียงตามสาย 

ใหสมาชิกทราบ 

22 47.8 

2. มีการเผยแพรเปนเอกสาร หรือสื่อประชาสัมพันธอ่ืน   

 (แผนพับ/จดหมายขาว/สื่อวิทยุกระจายเสียง หรือ 

 หนังสือพิมพทองถ่ิน) ใหบุคคลท่ัวไปทราบ 

17 37.0 

3. ไมมีการเผยแพร 7 15.2 

รวม 46 100.0 

 

 จากตาราง 16 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 46 คน สวนใหญกลุมตัวอยาง

เห็นวามีการติดประกาศ และออกประกาศเสียงตามสายใหสมาชิกทราบ รอยละ 47.8 และ

มีการเผยแพรเปนเอกสาร หรือสื่อประชาสัมพันธอ่ืน (แผนพับ/จดหมายขาว/สื่อวิทยุกระจายเสียง 

หรือหนังสือพิมพทองถ่ิน) ใหบุคคลท่ัวไปทราบ รอยละ 37.0 สวนผูท่ีเห็นวาไมมีการเผยแพร รอยละ 

15.2 

 

ตาราง 17  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเห็นเก่ียวกับการจัดระบบ 

              การจัดเก็บเอกสารของกองทุนหมูบาน 
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การจัดระบบการจัดเก็บเอกสารของกองทุนหมูบาน จํานวน รอยละ 

1. มีการจัดเก็บเอกสารตามโครงสรางหรือลักษณะงาน 

    ท่ีเปนระบบชัดเจน 

29 53.0 

2. มีการจัดเก็บเอกสาร แตไมเปนไปตามโครงสรางหรือ 

    ลักษณะงานท่ีเปนระบบชัดเจน 

16 34.8 

3. ไมมีระบบเอกสาร 1 2.2 

รวม 46 100.0 

 

 จากตาราง 17 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 46 คน สวนใหญกลุมตัวอยาง

เห็นวามีการจัดเก็บเอกสารตามโครงสรางหรือลักษณะงานท่ีเปนระบบชัดเจน รอยละ 53.0 และ

มีการจัดเก็บเอกสาร แตไมเปนไปตามโครงสรางหรือลักษณะงานท่ีเปนระบบชัดเจน รอยละ 34.8 

สวนผูท่ีเห็นวาไมมีระบบเอกสาร รอยละ 2.2 

 

ตาราง 18  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความเห็นเก่ียวกับสถานภาพกองทุน 

 

สถานภาพกองทุน จํานวน รอยละ 

1. เปนหมูบาน 47 100.0 

2. เปนชุมชนเมือง 0 0.00 

3. เปนชุมชนทหาร 0 0.00 

4. เปนหมูบานชาวเขา 0 0.00 

5. เปนชุมชนมุสลิม 0 0.00 

รวม 47 100.0 

 

 จากตาราง 18 พบวา กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน 47 คน กลุมตัวอยางท้ังหมด

เห็นวาสถานภาพกองทุนเปนหมูบาน โดยไมมีสถานภาพชุมชนแบบอ่ืน 

 

4.4 วิเคราะหปญหาการดําเนินงานของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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 จากการวิเคราะหขอมูลโดยรวบรวมเปนประเด็นหลักของปญหาและอุปสรรค รวมทั้ง

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เปนดังนี้ 

1) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 (1) สมาชิกกองทุนมีการสงเงินลาชากวาท่ีกําหนด 

 (2) สถานท่ีในการปฏิบัติงานไมสะดวก 

 (3) การทําบัญชีในระบบใหม ทําไดยาก ทําใหตองมีการอบรม และศึกษาเพ่ิมเติม

 (4) คณะกรรมการตองระดมเงิน เพ่ือหมุนเขาระบบเม่ือสมาชิกไมชําระตามกําหนด

 (5) คณะกรรมการไมมีความตั้งใจจริงในการทํางาน และขาดการประสานงาน 

 (6) การประเมินผลงานทําไดยาก 

 (7) การประกอบอาชีพดวยเงินจากกองทุนไมประสบความสําเร็จ และนาํเงิน

ไปใชผิดวัตถุประสงค 

 (8) ขาดความรวมมือในการเขาประชุมใหญสามัญ 

 (9) ขาดผูคํ้าประกัน และขาดความนาเชื่อถือ 

2)  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 (1) ควรทําบัญชีเฉพาะรายรับ-รายจาย และงบดุลปละ 2 ครั้ง 

 (2) จัดอบรมระบบการทําบัญชีใหกับคณะกรรมการ 

 (3) ควรเนนการบริหารไมใหเกิดการขาดทุนมากกวาการบริหารใหไดกําไร 

 (4) ควรใหสมาชิกผอนชําระตามตองการ และคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 

 (5) ขาวสารเก่ียวกับกองทุนหมูบานตองมีความชัดเจน 

 (6) จัดใหมีเจาหนาท่ีติดตามหนี้ และท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 

 (7) จัดระบบการบริหารใหมีความเปนเอกภาพ 

 (8) จัดใหมีการอบรมเก่ียวกับกองทุนหมูบาน เพ่ือใหผูท่ีจะเขามารับหนาท่ีตอไป

สามารถทํางานตอได 

 (9) ควรมีสวัสดิการแกสมาชิก และการแกไขหนี้นอกระบบ 

 (10) ขยายระยะเวลาในการชําระหนี้คืน 

 (11) ใหอํานาจแกผูบริหารกองทุน เพ่ือใหมีอํานาจสั่งการ 

 

4.5 วิเคราะหการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน 
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 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบัน

การเงินชุมชนในแตละขอคําถามมีระดับคะแนน 5 ระดับ คือ 

5  หมายถึง  มาก 

4  หมายถึง  คอนขางมาก 

3  หมายถึง  ปานกลาง 

2  หมายถึง  นอย 

1  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

  ทําการแปลผลจากความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากขอคําถาม  

โดยจะใชเกณฑดังนี้ 

 1.00 – 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 1.50 – 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

 2.50 – 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 3.50 – 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางมาก 

 4.50 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 ทําการวิเคราะหตามขอคําถามในเร่ืองตางๆ  
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ตาราง 19  ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน 
 

การพัฒนาและการเตรียมความพรอมสู 

การเปนสถาบันการเงินชุมชน 
n X  S.D. ระดับ 

1. กรรมการมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 48 3.38 0.82 ปานกลาง 

2. ในการรางระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบานไดใหสมาชิก 

    มีสวนรวมในการรางระเบียบดวย 

48 4.06 0.91 คอนขางมาก 

3. กรรมการมีการวางแผนจัดสรรการใชเงินกําไรจากกองทุน 

    ท่ีเปนประโยชนตอสมาชิก 

48 3.88 .84 คอนขางมาก 

4. กรรมการมีการประชุม ปรึกษาหารือกันทุกเดือน 48 3.02 1.00 ปานกลาง 

5. ในการแกไขปญหากรรมการใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจดวย 48 3.69 0.88 คอนขางมาก 

6. กรรมการตัดสินใจโดยยึดระเบียบขอบังคับของกองทุน 

    หมูบานและชุมชนเมือง 

48 4.13 0.76 คอนขางมาก 

7. กรรมการตัดสินปญหาโดยการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 48 4.15 0.90 คอนขางมาก 

8. กรรมการตัดสินปญหาโดยการปรกึษาเจาหนาท่ี 48 3.71 0.92 คอนขางมาก 

9. กรรมการไดชี้แจงและชวยเหลือสมาชิกในการกูเงินกองทุน 

    หมูบาน 

48 3.94 0.91 คอนขางมาก 

10. กรรมการจัดทําทะเบียน เอกสารและบัญชีเปนปจจุบันและ 

      ใหสมาชิกตรวจสอบ 

47 3.81 0.83 คอนขางมาก 

11. กรรมการจะยึดระเบียบขอบังคับของกองทุน 

      ในการปฏิบัติงานเสมอ 

48 3.96 0.85 คอนขางมาก 

12. กรรมการมีการเผยแพร ประชาสัมพันธการดําเนินงาน 

     กองทุนหมูบานใหเปนท่ีรูจัก 

48 3.60 0.79 คอนขางมาก 

13. กรรมการไดแจงผลการดําเนินงานใหสมาชิกทราบ 

     ในท่ีประชุมทุกครั้ง 

48 3.83 0.91 คอนขางมาก 

14. กรรมการติดตามผลการประกอบอาชีพของสมาชิกอยูเสมอ 48 3.29 0.77 ปานกลาง 

15. กรรมการไดติดตามตรวจสอบการใชเงินคืนกองทุน 

     ของสมาชิก 

48 3.75 0.81 คอนขางมาก 

16. กรรมการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการติดตาม  

     ประเมินผลการทํางานของกรรมการ 

48 3.71 0.85 คอนขางมาก 
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17. กรรมการมีความพรอมท่ีจะพัฒนากองทุนสูการเปนสถาบัน 

     การเงินชุมชน 

48 2.92 1.07 ปานกลาง 

ภาพรวม 48 3.69 0.60 คอนขางมาก 

 จากตาราง 19 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนา

และการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก และ

เม่ือพิจารณาในแตละขอคําถาม สวนใหญจะมีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางมาก มีเพียงขอคําถาม

เก่ียวกับกรรมการมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กรรมการมีการประชุม 

ปรึกษาหารือกันทุกเดือน กรรมการติดตามผลการประกอบอาชีพของสมาชิกอยูเสมอ และกรรมการ

มีความพรอมท่ีจะพัฒนากองทุนสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 สําหรับการวิเคราะหความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปน

สถาบันการเงินชุมชนในภาพรวม เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางในดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 

ระยะเวลาที่อาศัยในหมูบาน อาชีพ และสถานการณเปนสมาชิกในกองทุน จะทําการทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว 

 

ตาราง 20  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบัน 

              การเงินชุมชน จําแนกตามเพศ 

 

ความคิดเห็น 
หญิง ชาย t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ภาพรวม 15 3.69 0.64 33 3.69 0.59 0.006 0.995 

 

 จากตาราง 20 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ มีความคิดเห็นท่ีมี

ตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนไมแตกตางกัน 

 

ตาราง 21  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบัน 

              การเงินชุมชน จําแนกตามอายุ 

 

ความคิดเหน็ แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ภาพรวม 
ระหวางกลุม 1.894 4 0.473 1.346 0.269 

ภายในกลุม 15.123 43 0.352   
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รวม 17.017 47    

 

 จากตาราง 21 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ มีความคิดเห็นท่ีมี

ตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนไมแตกตางกัน 

 

ตาราง 22  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบัน 

              การเงินชุมชน จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

ความคิดเห็น แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 0.039 2 0.019 0.051 0.950 

ภายในกลุม 16.978 45 0.377   

รวม 17.017 47    

 

 จากตาราง 22 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพสมรส  

มีความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนไมแตกตางกัน 

 

ตาราง 23  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบัน 

              การเงินชุมชน จําแนกตามการศึกษา 

 

ความคิดเห็น แหลง 

ความแปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 4.471 4 1.118 3.831 0.009* 

ภายในกลุม 12.545 43 0.292   

รวม 17.017 47    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตาราง  23 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา มีความคิดเห็น

ท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนแตกตางกัน 
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ตาราง 24  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสู 

              การเปนสถาบันการเงินชุมชน จําแนกตามการศึกษา 

 

การศึกษา 

     X  

 ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

อนุปริญญา

/ปวส. 

ปริญญาตรี

หรือสูงกวา 

3.44 3.29 4.05 3.65 3.97 

ประถมศึกษา  3.44   *  * 

มัธยมศึกษาตอนตน 3.29   *  * 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4.05      

อนุปริญญา/ปวส. 3.65      

ปริญญาตรีหรือสูงกวา 3.97      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตาราง 24 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาการศึกษา มีความคิดเห็น

ท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนแตกตางกับกลุมที่มี

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรีหรือสูงกวา ซึ่งกลุมที่มีการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนก็มีความคิดเห็นแตกตางในลักษณะเชนเดียวกัน 

 

ตาราง 25  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบัน 

              การเงินชุมชน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบาน 
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ความคิดเห็น 
1-2 ป มากกวา 2 ป t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ภาพรวม 2 3.12 0.33 46 3.72 0.60 -1.396 0.169 

 

 จากตาราง 25 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามระยะเวลาท่ีอาศัยอยูใน

หมูบาน มีความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน

ไมแตกตางกัน เนื่องจากกลุมตัวอยางมีระยะเวลาที่อาศัยอยูในหมูบานแบงออกไดเพียง 2 กลุม 

ดังนั้นจึงทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test 

 

 

 

ตาราง 26  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบัน 

              การเงินชุมชน จําแนกตามอาชีพ 

 

ความคิดเห็น แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 0.822 2 0.411 1.142 0.328 

ภายในกลุม 16.195 45 0.360   

รวม 17.017 47    

 

 จากตาราง 26 พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ มีความคิดเห็น

ท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนไมแตกตางกัน 

 

ตาราง 27  เปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบัน 

              การเงินชุมชน จําแนกตามสถานภาพการเปนสมาชิกในกองทุน 

 

ความคิดเห็น แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ภาพรวม 

ระหวางกลุม 1.444 6 0.241 0.646 0.693 

ภายในกลุม 14.901 40 0.373   

รวม 16.345 46    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 27 พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพการเปนสมาชิก

ในกองทุน มีความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน

ไมแตกตางกัน 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหา และการพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชนของกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน 

ปญหา และเพ่ือศึกษาการพัฒนา และการเตรียมความพรอมเปนสถาบันการเงินชุมชนของของกองทุน

หมูบาน และชุมชนเมืองอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดทําการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัย

เชิงสํารวจ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายจากกลุมประชากรท่ีเปนประชากรกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองในอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 73 กองทุน พิจารณาขนาดตัวอยางจาก

ตารางสําเร็จรูปของเครซ่ี และมอรแกน จํานวน 50 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม

ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนตามระเบียบวิธีของการสรางเครื่องมือ พรอมท้ังไดทําการตรวจสอบความเหมาะสม

ของเครื่องมือ สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ในสวนของสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทําการทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติ t-test และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว โดยนําเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของการบรรยาย จึงไดสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปผลไดดังนี้ 

 ประธานคณะกรรมการหมูบานสวนใหญเปนเพศชาย และเปนผูสูงวัยที่มีอายุ 51-60 ป 

มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.7 โดยไมมีผูท่ีมีอายุ 15-19 ป มีสถานภาพสมรส รอยละ 91.7 สําหรับ

สถานภาพโสด และสถานภาพหยารางรอยละ 8.4 มีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา (ป.4 หรือ ป.6) 

มากท่ีสุด การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวานอยท่ีสุดรอยละ 4.2 ระยะเวลาที่อาศัยในหมูบาน

มากกวา 2 ป และไมมีผูท่ีอาศัยในหมูบานรอยละ 4.2 อาศัยในหมูบานนอยกวา 1-2 ป อาชีพสวนใหญ

เปนเกษตรกร รองลงมาคือ อาชีพคาขาย และมีสถานภาพการเปนประธานในกองทุนมากท่ีสุด รอยละ 

64.6 

 สําหรับสภาพปจจุบันของกองทุนหมูบาน คิดเปนเรื่องระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน

มาจากสมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมูบานรวมกัน กําหนดมากที่สุดรอยละ 93.8 

เรื่องการประชาสัมพันธระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบาน ใหคณะกรรมการหมูบาน/สมาชิกทราบ 
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ดวยการแจงในเวทีประชุมประชาคมครั้งแรกท่ีมีการจัดทําระเบียบ และติดประกาศมากท่ีสุดรอยละ 70.8 

เรื่องการกําหนดโครงสรางการบริหาร และการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการของ

กองทุนหมูบานมีการกําหนดระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน และมีการจัดทําแผนผังหรือแผนภูมิ

ติดประกาศชัดเจน มากท่ีสุดรอยละ 72.3 เรื่องวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

มีความเห็นวาการคัดเลือกเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบานท่ีสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และมีหลักฐานการคัดเลือกท่ีชัดเจนมากท่ีสุดรอยละ 93.8 

สําหรับความเห็นเก่ียวกับสถานท่ีทําการของกองทุนหมูบาน มีความเห็นวากองทุนหมูบานมีสถานท่ีทําการ

แนนอน แตเปนท่ีมีผูใหใชเปนท่ีทําการ ไดแก บานประธานคณะกรรมการมากท่ีสุด บานเหรัญญิก วัด 

บานผูบานใหญ และบานกํานัน สวนสินทรัพยของกองทุนหมูบาน ไดแก คอมพิวเตอร ตูเก็บเอกสาร 

โตะเกาอ้ี อุปกรณสํานักงาน เครื่องพิมพ แผนปาย และโทรทัศน ท่ีดิน และอาคาร การแบงหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบมีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน และกรรมการตามโครงสราง

มีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนดความรับผิดชอบ มีเพียงเล็กนอยท่ีมีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบ

มากท่ีสุดรอยละ 79.2 เรื่องการจัดทําแผนการพัฒนากองทุนหมูบานและปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน 

โดยกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคการพัฒนากองทุนหมูบาน และปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุน

หมูบานมากท่ีสุดรอยละ 55.8 สําหรับการกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบาน รอยละ 

55.8 ในรอบปท่ีผานมาสวนใหญมีการจัดทําแผนประชุมเฉลี่ยจํานวน 4-5 ครั้ง/ป และในรอบปท่ีผานมา

คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีการประชุมจํานวนเฉลี่ย 6 ครั้งมากท่ีสุดรอยละ 52.2 เรื่อง

การประชาสัมพันธการดําเนินงานของกองทุนหมูบาน มีการติดประกาศ และออกประกาศเสียงตามสาย

ใหสมาชิกทราบมากท่ีสุดรอยละ 47.8 เรื่องการจัดเก็บเอกสารของกองทุนหมูบานมีการจัดเอกสาร

ตามโครงสรางหรือลักษณะงานท่ีเปนระบบชัดเจนมากท่ีสุดรอยละ 53.0   

  สําหรับการวิเคราะหความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปน

สถาบันการเงินชุมชนในภาพรวม เพื่อศึกษาถึงความแตกตางในดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบาน พบวา มีความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสู

การเปนสถาบันการเงินชุมชนไมแตกตางกัน และดานการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีมีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาการศึกษา มีความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบัน

การเงินชุมชนแตกตางกับกลุมท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรีหรือสูงกวา 

ซ่ึงกลุมท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนก็มีความคิดเห็นแตกตางในลักษณะเชนเดียวกัน 

 ปญหาการดําเนินงานของกองทุนหมูบานพบปญหาในประเด็นของสมาชิกกองทุนมีการสงเงิน

ลาชากวาท่ีกําหนด ระบบบัญชีของกองทุน การดําเนินการของคณะกรรมการและระเบียบการกูและ

การนําเงินไปใชประโยชน ใหขอเสนอแนะ คือ ควรทําบัญชีเฉพาะรายรับ-รายจาย และงบดุลปละ 
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2 ครั้ง จัดอบรมระบบการทําบัญชีใหกับคณะกรรมการปรับเง่ือนไขในการผอนชําระ เพิ่มจํานวน

เจาหนาท่ี และท่ีปรึกษาดานกฎหมาย เพ่ิมสวัสดิการใหแกสมาชิก รวมท้ังใหอํานาจแกผูบริหารกองทุน 

เพ่ือใหมีอํานาจสั่งการ 

 สวนการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน ผลการวิเคราะห

ความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนในภาพรวม

อยูในระดับคอนขางมาก มีเพียงการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน กรรมการมีการประชุม 

ปรึกษาหารือกันทุกเดือน กรรมการติดตามผลการประกอบอาชีพของสมาชิกอยูเสมอ และกรรมการ

มีความพรอมท่ีจะพัฒนากองทุนสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 เม่ือพิจารณาความคิดเห็นท่ีมีตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบัน

การเงินชุมชนในภาพรวม เพ่ือศึกษาถึงความแตกตางในดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา 

ระยะเวลาท่ีอาศัยในหมูบาน อาชีพ และสถานภาพการเปนสมาชิกในกองทุน พบวา ดานเพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในหมูบาน อาชีพ และสถานภาพการเปนสมาชิกในกองทุน

ท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน

ไมแตกตางกัน สําหรับผูท่ีมีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน มีความคิดเห็นท่ีมี

ตอการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนแตกตางกับกลุมท่ีมีการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรีหรือสูงกวา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

5.2 อภิปรายผล 

  

 จากการศึกษาวิจัยมีประเด็นสําคัญ ท่ีควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

 5.2.1 สภาพปจจุบันสวนใหญเปนกลุมของผูสูงวัย และมีการศึกษาไมสูงมากนัก โดยอาศัย

อยูในหมูบานมากกวา 2 ป และมีอาชีพหลัก คือ เกษตรกร สําหรับสภาพปจจุบันของกองทุนหมูบาน

ในดานตางๆ เชน การกําหนดระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน การประชาสัมพันธ การกําหนด

โครงสรางการบริหาร และวิธีการไดมาซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมูบาน เปนตน พบวา สมาชิก

มีความรวมมือที่ดี และมีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจน สําหรับความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาและ

การเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนในภาพรวมอยูในระดับคอนขางมาก สวนใหญ

จะมีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางมาก ซ่ึงแสดงใหถึงระบบของกองทุนหมูบานมีทิศทางการพัฒนา

ไปในทางท่ีดี ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาระบบไปสูการเปนสถาบันการเงินชุมชนไดตอไปในอนาคต 
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 5.2.2 กองทุนหมูบานสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับการจัดทําบัญชีกองทุน เนื่องจากกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองไมมีบุคลากรท่ีมีความรูดานบัญชีโดยตรงมาชวยงานของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง ทําใหจัดทําบัญชีตามระบบท่ีกองทุนฯ กําหนดมาใหยาก ทําไมถูกตอง 

 5.2.3 การชําระเงินกูคืนของสมาชิกกองทุนฯหลายกองทุนฯ สงลาชา ขาดสง มีบางสวน

เปนหนี้สูญ สวนใหญสาเหตุมาจากผลกระทบจากสินคาราคาแพง น้ํามันข้ึนราคา น้ําทวม ฝนตกมาก

ผิดปกติ เกิดอุทกภัยท้ังในและนอกประเทศ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

  จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยนี้  

  1) สภาพปจจุบันของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

สมาชิกของกองทุนหมูบานมีความรวมมือในดานตางๆ ท่ีดี และมีการกําหนดทิศทางในการบริหารงาน

ท่ีชัดเจน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานท่ีดีในการพัฒนาตอไปเปนสถาบันการเงินชุมชน 

  2) ปญหาการดําเนินงานของกองทุนหมูบานท่ีพบมาก ไดแก สมาชิกกองทุนมีการสงเงิน

ลาชากวาท่ีกําหนด เปนปญหาตอสภาพคลองของกองทุน ซึ่งนาจะสงผลอยางมากตอการพัฒนา

เปนสถาบันการเงินชุมชนของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง รวมทั้งระบบบัญชีที่ยุงยาก 

จึงควรเรงหาทางแกปญหา เชน การกําหนดมาตรการท่ีเขมแข็งและชัดเจนใหกับสมาชิก และวางระบบ 

งานบัญชีใหงายตอการปฏิบัติงานจริง 

  3) โดยภาพรวมของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง อําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

คอนขางมีความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน ซ่ึงมีแนวโนมของการพัฒนาเปนสถาบันการเงิน

ชุมชนตอไปในอนาคตในทางบวก 

 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยตอไป  

1)  ศึกษาวิจัยเชิงลึกเก่ียวกับกองทุนหมูบาน เพ่ือพัฒนาสูสถาบันการเงินชุมชน 

2)  ศึกษาปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชนของกองทุนหมูบาน

ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการกองทุน 

3)  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชนของกองทุน

หมูบานอ่ืนๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือกองทุนหมูบานในจังหวัดตางๆ หรือศึกษาภาพรวมกองทุน

หมูบานระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ 
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง 

สภาพปจจุบัน ปญหาและการพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชน ของกองทุนหมูบานและชุมชน

เมืองอําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

……………………………………… 

คําช้ีแจง 

            แบบสอบถามการวิจัยฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการวิจัยเรื่องสภาพปจจุบัน ปญหา

และการพัฒนาเปนสถาบันการเงินชุมชน ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอําเภอบานโพธิ์ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา  

  ขอความอนุเคราะหใหทานผูตอบแบบสอบถามไดกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพ

ขอเท็จจริงในกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองของทาน 

 

ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

         

ชื่อกองทุนหมูบาน............................................ตําบล................................อําเภอ......................... 

 

ตอนท่ี  1  ขอมูลของผูตอบ 

1.  เพศ  

  □  หญิง   □  ชาย 

 

2.  อายุ 
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  □  15-19  ป  □  20-30  ป  □  31-40  ป 

  □  41-50  ป  □  51-60  ป  □  61  ปข้ึนไป  

 

3.  สถานภาพสมรส 

  □  โสด   □  สมรส  □  หยาราง 

 

4.  การศึกษา 

  □  ประถมศึกษา  (ป.4  หรือ  ป.6) 

    □  มัธยมศึกษาตอนตน  (ม.3  หรือ  มศ.3) 

□  มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6  หรือ  มศ.5  หรือ  ม.8) 

□  อนุปริญญา/ปวส.   

□  ปริญญาตรีหรือสูง 

□  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ........................................) 

 

5.  ระยะเวลาท่ีทานอาศัยในหมูบาน 

  □  นอยกวา  1  ป □  1-2  ป  □  มากกวา  2  ป 

 

6.  อาชีพ 

  □  เกษตรกร  □  คาขาย  □  รับราชการ 

  □  รับจาง  □  ธุรกิจสวนตัว  □  เอกชน 

  □  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ.......................................................)  

 

7.  สถานภาพการเปนสมาชิกในกองทุน 

  □  ประธาน  □  กรรมการ  □  สมาชิก 

 

ตอนท่ี 2  สอบถามสภาพปจจุบันของกองทุนหมูบานฯ 

 

1.  ระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  มีท่ีมาอยางไร   

    □ สมาชิกและคณะกรรมการกองทุนหมูบานรวมกันกําหนด 

    □ คณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนผูกําหนด 
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    □ ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหมูบานเปนผูกําหนด 

    □ เจาหนาท่ี (ราชการ) เปนผูกําหนด 

 

2.  การประชาสัมพันธระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบาน  ใหคณะกรรมการหมูบาน / สมาชิกทราบ

หรือไม อยางไร   

    □ แจงในเวทีประชุมประชาคมครั้งแรกท่ีมีการจัดทําระเบียบ  และติดประกาศ 

    □ แจงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  และมีการติดประกาศ / ประกาศเสียง

ตามสายใหสมาชิกทราบ  ( ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง / ปรับปรุง / แกไขระเบียบ) 

    □ แจงคณะกรรมการกองทุนหมูบาน  แตไมมีการติดประกาศ / ประกาศ

เสียงตามสายใหสมาชิกทราบ  ( เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง / ปรับปรุง / แกไขระเบียบ) 

    □ ไมมีการแจงและติดประกาศใหสมาชิกทราบ 

 

3.  กองทุนหมูบานมีการกําหนดโครงสรางการบริหาร  และการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ หรือไม อยางไร   

    □ มีการกําหนดในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  และมีการจัดทํา 

แผนผังหรือแผนภูมิติดประกาศชัดเจน 

    □ มีการกําหนดในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน  แตไมมีการจัดทํา

แผนผังหรือแผนภูมิติดประกาศชัดเจน 

    □ ไมมีการกําหนดในระเบียบขอบังคับของกองทุนหมูบาน 

4.  วิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการกองทุนหมูบานไดมาโดยวิธีใด   

    □ การคัดเลือกเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบาน ท่ีสอดคลองกับระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และมีหลักฐานการคัดเลือกท่ีชัดเจน 

    □ การคัดเลือกเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบาน ท่ีสอดคลองกับระเบียบ

คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ แตไมมีหลักฐานการคัดเลือกท่ีชัดเจน 

      □ การคัดเลือกเปนไปตามระเบียบกองทุนหมูบาน และมีหลักฐานการคัดเลือก

ท่ีชัดเจน  แตไมสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   

    □ การคัดเลือกโดยไมมีกําหนดไวในระเบียบของกองทุนหมูบาน 

    □ มีการแตงตั้งกันเองของกลุมผูนําในหมูบาน/ชุมชน 

    □ มีการแตงตั้งจากหนวยงาน/เครือขายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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5.  กองทุนหมูบานมี  หรือ  ใชสถานท่ีใดเปนท่ีทําการ   

    □ มีสถานท่ีทําการแนนอน  และเปนกรรมสิทธิ์ของกองทุน 

    □ มีสถานท่ีทําการแนนอน  แตเปนสถานท่ีเชา  (ระบุ...............................) 

    □ มีสถานท่ีทําการแนนอน แตเปนท่ีมีผูใหใชเปนท่ีทําการ (ระบุ....................) 

  □ ไมมีสถานท่ีทําการแนนอน   

 

6.  กองทุนหมูบานมีสินทรัพยอะไรบาง  เชน  ท่ีดิน  อาคาร  คอมพิวเตอร  ฯลฯ   

  6.1............................................................................................................................. 

  6.2............................................................................................................................. 

  6.3............................................................................................................................ 

  6.4............................................................................................................................. 

   

7.  กองทุนหมูบานมีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีกําหนดไวในโครงสราง

ตามระเบียบกองทุนหมูบาน หรือไม อยางไร   

    □ มีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน และกรรมการตาม

โครงสราง มีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนดความรับผิดชอบ 

    □ มีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน แตกรรมการตาม

โครงสราง ไมมีการปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนดความรับผิดชอบ 

    □ มีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบอยางชัดเจน แตกรรมการตาม

โครงสรางปฏิบัติหนาท่ีท่ีกําหนดความรับผิดชอบ เฉพาะบางคน 

    □ ไมมีการแบงหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน

ตามโครงสราง 

 

8.  กองทุนหมูบานมีการจัดทําแผนการพัฒนากองทุนหมูบาน  และปฏิทินการปฏิบัติงานหรือไม  

อยางไร   

   □ มีการจัดทําแผนการพัฒนาโดยกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคการพัฒนา

กองทุนหมูบาน  และปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุน หมูบาน 

   □ มีการจัดทําแผนการพัฒนาโดยกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค การพัฒนา

กองทุนหมูบาน  แตไมมีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน 
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   □ มีการจัดทําแผนการพัฒนา  โดยมีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของ

กองทุนหมูบาน  แตไมกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงคการพัฒนา 

   □ มีการจัดทําแผนการพัฒนา  แตไมมีการกําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค

การพัฒนา  และปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุนหมูบาน 

   □ ไมมีการจัดทําแผนการพัฒนากองทุนหมูบาน 

 

9.  การกําหนดแผนการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ในปฏิทินการปฏิบัติงานของกองทุน

หมูบาน   

  □ มีการจัดทําแผนการประชุม  จํานวน....................ครั้ง/ป ในรอบปท่ีผาน

มาคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีการประชุมจํานวน......................ครั้ง 

   □ ไมมีการจัดทําแผนการประชุม  แตในรอบปท่ีผานมามีการประชุมจํานวน

....................ครั้ง 

   □ ไมมีการกําหนดแผนการประชุม  และในรอบปท่ีผานมาไมมี การประชุม 

 

10.  กองทุนหมูบานมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางไร  อยางไร   

   □ มีการติดประกาศ  และออกประกาศเสียงตามสายใหสมาชิกทราบ 

   □ มีการเผยแพร เปนเอกสาร  หรือสื่อประชาสัมพันธ อ่ืน  (แผนพับ/ 

จดหมายขาว/สื่อวิทยุกระจายเสียง  หรือหนังสือพิมพทองถ่ิน) ใหบุคคลท่ัวไปทราบ 

   □ ไมมีการเผยแพร 

 

11.  กองทุนหมูบานมีการจัดระบบการจัดเก็บเอกสารอยางไร   

   □ มีการจัดเก็บเอกสารตามโครงสรางหรือลักษณะงานท่ีเปนระบบชัดเจน 

   □ มีการจัดเก็บเอกสาร  แตไมเปนไปตามโครงสรางหรือลักษณะงานท่ีเปน

ระบบชัดเจน 

   □ ไมมีระบบเอกสาร 

 

 

 

 

12.  สถานภาพกองทุน 
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   □ เปนหมูบาน 

   □ เปนชุมชนเมือง   

                    □ เปนชุมชนทหาร 

   □ เปนหมูบานชาวเขา      

 □ เปนชุมชนมุสลิม 

 

ตอนท่ี 3  สอบถามปญหาการดําเนินงานของกองทุนหมูบานฯ 

 

1. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………….………………………………………………………  

         

2.   ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………...…...…………………………………….………………………………….………………..…….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………                                         
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ตอนท่ี 4   สอบถามการพัฒนาและการเตรียมความพรอมสูการเปนสถาบันการเงินชุมชน 

คําช้ีแจง    กรุณาขีดเครื่องหมาย     ลงในชองทางขวามือท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 

ขอความ มาก 
คอน 

ขางมาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอยท่ีสุด 

1. กรรมการมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน      

2. ในการรางระเบียบขอบังคับกองทุนหมูบาน       

    ไดใหสมาชิกมีสวนรวมในการรางระเบียบดวย 

     

3. กรรมการมีการวางแผนจัดสรรการใชเงินกําไร 

    จากกองทุนท่ีเปนประโยชนตอสมาชิก 

     

4. กรรมการมีการประชุม ปรึกษาหารือกันทุกเดือน      

5. ในการแกไขปญหากรรมการใหสมาชิกมีสวนรวมตัดสินใจ 

    ดวยขอความ                   

     

6. กรรมการตัดสินใจโดยยึดระเบียบขอบังคับ 

   ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

     

7. กรรมการตัดสินปญหาโดยการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง            

8. กรรมการตัดสินปญหาโดยการปรึกษาเจาหนาท่ี       

9. กรรมการไดชี้แจงและชวยเหลือสมาชิกในการกูเงินกองทุน 

   หมูบาน 

     

10. กรรมการจัดทําทะเบียน เอกสารและบญัชเีปนปจจุบนั 

     และใหสมาชิกตรวจสอบ  

     

11. กรรมการจะยึดระเบียบขอบังคับของกองทุน  

     ในการปฏิบัติงานเสมอ 

     

12. กรรมการมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ    

     การดําเนินงานกองทุนหมูบานใหเปนท่ีรูจัก    

     

13. กรรมการไดแจงผลการดําเนินงานใหสมาชิกทราบ 

     ในท่ีประชุมทุกครั้ง 
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14. กรรมการติดตามผลการประกอบอาชีพของสมาชิกอยูเสมอ        

15. กรรมการไดติดตามตรวจสอบการใชเงินคืนกองทุน 

     ของสมาชิก 

     

16. กรรมการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการติดตาม  

     ประเมินผลการทํางานของกรรมการ 

     

17. กรรมการมีความพรอมท่ีจะพัฒนากองทุนสู 

     การเปนสถาบันการเงินชุมชน 
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ช่ือ-ช่ือสกุล นายวันชาติ บุญเกา 

วันเดือนปเกิด 24 มิถุนายน 2502 

สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยู 1/827 หมู 14 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 

ตําแหนงหนาท่ีการงาน หัวหนาศูนยกระจายสินคา 

สถานท่ีทํางาน บริษัท ลินฟอกซ เอ็ม โลจิสติคส (ประเทศไทย) จํากัด 

ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พ.ศ. 2548 
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