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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไป
ปฏิบัติ โดยที่กรณีศึกษาคือ กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัด
สมุทรปราการ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากเอกสาร การ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไป
ปฏิบัติ ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย มีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ จะต้องมีเป้าหมายชัดเจน
ในการด าเนินการ มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการก าหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 2. ปัจจัยด้านการสื่อสารขององค์การ มี
ลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน เที่ยงตรง สม่ าเสมอ รวมไปถึงมีการ
ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากส่วนบนของนโยบาย 3. ปัจจัยด้านศักยภาพขององค์การ มีลักษณะที่
ส าคัญ ได้แก่ โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมีคุณภาพและมีจ านวนที่เพียงพอ มีทรัพยากร
ที่เพียงพอ และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทางการเมือง มีการประสานงานกับผู้บริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีการประสานความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 4. ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ มีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของนโยบาย และมีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงต่อการด าเนินการตาม
นโยบาย ยินยอมในการรับนโยบายจากส่วนกลางด้วยความเต็มใจ 5. ปัจจัยด้านการประสานความ
ร่วมมือ มีลักษณะที่ส าคัญ ได้แก่ ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีส่วนร่วม 
มีความผูกพัน และยอมรับต่อกองทุนหมู่บ้าน 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
ต้องสร้างมาตรฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และต้องอบรมคณะกรรมการ ต้องสร้างมาตรฐานการทวงหนี้
และสร้างความรู้ให้แก่คณะกรรมการ ต้องเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ สทบ. คู่มือการประเมินผลการ
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ด าเนินงานต้องมีตัวชี้วัดเป็นวัตถุวิสัย คณะกรรมการกองทุนจะต้องทบทวนระเบียบของกองทุนเสมอ 
และจะต้องมีนโยบายจัดอบรมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่สมาชิก รวมไปถึงสร้างความเข้าใจถึง
ผลเสียจากการไม่ช าระหนี้คืน นอกจากนี้ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอเชิงปฏิบัติ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุน
จะต้องเป็นคนดีและคนเก่ง รัฐต้องประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนอย่างมีมาตรฐาน โดยอาศัย
หลักธรรมาภิบาล การพิจารณาปล่อยเงินกู้จะต้องยึดตามระเบียบอย่างเคร่งครัด คณะกรรมการและ
สมาชิกจะต้องสื่อสารกันบ่อยครั้ง ประธานกองทุนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีธรรมาภิบาล มี
ภาวะความเป็นผู้น าสูง รวมไปถึงเสียสละและอุทิศตัวเพ่ือชุมชน 

นโยบายกองทุนหมู่บ้านด าเนินงานมาจนถึงปี  2560 กองทุนหมู่บ้านใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการที่สูง ตั้งแต่เริ่มนโยบายจนปี 2557 รัฐได้อนุมัติงบประมาณไว้ 166,895.8041 ล้านบาท 
นอกจากนี้ยังได้อนุมัติรายจ่ายตั้งแต่ปี 2557-2560 อีกจ านวน 6,416.4807 ล้านบาท ในปี 2559 เกิด
การพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพียงประมาณ 3,000 แห่ง ซึ่งมีจ านวนที่ค่อนข้างน้อย เมื่อพิจารณา
จากงบประมาณที่เสียไปและจ านวนกองทุนที่เกิดขึ้นในปี 2544 ซึ่งมีประมาณ 66,188 กองทุน ดังนั้น ผู้
มีอ านาจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่ากับการลงทุนในนโยบายกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือ
ก าหนดทิศทางว่านโยบายควรจะมีทิศทางอย่างไรต่อไปเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 
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This research aims to study factors to the success of village fund policy 
implementation.  The case study is the village funds that developed into community 
financial institutions in Samutprakan province.  I have used qualitative research; I 
analyse information collected from documents, in-depth interview, and observation. 

The research shows that factors to the success of village fund policy 
implementation are as followed:  1.  Clarity of the policy, which described by a clear 
goal in the operation, a clear structure in the operation, and has determined a clear 
standard in the operation with constant regulation.  2.  Communication within the 
organisation, to which the communication in strategy is clear, accurate, and regular, and 
support is available from the upper level of the policy. 3. Potential of the organisation, 
to which the organisation has a strong structure, composed of quality and adequate 
personnel, has adequate resource and receive support in term of political resource, 
engage in a quality coordination with the manager, and receive support and 
coordination from the government.  4.  The attribute of the policy implementer, to 
which the implementer should understand the purpose and the main idea of the 
policy.  Also, he/ she should have a good attitude and determined to carry out the 
operation of the policy, obey, and willing to implement any given policy from the 
National Village and Urban Community Fund Office. 5. Coordination and cooperation, 
the president of the fund office should be equipped with leadership skill and the 
member should cooperate and obey as well as having a good relationship with the 



 ง 

village fund. 
I have further solutions to suggest.  In term of the policy, National Village and 

Urban Community Fund Office should build a decent standard computer program and 
also build a standard of debt collection and educate the board member as well as 
increase the number of the officer. Their manual of evaluating the performance should 
have indicators in an objective manner. The board member should always review the 
rule of fund office. Also, it should have the policy to train and educate their member in 
order to build morality as well as create an understanding of the negative effect of not 
paying the debt. Moreover, on the practical side, the board member should be good 
and competent people. The government should evaluate the performance of the fund 
office under good standard abide the good governance.  The decision to lend should 
abide the rule strictly.  The board and the member should communicate more and 
lastly, the president of the fund office should be a person with knowledge and ability, 
with good governance, and also selfless and dedicated to the community. 

The village fund policy has continued its operation until the year of 2017.  The 
village funds operated with a very high budget. Since the start of the policy until 2014, 
the government had approved the budget of 166,895.8041 million baht. Moreover, the 
government has further approved the budget for 2014-2017 with 6,416.4807 million 
baht.  In 2016, there were only 3,000 developments to the community financial 
institutions, to which the amount is relatively low when compared to the budget usage 
and to the number of village funds in the year 2001, which was about 66,188 village 
funds. As a result, the authority and the stakeholders must evaluate and acknowledge 
the benefit in this investment to the village funds, in order to determine the direction 
of the policy, where it will be most effective and efficient. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

เนื้อหาในบทที่  1 ซึ่งเป็นบทน าจะมีสาระส าคัญดังองค์ประกอบต่อไปนี้ ความเป็นมา             
และความส าคัญของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตของการศึกษา และประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับจากการวิจัย  

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

แนวคิดการพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมสมัยใหม่มีฐานคติ (assumption) ที่ส าคัญ คือ         
การเร่งพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างรุนแรงจากบนลง
ล่าง (top-down approach) การพัฒนาที่เกิดขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ท่ีรัฐได้ตั้งเป้าหมายไว้ เพราะการพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความลักลั่นทาง
เศรษฐกิจอย่างล้นหลาม ไม่เกิดการกระจายรายได้ กล่าวคือ ไม่เป็นไปตามแนวคิดการแผ่ขยายไปสู่
เบื้องล่าง (trickle down effect) ที่มีความเชื่อที่ว่าถ้าหากเศรษฐกิจโดยรวมดี เศรษฐกิจชั้นบน
เข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรมมีรายได้มาก จะเผื่อแผ่และไหลลงไปสู่เศรษฐกิจระดับล่าง จนเติบโต และ
เข้มแข็งไปตาม ๆ กันเป็นวงจร 

ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและลัทธิบริโภคนิยมแผ่กระจายอุดมการณ์ทางความคิด
ไปสู่ประชาชน ที่ เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการพัฒนาให้ เป็นสังคม
อุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอ่ืน ๆ ตามมามากมายหลายประการ อย่างปัญหาด้านการขาด
โอกาสในเรื่องต่าง ๆ ทั้งประเด็นของคุณภาพชีวิต การศึกษา อาชีพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนน าไปสู่ปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน แต่ละปัญหาได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีลักษณะเป็นสายโซ่ 
ปัญหาต่าง ๆ เริ่มกลายเป็นวงจรอุบาทว์ (vicious cycle) ที่ฝังรากลึกติดอยู่ในสังคมไทย 

นโยบายกองทุนหมู่บ้านเป็นนโยบายที่มีการก่อรูปนโยบาย (policy formation) มาจาก
แนวความคิดของรัฐไทยที่พยายามจะเสริมแรงสู่เศรษฐกิจฐานราก โดยเริ่มจากชุมชนเพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน (sustainability) สร้างโอกาสให้รากหญ้ามีความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนโดยมีความเชื่อว่าการพัฒนาต้องด าเนินการไปควบคู่กับความพยายามในการลดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจ  ซึ่ งแนวทางที่ รัฐมุ่ งให้ ความส าคัญ  คือ แนวทางการพัฒนาจากล่ างขึ้นบน                   
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(bottom-up approach) การพัฒนาโดยเริ่มจากฐานรากจะส่งต่อให้ล าดับชั้นต่อ ๆ ไปของโครงสร้าง
มีความแข็งแรง เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) และยั่งยืน  

นโยบายกองทุนหมู่บ้านก่อตัวขึ้นภายใต้การน าของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในปี            
พ.ศ. 2544-2549 แนวคิดนโยบายกองทุนหมู่บ้านเกิดขึ้นมาโดยสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) แผนพัฒนาฉบับนี้ได้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาใช้เป็น
แนวทางเพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี กระบวนทัศน์ (paradigm) การพัฒนาที่ให้คนเป็นศูนย์กลาง มุ่งหวังใน
การพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ ใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา          
และการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งในเวลาต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ         
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยังคงยึดถือในหลักการส าคัญ คือ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ซึ่งในมิติของ
การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการให้ความส าคัญกับการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม นอกจากนี้แผนฉบับดังกล่าวยังยึดหลักคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ยึดหลักการเติบโต            
ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
จากภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งถือได้ว่าหลักต่าง ๆ ตามแผนนั้นยังคงสอดคล้องกับแนวคิดของ         
การก่อรูปของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน 

นโยบายกองทุนหมู่บ้านเกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของ
ชุมชน ชุมชนได้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน โดยมอบงบประมาณให้กองทุนละ 1 ล้านบาท โดยมี
วัตถุประสงค์ของนโยบาย คือ เป็นทุนหมุนเวียนในการลงทุนเพ่ือ พัฒนาและสร้างงาน สร้างรายได้ 
ลดรายจ่าย ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และสร้างกองทุนสวัสดิการแก่ชุมชน ส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้
สามารถจัดการเงินทุนของตนเองได้ หวังให้พ่ึงพาตัวเองในการเรียนรู้ การคิดริเริ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหา
และเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับล่าง และสร้าง         
ภูมิต้านทานทางเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , 2544:  
1-3) 

มีผู้ที่ท าการศึกษาถึงปัญหาการเข้าถึงการเงินฐานราก (microfinance) ของประชาชนแล้ว
พบว่า การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ของรัฐไทย ภายใต้การก ากับของ
กระทรวงการคลังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านโอกาสในการเข้าถึงต่อเศรษฐกิจฐานรากได้อย่าง
เพียงพอ หน่วยงานภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ต่อการให้สินเชื่อเพ่ือการลงทุนในระดับฐานราก 
ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึง
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และไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิตย์, 2555: 
บทสรุป) ดังนั้น นโยบายกองทุนหมู่บ้านจึงมีความส าคัญในการช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากให้เกิด
ความเข้มแข็ง เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนาในวงกว้างต่อไป 

ในส่วนของกองทุนหมู่บ้านโดยส่วนมากจะใช้เงินเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินการ         
อย่างไรก็ตาม กองทุนหมู่บ้านนั้นไม่ใช่กองทุนเงินโดยตรง เพราะมันมีความแตกต่างจากสถาบัน
การเงินทั่ว ๆ ไป อันเนื่องมาจากการที่มันเป็นทุนทางสังคมที่ล้ าค่ามากกว่าตัวเงิน ทุนทางสังคมที่
กล่าวถึงนั้นเป็นความสัมพันธ์ฉันท์พ่ีน้องที่ช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ืออาทรและไว้ใจซึ่งกันและกัน รวมไปถึง
เคารพในสิทธิและความเท่าเทียม มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ แสดงออกมาในรูปแบบของความเชื่อที่
สั่งสมกันมาอย่างยาวนาน (เสรี พงศ์พิศ, 2544: 257) 

การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558 พบว่าร้อยละของครัวเรือนที่มี
หนี้ จ าแนกตามแหล่งเงินกู้หลัก ได้แบ่งออกเป็น ธนาคาร ร้อยละ 69 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ร้อยละ 19.6 สหกรณ์ออมทรัพย์และสวัสดิการของหน่วยงาน ร้อยละ 5.9 และแหล่งเงินกู้นอกระบบ 
ไม่ว่าจะเป็นนายทุน พ่อค้า ญาติ และเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 5.5 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559: 6)   
จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า แหล่งเงินกู้ประเภทกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ท าหน้าที่ของ
ผู้ให้กู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นแหล่งเงินกู้ที่มีผู้กู้เป็นอันดับสอง เป็นรองแค่เพียงธนาคาร
เท่านั้น ซึ่งช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ เช่น ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากผู้ให้กู้ การเพ่ิมขึ้นของความเหลื่อมล้ าอันเนื่องมาจากการถูกขูดรีดจากดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด จนไปถึงปัญหาอาชญากรรม เพราะว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นแหล่งเงินกู้
ของรัฐที่เอ้ืออาทรต่อประชาชน รวมไปถึงมีข้อก าหนดที่เป็นธรรมต่อชาวบ้าน ตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายกองทุนหมู่บ้าน 

นอกจากนี้ผลสรุปการศึกษาของส านักงบประมาณแสดงให้เห็นว่า งบประมาณที่รัฐสนับสนุน
นโยบายกองทุนหมู่บ้าน กระจายโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนสู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึง ก่อให้เกิดผลดีต่อ
เศรษฐกิจฐานราก ผู้กู้มีรายได้จากการประกอบกิจการภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น แต่รายได้ยังไม่เพียง
พอที่จะส่งผลให้รายได้รวมของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อปัญหาการค้างช าระหนี้  (ศิริขวัญ                   
วิเชียรเพลิศ, 2558: 31) 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของการน านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation) รัฐบาล
ได้ใช้งบประมาณสนับสนุนทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านจนกระทั่งปี 2557 เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กองทุนหมู่บ้าน ประมาณ 151,565.82 ล้านบาท จากที่ ได้อนุมัติ ไว้ 166,895.8041 ล้านบาท             
ผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2556 ชี้ให้เห็นว่า ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพลดลง และมีผล            
การประเมินต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของเงินทุนหมุนเวียนประเภทเพ่ือการกู้ยืม มีความยั่งยืนในระยะยาว
ลดน้อยถอยลง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นของการด าเนินงานคือ หนี้ค้างช าระและเงินขาดบัญชีมีแนวโน้ม
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เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.74 เป็นร้อยละ 22.7 จากปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2553 ตามล าดับ ซึ่งแสดงถึง
ความไม่สามารถช าระหนี้ได้ของสมาชิก ส่งผลให้หลายกองทุนหยุดด าเนินการหรือไม่สามารถบริหาร
ได้ มีปัญหาด้านกระบวนการการด าเนินการ เนื่องจากมีจุดอ่อนในเรื่องของการบริหารจัดการและ
ติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงไม่จัดท าหลักฐานทางการเงินและระบบบัญชีที่มีมาตรฐาน            
การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงาน และไม่เปิดเผยงบการเงิน  
(ศิริขวัญ วิเชียรเพลิศ, 2558: บทสรุปผู้บริหาร) นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ศึกษาถึงปัญหาการเข้าถึงการเงิน
ฐานราก กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของกองทุนหมู่บ้านว่ามีข้อจ ากัดในประเด็นของการบริหารจัดการ  
ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาระบบบัญชีให้เป็นมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น (ศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิตย์, 2555: 168) 

กองทุนหมู่บ้านด าเนินงานมาจนปี 2560 นับเป็นเวลากว่า 16 ปี แล้ว โดยการจัดสรรเงินของ
รัฐ ในการด าเนินการนโยบายกองทุนหมู่บ้าน สามารถอธิบายได้ว่า (ศิริขวัญ วิเชียรเพลิศ , 2558:        
10-15)  

ปี  2544 รั ฐจั ดส รรเงิน จ าน วน  66,188 ล้ านบ าท  ปี  2545 รั ฐ จั ดสรรเงิน จ าน วน                      
8,098 ล้านบาท  ปี 2546 รัฐจัดสรรเงินจ านวน 366 ล้านบาท ปี 2547 รัฐจัดสรรเงินจ านวน 2,856 
ล้านบาท ปี 2548 รัฐจัดสรรเงินโอน ให้กับกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่ดี (AAA) กองทุนละ 
100,000 บาท เป็นจ านวนทั้งสิน 2,490.2 ล้านบาท และส่งมอบให้กองทุนที่ตั้งใหม่อีก 1,321              
ล้านบาท ปี 2549 ส าหรับกองทุนที่มีผลการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับดี (AAA) รัฐมีเงินไม่เพียงพอ
ในการจัดสรรจ านวน 179.2 ล้านบาท และยังไม่มีการโอนเงินให้กองทุนที่จัดตั้งใหม่จ านวน 1,321 
ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ยังไม่พอต่อการจัดสรร 1,500.2 ล้านบาท 

 ปี 2550-2552 ให้เงินอุดหนุนกองทุนที่ได้ผ่านการอบรมสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบ
จ านวน 23.2 ล้านบาท ปี 2553-2554 รัฐเพ่ิมทุนโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 2
จ านวนเงิน 19,559.2 ล้านบาท ปี 2555-2556 เพ่ิมทุนโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะ
ที่ 3 จ านวน 79,225 ล้านบาท โดยโอนเงินให้กองทุนที่มีความพร้อม 53,590 กองทุน แต่ขาด          
การจัดสรร จ านวน 25,665 กองทุน 

ในภายหลังรัฐยังได้ออก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาหลายฉบับ โดยจัดสรรเงิน
ให้แก่การด าเนินการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่านการอนุมัติรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2557 จ านวน 6,007.4807 บาท รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 จ านวน              
200 ล้านบาท รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 194 ล้านบาท และรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจ าปีงบประมาณ  2560 จ านวน 15 ล้านบาท ซึ่งอธิบายได้ว่าตั้งแต่ปี 2557-2560 รัฐอนุมัติ
งบประมาณ 6,416.4807 ล้านบาท ให้แก่การด าเนินงานด้านกองทุนหมู่บ้าน 
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ดังนั้น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนหมู่บ้านจนกระทั่งถึงปี 2557 รัฐได้อนุมัติงบประมาณไว้ 

166,895.8041 ล้านบาท โดยได้จัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้านตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านเป็นจ านวน 
151,565.8200 ล้านบาท ในระยะเวลาต่อมารัฐยังได้อนุมัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณให้แก่กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโดยได้อนุมัติรายจ่ายตั้งแต่ปี  2557-2560 อีกจ านวน 6,416.4807 
ล้านบาท  
ตารางท่ี 1.1 การจัดสรรและโอนเงินงบประมาณกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2544-2557 

งบ        
ประ 
มาณ

รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินที่ได้รับ
อนุมัติจาก
งบประมาณ

รายจ่าย (ล้าน
บาท) 

เงินกู้จากพระ
ราชก าหนดฯ 
(ล้านบาท) 

ปีท่ีจัดสรร
และโอนเงิน 

จ านวน
กอง  
ทุน 

วงเงินที่จัดสรร
(ล้านบาท) 

   2544 66,188 66,188.0000 
   2545 74,286 8,098.0000 
   2546 74,652 366.0000 

   2547 77,508 2,856.0000 
   2548 78,829 2,311.0000 
   2549 78,829 1,500.2000 

2550 13,158.0000   
2550-2552 

 
 
 

79,255 

23.22.0000 
2551 11,300.0000  
2552 9,950.0000  
2553 200.0000 19,559.2000 2553-2554 16,633.4000 
2554 228.5500  
2555 38,522.6342  2555 21,614.0000 

2556 67,969.9399  2556 15,027.0000 
   2556 8,089.0000 

 2556 8,860.0000 

2557 6,007.4800    
รวม 147,336  

.6041 
19,559.2000  79,225  



6 
 

งบ        
ประ 
มาณ

รายจ่าย
ประจ าปี 

เงินที่ได้รับ
อนุมัติจาก
งบประมาณ

รายจ่าย (ล้าน
บาท) 

เงินกู้จากพระ
ราชก าหนดฯ 
(ล้านบาท) 

ปีท่ีจัดสรร
และโอนเงิน 

จ านวน
กอง  
ทุน 

วงเงินที่จัดสรร
(ล้านบาท) 

รวม
ทั้งสิ้น 

166,895.8041   151,565           
.8200 

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ศิริขวัญ วิเชียรเพลิศ, 2558: 12 
ถ้าพิจารณาตามเป้าหมายระยะที่ 4 ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

(สทบ.) ที่มีความมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในช่วงเริ่มแรกของนโยบาย
กองทุนหมู่บ้านพบว่า มีกองทุนหมู่บ้านเกิดขึ้นจ านวน 66,188 กองทุน หลังจากนั้นก็ได้มีการเพ่ิม
จ านวนของกองทุนหมู่บ้านขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี 2559 พบว่า สถาบันการเงินชุมชนที่ผ่าน          
การสนับสนุนและอบรมเตรียมความพร้อมจาก สทบ. เพ่ือที่จะพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนมี 
6,104 แห่ง แต่กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนจาก สทบ. มีจ านวน 1,060 แห่ง 
นอกจากนี้ยังมีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ธนาคารออมสินอีก จ านวน 981 แห่ง และยังมีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีกกว่า 1,000 แห่ง 
(สทบ.สาขา 11, 2559: 22-28) ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า สถาบันการเงินชุมชนทั่วประเทศที่ได้ยกระดับ
มาจากกองทุนหมู่บ้านมีประมาณ 3,000 แห่ง ซึ่งก็เป็นจ านวนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อน ามาเปรียบเทียบ
กับจ านวนกองทุนหมู่บ้านที่มีทั้งหมดในช่วงแรกเริ่มของการก่อตั้ง และเมื่อพิจารณาถึงงบประมาณที่
รัฐต้องเสียไปในการจัดท านโยบายกองทุนหมู่บ้าน 

จากที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นว่า กองทุนหมู่บ้านได้ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงในการจัดท า
นโยบาย แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมีทิศทางที่สวนทางกัน คือ กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนทั่วทั้งประเทศนั้นมีจ านวนไม่มากเท่าที่ควร จากการค้นคว้าข้อมูลของผู้วิจัยพบว่ า 
นโยบายกองทุนหมู่บ้านเกิดปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติในหลายพ้ืนที่  อย่างไรก็ตาม                
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ในการเพ่ิมพลังเศรษฐกิจฐานรากและช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคม ผู้วิจัยจึงมี
ความประสงค์ที่จะศึกษาถึงปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไป ปฏิบัติ              
โดยมุ่งหวังให้ผลการศึกษาที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ในการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางใน
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การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล (effectiveness) และประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 

ในการเลือกพ้ืนที่  ๆ จะศึกษา ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้  คือ พ้ืนที่ของจังหวัด
สมุทรปราการ เนื่องจากว่าได้เล็งเห็นแล้วว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพ้ืนที่  ๆ รองรับการขยายตัว
จากกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการ รวมไปถึงการกระจายตัวของประชากร  
อันเนื่องมาจากมีประชากรย้ายถิ่นฐานเข้ามาเป็นจ านวนมาก จังหวัดสมุทรปราการ มีโครงสร้าง
ประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ ที่มีจุดเด่น คือ มีกลุ่มอายุ 15-59 ปี ซึ่งเป็นวัยแรงงาน ร้อยละ 70.21 
ของกลุ่มประชากร เป็นจ านวน 458,564 คน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ , 
2559: 4) ประชากรวัยแรงงานของพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นแรงงานที่ประกอบ
อาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น พ้ืนที่ของจังหวัดสมุทรปราการจึงมีความเหมาะสม ในการที่จะ
เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไป
ปฏิบัติ เพราะกองทุนหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์ในการเสริมพลังของเศรษฐกิจฐานรากเป็นส าคัญ 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2548 รัฐบาลในช่วงระยะเวลานั้นได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา         
ว่าในระยะถัดมา คือ ระยะที่  4 ซึ่ งเริ่มตั้ งแต่ปี  2548 จะพัฒนาระบบการเงินที่ช่วยส่งเสริม               
และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก โดยให้มีการพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมสู่ธนาคารหมู่บ้าน 
คือ สถาบันการเงินชุมชน ที่จะให้โอกาสประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างยั่งยืน (ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2558: 1)  

สถาบันการเงินชุมชนตามความคาดหวังของรัฐบาล จะท าหน้าที่เหมือนธนาคารทั่วไป             
มีการให้บริการเงินฝาก ให้บริการเงินกู้ ช าระค่าบริการด้านต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านก็ได้ด าเนินการ
อยู่แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัก (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2549: 42) 

ในปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านหลายแห่งที่ ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
เนื่องจากว่าผ่านการประเมินศักยภาพจากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสถาบันการเงินชุมชนมีการด าเนินงานในลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น 
ก่อให้เกิดการพัฒนาในส่วนของกองทุนเองและยังสร้างอรรถประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง  คือ        
การพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้เกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชน ถือได้ว่าเป็นไป
ตามแนวทางของ พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ที่มีความมุ่งหวังจะให้
กองทุนหมู่บ้านสามารถที่จะพัฒนากลายเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ เพ่ือให้เกิดการบริหารใน
ลักษณะของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่มีมุมมองที่เปิดกว้างอย่างมีคุณธรรม การเอ้ืออาทรกันแบบ
กัลยาณมิตร รวมไปถึงพัฒนาความเข้าใจให้เป็นระบบด้วยการบูรณาการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายอย่างยั่งยืน 
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ผลการศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติ และประสบการณ์ กองทุนหมู่บ้านและสวัสดิการชุมชนนั้น 

แสดงให้เห็นในเชิงปฏิบัติแล้วว่าเงินไม่ใช่เป้าหมายหลักของชาวบ้าน แต่เงินเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนา เรียนรู้ และจัดสวัสดิการในชุมชนเท่านั้น ชาวบ้านในชุมชนจึงให้ความส าคัญ      
ที่ระบบสวัสดิการมากกว่าตัวเงิน เพราะระบบสวัสดิการพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือยามจ าเป็น
แก่ชุมชน หลายชุมชนค้นพบว่าจริง ๆ แล้วมีศักยภาพสูงเป็นอย่างมาก แต่ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาอย่าง
เต็มประสิทธิภาพ (efficiency) ชุมชนที่มีศักยภาพสูงนั้น จะพ่ึงพาตนเองได้ในเกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ (เสรี พงศ์พิศ, 2544: 13-14)  

จากสาระส าคัญข้างต้นจึงส่งผลให้ผู้วิจัยเลือกกรณีศึกษาในการศึกษา คือ กองทุนที่ได้รับ        
การพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีความมุ่งหวังให้ผลการศึกษาใช้
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา และเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน น าไปสู่ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าประสงค์ (goals)         
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

ส าหรับเกณฑ์การเลือกหน่วยวิเคราะห์ผู้วิจัยจะใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1. เป็นกองทุน
หมู่บ้านที่ได้รับพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ 2. เป็นกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับ
การประเมินศักยภาพว่ามีศักยภาพด้านการบริหารจัดการดีเยี่ยม (AAA) ในปี พ.ศ. 2546 (สทบ. สาขา 
11, 2550: 2) โดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านละชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับกรมการพัฒนา
ชุมชนและสถาบันการศึกษา ซึ่งหน่วยวิเคราะห์ที่จะใช้ในการศึกษาจะต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์
ทั้งสองโดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

เกณฑ์ที่หนึ่ง กองทุนหมู่บ้านของจังหวัดสมุทรปราการที่มีสถานะการด าเนินงานที่เข้มแข็ง 
จนได้รับการอนุมัติให้พัฒนาเป็นสถาบันการเงิน (สทบ. สาขา 11, 2559: 2) ได้แก่ 1. กองทุนหมู่บ้าน       
บางพลี ม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 2. กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี              
3. กองทุนหมู่บ้านบางเพรียง ม.4 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 4. กองทุนหมู่บ้านคลองขวาง ม.5                
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ 5. กองทุนหมู่บ้านวัดบางหัวเสือ ม.8 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง 
6. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 7. กองทุนหมู่บ้าน
สามแพรก ม.4 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 8. กองทุนหมู่บ้านวัดใหม่ ม.5 ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 9. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ม.13 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

เมื่อได้หน่วยวิเคราะห์ที่เป็นกองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัด
สมุทรปราการแล้วจากเกณฑ์ที่หนึ่ง จึงใช้เกณฑ์ที่สองที่ใช้ในการคัดเลือกหน่วยวิเคราะห์ กล่าวคือ 
สถาบันการเงินชุมชนเหล่านั้นจะต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินศักยภาพว่ามีศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการดีเยี่ยม ในปี พ.ศ. 2546 (สทบ. สาขา 11, 2550: 8) ดังนั้น หน่วยวิเคราะห์         
ที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 1. กองทุนหมู่บ้านบางพลี ม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 2. กองทุน
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หมู่บ้านเปรมฤทัย ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี 3. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ม.1 ต.ปากคลอง
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 4. กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทร
เจดีย์ 5. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ม.13 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงิน ในจังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไป
ปฏิบัติ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงิน ในจังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นตัวแบบการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ตัวแบบที่ยึดหลัก
เหตุผล, ตัวแบบด้านการจัดการ, ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ ของ วรเดช จันทรศร, ตัวแบบทาง
ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ Van Meter และ Van Horn, ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ของ Edwards, ตัวแบบกระจายอ านาจของ Cheema และ  Rondinelli, ตัวแบบทั่ ว ไปของ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติของ Hambleton, ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติของ Mazmanian และ Sabatier 

1.3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ เฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
1.3.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ศึกษาจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านของกองทุนที่

ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับ
การประเมินศักยภาพว่ามีศักยภาพด้านการบริหารจัดการดีเยี่ยม (AAA) ในปี พ.ศ. 2546, พนักงาน
พัฒนากองทนุหมู่บ้าน และหัวหน้าส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ 
ในมิติของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติให้มีความกว้างขวางขึ้น เนื่องจากว่างานวิจัยชิ้นนี้ใช้
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กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนมาเป็นกรณีศึกษา ซึ่งถือเป็นความส าเร็จ
อีกข้ันหนึ่งของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ขึ้น 
ดังนี้ 

1.4.1 ทราบถึงปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 
1.4.2 มีข้อเสนอแนะในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติให้มีความส าเร็จ 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : 

กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ” ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้แบ่งหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทุนทางสังคม 
 
2.1.1 การนิยามทุนทางสังคม 
2.1.2 ความส าคัญของทุนทางสังคม 
2.1.3 ที่มาและแนวคิดแนวคิดทุนทางสังคม 
2.1.4 สาเหตุของการเกิดข้ึนของทุนทางสังคม 
2.1.5 ประเภทและองค์ประกอบของทุนทางสังคม 
 

2.2 ประสบการณ์ของสวัสดิการชุมชน 
 
2.3 สาระส าคัญของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน 
 

2.3.1 วัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน 
2.3.2 ทิศทางการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 
2.3.3 สถานะการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
2.3.4 องค์ประกอบของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
2.3.5 การจัดสรรเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
2.3.6 การพัฒนากองทุนเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีในการน านโยบายไปปฏิบัติ  
 
 2.4.1 การนิยามนโยบายสาธารณะ 
 2.4.2 การนิยามการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 2.4.3 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 2.4.4 การวัดความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
จากการแบ่งหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ล าดับถัดมาก็จะมาถึงส่วนของเนื้อหา        

ที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีสาระส าคัญถึงการศึกษาในด้านการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีทุนทางสังคม 

2.1.1 การนิยามทุนทางสังคม 
Putnam (1993 อ้างถึงใน วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ , 2548: 29-30) กล่าวถึง ทุนทางสังคม            

ว่าเป็นส่วนที่สนับสนุนประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กันทางสังคมบนพ้ืนฐาน
ของความไว้วางใจกัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ต่อมา Fukuyama (1995 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 29) กล่าวถึง ทุนทางสังคม ว่าทุน
ทางสังคมเป็นเสมือนดั่งธรรมชาติพ้ืนฐานที่ด ารงอยู่ในแต่ละสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดการด าเนินการที่
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งในช่วงระยะเวลาถัดมา Coleman (1999 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 
2548: 30) ได้นิยามค าว่า ทุนทางสังคม หมายถึง การที่เป็นชุดของความสัมพันธ์ที่ก่อตัวขึ้นระหว่าง
บุคคล โดยที่มีผลมาจากความคาดหวังในสิ่งใด ๆ ก็ตามที่ต้องใช้ร่วมกัน เป็นชุดของการที่มีค่านิยมที่
ยึดถือร่วมกัน และการที่มีส านึกของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สิ่งนี้เองเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์
ของคนหลากหลายคน ที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างทางสังคมที่มี
ความสัมพันธ์กับปัจเจกของหน่วยงาน และในหน่วยงานที่มีทุนทางสังคมไม่แข็งแรง ก็จะมีความ
ขัดแย้งทางด้านค่านิยมและไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน และในปีเดียวกันนั้นเอง World Bank (1999 
อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 33) กล่าวถึง ทุนทางสังคม ว่า เป็นสถาบัน เป็นความสัมพันธ์ 
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รวมไปถึงเป็นบรรทัดฐาน ซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นคุณภาพและปริมาณของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ของคนในสังคม ช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ทุนทางสังคมอาจจะ
ถูกมองในมิติของการที่เป็นคุณค่าที่เกิดจากการด าเนินงานระหว่างคนในชุมชนและความช่วยเหลือ
ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาจากภายนอกชุมชนด้วย 

เมื่อมาถึงปี ค.ศ. 2000 Baker (2000 อ้างถึงใน สฤนี อาชวานันทกุล , เอ้ือมพร พิชัยสนิธ 
และ ปกป้อง จันวิทย์, 2553: 78) กล่าวว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ทรัพยากรอะไรก็ตามที่เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ทั้งข้อมูล ความคิด โอกาส ก าลังใจ ความปรารถนาดี ความไว้วางใจ และ
ความร่วมมือกัน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับนิยามในประเด็นความสัมพันธ์ของ Adler & Kwon (2002 
อ้างถึงใน สฤนี อาชวานันทกุล, เอ้ือมพร พิชัยสนิธ และ ปกป้อง จันวิทย์ , 2553: 78) ซึ่งกล่าวว่า     
ทุนทางสังคม หมายถึง ความปรารถนาที่ดีที่มอบให้ปัจเจกหรือกลุ่มคน และมีที่มาจากโครงสร้างและ
ลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคม ผลกระทบของทุนทางสังคมเกิดจาก ข้อมูล อิทธิพล และความ
เป็นปึกแผ่นที่มันสร้าง  

มาที่ การนิยามทุนทางสังคมในประเทศไทย ประเวศ วะสี  (2542 อ้างถึงใน วรวุฒิ                
โรมรัตนพันธ์, 2548: 39) ได้มองทุนทางสังคมที่เกิดขึ้น ว่าจะเป็นพลังของสังคมในการแก้ไขปัญหา
วิกฤตต่าง ๆ ของสังคมได้ และได้ให้นิยามของ ทุนทางสังคม ว่าการที่คนรวมตัวกัน แล้วน าความดี 
พร้อมทั้งความรู้มารวมกัน เพ่ือจะแก้ไขปัญหาของสังคม ในปีเดียวกันนั้นเอง ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 
(2542 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 40) ได้ให้ความหมายของ ทุนทางสังคม ว่าทุนทางสังคม
นั้นมีลักษณะที่เป็นนามธรรม ซึ่งมีความหมายว่า เป็นความแข็งแกร่งของชุมชนในระดับท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืน อันเกิดมาจาก ความสามัคคี การรวมพลัง การมีองค์การที่จะจัดระบบต่าง ๆ ในชุมชน       
มีศิลปวัฒนธรรม จุดรวมใจ ศีลธรรม รวมไปถึงความรักใคร่ ต่อมา อัมมาร สยามวาลา (2544 อ้างถึง
ใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 39) ได้กล่าวถึง ทุนทางสังคม ว่า เป็นการน าทรัพยากรของชุมชนมา
ใช้ในการแก้ไขปัญหา ทรัพยากรที่ส าคัญนั้น ได้แก่ สติปัญญาและความเอ้ืออาทร ซึ่งเป็นทุนทางสังคม 
และการนิยามเริ่มมีความกระชับขึ้นดังจะเห็นได้ว่า ทุนทางสังคม (สฤนี อาชวานันทกุล , เอ้ือมพร  
พิชัยสนิธ และ ปกป้อง จันวิทย์, 2553: 78) หมายถึง คุณค่าของเครือข่าย 

จากการตกผลึกจากการนิยามของนักวิชาการข้างต้น ทุนทางสังคมในทรรศนะของผู้วิจัย 
หมายถึง คุณค่าอันเกิดจากความสัมพันธ์ของเครือข่าย ที่เกิดจากความปรารถนาดี และจะส่งผลให้
การด าเนินกิจกรรมร่วมกันนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กองทุนหมู่บ้าน มีเป้าหมายในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือกันในชุมชน ดังนั้ น กองทุนหมู่บ้านถือเป็นทุน             
ทางสังคมอย่างถ่องแท้   
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2.1.2 ความส าคัญของทุนทางสังคม 
ทุนทางสังคมมีความส าคัญอย่างมากมายตั้งแต่ระดับปัจเจก ไปจนระดับกลุ่มหรือองค์การ  

ซึ่งสามารถอธิบายถึงความส าคัญได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ทุนทางสังคมมีความส าคัญและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนในมิติหนึ่งที่หลายคนอาจจะ

คาดไม่ถึง คือ สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจระดับปัจเจกได้ผ่านไปยังระบบ
การศึกษา จากการที่มีครอบครัวที่สนับสนุนและให้ก าลังใจในการพัฒนาความสามารถในขณะที่ยัง
เป็นเด็ก หลักฐานชิ้นส าคัญนี้แสดงให้เห็นว่าทุนทางสังคมที่เริ่มจากวัยเยาว์ได้ส่งผลต่อผลลัพธ์ใน
ตลาดแรงงานอย่างแน่นอน (Caspi et al., 1998 อ้างถึงใน David Halpern, 2005: 44) จะเห็นได้ว่า
เมื่อเด็กมีพัฒนาการที่ดี มีความสามารถอย่างเพียบพร้อม เขาก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทุนทางสังคมจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนา
เศรษฐกิจตั้งแต่ระดับปัจเจก 

ทุนทางสังคมเป็นเหมือนกระบวนการที่เป็นพลวัตในการสร้างรูปแบบทางสังคม กระบวนการ
ของทุนทางสังคมเกิดขึ้นได้ในทุกระดับตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่ และมักจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ภายนอกไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กระบวนการของทุนทางสังคมจะต้องเป็นวิธีคิด
และปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการทางศีลธรรม โดยเป้าหมายท้ายที่สุดของกระบวนการ คือ การจัดสรร
และกระจายทรัพยากรให้แก่สมาชิกโดยทั่วถึง เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนภาระงานต่าง ๆ (วรวุฒิ 
โรมรัตนพันธ์, 2548: 62-63) 

ทุนทางสังคมนี้สามารถที่จะสะสมได้ด้วยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้อ่ืน 
ถือเป็นการลงทุนเพ่ือให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่ในอนาคต ซึ่งเหมือนกับทุนชนิดอ่ืนอย่างพวกเงินตรา
และทรัพย์สิน แต่มีข้อดีที่เป็นจุดเด่นและถือได้ว่าเป็นความแตกต่างของทุนทางสังคมกับทุนประเภท
อ่ืนคือ ทุนทางสังคมนั้นเป็นทรัพยากรร่วมของคนในกลุ่ม ไม่สามารถโอนย้ายข้ามกลุ่มได้ จึงไม่มีใคร
คนหนึ่งเป็นเจ้าของเพียงผู้ เดียว ไม่สามารถน าไปแลกเปลี่ยนในตลาดได้เหมือนสินค้า (สฤนี                 
อาชวานันทกุล, เอ้ือมพร พิชัยสนิธ และ ปกป้อง จันวิทย์, 2553: 79) ชุมชนที่มีการเอ้ือเฟ้ือและไว้เนื้อ
เชื่อใจซึ่งกันและกัน อัตราการเกิดอาชญากรรมจะต่ า ชุมชนโดยรวมจะมีสุขภาพดี ตลาดการเงินยังมี
ประสิทธิภาพ และสามารถที่จะรวมตัวกันด าเนินกิจกรรมกลุ่มได้ง่าย (Adler & Kwon, 2002 อ้างถึง
ใน สฤนี อาชวานันทกุล, เอ้ือมพร พิชัยสนิธ และ ปกป้อง จันวิทย์, 2553: 79) 

นอกจากนี้ทุนทางสังคมยังมีส่วนในการช่วยเพ่ิมศักยภาพในการท างาน ลดต้นทุนใน       
การท างาน ท าให้เกิดประเพณีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน เกิดความไว้วางใจของบุคคลที่อยู่ร่วมกัน
ในเครือข่ายซึ่งส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารส่งผ่านกันอย่างรวดเร็ว น าความส าเร็จในอดีตมาเป็นสิ่งที่สร้าง
ความร่วมมือต่อไปในภายหลัง (Putnam, 2000 อ้างถึงใน วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ , 2548: 62-63)            
ทุนทางสังคมเป็นค่านิยมที่มีในแต่ละบุคคลของประชาชน โดยเป็นกลไกท่ีท าให้วิถีชีวิตของประชาชน
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ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคม เดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความยุ่งยากในการท า
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่เป็นข้อบังคับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกัน (Fukuyama, 1995         
อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 65-66) 

ความส าคัญของทุนทางสังคมในทรรศนะของผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า เป็นการพ่ึงพาอาศัย        
ซึ่งกันและกันของปัจเจก ซึ่งจะร่วมมือกันในการท างานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงที่สุด 

 
2.1.3 ที่มาและแนวคิดทุนทางสังคม  
ค าว่าทุนทางสังคมเริ่มปรากฏให้ได้เห็นกันครั้งแรก ๆ ในโลกตะวันตก จากการอธิบายของ 

Hanifan (1920 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ , 2548: 16-17) ในหนังสือที่ชื่อว่า Rural School 
Community Centres โดยได้อธิบายถึงสิ่งใด ๆ ที่ประสบพบเห็นในชีวิตประจ าวัน เช่น การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี (good will) การสร้างมิตรภาพ (fellowship) ความเห็นอกเห็นใจ (sympathy) รวม
ไปถึงความสัมพันธ์กันทางสังคมระหว่างบุคคลหรือความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว การที่จะสร้างทุน
ทางสังคมได้นั้นจะต้องมีการสะสมทุน จะต้องสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้น รวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มที่มีขนาดใหญ่ ทั้งนี้จะท าให้ปัจเจกบุคคลได้รับความช่วยเหลือ และสังคมก็เป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้น 
จากแนวคิ ดของ  Hanifan เริ่ ม เกิ ดความแพร่หลายมากขึ้ น ของค าว่ าทุ นท างสั งคม  เมื่ อ                   
นักรัฐศาสตร์ผู้ที่มีนามว่า Putnam กล่าวถึงเรื่องประชาสังคม (civil society) นักวิชาการท่านอ่ืน ๆ 
หันมาให้ความส าคัญถึงการน าวิถีชีวิตที่เหมาะสมกลับคืนมา รวมไปถึงธนาคารโลก (World Bank)  
น าค าว่าทุนทางสังคมไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

Putnam (2000 อ้างถึงใน วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์ , 2548: 17-18) กล่าวถึงประเด็นทุน            
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในประเทศอิตาลีในปี ค.ศ. 1970         
ข้อค้นพบของเขา คือ ทุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ได้มี       
การยกตัวอย่างถึงแคว้น Emilia-Romagna และ Tuscany ถึงการจัดองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง โดยที่
ประชาชนมีความสนใจในประเด็นที่เป็นสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ประชาชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน เคารพกฎหมาย ผู้น ามีความซื่อสัตย์ โดยที่มี
การปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียมกัน มีเครือข่ายทางสังคมและทางการเมืองในลักษณะแนวราบ ไม่ใช่
แนวดิ่งเหมือนในหลาย ๆ แคว้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระบวนการเกิดขึ้นของทุนทางสังคมที่ดี เมื่อมีสิ่ง
เหล่านี้ย่อมที่จะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน น าไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีดี  

นอกจากนี้ Coleman (1988 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 18-19) ได้น าแนวคิด
ของ Putnam มาอธิบายขยายความว่าเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าที่สนับสนุนให้เกิด
ผลดีแก่กิจกรรม โดยพิจารณาในมิติของกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์กรของแต่ละปัจเจก 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละบุคคล World Bank (1999 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 
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19) กล่าวถึงทุนทางสังคมในลักษณะของความจ าเป็นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน Fukuyama (1995 
อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 19) มีผลงานที่ชื่อว่า Social Capital and Civil Society ได้ให้
ความหมายและบทบาทของค าว่าทุนทางสังคม ที่มีต่อระบบตลาดเสรีและประชาธิปไตย โดยแสดงให้
เห็นว่า ความไว้ใจ ความเป็นเครือข่าย ความเป็นประชาสังคม เป็นผลมาจากทุนทางสังคม มากกว่าที่
จะก่อให้เกิดทุนทางสังคม เขายังกล่าวอีกว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนแฝงในการด าเนินงาน 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า นักวิชาการตะวันตกให้ความส าคัญกับทุนทางสังคมที่มีต่อระบบ
ประชาธิปไตย โดยเชื่อว่าทุนทางสังคมที่ เข้มแข็งจะมีผลต่อระบบประชาธิปไตย นอกจากนี้                 
ทุนทางสังคมที่เกิดจากความร่วมมืออย่างแท้จริงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างมากมาย 

จากนักวิชาการตะวันตกที่ ได้กล่าวถึงไป มาสู่นักวิชาการในฝั่งของประเทศไทยที่ ให้
ความส าคัญกับทุนทางสังคมในไทยกันบ้าง ปรีดี พนมยงค์ (อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 21) 
ได้กล่าวถึงประเด็นของทุนทางสังคม ไว้ในกฎหมายปกครองที่เกี่ยวกับลัทธิสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเป็น
ชุมชนขนาดย่อม โดยให้สมาชิกของชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องมีรูปแบบการปกครอง
มากนัก ซึ่งเรียกว่าสามัคคีธรรม นอกจากนี้ปรีดียังเขียนเกี่ยวกับประเพณีในการให้ความช่วยเหลือ        
ซึ่งกันและกันของชาวนาอีกด้วย  

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2520 มีนักวิชาการไทยเริ่มพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มี
ความร่วมมือกันมากข้ึน เช่น เสรี พงศ์พิศ, บาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร และนายแพทย์ประเวศ วะสี 
เป็นต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้มุ่งเน้นที่ความส าคัญของ “วัฒนธรรมชุมชน” ที่ให้ความส าคัญกับคน ให้
คุณค่ากับวัฒนธรรมชุมชน โดยเล็งเห็นว่ามีผลต่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้านอย่างมี
ประสิทธิภาพ (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 21-23) และแนวคิดทุนทางสังคมเริ่มมีความเข้มข้นขึ้น
มากยิ่งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 โดยมีการจัดตั้งส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม (SIF) กองทุนดังกล่าวมี
โครงการที่พยายามท าให้สังคมไทยได้กลับไปมองคุณค่าเดิมที่เคยมีอยู่ ที่ถูกมองข้ามไป ไม่ว่าจะเป็น 
ความมีน้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กองทุนนี้เองได้พิจารณาสิ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน รวมไปถึงสิ่งที่เป็นศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน ซึ่ งส่งผลให้เกิด  
การฟ้ืนฟูทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ และน ามาประยุกต์ในการใช้ด้านการพัฒนา (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 
26-27) 

ผู้วิจัยได้ค้นพบว่า สาระส าคัญข้างต้นส่งผลให้เราตระหนักถึงความจ าเป็นของการด ารงอยู่
ของทุนทางสังคม และได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เหมือนกันของทุนทางสังคมในโลกตะวันตกและประเทศไทย 
คือ การมีอยู่และการสูญหายไปของทุนทางสังคมนั่นเอง ดังนั้น  การพัฒนาแบบสมัยใหม่ตามโลก
ตะวันตกจะต้องเกิดขึ้นไปควบคู่กับการพัฒนาทุนทางสังคมไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืน 
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2.1.4 สาเหตุของการเกิดขึ้นของทุนทางสังคม  
จากการศึกษาทุนทางสังคมได้มีข้อค้นพบว่า ทุนทางสังคมเกิดขึ้นได้ด้วย 2 สาเหตุ ดังนี้                

(วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 47) 

1. เกิดขึ้นจากความต้องการอันดีที่จะน าสิ่งที่มีคุณค่า ได้แก่ ระบบคิด ค่านิยม ความไว้วางใจ 

และความสัมพันธ์ในสังคมให้ก่อตัวขึ้น โดยค้นหาทุนทางสังคมเหล่านั้นจากบุคคลหรือผู้น า  องค์กร
เครือข่าย รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการชุมชน โดยการน ามาปรับใช้ เพ่ือทดแทนสิ่งต่าง ๆ  ที่มี
คุณค่า ซึ่งก าลังจะสาบสูญให้กลับมา ซึ่งทุนทางสังคมจะน าไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กรในรูปแบบ
ของประชาสังคม และรูปแบบของความเป็นประชาธิปไตย 

2. เกิดขึ้นมาจากความพยายามในการที่จะปลุกจิตส านึก เพ่ือเสริมสร้างพลังร่วมกัน             
โดยมุ่งหวังให้ทุกฝ่าย ตระหนักถึงปัญหา เกิดการหล่อหลอมจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์การพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในกระบวนการปลุก
จิตส านึกท่ีจะสร้างพลังร่วมให้เกิดขึ้นนั้น เป็นเหมือนปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดทุนทางสังคมที่มีอยู่แล้วใน
ตัวของแต่ละบุคคล สิ่งเหล่านี้เองเป็นส่วนส าคัญในการที่จะท าให้เกิดทุนทางสังคมขึ้น 

จากที่กล่าวมาในสาระส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยค้นพบว่า ทุนทางสังคมเกิดขึ้นมาจากความมุ่งหวัง
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม เพ่ือให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้การด าเนิน
กิจกรรมเป็นเอกภาพ เพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 

 

2.1.5 ประเภทและองค์ประกอบของทุนทางสังคม  
ในประเด็นต่อมาเราจะมาให้ความสนใจในประเด็นของประเภทและองค์ประกอบของทุน  

ทางสังคม เพ่ือให้เข้าใจในสาระส าคัญของทุนทางสังคมได้ดีขึ้น 
ประเภทของทุนทางสังคม สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากงานของ Putnam (2000 อ้างถึงใน 

สฤนี อาชวานันทกุล, เอ้ือมพร พิชัยสนิธ และ ปกป้อง จันวิทย์, 2553: 80) จากหนังสือเรื่อง Bowling 
Alone ที่ได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงภาวะถดถอยของทุนทางสังคมในสังคมอเมริกัน โดยเขาได้แบ่ง  
ทุนทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ทุนเชื่อมแบบสะพาน (Bridging Social Capital) หมายถึง ความสัมพันธ์ชนิดอ่อน เป็น
ความสัมพันธ์แบบหลวม ๆ กับเพ่ือน ที่มอบข้อมูลหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่เรา แต่เราไม่ไว้
เนื้อเชื่อใจพอที่จะแบ่งปันเรื่องส่วนตัวให้รับรู้ 

2. ทุนผนึก (Bonding Social Capital) จะอยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แน่นหนา เพราะว่า
มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้าน ความสัมพันธ์ที่แน่นหนานี้จะเป็นกลุ่มเพ่ือนสนิทหรือสมาชิก
ในครอบครัว  



18 
 
ในเวลาถัดมา Woolcook (1998 quoted in Nishide, 2009: 7) ได้เพ่ิมประเภทของทุน

ทางสังคมอีกหนึ่งประเภท คือ ทุนเชื่อม (Linking Social Capital) ซึ่งเกิดขึ้นมาจากมุมมองของ         
การช่วยเหลือด้านการพัฒนา เป็นประเภทของทุนทางสังคมที่มีการเชื่อมต่อในแนวดิ่ง เป็น
ความสัมพันธ์ที่มีระดับของอ านาจที่แตกต่างกัน ทั้งอ านาจ ความมั่ งคั่ง และต าแหน่งแห่งที่ทางสังคม 
เช่น การที่องค์การไม่แสวงหาก าไร สามารถที่จะปลุกประเด็นที่เป็นปัญหาของสังคม ให้เป็นที่
วิพากษ์วิจารณ์กันได้ในสังคม 

ผู้เขียนสามารถสรุปได้ว่าทุนเชื่อมแบบสะพานนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ เพราะขาด
ความไว้เนื้อเชื่อใจส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยของทุนทางสังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น             
ถ้าเครือข่ายใดจะเข้มแข็งจะต้องเป็นประเภททุนผนึก เพราะมีความสนิทสนมกันและเหนียวแน่น
มากกว่า แต่ทุนเชื่อมซึ่งเป็นทุนทางสังคมประเภทที่สาม ก็มีความส าคัญในแง่ของการผลักดันประเด็น
ส าคัญเพ่ือเข้าสู่การพิจารณาในทางนโยบายของรัฐได้ 

องค์ประกอบของทุนทางสังคม สามารถอธิบายได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้  
1. โครงสร้างและหน้าที่ ในมิตินี้การมองทุนทางสังคมในรูปแบบของระบบและกระบวนการ

ท างานของทุน Bain and Hicks (1998 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ , 2548: 51-52) กล่าวว่า          
ทุนทางสังคมมี 2 ลักษณะ คือ ระดับมหภาค (macro) และระดับจุลภาค (micro) ในระดับมหภาค
ทุนทางสังคมจะอยู่ภายใต้โครงสร้างที่มีความเป็นทางการ ครอบคลุมบริบทขององค์การต่าง ๆ เช่น 
รูปแบบในการปกครอง แนวทางของการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ ระบบความคิด ระดับของการมี
ส่วนร่วมที่จะก าหนดนโยบาย ส่วนระดับจุลภาคทุนทางสังคมเป็นการผนวกรวมขององค์การใน
ลักษณะที่เป็นแนวราบ รวมไปถึงเครือข่ายด้านการพัฒนา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 สิ่ง คือ ในประเด็น
ของวิธีคิดและระบบความเข้าใจ (cognitive) และ ประเด็นเชิงโครงสร้าง (structural)  

ประเด็นของวิธีคิดและระบบความเข้าใจ ในมิตินี้กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยากเพราะจะ
อยู่ในรูปที่เป็นนามธรรมคือ คุณค่า ความเชื่อ พฤติกรรม ทัศนคติ และบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันของชุมชนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Uphoff, 1996 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 52) ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของทุน       
ทางสังคมของ Putnam (n.d. quoted in Nishide, 2009: 6-7) ที่กล่าวว่า ทุนทางสังคมจะประกอบ
ไปด้วย 

1. ความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) คือ เป็นความคาดหวังต่อผู้อ่ืนให้มีความซื่อสัตย์และร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นค าสั่งของสังคม โดยความไว้เนื้อเชื่อใจแบ่งออกเป็น ความไว้เนื้อ
เชื่อใจโดยเฉพาะ เกิดขึ้นกับคนที่รู้จักกันดี และความไว้เนื้อเชื่อใจทั่ว ๆ ไป เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่ได้
สนิทสนมกัน 
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2. บรรทัดฐานทางสังคม (norm) คือ การที่บุคคลตระหนักรู้ถึงกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐาน 

แล้วจึงกระตุ้นให้เกิดการกระท า การแบ่งปันความเข้าใจและค่านิยม ท่ามกลางความสัมพันธ์ของ
บรรทัดฐาน จะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

3. เครือข่ายทางสังคม (network) คือ โครงสร้างของความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างปัจเจก
บุคคลและกลุ่ม ไม่ว่าจะในครอบครัว องค์การ หรือสังคม เครือข่ายที่กล่าวถึงถูกแบ่งออกเป็น
เครือข่ายแนวดิ่งและเครือข่ายแนวราบ 

ส่วนในประเด็นเชิงโครงสร้าง จะเป็นรูปแบบในระดับปฏิบัติการของท้องถิ่น ซึ่งจะมีลักษณะ
เป็นองค์กรแนวราบ มีความเป็นเครือข่าย มีความโปร่งใส มีผู้น าที่มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติแบบมีส่วน
ร่วมจากคนในชุมชน โดยตอบสนองต่อสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Bain and Hicks, 
1998 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 52-53) เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ทุนทางสังคมใน
ระดับมหภาคนั้นส่งผลต่อทุนทางสังคมในระดับจุลภาค ซึ่งทุนทางสังคมจะมีประสิทธิภาพได้อย่าง
ยั่งยืน จะต้องพัฒนาไปควบคู่กันท้ังในระดับมหภาคและระดับจุลภาค 

เมื่อน ามาอธิบายในรูปแบบของกระบวนการของทุนทางสังคม  จะกล่าวได้ว่าทุนทางสังคม
เป็นกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือจัดสรรทรัพยากรทั้งเครือข่ายของสังคม โดยมีความสัมพันธ์ที่ยึดติด
ความเป็นตัวตนของปัจเจกที่อยู่ภายใต้เครือข่าย ซึ่งจะดูครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ องค์ประกอบ 
โครงสร้าง และสิ่งแวดล้อม ในการวิเคราะห์นั้นจะต้องพิจารณาถึงการยึดติดความเป็นตัวตนของ
ปัจเจก โครงสร้างของระบบที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เชื่อมระหว่างการยึดติดความคิดของตัวเองของ
ปัจเจก กับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสังคม ซึ่งการพิจารณาสิ่งเหล่านี้พิจารณาใน 3 ระดับ คือ ระดับ
แคบ ระดับกลาง และระดับกว้าง (Thomas Ford Brown , n.d. อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 
2548: 55) 

การวิเคราะห์ทุนทางสังคมระดับแคบจะพิจารณาในประเด็นของความยึดติดความเป็นตัวตน 
ในด้านศักยภาพการจัดสรรทรัพยากร ทั้งที่เกิดจากความเป็นตัวตนในระดับปัจเจกจนไปถึงระดับ
เครือข่ายสังคม โดยมีการมุ่งเน้นไปท่ีความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับผลลัพธ์ท้ายสุดภายใต้ร่มท่ีเป็น
โครงสร้างทางสังคม การวิเคราะห์ทุนทางสังคมในระดับกลางจะพิจารณาในมิติแนวคิดเกี่ยวกับ
โครงสร้างหรือความสัมพันธ์ที่ได้ก่อตัวขึ้นในเครือข่าย โดยดูไปที่รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการยึด
ติดกับความเป็นตัวตนที่หลากหลายในเครือข่าย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการพิจารณารูปแบบของ     
การไหลเวียนทรัพยากรในเครือข่าย การมุ่งเน้นนั้นจะพิจารณาไปที่กระบวนการของการสร้าง
เครือข่าย พร้อมทั้งผลลัพธ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นจากการกระจายทรัพยากร โดยขึ้นอยู่กับการยึดติดกับ
ความเป็นตัวตนที่มีอยู่หลากหลายในเครือข่ายนั้น ต่อมาจะมาถึงการวิเคราะห์ทุนทางสังคมในระดับ
กว้าง จะศึกษาถึงแนวคิดของทุนทางสังคมที่แฝงตัวอยู่ในโครงสร้าง จะให้ความสนใจกับเครือข่าย
เฉพาะที่ ๆ มีทุนทางสังคมแฝงตัวอยู่ในระบบเศรษฐกิจการเมือง รวมไปถึงแฝงอยู่ในระบบวัฒนธรรม 



20 
 

มุ่งเน้นไปที่อิทธิพลของวัฒนธรรม การเมือง รวมไปถึงเศรษฐกิจระดับมหภาคที่เกิดขึ้นจากภายนอก  
ที่เป็นเงื่อนไขส าคัญในการผูกมัดกับเครือข่าย ความเป็นพลวัตของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลง และ       
การเคลื่อนย้ายของเครือข่าย (Thomas Ford Brown, n.d. อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 
55-56) 

2. การพิจารณาในเชิงบูรณาการหรือผลลัพธ์ การมองในแบบภาพรวม จากการบูรณาการ
ของสิ่งที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาของ ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม (2545 อ้างถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 
2548: 58-61) ซึ่งกล่าวถึงลักษณะของทุนทางสังคมของสังคมไทยในมิติต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1. ศาสนธรรม มีการใช้หลักการของศาสนา ความรัก ความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน มาสร้าง

ความแข็งแกร่งและเป็นปึกแผ่นของสังคม 

2. ส านึกต่อท้องถิ่น การที่ปัจเจกในพ้ืนที่ชุมชนมีจิตส านึก โดยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
ที่จะเห็นการพัฒนาชุมชนของตนให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ผ่านการร่วมแรงร่วมใจ               
อันเกิดมาจากความตั้งใจที่แน่วแน่ โดยยึดถือส่วนรวมเป็นส าคัญ 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการใช้ความรู้และภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมของชุมชน และประยุกต์ขึ้น
ใหม่ เพื่อจัดการด้านการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคม 

4. ทรัพยากรบุคคลและเครือข่าย น าบุคคลที่เป็นผู้น าในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ท้องถิ่น 
พระสงฆ์ ผู้ที่มีทักษะ มีความรู้ และความสามารถในศาสตร์ต่าง ๆ มาถ่ายทอดความรู้ เพ่ือผลิตทุน     
ทางสังคมให้เกิดข้ึนในระดับปัจเจก 

5. ทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ เป็นทรัพยากรที่อยู่ในระดับท้องถิ่น ไม่ว่าจะดิน น้ า หรือ
แม้กระทั่งต้นไม้ ที่สามารถจะน ามาใช้ให้เกิดอรรถประโยชน์อย่างสูงที่สุด พร้อมทั้งมีกระบวนการ
จัดการทรัพยากรที่เหมาะสม 

6. วิถีชีวิตในมิติวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันล้ าค่าที่มีอยู่ในชุมชน โดยสร้างความภูมิใจให้แก่
ชุมชน  

7. ความมีน้ าใจโดยเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน บุคคลในสังคมควรค่าที่จะมีความเอ้ืออาทรซึ่งกัน
และกัน โดยที่ความเอ้ืออาทรนี้จะเป็นพลังส าคัญยิ่งของทุนทางสังคม 

ผู้ วิจัยสามารถจะกล่าวหลังจากที่ตกผลึ กแล้ วได้ว่า นักวิชาการด้านทุนทางสังคม                  
แบ่งองค์ประกอบของทุนทางสังคมไว้ในหลายลักษณะ แต่เมื่อพิจารณาจากการจัดแบ่งของนักวิชาการ
ส่วนมากแล้วจะค้นพบว่า นักวิชาการทางด้านทุนทางสังคมได้ให้ความส าคัญและมุ่งอธิบายใน
สาระส าคัญของประเด็นของวิธีคิดและระบบความเข้าใจมาเป็นอันดับแรก ซึ่งมีความเป็นนามธรรมสูง 
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อย่างกรณีที่ Putnam ได้กล่าวถึงความไว้เนื้อเชื่อใจ บรรทัดฐานสังคม และเครือข่ายทางสังคม ว่าเป็น
องค์ประกอบของทุนทางสังคม  

2.2 ประสบการณ์ของสวัสดิการชุมชน 

จากการศึกษาแนวคิด แนวปฏิบัติ และประสบการณ์ กองทุนหมู่บ้านและสวัสดิการชุมชน 
พบว่ามีเนื้อหาสาระส าคัญมากมายที่จะท าให้เราได้เรียนรู้ เข้าใจ รวมไปถึงตระหนักถึงความส าคัญ
ของกองทุนหมู่บ้านและสวัสดิการชุมชน 

การให้สินเชื่อของสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ของรัฐไทย ภายใต้การก ากับของ
กระทรวงการคลังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือด้านโอกาสในการเข้าถึงต่อเศรษฐกิจฐานรากได้อย่าง
เพียงพอ หน่วยงานภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชน          
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลให้ประชาชนที่ต้องการสินเชื่อเพ่ือการลงทุนยังไม่สามารถเข้าถึงและแก้ไข
ปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิตย์ , 2555: บทสรุป) ดังนั้น การเงิน
ฐานรากอันมีพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นมาจากทุนทางสังคม จึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการช่วยพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ ของสังคม ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

การเงินฐานราก (micro finance) หมายถึ ง การให้บริการทางการเงินแก่คนจน                 
โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นสถาบัน ซึ่งมีการท าบัญชี มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน การเลือกตั้ง
คณะกรรมการ การประเมินและติดตามหนี้ ประโยชน์ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดของสถาบันการเงินจุลภาค 
คือ ช่วยลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในชีวิตของคนรายได้น้อย โดยเฉพาะสวัสดิการ ประกัน
สุขภาพ รวมไปถึงเงินกู้ที่น ามาช่วยแก้ปัญหารายได้ไม่พอจ่ายเป็นครั้งคราว สถาบันการเงินระดับ
จุลภาคทั่วทั้งโลกมีบัญชีเงินฝากหรือเงินกู้รวมกันกว่า 750 ล้านบัญชี ซึ่งรวมสินทรัพย์ได้กว่า 30,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ และกว่าร้อยละ 73 ให้บริการไม่ถึง 2,500 รายรูปแบบองค์กรสถาบันการเงิน
จุลภาคมีตั้งแต่กลุ่มออมทรัพย์ องค์กรไม่แสวงหาก าไร สหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ จนไปถึงธนาคารของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นส าคัญ สถาบันการเงินระดับจุลภาคใช้ทุนทางสังคมเป็นกลไกใน
การบริหารจัดการ เพราะผู้มีรายได้น้อยไม่มีสินทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้ สถาบันการเงินระดับ
จุลภาคจึงต้องมีการสร้างกติกาที่ใช้ทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือ สถาบันการเงินเหล่านี้จึงมีเป้าหมายใน
การส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างทุนทางสังคม (สฤนี อาชวานันทกุล , เอ้ือมพร พิชัยสนิธ และ 
ปกป้อง จันวิทย์, 2553: 72-77) 

การเอาตัวรอดเพ่ือที่จะด ารงอยู่ได้ของประเทศต่าง ๆ ในบริบทโลกทุนนิยมที่โหดร้าย             
ในปัจจุบัน จะต้องมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก หรือเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง 
(ศิริพร ยอดกมลศาสตร์, 2550: 73) ทั้งนี้ เมื่อเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจ
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ล าดับถัดไปที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีความเข้มแข็งตามไปด้วย เปรียบได้กับการที่เราพัฒนาตนเองตั้งแต่ เล็ก
จนโต พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงระดับปริญญาตรี การเติบโตอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป จะช่วยให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีเกณฑ์
แตกต่างจากการพัฒนากระแสหลักหรือการพัฒนาแบบทุนนิยม คือ มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน สร้างองค์ความรู้ของตนเอง วางแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เน้นกระบวนการสร้างทุนชุมชน 
โดยมองครอบคลุมการสะสมเงินทุนทีละเล็กทีละน้อย เพ่ือสร้างกลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารชุมชน                
มุ่งศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยแสวงหาความร่วมมือจากนักวิชาการ หรือหน่วยงานภายนอก                  
มีกระบวนการผสมผสานความหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนทัศนะและร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับ
ภายนอก มีกระบวนการสร้างเครือข่ายชุมชน พัฒนาตนเองและเครือข่ายตลอดเวลา ยกระดับทุนที่
เกิดจากการร่วมทุนระหว่างองค์กรชุมชนเอง (พิทยา ว่องกุล, 2550: 65-68)  

การยึดถือชุมชนเป็นศูนย์กลางจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในชุมชน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
แนวคิดในการพัฒนา หลังจากการเผชิญความโหดร้ายของกระแสทุนนิยม ผู้ที่มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมได้ร่วมระดมสมองกัน แล้วพบว่า (พิทยา ว่องกุล, 2550: 54-55) ที่ผ่านมาปัญหาของสังคมไทย
เกิดมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง การแก้ไขปัญหาจึงต้องมุ่งเน้นที่โครงสร้างของสังคม มีการค้นพบว่า
ชุมชนที่มีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง สามารถด ารงอยู่ได้ในวิกฤตเศรษฐกิจของสังคมที่โหดร้าย นอกจากนี้
ยังพบว่าการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของฐานรากเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่จะน าพาไปสู่ความส าเร็ จ 
ดังนั้น การพัฒนาชุมชนแบบองค์รวมที่ย่ังยืนสามารถอธิบายได้ ดังนี้ (พิทยา ว่องกุล, 2550: 56) 

1. ชุมชนต้องเป็นเจ้าของทรัพยากรทางธรรมชาติและปัจจัยในการผลิต 
2. จะต้องยึดถือเป้าหมายและหลักการในการด ารงอยู่ร่วมกัน พ่ึงพิงกันอย่างเสมอภาค 

เคารพซึ่งกันและกัน เคารพการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
3. ใช้หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
4. สร้างกองทุนที่หลากหลายที่เป็นของชุมชน เพ่ือประกันความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและ

สิทธิมนุษยชน 
5. ธุรกิจชุมชนทุกประเภท อย่างกรณีของสถาบันการเงินของชุมชน จะต้องเน้นการมีส่วน

ร่วมและกระจายผลประโยชน์ พร้อมกับการสร้างสังคมสวัสดิการที่เกิดจากสมาชิกของชุมชนร่วมมือ
สร้างข้ึนมา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น ระบบประชาสวัสดิการ 

6. เศรษฐกิจชุมชนมาจากฐานการผลิตที่หลากหลาย เป็นองค์รวมด้านปัจจัยสี่ 
ในส่วนของกองทุนและสวัสดิการชุมชนนั้น เงินไม่ใช่เป้าหมายหลักของชาวบ้าน แต่เป็นแค่

เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของกระบวนการพัฒนา เรียนรู้ และจัดสวัสดิการในชุมชน ที่กล่าวเช่นนั้นเพราะ
ได้มาจากข้อค้นพบที่ว่า ชาวบ้านไม่ได้พยายามที่จะท าให้ปริมาณเงินเพ่ิมข้ึนเร็วที่สุด ชาวบ้านในชุมชน
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แค่เพียงมุ่งเน้นที่จะให้ความส าคัญกับระบบสวัสดิการมากกว่าตัวเงิน เพราะระบบสวัสดิการพร้อมที่
จะสนับสนุนและช่วยเหลือยามจ าเป็นแก่ชุมชน หลายชุมชนค้นพบว่าจริง ๆ แล้วมีศักยภาพสูงเป็น
อย่างมาก แต่ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ชุมชนใด ๆ ที่มีศักยภาพสูงนั้น จะพ่ึงพา
ตนเองได้ในเกือบทุกเรื่อง (เสรี พงศ์พิศ, 2544: 13-14) ในการด าเนินงาน จากประสบการณ์ของ
ชุมชน เพ่ือต่อสู้กับโลกกระแสทุนนิยมสามานย์ที่โหดร้าย กระแสบูชาเงินอย่างบ้าคลั่งจนเหมือนคน
เสียสติ มีข้อสรุปที่สามารถจะอธิบายถึงกองทุนและสวัสดิการชุมชนที่อยู่รอดมาได้ และพัฒนาจน
ประสบความส าเร็จได้ ดังนี้ (เสรี พงศ์พิศ, 2544: 1-10) 

1. ต้องเอาความเชื่อม่ันของพวกเขากลับคืนมา จากการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมสมัยใหม่ 
ส่งผลให้ชาวบ้านขาดความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิต ทุนนิยมกระแสหลักได้เข้ามาครอบง าและบั่นทอน
ความเชื่อมั่น ว่าชาวบ้านไม่สามารถท่ีจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง ดังนั้นชาวบ้านจะต้อง
เอาความเชื่อมั่นที่เคยมีกลับคืนมา เพ่ือให้มั่นคงในการด ารงชีวิต ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นใน
ชีวิต 

2. ต้องเอาความสัมพันธ์กลับคืนมา ต้องไม่ท าลายธรรมชาติ น าความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ธรรมชาติ และน าความสัมพันธ์แบบญาติพ่ีน้องของคนในชุมชน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงและพ่ึงพา
อาศัยกัน จนเป็นสังคมที่เอ้ือเฟ้ือขนาดใหญ่อย่างในอดีตที่เคยเป็น 

3. ต้องจัดการใหม่ ต้องน าทั้งทรัพยากร แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และชีวิตกลับคืน ต้อง
มีความสามารถในการจัดการด้วยตนเองทั้งทรัพยากร แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ดิน 
น้ าและป่าไม้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการพ่ึงพาตนเอง ไม่ใช่โดนครอบง าและบงการสิ่ง        
ต่าง ๆ ด้วยอ านาจทุนจากภายนอก 

4. ต้องเรียนรู้ใหม่ โดยการน าความรู้และภูมิปัญญากลับคืน ชาวบ้านจะต้องน าสิ่งเหล่านี้
กลับมาเพ่ือให้ได้ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกลับมา การเรียนรู้ที่เหมาะสมของชาวบ้าน เป็นการเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ ด้วยการปฏิบัติจริง เรียนรู้การบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม ย้อนกลับไปหาภูมิปัญญาที่
มีมาแต่อดีต เพ่ือให้การบริหารจัดการสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นจริงในบริบทของชุมชน 

กองทุนหมู่บ้านถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนเนื่องจากว่า วิสาหกิจชุมชน หมายถึง          
การจัดการทุนของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือพ่ึงพาตนเองอย่างสร้างสรรค์ (เสรี พงศ์พิศ , 2550: 206) 
วิสาหกิจชุมชนนับได้ว่าเป็นการจัดสรรและบริหารจัดการทุน เพ่ือสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาหนี้สิน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสร้างสรรค์ การจัดการวิสาหกิจชุมชน มีองค์ประกอบในการด าเนินการให้
ส าเร็จด้วย 3 ประการ (เสรี พงศ์พิศ, 2550: 213-218) ดังต่อไปนี้ 
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1. ทุน จะต้องมาจากชุมชนเอง เพ่ือให้ชุมชนมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างอิสระอย่างแท้จริง 

ไม่ใช่ทุนจากภายนอก ทุนจากภายนอกมีความส าคัญในกรณีที่จะเป็นทุนเพ่ือการสนับสนุนเพ่ิมเติม
เท่านั้น 

2. ความรู้ ความรู้สามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติสืบต่อกันมาของ
ชาวบ้าน เป็นความรู้ที่เสริมพลังแก่ชุมชนได้เป็นอย่างมาก ช่วยให้เข้มแข็งอย่างมั่นคง 

3. ตลาด สร้างตลาดชุมชนที่เป็นเครือข่ายอย่างแข็งแกร่ง ผลิตเอง บริโภคเอง จะส่งผลให้
ตลาดชุมชนมีความเข้มแข็งและยืนหยัดได้ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่เข้มข้นในสังคมปัจจุบัน เพราะ
ถ้าหากมีผู้ผลิตแต่ขาดผู้บริโภค ก็เป็นไปได้ยากที่ตลาดจะมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างมีคุณภาพ 

วิสาหกิจชุมชนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในลักษณะที่เหมือนกับการเล่นเกม เช่น ชุมชนอินแปงสนุก
กับการท าน้ าหมากเม่า ด้วยกระบวนการทางวัฒนธรรม โดยผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกนั่นเอง ซึ่งผลคือประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก เป็นการด าเนินงานโดยไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับก าไร แต่มุ่งเน้นที่สุขภาวะของชุมชนเป็นหลัก จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวิสาหกิจชุมชนก็
ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์กรเศรษฐกิจชุมชน ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
นอกจากนี้วิธีในการพัฒนาองค์กรเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้มี ทุน ความรู้ และการตลาด  จะต้องมี
ยุทธวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ (ศิริพร ยอดกมลศาสตร์, 2550: 83-85) 

1. สร้างความเชื่อม่ันในตัวเองกลับคืนสู่ชุมชน  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นที่หายไปจาก  
ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในการแข่งขันในบริบทของโลกทุนนิยมตะวันตก ต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าพวก
เขามีความรู้ความสามารถ เมื่อชาวบ้านมีความเชื่อมั่นจึงจะสามารถดึงศักยภาพที่ตนเองมีออกมาใช้ได้
อย่างยั่งยืน 

2. สร้างความสัมพันธ์ในแนวราบคืนสู่ชุมชน  ต้องสร้างโครงสร้างการมีส่วนร่วมแบบ
แนวนอนให้เกิดขึ้นในชุมชน ให้เกิดการถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน โดยเฉพาะการสร้างผู้น าที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ซึ่งจะไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชา แต่จะมีบารมีที่ชาวบ้านให้การยอมรับ เนื่องมาจาก
ความเสียสละซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้น ามี เมื่อชาวบ้านประสานความร่วมมือกัน ก็จะส่งผลให้การด าเนิน
กิจกรรมของชุมชนประสบความส าเร็จ ชาวบ้านไม่จ าเป็นจะต้องอพยพไปท างานในต่างแดนอีกต่อไป 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องและมีความเหมาะสมกับความต้องการของ
ชุมชน โดยการบริหารจัดการองค์เศรษฐกิจแห่งชุมชน จะต้องค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
ผลประโยชน์ที่สมาชิกพึงได้รับ เพ่ือให้สมาชิกมีความร่วมมืออย่างแข็งขัน กลุ่มและองค์กรนั้นจะต้อง
เป็นที่ยอมรับของคนทุกวงการในสังคม เพ่ือให้ทุกฝ่ายยอมให้ความร่วมมือในการด าเนินการสิ่งต่าง ๆ 
ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มและองค์กร โดยจะต้องพิจารณาถึงทรัพยากร และศักยภาพที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น เพ่ือให้ทราบว่าควรจะด าเนินการไปในทิศทางใด ไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง 
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เศรษฐกิจชุมชนใด ๆ ก็ตาม จะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม

บรรลุเป้าหมาย ความร่วมมือในเศรษฐกิจชุมชนจะเกิดขึ้นได้อาศัยปัจจัย 5 ประการ ดังนี้ (ศิริพร 
ยอดกมลศาสตร์, 2550: 85-86) 

1. ผู้น าจะต้องมีความคิด อุดมการณ์ รวมไปถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ท าให้ทุกคนเห็นประโยชน์
ร่วมกันของการด าเนินการ 

2. ก าหนดเป้าหมายที่แน่นอน เพ่ือให้ทุกคนพร้อมจะเดินไปให้ถึงเป้าหมายเดียวกัน 
3. มีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้ไปสู่เป้าหมาย 
4. มีความเชื่อมั่น ไว้วางใจต่อผู้น า เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถน าไปสู่ความส าเร็จได้อย่าง

แท้จริง 
5. มีความต้องการร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น มีอุดมการณ์ในการขับเคลื่อนหน่วยงาน 
ประสบการณ์ ของกลุ่ มทางเศรษฐกิจชุมชนต่ าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ในประเทศไทย เช่น                  

กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลาพัฒนามาจากการสะสมทุนจากกลุ่มออมทรัพย์ และพัฒนาระบบ
สวัสดิการชุมชนขึ้น ซึ่งสวัสดิการดังกล่าวใช้เงินรายได้จากกลุ่มออมทรัพย์ ต้องเผชิญปัญหา               
ทางเศรษฐกิจเมื่อวิกฤตในช่วงหลังของปี พ.ศ. 2540 สมาคมฟ้ืนฟูหมู่บ้านชนบทสงขลา ได้ร่วมกัน
หาทางรับมือกับปัญหาที่ก าลังจะเกิดขึ้น โดยด าเนินการเพ่ิมฐานรายได้ในส่วนของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยไม่พ่ึงแค่รายได้จากกลุ่มออมทรัพย์ จึงด าเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชน โดยเฉพาะด้าน
สินค้าทดแทนการที่ต้องไปซื้อจากภายนอก เช่น การท าน้ าปลา การท าน้ าดื่ม เป็นต้น ก าไรจะสมทบ
เข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน แต่ละชุมชนในจังหวัดสงขลา เชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนเข้าเป็นวงจร 
ตัวอย่างเช่น คลองเปียะมี 10 หมู่บ้าน บางหมู่บ้านท าน้ าดื่ม บางหมู่บ้านสีข้าว ท าน้ าปลา หรือกิจการ
อ่ืน  ๆ  เป็ น ต้ น  (จ าน ง ค์  แ รก พิ นิ จ , 2550: 155-156) ซึ่ งส่ งผล ให้ กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ                 
ประสบความส าเร็จ และเกิดการพัฒนาแบบเป็นขั้นเป็นตอน 

จากสาระส าคัญทั้งหมดในประเด็นข้างต้น ผู้วิจัยสามารถที่จะกล่าวได้ว่า การพัฒนาจากบน
ลงล่างหรือการให้ความช่วยเหลือจากส่วนบนนั้นไม่เพียงพอ แต่การพัฒนาจะต้องเกิดขึ้นอย่างคู่ขนาน 
โดยพัฒนาจากส่วนล่างควบคู่ไปด้วยจึงจะเป็นการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้  เราจะต้อง
ให้ความส าคัญกับกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น  
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2.3 สาระส าคัญของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน 

กองทุนหมู่บ้าน เป็นนโยบายที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเอง พัฒนา
ความคิดริเริ่ม แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน เชื่อมโยง
การเรียนรู้กันระหว่างชุมชน ระบบราชการ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งรัฐจะเป็น
ผู้สนับสนุน  

นโยบายกองทุนหมู่บ้าน เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2544 โดยมีการโอนเงินเพ่ือช่วยเหลือและเป็นแหล่งเงินทุนให้ชุมชนครั้งแรกเมื่อวันที่                
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งมีการมอบให้แห่งละ 1 ล้านบาท โดยเฉลี่ยแล้วรัฐบาลไทยใช้เงินทุน 
70,000 ล้านบาท เพ่ือน านโยบายนี้ไปปฏิบัติภายใต้การท างานของ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ, 2549: 36-37) โดยสาระส าคัญของนโยบายกองทุนหมู่บ้านจะอธิบายได้  ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 

2.3.1 วัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน 
นโยบายกองทุนหมู่บ้านเกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของ

ชุมชน โดยมอบงบประมาณให้กองทุนละ 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ของนโยบาย คือ  
1. เป็นทุนหมุนเวียนในการลงทุนเพ่ือ พัฒนาและสร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ใช้ใน

กรณีฉุกเฉิน และสร้างกองทุนสวัสดิการแก่ชุมชน 2. ส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้สามารถจัดการ
เงินทุนของตนเองได้ 3. หวังให้พ่ึงพาตัวเองในการเรียนรู้ การคิดริเริ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 4. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับล่าง และสร้างภูมิต้านทานทาง
เศรษฐกิจและสังคม และ 5. เสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี. ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2544: 1-3)  

 
2.3.2 ทิศทางการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน 
การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติได้มีแผนการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งออกเป็น 4 ระยะ 

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 แผนการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้าน 

ขั้นตอน กรอบการ
ด าเนินงาน 

ภารกิจ 

ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2544) 

การจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้าน 

เริ่มจากการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ด าเนินการจัดท า
ระเบียบ เงื่อนไข และคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเตรียม
กลไก เพ่ือสร้างความพร้อมของหมู่บ้าน 

ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2544-
2545) 

ก า ร เ พ่ิ ม
ศั ก ย ภ า พ ก า ร
บริหารจัดการ 

พัฒนาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและสร้างองค์
ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก โดยมุ่งเน้นไปที่         
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2546-
2547) 

การสร้างความ
เข้มแข็ง 

จัดชั้นของกองทุนหมู่บ้าน กระจายอ านาจให้กองทุน
หมู่บ้าน ค้นหาศักยภาพ และพัฒนาตนเองอย่างมีส่วนร่วม 
ตลอดจนการเกื้อกูลระหว่างกันและกัน สร้างการบูรณาการ
เชื่อมโยงเครือข่ายกองทุน ภาคีพัฒนา โดยจัดกระบวน
เครือข่ายการเรียนรู้ มีการเพ่ิมทุน โดยการเติมเงินเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจ และส่งเสริมหรือพัฒนาให้มีศักยภาพและมีโอกาส
กู้เงินจากสถาบันการเงิน 

ระยะที่ 4 
(พ.ศ. 2548-
2551) 
 
 
 
 
 

ก า ร พั ฒ น า
กองทุนหมู่บ้าน
ไ ป สู่ ก า ร เป็ น
สถาบันการเงิน
ชุมชน (ธนาคาร
กองทุนหมู่บ้าน) 

ในระยะนี้เริ่มมีสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับภาคีพัฒนาในการ
ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
พัฒนาไปสู่การเป็นธนาคารกองทุนหมู่บ้าน ด าเนินการ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ   
บูรณาการทุนในชุมชนให้สอดคล้องตามวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และประเพณี  มีการพัฒนา ปรับโครงสร้าง รวมไปถึง
รู ป แ บ บ ใน ก ารบ ริ ห า ร อ งค์ ก ร ให้ ส อ ด ค ล้ อ งต าม
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
เชื่อมโยงการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านร่วมกับนโยบาย
อ่ืน ๆ ของรัฐ อย่างเช่น โครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน (SML) 

แหล่งที่มา: ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2549: 
39 
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ระยะที่  1 (พ.ศ. 2544) จะเริ่มต้นด้วยการพัฒนานโยบายให้ใช้ได้จริง รวมไปถึงสร้าง          

ความเข้าใจให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2544-2545) เป็น        
การพัฒนาในส่วนต่าง ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2546-2547)          
ถือเป็นระยะที่เริ่มปฏิบัติตามนโยบายที่ได้วางไว้ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2548-2551) ปฏิบัติตามนโยบาย        
ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ร่วมกับนโยบายอ่ืน ๆ เ พ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสูง
ที่สุด (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2549: 42) 

จากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านได้ปฏิบัติเสร็จสิ้นไปแล้ว
ตั้งแต่ระยะที่ 1–3 ผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านพบว่าประสบความส าเร็จ ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตน มีจิตส านึกใน   
การที่จะพัฒนาตนเอง รัฐบาลจึงได้ขยายแนวทางการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน โดยในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่าในระยะถัดมาคือ ระยะที่ 4 ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่ปี 2548-2551 จะเริ่มมีการพัฒนาบทบาทภารกิจกองทุนหมู่บ้าน ไปสู่การเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชน ซึ่งโดยทั่วไปชาวบ้านจะเรียกกันว่า ธนาคารหมู่บ้าน (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.  
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2549: 42) 

สถาบันการเงินชุมชนตามความคาดหวังของรัฐบาล จะท าหน้าที่เหมือนธนาคารทั่วไป             
มีการให้บริการเงินฝาก ให้บริการเงินกู้ ช าระค่าบริการด้านต่าง ๆ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านก็ได้ด าเนินการ
อยู่แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัก การให้เงินกู้อาจมีการเพ่ิมระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น การฝากเงิน
แบบสัจจะออมทรัพย์ อาจจะพัฒนาไปเป็นมีการเปิดรับฝากเงินในรูปแบบทั่ว ๆ ไป (ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2549: 42) 

รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่  30 ธันวาคม 2547 โดยมีการพัฒนาให้มีความสามารถ               
ในการบริหารงานในฐานะของการเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ, 2549: 43) 

แม้ว่าจะผ่านช่วงระยะเวลาของการเริ่มด าเนินการของแผนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
ระยะที่ 4 ซึ่งเริ่มด าเนินงานตั้งแต่ปี 2548 มาแล้ว แต่ในปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านยังคงพัฒนาตัวเองและ
มีศักยภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้นจนเป็นกุญแจส าคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง
เป็นอย่างมาก ดังนั้น สถาบันการเงินชุมชนที่พัฒนามาจากกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็งตามการประเมิน
ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงควรค่าแก่การรักษาให้ด ารงอยู่และพัฒนาให้มีขีดความสามารถ
เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติต่อไป 
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การที่กองทุนหมู่บ้านจะพัฒนาไปสู่การให้บริการในรูปแบบของธนาคารมีสิ่งที่จะต้องค านึงถึง

ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ, 2549: 43) 

1. จะต้องเป็นไปในลักษณะของการพัฒนาต่อยอด ไม่ยกเลิกของเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้  ต้องเปิด
โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง 

2. กองทุนหมู่บ้านมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ 
แล้วหรือไม่ ที่จะด าเนินงานแบบธนาคาร  

3. ต้องมีการพัฒนาเพ่ิมเติมองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมกันด าเนินงาน โดยเป็นไปใน
ลักษณะของการร่วมพูดคุย แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 

 
2.3.3 สถานะการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติประกอบไปด้วยกฎหมายการจัดตั้งที่ส าคัญ 

ดังต่อไปนี้ 
พ.ร.ฎ.จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 จัดตั้ง

กองทุนหมู่บ้านโดยมีรูปแบบเป็นองค์การมหาชนทั้งนี้ก็มีความประสงค์ เพ่ือที่จะพัฒนาอาชีพ สร้าง
รายได้ และสาธารณประโยชน์ แหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้จากธนาคารออมสิน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เงินที่มีผู้บริจาค ดอกผลหรือประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินของทุน  

พ.ร.ฎ.จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2)          
พ .ศ . 2545 ก าห นด ให้ แหล่ งเงิน กู้ ม าจากธน าคารออมสิ น  และสถาบั นการเงิน ของรั ฐ                      
โดยกระทรวงการคลังค้ าประกันเพ่ือเป็นทุนประเดิม โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้ 

พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนและ
จัดหาแหล่งเงินทุนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย พร้อมทั้งสร้างประโยชน์
แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมุ่งให้กองทุนหมู่บ้านพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต โดยมี      
การเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการให้ชุมชน 

ล าดับขั้นตอนการผ่านพระราชบัญญัติของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ, 2549: 51-52) 

26 กุมภาพันธ์ 2544 รัฐบาลในสมัยนั้นได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  
22 มีนาคม 2544 ได้ประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 
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29 พฤษภาคม 2544 ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 
25 กรกฎาคม 2544 เริ่มการจัดสรรโอนเงินครั้งแรกให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
30 ธันวาคม 2547 มีพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 

และยังได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป 
 
2.3.4 องค์ประกอบของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
องค์ประกอบของการบริหารจัดการ สามารถที่จะอธิบายได้  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ส านัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2544: 60-63)  
การบริหารกองทุนในระดับหมู่บ้าน มีหลักการคือ ให้ชุมชนมีอ านาจในการคิดและจัดการ

ด้วยตนเอง กลุ่มผู้บริหารหลัก คือ คณะกรรมการกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติ ได้แก่ มีประสบการณ์ใน         
การบริหารกองทุนหรืองานพัฒนา มีจิตสาธารณะ เป็นผู้น าการพัฒนา อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่อเนื่อง           
2 ปี มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เป็นนักการเมือง หรือด ารงต าแหน่งทางการเมือง คณะกรรมการกองทุนมี
ที่มาจาก การเลือกในที่ประชุมหมู่บ้านที่มีผู้แทนครัวเรือนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และที่ประชุม
เป็นก าหนดวิธีการเลือก เป็นตัวแทนของกลุ่มที่หลากหลายในหมู่บ้าน และไม่ให้มีการเป็นกรรมการ
โดยต าแหน่ง 

กลไกจัดเวทีเลือก กลไกท างานร่วมพหุภาคีในพ้ืนที่ ประกอบไปด้วย เครือข่ายองค์กรชุมชน 
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานของ
กองทุน โดยจัดเวทีร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ ร่างกฎระเบียบข้อบังคับ และน าเสนอในเวทีหมู่บ้าน เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณา บริหารการเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ต้องจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน พิจารณา
อนุมัติโครงการที่สมาชิกเสนออย่างโปร่งใส จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้าน 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ซึ่งจะต้องจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และจัดกระบวนการ
ตรวจสอบร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ 
ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะต้องด าเนินการโดยอิสระ ไม่ถูกควบคุม
โดยการเมือง กฎ กติกา ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

ความพร้อมขององค์กรชุมชน ก่อนที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จะต้องถูกประเมิน
ความพร้อมขององค์กรก่อน โดยเครือข่ายจะตั้งเกณฑ์และพิจารณาร่วมกัน มีคณะกรรมการ และ
คณะท างานร่วมระดับพ้ืนที่ร่วมกันพิจารณานั่นเอง โดยพิจารณาจาก มีกลุ่มอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป 
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย มีการออมทรัพย์ พร้อมทั้งประสบการณ์จัดการการเงิน กระจาย
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ผลประโยชน์สู่สมาชิกอย่างทั่วถึง ประสานงานระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายใน มีการวางแผนร่วมกันของ
ชุมชน 

การเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านต่าง ๆ จะต้องสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น เช่น 
การขอรับการจัดสรรเงิน การให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงกระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านจึงเกิดขึ้น เพ่ือเป็นกลไกให้ชุมชนสามารถ
ช่วยเหลือพัฒนา สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชน เพ่ือให้กองทุนมีความแข็งแรงมากยิ่งข้ึน 

บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนองค์กรชุมชน เช่น 
สนับสนุนการเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่ในภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยจะต้องมีตัวแทนภาคองค์กร
ชุมชนจาก 5 ภาค ภาคละ 1 คน โดยมีการเสนอรายชื่อจากเวทีจังหวัด โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดเวทีร่วมกัน 

2. คณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด มีตัวแทนภาคประชาชน รัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้แทนองค์กรชุมชนเกินครึ่ง ประธานมาจากการเลือกตั้งโดยไม่ได้ระบุต าแหน่ง บทบาท
หลัก คือ ช่วยเตรียมความพร้อมหมู่บ้าน ให้ค าแนะน าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะ
และความสามารถ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูล 

3. คณะท างานระดับอ าเภอ ไม่จ าเป็นที่จะต้องเป็นคณะท างานที่ระบุชัดเจนทุกอ าเภอ แต่
สามารถที่จะจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันได้ 

4. คณะท างานต าบล เป็นเครือข่ายร่วมกันระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งประกอบไปด้วยชุมชน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ บทบาทส าคัญคือการพิจารณาความพร้อมของหมู่บ้าน 

5. หน่วยติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ช่วยเตรียมความพร้อมให้หมู่บ้าน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมไปถึงสรุปบทเรียนร่วมกัน 

6. ส านักงานกองทุนระดับชาติ เป็นหน่วยงานพิเศษ มีความเป็นอิสระและค่อนข้างที่จะ
คล่องตัวในการด าเนินการ 
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แหล่งที่มา: ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2549: 
64 

คณะอนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ
เตรียมการจัดตั้ง

กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

คณะอนุกรรมการ
ก าหนดชุมชนเมือง 

คณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ 

(กทบ.) 

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง 

ธนาคาร 

ส านักงาน 

คณะอนุกรรมการ สนับสนุนการ
และติดตามการด าเนินงานกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

คณะอนุกรรมการ สนับสนุนการ
และติดตามการด าเนินงานกองทุน

หมู่บ้านระดับจังหวัด 
คณะอนุกรรมการ
จัดหาเงินกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ คณะท างานเครือข่าย
ประชุมระดับอ าเภอ 

คณะอนุกรรมการ สนับสนุน
การและติดตามการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ คณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ 

คณะอนุกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ภาพที่ 2.1 โครงสร้าง กลไกในการบริหารกองทุน 
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2.3.5 การจัดสรรเงินของกองทุนหมู่บ้าน 
ในด้านการบริหารการจัดการด้านการเงิน มีหลักการจัดสรรเงินของนโยบาย ดังนี้ กองทุน

หมู่บ้านจะต้องมีความพร้อม มีความสนใจ และมีส่วนร่วมของประชาชน คณะกรรมการกองทุนจะต้อง
มีความพร้อมในการที่จะด าเนินงาน มีความพร้อมในประเด็นของระบบการตรวจสอบและประเมินผล
โดยสมาชิก ท้ายที่สุดจะต้องมีความพร้อมในบริบทของการบริหารจัดการ ที่เกื้อกูลและประสาน            
ความร่วมมือกันระหว่างกองทุนหมู่บ้านด้วยกัน และกองทุนหมู่บ้านกับหน่วยราชการอ่ืน ๆ           
(ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , 2544: 4) 

แหล่งที่มาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2544: 59) สามารถกล่าวได้ว่าเงินทุนเหล่านั้นเป็นเงินกู้ของ
ธนาคารออมสิน โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะมีต าแหน่งเป็นผู้กู้ มีกระทรวงการคลังนั้นเป็นผู้
ค้ าประกัน รัฐบาลจะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือชดใช้เงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร
ออมสินเป็นปี ๆ ไป ซึ่งการเตรียมความพร้อมสามารถด าเนินการได้ โดยมีแนวทางดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ (ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ, 2544: 5-14) 

1. สร้างจิตส านึกในการเป็นเจ้าของทุนร่วมกัน สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รวมไปถึง 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมร่วมกันในการด าเนินการกองทุน 

2. เลือกสรรคนดี เพ่ือเข้ามาเป็นกรรมการกองทุน มีการจัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือเลือกสรร
คณะกรรมการกองทุนจ านวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คน จะต้องประกอบไปด้วย 
เพศชายและหญิง ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน ซึ่งตามระเบียบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ระบุไว้ว่า องค์ประชุมของเวทีชาวบ้าน คือจ านวนสามในสี่ของครัวเรือนของ
หมู่บ้าน การด าเนินการจะต้องร่วมกันก าหนดวิธีในการด าเนินงานและด าเนินงานนั้นเอง ซึ่งจะเลือก
คณะกรรมการกองทุน ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนดไว้ 
โดยจะต้องเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จะต้องเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านหรือชุมชน
มาไม่ต่ ากว่า 2 ปี มีอายุ 20 ปี ด าเนินชีวิตตามหลักของศาสนา มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละ        
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มีประวัติติดตัวในเรื่องของการเสื่อมเสียทางด้านการพนัน สารเสพติด 
และประเด็นทางการเงิน จะต้องยึดถือประชาธิปไตย ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ ไม่
ถูกจ าคุก นอกเสียจากกระท าไปโดยประมาทเท่านั้น ไม่ถูกไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ที่
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมไปถึงไม่ถูกให้ออกจากคณะกรรมการกองทุน 

3. จัดท าระเบียบข้อบังคับ จะต้องร่วมกันด าเนินการในส่วนของการท าระเบียบข้อบังคับ    
และวิธีการในการด าเนินการ ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
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และชุมชนเมืองแห่งชาติได้ คือ วงเงินของการกู้ยืมในรายหนึ่งจะต้องไม่เกิน 20,000 บาท ถ้าหากมี
จ านวนเกินจะต้องให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด แต่ท้ายที่สุดต้องไม่เกิน 50,000 บาท ในเรื่องของ
ระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ยืมต้องไม่เกิน 2 ปี ซึ่งในประเด็นอ่ืน ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ก าหนด 

4. การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน เมื่อด าเนินการขั้นตอนข้างต้นแล้ว สมาชิกของกองทุนจะต้อง
ร่วมกันด าเนินการตามกติกาที่ก าหนดไว้ เช่น การรับสมาชิก การระดมทุน เป็นต้น 

5. การขอรับเงินจัดสรรจากทางรัฐบาล มีข้ันตอนตามที่จะกล่าวต่อไปนี้  
หนึ่ง ขอขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน โดยจัดท าแบบขอขึ้นทะเบียน กทบ. 2 ซึ่งต้องขอจาก

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอได้ หลังจากนั้นไปยื่นแบบค าขอขึ้นทะเบียนกับธนาคาร     
ออมสิน หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมเอกสารตามระเบียบ ต่อมาให้เปิด
บัญชีกับทางธนาคาร 

สอง ประเมินความพร้อมของกองทุน โดยคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอจะร่วมกับ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะเป็นผู้ประเมิน โดยพิจารณาจากการคัดเลือกและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการกองทุน ความสามารถในการบริหารกองทุน ระเบียบข้อบังคับของกองทุน สมาชิก
กองทุน และการเปิดบัญชีเงินฝาก  

สาม รับเงินจัดสรร เมื่อได้รับการอนุมัติจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแล้ว 
กองทุนหมู่บ้านจะได้รับการแจ้ง หลังจากนั้นให้ติดต่อธนาคารเพ่ือด าเนินการต่อไป โดยต้องมีเอกสาร
ที่ส าคัญ คือ สมุดบัญชีธนาคาร มติของที่ประชุมซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการกองทุน มีอ านาจใน
การท านิติกรรมและสัญญากับทางธนาคารที่ เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบัตรประจ าตัวประชาชนของ
คณะกรรมการกองทุน 

จากข้อมูลข้างต้น ถ้าหากการประเมินแล้วยั งไม่ผ่ าน ยังไม่มีความพร้อม จะต้องมี                  
การด าเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมจากการช่วยเหลือกันเองภายในหมู่บ้าน ขอความช่วยเหลือจาก
กองทุนอ่ืน ๆ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด พร้อมทั้งระดับอ าเภอ 
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แหล่งที่มา: ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2549: 
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2.3.6 การพัฒนากองทุนเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
สถาบันการเงินชุมชนเป็นผลลัพธ์ของการมุ่งหวังในการพัฒนาระบบการเงินของรัฐบาล 

เพ่ือที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาจากกองทุนหมู่บ้านไปสู่รูปแบบของ
ธนาคารหมู่บ้านให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถที่จะอธิบายได้         
ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

สถาบันการเงินชุมชน หมายถึง สถาบันการเงินของชุมชนซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยให้บริการทางการเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ขาด
โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินทั่วไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก าหนดไว้ (ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน         
และชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2558: 1) 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

บัญชีเงินฝากกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง เพื่อรับโอนเงินจาก

คณะกรรมการ (บัญชีที่ 1) 

เบิก - ถอน ช าระคืน 

บัญชีรายบุคคล (บัญชีที่ 2) 

ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. 

ลงทุนและใช้หมุนเวียน 

ภาพที่ 2.2 วงจรการโอนเงิน การกู้เงิน และการช าระคืนเงินกู้ 
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วัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินชุมชน คือ เป็นแหล่งเก็บออมเงินที่มั่นคง มีผลตอบแทน

เหมาะสม เป็นแหล่งเงินทุน เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นในระดับ
บุคคล ครัวเรือน หรือชุมชน สร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของชุมชน สร้างวินัยทางการเงินและให้
ค าปรึกษาแก่ชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับฐานราก (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2558: 3) 

รูปแบบของสถาบันการเงินชุมชน ได้แก่ การเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของกองทุนหมู่บ้าน 
กองทุนหมู่บ้านหลายกองทุนร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาใหม่ เกิดขึ้นมาจากการยุบรวมกองทุนหมู่บ้านเข้าไว้
ด้วยกัน รวมไปถึงในรูปแบบของหมู่บ้านที่ร่วมกับกลุ่มการเงินในชุมชนและกองทุนหมู่บ้านร่วมกัน
จัดตั้ง (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2558: 4-5) 

กิจกรรมที่เกิดขึ้น จะมีแนวทางดังนี้ ส่งเสริมการออมเงินของชุมชน รับฝากเงิน ให้สินเชื่อ 
กู้ยืมเงินจากแหล่งทุนอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก าหนดไว้ 
ให้บริการธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมอ่ืน ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน จัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพให้ชุมชน รวมไปถึงจัดสรรรายได้เพ่ือให้บริการและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
(ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2558: 6) 

กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนากองทุนเป็นสถาบันการเงินชุมชน จะมีขั้นตอนตาม
รายละเอียด ดังนี้ (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2558: 7-9) 

1. เครือข่ายระดับอ าเภอและระดับต าบลจะร่วมกันค้นหากองทุนที่ประสงค์จะยกระดับเป็น
สถาบันการเงินชุมชนเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก จากนั้นเครือข่ายระดับอ าเภอจะเลือกกองทุนโดยใช้มี
มาตรฐานและคุณสมบัติในการคัดเลือก กองทุนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนาต่อไป 

2. กองทุนที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าสู่กระบวนการพัฒนา โดยจะได้รับการอบรมให้มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินงาน เมื่อผ่านการอบรม จะเข้าสู่ขั้นตอนของการฝึกปฏิบัติ โดยให้ทดลอง
ใช้โปรแกรมธนาคาร ผู้ฝึกอบรมจะประเมินว่าผ่านการฝึกอบรมหรือไม่ ถ้าไม่ผ่านจะอบรมซ้ า 

3. ผู้ที่ผ่านการอบรมและทดลองปฏิบัติแล้ว จะไปปฏิบัติจริงและเรียนรู้เพ่ิมเติม หลังจากนั้น
ส านักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรืออนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดจะประเมินผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันการเงินชุมชน รวมทั้งออกหนังสือรับรองมาตรฐานสถาบันการเงินชุมชน           
ถ้าหากไม่ผ่านจะส่งให้เครือข่ายระดับจังหวัดและอ าเภอวางแผนเพ่ือพัฒนาต่อไป แล้วจึงส่งให้ส านัก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรืออนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดเป็นผู้ประเมิน           
ถ้ายังคงไม่ผ่านจะส่งกลับไปที่เครือข่ายระดับต าบล ระดับอ าเภอ เพ่ือให้พัฒนาต่อไป 

มาตรฐานและคุณสมบัติของกองทุนที่สามารถพัฒนาเข้าสู่สถาบันการเงินชุมชนได้ จะมี
องค์ประกอบ ดังนี้ (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2558: 10-14) 
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1. สถานภาพของสถาบันการเงินชุมชน จะต้องเป็นกองทุนที่จดทะเบียนนิติบุคคล               

ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547  
2. ปัจจัยความสัมพันธ์ภายใน จะต้องประกอบไปด้วย สมาชิกจะต้องมีส่วนร่วมในการถือหุ้น

และการออมสม่ าเสมอ ต้องเข้าร่วมเวทีการเรียนรู้ ประชุม หรือประชาคม เข้าใจพร้อมทั้งสนับสนุน
กองทุน คณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนได้ดี โปร่งใส มีความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และ    
การบริหารจัดการของสถาบันการเงินชุมชน มี โครงสร้าง การบ ริหารและก าหนดหน้ าที่                 
ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามที่ระบุไว้ กรรมการจะต้องไม่เคยถูกฟ้องร้อง 
ด าเนินคดี รวมไปถึงถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด มีระเบียบ เป็นลายลักษณ์ อักษรชัดเจน                  
มีการตรวจสอบและควบคุม การท ากิจการมีกิจกรรมระดมเงินออมและการให้กู้ ให้บริการสม่ าเสมอ 
จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพและการตลาด การบริหารงานจัดท างบ
การเงินได้ถูกต้อง มีความสามารถในการหารายได้และท าก าไร มีหนี้ค้างช าระเกิน 3 เดือน ต่ ากว่าร้อย
ละ 2 ของเงินให้กู้ยืม มีเงินส ารองไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของวงเงินกู้ยืมแก่สมาชิกและเงินกู้จากทุน
ภายนอก 

3. ปัจจัยและความสัมพันธ์ภายนอก ต้องได้รับการยอมรับจากภาคี พัฒนา ได้ รับ            
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน มีสถานที่เป็นส านักงาน มีคู่สายโทรศัพท์ มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
การใช้งาน 

หลักการในการพัฒนากองทุนเป็นสถาบันการเงินชุมชน จะต้องค้นหาตัวเองและคาดหวัง
ถึงการเป็นสถาบันการเงินชุมชน ผ่านการศึกษาความรู้ที่จ าเป็น พร้อมทั้งวิเคราะห์กับสถานการณ์จริง
ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังต้องบริหารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบให้เหมาะสม (ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2558: 15) 

แนวทางในการก าหนดมาตรฐานของสถาบันการเงินชุมชน จะต้องประกอบไปด้วย 
(ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2558: 19) 

1. ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ที่จะมีขีดความสามารถใน       
การให้บริการผู้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินและต้องการที่จะบริหารจัดการให้มีรายได้
เพียงพอต่อการด าเนินงานให้อยู่ในวงกว้างมากขึ้น  

ตัวช้ีวัดในประเด็นดังกล่าว คือ ปริมาณหุ้นและเงินฝาก ผลประกอบการโดยมีอัตราดอกเบี้ย
ที่มีความเหมาะสม หนี้ค้างช าระและมาตรการแก้ไขหนี้ สินเชื่อคงเหลือ ทุนส ารองและระบบ
สวัสดิการ ความสม่ าเสมอในการร่วมกิจกรรม และความถูกต้องของระบบรายงาน 
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2. ความหลากหลายของบริการทางการเงินและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีวัตถุประสงค์

ให้ประชาชนระดับฐานรากได้รับการตอบสนองความต้องการนอกเหนือจากด้านสินเชื่อ คือ            
ความต้องการสถานที่เก็บเงินออม การประกันชีวิตและความเสี่ยง การโอนเงินหรือการท าธุรกรรม       
อ่ืน ๆ ซึ่งต้องสะดวกและค่าใช้จ่ายในการรับบริการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้ วัดในประเด็นดั งกล่าว  คือ  ประเภทของบริการทางการเงิน เปรียบเทียบกับ                
ความต้องการของคนในชุมชน ความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนในชุมชน และอัตรา
ก้าวหน้าของปริมาณรายการท่ีให้บริการแก่ประชาชน 

3. การขยายโอกาสในการเข้าถึงและการให้บริการ แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย มีวัตถุประสงค์ให้เกิด
การขยายโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย เพ่ือให้มีโอกาสในการใช้บริการ เนื่องจากไม่
สามารถที่จะใช้บริการของธนาคารทั่วไปได้ เพราะขาดคุณสมบัติ และอุปสรรคในการเข้าถึง เช่น 
ระยะทาง ซึ่งสถาบันการเงินชุมชน มีส านักงานพร้อมทั้งบุคลากรในชุมชนที่สามารถจะเข้าใจความเป็น
จริงในวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน 

ตัวช้ีวัดในประเด็นดังกล่าว คือ อัตราส่วนระหว่างลูกค้าท่ัวไปกับลูกค้าที่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของลูกค้าที่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย และมีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนผู้มีรายได้
น้อย 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

2.4.1 การนิยามนโยบายสาธารณะ 
Friedrich (1963 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 12) ได้อธิบาย นโยบายสาธารณะ 

ว่าเป็นข้อเสนอของการด าเนินการของปัจเจก กลุ่มคน หรือรัฐบาล ภายใต้อุปสรรคและโอกาส 
นโยบายจะน าไปแก้ไขปัญหาตามเป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมาย ในช่วงเวลาต่อมา
Shakansky (1970 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 5) ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะ
ว่ากิจกรรมที่ด าเนินการโดยรัฐบาล ทั้งนี้จะครอบคลุมทุกกิจกรรม ถ้าพิจารณานิยามของนโยบาย
สาธารณะที่เน้นย้ าในประเด็นของสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังว่าจะท านั่นคือค านิยามของ Prewitt และ Verba 
(1983 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 8) ที่กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ เป็นสัญญาระยะยาวใน
การด าเนินการที่เป็นแบบแผนของรัฐบาล โดยมุ่งถึงสิ่งที่จะด าเนินการจริง ต่อมา Dye (1984 อ้างถึง
ใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 6) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะท าหรือเลือก
ที่จะไม่ท า สิ่งที่จะท าก็มีทั้งเป็นกิจวัตรหรือเกิดบางเวลา จะพบว่าต่อมามีการให้นิยามของนโยบาย
สาธารณะที่สอดคล้องกับการนิยามก่อนหน้านี้ในประเด็นที่ว่าจะต้องด าเนินการจริงดังการกล่าวของ 
Anderson (1994 อ้างถึ งใน สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์ , 2554: 8) ได้นิ ยาม นโยบายสาธารณะ                  
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ว่าเป็นแนวทางการด าเนินการ ที่ผู้ด าเนินการจะต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาสังคม มีจุดมุ่งหมาย
ที่ชัดเจน โดยระบุว่าสิ่ งใดจะต้องท าให้เสร็จ ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกับนโยบาย
สาธารณะในเรื่องของจุดมุ่งหมายในการที่จะด าเนินการให้ส าเร็จ หลังจากนั้น Howlett และ 
Ramesh (2003 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554: 5) ได้กล่าวว่า นิยามของนโยบายสาธารณะ
บางทีเรียบง่าย แต่บางหนก็มีความสลับซับซ้อน การตัดสินใจของรัฐบาลก่อให้เกิดนโยบายสาธารณะ 
เพ่ือด ารงไว้ซึ่งสภาพเดิมหรือเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพปัจจุบันก็ได้ มาที่ฝั่งของนักวิชาการไทยกันบ้าง                   
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค , 2554: 6) ได้ให้ความหมายกับ นโยบาย
สาธารณะ ว่าการที่รัฐบาลตัดสินใจที่จะท าหรือไม่ท า และมีผลตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว
ของ Dye เป็นอย่างมาก ในอีกไม่กี่ปีถัดมามีผู้ที่ขยายความหมายของนโยบายสาธารณะให้ละเอียด
มากยิ่งขึ้น สุจิตรา บุณยรัตพันธ์ (2538 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554: 6) กล่าวถึง นโยบาย
สาธารณะ ว่าเป็นแนวทางการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งบางกิจกรรมมีแผน              
และโครงการ ส่วนบางโครงการไม่มี ต่อมา ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540 อ้างถึงใน ณัฐฐา              
วินิจนัยภาค, 2554: 6) นักวิชาการท่านนี้ได้ให้นิยามค าว่า นโยบายสาธารณะ ค่อนข้างคล้ายคลึงกับ
นิยามของนักวิชาการฝั่งตะวันตก ที่กล่าวถึงประเด็นทางวัตถุประสงค์ โดยนักวิชาการท่านนี้กล่าวว่า 
แนวทางการกระท าของรัฐบาล ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์ที่แน่นอน เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือป้องกัน และเพ่ือ
ผลที่มุ่งหวัง รัฐบาลมีความตั้งใจจริงที่จะด าเนินการ ซึ่งผลอาจเป็นบวกหรือลบ อาจจะเป็นการท า
หรือไม่ท าก็ได้ และนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะอีกท่านหนึ่งของไทย ณัฐฐา วินิจนัยภาค (2554: 
8) ได้ให้ค านิยาม นโยบายสาธารณะ ว่าเป็นผลที่เกิดจากการตัดสินใจของปัจเจกและหน่วยงานของรัฐ
ไม่ว่าจะท าหรือไม่ท า ซึ่งการตัดสินใจแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังที่ต้องการจะบรรลุเป้าหมาย          
และยังมีแนวทางเพ่ือให้บรรลุผล  

จากการประมวลนิยามของค าว่านโยบายสาธารณะ ในทรรศนะของผู้วิจัย กล่าวได้ว่า 
นโยบายสาธารณะ หมายถึง เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลด าเนินการ โดยมีความมุ่งหวังที่จะท าให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

 
2.4.2 การนิยามการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ในยุคเริ่มต้นมีนักวิชาการที่ชื่อ Williams (1971 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 398) 

ได้ให้นิยามของค าว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ ไว้ว่า เป็นความพยายามที่จะตัดสินสมรรถนะของ
องค์การในประเด็นของการผนวกรวบรวมบุคลากรและทรัพยากร พร้อมทั้งกระตุ้นบุคคลเหล่านั้นให้
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ในเวลาต่อมา Pressman และ Wildavsky (1973 
อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 399) เป็นผู้ที่ริเริ่มให้ประเด็นของการศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติเป็นที่ให้ความสนใจของนักวิชาการ โดยพวกเขาได้ให้นิยามกับค าว่า การนโยบายไปปฏิบัติ คือ 
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การท างานให้ส าเร็จอย่างครบถ้วน จนเกิดผลผลิตด้วยความสมบูรณ์ โดยสิ่งนี้  คือ สิ่งที่รัฐบาล
ด าเนินการอยู่ นโยบายจะมีธรรมชาติเช่นนี้  และลงความเห็นเพ่ิมเติมว่า ยังเป็นกระบวนการของ        
การปฏิสัมพันธ์ของการก าหนดเป้าหมายและการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวกับปัญหาของการประเมินความส าเร็จและการตีความข้อปฏิบัติ ไปสู่การตัดสินใจเฉพาะทางที่มี
ผู้เกี่ยวข้องมากมาย พร้อมด้วยมุมมองที่หลากหลาย การบรรลุเป้าหมายในการตัดสินใจเฉพาะทาง
ระดับใด คือ เป็นการวัดระดับความส าเร็จ ในระยะเวลาต่อมาอีกไม่นานมีผู้ที่ให้ความหมายกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติเพ่ิมเติม Van Horn และ Van Meter (1976 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 
402) ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง สิ่งที่ครอบคุลมกิจกรรมทั้งหมดที่ด าเนินการโดย
รัฐบาลและเอกชน ทั้งระดับปัจเจกและระดับกลุ่ม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ต่อมามีผู้ที่มองการน านโยบายไปปฏิบัติในมิติที่หลากหลายยิ่งขึ้น Bardach 
(1980 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 403) ได้นิยาม การน านโยบายไปปฏิบัติ ว่าเป็นเกม         
ของกระบวนการทางการเมืองที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ           
เป็นกิจกรรมทางสังคมที่ก่อตัวขึ้นไปตามข้อก าหนดทางนโยบาย ข้อความดังกล่าวให้ความส าคัญกับ
ประเด็นของการที่ เป็นกระบวนการทางการเมืองเป็นส าคัญอีก 9 ปีให้หลัง Mazmanian และ 
Sabatier (1989 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2554: 405) ร่วมกันให้ความหมายของ การน า
นโยบายไปปฏิบัติ ว่าการน าประเด็นของการตัดสินใจที่ได้ด าเนินการไว้ไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ          
โดยส่วนมากเป็นการท างานร่วมกันภายใต้กฎหมาย การตัดสินใจทางนโยบายจะเป็นการชี้ให้เห็นถึง
ประเด็นปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดโครงสร้างของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ซึ่งกระบวนการนั้นประกอบไปด้วยความหลากหลายในขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดกฎพ้ืนฐานใน
การด าเนินการ การคาดการณ์ผลลัพธ์ การยินยอมท าตามของเป้าหมาย การคิดถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น ผลกระทบจากการพิจารณาตัดสินใจของหน่วยที่ด าเนินการ และการปรับปรุงกฎพ้ืนฐาน มา
ทางฝั่งของนักวิชาการไทย ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548 อ้างถึงใน ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2554: 272) 
ได้กล่าวถึง การน านโยบายไปปฏิบัติ ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งเท่านั้น เป็นขั้นตอนที่ด าเนินการต่อ
เนื่องมาจากการก าหนดนโยบาย ซึ่งการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง แต่ละ
ขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ยังด าเนินการเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ณัฐฐา วินิจนัยภาค (2544: 273) กล่าวถึง การน านโยบายไปปฏิบัติ ว่าเป็นขั้นตอนที่อยู่
ระหว่างการก าหนดและการประเมินผลทางนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการเพ่ิมความเป็น
รูปธรรมที่มากขึ้น โดยการแปลงนโยบายต่าง ๆ ให้กลายเป็น แผน แผนงาน โครงการ รวมไปถึง
กิจกรรม การด าเนินการให้ส าเร็จมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย 

การให้นิยามการน านโยบายไปปฏิบัติของนักวิชาการมีมากมายหลายลักษณะ ดังนั้น  ผู้วิจัย
สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การด าเนินการในการเพ่ิมความเป็น
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รูปธรรมของนโยบายมากขึ้น โดยการน าการตัดสินใจในทางนโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 

 
2.4.3 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติมีความส าคัญในการที่จะสร้างความเข้าใจในประเด็น            

ของการน านโยบายไปปฏิบัติให้ผู้ที่มีความสนใจใคร่รู้ได้เข้าใจในประเด็นเหล่านี้อย่างถ่องแท้ ดังนั้น  
ผู้วิจัยจะทบทวนองค์ความรู้ของตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ ที่มีความเหมาะสมและช่ วย
สนับสนุนให้การศึกษาปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล (Rational Model): ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม 
(วรเดช จันทรศร , 2556: 130-133) ตัวแบบดังกล่าวมีฐานคติ คือ นโยบายจะส าเร็จได้ต้องมี
วัตถุประสงค์และภารกิจที่ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน มอบหมายงาน พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน        
การท างานให้แก่หน่วยย่อย มีระบบการวัดผลการด าเนินงาน ไปจนถึงมีมาตรฐานการให้คุณให้โทษ 
เมื่อมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว ผู้ด าเนินงานจะเข้าใจถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ผู้ก าหนดนโยบาย        
พึงปรารถนา สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ด าเนินงานสามารถก าหนดและมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายได้อย่าง
สอดรับกับวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ของนโยบาย การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานก็จะสนับสนุนให้มี
ระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง การบริหารจัดการนโยบายสามารถควบคุม
ตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินผลที่มีมาตรฐานอย่างชัดเจน จะส่งผลให้การให้คุณให้โทษมี
ความเป็นธรรมสูง ซึ่งจะส่งผลให้มาตรฐานการด าเนินงานสูงขึ้นตาม 

ประสบการณ์ของประเทศที่ที่ ด าเนินนโยบายในอดีต สามารถน ามาใช้ เป็ นข้อมูล                  
เพ่ือสนับสนุนตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลได้ (วรเดช จันทรศร , 2551: 44) โดยประเทศเกาหลีใต้ได้รับ
ความส าเร็จในนโยบายวางแผนครอบครัวในปี ค.ศ. 1962-1971 อันเนื่องมาจากการมีวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายที่ ได้รับการก าหนดอย่างชัดเจน คือ การมุ่ งลดอัตราการเกิดของประชากร                      
มีการด าเนินการแปลงวัตถุประสงค์ออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ ซึ่งง่ายต่อการวางแนวทางการปฏิบัติ 
สะดวกต่อการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งสามารถท าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบว่าภารกิจ
ความรับผิดชอบคืออะไร ในประเทศอินเดีย มีนโยบาย 5 ปี เพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
อุตสาหกรรมในช่วง 1960 แต่แล้วก็เผชิญปัญหามากมาย เพราะวัตถุประสงค์ในหลายประการ ไม่ได้
ถูกจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง เมื่อวัตถุประสงค์มีความหลากหลายโดยไม่ได้รับการจัดล าดับ
ความส าคัญจึงก่อให้เกิดการสับสนในความรับผิดชอบ เกิดความขัดแย้ง จนส่งผลให้เกิดปัญหาใน       
การด าเนินงาน สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจึงแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผลที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
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แหล่งที่มา: วรเดช จันทรศร, 2556: 131 

ตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model): สมรรถนะองค์การ (วรเดช จันทรศร, 
2556: 133-135) ตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีองค์การ มุ่งเน้นความสนใจไปที่สมรรถะของ
องค์การ มีฐานคติว่าองค์การที่มีขีดความสามารถในการที่จะปฏิบัติงานให้สอดรับกับความคาดหวังที่
ก าหนดไว้ได้ ก็จะน าไปสู่ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ ต้องมีโครงสร้างองค์การที่มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรก็จะต้องมีทักษะ มีความรู้และความสามารถทั้งด้านบริหาร และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ต้องวางแผน มีความเพียบพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ รวมไปถึงงบประมาณในการด าเนินการ ซึ่งสามารถอธิบายลงรายละเอียด
ได ้ดังนี้ (วรเดช จันทรศร, 2551: 45-54)  

ด้านโครงสร้างขององค์การ จะต้องมีความแข็งแกร่งทั้งภายนอก มีโครงสร้างภายนอก            
ที่กระทัดรัด คล่องตัว (ส่วนสมองต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี ฝ่ายอ านวยการต้องมีการวางแผนด้านต่าง ๆ   
ฝ่ายสนับสนุนจะสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ หัวหน้างานตามล าดับชั้นบังคับบัญชาเลือกบริบท            
ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ หน่วยปฏิบัติระดับล่างต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก) 
และภายใน (หนึ่ง ระบบการตัดสินใจ ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร สอง ระบบความสมานฉันท์
ภายใน) ด้านบุคลากร จะต้องขึ้นอยู่กับจ านวนหรือความเพียงพอของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

มาตรการในการให้คุณ
ให้โทษ 

การก าหนด
ภารกิจและการ
มอบหมายงาน 

มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

ระบบการวัดผล 

การ
วางแผน
และการ
ควบคุม 

ภาพที่ 2.3 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร: ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล 
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และระดับการน าบุคลากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้านงบประมาณ  เป็นรากฐานของสมรรถนะ              
ซึ่งประกอบไปด้วย ความเพียงพอ การจัดสรรงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครืองมือ เครื่องใช้ 
จะต้องมีความเพียงพอของเครื่องมือเครื่องใช้ วิทยาการหรือเทคโนโลยี ด้านสถานที่ ท าเลที่ตั้ง ต้องมี
ความพร้อมของสถานที่และความสะดวกในการติดต่อของลูกค้า 

ประสบการณ์ของประเทศไทยที่ด าเนินนโยบายในอดีต สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล               
เพ่ือสนับสนุนตัวแบบทางด้านการจัดการได้โดย (วรเดช จันทรศร , 2551: 53) ประเทศไทยมีนโยบาย    
การพัฒนาระบบบริหารของกรมต ารวจ โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ประมาณ 71 หน่วยงาน        
ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2519 เพ่ือให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพมากขึ้น แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหา
พ้ืนฐาน เพราะไม่ได้วางแผนความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งท าให้การด าเนินงาน
หยุดชะงัก จนต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะแก้ไขปัญหาเพียงเพ่ือให้มีสถานที่ที่แน่นอนส าหรับใช้เป็น
ที่ตั้งในการด าเนินงาน พร้อมทั้งมีบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งในองค์การ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตัวแบบ
ทางด้านการจัดการนั้นมีความส าคัญต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 

 
 
 
          

           
            

 
 
 
 
แหล่งที่มา: วรเดช จันทรศร, 2556: 134 

ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model): ภาวะผู้น า
และการร่วมมือ (วรเดช จันทรศร , 2556: 135-137) โดยตัวแบบนี้มีฐานคติที่มุ่งให้ความส าคัญกับ   
การสร้างความผูกพันและการยอมรับ เพ่ือการตอบสนองความปรารถนาทางจิตวิทยาและทางสังคม 
เป็นการประยุกต์ใช้ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ เน้นไปที่การมีส่วนร่วม เชื่อว่าการมีส่วนร่วม
จะส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยจะเกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะผู้น า ความผูกพัน
และการยอมรับของสมาชิก การมีส่วนร่วม การสร้างทีมงานที่ไม่ใช่การบังคับให้ท า ซึ่งสามารถ            
ที่จะอธิบายขยายความได้ ดังนี้ (วรเดช จันทรศร, 2551: 54)  

บุคลากร 

งบประมาณ 

สถานที่ 

วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ 

สมรรถนะองค์การ 

โครงสร้าง 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

ภาพที่ 2.4 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร: ตัวแบบด้านการจัดการ 
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ภาวะผู้น า คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารโครงการหรือผู้รับผิดชอบสูงสุด ซึ่งมีความส าคัญอย่าง

มากในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ซึ่งสรุปแล้วสาระส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จ 
จะต้องค านึงถึง ภาวะผู้น าที่เหมาะสม การจูงใจเชิงบวกและการจูงใจเชิงลบ (การจูงใจเชิงบวก เช่น 
การให้รางวัล การเห็นคุณค่าของงานที่สมาชิกด าเนินการนั้น จะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าการจูงใจเชิงลบ 
เช่น การลงโทษ การตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษ) การสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งหวังที่จะ
ให้เกิดความผูกพันและการยอมรับของสมาชิก เพ่ือจะส่งผลให้เกิดการท างานเป็นทีม การท างานเป็น
ทีมจะท าให้เห็นและได้รับศักยภาพที่แท้จริงของสมาชิก เพราะผู้ปฏิบัติได้เล็งเห็นว่าความส าเร็จของ
นโยบาย คือ ความส าเร็จของผู้ปฏิบัติเอง 

ประสบการณ์ในอดีตที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนตัวแบบทางด้านการจัดการ  
(Paul Berman และ Milbrey W. McLaughlin อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร , 2551: 55) ศึกษา
นโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนของรัฐน าเทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม่มาใช้จากทุนอุดหนุนของ
รัฐบาลกลาง ซึ่งได้มีข้อค้นพบว่า การใช้ภาวะผู้น าของครูใหญ่ถ้าเป็นไปในลักษณะที่ส่ งเสริม แนะน า 
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย พร้อมทั้งกระตุ้นจูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศ
ในองค์การที่ดี มีการพบกันเพ่ือปรึกษากันสม่ าเสมอ จะมีครูที่ยอมรับเทคนิคการสอนแบบใหม่จ านวน
มาก และถ้าหากมีการเปิดโอกาสให้ครูพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนขึ้นเองตามความถนัด จะส่งผล
ให้เกิดความผูกพันและการยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืน แม้ว่าเงินสนับสนุนจะหมดลง 
นอกจากนี้มีงานศึกษาที่ประเทศบังคลาเทศโดยค้นพบว่า ภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วมของ
ผู้ด าเนินการ พร้อมทั้งการท างานอย่างเป็นทีม ส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบายพัฒนาชนบท            
(วรเดช จันทรศร, 2551: 55) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งทีม่า: วรเดช จันทรศร, 2556: 136 

ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ (Van Meter และ Van Horn อ้างถึงใน วรเดช 
จันทรศร, 2556: 121-127) ตัวแบบดังกล่าวนี้เชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับสมรรถนะที่จะน านโยบาย

ภาวะผู้น า 

การท างานเป็นทีม ความผูกพันและการยอมรับ 

การมีส่วนร่วม 
การจูงใจ ผลของการน า

นโยบายไปปฏิบัติ 

ภาพที่ 2.5 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร: ตัวแบบด้านการพัฒนา
องค์การ 
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ไปปฏิบัติ ตัวแบบที่เกิดขึ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 
และความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะของ
นโยบาย การระบุตัวชี้วัดของสมรรถนะของนโยบายเป็นสิ่งที่พึงกระท าก่อนสิ่งอ่ืนใด โดยมาตรฐาน
และวัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ในบางกรณีอาจจะสังเกตและวัดมาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ได้ง่าย อย่างการสร้างงานในเมืองโอ๊คแลนด์ จะดูว่าความส าเร็จเกิดขึ้นหรือไม่ก็ดูจาก
งานที่สร้างขึ้นมา ดูหลักฐานจากผู้ถูกว่าจ้าง รวมไปถึงดูจากความก้าวหน้าของงานก็ได้ แต่ถ้ากรณีที่วัด
นั้นท าได้ยาก เป็นเพราะนโยบายมีมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ที่มีความคลุมเครือสูงและเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกนั  

ทรัพยากรของนโยบาย ทรัพยากรประกอบไปด้วยงบประมาณในรูปของตัวเงิน แรงกระตุ้น
สนับสนุนในลักษณะอ่ืน ๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผล 

การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ  การน านโยบาย
ใด ๆ ไปปฏิบัติจะต้องมีการสื่อสารของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ไปยังหน่วยงาน รวมไปถึงผู้ที่มีความ
เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้น เพราะว่าการสื่อสารมีความซับซ้อนในตัวเองและการสื่อสารของผู้ที่สื่อสาร       
ก็เป็นอุปสรรคในการสร้างการบิดเบือนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ การสื่อสารที่ดีที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีความชัดเจน มีความเที่ยงตรง และมีความสม่ าเสมอ 
ในระหว่างการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างองค์การค่อนข้างมีความส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ต้องประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สนับสนุนใน 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. การให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานในส่วนบน เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือให้หน่วยงานในส่วนล่างด าเนิน
ได้ถูกต้องตามความปรารถนา 2. หน่วยงานระดับบน สามารถที่จะพิจารณาในประเด็นของ             
การสนับสนุนได้ในหลายลักษณะ ทั้งเป็นผลด้านลบและบวกต่อหน่วยงานในส่วนล่าง 

ลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ  จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ                 
2 ประการ ได้แก่ 1. องค์การมีลักษณะโครงการอย่างเป็นทางการ 2. องค์การมีลักษณะโครงสร้าง
อย่างไม่เป็นทางการของบุคลากร นอกจากนี้ยังมีการเสนอลักษณะของหน่วยงานที่ส่งผลต่อ
ความสามารถของการน านโยบายไปปฏิบัติ  ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ ปริมาณและความสามารถ           
ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับของการควบคุมที่เป็นล าดับชั้นของประเด็นทางการตัดสินใจ            
และการด าเนินการ ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงสนับสนุนจากผู้บริหารหรือ
นักการเมือง ความสามารถในการยืนหยัดของหน่วยงาน ระดับของการสื่อสารแบบเปิด เช่น ในกรณี         
ของการมีเครือข่ายการสื่อสารที่มีความเป็นอิสระ การเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ
ของผู้ก าหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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เงื่อนไขและทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึง

การเมืองที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกุญแจส าคัญที่ในอดีตไม่มีใครสนใจที่จะศึกษา  
ความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ผู้น านโยบายไปปฏิบัติเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางนโยบาย ซึ่งองค์ประกอบของปัจจัยดังกล่าวเน้นไปที่ตัวผู้ปฏิบัติ            
ซึ่งมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. การรับรู้และความเข้าใจของผู้ที่ปฏิบัติที่มีต่อนโยบาย 2. ทิศทางใน           
การตอบสนองต่อนโยบายของผู้ที่ปฏิบัติ 3. ระดับการยอมรับในตัวนโยบายของผู้ที่ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่มา: Van Meter และ Van Horn (1975 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 122) 
 

ตั ว แ บ บ ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งปั จ จั ย  ( Interactions between Factor Model)   
(Edwards , 1980 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2554: 452-458) มีความสอดคล้องกับตัวแบบ
ทางด้านการน านโยบายไปปฏิบัติของ Van Horn และ Van Meter โดยที่ Edwards พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการศึกษาในประเด็นของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นจะต้องมีค าถามที่ว่าอะไรเป็นเงื่อนไขที่
น าไปสู่ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมไปถึงสิ่งใดเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จของ         
การน านโยบายไปปฏิบัติ เขาได้ให้ความสนใจกับปัจจัยที่ส าคัญท้ังสิ้น 4 ประการ ที่มีอิทธิพลต่อการจะ
น านโยบายใด ๆ ไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย การสื่อข้อความ (communication) ทรัพยากร 
(resources) ทั ศนคติของผู้ ปฏิบั ติ  (attitudes) และท้ ายที่ สุ ดคือ โครงสร้างระบบราชการ 
(bureaucratic structures) Edwards ได้อธิบายว่า ตัวแปรทั้ง 4 ประการข้างต้น ต่างก็มีบทบาทใน
การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และยังมี อิทธิพลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ อีกด้วย                 

ลักษณะของ
องค์การที่น า

นโยบายไปปฏิบัติ 

ทรัพยากรของ
นโยบาย 

ความร่วมมือหรือการ
ตอบสนองของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ 

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง 

มาตรฐานและ
วัตถุประสงค์ 

การสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนใน
การน านโยบายไปปฏิบัติ 

ผลของ
การน า
นโยบาย
ไปปฏิบัติ 

นโยบาย 

ภาพที่ 2.6 ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter และ Van Horn: 
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
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เขากล่าวเสริมอีกด้วยว่าการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นมีความเป็นพลวัต โดยเกี่ยวข้องกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยมากมาย ซึ่งข้อนี้นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องไม่ลืมที่จะตระหนักถึง 

ประการที่หนึ่ง คือ การสื่อข้อความ ตัวแปรนี้ก็เป็นไปเพ่ือให้การน านโยบายไปปฏิบัตินั้น
ส าเร็จ มีประสิทธิผล ดังนั้น ผู้ที่รับผิดชอบในการน านโยบายใด ๆ ก็ตามไปปฏิบัติจะต้องรู้ว่าตนก าลัง
จะท าอะไร ค าสั่งจากส่วนบนจะต้องส่งต่อไปสู่บุคลากรระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องมี
ความชัดเจน มีความเที่ยงตรง รวมไปถึงมีความสม่ าเสมอคงเส้นคงวา ถ้าหากเกิดการสื่อข้อความที่
ขาดตกบกพร่องก็จะส่งผลให้ผู้ที่ปฏิบัติจะต้องใช้ดุลยพินิจเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือแปลงความเป็น
นามธรรมไปสู่รูปธรรม คือ การปฏิบัติ ซึ่งอาจะส่งผลให้ความตั้งใจจริงของผู้ตัดสินใจนโยบายมีความ
คลาดเคลื่อน แต่ถ้าการน าไปปฏิบัติมีความตายตัวมากเกินไปก็จะบั่นทอนความสร้างสรรค์ท่ีจะเกิดขึ้น
และจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ประการที่สอง คือ ทรัพยากร ทรัพยากรมีความจ าเป็นในการที่จะน านโยบายไปปฏิบัติอย่าง
ยิ่ง ถ้าหากขาดซึ่งทรัพยากรแล้ว การน านโยบายไปปฏิบัติจะเกิดอุปสรรคเป็นอย่างมาก ทรัพยากร        
ที่ส าคัญ หมายถึง มีจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมและมีความช านาญเพียงพอในการด าเนินงาน มีระบบ
สารสนเทศที่สอดคล้องและพอเพียง ได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีอ านาจให้ความ
มั่นใจว่าการน านโยบายไปปฏิบัติจะเป็นไปตามความมุ่งมั่น โดยจะจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้ 
เช่น สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณตามความเหมาะสม 

ประการที่สาม คือ ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ ตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
อย่างมาก นอกจากการที่ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าต้องท าอะไรแล้ว การจะน านโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จก็
จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะท าสิ่งเหล่านั้นให้ส าเร็จด้วย เพราะการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น ผู้ปฏิบัติจะมี
การใช้ดุลยพินิจในการด าเนินการ เพราะผู้ปฏิบัติมีความอิสระจากผู้ก าหนดนโยบาย และความ
ซับซ้อนของตัวนโยบาย 

ประการที่สี่  คือ โครงสร้างระบบราชการ โครงสร้างของระบบราชการจะต้องมี              
ความสอดคล้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติจึงจะก่อให้เกิดความส าเร็จ นโยบายที่มีความสลับซับซ้อน
เป็นอย่างมากก็ย่อมจะต้องการจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานจ านวนมากตามไปด้วย การห้าม
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาจจะท าให้หน้าที่ที่ส าคัญถูกละเลยไป 

หลักการพ้ืนฐานส าคัญของโครงสร้างที่น าไปสู่ความส าเร็จ กล่าวคือ จะต้องมีมาตรฐาน        
ของระเบียบการปฏิบัติองค์การ จะท าให้ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน มีแบบแผนที่ชัดเจน จะส่งผล
ให้ผู้ปฏิบัติย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยง่าย ส่วนข้อเสียจากการมีมาตรฐานของระเบียบ             
การปฏิบัติองค์การ คือ ไม่มีการปรับปรุงสิ่งที่ เป็นอยู่ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม                 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การสื่อข้อความ ทรัพยากร ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ และ

โครงสร้างระบบราชการเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จในการที่จะน าโยบายไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แหล่งที่มา: Edwards (1980 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 454) 
 

ตั ว แ บ บ ก ร ะ จ า ย อ า น า จ  ( A Model of Decentralization Program 
Implementation Process) (Cheema และ Rondinelli, 1983 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 
2554: 458-463) นักวิชาการได้พัฒนาตัวแบบนี้ขึ้นมา เพ่ือศึกษาวิจัยแผนงานเกี่ยวกับการกระจาย
อ านาจในประเด็นของการน านโยบายไปปฏิบัติในแถบเอเชีย ซึ่งให้ความส าคัญกับการศึกษาสมรรถนะ
ขององค์การท้องถิ่นในด้านการพัฒนาชนบทเป็นส าคัญ 

กรอบแนวคิดการวิเคราะห์การน าแผนงานด้านการกระจายอ านาจไปปฏิบัติ มีสมมติฐานว่า
ผลการปฏิบัติงานและผลกระทบ ได้รับอิทธิพลที่ส าคัญมาจากปัจจัย 4 กลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วย 
เงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม (environmental conditions) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ (inter-
organizational relationships)  ท รั พ ย าก ร อ งค์ ก า ร ส า ห รั บ ก า ร น า แ ผ น ง าน ไป ป ฏิ บั ติ 
(organizational resources for program implementation) รวมไปถึง คุณลักษณ์และสมรรถนะ
ของหน่ วยปฏิบั ติ  (characteristics and capabilities of implementing agencies) โดยได้ มี         
การก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและทรัพยากรองค์การ จะท าหน้าที่เป็น
ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานและผลกระทบของแผนงาน โดยผ่านตัวแปรที่ส าคัญ คือ 
ตัวแปรคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวแปรแทรก 

การสื่อข้อความ 

ทรัพยากร 

โครงสร้างระบบราชการ 

ทัศนคติของผู้ปฏิบัติ 

ผลการน า
นโยบายไป

ปฏิบัติ 

ภาพที่ 2.7 ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของ Edwards 
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ประการที่สอง คือ เงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม จะเป็นตัวแปรอิสระโดยที่มีอิทธิพลโดยตรง

ต่อผลการปฏิบัติงานและผลกระทบของแผนงาน และยังส่งผลโดยอ้อมผ่านตัวแปรความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การ ทรัพยากรองค์การส าหรับการน าแผนงานไปปฏิบัติ และคุณลักษณะและสมรรถนะ
ของหน่วยปฏิบัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งที่มา: Cheema และ Rondinelli (1983 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 458) 
 

บทบาทและองค์ประกอบที่มีความส าคัญในการที่จะอธิบายถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กันมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 

ประการที่หนึ่ง เงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม ตัวแปรทางด้านสภาพแวดล้อมและโครงสร้าง
ทางสังคมส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ทรัพยากรองค์การส าหรับการน าแผนงานไปปฏิบัติ 
คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติงาน รวมไปถึงผลการปฏิบัติงานและผลกระทบของ
แผนงาน และยังส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานและผลกระทบของแผนงานผ่านความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การ ทรัพยากรองค์การ และคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติงาน และผล     
การปฏิบัติงานและผลกระทบจะส่งอิทธิพลสะท้อนกลับไปสู่เงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม เงื่อนไข          
ทางสภาพแวดล้อม จะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 1. รูปแบบทางการเมือง 2. โครงสร้างทางการ
ก าหนดนโยบาย 3. ข้อจ ากัดทางทรัพยากร 4. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 5. ผลประโยชน์ของ
แผนงานที่มีต่อองค์การ 6. ความพอเพียงของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็น                
การติดต่อสื่อสาร ความเชื่อมโยงระหว่างองค์การ และการจัดการเชิงบูรณาการ 

ประการที่สอง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ การน านโยบายไปปฏิบัติมีความเกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างองค์การอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ ได้  ซึ่ งเป็นความสัมพันธ์ทางตรง                   

ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การ 

เงื่อนไขทาง
สภาพแวดล้อม 

ทรัพยากร
องค์การ 

คุณลักษณะและ
สมรรถนะของ
หน่วยปฏิบัติ 

ผลการ
ปฏิบัติงานและ

ผลกระทบ 

ภาพที่ 2.8 ตัวแบบกระจายอ านาจของ Cheema และ Rondinelli 
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โดยความสัมพันธ์ระหว่างองค์การอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ภูมิภาคกับท้องถิ่น เป็นต้น 
แผนงานการกระจายอ านาจ อาจจะถูกก าหนดโดยส่วนกลาง และมีส่วนภูมิภาคในการติดตามการน า
นโยบายไปปฏิบัติในระดับท้องที่ ซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การส่งผลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานและผลกระทบผ่าน
คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ โดยที่การจะบรรลุผลของความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การขึ้นอยู่กับ 1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับหน้าที่ ๆ 
เหมาะสม 3. ด้านการก าหนดระเบียบและมาตรฐานในการวางแผน การจัดงบประมาณ การน า
นโยบายไปปฏิบัติ รวมไปถึงการประเมินผล 4. ความเที่ยงตรงในการสื่อข้อความระหว่างองค์การ       
5. ประสิทธิผลของการเชื่อมโยงในการสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งจะส าเร็จได้ก็เพราะผู้บังคับบัญชาให้
ความมั่นใจว่าวัตถุประสงค์จะไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้หน่วยงานที่น าแผนงานไปปฏิบัติก็ต้อง
สามารถที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานระดับสูงถึงอุปสรรคที่เกิดข้ึนได้ 

ประการที่สาม ทรัพยากรองค์การส าหรับการน าแผนงานไปปฏิบัติ จะต้องได้รับแรง
สนับสนุนจากทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร และงบประมาณในประเด็นของการกระจายอ านาจใน    
การน าแผนงานไปปฏิบัติ  

ทรัพยากรองค์การส าหรับการน าแผนงานไปปฏิบัติส่งผลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานและ
ผลกระทบ ผ่านคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ และมีความสัมพันธ์พ่ึงพากันกับตัวแปร
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ ปัจจัยที่ส าคัญของทรัพยากรองค์การส าหรับการน าแผนงานไปปฏิบัติมี 
ดังนี้ 1. ขอบเขตขององค์การในการควบคุมงบประมาณ 2.ความเพียงพอของงบประมาณในการท า
กิจกรรม 3. ความสามารถขององค์การในการจัดหาทรัพยากร 4. อ านาจในการพิจารณาเพ่ิมรายได้
และรายจ่ายขององค์การ 5. การสนับสนุนจากผู้น าทางการเมืองระดับชาติ 6. การสนับสนุนจากผู้น า
การเมืองในระดับท้องถิ่น 7. สัญญาจากส่วนลางที่มีต่อการน าแผนไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่น 

ประการที่สี่ คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ ลักษณะภายในของหน่วยงานที่น า
แผนไปปฏิบัติเป็นปัจจัยต่อความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติ ความสามารถในการบริหาร              
เชิงนวัตกรรมของรัฐมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภาคส่วนขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละหน่วยงาน  

คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ ได้รับอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมจากเงื่อนไข
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและทรัพยากรองค์การส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติ
และผลกระทบ ปัจจัยคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่ วยปฏิบัติ  มีองค์ประกอบ  ดั งนี้                     
1. ทักษะทางด้านการเมือง การจัดการและเทคนิคของผู้ด าเนินงาน 2. ความสามารถใน               
การประสานงาน การตัดสินใจเชิงบูรณาการและการควบคุมของผู้ปฏิบัติงาน 3. ทรัพยากรทาง
การเมืองของหน่วยปฏิบัติและการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้น าทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ใน
ระดับชาติ 4. ธรรมชาติและลักษณะของการสื่อข้อความภายในหน่วยงาน 5. ความเก่ียวข้องกับหน่วย
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ปฏิบัติกับกลุ่มที่เป็นเป้าหมาย 6. ประสิทธิผลในประเด็นของการเชื่อมโยงขององค์การกับหน่วยงาน
นอกระบบราชการ และองค์การในเขตเลือกตั้ง 7. ความสามารถของภาวะผู้น าในหน่วยที่ปฏิบัติ        
8. การยอมรับและผูกพันต่อวัตถุประสงค์ของแผนงานในผู้ปฏิบัติ 9. ต าแหน่งที่ตั้งของหน่วยปฏิบัติ
ภายในระบบบริหาร โดยพิจารณาตามล าดับชั้น 

ประการที่ห้า ผลการปฏิบัติงานและผลกระทบ การที่จะประเมินความส าเร็จของแผนงาน
กระจายอ านาจท าได้ 2 แนวทาง วิธีที่หนึ่ง ประเมินผลโดยพิจารณาจากพ้ืนฐานของวัตถุประสงค์
ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของรัฐ ตรวจสอบโดยสร้างเครื่องชี้วัดที่มีความเหมาะสม วิธีที่สอง ประเมิน
จากผลกระทบทางสังคมและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นมา ด้วยการพิจารณาจากเป้าหมายของการพัฒนา 
ซึ่งให้การยอมรับกันอยู่ทั่วไป ภายใต้ตัวแบบการกระจายอ านาจดังกล่าว ตัวแปรผลการปฏิบัติงานและ
ผลกระทบ เป็นตัวแปรตามที่ได้รับอิทธิพลมาจากตัวแปรอิสระ โดยเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานและ
ผลกระทบ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 1. การเพ่ิมผลิตภาพที่สูงขึ้น 2. ความเสมอภาคและความยุติธรรม
ที่กระจายมากยิ่งขึ้น 3. การเพ่ิมโอกาสในการจ้างงาน 4. การเพ่ิมระดับของรายได้ 5. การเพ่ิมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 6. การลดความแตกต่างทางด้าน
เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค 7. โอกาสในการรับบริการจากรัฐบาลเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

การประเมินผลของแผนงานด้านการพัฒนา อาจมีอุปสรรคมากมาย เช่น ล าบากที่จะระบุว่า
แผนงานหนึ่ง ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างไรบ้าง ล าบากที่จะเลือกกรอบเวลาที่มีความเหมาะสมในการที่
จะใช้วัดผล ล าบากที่จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงปริมาณที่เกิดขึ้นต่อประชากรกลุ่มต่าง ๆ ดังที่
กล่าวมาจึงได้มี เกณฑ์ที่ ใช้ ในการวัดอยู่  3 ประการ หนึ่ ง ระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์                
สอง ความเปลี่ยนแปลงในประเด็นของความสามารถทางการบริหารขององค์การ  สาม ระดับของ
ผลกระทบต่อการพัฒนาจากแผนงานที่สูงกว่าวัตถุประสงค์ท่ีได้ถูกก าหนดไว้ 

ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ Hambleton (Hambleton, 1983         
อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 166-170) เขาได้ท าการศึกษาแนวคิดด้านการวางแผนนโยบายและ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ พร้อมทั้งได้มีการเสนอแนวคิดเรื่องระบบการวางแผนนโยบาย           
เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยการน าเสนอนั้นประกอบไปด้วย 3 ทฤษฎี ดังนี้     
1. ทฤษฎีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน 2. ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ 3. ทฤษฎี
วิกฤติการณ์ทางการเงิน ซึ่งได้กล่าวถึงปัจจัยที่เป็นส่วนส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งสิ้น         
5 ปัจจัย ประกอบไปด้วย 1. ตัวแปรด้านการสื่อความของนโยบาย 2. ตัวแปรด้านหน่วยงานที่มี       
ความหลากหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ 3. ตัวแปรด้านมุมมองและอุดมคติของผู้ด าเนินการปฏิบัติ 4. ตัวแปร
ด้านทรัพยากร 5. ตัวแปรด้านการเมืองที่เก่ียวจ้องกับการวางแผนนโยบาย 
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แหล่งที่มา: Hambleton (1983 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 166) 

Hambleton ได้พิจารณาเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเทคนิคหนึ่ง 
คือ ระบบของการวางแผนนโยบาย (Policy Planning System) ถ้าในสหรัฐอเมริกา คือ ระบบ
Planning-Programming Budgeting Systems (PPBS) เป็ นระบบที่ ใช้ ในการแก้ ไขความไม่มี
ประสิทธิผลของการวางแผนการด าเนินงาน แนวคิดการน าระบบการวางแผนนโยบายได้ถูกน ามาใช้
โดยมีลักษณะ ดังนี้ 1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของนโยบายในสภาพแวดล้อมระดับท้องถิ่น 
และหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกัน 2. ประสานงานระหว่างแผนก และระหว่างหน่วยงาน 
ปรารถนาที่จะสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การ 3. มุ่งเน้นไปที่ตัวนโยบาย โดยเฉพาะ
ในบทบาทของนโยบายจากส่วนกลาง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางการเมืองที่มีต่อการ
พัฒนาการบริการสาธารณะในอนาคต 4. แปลงสภาพบทบาทของงบประมาณ จากที่ เคยใช้เป็น
เครื่องมือในการควบคุมการเงิน กลายมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการตัดสินใจที่มุ่งหวังให้เกิดการ
บรรลุในวัตถุประสงค์ 5. ความเหมาะสมของนวัตกรรม โดยมุ่งหวังให้เกิดแนวทางใหม่ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เป็นพลวัตของประชาชน 6. ระบบการตรวจสอบประสิทธิผลที่เกิดขึ้นของนโยบาย 
โครงการ และด้านการน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วน าสิ่งเหล่านั้นเพ่ือกลับมาแก้ไขในขั้นตอนการก าหนดนโยบายใหม่
อีกครั้ง 

ระบบการวางแผนนโยบายจะต้องมีความระมัดระวังอย่างสูงในประเด็นต่อไปนี้ คือ นโยบาย
แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของระบบการวางแผนในแต่ละหน่วยงาน 
Hambleton ศึกษานโยบายหลากหลายด้าน เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้น เช่น นโยบาย
ทางด้านสุขภาพ นโยบายทางด้านบริการสังคม นโยบายด้านการใช้ที่ดิน และท้ายที่สุดนโยบายด้าน
การลงทุนที่เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย  

ความ
หลากหลายของ
หน่วยงานซึ่งเป็น

ผู้ปฏิบัติ 

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
 

การสื่อ
ข้อความ

ของ
นโยบาย 

มุมมองและ
อุดมคติของผู้

ปฏิบัติ 
ทรัพยากร 

การเมืองที่
เกี่ยวข้องกับ
การวางแผน

นโยบาย 
 

ภาพที่ 2.9 ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติของ Hambleton 
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เขาได้ใช้ระบบการวางแผนนโยบายเพื่อใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเด็นของ

กระบวนการของการก าหนดนโยบายและด้านการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยได้อาศัยมุมมองของทฤษฎี 
เพ่ือให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการใช้ระบบการวางแผนนโยบาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หนึ่ง ทฤษฎีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน  เกิดมาจากแนวคิดของระบบ
ทั่วไป เน้นที่การใช้ระบบวางแผนนโยบายเพ่ือแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุมีผล โดยมี
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง คือ การแสวงหาจุดมุ่งหมายของนโยบาย การวิเคราะห์เป็นระบบ การหาทางเลือก
ของนโยบายโดยใช้ตรรกะ การประเมินทางเลือกอย่างเป็นระบบระเบียบ รวมไปถึงการวัดสมรรถนะ
นโยบาย ทฤษฎีดังกล่าวนี้จะช่วยให้องค์การสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในการน านโยบายไป
ปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการก าหนดนโยบาย สอง ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ เน้นที่
ระบบการวางแผนนโยบาย เพ่ือท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านทรัพยากรภายในองค์การและระหว่าง
องค์การ ซึ่งจะต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน ทรัพยากรนั้นรวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จะต้องน ามาใช้ใน
การด าเนินงาน ทรัพยากรทางด้านการเงิน ทรัพยากรทางการเมือง รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ทั้งนี้ เพ่ือที่จะช่วยลดความขัดแย้งในหน่วยงาน โดยการเจรจาต่อรองในประเด็นของการใช้ทรัพยากร
และผลประโยชน์ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน สาม ทฤษฎีวิกฤตการณ์ทางการเงิน มุ่งให้
ความส าคัญไปที่การใช้ระบบการวางแผนนโยบาย เพ่ือเสนอให้เกิดการควบคุมทรัพยากรทางการเงิน
แบบรวมศูนย์อ านาจมากกว่าการที่จะให้อิสระแก่หน่วยงานท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองต่อความปรารถนา
ของประชาชนในระดับท้องถิ่น และแรงกดดันจากหน่วยงานเบื้องบน โดยการเพ่ิมการใช้จ่ายออกไป 
การรวมศูนย์อ านาจทางการเงิน ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านการเงินข้ึน 

Hambleton มองความสัมพันธ์ของการวางแผนนโยบายกับการน าไปปฏิบัติว่าเป็นแบบจาก
บนลงล่างและจากล่างขึ้นบน ได้พิจารณาแล้วเล็งเห็นว่าการวางแผนนโยบายเกิดจากส่วนบนหรือฝ่าย
บริหาร การปฏิบัติเกิดจากส่วนล่าง กระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยมีปฏิสัมพันธ์
กันและเกิดการต่อรองกันอยู่ตลอดเวลา 

ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (Mazmanian และ Sabatier, 1989 
อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 470-474) Mazmanian และ Sabatier ได้มีการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิเคราะห์กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยมีการพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  

การจ าแนกตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบรรลุการวิเคราะห์การน านโยบายไป
ปฏิบัติ คือ การจ าแนกตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายที่
ก าหนดไว้ในรูปแบบของกฎหมาย หรือแม้กระทั่งค าสั่งของฝ่ายบริหาร พวกเขาได้จ าแนกตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ด้วยกัน คือ ความยากง่าย
ของปัญหา (tractability of the problems) สมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างการน า
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นโยบายไปปฏิบัติ (ability of statue to structure implementation) รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่มี
ผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ (nonstatutory variables affecting implementation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
แหล่งที่มา: Mazmanian และ Sabatier (1989 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 471) 
 

นักวิชาการท้ังสองท่าน ได้กล่าวถึงตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ประการที่หนึ่ง กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับความยากง่ายของปัญหา  สิ่งที่ล าบากในการน า

แผนงานของรัฐไปปฏิบัติ คือ 1. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางเทคนิค 2. ความแตกต่างของพฤติกรรม
กลุ่มเป้าหมาย 3. สัดส่วนของกลุ่มเป้าหมายเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด 4. ขอบเขตของความ
ต้องการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สิ่งที่พอจะเป็นตัวอย่างได้คือ การรักษาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนให้ไม่มีมลพิษทางเสียงแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่าการรักษาความปลอดภัยจากการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยพลังนิวเคลียร์  

ประการที่สอง กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับสมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้าง      
การน านโยบายไปปฏิบัติ ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม กฎหมาย ค าสั่งของฝ่ายบริหาร รวมไปถึง     

ความยากง่ายของปัญหา 

สมรรถนะของ
กฎหมายในการ

ก าหนดโครงสร้างการ
น านโยบายไปปฏิบัติ 

สภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ (ตัวแปรที่มิใช่

กฎหมาย) 

ขั้นตอนของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (ตัวแปรตาม) 
 
 

ผลผลิต
นโยบาย

ของหน่วย
ปฏิบัติ 

การปฏิบัติตาม
นโยบายของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลกระทบที่
แท้จริงของ

ผลผลิต
นโยบาย 

การรับรู้
ผลกระทบ
ของผลผลิต
นโยบาย 

การ
ปรับปรุง
นโยบาย
ครั้งใหญ่ 

 

ภาพที่ 2.10 ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติของ Mazmanian และ Sabatier 
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ค าพิพากษาของศาล สามารถน ามาก าหนดโครงสร้างของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติโดยผ่าน
กลไกต่าง ๆ เช่น กรอบวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด การเลือกหน่วยที่จะน าไปปฏิบัติ การจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยปฏิบัติ ความอคติของผู้ด าเนินการปฏิบัติ รวมไปถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับโอกาส
ในการมีส่วนร่วมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของหน่วยปฏิบัติ ผู้ก าหนดนโยบายมีอิทธิพลมากต่อการที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยอ านาจที่มีอยู่ในการก าหนดโครงสร้างของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
โดยปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับสมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 1. วัตถุประสงค์ที่มีจะต้องชัดเจนและแน่นอน 2. ความสอดคล้องกับทฤษฎี
เชิงสาเหตุและผล 3. ด้านการจัดสรรงบประมาณในระดับต้น 4. การบูรณาการล าดับชั้นการบริหารไม่
ว่าจะเป็นภายในหรือระหว่างหน่วยงานที่น านโยบายใด ๆ ไปปฏิบัติ 5. กฎการตัดสินใจของหน่วยงาน
ที่น านโยบายไปปฏิบัติ 6. การเลือกสรรผู้ที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ 7. โอกาสในการเข้าถึงโครงการ
โดยบุคคลภายนอก 

ประการที่สาม กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ซึ่งตัวแปรไม่ใช่กฎหมาย ในส่วนของการที่จะน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเกี่ยวข้องกับพลวัต 2 ประการ 
ข้อที่หนึ่ง ความปรารถนาของแผนงานที่แสวงหาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือที่จะได้รับ           
การสนับสนุนทางการเมือง โดยพยายามเอาชนะความล่าช้าในการแสวงหาความร่วมมือในประชาชน
กลุ่มใหญ่ ข้อที่สอง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเงื่อนไขทาง
เทคโนโลยีที่มีต่อการสนับสนุนการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของสาธารณชน กลุ่มผลประโยชน์ ผู้มี
อ านาจ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งมีความแปรผันในปัจจัยที่ได้เกิดขึ้นก่อน  

ผลผลิตนโยบายของหน่วยที่น านโยบายไปปฏิบัติ คือ บทบาทส าคัญของการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างโครงสร้างทางกฎหมายและกระบวนการทางการเมือง กฎหมายที่พิจารณามาแล้วรอบคอบ 
โดยมีทิศทางของนโยบายที่มีความชัดเจน มีทรัพยากรที่มีความเหมาะสมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
พึงปรารถนา ส าหรับตัวแปรที่เกี่ยวพันกับสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการน านโยบายต่าง ๆ ไปปฏิบัติ  
ซึ่งประกอบไปด้วย 1. สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 2. การสนับสนุนจาก
ประชาชนส่วนมาก 3. ทัศนคติและทรัพยากรของกลุ่มเป้าหมายในเขตการเลือกตั้ง 4. การสนับสนุน
จากผู้ที่มีอ านาจในการที่จะก าหนดนโยบาย 5. ความผูกพันและทักษะที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าของผู้ที่
น านโยบายไปปฏิบัติ 

ประการที่สี่ ขั้นตอนของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ตัวแปรกลุ่มนี้เป็นตัวแปรตามที่
ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มตัวแปรต่าง ๆ โดยกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ สามารถพิจารณาได้จาก
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ผลผลิตทางนโยบายที่เกิดจากการตัดสินใจ เกี่ยวกับหน่วยงานที่จะน านโยบาย
ไปปฏิบัติ 2. การปฏิบัติตามของกลุ่มเป้าหมายตามการตัดสินใจนโยบาย 3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก



56 
 

การตั ดสิ น ใจของหน่ วยปฏิ บั ติ  4. การรับ รู้ผ ลกระทบที่ เกิ ดขึ้ น ของผู้ ที่ ท าการตัดสิ น ใจ                         
5. การประเมินผลของระบบการเมืองเก่ียวกับกฎหมายเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง 

นโยบายครั้งใหญ่หรือการปรับปรุงสาระส าคัญทางกฎหมายในขั้นตอนต่าง ๆ สามารถ           
แบ่งออกได้เป็น 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการที่หนึ่ง เป็นขั้นตอนของการรับรู้ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจริงตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน ซึ่งในกรณีนี้จะครอบคลุม 3 ขั้นตอนแรก กระบวนการ          
ที่สอง เป็นขั้นตอนของการรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ถ้าไม่
เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการ จะเกิดความพยายามในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายครั้งใหญ่หรือปรับปรุง
กฎหมาย เพ่ือให้การด าเนินงานต่อไปมีความเหมาะสมและมีโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์มากข้ึน  
 กรอบความคิดของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติแสดงให้เห็นถึงการสร้างตัวแบบ            
เชิงทฤษฎี เพ่ือเพ่ิมอ านาจในการอธิบายกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติให้มีความเป็นสากลมาก
ยิ่งขึ้น 

 
2.4.4 การวัดความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
การวัดความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติสามารถที่จะอธิบายได้  ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
การศึกษาประเด็นของการน านโยบายไปปฏิบัติก็เพ่ือพิจารณาให้ทราบถึงตัวแปรที่จะส่ง

อิทธิพลให้เกิดความส าเร็จในการที่จะน านโยบายใด ๆ ไปปฏิบัติ ความส าเร็จและความล้มเหลวของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการวัดระดับของความสามารถในการน านโยบายไปปฏิบัติ หรือการวัด
ประสิทธิผลและความไม่มีประสิทธิผล (Glynn III, 1997 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 104) 

การวัดความล้มเหลวทางนโยบายนั้น พิจารณาได้โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ (Bardach, 1977 
อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร , 2556: 104) 1. ความไม่สามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้            
2. การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเกิดความล่าช้า 3. การใช้งบประมาณท่ีจะด าเนินการเกินที่ระบุไว้   

มีนักวิชาการได้ศึกษาถึงประเด็นที่ว่าท าไมนโยบายบางนโยบายก็ประสบความส าเร็จ            
บางนโยบายก็เกิดความล้มเหลว จนได้ข้อสรุปที่ว่ามีตัวแปร 6 ด้านด้วยกัน (Ingram และ Dean, 
1980 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 104-105) ได้แก่ 1. ความขัดแย้งของกลุ่มผลประโยชน์ทีมี
ความเกี่ยวพัน 2. ความปรารถนาของสังคม 3. นโยบายแต่ละอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน
ไป 4. ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต 5. ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย
หนึ่งกับนโยบายอื่น 6. การก าหนดขอบเขตของปัญหาและวัตถุประสงค์ขาดความชัดเจน 

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว วรเดช จันทรศร (2540 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 
105-109) ได้ท าการศึกษาการวัดความส าเร็จและความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ จนได้
บทสรุปว่า ความส าเร็จพร้อมทั้งความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นสามารถวัดจากผลรวม
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ของมิติต่าง ๆ 3 มิติ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวชี้วัดในการประเมินสถานการณ์ในการปฏิบัติว่าจะ
สามารถด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของนโยบายที่ระบุไว้ได้หรือไม่ โดยใน
แต่ละมิติจะต้องพิจารณาดังรายละเอียดต่อไปนี้โดยอธิบายได้ดังนี้ 

มิติที่หนึ่ง เป็นการมองผลของการน านโยบายไปปฏิบัติออกเป็น 3 ระดับ ประกอบไปด้วย    
1. ผลผลิต (outputs) 2. ผลลัพธ์ (outcomes) และ 3. ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (ultimate outcomes) 

การวัดผลของการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องวัดทั้งกระบวนการ โดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นไป
จนถึงจุดสิ้นสุดของนโยบาย การด าเนินการเช่นนี้จะท าให้ได้รู้ว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของ
นโยบายโดยรวมจะสามารถส าเร็จได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงผลที่ได้จาก
นโยบายทั้งสิ้น 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ผลผลิต ใช้ตัววัดด้านปริมาณ เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ รวม
ไปถึงความพึงพอใจ 2. ผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต โดยวัดได้จากประโยชน์ที่
กลุ่มเป้าหมายได้รับจากนโยบาย 3. ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย ผลผลิตและผลลัพธ์รวม ส่งผลให้เกิดผลต่อ
การพัฒนาประเทศ  

มิติที่สอง ผลของความส าเร็จที่เกิดขึ้นในการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องไม่ส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่อนโยบายอื่น ๆ ความส าเร็จของนโยบายจะต้องเป็นความส าเร็จที่แท้จริง โดยพิจารณาได้จาก
เงื่อนไข 4 ประการ คือ  

ประการที่หนึ่ง นโยบายจะต้องไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อนโยบายอ่ืน ๆ เช่น นโยบายสร้าง
เขื่อนอาจสร้างเขื่อนส าเร็จ ในด้านผลผลิตที่สมบูรณ์ และส่งผลให้เกิดความส าเร็จตามผลลัพธ์ และ
ก่อให้เกิดความเจริญของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชาติโดยรวมดีขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดผลเสีย  คือ           
การท าลายทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการขัดแย้งกับนโยบายด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้นโยบาย
การสร้างเขื่อนที่เกิดข้ึนส่งผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนา 

ประการที่สอง นโยบายจะต้องไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความเชื่อถือของนโยบาย อธิบายได้
ว่า นโยบายอาจจะถูกประเมินเข้าข้างหน่วยงานที่น าไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นการประเมินผลแบบระบบปิด 
ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ สิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้เป็นปัญหาพ้ืนฐานของการน านโยบายไป
ปฏิบัติในระบบราชการไทยที่เกิดขึ้นอย่างดาษดื่น ซึ่งท าให้เกิดการส่งสัญญาณแบบที่ผิดพลาด ไปยัง
กระบวนการจัดสรรงบประมาณของรัฐอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาในการพัฒนารัฐ 

ประการที่สาม นโยบายที่จะส าเร็จต้องไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านมาตรการของนโยบายที่
น าไปปฏิบัติ ในบางนโยบายอาจมีความส าเร็จ แต่ก็อาจจะมีการที่ใช้ทรัพยากรมากเกินความจ าเป็น 
หรือการน านโยบายไปปฏิบัติเน้นหนักในการใช้แนวทางของกฎระเบียบเป็นมาตรการมากเกินไป ท า
ให้เกิดการสูญเสียเวลา ทรัพยากร รวมไปถึงบุคลากรเป็นอย่างมาก สรุปได้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ
ที่เกิดขึ้นไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่จะต้องเสียไป 
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ประการที่สี่ การน านโยบายไปปฏิบัติส าเร็จจะต้องไม่มีปัญหาทางด้านมนุษยธรรมหรือ

ศีลธรรมอันด ี
มิติที่สาม ผลรวมของการน านโยบายไปปฏิบัติทั้งหมด จะต้องส่งผลให้เกิดผลของการพัฒนา

ประเทศที่พึงปรารถนา การพิจารณาความส าเร็จในมิติดังกล่าวนี้ ไม่อาจจะท าได้โดยตรง แต่สามารถ
พิจารณาได้จากความสมบูรณ์ของปัจจัยทางการบริหารต่าง ๆ ว่าสนับสนุนการท าให้ผลรวมของ
นโยบายแต่ละนโยบายน าไปสู่ความส าเร็จโดยรวมของประเทศได้แค่ไหน เพียงใด 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการที่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้วิจัยค้นพบ
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

วรรณนภา น้อยส าลี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ :  
กรณีศึกษาเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีข้อค้นพบว่า ผลที่เกิดขึ้นจากการน านโยบาย
กองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของต าบลเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง มีแนวโน้มไปในทิศทางที่
ดี นอกจากนี้ปัจจัยด้านพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย ปัจจัยด้านลักษณะ
ของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยด้านลักษณะผู้ปฏิบัติ ปัจจัยด้ านความเพียงพอของ
ทรัพยากร ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมไปถึงปัจจัยด้านการติดตามและการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 

วรกานต์ ชาญธีวัฒนา (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีข้อค้นพบว่า ปัจจัยด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติ และปัจจัยด้านลักษณะของหน่วยงานที่น านโยบายไป
ปฏิบัติ ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ และขยายความมากขึ้น โดย
อธิบายว่าปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัจจัยด้านทรัพยากร ส่งผลต่อความส าเร็จ        
ของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติในทางอ้อม โดยส่งผ่านปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติ นอกจากนี้
ปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ และปัจจัยด้านทรัพยากร ส่งผลทางตรงต่อปัจจัย
ด้านการติดต่อสื่อสารภายในและระหว่างองค์กร ในขณะที่ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารภายในและ
ระหว่างองค์กร ไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการนโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 

ภัณฑิลา น้อยเจริญ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา ผู้กู้เงินกองทุนในจังหวัดหนองคาย มีข้อค้นพบว่า 
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ปัจจัยด้านระบบการติดตามและประเมินผลนโยบาย ปัจจัยด้านวัตถุประสงค์และมาตรฐานของ
นโยบาย ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ปัจจัยด้านสมรรถนะขององค์การและ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ โดยเรียงล าดับ
ความมีอิทธิพลจากมากไปน้อยตามล าดับ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จะต้องก าหนดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมให้เหลือแค่อัตราร้อยละ 3-4 บาทต่อปี และต้อง
ก าหนดให้มีอัตราที่เท่าเทียมกันในทุกกองทุน ต้องพิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนเงินให้กู้มากขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิก ต้องปรับปรุงให้การบริการเป็นเหมือนธนาคาร โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ดูแลและประจ าอยู่ตลอดเวลา ต้องมีสถานที่ที่ชัดเจน รัฐบาลต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางมาดูแล 
พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ และปรับทัศนคติของสมาชิกเก่ียวกับการคืนเงินหลังจากกู้ไป 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยจากการทบทวน
วรรณกรรมในประเด็นหลากหลายที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แหล่งท่ีมา: บูรณาการร่วมกันระหว่าง ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล, ตัวแบบด้านการจัดการ, ตัวแบบด้าน
การพัฒนาองค์การ ของ วรเดช จันทรศร , ตั วแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบั ติ                    
ของ Van Meter และ Van Horn, ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของ Edwards, ตัวแบบกระจาย
อ านาจของ Cheema และ Rondinelli, ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ              
ของ Hambleton, ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติของ  Mazmanian และ 
Sabatier 

ความส าเร็จ
ของการน า
นโยบาย

กองทุนหมู่บ้าน
ไปปฏิบัติ 

ความชัดเจนของนโยบาย 

การสื่อสารขององค์การ 

 
ศักยภาพขององค์การ 

 
คุณลักษณะของผู้น านโยบายไป

ปฏิบัติ 
 

การประสานความร่วมมือ 

 
ภาพที่ 2.11 กรอบแนวคิดในการวิจัยการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 
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2.7 นิยามค าศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

2.7.1 ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ หมายถึง กองทุนหมู่บ้านมี
การบริหารจัดการ มีการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และมีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
 ผู้วิจัยได้บูรณาการเกณฑ์การประเมินความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้ านไป
ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยดัดแปลงมาจากคู่มือการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพ
การประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ , 2555: 7-13) เพ่ือให้ เกณฑ์การวัดของรัฐที่มีอยู่ เกิด          
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเมื่อผู้วิจัยได้บูรณาการเกณฑ์การวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการในประเด็นของการน านโยบายไปปฏิบัติ และผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านโดยตรง พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินที่จัดท าขึ้น 
ผู้ เชี่ยวชาญทั้งหมดได้ลงความเห็นว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นมีความชัดเจนและเหมาะสมต่อ             
การน าไปใช้ประเมินความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมลง
ความเห็น ได้แก่  

1. ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในงานวิจัยนี้  
2. คุณยุพารี ชุติเลิศสุวัฒน์ ด ารงต าแหน่ง พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
3. คุณเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล ด ารงต าแหน่ง ประธานกองทุนหมู่บ้านบางพลี หมู่ 9   
4. คุณพินิจ สีทอง ด ารงต าแหน่ง รองประธานกองทุนหมู่บ้านบางพลี หมู่ 9                     
 

ตารางท่ี 2.2 ผลของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ  
หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าชี้แจง 

1 ที่ ม า ข อ ง
คณ ะกรรม การ
กองทุน 

1. คณะกรรมการมีที่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย 
โดยมีที่มามากกว่า 3 อาชีพ  
2. มีเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
3. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน  

2 โ ค ร ง ส ร้ า ง
กรรมการกองทุน 

1. มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
2. ติดตั้งแผนโครงสร้างการบริหารงานให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 
3. มีการจัดสรรต าแหน่งให้กับคณะกรรมการตรง
ตามความสามารถ 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าชี้แจง 

3 การส่งมอบงาน 1. มีการสอนงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 3 คะแนน 
ถ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ
ต า ม ไ ด้  0 
คะแนน 

4 ระ เบี ยบ ในการ
ด า เ นิ น ง า น
กองทุน 

1. ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
2. มีการติดระเบียบของกองทุนให้สมาชิกรับทราบ 
3. มีการด าเนินงานตามระเบียบของกองทุน 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 

5 ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณ ะกรรม การ
กองทุน 

1. มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
2. มีคณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม 
3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 

6 ก า ร ป ร ะ ชุ ม
สมาชิก 

1. มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง 
2. มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม 
3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 

7 แผนปฏิบั ติ งาน
ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
คณ ะกรรม การ
กองทุน 

1. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการ
กองทุน 
2. ปฏิบัติตามแผนที่ได้ครบในปีล่าสุด 
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับระเบียบ
กองทุน 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 

8 สถานที่ท าการ  1. มีสถานที่เป็นหลักแหล่ง  
2. สถานที่ท าการอยู่ในชุมชน 
3. มีเจ้าหน้าที่ประจ าการตลอดเวลาท าการ 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 

9 การจัดท าบัญ ชี
และงบการเงิน 

1. มีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
2. มีผู้ตรวจสอบบัญชี 
3. มีการเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบ 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 



62 
 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าชี้แจง 

10 การแต่งตั้งผู้ตรวจ
สอบภายใน 

1. มีผู้ตรวจสอบภายใน 
2. มีค าสั่งแต่งตั้ง 
3. ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตามระเบียบกองทุน 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 

สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าชี้แจง 

11 ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร 

1. มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ 
2. มีการส ารองข้อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ไฟล์
คอมพิวเตอร์ 
3. มีการจัดเก็บเอกสารที่ เป็นระบบ ง่ายต่อการ
ค้นหา 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 

12 การออมเงินของ
สมาชิก 

1. มีสมาชิกออมเงินทุกสัปดาห์ในเดือนล่าสุด ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 3 คะแนน 
ถ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ
ต า ม ไ ด้  0 
คะแนน 

13 ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม
ของชุมชน 

จ านวนสมาชิกกองทุนทั้ งหมดเทียบกับจ านวน
ประชากร  

การมีส่วนร่วมของชุมชน

=
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

 

- ร้อยละ 1-15 
ได้ 1 คะแนน 
- ร้ อ ย ล ะ         
16-30 ไ ด้  2 
คะแนน 
- ร้ อ ย ล ะ  31 
ขึ้ น ไ ป  ไ ด้  3 
คะแนน 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าชี้แจง 

14 ก า ร จั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร  
พัฒนาองค์ความรู้
แก่คณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น แ ล ะ
สมาชิก 

1. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
1 โครงการ 
2. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
2 โครงการ 
3. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
3 โครงการ 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั วชี้ วัด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 

สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าชี้แจง 

15 หนี้เสีย มีหนี้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หนี้เสีย =
จ านวนหนี้เสีย × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

- ร้ อ ย ล ะ  0-4 
ได้ 3 คะแนน 
- ร้ อ ย ล ะ  5-8 
ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 9-12
ขึ้ น ไ ป  ไ ด้  1
คะแนน 

16 อั ต ร าส่ ว น ข อ ง
ส ม าชิ ก ที่ ได้ รั บ
ป ร ะ โย ช น์ จ า ก
เงินกองทุน 

มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปีที่ผ่าน
มา 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน

=
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
 

- ร้อยละ 1-15 
ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 
ได้ 2 คะแนน 
- ร้ อ ย ล ะ  31  
ขึ้ น ไ ป  ไ ด้  3 
คะแนน 

17 การน าเงินไปใช้
ตามวัตถุประสงค์
ของการกู้ยืม 

มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี
ที่ผ่านมา 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการ  

ขอกู้ =
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
 

- ร้อยละ 25 ขึ้น
ไปได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 50 ขึ้น
ไปได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 75 ขึ้น
ไปได้ 3 คะแนน 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าชี้แจง 

18 ก า รทุ จ ริ ต ท า ง
การเงิน 

1. ไม่มีคณะกรรมการยักยอกเงิน 
2. ไม่ปล่อยกู้ให้พวกพ้องโดยไม่ให้โอกาสสมาชิก
อย่างเท่าเทียม 
3. ไม่น าเงินไปลงทุนโดยไม่ผ่านที่ประชุม 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 

19 ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
สมาชิก 

1. มีสวัสดิการของสมาชิก 1 รายการ 
2. มีสวัสดิการของสมาชิก 2 รายการ 
3. มีสวัสดิการของสมาชิก 3 รายการ 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด  1 ข้ อ 
ได้ 1 คะแนน 

20 ส า ธ า ร ณ  
ประโยชน์ 

1. มีการน าก าไรไปใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
 

ป ฏิ บั ติ ต า ม
ตั ว ชี้ วั ด  1 ข้ อ 
ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตาม
ได้ 0 

การแปลงข้อมูลมาเป็นคะแนนโดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร น ามาแปลงเป็นคะแนนตามเกณฑ์ ในแต่ละตัวชี้ วัด ซึ่ งตัวชี้ วัดทั้ งหมด 20 ตัวชี้วัด                 
โดยการประเมินในครั้งนี้คะแนนสูงสุดเท่ากับ 20 คะแนน 

ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ  โดยใช้คะแนนที่ ได้จาก             
การประเมินมาจัดระดับคะแนน ได้แก่ 

ระดับดีมาก ได้ระดับคะแนนตั้งแต่  54-60 คะแนน 
ระดับด ี  ได้ระดับคะแนนตั้งแต่  45-53 คะแนน 
ระดับปานกลาง ได้ระดับคะแนนตั้งแต่  33-44 คะแนน 
ระดับปรับปรุง ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า  33 คะแนน 

 
2.7.2 ความชัดเจนของนโยบาย (ดัดแปลงมาจาก ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล ของ วรเดช 

จันทรศร, ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ Van Meter และ Van Horn, ตัวแบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ของ Edwards, ตัวแบบกระจายอ านาจ ของ Cheema และ Rondinelli, 
ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ  Hambleton และ ตัวแบบทั่วไปของ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ Mazmanian และ Sabatier) หมายถึง การที่นโยบายกองทุน
หมู่บ้านมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนินการ มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มี การก าหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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เกณฑ์การวัด ความชัดเจนของนโยบาย ประกอบไปด้วยตัวช้ีวัด ดังนี้  

1. มีระเบียบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ, มีหน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนใน
การก าหนดนโยบายเพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติ, มีคู่มือการด าเนินงานเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

2. มีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนอย่างชัดเจน 
3. มีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแล และตรวจสอบการบริหารจัดการอย่าง

ต่อเนื่อง 
ถ้าผลที่ได้จากการประเมินผลพบว่า มีเกณฑ์ในการวัด 
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีความชัดเจนของ

นโยบายในระดับสูง 
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีความชัดเจนของ

นโยบายในระดับปานกลาง 
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ  มีความชัดเจนของ

นโยบายในระดับต่ า 
 

2.7.3 การสื่อสารขององค์การ (ดัดแปลงมาจาก ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ของ Van Meter และ Van Horn, ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ของ Edwards และ ตัวแบบ
กระจายอ านาจ ของ Cheema และ Rondinelli) หมายถึง การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความ
ชัดเจน เที่ยงตรง สม่ าเสมอ มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 

เกณฑ์การวัด การสื่อสารขององค์การ ประกอบไปด้วยตัวชี้วัด ดังนี้  
1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะสื่อสารกับ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโดยรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ 
2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสื่อสารกับ

คณะกรรมการกองทุนเป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน 
3. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้การสนับสนุน

พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร้อง
ขออย่างรวดเร็ว 

ถ้าผลที่ได้จากการประเมินผลพบว่า มีเกณฑ์ในการวัด 
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีการสื่อสารของ

องค์การในระดับสูง 
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ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีการสื่อสารของ

องค์การในระดับปานกลาง 
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีการสื่อสารของ

องค์การในระดับต่ า 
 

2.7.4 ศักยภาพขององค์การ (ดัดแปลงมาจาก ตัวแบบด้านการจัดการ ของ วรเดช จันทรศร
, ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ Van Meter และ Van Horn, ตัวแบบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัย ของ Edwards, ตัวแบบกระจายอ านาจ ของ Cheema และ Rondinelli และตัวแบบ
ทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ของ Hambleton) หมายถึง โครงสร้างองค์การมี         
ความแข็งแกร่ง บุคลากรมีคุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไปถึงสถานที่) และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทาง
การเมือง ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การวัด ศักยภาพขององค์การ ประกอบไปด้วยตัวช้ีวัด ดังนี้  
1. มีการก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน , บุคลากรมี

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจ านวนเพียงพอต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ 

2. มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของกองทุน , วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอต่อการด าเนินการ, สถานที่ มีความพร้อมใน
การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

3. มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
หน้างานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน 

ถ้าผลที่ได้จากการประเมินผลพบว่า มีเกณฑ์ในการวัด 
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีศักยภาพขององค์การ

ในระดับสูง 
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีศักยภาพขององค์การ

ในระดับปานกลาง 
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีศักยภาพขององค์การ

ในระดับต่ า 
 
2.7.5 คุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ (ดัดแปลงมาจาก ตัวแบบด้านการพัฒนา

องค์การ ของ วรเดช จันทรศร, ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ Van Meter และ 
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Van Horn, ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ของ Edwards, ตัวแบบกระจายอ านาจ ของ Cheema 
และ Rondinelli และ ตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ Hambleton) หมายถึง ผู้ที่น า
นโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่แท้จริงของนโยบาย มีทัศนคติท่ีดีและ
มีความตั้งใจจริงต่อการด าเนินการตามนโยบาย ยินยอมในการรับนโยบายจากส่วนกลางด้วยความ 
เต็มใจ 

เกณฑ์การวัด คุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วยตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะขอความเห็นจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน          

เมื่อจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 
2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการประชุมร่วมกัน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ใน

ระยะเวลา 1 เดือน  
3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายจากส านักงาน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเมื่อเห็นว่ามีประเด็นใดที่ควร
ปรับปรุงแก้ไขก็จะแจ้งผลกลับไป เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที 

ถ้าผลที่ได้จากการประเมินผลพบว่า มีเกณฑ์ในการวัด 
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จาก 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมี

คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติในระดับสูง 
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ จาก 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมี

คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติในระดับปานกลาง 
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ จาก 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมี

คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติในระดับต่ า 
 

2.7.6 การประสานความร่วมมือ  (ดัดแปลงมาจาก ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ              
ของ วรเดช จันทรศร และแนวคิดทุนทางสังคม) หมายถึง ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อกองทุนหมู่บ้าน  

เกณฑ์การวัด การประสานความร่วมมือ ประกอบไปด้วยตัวช้ีวัด ดังนี้ 
1. ประธานกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อ

การเป็นผู้น ากองทุนโดยสามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ 
2. สมาชิกกองทุนสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง เมื่อมีข้อ

สงสัยหรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน 
3. สมาชิกกองทุนร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอข้อคิดเห็น 

เมื่อเล็งเห็นถึงข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน  



68 
 
ถ้าผลที่ได้จากการประเมินผลพบว่า มีเกณฑ์ในการวัด 
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีการประสาน         

ความร่วมมือในระดับสูง 
ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีการประสาน          

ความร่วมมือในระดับปานกลาง 
ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีการประสาน         

ความร่วมมือในระดับต่ า 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ :  

กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งสาระส าคัญในบทนี้จะประกอบไปด้วย วิธีที่ใช้ในการศึกษา
วิจัย หน่วยในการวิเคราะห์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ การเก็บรวบรวมข้อมูล พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย         
การตรวจสอบข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

3.1 วิธีที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

วิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 

3.2 หน่วยในการวิเคราะห์ 

หน่วยในการวิเคราะห์ (unit of analysis) ของการศึกษาวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
เกณฑ์การเลือกหน่วยวิเคราะห์ผู้วิจัยจะใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ได้แก่  
3.2.1 เป็นกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ  
3.2.2 เป็นกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินศักยภาพว่ามีศักยภาพด้านการบริหารจัดการดี

เยี่ยม (AAA) ในปี พ.ศ. 2546 (สทบ. สาขา 11, 2550: 2) โดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านละชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและสถาบันการศึกษา ซึ่งหน่วยวิเคราะห์ที่จะใช้ใน
การศึกษาจะต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ทั้งสองโดยสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

เกณฑ์ที่หนึ่ง กองทุนหมู่บ้านของจังหวัดสมุทรปราการที่มีสถานะการด าเนินงานที่เข้มแข็ง 
จนได้รับการอนุมัติให้พัฒนาเป็นสถาบันการเงิน ได้แก่ (สทบ. สาขา 11, 2559: 2) 1. กองทุนหมู่บ้าน           
บางพลี ม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี 2. กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี            
3. กองทุนหมู่บ้านบางเพรียง ม.4 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ 4. กองทุนหมู่บ้านคลองขวาง ม.5              
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ 5. กองทุนหมู่บ้านวัดบางหัวเสือ ม.8 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง   
6. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 7. กองทุนหมู่บ้าน
สามแพรก ม.4 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 8. กองทุนหมู่บ้านวัดใหม่ ม.5 ต.ในคลองบาง
ปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 9. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ม.13 ต.ในคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
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เมื่อได้หน่วยวิเคราะห์ที่เป็นกองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัด

สมุทรปราการแล้วจากเกณฑ์ที่หนึ่ง จึงใช้เกณฑ์ที่สองที่ใช้ในการคัดเลือกหน่วยวิเคราะห์ กล่าวคือ
สถาบันการเงินชุมชนเหล่านั้นจะต้องเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินศักยภาพว่ามีศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการดีเยี่ยม ในปี พ.ศ. 2546 (สทบ. สาขา 11, 2550: 8) ดังนั้น หน่วยวิเคราะห์         
ที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. กองทุนหมู่บ้านบางพลี ม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  
2. กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี  
3. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
4. กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  
5. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ม.13 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์  

3.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
3.3.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
3.3.2 พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน  
3.3.3 หัวหน้าส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11  

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
3.4.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 16 ท่าน ได้แก่ (สทบ. สาขา 11, 
2559: 2)   

การเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญจะเลือกประธานกองทุน 1 ท่าน เป็นอันดับแรก และผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่เป็นกรรมการท่านอ่ืน ๆ จะเลือกตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งพนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน และตามค าแนะน าของประธาน
กองทุนแต่ละกองทุน ซึ่งจะพิจารณาเลือกจากที่ทั้ง 2 ท่าน มีค าแนะน าที่สอดคล้องกัน 

1. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน จ านวน 1 ท่าน  
2. หัวหน้าส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 จ านวน 1 ท่าน 
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3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 14 ท่าน โดยเลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจงจาก

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ของกองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัด
สมุทรปราการ ที่เป็นหน่วยวิเคราะห์ จ านวน 5 กองทุน ดังนี้ 

1. กองทุนหมู่บ้านบางพลี ม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี มีคณะกรรมการกองทุนจ านวน        
12 ท่าน เลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจง จ านวน 2 ท่าน 

2. กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี มีคณะกรรมการกองทุนจ านวน         
9 ท่าน เลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจง จ านวน 2 ท่าน 

3. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์                
มีคณะกรรมการกองทุนจ านวน 15 ท่าน เลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจง จ านวน 3 ท่าน 

4. กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ม.4 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ มีคณะกรรมการ
กองทุนจ านวน 15 ท่าน เลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจง จ านวน 3 ท่าน 

5. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ม.13 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ มีคณะกรรมการ
กองทุนจ านวน 14 ท่าน เลือกสัมภาษณ์แบบเจาะจง จ านวน 4 ท่าน  

3.4.2 การค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Study) 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากหนังสือทั้งของไทยและต่างประเทศ เอกสารของหน่วยงานราชการ

เอกสารรายงานการวิจัยของหน่วยงาน วิทยานิพนธ์ ที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ ซึ่งจะมีความส าคัญต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

3.5 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ  

3.6 การตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจสอบข้อมูลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดให้มีการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) โดยมุ่งหวังให้ข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด 
โดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล 2 วิธี ควบคู่กันไป ดังนี้ 
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3.6.1 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) 
ตรวจสอบโดยใช้วิธีการน าข้อมูลที่ได้จากแหล่งของข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งมาด าเนินการใน         

การเปรียบเทียบกันอย่าง เช่น การน าเอาข้อมูลในประเด็นเดียวกันที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญบุคคล   
ต่าง ๆ มาท าการเปรียบเทียบกันว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร  

3.6.2 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีเก็บรวบรวมเก็บข้อมูล (Methodological 
Triangulation)  

ตรวจสอบข้อมูลโดยการน าเอาข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธี เช่น 
การค้นคว้าผ่านเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือมาท าการเปรียบเทียบกับว่ามีความสอดคล้องกัน
หรือไม่ อย่างไร 

จากการที่ผู้วิจัยจะใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล 2 วิธี ดังกล่าวข้างต้น ทางผู้วิจัยจะด าเนินการ
โดยเริ่มจากวิธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล แล้วเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นจึงด าเนินการต่อไป
ด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การปฏิบัติในลักษณะนี้ก็เพ่ือให้
ข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์มีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์             
ในเชิงคุณภาพ   

ลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้าง
ข้อสรุป ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์นั้นจะเป็นข้อความในลักษณะบรรยายซึ่งได้จากการสังเกต 
สัมภาษณ์ และจดบันทึก  

นอกจากนี้ยังใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซึ่งเป็นการกระท าข้อมูลที่ได้จาก 
เอกสาร โดยสามารถอธิบายได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

3.7.1 น าข้อค้นพบเชิงลึกที่ ได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ 
(คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน) ของแต่ละหน่วยวิเคราะห์ มาแสดงข้อค้นพบให้เห็นโดยแยกอธิบาย
แต่ละหน่วยวิเคราะห์ออกจากกัน เพ่ือให้ทราบว่าผลของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของ
แต่ละกองทุนมีความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร และปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติในแต่ละกองทุน 

3.7.2 ตกผลึกและสรุปผลของหน่วยวิเคราะห์ ในลักษณะของภาพรวม  โดยท า               
การเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความต่างของข้อค้นพบจากข้อ 3.7.1 ว่าผลของการน า
นโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีความส าเร็จในภาพรวมหรือไม่ อย่างไร และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
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ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ ปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยที่มีร่วมกันหรือ
แตกต่างกัน รวมไปถึงการแสดงให้เห็นว่าการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไร 

3.7.3 น าข้อค้นพบในลักษณะที่เป็นภาพรวมของทุกหน่วยวิเคราะห์ จากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (เจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ)  เพ่ือน ามา
สนับสนุนให้ข้อค้นพบในภาพรวมของข้อ 3.7.2 มีความหนักแน่นและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

3.7.4 น าข้อค้นพบที่ได้จากเอกสารในลักษณะที่เป็นภาพรวมของทุกหน่วยวิเคราะห์            
ที่เกิดขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือท้ังของไทยและต่างประเทศ เอกสารของหน่วยงานราชการ 
เอกสารรายงานการวิจัยของหน่วยงาน วิทยานิพนธ์ ที่มีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ เพ่ือน ามาสนับสนุนให้ข้อค้นพบในภาพรวมของข้อ 3.7.2 มีความหนัก
แน่นและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

3.7.5 จัดท าข้อเสนอแนะในการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ   
น าข้อมูลที่ได้จากสิ่งที่ได้ค้นพบจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ มาจัดท าข้อเสนอแนะในการน า
นโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ข้างต้น ผู้วิจัยมีความมุ่งหวังที่จะ      
ตกผลึกให้ได้ผลการศึกษาออกมา เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยสู่
ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 

 
 
 

 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ :  

กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็น
การศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน า
นโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ โดยผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในหลากหลายประเด็น ดังนี้ 

 
4.1 ผลของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ เฉพาะกองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็น

สถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการประเมินศักยภาพในระดับ AAA               
ปี พ.ศ. 2546 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 

 
4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ เฉพาะ

กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการประเมิน
ศักยภาพในระดับ AAA ปี พ.ศ. 2546 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดย สทบ. 

 
4.3 ความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนในประเด็นต่าง ๆ เฉพาะกองทุนที่ ได้รับ             

การพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับการประเมินศักยภาพในระดับ 
AAA ปี พ.ศ. 2546 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดย สทบ. 
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4.1 ผลของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ  

ผลของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วย กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
ม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี, กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ม.14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี, กองทุนหมู่บ้าน
คลองสองพ่ีน้อง ม.1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ , กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ม.4        
ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ และกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ม.13 ต.ในคลองบางปลากด             
อ.พระสมุทรเจดีย์  

ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ  โดยใช้คะแนนที่ ได้จาก               
การประเมินมาจัดระดับคะแนน ได้แก่ 

ระดับดีมาก ได้ระดับคะแนนตั้งแต่  54-60 คะแนน 
ระดับด ี  ได้ระดับคะแนนตั้งแต่  45-53 คะแนน 
ระดับปานกลาง ได้ระดับคะแนนตั้งแต่  33-44 คะแนน 
ระดับปรับปรุง ได้ระดับคะแนนต่ ากว่า  33 คะแนน 

 ปรากฏว่าผลการประเมินที่ได้ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
กองทุนหมู่บ้านบางพลี ได้ 57 คะแนน และกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ได้ 57 คะแนน ซึ่งอยู่ใน

ระดับดีมาก อยู่ในระดับคะแนนตั้งแต่ 54-60 คะแนน  
กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ได้ 51 คะแนน กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ได้ 48 คะแนน และ

กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ได้ 48 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี อยู่ในระดับคะแนนตั้งแต่ 45-53 
คะแนน  
 

4.1.1 กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
 

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกองทุนหมู่บ้านบางพลี 

ที ่ ข้อมูล ค าอธิบาย 

1 รหัสกองทุน 11030109 

2 ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 999 ม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ  
โทร 02-730-1658 

3 เลขทะเบียนนิติบุคคล สป 070 
4 วันที่ก่อตั้ง 22 กรกฎาคม 2545 
5 วันที่เป็นสถาบันการเงิน 4 ตุลาคม 2549 
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ที ่ ข้อมูล ค าอธิบาย 

6 จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ใน
หมู่บ้าน 

4,997 คน 

7 จ านวนสมาชิก ณ วันจัดตั้ง 75 คน 

8 จ านวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน 1,275 คน 
9 จ าน วนคณ ะกรรมการ

กองทุน 
12 คน 

10 การได้รับเพิ่มทุน ได้รับเงินทุนครั้งแรก 1,000,000 บาท 
เพ่ิมทุนระยะท่ี 1 จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ิมทุนระยะท่ี 2 จ านวน 600,000 บาท 
เพ่ิมทุนระยะท่ี 3 จ านวน 1,000,000 บาท 

 
ตารางท่ี 4.2 ผลของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านบางพลี 
หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

1 ที่ ม า ข อ ง
คณะกรรมการ
กองทุน 

1. คณะกรรมการมีที่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยมี
ที่มามากกว่า 3 อาชีพ  
2. มีเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
3. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
0 
1 

2 โ ค ร ง ส ร้ า ง
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
2. ติดตั้งแผนโครงสร้างการบริหารงานให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 
3. มีการจัดสรรต าแหน่งให้กับคณะกรรมการตรงตาม
ความสามารถ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

3 ก า ร ส่ ง ม อ บ
งาน 

1. มีการสอนงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ถ้าไม่
ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 

4 ระเบียบในการ 1. ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสอดคล้องกับระเบียบ 1 
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ด า เนิ น ง า น
กองทุน 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
2. มีการติดระเบียบของกองทุนให้สมาชิกรับทราบ 
3. มีการด าเนินงานตามระเบียบของกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

 
 
 
1 
1 

5 ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ
กองทุน 

1. มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
2. มีคณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม 
3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

6 ก า ร ป ร ะ ชุ ม
สมาชิก 

1. มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง 
2. มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม 
3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

7 แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ง า น ป ร ะ จ า         
ปี ข อ ง
คณะกรรมการ
กองทุน 

1. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน 
2. ปฏิบัติตามแผนที่ได้ครบในปีล่าสุด 
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับระเบียบ
กองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

8 สถานที่ท าการ  1. มีสถานที่เป็นหลักแหล่ง  
2. สถานที่ท าการอยู่ในชุมชน 
3. มีเจ้าหน้าที่ประจ าการตลอดเวลาท าการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

9 ก า ร จั ด ท า
บั ญ ชี แ ล ะ        
งบการเงิน 

1. มีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
2. มีผู้ตรวจสอบบัญชี 
3. มีการเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

10 ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ ต ร ว จ ส อ บ

1. มีผู้ตรวจสอบภายใน 
2. มีค าสั่งแต่งตั้ง 

1 
1 
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ภายใน 3. ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตามระเบียบกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 

สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

11 ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร 

1. มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ 
2. มีการส ารองข้อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ไฟล์
คอมพิวเตอร์ 
3. มี ก ารจั ด เก็ บ เอกสารที่ เป็ น ระบ บ  ง่ ายต่ อ              
การค้นหา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

12 การออมเงินของ
สมาชิก 

1. มีสมาชิกออมเงินทุกสัปดาห์ในเดือนที่ผ่านมา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 

13 ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม
ของชุมชน 

จ านวนสมาชิกกองทุนทั้ งหมดเทียบกับจ านวน
ประชากร ในปี 2559 

การมีส่วนร่วมของชุมชน

=
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

ค าชี้แจง  
- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

2 

14 ก า ร จั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร   
พัฒนาองค์ความรู้
แก่คณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น แ ล ะ
สมาชิก 

1. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
1 โครงการ 
2. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
2 โครงการ 
3. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
3 โครงการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
1 
 
1 
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สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

15 หนี้เสีย มีหนี้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หนี้เสีย =
จ านวนหนี้เสีย × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 0-4 ได้ 3 คะแนน 
- ร้อยละ 5-8 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 9-12 ขึ้นไป ได้ 1คะแนน 

2 

16 อั ต ร าส่ ว น ข อ ง
ส ม าชิ ก ที่ ได้ รั บ
ป ร ะ โย ช น์ จ า ก
เงินกองทุน 

มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปี 2559 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน

=
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

3 

17 การน าเงินไปใช้
ตามวัตถุประสงค์
ของการกู้ยืม 

มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี 
2559 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ 
การขอกู้

=
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 25 ขึ้นไปได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

3 

18 ก า ร ทุ จ ริ ต         
ทางการเงิน 

1. ไม่มีคณะกรรมการยักยอกเงิน 
2. ไม่ปล่อยกู้ให้พวกพ้องโดยไม่ให้โอกาสสมาชิก
อย่างเท่าเทียม 
3. ไม่น าเงินไปลงทุนโดยไม่ผ่านที่ประชุม 

1 
1 
 
1 
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ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
19 ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง

สมาชิก 
1. มีสวัสดิการของสมาชิก 1 รายการ 
2. มีสวัสดิการของสมาชิก 2 รายการ 
3. มีสวัสดิการของสมาชิก 3 รายการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 
 

20 ส า ธ า ร ณ  
ประโยชน์ 

1. มีการน าก าไรไปใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 

ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านบางพลี       
ได้คะแนนรวม 57 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากได้คะแนนตั้งแต่ 54–60 คะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 
 
1. ที่มาของคณะกรรมการกองทุน 

คณะกรรมการมีที่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยมีที่มามากกว่า 3 อาชีพ ได้แก่ ค้าขาย 
ข้าราชการบ านาญ ธุรกิจส่วนตัว และนักการเมืองท้องถิ่น  

มีคณะกรรมการทั้งหมด 13 คน มีคณะกรรมการเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่แตกต่าง
กัน โดยที่มีเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 11 คน ซึ่งมจี านวนเพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง 5 เท่า 

คณะกรรมการเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี บางคน 10 ปี บางคนมากกว่า 20 ป ี
 
2. โครงสร้างกรรมการกองทุน 

มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนว่าคณะกรรมการท่านต่าง ๆ           
ด ารงต าแหน่งใด  

กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีการติดตั้งแผนผังโครงสร้างการบริหารงานขนาดใหญ่ที่มีสี สด
สวยงามไว้ที่ผนังในที่ท าการสถาบันการเงินชุมชนอย่างเด่นชัด เมื่ อเปิดประตูเข้าไปภายในสถานที่          
ที่ท าการก็จะพบทันที 

แต่งตั้งคณะกรรมการในกองทุนโดยมีหลักเกณฑ์ คือ การคัดเลือกตามความรู้ความสามารถ
อย่างเหมาะสมจากมติของที่ประชุม ทั้งในเรื่องของประสบการณ์การท างานและวุฒิการศึกษา           
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โดยต าแหน่งที่ก าหนดขึ้นจะมี ประธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก นายทะเบียน ประธานฝ่ายสินเชื่อ สินเชื่อ และปฏิคม 
 
3. การส่งมอบงาน 

ในเรื่องของการส่งมอบงานเมื่อมีกรรมการคนใหม่เข้ามาด าเนินงาน ก็จะมีการสอนงาน 
(Coaching) ให้กรรมการชุดใหม่อย่างใกล้ชิด ในลักษณะที่เหมือนพ่ีสอนน้อง และเมื่อมีข้อสงสัยใด ๆ 
กรรมการที่เข้ามาใหม่สามารถที่จะปรึกษารุ่นพ่ีได้ในทุกเวลา รวมไปถึงทางกองทุนมีเครื่องมือที่
ครบถ้วน ทั้งคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ซึ่งกรรมการรุ่นใหม่สามารถค้นหาความรู้เพ่ือพัฒนาตัวเอง
ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 
 
4. ระเบียบในการด าเนินงานกองทุน  

ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551          
และระเบียบต่าง ๆ เพราะการจัดท าระเบียบของกองทุนมีต้นแบบและยึดถือตามระเบียบ                
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติเป็นหลักส าคัญในการจัดท า และน ามาปรับเปลี่ยนให้
เกิดความยืดหยุ่นตามบริบท เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชนมากที่สุด 

มีการติดระเบียบของกองทุนเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ รวมถึงจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ซึ่งสมาชิก
สามารถขอดูได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ โดยสามารถมาดูได้ที่สถานทีท่ าการของกองทุน 

การด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุน จะปฏิบัติตามระเบียบของกองทุน ไม่ต่างกับการที่บริษัท
ต่าง ๆ มีการปฏิบัติตามข้อบังคับ 
 
5. การประชุมคณะกรรมการกองทุน 
 โดยปกติคณะกรรมการกองทุนจะมีการประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้าเมื่อใดต้องการ
หาข้อตกลงร่วมกันอย่างเร่งด่วนก็จัดประชุมได้ทันที และในการประชุมทุกครั้งจะมีคณะกรรมการ         
มาประชุมครบองค์ประชุม รวมไปถึงจัดท าบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
 
6. การประชุมสมาชิก 

ตามระเบียบมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ๆ ละ 1 ครั้ง ซึ่งในทุกครั้งต้องมีสมาชิก          
มาประชุมครบองค์ประชุม คือ เกินกึ่งหนึ่ง ทั้งนี้  ในการประชุมจะมีบันทึกการประชุมทุกครั้ง            
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีมีขึ้นเพ่ือให้สมาชิกและคณะกรรมการลงความเห็นร่วมกันในเรื่อง         
ต่าง ๆ เช่น ค่ าใช้จ่ ายต่ าง ๆ  ก าไรขาดทุน เท่ าไหร่ในปีที่ ผ่ านมา รวมไปถึงจะมีการเสนอ               
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แผนการปฏิบัติงานประจ าปี โดยจะน าเสนอแผนงาน 1-3 ปี ให้กับทุกคนได้รับทราบ ถ้ามีผู้ใดไม่เห็น
ด้วยหรือมีข้อเสนอแนะ สามารถที่จะหามติเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขได้ 
 
7. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน 

มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน โดยจัดท าและปรับปรุงผ่านที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีร่วมกับสมาชิกกองทุนปีละ 1 ครั้ง  

ในปีที่ผ่านมาปฏิบัติตามแผนที่ได้ครบในปีล่าสุด แต่สภาพแวดล้อมอย่างระบบเศรษฐกิจก็มี
ผลอย่างมาก ถ้าเศรษฐกิจดีสมาชิกกองทุนและประชาชนก็จะมาฝากเงินกันมากตามไปด้วย 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับระเบียบกองทุน เนื่องจากการเขียนแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีได้ถูกก าหนดขึ้น โดยยึดระเบียบของกองทุนเป็นต้นแบบอยู่แล้ว ดังนั้น แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีสอดรับกับระเบียบของกองทุน และระเบียบของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 
 
8. สถานที่ท าการ  
 มีสถานที่ เป็นหลักแหล่ง ตั้งอยู่ที่  999 ม.9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 
สถานที่ท าการของสถาบันการเงินชุมชนบ้านบางพลี ตั้งอยู่บริเวณศาลพระพรหมหมู่บ้านนิลุบลวิลล์ 
หมู่ 9 ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนนี้ ทั้งนี้ สถาบันการเงินชุมชนเปิดท าการทุกวันจันทร์
จนถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00–18.00 น. (หยุดวันอาทิตย์) และมีเจ้าหน้าที่ประจ าการตลอดเวลา 
ท าการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีจ านวน 4 ท่าน นั่งประจ าการคอยให้บริการ ซึ่งเพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชนอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้กรรมการกองทุนยังเข้ามาดูแลและบริหารจัดการอยู่เสมอ 
 
9. การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
 กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก
เข้ามาตรวจสอบ ทั้งนี้ ในประเด็นของบัญชีและงบการเงินเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบ โดยติด
เผยแพร่ไว้ที่ท าการ เพ่ือให้สมาชิกดูได้ตลอดเวลา 
 
10. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
 มีผู้ตรวจสอบภายในก็คือเหรัญญิก คือ คุณพินิจ สีทอง ซึ่งด ารงต าแหน่งรองประธานกองทุน
หมู่บ้านบางพลี เป็นหัวหน้าทีมในการคอยดูแลความเรียบร้อยของเรื่องทางการเงินอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ 
มีค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่กองทุนได้ก าหนดขึ้น 
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สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 
11. ระบบการจัดเก็บเอกสาร  
 มีสถานที่จัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีตู้จัดเก็บเอกสารและแฟ้มเอกสารที่เป็น
หมวดหมู่ เช่น แฟ้มทะเบียนสมาชิก แฟ้มเงินกู้ ง่ายต่อการค้นหา ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บ
ไว้ในโปรแกรมส าเร็จรูปชื่อ Mix-Pro โดยได้รับการแนะน ามาจากธนาคารออมสิน ซึ่ งเป็นพ่ีเลี้ยง         
โดยจะมีข้อมูลออมทรัพย์ สัญญาค้ าประกัน และสัญญาทวงหนี้  
 
12. การออมเงินของสมาชิก 
 ในทุกเดือนมีสมาชิกออมเงินประมาณ 100 คน โดยมีการฝากแบบสัจจะ และฝากเงินแบบ
ปกติเหมือนฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนมาฝากเงินทุกวัน ๆ ละหลายคน 
 
13. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
จ านวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดเทียบกับจ านวนประชากรปี 2559  

การมีส่วนร่วมของชุมชน =
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน =
1,275 × 100

5,200
 

 
ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชน เท่ากับ ร้อยละ 24.52  
 
14. การจัดกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก 
 กองทุนหมู่บ้านบางพลี มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกมากมาย  โดย         
แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 

1. การทัศนศึกษา ใช้งบประมาณของกองทุน โดยจะน ากรรมการของกองทุนไปอบรมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ถือเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับกรรมการ การศึกษาดูงานที่กองทุนอ่ืน ๆ หรือ
มหาวิทยาลัย โดยปีละไม่ต่ ากว่า 5 ครั้ง ส่วนสมาชิกก็ให้ไปดูงานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ 
เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม 

2. อบรมคณะกรรมการ ไปรับฟังจากวิทยากรภายนอก ปีละไม่ต่ ากว่า 10 ครั้ง เพ่ือลด         
การสูญเสียงบประมาณ ถือเป็นการประหยัดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุน 
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สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 
 
15. หนี้เสีย  

มีหนี้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
- จ านวนเงินที่ปล่อยกู้ 8,130,854 บาท 
- จ านวนหนี้ เสีย แบ่ งออกเป็น บัญชีกองทุนเงินล้าน มีหนี้ เสีย จ านวน 6 คน คือ 

19,980+25,200+16,270+25,600+149,900+17,000=101,040 บาท บัญชีสัจจะออม
ทรัพย์ มีหนี้เสียจ านวน 4 คน คือ 7,000+17,991+17,207+14,646=56,844 บาท บัญชี
ธนาคาร มีหนี้เสีย จ านวน 12 คน คือ 2,200+25,992+27,161+19,800+42,928+12,720 
+202,848+46,349+11,400+5,000+960+18,708=416,066 บาท ดังนั้น มีจ านวนหนี้
เสียทั้งสิ้น 101,040+56,844+416,066=573,950 บาท 

หนี้เสีย =
จ านวนหนี้เสีย × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

 

หนี้เสีย =
573,950 × 100

8,130,854
 

ดังนั้น หนี้เสีย เท่ากับ ร้อยละ 7.06 
 
16. อัตราส่วนของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน 
มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปี 2559 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน =
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
 

 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน =
163 × 100

163
 

 
ดังนั้น สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนเท่ากับ ร้อยละ 100 
 
17. การน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 
มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี 2559 
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สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม

=
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
 

 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการของการกู้ยืม =
163 × 100

163
 

 
ดังนั้น สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ร้อยละ 100 
 
18. การทุจริตทางการเงิน 

กองทุนหมู่บ้านบางพลีไม่มีคณะกรรมการยักยอกเงิน ไม่ปล่อยกู้ให้พวกพ้อง โดยไม่ให้โอกาส
สมาชิกอย่างเท่าเทียม การปล่อยกู้จะดูจากคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นที่ตั้ง ไม่น าเงินไปลงทุน
โดยไม่ผ่านที่ประชุมเด็ดขาด มีอะไรจะต้องขอมติจากท่ีประชุมเสมอ 

 
19. สวัสดิการของสมาชิก 

กองทุนหมู่บ้านบางพลี มีการจัดสรรเงินปันผลและจัดของขวัญให้กับสมาชิก เมื่อมีก าไรในแต่
ละปี  

นอกจากนี้ มีสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ ครอบคลุม เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยให้สมาชิกออม
เงิน ซึ่งคุณสมบัติจะต้องมีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ และมาออมเงินเฉพาะเป็นการออมเงินสวัสดิการกั บ
กองทุนเดือนละ 80 บาท โดยมีหลักการดังนี้ 
 ส าหรับการเกิด เมื่อมีการให้ก าเนิดบุตร ก็จะได้รับเงินฝาก 500 บาท และได้รับของขวัญ
ส าหรับคุณแม่และคุณลูก 
 ส าหรับผู้ชราภาพ ที่ออมเงินกับทางกองทุนเดือนละ 80 บาท กับกองทุน เกิน 5 ปีแล้วเมื่อมี
อายุ 70 ปี จะได้ 200 บาทต่อเดือน ปัจจุบันผู้ที่มีอายุเกิน 70 ปี ได้สวัสดิการส่วนนี้ไปมากกว่า 20 คน
แล้ว 
 ส าหรับผู้เจ็บป่วย จะได้เงินชดเชยส าหรับการนอนโรงพยาบาล คืนละ 100 บาท ซึ่งจะได้
ชดเชยไม่เกิน 12 ครั้ง ต่อปี 
 ส าหรับผู้ เสียชีวิต ถ้าฝากเงิน 1 ปี  จะได้ค่าท าศพ 3,000 บาท ได้ เงินช่วยฌาปนกิจ             
5,000 บาท ถ้า 2 ปีขึ้นไปไดค้่าท าศพ 3,000 บาท ได้เงินช่วยฌาปนกิจ 10,000 บาท 
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20. สาธารณประโยชน์ 
กองทุนจะน าก าไรมาสร้างสิ่ งก่อสร้างต่าง ๆ ให้ชุมชน มีกิจกรรมให้ผู้ สู งอายุในวัน               

ของผู้สูงอายุให้เป็นเงินและเป็นของช าร่วย การจัดงานวันเด็ก งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ        
งานวันสงกรานต์ การท าบุญของชุมชน และช่วยจัดกิจกรรมที่หน่วยงานรัฐร้องขอ 
 

4.1.2 กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 
 
ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลทั่วไปของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 

ที ่ ข้อมูล ค าอธิบาย 

1 รหัสกองทุน 11030214 

2 ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย หมู่ที่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี 
โทร 027451130  

3 เลขทะเบียนนิติบุคคล สป 100 

4 วันที่ก่อตั้ง 20 กุมภาพันธ์ 2546 

5 วันที่เป็นสถาบันการเงิน 29 พฤศจิกายน 2558 

6 จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ใน
หมู่บ้าน 

5,491 คน 

7 จ านวนสมาชิก ณ วันจัดตั้ง 282 คน 

8 จ านวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน 371 คน 
9 จ าน วนคณ ะกรรมการ

กองทุน 
9 คน 

10 การได้รับเพิ่มทุน ได้รับเงินทุนครั้งแรก 1,000,000 บาท  
เพ่ิมทุนระยะท่ี 1 จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ิมทุนระยะท่ี 2 จ านวน 400,000 บาท  
เพ่ิมทุนระยะท่ี 3 จ านวน 1,000,000 บาท  
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ตารางท่ี 4.4 ผลของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 
หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

1 ที่มาของคณะ 
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. คณะกรรมการมีที่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยมี
ที่มามากกว่า 3 อาชีพ  
2. มีเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
3. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
0 
1 

2 โ ค ร ง ส ร้ า ง
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
2. ติดตั้งแผนโครงสร้างการบริหารงานให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 
3. มีการจัดสรรต าแหน่งให้กับคณะกรรมการตรงตาม
ความสามารถ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
0 
 
1 
 

3 ก า ร ส่ ง ม อ บ
งาน 

1. มีการสอนงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ 
ค าชี้ แจง ปฏิบั ติตามตัวชี้ วัด  1 ข้อ ได้  3 คะแนน             
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 

4 ร ะ เ บี ย บ          
ใ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น
กองทุน 

1. ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
2. มีการติดระเบียบของกองทุนให้สมาชิกรับทราบ 
3. มีการด าเนินงานตามระเบียบของกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
 
 
1 
1 

5 ก า รป ร ะชุ ม
คณะกรรมกา
รกองทุน 

1. มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
2. มีคณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม 
3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

6 ก า รป ร ะชุ ม
สมาชิก 

1. มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง 
2. มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม 

1 
1 



88 
 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 

7 แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ง า น ป ร ะ จ า        
ปี ข อ ง ค ณ ะ
ก ร ร ม            
การกองทุน 

1. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน 
2. ปฏิบัติตามแผนที่ได้ครบในปีล่าสุด 
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับระเบียบกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

0 
0 
0 

8 สถานที่ท าการ  1. มีสถานที่เป็นหลักแหล่ง  
2. สถานที่ท าการอยู่ในชุมชน 
3. มีเจ้าหน้าที่ประจ าการตลอดเวลาท าการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

9 ก า ร จั ด ท า
บัญ ชีและงบ
การเงิน 

1. มีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
2. มีผู้ตรวจสอบบัญชี 
3. มีการเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

 
10 ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง

ผู้ ต รวจ ส อบ
ภายใน 

1. มีผู้ตรวจสอบภายใน 
2. มีค าสั่งแต่งตั้ง 
3. ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตามระเบียบกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

11 ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร 

1. มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ 
2. มีการส ารองข้อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ไฟล์
คอมพิวเตอร์ 
3. มีการจัดเก็บเอกสารที่ เป็นระบบ ง่ายต่อการ
ค้นหา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

12 การออมเงินของ
สมาชิก 

1. มีสมาชิกออมเงินทุกสัปดาห์ในเดือนที่ผ่านมา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 

3 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 
13 ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม

ของชุมชน 
จ านวนสมาชิกกองทุนทั้ งหมดเทียบกับจ านวน
ประชากร ในปี 2559 

การมีส่วนร่วมของชุมชน

=
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

ค าชี้แจง  
- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

1 

14 ก า ร จั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร   
พัฒนาองค์ความรู้
แก่คณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น แ ล ะ
สมาชิก 

1. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
1 โครงการ 
2. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
2 โครงการ 
3. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
3 โครงการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

0 
 
0 
 
0 

สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

15 หนี้เสีย มีหนี้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หนี้เสีย =
จ านวนหนี้เสีย × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 0-4 ได้ 3 คะแนน 
- ร้อยละ 5-8 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 9-12 ขึ้นไป ได้ 1 คะแนน 

2 

16 อั ต ร าส่ ว น ข อ ง
ส ม าชิ ก ที่ ได้ รั บ
ป ร ะ โย ช น์ จ า ก
เงินกองทุน 

มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปี 2559 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน

=
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
 

3 
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ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

17 การน าเงินไปใช้
ตามวัตถุประสงค์
ของการกู้ยืม 

มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี 
2559 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการ 

ขอกู้ =
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 25 ขึ้นไปได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

3 

18 ก า รทุ จ ริ ต ท า ง
การเงิน 

1. ไม่มีคณะกรรมการยักยอกเงิน 
2. ไม่ปล่อยกู้ให้พวกพ้องโดยไม่ให้โอกาสสมาชิก
อย่างเท่าเทียม 
3. ไม่น าเงินไปลงทุนโดยไม่ผ่านที่ประชุม 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

19 ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
สมาชิก 

1. มีสวัสดิการของสมาชิก 1 รายการ 
2. มีสวัสดิการของสมาชิก 2 รายการ 
3. มีสวัสดิการของสมาชิก 3 รายการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
0 
 

20 ส า ธ า ร ณ   
ประโยชน์ 

1. มีการน าก าไรไปใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 

ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยได้
คะแนนรวม 48 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี  เนื่องจากได้คะแนนตั้งแต่ 45–53 คะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 
 

1. ที่มาของคณะกรรมการกองทุน 
คณะกรรมการกองทุนของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ได้ถูกก าหนดตามระเบียบว่าจะต้องเป็น

สมาชิกกองทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถึงจะมีคุณสมบัติเพียงพอต่อการด ารงต าแหน่ง
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

ส าหรับอาชีพของคณะกรรมการหมู่บ้านเปรมฤทัยมาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยมากกว่า 
3 อาชีพขึ้นไป เช่น ข้าราชการบ านาญ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และแม่บ้าน 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยประกอบไปด้วย 9 คน แบ่งเป็นเพศชาย 3 คน และ
เพศหญิง 6 คน ซึ่งเพศหญิงมีจ านวนมากกว่าเพศชายถึง 2 เท่า  

คณะกรรมการส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานานมากกว่า 2 ปี โดยส่วนมากอยู่
กันมาเป็น 10 ปี  
 
2. โครงสร้างกรรมการกองทุน 
 กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบไป
ด้วยต าแหน่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยมีประธานคณะกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ ผู้ช่วย
เหรัญญิก ตรวจสอบการกู้ เงินและสารบรรณ เร่งรัดหนี้สินและตรวจสอบเงินกู้  รวมไปถึง
ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดหนี้สิน ทั้งนี้  มีการติดตั้งโครงสร้างการบริหารงานให้เห็นอย่างชัดเจน           
โดยเป็นป้ายที่ท าอย่างเรียบง่าย การจัดสรรต าแหน่งจะพิจารณาจากความรู้ความสามารถให้เหมาะสม
กับการด ารงต าแหน่ง 
 
3. การส่งมอบงาน 
 การส่งมอบงานของคณะกรรมการจากชุดเก่าไปยังกรรมการชุดใหม่จะมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชี มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพ่ือความเป็นระบบระเบียบ ส าหรับ
ประเด็นของการสอนงาน กรรมการชุดใหม่จะเป็นคนที่อาศัยในชุมชนที่เป็นสมาชิกกองทุนอยู่แล้ว 
ดังนั้น จะรู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนต่าง ๆ ของกองทุนเป็นเช่นไร กรรมการรุ่นพ่ีจะสอนเฉพาะรายละเอียด
ของงานบางสิ่งเท่านั้น โดยถามได้ทันทีเม่ือเกิดปัญหา เพราะทุกคนล้วนอยู่ในชุมชนเดียวกัน 
 
4. ระเบียบในการด าเนินงานกองทุน  
 มีการจัดท าระเบียบบริหารงานของกองทุนเอง โดยล าดับแรกจะน าระเบียบหลักที่เป็น
ต้นแบบของทางส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมาใช้ก่อน แล้วจึงเขียนขึ้นเป็น
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ระเบียบของกองทุน โดยยึดต้นแบบระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งเกิดมาจาก            
การจัดท าร่วมกันของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยไม่ได้ติดประกาศ
ระเบียบไว้ แต่มีเอกสารเพ่ือให้สมาชิกน ามาอ่านได้ตลอดเวลา ณ ที่ท าการ ทั้งนี้ กองทุนมีการท างาน
ตามระเบียบของกองทุนเสมอมา 
 
5. การประชุมคณะกรรมการกองทุน 
 คณะกรรมการมีการประชุมกันอย่างเป็นทางการเดือนละ 1 ครั้ง ตามระเบียบของกองทุน       
ที่จัดท าขึ้น แต่ส่วนมากแล้วประชุมนอกรอบอย่างไม่เป็นทางการเสมอ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ       
การบริหารจัดการกองทุน ในแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม  คือ เกินกึ่งหนึ่ง 
เพราะถ้ามาประชุมไม่ครบองค์ประชุม การประชุมครั้งนั้นจะเป็นโมฆะ เสียค่าใช้จ่ายและสิ้นเปลือง
เวลา การประชุมคณะกรรมการจะมีบันทึกการประชุมโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
6. การประชุมสมาชิก 
 การประชุมสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย จะมีการประชุมสามัญใหญ่ประจ าปี  ๆ         
ละ  1 ครั้ง ซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุนอย่างชัดเจน ส่วนมากแล้วก็จะมีข้อซักถามรวมถึงการ
เสนอถึงเรื่องของการกู้เงินเป็นหลัก ทุกครั้งจะมีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมเสมอ แต่ในอดีต
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยจะสุ่มเรียกสมาชิกบางท่าน เข้ามาประชุมร่วมกับการประชุมคณะกรรมการ 
แต่ภายหลังไม่ค่อยได้ด าเนินการ เพราะสมาชิกติดภารกิจจึงไม่ค่อยมาร่วมการประชุมที่กรรมการเชิญ
ชวนอย่างไม่เป็นทางการ ส าหรับการประชุมนั้นจะมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง ในบันทึก            
การประชุมจะมีความคิดเห็นของสมาชิกด้วย  
 
7. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยไม่ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติ งานประจ าปี               
โดยส่วนมากจะปฏิบัติสิ่งที่เป็นกิจวัตรอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีแผนปฏิบัติงานที่จัดท าข้ึนเป็นแบบแผน 
 
8. สถานที่ท าการ  
 สถานที่ท าการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยเป็นหลักแหล่ง สถานที่ท าการของกองทุนมีสีชมพู 
ตั้งอยู่ใจกลางพ้ืนที่ชุมชนเปรมฤทัย สามารถเห็นไดอ้ย่างเด่นชัด มีลานจอดรถอยู่ด้านหน้าของที่ท าการ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ที่มาติดต่อ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ประจ าการอยู่ตลอดเวลาท าการ โดยเปิด
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ตั้งแต่ 9.30 น. ของทุกวัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็จะเป็นคณะกรรมการกองทุน ที่ผลัดเวรกันมาท า
หน้าที่ 
 
9. การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
 กองทุนมีการจัดท าบัญชีและงบการเงินที่ได้มาตรฐาน มีการจัดท าบัญชีที่ประกอบไปด้วย 
บัญชีกองทุนเงินล้าน บัญชีกองทุนสัจจะออมทรัพย์ และบัญชีธนาคาร มีผู้ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชี ซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี บัญชีและงบการเงินจะเผยแพร่
ให้สมาชิกทราบอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้างความโปร่งใสให้เกิดข้ึน 
 
10. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
 กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีผู้ตรวจสอบภายใน คือ คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก ซึ่งมีค าสั่ง
แต่งตั้งอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้การฝากเงินในแต่ละครั้งจะต้องประกอบไป
ด้วยการตรวจสอบจากประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก ผู้ตรวจสอบภายในจะ
ปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนอย่างเคร่งครัดเสมอ 
 
สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 
11. ระบบการจัดเก็บเอกสาร  
  กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบระเบียบ โดยมีแฟ้มแบ่งแยก
ประเภทของการจัดเก็บที่ชัดเจน การจัดเก็บเอกสารมีทั้งที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าโปรแกรม Mix-pro 
ซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน เก็บเป็นไฟล์ Microsoft Office และเก็บเป็นแฟ้มเอกสาร ซึ่งทั้งหมด
แสดงให้เห็นถึงการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบง่ายต้นการค้นหาและน าไปใช้ไดทุ้กเวลา 
 
12. การออมเงินของสมาชิก 
 การออมเงินของสมาชิกกองทุนมีคนมาฝากทุกสัปดาห์อยู่แล้ว ในเดือนมิถุนายน ปี 2560         
มีคนมากู้เงินกับบัญชีสัจจะออมทรัพย์ จ านวน 268 คน เป็นเงิน 64,100 บาท และมีการกู้เงินจาก
บัญชีธนาคาร จ านวน 80 คน เป็นเงิน 75,965 บาท 
 
13. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
จ านวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดเทียบกับจ านวนประชากรปี 2559  



94 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชน =
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน =
371 × 100

5,491
 

 
ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชน เท่ากับ ร้อยละ 6.76 
 
14. การจัดกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก 

กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ไม่ได้มีโครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและ
สมาชิก แต่จะอาศัยการไปเข้าร่วมโครงการตามที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เช่น โครงการของธนาคาร
ออมสิน 

 
สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 
 
15. หนี้เสีย  
มีหนี้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
- จ านวนเงินที่ปล่อยกู้  แบ่งออกเป็น บัญชีเงินล้าน 3,160,000 ล้านบาท บัญชีสัจจะ 

4,013,065 บาท บัญชีธนาคาร 2,757,254 บาท รวมทั้งสิ้น 3 บัญชี จ านวนเงินที่ปล่อยกู้   
คือ 9,930,319 บาท 

- จ านวนหนี้เสีย แบ่งออกเป็น บัญชีกองทุนเงินล้าน มีหนี้เสีย 255,000 บาท บัญชีสัจจะ  
ไม่มีหนี้เสีย 310,653 บาท บัญชีธนาคาร มีหนี้เสีย 190,000 บาท ดังนั้น มีจ านวนหนี้เสีย
ทั้งสิ้น 755,653 บาท 

หนี้เสีย =
จ านวนหนี้เสีย × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

 

หนี้เสีย =
755,653 × 100

9,930,319
 

 
ดังนั้น หนี้เสีย เท่ากับ ร้อยละ 7.61 
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16. อัตราส่วนของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน 
มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปี 2559 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน =
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
 

 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน =
250 × 100

250
 

 
ดังนั้น สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนเท่ากับ ร้อยละ 100 
 
17. การน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 
มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี 2559 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม

=
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกทีไ่ด้รับการอนุมัติเงินกู้
 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการของการกู้ยืม =
250 × 100

250
 

 
ดังนั้น สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ร้อยละ 100 
 
18. การทุจริตทางการเงิน 
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการท างานด้วยความสามัคคีและมีใจที่อยากจะท าเพ่ือ
ส่วนรวม ไม่มีใครมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการยักยอกเงิน ปล่อยกู้ให้คนสนิท 
หรือน าเงินไปลงทุนโดยไม่ผ่านที่ประชุม การจะน าเงินไปลงทุนหรือปล่อยกู้ในทุกครั้งจะต้องผ่านมติ
ของการประชุมเสมอ 
 
19. สวัสดิการของสมาชิก 
 สวัสดิการที่ทางกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยจัดหาให้สมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
จะมีการแจกของช าร่วย  จัด โต๊ ะจีน  จัดสรรเงินปั นผลให้สมาชิก มีค่ าท าศพ 1,000 บาท                 
พร้อมพวงหรีด เมื่อสมาชิกเสียชีวิต แต่ค่ารักษาพยาบาลยังไม่มี 
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20. สาธารณประโยชน์ 
 มีการน าก าไรของกองทุนประมาณ 40,000 บาท  ในแต่ละปีไปใช้ในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ วันสงกรานต์ และวันส าคัญต่าง ๆ ของประเทศ เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง นอกจากนี้
กิจกรรมของหมู่บ้านใดที่จ าเป็นคณะกรรมการจะพยายามน างบที่มีไปช่วยแก้ไขและพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในปัจจุบันมีการน างบประมาณไปช่วยในการขุดลอกท่อระบายน้ า เพ่ือให้น้ าไม่ท่วมขัง 
เมื่อฝนตก 
 

4.1.3 กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 
ตารางท่ี 4.5 ข้อมูลทั่วไปของกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 

ที ่ ข้อมูล ค าอธิบาย 

1 รหัสกองทุน 11050401 

2 ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 422/25 หมู่  1 ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอ       
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
โทร 02-816-2002  

3 เลขทะเบียนนิติบุคคล สป 201  

4 วันที่ก่อตั้ง 12 พฤศจิกายน 2545 
5 วันที่เป็นสถาบันการเงิน 15 ธันวาคม 2556 
6 จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ใน

หมู่บ้าน 
6,204 คน 

7 จ านวนสมาชิก ณ วันจัดตั้ง 179 คน 

8 จ านวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน 350 คน 
9 จ านวนคณะกรรมการกองทุน 14 คน 
10 การได้รับเพิ่มทุน ได้รับเงินทุนครั้งแรก 1,000,000 บาท 

เพ่ิมทุนระยะท่ี 1 จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ิมทุนระยะท่ี 2 จ านวน 400,000 บาท 
เพ่ิมทุนระยะท่ี 3 จ านวน 1,000,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.6 ผลของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

1 ที่มาของคณะ  
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. คณะกรรมการมีที่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยมี
ที่มามากกว่า 3 อาชีพ  
2. มีเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
3. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
0 
1 

2 โ ค ร ง ส ร้ า ง
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
2. ติดตั้งแผนโครงสร้างการบริหารงานให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 
3. มีการจัดสรรต าแหน่งให้กับคณะกรรมการตรงตาม
ความสามารถ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

3 ก า ร ส่ ง ม อ บ
งาน 

1. มีการสอนงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ถ้าไม่
ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 

4 ร ะ เ บี ย บ          
ใ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น
กองทุน 

1. ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
2. มีการติดระเบียบของกองทุนให้สมาชิกรับทราบ 
3. มีการด าเนินงานตามระเบียบของกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
 
 
1 
1 

5 ก า รป ร ะชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม   
การกองทุน 

1. มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
2. มีคณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม 
3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

6 ก า รป ร ะชุ ม
สมาชิก 

1. มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง 
2. มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม 

1 
1 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 

7 แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ง า น ป ร ะ จ า       
ปี ข อ ง ค ณ ะ  
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน 
2. ปฏิบัติตามแผนที่ได้ครบในปีล่าสุด 
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับระเบียบกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

0 
0 
0 

8 สถานที่ท าการ  1. มีสถานที่เป็นหลักแหล่ง  
2. สถานที่ท าการอยู่ในชุมชน 
3. มีเจ้าหน้าที่ประจ าการตลอดเวลาท าการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

9 ก า ร จั ด ท า
บัญ ชีและงบ
การเงิน 

1. มีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
2. มีผู้ตรวจสอบบัญชี 
3. มีการเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

10 ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ ต รวจ ส อบ
ภายใน 

1. มีผู้ตรวจสอบภายใน 
2. มีค าสั่งแต่งตั้ง 
3. ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตามระเบียบกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

11 ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร 

1. มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ 
2. มีการส ารองข้อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ไฟล์
คอมพิวเตอร์ 
3. มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

12 การออมเงินของ
สมาชิก 

1. มีสมาชิกออมเงินทุกสัปดาห์ในเดือนที่ผ่านมา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

13 ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม
ของชุมชน 

จ านวนสมาชิกกองทุนทั้ งหมดเทียบกับจ านวน
ประชากร ในปี 2559 

การมีส่วนร่วมของชุมชน

=
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

ค าชี้แจง  
- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

1 

14 ก า ร จั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร 
พัฒนาองค์ความรู้
แก่คณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น แ ล ะ
สมาชิก 

1. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
1 โครงการ 
2. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
2 โครงการ 
3. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
3 โครงการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

0 
 
0 
 
0 

สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

15 หนี้เสีย มีหนี้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หนี้เสีย =
จ านวนหนี้เสีย × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 0-4 ได้ 3 คะแนน 
- ร้อยละ 5-8 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 9-12 ขึ้นไป ได้ 1 คะแนน 

0 

16 อั ต ร าส่ ว น ข อ ง
ส ม าชิ ก ที่ ได้ รั บ
ป ร ะ โย ช น์ จ า ก
เงินกองทุน 

มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปี 2559 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน

=
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
 

ค าชี้แจง 

3 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

17 การน าเงินไปใช้
ตามวัตถุประสงค์
ของการกู้ยืม 

มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี 
2559 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการ  

ขอกู้ =
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 25 ขึ้นไปได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

3 

18 ก า รทุ จ ริ ต ท า ง
การเงิน 

1. ไม่มีคณะกรรมการยักยอกเงิน 
2. ไม่ปล่อยกู้ให้พวกพ้องโดยไม่ให้โอกาสสมาชิก
อย่างเท่าเทียม 
3. ไม่น าเงินไปลงทุนโดยไม่ผ่านที่ประชุม 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

19 ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
สมาชิก 

1. มีสวัสดิการของสมาชิก 1 รายการ 
2. มีสวัสดิการของสมาชิก 2 รายการ 
3. มีสวัสดิการของสมาชิก 3 รายการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 
 

20 ส า ธ า ร ณ   
ประโยชน์ 

1. มีการน าก าไรไปใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 

ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่
น้อง ได้คะแนนรวม 48 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี เนื่องจากได้คะแนนตั้งแต่ 45–53 คะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 
หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 
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1. ที่มาของคณะกรรมการกองทุน 
 คณะกรรมการมีที่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยมาจากต่างอาชีพกัน เช่น พนักงาน
บริษัทเอกชน แม่บ้าน ทนายความ นักบัญชี กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องมีจุดแข็ง คือ ผู้น าเป็นผู้ที่
มีความเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์ ท าให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมาย  
 มีกรรมการทั้งหมด 15 คน แบ่งออกเป็น เพศชาย 10 คน เพศหญิง 5 คน ซึ่งมีจ านวนเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง จ านวน 5 คน 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องต้องอาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ถ้า
เป็นสมาชิกต้องอาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 
2. โครงสร้างกรรมการกองทุน 

มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงานขนาดใหญ่ มีรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งชื่อ
กรรมการ ต าแหน่ง และสายการบังคับบัญชา ซึ่งแผนผังโครงสร้างการบริหารงานติดประกาศไว้ที่ด้าน
ในของสถานที่ท าการ เมื่อเข้าไปด้านในของสถานที่ท าการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง จะเห็น
แผนผังโครงสร้างการบริหารงานเป็นอันดับแรก 

การก าหนดโครงสร้างดูตามความเหมาะสม ตามความรู้และความสามารถ ซึ่งแต่ละคนมี
ความสามารถทีแ่ตกต่าง เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. การส่งมอบงาน 
 ส่วนใหญ่ผู้ที่ เข้ามาเป็นกรรมการจะเป็นคนในชุมชน  ซึ่งท างานเกี่ยวกับชุมชนอยู่แล้ว 
กรรมการเหล่านั้นจะเห็นบทบาทของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และทราบดีว่าเป็นอย่างไร เมื่อได้รับ
การคัดเลือกให้เขามาเป็นกรรมการจึงง่ายต่อการเรียนรู้งาน เมื่อเวลามีข้อสงสัยใด ๆ ในทางปฏิบัติ  
จะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกรรมการท่านอ่ืน ๆ ได้โดยตรง ในกรณีที่มีกรรมการท่านใหม่เข้ามา
รับต าแหน่ง กรรมการรุ่นพ่ีก็จะมอบงานให้ลองท า พร้อมสอนงานควบคู่ไปทีละเรื่อง เป็นการทดลอง
ให้ท างานจริง (on the job training) ถ้ามีข้อผิดพลาดจึงจะทักท้วง สอนสิ่งที่ถูกต้องให้ เ พ่ื อ ให้ ได้ มี
การปรับปรุงแก้ไข 
 
4. ระเบียบในการด าเนินงานกองทุน  
 ระเบียบการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ทางกองทุนจะจัดท าขึ้นเอง 
แผนปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องเกิดขึ้น โดยการจัดท าร่วมกันของกรรมการและ
สมาชิกกองทุน เนื่องจากประธานกองทุนเป็นทนายความ จึงมีความสามารถทางด้านกฎหมาย             
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ที่โดดเด่น จึงมีระเบียบที่ดี เหมาะสมกับบริบทของกองทุน ระเบียบของกองทุนสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีการติดระเบียบกองทุนให้สมาชิกรับทราบเป็นป้ายขนาด
ใหญ่อยู่ด้านในที่ท าการ เมื่อเข้ามาในสถานที่ท าการจะเห็นอย่างเด่นชัด นอกจากนี้การด าเนินงาน 
ต่าง ๆ ของกองทุน จะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบของกองทุน 
 
5. การประชุมคณะกรรมการกองทุน 
 การประชุมคณะกรรมการกองทุนคลองสองพ่ีน้อง จะมีการประชุมร่วมกันตามระเบียบของ
กองทุน เดือนละ 1 ครั้ง แต่ถ้ากล่าวถึงการประชุมในทางปฏิบัติจะมี 2-3 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ในกรณี
ที่จะมากกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของเรื่องที่จะประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะมี
คณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม คือ เกินกึ่งหนึ่ง การประชุมจะมีการบันทึกการประชุม        
ทุกครั้ง 
 
6. การประชุมสมาชิก 

การประชุมสมาชิก จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการปีละ 1 ครั้ง เรียกว่า การประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี สมาชิกจะมาประชุมครบองค์ประชุม คือ เกินกึ่งหนึ่ง และมีบันทึกการประชุมเพ่ือเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน การประชุมสมาชิกส่วนใหญ่จะมีการพูดคุยปรึกษาหารือถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 
แต่เรื่องที่สมาชิกมีข้อเสนอแนะและค าถามบ่อยที่สุด จะเป็นเรื่อง คุณสมบัติในการกู้เงิน และวงเงินที่
กรรมการจะอนุมัติให้กู ้

 
7. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน 
 กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ไม่มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีแบบที่ท าเป็นแบบแผน แต่มี    
การพูดคุยกันประชุมเพ่ือหารือถึงเป้าหมายในอนาคตอยู่เสมอ ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเป้าหมายในระยะ
สั้น ซึ่งเป็นแนวคิดแบบค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อย  
 
8. สถานที่ท าการ  
 สถานที่ท าการคลองสองพ่ีน้อง  เปิดให้บริการทุกวันเวลา 10.00-16.00 น. โดยตั้งอยู่บนที่ดิน
ที่กองทุนใช้งบประมาณซื้อของมาตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก ซึ่งเจ้าของตึก 
กรุณาขายให้ในราคาที่ไม่สูงมาก เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชน แต่เดิมตึกท่ีท าการนี้ เจ้าของซื้อไว้เพื่อ
เก็งก าไร แต่ยอมขายให้กองทุน ซึ่งส่งผลให้กองทุนมีที่ท าการเป็นหลักเป็นแหล่ง ตึกเป็นสีชมพู และมี
ป้ายขนาดใหญ่ที่บ่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้คือ สถาบันการเงินชุมชนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง อยู่ใจกลาง
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ชุมชน ซึ่งขณะเปิดท าการจะมีคณะกรรมการแวะเวียนกันมาท าหน้าที่เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา แต่มีอุปสรรคที่มีคือ สถานที่ตั้งของที่ท าการเป็นซอยตัน สัญจรไม่สะดวก ที่จอดรถไม่
เพียงพอต่อการมาใช้บริการของสมาชิก เพราะพ้ืนที่บริเวณนี้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ด้วย
ปัญหานี้จึงส่งผลให้กองทุนไม่ดึงดูดใจต่อประชาชนต่างชุมชนให้มาใช้บริการ  
 
9. การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
 กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องมีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน โดยมีผู้ตรวจสอบบัญชี           
ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน และมีการเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ โดยติดประกาศไว้ที่สถานที่ท าการกองทุน 
และมีการแจกเอกสารแสดงงบดุลให้สมาชิกดูทุกครั้งในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
 
10. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
 มีผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเหรัญญิกของกองทุน โดยที่มีค าสั่งแต่งตั้งอย่างชัดเจน และผู้ตรวจ
สอบภายในก็ปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนเสมอ    
    
สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 
11. ระบบการจัดเก็บเอกสาร  
  กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องมีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ มีแฟ้มที่จัดหมวดหมู่
อย่างชัดเจน ซึ่งง่ายต่อการน าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ โดยมีการจัดท าทะเบียนคุม เงินฝากประเภทสัจจะ
ออมทรัพย์ เงินฝากสถาบันการเงิน ถ้าเป็นเงินกู้ จะมีทะเบียนคุมลูกหนี้แต่ละเภท มีสัญญาเงินกู้ด้วย 
ในแต่ละเดือนสมาชิกจะมาส่งเงินคืนประมาณ 1 ครั้ง กรรมการจะน ารายละเอียดต่าง ๆ ไป
ลงทะเบียนคุม ซึ่งมีทั้งการเขียนและพิมพ์ลงในระบบคอมพิวเตอร์ การส ารองไว้ใน 2 รูปแบบ         
เพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
 
12. การออมเงินของสมาชิก 
 ในทุกเดือนจะมีประชาชนมาออมเงินกับทางกองทุนประมาณ 200–300 คน มีสมาชิกมา 
ออมเงินกันทุกวัน บางคนฝากหลายบัญชีกับกองทุน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความความศรัทธาในความ
โปร่งใสในกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องเป็นอย่างมาก 
 
13. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
จ านวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดเทียบกับจ านวนประชากรปี 2559  
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การมีส่วนร่วมของชุมชน =
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน =
350 × 100

6,204
 

 
ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชน เท่ากับ ร้อยละ 5.64     
 
14. การจัดกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก 
 กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ไม่มีโครงการจัดกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกโดยตรง แต่มีโครงการทางอ้อมในการพัฒนาองค์ความรู้  เช่น 
โครงการซื้อคอมพิวเตอร์แล้วใส่สื่อการเรียนรู้ด้านการใช้โปรแกรมท างานเกี่ยวกับกองทุน 
 
สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 
 
15. หนี้เสีย  
มีหนี้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
- จ านวนเงินที่ปล่อยกู้ 3,425,000 บาท 
- จ านวนหนี้เสีย แบ่งออกเป็น บัญชีกองทุนเงินล้าน มีหนี้เสีย 418,499 บาท บัญชีสัจจะ

ออมทรัพย์ มีหนี้เสีย 50,457 บาท บัญชีธนาคาร มีหนี้เสีย จ านวน 42,160 บาท ดังนั้น         
มีจ านวนหนี้เสียทั้งสิ้น 418,499+50,457+42,160=511,116 บาท 

หนี้เสีย =
จ านวนหนี้เสีย × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

หนี้เสีย =
511,116 × 100

3,425,000
 

 
ดังนั้น หนี้เสีย เท่ากับ ร้อยละ 14.92 
 
16. อัตราส่วนของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน 
มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปี 2559 
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สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน =
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
 

 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน =
54 × 100

56
 

ดังนั้น สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนเท่ากับ ร้อยละ 96.43 
 
17. การน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 
มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี 2559 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม

=
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการของการกู้ยืม =
54 × 100

54
 

 
ดังนั้น สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ร้อยละ 100 
 
18. การทุจริตทางการเงิน 
 กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ไม่มีประวัติเสื่อมเสียในเรื่องการทุจริตทางการเงิน ไม่มี
คณะกรรมการยักยอกเงิน ไม่มีการปล่อยกู้ให้พวกพ้องโดยไม่ให้โอกาสสมาชิกอย่างเท่าเทียม ไม่น าเงิน
ไปลงทุนโดยไม่ผ่านมติของที่ประชุม เพราะการจะอนุมัติให้กู้ จะต้องมีการประชุมทุกครั้ง ต้องมี
หลักฐานที่ชัดเจน เช่น ปล่อยกู้ก่ีราย เป็นเงินเท่าไหร่ โดยต้องท าสัญญาเงินกู้ทุกครั้ง 
 
19. สวัสดิการของสมาชิก 
 กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง มีการจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคี ในการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี โดยจัดสรรเงินปันผล และมอบของรางวัลให้ มีสวัสดิการเกิดแก่เจ็บตาย ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ และเงินบ านาญ แต่สมาชิกต้องเปิดบัญชีเงินฝากด้านสวัสดิการกับกองทุนโดยเฉพาะ ใน
ราคาที่ไม่สูง 
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20. สาธารณประโยชน์ 
  กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องมีการมอบทุกการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน โดยการที่ไป
ขอรายชื่อจากครูที่โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบว่ามีนักเรียนคนไหนต้องการความช่วยเหลือ จึงจะ
มอบเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้ มีการแจกทุนการศึกษาลูกสมาชิก จัดงานต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน เช่น 
งานวันเด็กแห่งชาติ งานสงกรานต์ วันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ  
 

4.1.4 กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
 

ตารางท่ี 4.7 ข้อมูลทั่วไปของกองทุนหมู่บ้านสามแพรก 

ที ่ ข้อมูล ค าอธิบาย 

1 รหัสกองทุน 11050504 

2 ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 220/1510 หมู่ 4 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระ
สมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 
โทร 02-818-9413, 081-909-7236 

3 เลขทะเบียนนิติบุคคล สป 444 

4 วันที่ก่อตั้ง 14 มกราคม 2545 

5 วันที่เป็นสถาบันการเงิน 15 ธันวาคม 2556 

6 จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ใน
หมู่บ้าน 

15,986 คน 

7 จ านวนสมาชิก ณ วันจัดตั้ง 326 คน 

8 จ านวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน 1,180 คน 

9 จ าน วนคณ ะกรรมการ
กองทุน 

9 คน 

10 การได้รับเพิ่มทุน ได้รับเงินทุนครั้งแรก 1,000,000 บาท 
เพ่ิมทุนระยะท่ี 1 จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ิมทุนระยะท่ี 2 จ านวน 600,000 บาท 
เพ่ิมทุนระยะท่ี 3 จ านวน 1,000,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.8 ผลของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

1 ที่มาของคณะ 
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. คณะกรรมการมีที่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยมี
ที่มามากกว่า 3 อาชีพ  
2. มีเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
3. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
0 
1 

2 โ ค ร ง ส ร้ า ง
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
2. ติดตั้งแผนโครงสร้างการบริหารงานให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 
3. มีการจัดสรรต าแหน่งให้กับคณะกรรมการตรงตาม
ความสามารถ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

3 ก า ร ส่ ง ม อ บ
งาน 

1. มีการสอนงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ถ้าไม่
ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 

4 ร ะ เ บี ย บ          
ใ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น
กองทุน 

1. ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
2. มีการติดระเบียบของกองทุนให้สมาชิกรับทราบ 
3. มีการด าเนินงานตามระเบียบของกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
 
 
1 
1 

5 ก า รป ร ะชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม    
การกองทุน 

1. มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
2. มีคณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม 
3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

6 ก า รป ร ะชุ ม
สมาชิก 

1. มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง 
2. มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม 

1 
1 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 

7 แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ง า น ป ร ะ จ า       
ปี ข อ ง ค ณ ะ  
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน 
2. ปฏิบัติตามแผนที่ได้ครบในปีล่าสุด 
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับระเบียบกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

0 
0 
0 

8 สถานที่ท าการ  1. มีสถานที่เป็นหลักแหล่ง  
2. สถานที่ท าการอยู่ในชุมชน 
3. มีเจ้าหน้าที่ประจ าการตลอดเวลาท าการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

9 ก า ร จั ด ท า
บัญ ชีและงบ
การเงิน 

1. มีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
2. มีผู้ตรวจสอบบัญชี 
3. มีการเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

10 ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ ต รวจ ส อบ
ภายใน 

1. มีผู้ตรวจสอบภายใน 
2. มีค าสั่งแต่งตั้ง 
3. ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตามระเบียบกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

11 ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร 

1. มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ 
2. มีการส ารองข้อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ไฟล์
คอมพิวเตอร์ 
3. มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

12 การออมเงินของ
สมาชิก 

1. มีสมาชิกออมเงินทุกสัปดาห์ในเดือนที่ผ่านมา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

13 ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม
ของชุมชน 

จ านวนสมาชิกกองทุนทั้ งหมดเทียบกับจ านวน
ประชากร ในปี 2559 

การมีส่วนร่วมของชุมชน

=
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

ค าชี้แจง  
- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

1 

14 ก า ร จั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร 
พัฒนาองค์ความรู้
แก่คณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น แ ล ะ
สมาชิก 

1. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
1 โครงการ 
2. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
2 โครงการ 
3. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
3 โครงการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
0 
 
0 

สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

15 หนี้เสีย มีหนี้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หนี้เสีย =
จ านวนหนี้เสีย × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 0-4 ได้ 3 คะแนน 
- ร้อยละ 5-8 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 9-12 ขึ้นไป ได้ 1คะแนน 

3 

16 อั ต ร าส่ ว น ข อ ง
ส ม าชิ ก ที่ ได้ รั บ
ป ร ะ โย ช น์ จ า ก
เงินกองทุน 

มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปี 2559 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน

=
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
 

ค าชี้แจง 

3 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

17 การน าเงินไปใช้
ตามวัตถุประสงค์
ของการกู้ยืม 

มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี 
2559 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการ  

ขอกู้ =
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 25 ขึ้นไปได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

3 

18 ก า รทุ จ ริ ต ท า ง
การเงิน 

1. ไม่มีคณะกรรมการยักยอกเงิน 
2. ไม่ปล่อยกู้ให้พวกพ้องโดยไม่ให้โอกาสสมาชิก
อย่างเท่าเทียม 
3. ไม่น าเงินไปลงทุนโดยไม่ผ่านที่ประชุม 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

0 
1 
 
1 

19 ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
สมาชิก 

1. มีสวัสดิการของสมาชิก 1 รายการ 
2. มีสวัสดิการของสมาชิก 2 รายการ 
3. มีสวัสดิการของสมาชิก 3 รายการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 
 

20 ส า ธ า ร ณ 
ประโยชน์ 

1. มีการน าก าไรไปใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 

ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านสามแพรก ได้
คะแนนรวม 51 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดี  เนื่องจากได้คะแนนตั้งแต่ 45–53 คะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 
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1. ที่มาของคณะกรรมการกองทุน 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีที่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยมีที่มามากกว่า 
3 อาชีพ ประกอบไปด้วย แม่บ้าน พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และรับจ้างอิสระ  

กองทุนหมู่บ้านสามแพรก มีทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็น เพศชาย 3 คน เพศหญิง 7 คน ซึ่ง
จ านวนเพศหญิงมีมากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า นอกจากนี้กรรมการจะต้องเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ถึงจะสามารถเข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ ซึ่งหลักการ
ของการคัดเลือกกรรมการเข้าบริหารจัดการจะยึดหลักคุณธรรมและยึดหลักความรู้ความสามารถเป็น
ที่ตั้ง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกเน้นย้ าเป็นอย่างยิ่งถึงหลักคุณธรรมและหลักความรู้
ความสามารถ เพราะถ้าขาดสิ่งเหล่านี้การบริหารจัดการก็จะไม่เกิดท้ังประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 
2. โครงสร้างกรรมการกองทุน 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีการจัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน โดยติด
ไว้ที่ผนังด้านซ้ายของสถานที่ท าการ ทุกคนที่เข้ามาสถานที่ท าการจะพบเห็นตั้งแต่เข้ามาใช้บริการ 
ส าหรับการจัดสรรต าแหน่งให้กับคณะกรรมการเป็นตามความรู้ความสามารถของกรรมการท่านนั้น ๆ  
 
3. การส่งมอบงาน 
 มีการสอนงานให้กับกรรมการคนใหม่ที่จะเข้ามาท างาน แต่เนื่องจากจะด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการได้จะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งโดยปกติจะคุ้นชินกับการใช้บริการ
กองทุนหมู่บ้าน ส่งผลให้กรรมการที่เข้ามาท าหน้าที่ใหม่ จะเข้าใจบทบาทและลักษณะงานในเบื้องต้น
อยู่แล้ว จึงไม่ยากนักในการส่งมอบงานให้ด าเนินการต่อ 
 
4. ระเบียบในการด าเนินงานกองทุน  
 ในอดีตไม่มีระเบียบของกองทุนที่จัดท าขึ้นเอง แต่ในหลายปีที่ผ่านมากองทุนหมู่บ้าน           
สามแพรกจัดท าระเบียบร่วมกันด้วยร่วมกันทั้งคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยได้รับ
ค าแนะน าจากพัฒนากรอ าเภอ ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 และสามารถจะปรับปรุงเสมอ เมื่อมีข้อเสนอที่ดี โดยผ่านที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีการติดระเบียบไว้อย่างเด่นชัดภายในสถานที่ท าการ และ           
การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านสามแพรกจะด าเนินการภายใต้ระเบียบของกองทุน เพื่อให้มีทิศทาง
ในการท างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
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5. การประชุมคณะกรรมการกองทุน 
 กองทุนหมู่บ้านสามแพรกจะมีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งประชุมร่วมกันอย่างเป็น
ทางการ โดยมีคณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม ก็คือ เกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และใน
ทุกครั้งจะมีการบันทึกประชุมทุกครั้ง ซึ่งจะจดด้วยมืออย่างละเอียดแล้วน าไปส ารองเป็นไฟล์
คอมพิวเตอร์ แต่ในทางปฏิบัติกรรมการจะคุยและปรึกษาหารือกันอยู่ทุกวัน เพราะกรรมการของ
กองทุนหมู่บ้านสามแพรกได้ผลัดเวรกันมาท าหน้าที่ในกองทุนกันอยู่แล้ว เรื่องที่พูดคุยและร่วมระดม
สมองกันบ่อยจะเป็นเรื่องวงเงินกูแ้ละการอนุมัติเงินกู้ 
 
6. การประชุมสมาชิก 
 การประชุมสมาชิกร่วมกับคณะกรรมการกองทุนจะจัดปีละ 1 ครั้งในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง โดยการเขียนด้วย
อย่างละเอียดแล้วน าไปส ารอง โดยสรุปไว้เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี     
จะมีการจัดกิจกรรมในการแบ่งเงินปันผล มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนให้กับสมาชิก เพ่ือให้เป็นแรงจูงใจใน
การออมเงินของสมาชิก  
 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาชิกสามารถออกความเห็น และร่วมลงมติได้ในทุกเรื่อง
ทีต่้องการ ซึ่งแสดงออกถึงการรับฟังเสียงส่วนใหญ่และเคารพเสียงส่วนน้อยตามหลักการที่ดีของความ
เป็นประชาธิปไตย 
 
7. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน 
 กองทุนหมู่บ้านสามแพรกไม่มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุนโดยเฉพาะ 
แต่ก าหนดเป้าหมายต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของบันทึกการประชุม จะมีการประชุมว่า
ในแต่ละปีมีเป้าหมายจะท าอะไรบ้าง ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบของกองทุนอยู่แล้ว ซึ่งในทุกปีจะปฏิบัติ
ได้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
8. สถานที่ท าการ  
 กองทุนหมู่บ้านสามแพรก เปิดให้บริการวันที่ 25-10 ของทุกเดือน ตั้งแต่ 7.30-15.00 น.       
ไม่หยุดวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ตรงสนามเด็กเล่นบริเวณใจกลางหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ดิน
ที่เจ้าของหมู่บ้านได้ให้อ านาจกับกองทุนหมู่บ้านสามแพรกจัดตั้งสถานที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน           
โดยมุ่งหวังให้เกิดสาธารณประโยชน์กับชุมชน กองทุนหมู่บ้านสามแพรกจะมีกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ผลัดเวรกันมาท าหน้าที่ของกองทุนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9. การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
 กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีการจัดท าบัญชีและงบการเงินอยู่ตลอดเวลา โดยที่มีผู้ตรวจสอบ
ภายในคอยดูแลความถูกต้องและมีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกมาคอยตรวจสอบอีกที เพ่ือให้ไม่มี
ข้อผิดพลาดในการจัดท า การจัดท าบัญชีและงบการเงินจะติดไปตรงกระดานประชาสัมพันธ์ของ
กองทุน เพ่ือให้สมาชิกรับทราบอย่างทั่วถึง โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด 
 
10. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
 มีผู้ตรวจสอบภายในโดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรก โดยมีค าสั่ง
แต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามระเบียบของทุนอยู่เสมอ และผู้ตรวจ
สอบภายในก็ยังถูกสอดส่องดูแลโดยคณะกรรมการท่านอ่ืน ๆ อีกที 
 
สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 
11. ระบบการจัดเก็บเอกสาร  
 กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีสถานที่ที่ จัดเก็บเอกสารที่ เป็นระเบียบ โดยแยกแฟ้มไว้              
อย่างชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อย ข้อมูลส่วนใหญ่จะจัดท าด้วยมือเขียนโดยตัวบรรจง แต่ถ้าเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญจะมีการท าสรุปไว้ในคอมพิวเตอร์ร่วมด้วย การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ         
เป็นระบบระเบียบง่ายต่อการน ามาใช้ในทันที 
 
12. การออมเงินของสมาชิก 
 มีสมาชิกมาออมเงินทุกสัปดาห์ โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนจะมีสมาชิกมาส่งเงินเป็นประจ า
มากกว่า 500 คน แต่ถ้ารวมสมาชิกที่มาฝากเงินด้วยจะประมาณ 1,000 คน เนื่องจากความเชื่อมั่นที่
สมาชิกมีต่อคณะกรรมการผู้ด าเนินงานของกองทุน 
 
13. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
จ านวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดเทียบกับจ านวนประชากรปี 2559  

การมีส่วนร่วมของชุมชน =
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน =
1,180 × 100

15,986
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ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชน เท่ากับ ร้อยละ 7.38 
 
14. การจัดกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก 
 การจัดกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
สามแพรกจะมีไม่บ่อยครั้งที่เด่นชัด คือ มีจัดโครงการให้ความรู้ในการท าน้ ายาอเนกประสงค์ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาอาชีพในชุมชน 
 
สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 
 
15. หนี้เสีย  
มีหนี้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
- จ านวนเงินที่ปล่อยกู้  แบ่งออกเป็น บัญชีเงินล้าน 1,520,000 ล้านบาท บัญชีสัจจะ 

2,045,000 บาท บัญชีธนาคาร 3,225,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3 บัญชี จ านวนเงินที่ปล่อยกู้ คือ 
6,790,000 บาท 

- จ านวนหนี้เสีย แบ่งออกเป็น บัญชีกองทุนเงินล้าน มีหนี้เสีย 201,000 บาท บัญชีสัจจะ
ออ ม ท รัพ ย์  มี ห นี้ เสี ย จ าน วน  101,230 บ าท  ดั งนั้ น  มี จ าน วน ห นี้ เสี ย ทั้ ง สิ้ น 
201,000+101,230=302,230 บาท 

หนี้เสีย =
จ านวนหนี้เสีย × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

 

หนี้เสีย =
302,230 × 100

6,790,000
 

 
ดังนั้น หนี้เสีย เท่ากับ ร้อยละ 4.45 
 
16. อัตราส่วนของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน 
มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปี 2559 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน =
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
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สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน =
367 × 100

367
 

 
ดังนั้น สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนเท่ากับ ร้อยละ 100 
 
17. การน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 
มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี 2559 
 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม

=
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการของการกู้ยืม =
367 × 100

367
 

 
ดังนั้น สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ร้อยละ 100 
 
18. การทุจริตทางการเงิน 
 กองทุนหมู่บ้านสามแพรกเคยมีประวัติในการยักยอกเงินโดยกรรมการบางราย น าไปใช้เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งกรรมการท่านนั้น โดนให้ออกจากการเป็นคณะกรรมการและมีการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี แต่เรื่องราวเหล่านั้นเกิดขึ้นนานมากแล้ว ในปัจจุบันเป็นกรรมการชุดใหม่ทั้งหมด             
ส่วนประเด็นของการปล่อยกู้ ไม่มีการปล่อยกู้ให้พวกพ้องโดยไม่ให้โอกาสสมาชิกอย่างเท่าเทียม และ
ไม่มีการน าเงินไปลงทุนโดยไม่ผ่านที่ประชุม 
 
19. สวัสดิการของสมาชิก 
 สวัสดิการของกองทุนหมู่บ้านสามแพรกที่มีให้แก่สมาชิก จะมีค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย 
มีค่าทุนการศึกษาให้แก่ลูกของสมาชิกกองทุนตามระเบียบ มีค่าท าศพให้กับสมาชิกโดยอัตราที่
ช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเป็นสมาชิก กองทุนจะมีงานสังสรรค์ให้สมาชิกในวันที่มี        
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
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20. สาธารณประโยชน์ 
 กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีการจัดท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์มากมาย ได้แก่ การเปิด
สถานที่ท าการกองทุนหมู่บ้านให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาใช้สถานที่
เพ่ือท าการเรียนการสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมทบทุนชมรมผู้สูงอายุ โดยที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
ต าบลต่าง ๆ ในบริเวณชุมชนแถวนั้นมาร่วมด้วย สมทบทุนช่วยเหลืองานวันเด็กแห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ งานแห่เทียนพรรษา และงานต่าง ๆ ของชุมชน  
 

4.1.5 กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 

ตารางท่ี 4.9 ข้อมูลทั่วไปของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 

ที ่ ข้อมูล ค าอธิบาย 

1 รหัสกองทุน 11050513 

2 ที่อยู่  หมู่ที่ 13 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ 
3 เลขทะเบียนนิติบุคคล 11050513 

4 วันที่ก่อตั้ง 28 กันยายน 2544 
5 วันที่เป็นสถาบันการเงิน 24 พฤศจิกายน 2544 
6 จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ใน

หมู่บ้าน 
2,735 คน 

7 จ านวนสมาชิก ณ วันจัดตั้ง 49 คน 

8 จ านวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน 625 คน 
9 จ าน วนคณ ะกรรมการ

กองทุน 
13 คน 

10 การได้รับเพิ่มทุน ได้รับเงินทุนครั้งแรก 1,000,000 บาท (28 กันยายน 2544) 
เพ่ิมทุนระยะที่ 1 จ านวน 100,000 บาท (25 กรกฎาคม 2546) 
เพ่ิมทุนระยะที่ 2 จ านวน 600,000 บาท (31 ธันวาคม 2552) 
เพ่ิมทุนระยะที่ 3 จ านวน 1,000,000 บาท (26 ตุลาคม 2555) 
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ตารางท่ี 4.10 ผลของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ ข้อมูล ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

1 ที่ ม า ข อ ง       
ค ณ ะ ก ร ร ม 
การกองทุน 

1. คณะกรรมการมีที่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยมี
ที่มามากกว่า 3 อาชีพ  
2. มีเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
3. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
0 
1 

2 โ ค ร ง ส ร้ า ง
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
2. ติดตั้งแผนโครงสร้างการบริหารงานให้ เห็นอย่าง
ชัดเจน 
3. มีการจัดสรรต าแหน่งให้กับคณะกรรมการตรงตาม
ความสามารถ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

3 ก า ร ส่ ง ม อ บ
งาน 

1. มีการสอนงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน ถ้าไม่
ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 

4 ร ะ เ บี ย บ          
ใ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น
กองทุน 

1. ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
2. มีการติดระเบียบของกองทุนให้สมาชิกรับทราบ 
3. มีการด าเนินงานตามระเบียบของกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
 
 
1 
1 

5 ก า ร ป ระ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม  
การกองทุน 

1. มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
2. มีคณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม 
3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

6 ก า ร ป ระ ชุ ม
สมาชิก 

1. มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง 
2. มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม 

1 
1 
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ที ่ ข้อมูล ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 

7 แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ง า น ป ร ะ จ า         
ปี ข อ ง
คณะกรรมการ
กองทุน 

1. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน 
2. ปฏิบัติตามแผนที่ได้ครบในปีล่าสุด 
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับระเบียบกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
0 
1 

8 สถานที่ท าการ  1. มีสถานที่เป็นหลักแหล่ง  
2. สถานที่ท าการอยู่ในชุมชน 
3. มีเจ้าหน้าที่ประจ าการตลอดเวลาท าการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

9 ก า ร จั ด ท า
บัญ ชีและงบ
การเงิน 

1. มีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
2. มีผู้ตรวจสอบบัญชี 
3. มีการเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

10 ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ ต ร วจส อ บ
ภายใน 

1. มีผู้ตรวจสอบภายใน 
2. มีค าสั่งแต่งตั้ง 
3. ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตามระเบียบกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 

สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

11 ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร 

1. มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ 
2. มีการส ารองข้อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ไฟล์
คอมพิวเตอร์ 
3. มีการจัดเก็บเอกสารที่ เป็นระบบ ง่ายต่อการ
ค้นหา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

12 การออมเงินของ
สมาชิก 

1. มีสมาชิกออมเงินทุกสัปดาห์ในเดือนที่ผ่านมา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 

3 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 
13 ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม

ของชุมชน 
จ านวนสมาชิกกองทุนทั้ งหมดเทียบกับจ านวน
ประชากร ในปี 2559 

การมีส่วนร่วมของชุมชน

=
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

ค าชี้แจง  
- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

2 

14 ก า ร จั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร   
พัฒนาองค์ความรู้
แก่คณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น แ ล ะ
สมาชิก 

1. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
1 โครงการ 
2. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
2 โครงการ 
3. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
3 โครงการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
 
1 
 
1 

สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

15 หนี้เสีย มีหนี้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

หนี้เสีย =
จ านวนหนี้เสีย × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 0-4 ได้ 3 คะแนน 
- ร้อยละ 5-8 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 9-12 ขึ้นไป ได้ 1 คะแนน 

3 

16 อั ต ร าส่ ว น ข อ ง
ส ม าชิ ก ที่ ได้ รั บ
ป ร ะ โย ช น์ จ า ก
เงินกองทุน 

มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปี 2559 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน

=
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
 

3 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

17 การน าเงินไปใช้
ตามวัตถุประสงค์
ของการกู้ยืม 

มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี 
2559 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการ  

ขอกู้ =
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 25 ขึ้นไปได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

3 

18 ก า รทุ จ ริ ต ท า ง
การเงิน 

1. ไม่มีคณะกรรมการยักยอกเงิน 
2. ไม่ปล่อยกู้ให้พวกพ้องโดยไม่ให้โอกาสสมาชิก
อย่างเท่าเทียม 
3. ไม่น าเงินไปลงทุนโดยไม่ผ่านที่ประชุม 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
 
1 

19 ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง
สมาชิก 

1. มีสวัสดิการของสมาชิก 1 รายการ 
2. มีสวัสดิการของสมาชิก 2 รายการ 
3. มีสวัสดิการของสมาชิก 3 รายการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1 
1 
1 
 

20 ส า ธ า ร ณ 
ประโยชน์ 

1. มีการน าก าไรไปใช้ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3 

ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ได้
คะแนนรวม 57 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากได้คะแนนตั้งแต่ 54–60 คะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 
 

1. ที่มาของคณะกรรมการกองทุน 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ประกอบไปด้วยหลากหลายอาชีพ แต่อาชีพแม่บ้านมี

สัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับอาชีพอ่ืน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเอกชนวัยเกษียณ เป็นต้น 
คณะกรรมการมีทั้งหมด 14 คน เพศชาย 4 คน และเพศหญิง 10 คน ซึ่งมีจ านวนเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย 6 คน 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ประกอบไปด้วยคนหลากหลายอายุ แต่ทุกคนล้วนอยู่

ในชุมชนมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี ซึ่งผูกพันกับกองทุนมาอย่างยาวนาน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน          
สุขสวัสดิ์ในปัจจุบันจะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ส าคัญ          
ที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน 
 
2. โครงสร้างกรรมการกองทุน 
 กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์จัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนว่าคณะกรรมการ
ท่านใด มขีอบเขตภาระหน้าที่อย่างไร 
 กองทุนหมู่บ้านดังกล่าว มีการติดตั้งแผนผังขนาดใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแผนผังโครงสร้าง  
การบริหารงานที่มีรูปและรายละเอียดไว้ที่ผนังห้องของสถานที่ท าการของสถาบันการเงินชุมชน โดยที่
โครงสร้างนั้น มีการปรับปรุงข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน 
 คณะกรรมการกองทุนได้รับการแต่งตั้งจากความรู้ความสามารถที่มีทั้งประสบการณ์และ
ความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะต้องเป็นไปตามมติของที่
ประชุม โดยผู้ที่มีสิทธิจะมาเป็นคณะกรรมการกองทุนจะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานตามที่ระเบียบของ
กองทุนทีไ่ดก้ าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 
3. การส่งมอบงาน 
 เมื่อมีกรรมการท่านใหม่เข้ามารับหน้าที่ท างาน ทางคณะกรรมการที่เป็นรุ่นพี่จะคอยสอนงาน
การให้กรรมการท่านใหม่ควบคู่ไปกับปฏิบัติงานจริง โดยผู้ที่เข้ามาท างาน เนื่องจากจะต้องมีคุณสมบัติ
ที่ส าคัญคือ ต้องอยู่ในชุมชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งด้วยคุณสมบัตินี้เอง ส่งผลให้เกิดความคุ้นชินกับ
กองทุน ท าให้ผู้ที่จะเข้ามาท าหน้าที่เป็นกรรมการรุ่นใหม่ เข้าใจในกระบวนการท างานขั้นพ้ืนฐานของ
กองทุน  
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4. ระเบียบในการด าเนินงานกองทุน  
 ระเบียบในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ เป็นการร่วมระดมความเห็นจาก
คณะกรรมการกองทุน โดยยึดต้นแบบจากระเบียบของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) เป็นหลัก แล้วบูรณาการร่วมกับระเบียบของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนา
อาชีพของหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการ ระเบียบของกองทุนนี้มี
ความสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากเพราะกองทุนหมู่บ้านนี้ ได้พัฒนามาจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือ
การพัฒนาอาชีพ ซึ่งมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากจากประสบการณ์ของชุมชนเอง 
 มีการติดระเบียบของกองทุนให้สมาชิกรับทราบอย่างชัดเจน โดยมีขนาดที่ สังเกตเห็นได้ง่าย 
เป็นที่สะดุดตาต่อคนที่ผ่านไปมา 
 การด าเนินการใด ๆ ก็ตามของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์  จะค านึงถึงระเบียบของกองทุนเป็น
หลัก โดยมุ่งหวังให้การท างานมีกฎระเบียบควบคุมอยู่ เพ่ือให้การด าเนินการอยู่ในทิศทางที่เหมาะสม 
  
5. การประชุมคณะกรรมการกองทุน 
 การประชุมของคณะกรรมการกองทุน ได้ระบุไว้ในระเบียบอย่างเป็นทางการว่าจะมี              
การประชุมเป็นจ านวน  1 ครั้งต่อเดือน ซึ่งจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องครบองค์ประชุม คือ เกินกึ่งหนึ่ง
ของจ านวนคณะกรรมการ แต่โดยปกติแล้วจะมีการพูดคุยและสื่อสารกันอยู่ทุกวัน ถ้ามีประเด็นใดที่
จ าเป็นเร่งด่วนจะมีการประชุมกันอยู่เสมอ เพราะโดยปกติกรรมการมาพบพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่
แล้ว นอกจากนีก้ารประชุมจะมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในทุกครั้ง 
 
6. การประชุมสมาชิก 
 กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ได้ระบุไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน ว่าจะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี เป็นจ านวน 1 ครั้งต่อปี  เพ่ือให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดง              
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เวลาออกความเห็นในประเด็นใดก็ตามจะต้องมีคะแนนเสียงเกิน        
กึ่งหนึ่งเสมอ 
 
7. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน 
 กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ในทุกปี 
จากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิก ว่าในแต่ละปีมีเป้าประสงค์อะไรบ้างที่ต้องการ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดยปกติแล้วกองทุนจะปฏิบัติได้ครบหมดทุกประเด็น ทั้งนี้ จะมีเรื่องที่ไม่ครบ
ตามเป้าประสงค์บ้างจะเป็นเรื่องการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ฝากสัจจะออมทรัพย์ เพราะตั้งตัวชี้วัดไว้
ค่อนข้างสูง เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนให้กองทุนด าเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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8. สถานที่ท าการ  
 สถานที่ท าการของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์เป็นตึกใหญ่โตมาก หรูหรา น่าใช้บริการ ประกอบ
ไปด้วย จุดรับฝากเงิน ห้องประชุม ห้องซาวน่า ห้องคาราโอเกะ และห้องอ่านหนังสือ ซึ่งในส่วนของ
ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ท าการของกองทุน เกิดมาจากการทอดผ้าป่าสามัคคีของชาวบ้านในชุมชน 
ส่วนตัวตึกเป็นงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงผู้ก่อตั้งกองทุนร่วมกันเสนอเรื่องเข้าไป 
 สถานที่ท าการอยู่ใจกลางชุมชนสุขสวัสดิ์ ตั้งตระหง่าน ใหญ่โตเป็นอย่างมาก ซึ่งระยะเวลา 
ท าการ คือ เวลา 16.00-20.00 น. หยุดทุกวันศุกร์ ทั้งนี้ กองทุนนี้จะคณะกรรมการของกองทุน
ผลัดเวรกันมาท างานกันเพ่ือบริการประชาชน 
 
9. การจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
 มีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน โดยจะน าไปติดที่ฝาผนังของสถานที่ท าการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ 
จะมีการติดเผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบอยู่ตลอดเวลา แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตรวจสอบได้ 
ถึงความโปร่งใสถึงการด าเนินงานของกองทุน 
 
10. การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน 
 กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์จะมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก 
ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก ซึ่งทางกองทุนจ้างเข้ามาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี จะเข้า
มาตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ จะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบอย่างชัดเจน ซึ่งการด าเนินการของ       
ผู้ตรวจสอบทุกราย จะปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 
สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
 
11. ระบบการจัดเก็บเอกสาร  

การจัดเก็บเอกสารมีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบระเบียบ โดยมีการจัดเก็บใส่เป็นแฟ้ม
ที่มีการแบ่งแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจน และส ารองข้อมูลไว้เป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ด้วย เพ่ือป้องกัน
ข้อมูลไม่ให้สูญหาย ซึ่งการที่เอกสารถูกเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งผลให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่าง
สะดวก 
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12. การออมเงินของสมาชิก 
 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีการออมเงินกันอยู่เป็นประจ า โดยสมาชิกจะมาออมเงินทุก
สัปดาห์ เพราะสมาชิกมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของกองทุน รวมไปถึงมีความเชื่อมั่นใน         
ความโปร่งใสและศักยภาพในการท างานของคณะกรรมการกองทุน 
 
13. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
จ านวนสมาชิกกองทุนทั้งหมดเทียบกับจ านวนประชากรปี 2559  

การมีส่วนร่วมของชุมชน =
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน =
625 × 100

2,735
 

 
ดังนั้น การมีส่วนร่วมของชุมชน เท่ากับ ร้อยละ 22.85  
 
14. การจัดกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิก 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์
ได้แก่ 1. การศึกษาดูงานและอบรมของคณะกรรมการ 2. ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ตามที่ราชการ
หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ได้จัดขึ้น 3. ติดตามและส่งเสริมการด าเนินการของสมาชิกท่ีกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ 
4. สมาชิกและกรรมการใช้เวทีประชาคมในการบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้าน 
 
สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 
 
15. หนี้เสีย  
มีหนี้เสีย วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
- จ านวนเงินที่ปล่อยกู้ แบ่งออกเป็น บัญชีเงินล้าน 3,016,842 บาท บัญชีสัจจะ 7,996,095 

บาท บัญชีธนาคาร 6,957,254 บาท รวมทั้ งสิ้ น  3 บัญชี  จ านวนเงินที่ ปล่อยกู้  คือ 
17,970,191 บาท 

- จ านวนหนี้ เสีย แบ่ งออกเป็น  บัญชีกองทุน เงินล้าน มีหนี้ เสี ยจ านวน 7 คน คือ 
10,402+7,177+18,305+11,665+28,750+6,606=82,905 บาท บัญชีสัจจะ ไม่มีหนี้เสีย 
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บัญชีธนาคาร ไม่มีหนี้เสีย รวมทั้งสิ้น 3 บัญชี มีหนี้เสีย 82,905 บาท ดังนั้น มีจ านวนหนี้
เสียทั้งสิ้น 82,905 บาท 

หนี้เสีย =
จ านวนหนี้เสีย × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

 

หนี้เสีย =
82,905 × 100

17,970,191
 

 
ดังนั้น หนี้เสีย เท่ากับ ร้อยละ 0.46 
 
16. อัตราส่วนของสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน 
มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปี 2559 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน =
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
 

 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน =
42 × 100

42
 

 
ดังนั้น สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนเท่ากับ ร้อยละ 100 
 
17. การน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม 
มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี 2559 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม

=
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการของการกู้ยืม =
42 × 100

42
 

 
ดังนั้น สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ร้อยละ 100 
 
 
 



126 
 

18. การทุจริตทางการเงิน 
 ที่ผ่านมากองทุนไม่มีประวัติการทุจริตทางการเงินจากบุคลากรภายใน ส่งผลให้กองทุนนี้
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ ตามที่ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก าหนดขึ้น 
 
19. สวัสดิการของสมาชิก 
 กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีสวัสดิการของสมาชิกมากมายหลายประการ มีการจัดงานเลี้ยงให้
สมาชิกในวันที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี มีสวัสดิการเยี่ยมไข้ มีสวัสดิการค่าท าศพ รวมไปถึงมี
สวัสดิการเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กรรมการที่มาปฏิบัติงานที่สถานที่ท าการในทุกวัน 
 
20. สาธารณประโยชน์ 
 กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ จัดท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์มากมาย เช่น การมอบ
ทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ด้อยโอกาส การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน            
สุขสวัสดิ์ ไม่ว่าจะเป็น งานสงกรานต์ งานวันเด็ก รวมไปถึงงานบุญ การสนับสนุนการเล่นกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด โดยให้เงินสมทบทุนในการจัดกิจกรรมออกก าลังกาย 
 ในปีที่ผ่านมาได้มีการมอบถุงยังชีพให้คนยากจนโดยใช้งบประมาณหลักแสนบาท โดย
กลุ่มเป้าหมายเป็นคนยากจนที่ เวทีประชาคมลงความเห็นร่วมกันว่า เหมาะสมต่อการมอบให้              
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะน ามาใช้ด าเนินการต่อเนื่องทุก ๆ ปี 

4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 
เฉพาะกองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ 

4.2.1 ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย 
 

กองทุนหมู่บ้านทั้งหมดที่ศึกษา 

 
มีเป้าหมายชัดเจนในการด าเนินการ 

กองทุนทุกแห่งจะมีหน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนดนโยบายเพื่อน านโยบาย
ไปปฏิบัติ หน่วยงานที่ก าหนดนโยบาย คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ    
โดยด าเนินการผ่านกลไกตามกฎหมายที่เรียกว่า ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ        
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547  
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การก าหนดนโยบายกองทุนหมู่บ้านของรัฐ จะก าหนดโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) เป็นคณะกรรมการคณะหนึ่งตามมาตรา 16 ของ พรบ.กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดไว้ว่า กทบ. จะประกอบไปด้วย นายกรัฐมนตรีหรือ           
ผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง  

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลั ดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ         
ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านจ านวน 14 คน ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจ านวน 5 คน 
ทั้งนี ้ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 ตาม หมวด 2 ว่าด้วยกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มาตรา 11 ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า 
“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” โดยเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลและได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินการไว้อย่างชัดเจน และกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีส านักงานใหญ่ เรียกว่า ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) และอาจจะตั้งสาขาตามจ าเป็นได้ ซึ่งในปัจจุบันมี 13 สาขาทั่วประเทศ แต่ใน
งานวิจัยชิ้นนี้ สทบ. ที่ดูแลกองทุนต่าง ๆ อยู่ คือ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
สาขา 11 (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าภาคตะวันออก)  

อ านาจหน้าที่ของ สทบ. ถูกระบุไว้ในมาตรา 21 ของ พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้แก่ ด าเนินการต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็น
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ ด าเนินการและประสานกับส่วนราชการและองค์การต่าง ๆ    
ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการหรือมอบหมายให้หน่อยงานอ่ืน ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
หมู่บ้านและรายงานผลต่อคณะกรรมการ ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการ ปฏิบัติการ
อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ใน พรบ. ฉบับนี้ ได้ระบุถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านไว้อย่างชัดเจน 
ถือได้ว่ามีความชัดเจนของนโยบายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยสาระส าคัญได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
หมวด 1 ได้กล่าวถึงประเด็นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน อ านาจหน้าที่
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ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมวด 3 ได้ระบุถึงการบัญชีและการตรวจสอบ หมวด 4 การก ากับ
และการควบคุม เป็นต้น  

นอกจาก พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ยังมีระเบียบอ่ืน ๆ 
ตามมาอีกหลายฉบับ เพ่ือควบคุมและก ากับให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบระเบียบตาม
แนวทางท่ีรัฐได้ก าหนดไว้  

การส่งมอบนโยบายโดย สทบ. จะด าเนินการผ่านใน 2 ส่วน ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด และคณะกรรมการเครือข่าย ซึ่งหน่วยงานรัฐได้จัดท าระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่ งชาติ  พ.ศ . 2551 ซึ่ งเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ ของ คุณธนันชัย บุญมาก (สั มภาษณ์ ,                  
14 กรกฎาคม) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 

บอร์ด กทบ. เป็นผู้ที่ก าหนดนโยบาย และ สทบ. จะส่งนโยบายต่าง ๆ ที่ กทบ. 
ก าหนดขึ้นไปทาง คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ก็เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัด และเครือข่ายระดับจังหวัด เครือข่ายกองทุนก็จะมีระดับต่าง ๆ เช่น ระดับ
ภาค ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับต าบล ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชน เป็น
การบริหารงานในลักษณ ะเครือข่ าย  พ่ี ช่ วยน้ อง เพ่ือนช่ วย เพ่ื อน  สทบ .                     
ก็ประสานงานกับเครือข่ายกองทุนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ ท า
ให้มีผลที่ดีต่อทุกฝ่าย การที่  สทบ. ส่งมอบนโยบายไปทั้งทางโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐก็จะเป็นตามการปฏิบัติของรัฐ แต่การที่เพ่ิมการส่งมอบนโยบายไป
ทางเครือข่ายกองทุน ก็เพ่ือลดเวลาในการส่งข้อมูลข่าวสาร ท าให้การติดต่อสื่อสาร
ถึงได้เร็วขึ้น ถ้ามัวแต่รอโครงสร้างส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น ก็คงรอไปนาน ผลการ
ด าเนินงานที่มุ่งหวังก็คงจะไม่เกิดสักที ที่กองทุนหมู่บ้านด าเนินการมานานได้กว่า 
16–17 ปี ก็เป็นเพราะแนวคิดสร้างเครือข่ายชุมชนให้เกิดขึ้น การด าเนินการโดย
ชุมชน ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ คอยให้ค าชี้แนะ คอยให้ค าแนะน า  
 
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณยุพารี ชุติเลิศสุวัฒน์ (สัมภาษณ์ ,           

17 กรกฎาคม) ที่ได้กล่าวว่า 
 
สทบ. เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลเบื้องต้นอยู่แล้ว แม้แต่นโยบายการขับเคลื่อน           
ก็ต้องแจ้งผ่านคณะกรรมการอย่างน้อยก็ประธานมารับนโยบายไปปฏิบัติอยู่แล้ว ถ้า
เขาน าไปปฏิบัติแล้ว สทบ. จะเป็นด่านแรกในการให้ความช่วยเหลือ ถ้ากองทุนใด ๆ 
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เกิดปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ สทบ. จัดประชุมกับคณะกรรมการเครือข่าย
บ่อยค่ะ เครือข่ายเป็นด่านแรก เพ่ือที่จะส่งมอบนโยบาย หลังจากนั้นเขาจะประชุม
ย่อยลงมากันเอง เพ่ือเรียกประธานกองทุนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนเข้ามารับฟังนโยบาย 
แล้วในบางกรณีถ้าไม่เข้าใจ เจ้าหน้าที่  สทบ. ก็จะลงไปร่วมประชุมด้วยตาม            
ค าร้องขอ 
 
คณ ะอนุ กรรมการสนั บ สนุ น ระดั บ จั งห วั ด  มี ผู้ ว่ า ราชการจั งห วัด เป็ น ป ระธาน 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ตามข้อ 14 ใน หมวด 3 คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ได้แก่ รับขึ้นทะเบียนกองทุน สนับสนุนให้เกิด
ความพร้อม จัดท าแผนงาน เป็นหน่วยสนับสนุนในการจัดการความรู้ให้กองทุน ติดตาม ตรวจสอบ
การด าเนินการ ประสานความร่วมมือด้านวิชาการและจัดการปัญหา จัดท าระบบข้อมูลเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน รายงานผลให้คณะกรรมการทราบ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นประธาน คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ตามข้อ 16 ใน หมวด 3 คณะอนุกรรมการสนับสนุนและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ได้แก่ สนับสนุนความพร้อมของกองทุน จัดท าแผนปฏิบัติการ 
จัดท าแผนงานและโครงการ เป็นหน่วยจัดการความรู้ ติดตามตรวจสอบให้ค าแนะน า รายงานผลให้
คณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดทราบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จังหวัดมอบหมาย 
 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ว่าด้วย เครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2549 ในหมวด 2 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ข้อ 5 ได้ระบุว่า 
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เป็นองค์กรความร่วมมือและเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองในระดับต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเอ้ืออาทร สู่การที่เป็น
สถาบันการเงินชุมชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน ที่มิได้มุ่งหวังก าไรในเชิงการท าธุรกิจ ในข้อ 7 ได้
ระบุไว้ว่า โครงข่ายดังกล่าว ประกอบไปด้วย เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต าบล เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านระดับอ าเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับภาค 
ในข้อ 9 ได้ระบุถึงบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านไว้ ดังนี้ เชื่อมประสานนโยบายกองทุน
หมู่บ้าน สู่การปฏิบัติบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจชุมชน ประสานเครือข่ายกองทุนเป็นโครงข่ายด้วย
กระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกองทุน เครือข่ายกองทุน และสถาบัน
การเงินชุมชน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ด าเนินงานจัดท าระบบ
ฐานข้อมูล เผยแพร่ความส าเร็จ ส่งเสริมและเชื่อมโยงการบริหารจัดการด้านเงินทุน สวัสดิการ
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ฌาปนกิจสงเคราะห์ ระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชน ประสาน
กับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา เพ่ือค้นคว้า วิจัยและประเมินผล 
 คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ตามระเบียบดังกล่าว ได้ระบุไว้ในข้อ 10 หมวด 3         
มีรายละเอียด ดังนี้ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต าบล ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหรือผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการเครือขายกองทุนหมู่บ้านระดับ
อ าเภอ ประกอบด้วยประธานกรรมการหรือผู้แทนในคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับ
ต าบล คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ประกอบด้วยประธานกรรมการหรือ
ผู้แทนในคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
ระดับภาค ประกอบด้วยประธานกรรมการหรือผู้แทนในคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับ
จังหวัด 

มีคู่มือการด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีคู่มือในการด าเนินงานในหลายประเภท 
เกือบจะครบทุกประเด็นของการด าเนินงานกองทุน ได้แก่ คู่มือประชาชน คู่มือการจัดตั้งเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน คู่มือการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งในคู่มือต่าง ๆ ที่เผยแพร่สู่
สาธารณชนได้มีการบรรยายโดยการใช้ภาษาที่เรียบง่าย ซึ่งง่ายต่อการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านใน
ทุกระดับ ทั้งนี้ คู่มือในการด าเนินการที่เกิดขึ้นนี้ก็เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันให้กับทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานกองทุนหมู่บ้านโดยตรง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้าน โดยเนื้อหาใน
คู่มือฉบับต่าง ๆ ผู้จัดท ามีความมุ่งหวังให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 

กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
 
มีเป้าหมายชัดเจนในการด าเนินการ 

1. กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีระเบียบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ กองทุนมีการบริหาร
จัดการโดยยึดระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นต้นแบบ โดยการน ามาปรับให้มี
ความยืดหยุ่นและเหมาะสมที่สุดกับบริบทของกองทุน เพ่ือสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สมาชิกและชุมชน
มากที่สุด จนกลายเป็นระเบียบที่จัดท าร่วมกันโดยคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน ซึ่ง
ระเบียบดังกล่าวเป็นของสถาบันการเงินของกองทุนโดยตรง และกองทุนจะด าเนินการต่าง ๆ โดย
ยึดถือระเบียบเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้กองทุนยังมีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 1-3 ปี และในการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีทุกครั้ง คณะกรรมการจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของ              
การด าเนินงานเสมอ เพ่ือให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่ ให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนใด 
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เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการน านโยบายไปปฏิบัติ ตามค าให้สัมภาษณ์ของ            
คุณเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล (สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2560) ทีก่ล่าวไว้ว่า  

 
กองทุนของเราเน้นการมีส่วนร่วมเป็นหลักการส าคัญ มีการจัดท าระเบียบขึ้นตาม
หลักการประชาธิปไตย คือ การที่ให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน
ร่วมกันจัดท าระเบียบ และทุก ๆ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ก็จะสามารถเสนอ
ความเห็นปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ได้เสมอ ตั้งแต่ระเบียบใหญ่ของกองทุนเรา จนไปถึง 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี เราเปิดรับความคิดเห็นของทุกคน ถ้ามติที่ประชุมเห็นด้วย
กับเรื่องอะไรก็จะด าเนินการไปตามนั้น 

 
ค ากล่าวข้างต้นสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณพินิจ สีทอง (สัมภาษณ์ , 31 พฤษภาคม 

2560) ที่อธิบายไว้ว่า “กองทุนของเราจะท าระเบียบขึ้นมา โดยยึดจากระเบียบแม่ของ สทบ. การท า
ระเบียบขึ้น เราก็ยังคงยึดถือหลักการมีส่วนร่วม ให้ทุกคนได้ร่วมเสนอความคิดเห็น ในการประชุม
ร่วมกัน เพราะการร่วมแสดงความคิดเห็นย่อมจะได้บทสรุปที่ดี ซึ่งเกิดจากการบูรณาการกันข้ึนมา” 

กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีหน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนดนโยบายเพื่อน า
นโยบายไปปฏิบัติ ในระดับย่อย คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยจะคัดเลือกตามคุณสมบัติที่มี
ความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะก าหนดระเบียบของกองทุนรวมไปถึงก าหนด
แผนปฏิบัติงานประจ าปีร่วมกับสมาชิกกองทุน เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีคู่ มือการด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีคู่มือใน              
การด าเนินงานในหลายประเภท ซึ่งมีการอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความส าคัญอย่างละเอียด เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น 

 
มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

2. กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนอย่าง
ชัดเจน โดยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาว่าคณะกรรมการท่านใดมีความรู้
ความสามารถที่โดดเด่นในด้านใด จะจัดสรรต าแหน่งให้ตรงกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ที่มี โดยมาจากหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบ านาญ รับจ้างทั่วไป ธุรกิจส่วนตัว รวมไปถึง
นักการเมืองท้องถิ่น โดยมีทั้งหมด 13 ท่าน แบ่งออกเป็น เพศชาย 2 คน และเพศหญิง 11 คน 
คณะกรรมการทุกท่านอาศัยอยู่ในชุมชนมานานกว่า 2 ปี นานที่สุดอาศัยในชุมชนมามากกว่า 20 ปี  

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางพลี มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 1. นางเบญจวรรณ์  จารุเพ็ญพูนผล  ประธานคณะกรรมการ 
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 2. นายพินิจ  สีทอง   รองประธานคณะกรรมการ 
 3. นายถิรคุณ  สถิตเสถียร  รองประธานคณะกรรมการ 
 4. นางณัชชา  บุญญสิทธิ์  เลขานุการ 
 5. นางศลิษา  เขือนอก   เหรัญญิก 
 6. นางจิรพรรณ  วรรณวิไลรัตน์  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
 7. นางอรุณ  สถิตเสถียร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นางมานพ  บุญประมุข  ฝ่ายสินเชื่อ 
 9. นางบรรจง  แพ่งสภา   ฝ่ายสินเชื่อ 

10. นางสมทรง  สุขสวัสดิ์  ฝ่ายสินเชื่อ 
11. น.ส.รินจง  มลศิลป์   ฝ่ายการตลาด 
12. น.ส.นิสา  เซี่ยงฉิน   ฝ่ายการตลาด 
13. นางวิไล  พัฒนเจริญ  ปฏิคม 

 
มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

3. กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแล และตรวจสอบการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ด าเนินการจะต้องบันทึกไว้เป็นเอกสารทั้งหมด ทั้งนี้  กองทุน
หมู่บ้านบางพลีจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ที่คอยรับเงินฝากจากสมาชิก และประชาชนทั่วไป เงินกู้
รูปแบบต่าง ๆ จะตรวจสอบจากใบเสร็จของแต่ละวัน และจะส่งมอบเงินให้ฝ่ายการเงินซึ่งรองประธาน
ท าหน้าที่เป็นเหรัญญิกในการดูแลเงินและน าเข้าฝากธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารออมสินเป็นธนาคาร
พ่ีเลี้ยงของกองทุน โดยฝากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ฝากทุกวันศุกร์ และการฝากเงินจะต้องมีการเซ็น
รับทราบโดยประธานและคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก 

ประธานและคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก จะต้องลงลายมือชื่อรับทราบว่ามีการฝากเงินบัญชี
ในประเภทใดบ้างและเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ โดยแบ่งออกเป็น บัญชีที่ 1 (บัญชีเงินกู้) บัญชีที่ 2 
(บัญชีสัจจะออมทรัพย์) บัญชีที่ 3 (บัญชีของสถาบันการเงินชุมชน) 
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กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านบางพลี ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
ไปปฏิบัติ มีความชัดเจนของนโยบาย ในระดับสูง 
 

กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 
 

มีเป้าหมายชัดเจนในการด าเนินการ 
1. กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีระเบียบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ กองทุนหมู่บ้าน

เปรมฤทัยมีการจัดท าระเบียบบริหารงานของกองทุนขึ้นเอง ซึ่งเกิดมาจากการประชุมร่วมกันของ
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมนึก          
สร้อยสังวาลย์ (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้อธิบายว่า  

 
เริ่มแรกกองทุนของเราใช้ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็น
หลัก แต่ไม่นานเราก็จัดท าระเบียบข้อบังคับของกองทุนขึ้นเอง ด้วยการน าระเบียบ
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมาเป็นต้นแบบ โดยน าเข้า         
ที่ประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน เพ่ือจัดท าระเบียบของ
กองทุนเราเอง แต่ในประเด็นที่ว่าเรามีแผนปฏิบัติงานประจ าปีไหม เราไม่ได้จัดท า 
ส่วนใหญ่จะใช้การด าเนินงานกิจวัตรเป็นหลัก 

 

ตัวช้ีวัด ความชัดเจนของนโยบาย 

- มีระเบียบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ , มี
หน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนด
นโยบายเพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติ , มีคู่มือการ
ด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน 

- การที่นโยบายกองทุนหมู่บ้านมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการด าเนินการ  

- มีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนอย่างชัดเจน 

- มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

- มีการควบคุมการปฏิบั ติ งาน  ดู แล  และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน มีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีหน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนดนโยบายเพื่อน า

นโยบายไปปฏิบัติ คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ซึ่งคณะกรรมการจะถูกคัดเลือกตาม
ความรู้ความสามารถที่มี ทั้งนี้ การที่จะเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยได้ ระเบียบของ
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยได้ระบุไว้ว่า จะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี ถึงจะมีคุณสมบัติใน
การเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุน 

กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีคู่ มือการด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีคู่มือใน           
การด าเนินงานในหลายประเภท ซึ่งมีการอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความส าคัญอย่างละเอียด         
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น 

 
มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

2. กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน          
อย่างชัดเจน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ประกอบไปด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ที่มี            
ความเหมาะสมและมีอัตราที่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ประธาน
คณะกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ ผู้ช่วยเหรัญญิก ตรวจสอบการกู้เงินและสารบรรณ เร่งรัดหนี้สิน
และตรวจสอบเงินกู้ ประชาสัมพันธ์และเร่งรัดหนี้สิน คณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย มี 
9 คน ประกอบไปด้วย เพศชาย 3 คน และเพศหญิงอีก 6 คน กรรมการอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะ
เวลานานมากกว่า 2 ปี โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่กันมามากกว่า 10 ปี ซึ่งถือว่ามีความผูกพันกับชุมชน
เปรมฤทัยมาอย่างยาวนาน ส าหรับอาชีพของคณะกรรมการหมู่บ้านเปรมฤทัยมาจากกลุ่มคนที่
หลากหลายมากกว่า 3 อาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ข้าราชการบ านาญ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
แม่บ้าน 

 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นายสมนึก   สร้อยสังวาลย์ ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
2. นางสาวปรินา  จิตพินิจธรรม รองประธานกองทุน 
3. นางสมใจ  บุญประสงค ์ กรรมการและเหรัญญิก 
4. นางสาวนัทธมา  แก้วจอมสิน กรรมการและเลขานุการ 
5. นางกุลชไม  ธนสารวนิช กรรมการกองทุนและผู้ช่วยเหรัญญิก 
6. นางสาวประยง ยะคะเสม กรรมการกองทุนและตรวจสอบการกู้เงินและ 

งานสารบรรณ 
7. นางละเอียด  อยู่นาค  กรรมการกองทุนฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและตรวจสอบ 

เงินกู ้
8. นายวสันต์  พงษาปาน กรรมการกองทุนฝ่ายประชาสัมพันธ์และเร่งรัด 
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หนี้สิน 
9. นายวิชาญ  บุญประสงค ์ กรรมการกองทุนฝ่ายประชาสัมพันธ์และเร่งรัด 

หนี้สิน 
 

มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
3. กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแล และตรวจสอบการบริหาร

จัดการอย่างต่อเนื่อง กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีการควบคุมการปฏิบัติและตรวจสอบการบริหารงาน
กันอย่างสม่ าเสมอ โดยเป็นรูปแบบของทุนทางสังคม คือ ใช้ความสัมพันธ์รักใคร่กลมเกลียวกันดุจเครือ
ญาติ คณะกรรมการและสมาชิกทุกคน มีเรื่องอะไรที่เป็นข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะก็จะพูดคุยกัน
อย่างเปิดเผย จึงส่งผลให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมใจ             
บุญประสงค์ (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 

กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีผู้ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี ซึ่งเป็นสมาชิกของ
กองทุนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี บัญชีและงบการเงินจะเผยแพร่ให้
สมาชิกทราบอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้างความโปร่งให้เกิดขึ้นในชุมชน นอกจากนี้
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีผู้ตรวจสอบภายในซึ่งก็คือ คณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิก 
ซึ่งมีค าสั่งแต่งตั้งที่ชัดเจนอย่างชัดเจน การฝากเงินในแต่ละครั้งจะต้องประกอบไป
ด้วยการตรวจสอบจากประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก           
ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติตามระเบียบของกองทุนอย่างเคร่งครัดเสมอ ทุกคนก็
ล้ วน เป็ นคนในหมู่ บ้ าน  ซึ่ งอยู่ ในชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน ดั งนั้ น 
คณะกรรมการและสมาชิกส่วนมากจะหวังดี และมีเจตนาที่ดีต่อกองทุนอยู่แล้ว 

 
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 
 

ตัวช้ีวัด ความชัดเจนของนโยบาย 

- มีระเบียบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ ,            
มีหน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนด
นโยบายเพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติ , มีคู่มือการ
ด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน 

- การที่นโยบายกองทุนหมู่บ้านมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการด าเนินการ  
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ตัวช้ีวัด ความชัดเจนของนโยบาย 

- มีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนอย่างชัดเจน 

- มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

- มีการควบคุมการปฏิบั ติ งาน  ดู แล  และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน มีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีความชัดเจนของนโยบาย ในระดับสูง 

 
กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 

 
มีเป้าหมายชัดเจนในการด าเนินการ 

1. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องมีระเบียบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ  เริ่มแรกของ
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องได้รับค าแนะน าจากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และกรมการพัฒนาชุมชน ในภายหลังกรรมการกองทุนหมู่บ้านร่วมกับ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในการจัดท าระเบียบของกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องโดยเฉพาะ โดยยึด
ต้นแบบจากระเบียบของ สทบ. เป็นต้นแบบ ประธานกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง มีอาชีพเป็น
ทนายความ ซึ่งมีความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของกองทุน ที่เด่นชัดสุดจะเป็น         
การจัดท าระเบียบของกองทุน เพราะจะมีระเบียบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ดังค าให้สัมภาษณ์
ของ คุณธรรมสรณ์ อัศวธีรวงศ์ (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
เริ่มแรกการด าเนินงานต่าง ๆ เนี่ย เราก็จะใช้แนวทางที่ทาง สทบ. และพัฒนาชุมชน
เขามีแพทเทิลให้เรา รูปแบบสัญญากู้ เอกสารต่าง ๆ พัฒนาชุมชนกับ สทบ. เขาก็มี
ต้นแบบทะเบียนต่าง ๆ ให้  ภายหลังคณะกรรมการกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน        
คลองสองพ่ีน้อง ก็ร่วมกันจัดท าระเบียบ โดยผมเป็นผู้น าในการเขียนระเบียบ ก็จะ
ปรับให้มีบริบทที่เหมาะสมกับกองทุนตรงนี้ พอมีการจัดตั้งเครือข่ายก็มีแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันมากขึ้น มีการพัฒนาที่เข้มแข็งขึ้น  
 
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับ ค าให้สัมภาษณ์ของ คุณมานพ แย้มเม่ง (สัมภาษณ์ ,               

19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
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เรายึดจากต้นแบบของเจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถ้าจะมี
การเปลี่ยนแปลงระเบียบอะไรตั้งแต่ เรื่องเล็กน้อย ๆ ไปจนเรื่องใหญ่ ๆ  ก็จะให้
สมาชิกร่วมกันโหวตเพ่ือลงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่อยู่เสมอ จะต้องรับความ
คิดเห็นจากสมาชิกด้วย จะท ากันเองแค่คณะกรรมการไม่ได้  
 
กองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องมีหน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนดนโยบาย

เพื่อน านโยบายไปปฏิบัติ โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง จะก าหนดให้
สอดคล้องกับความสามารถ พิจารณาจากความเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ประสบการณ์ โดยพิจารณาจาก
ความสามารถว่าผู้ใดมีความสามารถด้านใดเป็นพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ที่ก าหนด
นโยบายในระดับกองทุน 

กองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องมีคู่มือการด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีคู่มือใน
การด าเนินงานในหลายประเภท ซึ่งมีการอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความส าคัญอย่างละเอียด        
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น 
 
มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

2. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องมีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
อย่างชัดเจน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องมาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
พนักงานบริษัทเอกชน แม่บ้าน ทนายความ รวมไปถึงนักบัญชี โดยทุกคนจะมีความถนัดที่แตกต่างกัน
ออกไปซึ่งกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องมีจุดแข็ง คือ ผู้น าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านหลักการ
ทางกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ี
น้องมีกรรมการทั้งหมด 15 คน แบ่งออกเป็น เพศชาย 10 คน และเพศหญิง 5 คน ซึ่งมีจ านวนเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง จ านวน 5 คน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องต้องมีคุณสมบัติที่
ส าคัญโดยต้องอาศัยอยู่ในชุมชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 1. นายธรรมสรณ์  อัศวธีรวงศ ์  ประธานกองทุน 
 2. นายมานพ  แย้มเม่ง   รองประธานคนที่ 1 / สินเชื่อ 
 3. นางทิพบดี  อ่ าสกุล   รองประธานคนที่ 2 / เลขาฯ / สินเชื่อ 
 4. นางโสภา  บุญคง   รองประธานคนที่ 3 
 5. นางเอมอร  เนตรสูตร  เหรัญญิก 
 6. นายไตร  ค าส าโรง  ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 
 7. นายบุญลือ  ใจกันทา   ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 
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 8. นายอนุกูล  เจนสมุทร  ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 
 9. พ.จ.อ.บุญน า  แสงนาครินทร์  ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 
 10. นายจตุรงค์  อ่ิมจิตต์   ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน 
 11. นางอุทัย  รวงผึ้ง   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 12. นางพัชราพร  กันเดช   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 13. นายสุรชัย  จงสันติ   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 14. นายสมบัติ  สหธนสมบูรณ์  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 15. นางสาวชมพูนุท อ่ าสกุล   เจ้าหน้าที ่
 
มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

3. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องมีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแล และตรวจสอบ        
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องมีการควบคุมตรวจสอบ โดยที่
คณะกรรมการทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแล ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน คือ เหรัญญิกของ
กองทุน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งอย่างชัดเจน และยังมีสมาชิกกองทุนที่มีความรู้ความสามารถของกองทุนมา
ช่วยตรวจสอบดูความเรียบร้อยและถูกต้องของบัญชี และในการประชุมคณะกรรมการ ในที่ประชุมจะ
น าสมุดบัญชีแต่ละเล่มมาให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันถึงการเคลื่อนไหวของบัญชี ในการท าบัญชีและ
ปิดงบดุล สามารถที่จะตรวจสอบได้ เพราะมีข้อมูลดิบเก็บไว้เหมือนรูปแบบของการบริหารงานของ
บริษัทเอกชนทั่วไป ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณธรรมสรณ์ อัศวธีรวงศ์ (สัมภาษณ์ , 19 มิถุนายน) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า 

 
ในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เราจะเอาสมุดบัญชีมาให้ในที่ประชุมของ
คณะกรรมการมาร่วมกันดูเลย นอกจากนี้เรายังมีการท าบัญชีและปิดงบดุลอะไร   
ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถตรวจสอบได้ บัญชีก็ท าเหมือนบริษัทเหมือนเก็บหลักฐานดิบ
ทุกอย่างย้อนหลังได้ แล้วมีสรุปปิดงบอีกครั้งหนึ่ง 

 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณทิพบดี อ่ าสกุล (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) 

ที่ได้กล่าวไว้ว่า   
 
มีการควบคุมตรวจสอบโดยกรรมการสอดส่องร่วมกัน รวมไปถึงมีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยเหรัญญิกของกองทุนเอง และมีผู้ที่ท าบัญชีเป็นมาคอย
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ตรวจสอบดูบัญชีให้อีกที เพื่อความถูกต้อง ผู้ที่ตรวจสอบบัญชีให้เป็นสมาชิกของเรา
ด้วยนะ แล้วเขาจบบัญชีมาจากมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชีโดยเฉพาะ 

 
กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 

ตัวช้ีวัด ความชัดเจนของนโยบาย 

- มีระเบียบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ ,            
มีหน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนด
นโยบายเพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติ , มีคู่มือการ
ด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน 

- การที่นโยบายกองทุนหมู่บ้านมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการด าเนินการ  

- มีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนอย่างชัดเจน 

- มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

- มีการควบคุมการปฏิบั ติ งาน  ดู แล  และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน มีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีความชัดเจนของนโยบาย ในระดับสูง 
 

กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
 

มีเป้าหมายชัดเจนในการด าเนินการ 
1. กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีระเบียบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ  กองทุนหมู่บ้าน 

สามแพรก มีระเบียบของกองทุนหมู่บ้านที่จัดท าขึ้นเองโดยเฉพาะ โดยยึดต้องแบบจากระเบียบใหญ่
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดยการจัดท าระเบียบมีพัฒนากร
อ าเภอทุ่มเทให้ค าชี้แนะในประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดี การจัดท าระเบียบนี้เป็นการจัดท าร่วมกันของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกและสมาชิกองทุน นอกจากนี้ในการประชุมร่วมกันจะมีบันทึก
การประชุมของคณะกรรมการ ซึ่งจะมีบันทึกถึงเป้าหมายว่าในอนาคตจะด าเนินการเรื่องใด ๆ บ้าง 
โดยถือได้ว่าเป็นแผนงานอย่างหยาบ ๆ ที่กองทุนมี เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน          
ซ่ึงเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมชาย ใจฉ่ า (สัมภาษณ,์ 17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
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การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านสามแพรกก็เพ่ือให้ประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชน ไม่ต้องมี
ปัญหาทางการเงิน ไปเป็นหนี้นอกระบบให้เหนื่อยกายเหนื่อยใจ ช่วยเหลือผู้ที่มี
รายได้น้อย เรามีดอกเบี้ยที่ถูกให้ ในแต่ละปีจะมีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ประชุม
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกับสมาชิกกองทุน เราก็จะมีการจัดท าระเบียบขึ้นมา
เป็นระเบียบเฉพาะของเราเอง โดยการท าจะยึดถือระเบียบใหญ่ของทางเจ้าหน้าที่รัฐ
ในส่วนของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพราะพวกเราเป็น
คณะกรรมการชุดใหม่ทั้งหมด ในอดีตไม่มีเลย 

 
ข้อความดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดที่ลึกซึ้งขึ้นตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสุริยาภรณ์ 

เอ่ียมเจริญ (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 
คณะกรรมการในอดีตรุ่นแรก ๆ ไม่ได้ท าระเบียบขึ้น แต่ปัจจุบันเรามีระเบียบของเรา
เอง โดยจัดท าร่วมกัน ยึดต้นแบบจากระเบียบจากทางภาครัฐ และมีพัฒนากรที่เคย
ดูแลพื้นที่ของเรา มาช่วยในการดูแลปรับปรุงระเบียบ จนสมบูรณ์แบบ ปกติเราจะมี
แผนปฏิบัติงานประจ าปีในรูปแบบของบันทึกการประชุมว่าจะท าอะไรบ้างในอนาคต
ที่จะถึง แต่ไม่ได้ท าเป็นรูปเล่มที่สมบูรณเ์ทา่ไหร่ 
 
ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสโรชา จินะการ  (สัมภาษณ์ ,               

17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 
กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีระเบียบที่จัดท าขึ้นเองโดยเป็นการพิจารณาร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน และมีเจ้าหน้าที่รัฐ คุณพัฒนากร
อ าเภอคนหนึ่งที่เคยมาท างานที่นี่ มาคอยช่วยดูและให้ค าชี้แนะเรื่องระเบียบ ให้
ค าแนะน าเรื่องบัญชีต่าง ๆ ให้ ตอนนี้เขาย้ายไปแล้ว แต่ได้ฝากระบบที่ดีไว้ ในแต่ละ
การประชุมเราจะมีบันทึกการประชุม ก็เหมือนกับท าให้เห็นว่าในอีก 1 ปี เราจะท า
อะไรบ้าง ซึ่งเป็นมติของที่เราประชุมไว้ ส่วนใหญ่ก็ท าได้ครบเวลามีเป้าหมายอะไร 
ขัดแย้งกันบ้างนิดหน่อย แต่ก็ไม่มีอะไร คุยกันได้ ตกลงกันได้ 
 
กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีหน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนดนโยบายเพื่อน า

นโยบายไปปฏิบัติ คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรก คัดเลือกกันเข้ามาโดยจะต้อง มี
คุณสมบัติที่ส าคัญ  โดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ ในชุมชนสามแพรกอย่างน้อย 2 ปี  เข้ามาท าหน้าที่ 
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คณะกรรมการจะจัดท าระเบียบของกองทุน และก าหนดเป้าหมายว่าในเวลาถัดไปจะเดินไปให้ถึง
เป้าหมายนั้นอย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีคู่ มือการด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน  โดยมีคู่มือ                
ในการด าเนินงานในหลายประเภท ซึ่งมีการอธิบายในประเด็นต่ าง ๆ ที่มีความส าคัญอย่างละเอียด 
เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น นอกจากนี้ยังมี
เอกสารแผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ชุมชน โดยได้กล่าวถึงประวัติของกองทุน หลักการ                
ในการให้บริการของกองทุนว่าเป็นอย่างไร และถ้าจะมาขอกู้ต้องมีคุณสมบัติเช่นไร ต้องใช้หลักฐานใด
ในการด าเนินการ 
 
มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

2. กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนอย่าง
ชัดเจน กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีการคัดเลือกคณะกรรมการตามหลักความรู้ความสามารถ และที่
ส าคัญจะต้องอาศัยในชุมชนไม่ต่ ากว่า 2 ปี ในกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าบุคคลเหล่านั้นได้อาศัย
อยู่ในชุมชนมานานแล้ว ในกองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีกรรมการทั้งหมด 10 คน โดยแบ่งออกเป็น 
ผู้ชาย 3 คน และผู้หญิง 7 คน สรุปได้ว่ามีจ านวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 4 คน ส าหรับอาชีพของ
คณะกรรมการนั้น ประกอบไปด้วยหลากหลายอาชีพ ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว และ
รับจ้างอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกจะท าหน้าในการบริหารงานของกองทุน 
และถ้าผู้ใดปฏิบัติงานไปแล้วขาดความเหมาะสม ในระยะเวลาอีก 2 ปี จะมีการเลือกคณะกรรมการ
ชุดใหม่ ซึ่งจะไม่ได้รับการคัดเลือกอีก และถ้าท าผิดในหน้าที่ขณะด ารงต าแหน่งก็จะถูกให้ออกจาก
คณะกรรมการ รวมไปถึงมีการด าเนินคดีตามกฎหมาย 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรก มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นายสมชาย  ใจฉ่ า   ประธานกองทุน 
2. นายวิรัตน์  ศรีโฮง   รองประธาน 
3. นางสาวสุริยาภรณ์ เอ่ียมเจริญ  เหรัญญิก 
4. นางสโรชา  จินะการ   นายทะเบียน 
5. นายอนุกูล  จินะการ   ฝ่ายกฎหมาย 
6. นางกาญจนา  พลศักดิ ์  ประชาสัมพันธ์ 
7. นางสาวยุวดี  พิบูลย์ศิลป์  กรรมการ 
8. นางจินดามณี  ช านาญ   กรรมการ 
9. นางเยาวลักษณ์ กระจ่างศร ี  กรรมการ 
10. นางสาวนิดา  กลั่นเงิน   กรรมการ 
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มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
3. กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแล และตรวจสอบ            

การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยกรรมการจะต้องคอยตรวจดูสัญญากู้และทะเบียนต่าง ๆ อยู่เสมอ ประธานกองทุนจะเป็นผู้ที่ลง
ลายมือชื่อฝากเงินกับธนาคารเอง โดยลงลายมือชื่อพร้อมกับกรรมการอีก 2 ท่าน เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อจะน าเงินไปฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ในประเด็นของขั้นตอนการขอกู้ 
วันที่ 1–5 ของทุกเดือน จะเปิดให้สมาชิกมาเขียนค าร้องขอกู้ วันที่ 8 คณะกรรมการจะประชุมเพ่ือ
อนุมัติเงินกู้ วันที่ 9 จะเรียกสมาชิกให้มารับเงินที่อนุมัติวันที่ 10 ของทุกเดือน ส าหรับระยะเวลารอ
คอยในการตรวจสอบและด าเนินการต่าง ๆ หลังจากการเขียนขอกู้จะประมาณ 30 วัน ตามค าให้
สัมภาษณ์ของ คุณสุริยาภรณ์ เอี่ยมเจริญ (สัมภาษณ,์ 17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
ประธานกองทุนเป็นคนเซ็นชื่อฝากเงินเอง พร้อมกับกรรมการอีก 2 คน เซ็นรับรู้
เวลาจะไปฝากเงินที่ธนาคารพาณิชย์ อย่างในเรื่องของการกู้เนี่ยเราก็จะมีระบบของ
เรา คือ วันที่ 1-5 เขียนค าร้องขอกู้  เพราะบางทีติดเสาร์อาทิตย์ วันที่ 8 ประชุม
อนุมัติ วันที่ 9 โทรตาม วันที่ 10 ให้มารับเงินกู้ได้ ระยะรอคอยในการตรวจสอบจะมี 
30 วัน ประมาณ 1 เดือนค่ะ กรรมการกองทุนก็มาคอยพิจารณาดูสัญญากู้ ทะเบียน
ต่าง ๆ ตลอดเวลา 
 

กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
 

ตัวช้ีวัด ความชัดเจนของนโยบาย 

- มีระเบียบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ ,             
มีหน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนด
นโยบายเพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติ , มีคู่มือการ
ด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน 

- การที่นโยบายกองทุนหมู่บ้านมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการด าเนินการ  

- มีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนอย่างชัดเจน 

- มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

- มีการควบคุมการปฏิบั ติ งาน  ดู แล  และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน มีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
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ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน

หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีความชัดเจนของนโยบาย ในระดับสูง 
 

กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 

มีเป้าหมายชัดเจนในการด าเนินการ 
1. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีระเบียบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ  กองทุนหมู่บ้าน        

สุขสวัสดิ์มีระเบียบรองรับการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ โดยระเบียบที่จัดท าขึ้นได้ยึดหลัก
ตามระเบียบจากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นต้นแบบ และน ามา
บูรณาการร่วมกับระเบียบของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาอาชีพของกองทุนที่ เกิดขึ้นมานาน
แล้ว เริ่มการด าเนินการจัดท าแผนโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ โดยยึดหลักคุณธรรม       
5 ประการ ได้แก่ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบร่วมกัน มีความเห็นอกเห็นใจกันและไว้วางใจกัน 
โดยในแต่ละปีก็จะจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี โดยการประชุมร่วมกันว่าจะมีเป้ าหมายในแต่ละปีเป็น
อย่างไร โดยปกติก็ท าได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ที่ไม่ตรงจะเป็นในเรื่องของการเพ่ิมขึ้นของจ านวน
สมาชิกที่จะมาฝากสัจจะออมทรัพย์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังค าให้สัมภาษณ์
ของ คุณเทพพิทักษ์ ทนทาน (สัมภาษณ,์ 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

 
สถาบันการเงินบ้านสุขสวัสดิ์ เป็นต้นแบบของสถาบันการเงินชุมชนในจังหวัด
สมุทรปราการ เริ่มมาจากกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตปี 2541 การด าเนินงานเริ่ม
จากการน าคุณธรรม 5 ประการ มาเป็นองค์ประกอบหลักในการบริหารจัดการ          
มีความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบร่วมกัน มีความเห็นอกเห็นใจกันและไว้วางใจกัน 
การให้บริการของเราก็จะมีการฝากสัจจะออมทรัพย์ มีการให้กู้ยืม หมุนเงินไปเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต หลังจากนั้นปี 2544 มีนโยบายกองทุนหมู่บ้านจากรัฐบาล 
หมู่บ้านของเราก็ใช้แนวทางการจัดการจากกลุ่มออมทรัพย์ หลังจากปี 2546 ก็ได้รับ
การประเมินเป็นกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดในเรื่องของกองทุนหมู่บ้าน ปลายปี 
2548 สทบ. ยกสถานะของกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการประเมินว่าดี ให้เป็นธนาคาร
หมู่บ้าน โดยการมีธนาคารออมสินเข้ามาร่วม หลังจากนั้นกองทุนของเราก็ถูกยก
ฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชน ปลายปี 2551 ก็ได้ชื่อว่าสถาบันการเงินบ้าน           
สุขสวัสดิ์ จะท าอย่างไรให้กองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีมาตรฐาน
เหมือนธนาคาพาณิชย์ ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ เราพิจารณาจาก
ระเบียบของ สทบ. น ามาบูรณาการร่วมกับระเบียบของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ของเรา
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เอง เราเอาปัญหาและความรู้สึกของชุมชนมาร่วมกันท าแผน คุณธรรม 5 ประการ  
แผนพัฒนาเราก็มีว่าแต่ละปีเราจะมีเป้าหมายอะไรบ้าง ปกติก็ปฏิบัติได้ครบนะ แต่
ขาดก็เรื่องการเพิ่มขึ้นของจ านวนสมาชิกสัจจะออมทรัพย์ไม่เท่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้ 
 
ค ากล่าวข้างต้นสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเจริญสุข พุฒซ้อน (สัมภาษณ์ ,               

14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
 

ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ก็พิจารณาจัดท าร่วมกันในหมู่คณะกรรมการ
กองทุน ซึ่งยึดต้นแบบจากระเบียบใหญ่จากทางรัฐ แล้วปรับใช้ร่วมกับระเบียบของ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาอาชีพของหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ค่ะ ระเบียบเหล่านี้
ปกติก็จะปรับเปลี่ยนกันได้แต่ต้องผ่านที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้ทุกคนมีสิทธิ์ในการร่วม
คิดร่วมจัดท า  
 
กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีหน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนดนโยบายเพื่อ        

น านโยบายไปปฏิบัติ คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ซึ่งการคัดเลือกให้ได้มาซึ่งบุคคล
เหล่านี้ก็จะมาจากคนในชุมชน โดยมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ จะต้องเป็นอาศัยในชุมชน 2 ปีเป็นอย่าง
น้อย 

กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีคู่ มือการด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีคู่มือใน            
การด าเนินงานในหลายประเภท ซึ่งมีการอธิบายในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความส าคัญอย่างละเอียด 
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ได้       
มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์แจกประชาชนที่สนใจและเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์สถาบันการเงินบ้าน       
สุขสวัสดิ์ โดยรายละเอียดที่ส าคัจะมีที่อยู่ของสถานที่ท าการ เวลาเปิดท าการ ข้อมูลทั่วไปอ่ืน ๆ 
ประเภทในการให้บริการของสถาบันแห่งนี้ โครงสร้างคณะกรรมการที่บริหารงาน วัตถุประสงค์        
รวมไปถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 
มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

2. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ มีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน           
อย่างชัดเจน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ประกอบไปด้วยหลากหลายอาชีพ แต่อาชีพ
แม่บ้านมีสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับอาชีพอ่ืน ๆ ในหมู่คณะกรรมการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเอกชน
วัยเกษียณ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ประกอบไปด้วยต าแหน่งต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม
กับการด าเนินงาน ในส่วนของการคัดเลือกว่าใครจะได้รับต าแหน่งหน้าที่อะไร จะพิจารณา              
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จากความสามารถที่มีทั้งประสบการณ์และคุณวุฒิ  โดยที่จะมีการเลือกใหม่ทุก ๆ 2 ปี จากมติของ         
ที่ประชุมตามหลักการทางประชาธิปไตยและหลักการธรรมาภิบาล คณะกรรมการที่เข้ามาร่วมท างาน
กับทางกองทุน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมานานมากแล้ว อย่างน้อยประมาณ 10 ปี แต่การที่จะเป็น
กรรมการได้ต้องยึดหลักเกณฑ์โดยจะต้องอาศัยอยู่ในชุมชนไม่ต่ ากว่า 2 ปี โดยในปัจจุบันมีกรรมการ
ทั้งหมด 14 คน แบ่งออกเป็น ผู้ชาย 4 คน และผู้หญิง 10 คน ซึ่งมีชายน้อยกว่าผู้หญิง 6 คน ส าหรับ
เรื่องค่าตอบแทนประธานจะได้รับค่าตอบแทน 500 บาทต่อเดือน กรรมการได้ค่าตอบแทนคนละ 100 
บาทเมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ แต่ก าลังจะด าเนินการปรับหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมที่มี
ข้อสรุปให้ได้ค่าตอบแทนจ านวน 200 บาท อย่างเร็วที่สุด รูปแบบของเวลาการท างานจะมีตาราง
ผลัดเวรกันท างาน ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเทพพิทักษ์ ทนทาน (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้
อธิบายไว้ว่า 

 
การคัดเลือกคณะกรรมการเข้ามาท างานนะ ปกติ 2 ปี เลือกใหม่ที แต่ก็จะได้คน
หน้าเดิม ๆ เข้ามา เพราะว่ามีความเชื่อมั่นและไว้ใจโดยชุมชน เราก็พยายามดึงคน
รุ่นใหม่เข้ามาบริหารงาน จะเป็นกรรมการได้ต้องยึดหลักเกณฑ์โดยจะต้องอาศัยอยู่
ในชุมชนไม่ต่ ากว่า 2 ปี ถึงเข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารจัดการได้ ต้องมีคุณธรรม
และมีธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ จนคนในชุมชนให้การยอมรับ ส าหรับการที่จะให้
ใครด ารงต าแหน่งอะไร เราจะพิจารณาตามความสามารถ ตามความเหมาะสมของ
แต่ละคนว่าจะให้ใครท าหน้าที่อะไร ตอนนี้มีคณะกรรมการมีทั้งสิ้น 14 ท่าน ผู้ชายมี 
3 คน ผู้หญิง 11 คน  
 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. นางเจริญสุข  พุฒซ้อน   ประธาน 
2. นายประสิทธิ์  บุญพิทักษ ์  รองประธานสินเชื่อและประชาสัมพันธ์ 
3. นางมยุรี  น้อยนาค  รองประธานฝ่ายตรวจสอบ 
4. นางประยงค์  เอกฉัตร   รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชี 
5. นางสมศรี  ศิร ิ   เลขา 
6. นางสาวปณรัญช์ แซ่ตั้น   ผู้ช่วยเลขา 
7. นางประนอม  พัวพงษ ์   ฝ่ายตรวจสอบ 
8. นางเผชิญ  ศรีเชื้อ   ฝ่ายตรวจสอบ 
9. นางอรวรรยา  ทิพย์เนตร  ฝ่ายตรวจสอบ 
10. นางสาววัญเพ็ญ ตรีธรรม   บัญชี 
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 11. นายสุพจน์  ยิ่งอร่าม   บัญชี 
 12. นางสาวทิพเกสร ยี่เข่ง   ประชาสัมพันธ์ 
 13. นายกลม  ชินภาสน์  สินเชื่อ 
 14. นายเทพพิทักษ์ ทนทาน   การเงิน 

 
มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

3. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแล และตรวจสอบการบริหาร
จัดการอย่างต่อเนื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ คณะกรรมการจะ
ช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างสามัคคี ล าดับแรกจะมีการตรวจสอบภายในกันเองก่อนว่าบัญชีมีการจัดท า
ถูกต้องหรือไม่ หลังจากนั้นจะมีการตรวจสอบโดยจ้างพนักงานบัญชีจากภายนอกมาตรวจสอบความ
ถูกต้องของบัญชีให้ทุก ๆ เดือน ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการกองทุน
จะมีค าสั่งแต่งตั้งอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเจริญสุข พุฒซ้อน 
(สัมภาษณ,์ 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

 
เราจะมีผู้ตรวจสอบภายในคอยตรวจสอบตลอดเวลา โดยคณะกรรมการจะร่วมกัน
ตรวจสอบและพวกเราจะลงทะเบียนคุมอยู่แล้ว เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ว่า
ยอดเงินมันตรงไหม พอถึงสิ้นเดือนก็จะจ้างผู้ตรวจสอบเอกชนมาดูว่าเราท าบัญชี
ถูกต้องไหม มีอะไรผิดพลาดในการท าบัญชีหรือเปล่า สถาบันของเราก็ท าเหมือน
รูปแบบบริษัทเอกชน ซึ่งค าสั่งแต่ตั้งของผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชี   
จะมีการเขียนไว้อย่างชัดเจน 
 
ค ากล่าวข้างต้นสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเทพพิทักษ์ ทนทาน (สัมภาษณ์ ,            

14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 
ก่อนที่คณะกรรมการกองทุน จะน าเงินไปฝากที่ธนาคารพาณิชย์ พวกเราก็จะ
ตรวจสอบกันภายในก่อนอยู่แล้ว และมีผู้ตรวจสอบที่เป็นนักบัญชีมาตรวจสอบในแต่
ละเดือนอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อให้เกิดความถูกต้องของบัญชี เงินขาดไป 10 บาท เขา
ก็จะแจ้งมาท่ีคณะกรรมการให้ไล่หากันว่าขาดไปเพราะอะไร ส่วนไหนบ้าง 
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กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 

ตัวช้ีวัด ความชัดเจนของนโยบาย 

- มีระเบียบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ ,            
มีหน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนด
นโยบายเพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติ , มีคู่มือการ
ด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน 

- การที่นโยบายกองทุนหมู่บ้านมีเป้าหมายที่
ชัดเจนในการด าเนินการ 

- มีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการ
กองทุนอย่างชัดเจน 

- มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

- มีการควบคุมการปฏิบั ติ งาน  ดู แล  และ
ตรวจสอบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

- มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน มีการควบคุมตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
ไปปฏิบัติ มีความชัดเจนของนโยบาย ในระดับสูง 

 

4.2.2 ปัจจัยด้านการสื่อสารขององค์การ 
 

กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
 

การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน เที่ยงตรง สม่ าเสมอ 
 1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จะสื่อสารกับ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางพลีโดยรูปแบบท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ เมื่อเจ้าหน้าที่ สทบ. 
ต้องการที่จะติดต่อกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพ่ือแจ้งข่าวสารที่มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อน
นโยบายกองทุนหมู่บ้าน โครงการของรัฐที่สนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน รวมไปถึงส่งมอบนโยบายของ 
สทบ. เจ้าหน้าที่ สทบ. จะสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ แต่ในปัจจุบัน
สังคมไทยได้เริ่มเข้าสู่สังคมยุคดิจิตอล จึงได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพ่ืออ านวยความสะดวก
และสนับสนุนให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการติดต่อสื่อสารผ่าน        
ทางช่องทางออนไลน์อย่าง โปรแกรมไลน์ในมือถือสมาร์ทโฟน ก่อนที่จะแจ้งเป็นเอกสารที่ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือให้เกิดความทันด่วนต่อสถานการณ์อยู่เสมอ  
 2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.) สื่อสารกับ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางพลีเป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน โดยปกติแล้ว
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ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไม่ได้จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านอย่างเป็นทางการอยู่เป็นประจ า แต่ด้วยประธานกองทุนหมู่บ้านบางพลีได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงได้มีการประชุมร่วมของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอยู่เสมอ นอกจากนี้ท่านยังได้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สทบ. 
แบบไม่เป็นทางการอยู่เป็นประจ าจึงได้มีการติดต่อสื่อสารสม่ าเสมอ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร            
ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ท าให้การส่งข่าวเพื่อการน านโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ 
 
มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 

3. เจ้ าหน้ าที่ ของส านั กงานกองทุนห มู่บ้ านและชุมชน เมืองแห่ งชาติ  (สทบ .)                  
ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เม่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน        
บางพลีร้องขออย่างรวดเร็ว โดยปกติเจ้าหน้าที่ สทบ. จะเป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านด้วย        
การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากรัฐส่วนกลาง อย่างเช่นในกรณีที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ิมทุน
สนับสนุนให้แก่กองทุนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ สทบ. จะรีบท าหน้าที่ในการแจ้งข่าวมาที่กองทุนแต่ละแห่ง 
รวมไปถึงเมื่อมีข่าวสารจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีโครงการดี ๆ ที่มี         
ความเกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน ก็จะรีบแจ้งมาทางกองทุนโดยทันท ี 

 
กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
 

ตัวช้ีวัด การสื่อสารขององค์การ 

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติจะสื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านโดยรูปแบบที่ เป็นลายลักษณ์
อักษรเสมอ 

- การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน 
เที่ยงตรง สม่ าเสมอ  

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติสื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนเป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 
เดือน 

- การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน 
เที่ยงตรง สม่ าเสมอ 

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้
ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ ใ น เรื่ อ ง ต่ า ง  ๆ  เมื่ อ

- มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจาก
ส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
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ตัวช้ีวัด การสื่อสารขององค์การ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร้องขออย่าง
รวดเร็ว 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านบางพลี ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
ไปปฏิบัติ มีการสื่อสารขององค์การ ในระดับสูง 

 
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 

 
การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน เที่ยงตรง สม่ าเสมอ 

1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จะสื่อสารกับ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยโดยรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ การสื่อสาร
ร่วมกันระหว่างกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยกับเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะมี
การติดต่อกันเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ โดยจะเป็นหนังสือราชการที่ออกจากหน่วยงาน สทบ.            
แต่ในทุก ๆ ครั้ง ทางเจ้าหน้าที่ของ สทบ. จะติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ก่อนที่เอกสารจะมาถึง ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารของข้อมูล และตอกย้ าความชัดเจนของการสื่อสารด้ว ย
เอกสาร ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมนึก สร้อยสังวาลย์ (สัมภาษณ์ , 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
“ส่วนใหญ่ทาง สทบ. จะโทรศัพท์มาหาพวกผมที่กองทุนเปรมฤทัยโดยตรง และเอกสารที่เป็น            
ลายลักษณ์อักษรค่อยส่งตามมาทีหลัง เอกสารที่ส่งมาก็จะมีเรื่องประชุมและระเบียบต่าง ๆ” 

2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.) ไม่ได้สื่อสาร
กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยเป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน กล่าวคือ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ไม่ค่อยได้รับการติดต่อสื่อสารจากเจ้าหน้าที่ สทบ. ยกเว้นแต่
มีนโยบายใหม่จากหน่วยงานภาครัฐ จนในบางครั้งกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีความต้องการที่จะได้รับ
การติดต่อบ่อยครั้งขึ้น เพ่ือให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง แต่กระนั้นกองทุนหมู่บ้าน
เปรมฤทัยได้รับการติดต่อจากธนาคารออมสินให้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านเป็นระยะ   
ดังค าให้สัมภาษณ์ของคุณสมนึก สร้อยสังวาลย์ (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ทางเราไม่
ค่อยที่จะได้ประชุมร่วมกับ สทบ. เท่าไหร่นัก เนื่องจากว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของคณะกรรมการ
เครือข่ายในระดับต่าง ๆ จนให้บางครั้งขาดข้อมูลข่าวสารในบางครั้ง หรือถ้าได้ติดต่อสื่อสารมากกว่านี้
ก็อาจส่งผลให้กองทุนมีความเข้มแข็งที่มากขึ้น”  
 ค าสัมภาษณ์ข้างต้นยังสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมใจ บุญประสงค์ (สัมภาษณ์, 
14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
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ส่วนมากกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยของเราตกข่าว เนื่องจากไม่ได้เป็นตัวแทน
เครือข่ายระดับจังหวัด บางทีเขาอาจจะเข้าใจว่าเราท างานดีแล้วก็เป็นได้ แต่ถ้าถาม
ถึงประเด็นของการท างานร่วมกับ สทบ. เจ้าหน้าที่ สทบ. ก็มีการแจ้งนโยบายเสมอ 
ไม่ขาดตกบกพร่อง เมื่อทางภาครัฐมีนโยบายใหม่ ๆ แต่การที่จะได้เข้าร่วมประชุม
กับ สทบ. แล้วได้ข้อมูลโดยตรง จะต้องเป็นตัวแทนเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือก        
ซึ่งจะเป็นตัวแทนเฉพาะบางกองทุนเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่ สทบ. จะเน้นที่เครือข่าย
จังหวัดเป็นหลัก 
 

มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
3. เจ้ าหน้ าที่ ของส านั กงานกองทุนห มู่บ้ านและชุมชน เมืองแห่ งชาติ  (สทบ .)                    

ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เม่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
เปรมฤทัยร้องขออย่างรวดเร็ว สทบ. ให้ความช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยในด้านการอบรมที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายกองทุน นอกจากนี้จะเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางกองทุน
หมู่บ้านเปรมฤทัยอยากจะได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ มากกว่าปัจจุบัน ดังค าให้สัมภาษณ์ของ 
คุณสมใจ บุญประสงค์  (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

 
สทบ. ก็ช่วยเหลือด้านการอบรมกับเรานะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายกองทุน แต่ไม่
บ่อยครั้งนัก สมัยนั้นกองทุนของเราได้รับการคัดเลือกจากกองทุนหลายแห่ง ๆ ซึ่ง
กองทุนของเรามีตัวแทนไปทั้งหมด 3 คน ให้เข้าไปอบรมเกี่ยวกับการด าเนินงาน
กองทุน ก็ดีนะ ได้ความรู้เพ่ิมเติมเป็นอย่างมาก แต่ถ้าถามว่าหน่วยงานไหนได้พูดคุย
กันบ่อยมากกว่าก็คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินช่วยเหลือเราเยอะมากเลย 
ทั้งแจกคอมพิวเตอร์ให้ สอนโปรแกรมท าบัญชี มีการประชุมร่วมกันกับกองทุนที่จัด
กิจกรรมขึ้นโดยธนาคารออมสินด้วย 
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กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 
 

ตัวช้ีวัด การสื่อสารขององค์การ 

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติจะสื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านโดยรูปแบบที่ เป็นลายลักษณ์
อักษรเสมอ 

- การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน 
เที่ยงตรง สม่ าเสมอ  

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้
ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ ใ น เรื่ อ ง ต่ า ง  ๆ  เมื่ อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร้องขออย่าง
รวดเร็ว 

- มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจาก
ส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีการสื่อสารขององค์การ ในระดับปานกลาง 
 

กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 

การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน เที่ยงตรง สม่ าเสมอ 
1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จะสื่อสารกับ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องโดยรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ เวลาที่มี
นโยบายใหม่ส่งลงมาที่ระดับกองทุน เจ้าหน้าที่ สทบ. ประจ าจังหวัดสมุทรปราการ จะเป็นผู้ส่ง
นโยบาย ผ่านมาทางครือข่ายจังหวัด หลังจากนั้นเครือข่ายจังหวัดจึงจะส่งต่อไปยังเครือข่ายอ าเภอ 
แล้วส่งต่อไปยังเครือข่ายต าบล เมื่อข้อมูลถึงระดับเครือข่ายต าบลจึงจะแจ้งทุกกองทุนให้ทราบ แต่ถ้า
เร่งด่วนมากก็จะส่งตรงไปที่ประธานกองทุนแต่ละแห่งเลย ในอดีตจะส่งเป็นเอกสารล่วงหน้ามาก่อน 
แต่ในปัจจุบันข้อมูลถูกส่งมาทางโปรแกรมไลน์ของมือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของ          
ทางภาครัฐที่ต้องการจะใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน เจ้าหน้าที่ สทบ. ส่งไฟล์เอกสารมาทันที 
หลังจากนั้นจึงส่งเอกสารตามมาในภายหลัง ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณธรรมสรณ์ อัศวธีรวงศ์ 
(สัมภาษณ,์ 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
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เจ้าหน้าที่ สทบ. ประจ าจังหวัด เวลาที่เขามีนโยบายอะไรใหม่ ๆ ลงมา เขาก็จะส่ง
ข่าวมาทางเครือข่าย ประธานเครือข่ายจังหวัด ก็จะส่งมาทางเครือข่ายอ าเภอ ส่งไป
ยังเครือข่ายต าบล มันก็จะเป็นชั้น ๆ ไป ถ้ามันรีบเร่งมาบางครั้งเขาก็จะผ่านไป 
ประธานกองทุนต าบลเลย แล้วก็ส่งไปที่ประธานทุกกองทุนเลย เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วในการส่งข่าว ไม่งั้นจะไม่ทัน เวลา เมื่อก่อนเขาส่งมาเป็นเอกสารผ่าน         
พัฒนากรอ าเภอ แต่เดี๋ยวนี้มันมีไลน์ มีอะไรพวกนี้ มันก็ส่งทางไลน์ ไลน์กลุ่มอ าเภอ 
ไลน์กลุ่มจังหวัด ไลน์กลุ่มต าบล เขามีอะไรก็โพสในไลน์กลุ่ม งานมันก็จะยิงตรงไปที่
กองทุนระดับต าบลเลย 
 
2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สื่อสารกับ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องเป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน เจ้าหน้าที่
ของ สทบ. จะติดต่อกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องอยู่เสมอ เมื่อมีนโยบายเกิดขึ้น
ใหม่ สทบ. จะสื่อสารและมีการสอบถามปัญหาต่าง ๆ กับคณะกรรมการกองทุนอยู่เป็นระยะ แต่จะไม่
มีการประชุมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานร่วมกับ สทบ. ให้ความส าคัญในเรื่องของการส่ง
มอบนโยบาย ซึ่งประธานกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง เป็นประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับ
อ าเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้พบเจออย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าที่  สทบ. บ่อยครั้ง             
ผ่านการประชุมเพ่ือส่งมอบนโยบายให้กองทุนไปปฏิบัติ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณธรรมสรณ์            
อัศวธีรวงศ์ (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
ไม่มีการประชุมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีแต่จะมอบนโยบายอะไรประมาณนี้ ผมเป็น
ประธานเครือข่ายระดับอ าเภอ เลยเจอกับเจ้าหน้าที่  สทบ. บ่อย บางทีเครือข่าย
ระดับต่าง ๆ ต้องการให้ความรู้กับกรรมการก็จะจัดประชุมเครือข่ายแล้วก็จะเชิญ
เจ้าหน้าที่ สทบ. ทั้งประจ าจังหวัดและประจ าภาคตะวันออกมาร่วมด้วย แล้วถ้าเขา
ว่าง เขาก็จะมาเข้าร่วมด้วย 

 
มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
 3. เจ้ าหน้ าที่ ของส านั กงานกองทุนห มู่บ้ านและชุมชน เมืองแห่ งชาติ  (สทบ .)                  
ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เม่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน   
คลองสองพี่น้องร้องขออย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ สทบ. ให้ความช่วยเหลือในประเด็นหลัก คือ การแจ้ง
นโยบายจากส่วนกลางลงมาสู่ระดับกองทุน โดยถ้ากล่าวถึงประเด็นของงบประมาณ จะถูกส่งลงมา
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ตามระบบที่เป็นทางการอยู่แล้ว ถ้ากองทุนมีปัญหาใด ๆ ในระดับกองทุนคณะกรรมการกองทุนจะ
แก้ไขกันเอง จัดการกันเอง และส่งข้อมูลป้อนกลับไปทาง สทบ. เพ่ือแจ้งให้ทราบ เมื่อมีการประชุม
ร่วมกันระหว่าง สทบ. และคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ หรือส่งไปทางช่องทางติดต่อส่วนตัว          
ดังค าให้สัมภาษณ์ ของ คุณธรรมสรณ์ อัศวธีรวงศ์ (สัมภาษณ์ , 19 มิถุนายน) ที่ ได้กล่าวไว้ว่า                
“พวกผมก็จะแจ้งนโยบาย งบประมาณก็จะลงมาตามระบบแค่นั้นเอง ส่วนใหญ่ก็จะแก้ไขปัญหากัน 
สะท้อนปัญหาขึ้นไปเวลามีประชุม บางทีก็ยิงค าถามไปถ้ามีข้อสงสัย” 
 
กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 

ตัวช้ีวัด การสื่อสารขององค์การ 

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติจะสื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านโดยรูปแบบที่ เป็นลายลักษณ์
อักษรเสมอ 

- การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน 
เที่ยงตรง สม่ าเสมอ  

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติสื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนเป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 
เดือน 

- การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน 
เที่ยงตรง สม่ าเสมอ 

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้
ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านร้องขออย่างรวดเร็ว 

- มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจาก
ส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีการสื่อสารขององค์การ ในระดับปานกลาง 
 

กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
 

การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน เที่ยงตรง สม่ าเสมอ 
1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จะสื่อสารกับ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกโดยรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ เจ้าหน้าที่ สทบ. 
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จะแจ้งนโยบายใหม่ เมื่อมีการก าหนดนโยบายเกิดขึ้นในระดับบน  โดยที่เจ้าหน้าที่ สทบ. จะส่งผ่าน
นโยบายไปสู่กองทุนหมู่บ้านสามแพรก โดยผ่านทางโปรแกรมไลน์ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือ            
ทางโทรศัพท์ และจะส่งเอกสารราชการตามมาทีหลัง แต่ในหลาย ๆ ครั้ง จะแนบไฟล์เอกสารมา        
ทางโปรแกรมไลน์เลย เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 

2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สื่อสารกับ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกเป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน การสื่อสาร
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของ สทบ. กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีอยู่เสมอ ติดต่อกัน
โดยพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านทางโปรแกรมไลน์ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แต่ถ้ากล่าวถึง               
การสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการ ในหลายครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ สทบ. ลงพ้ืนที่มาแจ้งนโยบายถึงที่ท า
การกองทุนเลย นอกจากนี้การแจ้งนโยบายในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านจะมีการจัดประชุม
ระดับเครือข่ายจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ สทบ. จะจัดขึ้นเมื่อต้องการจะแจ้งนโยบายเร่งด่วนให้กับกองทุน  
หลาย ๆ กองทุนพร้อมกัน การจัดประชุมระดับเครือข่ายอ าเภอ จะประชุมกันโดยประมาณ 1 ครั้ง ใน
รอบ 2 เดือน และมีการจัดประชุมเครือข่ายระดับต าบล 1 ครั้ง ในรอบ 3 เดือน 

เมื่อใดที่เจ้าหน้าที่ สทบ. จัดประชุมเครือข่ายระดับจังหวัด นโยบายต่าง ๆ จะส่งผ่านไปถึง
การประชุมเครือข่ายระดับอ าเภอ และจะถูกส่งผ่านไปถึงการประชุมเครือข่ายระดับต าบล เพ่ือสร้าง
ความรู้ความใจที่ถูกต้องร่วมกันให้เกิดข้ึน 

ข้อความข้างต้นเป็นไปดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมชาย ใจฉ่ า (สัมภาษณ์ , 17 มิถุนายน)          
ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
สทบ . ก็สนับสนุนเรา โดยการแจ้งนโยบายใหม่ ๆ มาตลอดเวลา อาจจะแจ้งแยกมา
แต่ละกองทุน หรือในกรณีเมื่อมีนโยบายใหม่ ๆ ก็อาจจะแจ้งผ่าน เครือข่ายระดับ
จังหวัดจัดประชุมโดยส านักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามแต่จะนัด
ประชุมแล้วแต่จะก าหนดขึ้น ถ้ามีเรื่องเร่งด่วน และคอยเชื่อมโยงไปทางเครือข่าย
ระดับอ าเภอซึ่งประชุมกัน 2 เดือนครั้ง และส่งผ่านไปยังเครือข่ายระดับต าบล
ประชุมกัน 3 เดือนครั้ง การท างานร่วมกับ สทบ. บ่อยมากครับ เจ้าหน้าที่ สทบ.         
ก็จะไลน์มาพูดคุย นัดแนะ ว่ามีประชุมวันไหน ๆ หลัง ๆ ส่งไลน์มาเป็นเอกสาร
ราชการ ให้เรามาพิมพ์ออกมาเลย ยุคนี้ไวไปหมด คณะกรรมการก็ต้องปรับตัวให้เข้า
กับยุคสมัยเทคโนโลยี จะประชุมบ่อยมากน้อย แล้วแต่เรื่องเร่งด่วน  
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มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
3. เจ้ าหน้ าที่ ของส านั กงานกองทุนห มู่บ้ านและชุมชน เมืองแห่ งชาติ  (สทบ .)                   

ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เม่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน         
สามแพรกร้องขออย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ สทบ. ลงมาพ้ืนที่ดูแลกองทุนหมู่บ้านสามแพรกอย่าง
สม่ าเสมอ โดยคอยดูแลและให้ค าแนะน าในช่วงที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพ แต่พอเริ่มที่จะเข้มแข็งขึ้น 
เจ้าหน้าที่ สทบ. จึงลงพ้ืนที่มาน้อยลง เจ้าหน้าที่ สทบ. ท าหน้าที่ส่งมอบนโยบายและคอยแนะน า
ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์เสมอแก่กองทุน ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ สทบ. เป็นเหมือนครูในการให้
ค าแนะน า และจะดูว่ากองทุนด าเนินงานต่อไปได้หรือไม่ ส่วนเรื่องการบริหารจัดการจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนากันด้วยความรู้ความสามารถของคณะกรรมการกองทุน ซึ่งในหลาย
ครั้งพฒันากรอ าเภอก็ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรก  

ข้อความข้างต้นเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมชาย ใจฉ่ า  
(สัมภาษณ์ , 17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “เจ้าหน้าที่ สทบ. ก็ลงมาหาพ้ืนที่เราบ่อยนะ มาคอย
สอดส่องดูแล ให้ค าแนะน า แต่ช่วงที่เรามีความเข้มแข็งขึ้น เจ้าหน้าที่ สทบ. ก็จะมาบ้างบางครั้ง”  
และค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสโรชา จินะการ (สัมภาษณ์ , 17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “เจ้าหน้าที่ 
สทบ. จะคอยให้ค าแนะน า และจะดูว่าการด าเนินงานของกองทุนยังก้าวต่อไปได้ไหม ส่วนเรื่องภายใน
ก็จะจัดการกันเองภายในคณะกรรมการ บางครั้งพัฒนากรอ าเภอก็จะให้ค าแนะน าบ้างในบางกรณี” 
  
กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
 

ตัวช้ีวัด การสื่อสารขององค์การ 

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติจะสื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านโดยรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์
อักษรเสมอ 

- การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน 
เที่ยงตรง สม่ าเสมอ  

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติสื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนเป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน 

- การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน 
เที่ยงตรง สม่ าเสมอ 

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้
ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ ใ น เรื่ อ ง ต่ า ง  ๆ  เมื่ อ

- มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจาก
ส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
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ตัวช้ีวัด การสื่อสารขององค์การ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร้องขออย่าง
รวดเร็ว 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีการสื่อสารขององค์การ ในระดับสูง 

 
กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 

 
การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน เที่ยงตรง สม่ าเสมอ 

1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จะสื่อสารกับ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์โดยรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ กองทุนหมู่บ้าน      
สุขสวัสดิ์จะรับนโยบายของทางภาครัฐผ่านทางเจ้าหน้าที่ สทบ. โดยเจ้าหน้าที่ สทบ.ประจ าจังหวัด
สมุทรปราการจะสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุน โดยแจ้งล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์และ               
ทางโปรแกรมไลน์ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน พร้อมกับแนบเอกสารซึ่งเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ เมื่อแจ้ง
ข่าวสารเสร็จสิ้นในภายหลังจึงจะส่งเอกสารตัวจริงตามมา เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่มาตรวจเยี่ยมกองทุน
ในแต่ละครั้ง 

2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (สทบ.) สื่อสารกับ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ สทบ. กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ มีอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากในยุคนี้
เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว จะติดต่อผ่านทางโปรแกรมไลน์เป็นหลัก ซึ่งสามารถ
ติดต่อกัน ได้ตลอดเวลาและมีความสะดวกสบาย กองทุนหมู่บ้ านสุขสวัสดิ์ เป็นกองทุนที่                 
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากจน สทบ. ให้การยอมรับ และอนุมัติให้เป็นสถาบันการเงินชุมชน
ต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ สทบ. ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้            
กับคณะกรรมการกองทุนอยู่ เสมอ ซึ่งเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเทพพิทักษ์ ทนทาน 
(สัมภาษณ,์ 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

 
การติดต่อสื่อสารของเรากับทาง สทบ. เกิดขึ้นตลอดเวลา บางครั้ งเราก็มี                  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง สทบ. เพราะกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีความเข้มแข็ง
เป็นอย่างมาก เป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้กับหลาย ๆ กองทุนหมู่บ้าน กิจการกองทุน
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หมู่บ้านหลายแห่ง ก็มาดูงานจากเราซึ่งมาจากการให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ สทบ. 
ที่เล็งเห็นว่ากองทุนของเรามีแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เหมาะสมแก่การเป็นต้นแบบ 
 
ข้อความดั งกล่าวเบื้ องต้นนั้ นมีความสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ ของ คุณยุพารี                    

ชุติเลิศสุวัฒน์ (สัมภาษณ์, 17 กรกฎาคม) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 

สถาบันการเงินชุมชนมี 2 อย่างนะ มีสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบของ สทบ. 
กองทุนเขาเข้มแข็งด้วยกองทุนของเขาเองแล้วจัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
และสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้มีข้อกฎหมายบังคับว่าต้องเป็นแบบนั้น
แบบนี้ แต่เป็นหลักปฏิบัติที่ดี ที่ควรท าตามนะคะ เพราะทั้งหมดไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมาย เมื่ อผ่ านการคัดเลือกจาก สทบ. ที่ ได้สร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการเรียนรู้ ก็จะมี กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์และ         
บางพลี เป็น 2 แห่งแรกของจังหวัด แต่ขั้นนี้ก าลังรอด าเนินการอยู่ โดยรอนโยบาย
จากทางคณะกรรมการบริหารจากส่วนบนของนโยบาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม
รัฐบาล ท าให้นโยบายในส่วนนี้ยังขาดความต่อเนื่องของการด าเนินการ 
 

มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
3. เจ้ าหน้ าที่ ของส านั กงานกองทุนห มู่บ้ านและชุมชน เมืองแห่ งชาติ  (สทบ .)                  

ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เม่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน           
สุขสวัสดิ์ร้องขออย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ สทบ. ให้ความช่วยเหลือด่านแรกคือ การแจ้งนโยบาย        
ใหม่ ๆ ที่รัฐได้มีการสั่งการให้น านโยบายไปปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่ของ สทบ. จะรีบแจ้งมายัง
คณะกรรมการ โดยส่วนมากจะผ่านทางตัวแทนของคณะกรรมการกองทุนเป็นหลัก เพื่อให้มาเผยแพร่
นโยบายแก่คณะกรรมการคนอ่ืน ๆ ด้วยความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ที่มี ส่งผลให้
กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องการด าเนินการแต่อย่างใด จึงไม่ค่อยได้ร้องขอ          
ความช่วยเหลือจากทาง สทบ. มากนัก แต่เวลามีเรื่องใด ๆ ที่เป็นปัญหาและเกี่ยวข้องกับนโยบายจาก
ทางรัฐ คณะกรรมการก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ สทบ. อย่างเร่งด่วน ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเจริญสุข  
พุฒซ้อน (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
 

ส่วนมากแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างคุณยุพารี เขาก็มาแจ้งนโยบายใหม่ ๆ นะ          
อย่างกรณีที่รัฐมีการเพ่ิมทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านในระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
นโยบายที่มาช่วยพัฒนาหมู่บ้าน มาเสริมความสามารถของหมู่บ้าน ก็มาแจ้งอย่าง
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เร็วเลย ถ้าเขาไม่แจ้งเราก็ไม่รู้นะ แต่ส่วนมากปัญหาถ้าเกิดเราก็แก้ของเราเอง              
มีปัญหาบ่อยสุดก็เรื่องทวงหนี้ผู้มากู้แล้วไม่ยอมจ่ายเนี่ยละ ส่วนใหญ่พอทวงมาก ๆ 
ก็ยอมจ่าย เพราะเป็นคนในชุมชน แต่มันเป็นปัญหาหลักของเราแล้วล่ะ ก็มีแจ้งให้ 
สทบ. ทราบนะ แต่สุดท้ายเราก็ด าเนินการเอง เพราะเราด าเนินงานในรูปแบบ         
นิติบุคคล  
 
ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณมยุรี น้อยนาค (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน)          

ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 

เจ้าหน้าที่  สทบ. เขาน่ารัก มีอะไรก็ส่งข่าวสารตลอด เวลาเรามีอะไรสงสัย                 
ก็สอบถามเขาได้เลย เขาก็พร้อมตอบค าถามเราตลอด ไลน์บ้าง โทรศัพท์ไปมือถือ
บ้าง แต่ส่วนใหญ่เราก็มีปัญหาแค่เรื่องทวงเงินจากลูกหนี้ ลูกหนี้หลาย ๆ คน ไม่ยอม
จ่าย ทั้ง ๆ ที่สามารถจ่าย ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จัดการกันเองภายในกองทุน สุดท้ายก็จบ
ที่ประนอมหนี้ เจ้าหน้าที่ สทบ. เขาก็รับรู้เรื่องอยู่นะ ก็คิดว่าเขาคงหาแนวทางใน   
การช่วยเหลืออยู่ แต่ถ้าพูดถึงปัญหาอ่ืน ๆ กองทุนเราไม่ค่อยมีปัญหา เพราะ
ด าเนินงานกันมานาน อีกทั้งกรรมการของเราก็มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ปรึกษากัน
เหมือนพี่น้อง ไม่มีใครแสวงหาผลประโยชน์จากกองทุนนี้หรอก  

 
กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 

ตัวช้ีวัด การสื่อสารขององค์การ 

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติจะสื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านโดยรูปแบบที่ เป็นลายลักษณ์
อักษรเสมอ 

- การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน 
เที่ยงตรง สม่ าเสมอ  

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติสื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนเป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน 

- การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติมีความชัดเจน 
เที่ยงตรง สม่ าเสมอ 

- เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้

- มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจาก
ส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
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ตัวช้ีวัด การสื่อสารขององค์การ 

ค ว า ม ช่ ว ย เห ลื อ ใ น เรื่ อ ง ต่ า ง  ๆ  เมื่ อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร้องขออย่าง
รวดเร็ว 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
ไปปฏิบัติ มีการสื่อสารขององค์การ ในระดับสูง 
 

 4.2.3 ศักยภาพขององค์การ 
 

กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
 
โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมีคุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ  

1. กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีการก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
และบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจ านวนเพียงพอต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ การก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานนั้น คณะกรรมการ จะจัดสรร
หน้าที่โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถทั้งจากประสบการณ์และคุณวุฒิ ในกรณีต าแหน่งของ        
ผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานของกองทุน จะต้องไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 และในกองทุนจะต้อง
มีผู้ที่ช านาญด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 คน เพ่ือที่เวลามีปัญหาจะได้ช่วยเป็นผู้แนะน าและแก้ไข
ปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ท่านอ่ืนในระหว่างการปฏิบัติงาน นอกจากนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่เข้า
มาปฏิบัติงานให้มีจ านวนที่เหมาะสม ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น จ านวน 4 คน มีเจ้าหน้าที่ผู้ชาย 
1 คน และผู้หญิง 3 คน โดยแบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงิน เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร และเจ้าหน้าที่
เร่งรัดหนี้สิน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการด าเนินงาน  
 
มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไปถึงสถานที่) 
และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทางการเมือง 

2. กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของกองทุน , วัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอต่อการด าเนินการ , สถานที่  มีความพร้อม            
ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยกองทุนหมู่บ้านบางพลีมีสถานที่ ๆ เป็นหลักแหล่งอยู่ใจกลาง
ชุมชนของชุมชนหมู่ 9 ตั้งอยู่บริเวณศาลพระพรหม ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ง่ายต่อการ
เดินทางมาติดต่อและขอรับบริการ โดยมีป้ายขนาดใหญ่บ่งบอกว่าที่นี่เป็นสถาบันการเงินชุมชน หมู่ 9 
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ชื่อสถาบันการเงินชุมชนบ้านบางพลี เมื่อเข้าไปภายในจะพบกับสถานที่ในลักษณะที่เรียบง่าย สะอาด
และเรียบหรู เป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีห้องส่วนตัว ซึ่งเป็นห้องท างานของประธานกองทุน แสดง
ให้เห็นว่าสถาบันการเงินชุมชนแห่งนี้มีลักษณะที่ดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการเป็นอย่างมาก 

สถานที่แห่งนี้ มีกฎระเบียบ มีโครงสร้างของการบริหารงาน พร้อมทั้งรางวัลด้านต่าง ๆ ติด
ตรงฝาผนังเพ่ือประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนอย่างชัดเจนและมีความสวยงาม สถานที่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่การให้บริการสมาชิก ในสถานที่ดังกล่าวมีคอมพิวเตอร์จ านวน 4-5 เครื่อง 
มีเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์รายละเอียดลงสมุดบัญชี ชั้นวางของเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ มีโต๊ะและเก้าอ้ีไว้รับรองสมาชิกที่มาติดต่อกองทุน ซึ่งกองทุนหมู่บ้านบางพลีมีทรัพยากร
ทางการด าเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว แต่ที่ต้องพบเจออยู่เสมอ คือ ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์       
ต่าง ๆ ส าหรับสิ่ งถัดไปที่กองทุนจะจัดหามาเพ่ิมเติมนั้น  น่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แบบพกพา            
เพ่ือให้สะดวกต่อการน ามาใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลา  

กองทุนหมู่บ้านบางพลี ได้รับเงินทุนครั้งแรกจากรัฐบาลจ านวน 1,000,000 บาท เพ่ิมทุน
ระยะที่ 1 จ านวน 100,000 บาท เพ่ิมทุนระยะที่ 2 จ านวน 600,000 บาท และเพ่ิมทุนระยะที่ 3 
จ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งถือได้ว่ากองทุนหมู่บ้านบางพลี มีทรัพยากรด้านงบประมาณที่มีศักยภาพ
เป็นอย่างยิ่ง 
 
ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน ในรูปแบบ 
ที่เป็นทางการ ซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุนหมู่บ้านบางพลี แต่โดยปกติการท างานก็จะมี           
การปรึกษาหารือกันอยู่เป็นประจ า เพราะการที่คณะกรรมการจะรอคอยให้ถึง 1 เดือน ค่อยจัด
ประชุมปรึกษาหารือกันจะไม่ทันเวลา เช่น การจะพิจารณาปล่อยเงินกู้ให้แก่สมาชิก คณะกรรมการ
และผู้ปฏิบัติงานจะปรึกษาหาข้อตกลงร่วมกันในรายวัน คณะกรรมการอาจจะร้องขอให้ฝ่ายบัญชีช่วย
ค้นหาข้อมูลของสมาชิกว่า ในอดีตเคยมาส่งคืนเงินกู้ตามสัญญาไหม ถ้าสมาชิกมีประวัติที่ดี ไม่มี
ประวัติเสื่อมเสีย จึงเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมในการพิจารณาให้เงินกู้ในรอบใหม่ เป็นต้น 
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กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
 

ตัวช้ีวัด ศักยภาพขององค์การ 

- มีการก าหนดหน้าที่ ให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติ งานอย่างชัดเจน , บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้ าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย มีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 

- โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมี
คุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ 

- มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรม
ของกองทุน, วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มี
ความเพียงพอต่อการด าเนินการ , สถานที่  มี
ความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

- มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไปถึง
สถานที่) การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
ทางการเมือง 

- มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของ
กอ งทุ น ห มู่ บ้ าน  เป็ น จ าน วน  1 ค รั้ ง  ใน
ระยะเวลา 1 เดือน 

- ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านบางพลี ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
ไปปฏิบัติ มีศักยภาพขององค์การ ในระดับสูง 
 

กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 
 
โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมีคุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ  

1. กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีการก าหนดหน้าที่ ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน           
อย่างชัดเจน และบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจ านวน
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ งานทุกงานของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยจะมีการงานโดยอาศัยความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการกองทุน ไม่ได้จ้างงานบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นบุคลากรที่ท างาน        
ซึ่งจะมีการพิจารณาจากความสามารถว่ากรรมการท่านใดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานใด นอกจากนี้
จะมีการแบ่งเวรกันท างาน โดยเฉลี่ยจะมีคณะกรรมการเข้ามาท างานกองทุนวันละ 4 คน ซึ่งถือได้ว่า
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้ผู้มารับบริการได้บริการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิ ภาพ           
คณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย มีจ านวนทั้งหมด 9 คน ซึ่งประธานกองทุนหมู่บ้าน       
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เปรมฤทัยจะอยู่กองทุนแทบจะตลอดเวลาท าการในทุกวัน หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานหลัก ๆ จะมีการรับ
ฝากเงิน ปล่อยเงินกู้ และงานสารบรรณภายในกองทุน 
 
มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไปถึงสถานที่) 
และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทางการเมือง 

2. กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของกองทุน , 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอต่อการด าเนินการ , สถานที่ มีความพร้อม            
ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ สถานที่ที่ใช้ในการท าการของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ตั้งอยู่ใจกลาง
ชุมชนเปรมฤทัย โดยภายในสถานที่ท าการมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นห้องที่ก้ันขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
ที่รับฝากเงินจากสมาชิกกองทุน โดยมีป้ายชื่อกองทุนระบุอย่างชัดเจน ส านักงานแห่งนี้มีสีชมพูสด 
บริเวณภายนอกมีพ้ืนที่ให้จอดรถได้ประมาณ 5 คัน และมีเก้าอ้ีม้าหินให้ผู้ที่มาติดต่อได้นั่งพัก  

บริเวณภายในไม่มีการกั้นห้องเพ่ิมเติม มีรางวัลการประกวดกองทุนติดไว้มากมายตามฝาผนัง
ของสถานที่ท าการ แสดงให้ เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับในจัดการที่ดี  ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ภายในจะ
ประกอบด้วย โต๊ะเพ่ือให้คนที่มาติดต่อได้นั่งพักผ่อน มีโต๊ะยาวและคอมพิวเตอร์ ส าหรับการให้บริการ        
รวมไปถึงมีชั้นวางเอกสารที่จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ ให้ง่ายต่อการค้นหาเพื่อใช้ในการท างาน 
 กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของกองทุน ในปัจจุบัน
กองทุนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอต่อการด าเนินการ ซึ่งมีโต๊ะ และชั้นเก็บ
แฟ้ม มีคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง ซึ่งได้มาจากการสนับสนุนของธนาคารออมสิน มี เครื่องพิมพ์
รายละเอียดลงสมุดบัญชี มีเครื่องพิมพ์เอกสาร แต่ใช้มานานแล้ว คณะกรรมการอยากได้คอมพิวเตอร์
ใหม่ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมใจ บุญประสงค์ (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
 

กองทุนของเราก็ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์มาจากธนาคารออมสิน ซึ่งใช้มาเป็น
ระยะเวลานานแล้ว ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ แต่ในอนาคตต่อไปก็จะจัดหาคอมพิวเตอร์มา
เพ่ิมเพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยิ่งถ้าได้งบสนับสนุนจากหน่วยงานใด
ของรัฐก็แล้วแต่ ก็จะน ามาซื้อคอมพิวเตอร์ เพราะมีความจ าเป็นอย่างมากต่อ           
การท างานของเรา 

 
ค ากล่าวข้างต้นสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมนึก สร้อยสังวาลย์ (สัมภาษณ์ ,            

14 มิถุนายน) ที่ได้อธิบายไว้ว่า  
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ถ้าถามถึงสิ่งของที่ใช้ในการท างานตอนนี้มันก็เพียงพอแล้วนะ เพียงแต่ว่าในเวลา
ต่อไปมันก็จะเสียลง ทุกอย่างมีอายุการใช้งานของมัน ผมว่าคอมพิวเตอร์ ถ้ามีโอกาส
ได้เพ่ิมเติมจะดีมาก เพราะมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ท างานได้ ใช้ในการรับฝากเงิน
ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีจัดหามาให้โดยธนาคารออมสิน 
 
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ได้รับเงินทุนครั้งแรกจากรัฐบาลจ านวน 1,000,000 บาท เพ่ิมทุน

ระยะที่ 1 จ านวน 100,000 บาท เพ่ิมทุนระยะที่ 2 จ านวน 400,000 บาท และเพ่ิมทุนระยะที่ 3 
จ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งถือได้ว่าได้รับสนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณอย่างมาก และกองทุน
หมู่บ้านเปรมฤทัยมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
 
ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน        
มีการประชุมกันอย่างเป็นทางการซึ่งก าหนดไว้อยู่ในระเบียบของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยอย่าง
ชัดเจนเดือนละ 1 ครั้ง แต่ในทางปฏิบัติคณะกรรมการกองทุนกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้างาน
ของกองทุนเป็นคน ๆ เดียวกัน เพราะฉะนั้นระหว่างคณะกรรมการก็จะมีการพูดคุยกันเองอยู่เสมอ
เป็นที่แน่นอน ส่งผลให้เมื่อเกิดประเด็นที่ต้องหารือร่วมกัน หรือต้องตัดสินใจร่วมกันอย่างเร่งด่วน         
จะสามารถทีจ่ะท าได้โดยง่ายและรวดเร็ว 
 
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 
 

ตัวช้ีวัด ศักยภาพขององค์การ 

- มีการก าหนดหน้าที่ ให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติ งานอย่างชัดเจน , บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้ าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย มีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 

- โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมี
คุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ 

- มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรม
ของกองทุน, วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มี
ความเพียงพอต่อการด าเนินการ , สถานที่  มี
ความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

- มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไปถึง
สถานที่) การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
ทางการเมือง 
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ตัวช้ีวัด ศักยภาพขององค์การ 

- มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของ
กอ งทุ น ห มู่ บ้ าน  เป็ น จ าน วน  1 ค รั้ ง  ใน
ระยะเวลา 1 เดือน 

- ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีศักยภาพขององค์การ ในระดับสูง 
 

กองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้อง 
 
โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมีคุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ  

1. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องมีการก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน และบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจ านวน
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่หลัก ๆ ของกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง จะเป็นการรับเรื่องกู้
และการรับฝากเงินสมาชิกกองทุน โดยปกติจะมีกรรมการกองทุนผลัดเวรกันมาท าหน้าที่                   
วันละ 2–3 ท่าน ซ่ึงแต่ละคนจะท าหน้าที่แทนกันได้ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีพนักงานบัญชีที่มี
ความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีโดยเฉพาะมาตรวจความเรียบร้อยของบัญชีว่ามีการจัดท าที่ถูกต้อง
ไหม ส าหรับการจ้างบุคลากรภายนอกมาท างาน ผู้ที่เข้ามาท างานในลักษณะนั้น อยู่ได้ไม่นานก็ลาออก
ไป เนื่องจากค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่มาท าหน้างาน ด้วยค่าจ้างวันละ 300 บาท โดยจ่ายให้เฉพาะวันที่มาท างาน 
ในขณะที่ผู้ท าวิจัยลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณ์เชิงลึกกับกรรมการกองทุน สังเกตเห็นว่ามีประชาชนในชุมชน 
ซึ่งเป็นหญิงสาวอุ้มลูกน้อยมาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้ าที่อยู่ที่หน้าโต๊ะของกองทุนว่า                 
มีรายละเอียดการรับสมัครงานอย่างไรบ้าง ให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ ต้องท างานวันไหนบ้าง โดยหญิง
สาวก็ได้รับรายละเอียดกลับไปเพ่ือน าไปตัดสินใจในการสมัครงาน ซึ่งตรงกับค าให้สัมภาษณ์ของ         
คุณทิพบดี อ่ าสกุล (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) ที่ได้อธิบายไว้ว่า 

 
ต าแหน่งหน้าที่ในกองทุนนี้ก็จะมีมีคนที่รับฝากเงิน มีการรับเรื่องเงินกู้ เสาร์อาทิตย์ก็
จะมีเจ้าหน้าที่บัญชีคอยมาดูแลตรวจสอบ ไม่มีการจ้างคนนอก ก็ท ากันเอง โดย
คณะกรรมการผลัดกันมาท าหน้าที่ จะมีจ้างก็จ้างคนมาท าระบบโปรแกรมบัญชี ส่วน
ใหญ่จ้างเจ้าหน้าที่แล้วเขาก็มา ๆ ไป ๆ แต่เขาอยู่ไม่ทน ค่าจ้างมันน้อย เพราะเราให้
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วันละ 300 บาท ให้ค่าตอบแทนเฉพาะวันที่มาท างาน เหมือนจ้างรายวัน จะให้เยอะ
ก็ไม่ได้ รายได้เราไม่เยอะ ก็เลยก าหนดค่าจ้างไว้ประมาณนี้ 

  
นอกจากนี้ข้อความข้างต้นยังสอดคล้องกับค าให้สั มภาษณ์ของ คุณมานพ แย้มเม่ง 

(สัมภาษณ,์ 19 มิถุนายน) ที่ได้อธิบายไว้ว่า 
 

กรรมการที่อยู่ในกองทุนนี้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยผลัดกันมาท างาน เวลาใคร
ไม่ว่างก็จะมีคนมาแทน หน้าที่ที่ต้องท าก็ท าหน้าที่รับฝากเงิน และรับเรื่องเวลามีคน
มาขอกู้ เพ่ือส่งต่อไปยังที่ประชุมของคณะกรรมการ วันหยุดจะมีคนที่ประกอบอาชีพ
บัญชีของบริษัทเอกชน ที่เป็นคนในชุมชน จริง ๆ ก็คือสมาชิกกองทุนด้วย เขามาท า
หน้าที่ในการตรวจเช็คบัญชีให้ ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ 

 
มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไปถึงสถานที่) 
และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทางการเมือง 

2. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของ
กองทุน , วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้  มีความเพียงพอต่อการด าเนินการ , สถานที่                     
มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องใช้น้ าพักน้ าแรงของ
คณะกรรมการที่ได้ด าเนินงานกองทุนจนมีความสามารถเพียงพอที่จะมีเงินเก็บจนน ามาซื้อที่สถานที่
ท าการจากเจ้ าของที่ ได้  ซึ่ งสถานที่ ท าการตั้ งอยู่ ใน พ้ืนที่ ของชุมชน เลขที่  422/25 หมู่  1                  
ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นลักษณะของตึกแถว 
อยู่รอบ ๆ ตึกซึ่งเปิดเป็นห้องเช่า มีประชาชนอาศัยอยู่มากมาย ด้านหน้าของกองทุนมีสีชมพู มีป้ายที่
ชัดเจนเขียนว่าสถาบันการเงินชุมชน มีตู้กดเงินอัตโนมัติของธนาคารออมสินอยู่ข้างหน้าสถานที่ท าการ 
ซึ่งถือได้ว่ากองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องมีสถานที่ท าการที่เป็นหลักแหล่ง อยู่ใจกลางชุมชน             
แต่สถานที่ดังกล่าวก็มีอุปสรรคที่ส าคัญในเรื่องของการเดินทางเข้าถึง เพราะค่อนข้างที่จะอยู่ในซอย
ลึก และเป็นมุมอับ อยู่ในซอยตัน ที่จอดรถค่อนข้างคับแคบ เพราะต้องใช้ร่วมกับผู้ที่พักอาศัยอยู่ห้อง
เช่า ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของสมาชิกกองทุน เพราะผลกระทบจากการเดินทางที่ ไม่ค่อย
สะดวกสบายเท่าท่ีควร 

วัสดุอุปกรณ์ของกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องมีเพียงพอแล้ว มีโต๊ะเพ่ือรับบริการลูกค้า          
มีคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง มีเครื่องพิมพ์เอกสาร มีเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องบันทึกข้อมูลลงสมุดบัญชี 
และมีโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับไว้จัดประชุมคณะกรรมการ และจัดประชุมเครือข่ายระดับอ าเภอ ซึ่งประธาน
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กองทุน เป็นประธานเครือข่ายระดับอ าเภอ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณทิพบดี อ่ าสกุล (สัมภาษณ์ ,       
19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
ตอนนี้สิ่งของเครื่องใช้ก็พอแล้ว ก็มีทุกอย่างแล้ว มันเพียงพอต่อการท างานแล้ว ก็
อย่างที่คุณเห็น ว่ามันไม่ขาดอะไร มีโต๊ะ เก้าอ้ี คอม เครื่องใช้ในส านักงานก็มีหมด 
ตอนนี้ต้องการทายาทมาท างานกองทุนแทน เพราะไม่มีใครอยากมาท าเท่าไหร่ เรื่อง
ทรัพยากรก็พอแล้วนะ เพราะรายได้มันน้อย พวกเราก็อายุมาก ท างานกันเหนื่อย
แล้ว 
 
กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ได้รับเงินทุนครั้งแรกจากรัฐบาลจ านวน 1,000,000 บาท 

เพ่ิมทุนระยะที่ 1 จ านวน 100,000 บาท เพิ่มทุนระยะที่ 2 จ านวน 400,000 บาท และเพ่ิมทุนระยะที่ 
3 จ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณเพียงพอต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกองทุน 

 
ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน 
กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องลงมาท าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของกองทุนหมู่บ้านเอง จึงมี
การพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว โดยส่วนมากจะปรึกษากันเรื่องจะอนุมัติเงินกู้ใคร เป็นวงเงิน
เท่าไหร่ ด้วยเหตุผลอะไร นอกจากนี้ ในระเบียบของกองทุนหมู่บ้ านสองพ่ีน้องยังระบุ ไว้ว่า 
คณะกรรมการกองทุนจะต้องจัดประชุมร่วมกันเพ่ือปรึกษาหารือเดือนละ 1 ครั้ง  

 
กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 

ตัวช้ีวัด ศักยภาพขององค์การ 

- มีการก าหนดหน้าที่ ให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบั ติ งานอย่างชัด เจน , บุคลากรมีความรู้
ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย มีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

- โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากร
มีคุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ 

- มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรม
ของกองทุน, วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มี

- มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไปถึง
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ตัวช้ีวัด ศักยภาพขององค์การ 

ความเพียงพอต่อการด าเนินการ, สถานที่ มีความ
พร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

สถานที่) การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
ทางการเมือง 

- มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของ
กองทุนหมู่บ้าน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 
1 เดือน 

- ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีศักยภาพขององค์การ ในระดับสูง 

 
กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 

 
โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมีคุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ  

1. กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีการก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน และบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจ านวน
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่  กองทุนหมู่บ้านสามแพรกจะใช้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมา
ผลัดเวรกันท าหน้าที่เป็นบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยยึดตามหลักความรู้ความสามารถ หน้าที่ต่าง ๆ 
กรรมการจะสามารถท่ีจะท าหน้าที่แทนกันได้ เนื้อางานจะมกีารพิมพ์ข้อมูลเข้าระบบ ให้บริการรับฝาก
เงินจากสมาชิก ท าบัญชี และน าเงินไปฝากกับธนาคาร  

มีค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่มาท าหน้าที่ ในกองทุน โดยได้ รับค่าตอบแทนครั้งละ           
100 บาท ถ้ากรรมการคนไหนพักอาศัยในระยะทางไกลจะได้รับค่าเดินทางเพ่ิมเติม เพ่ือไม่ให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าในค่าตอบแทนของกรรมการ และมีสวัสดิการค่าอาหารกลางวันโดยจัดไว้ให้ทาน
ร่วมกัน 

ข้อความที่ กล่าวมาเป็น ไปตามค าให้ สัมภาษณ์ ของ คุณสมชาย ใจฉ่ า (สัมภาษณ์ ,                  
17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
 

กรรมการกองทุน มาปฏิบัติหน้าที่กันเองนะ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ให้
ค่าตอบแทนมาครั้ง ละ 100 บาท ถ้าบ้านอยู่ใกล้กองทุน แต่ถ้าใครอาศัยอยู่ห่างจาก
กองทุน ก็จะได้ค่าพาหานะเพ่ิมอีก 100 บาท จะได้ไม่เหลื่อมล้ ากัน ก็จะมีสวัสดิการ
ของกองทุนให้เป็นอาหารง่าย ๆ ทานร่วมกัน กลางวัน 1 มื้อ เป็นมื้อกลางวัน 
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ส าหรับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามเวร แบ่งหน้าที่เป็น คีย์ข้อมูล เก็บเงินสมาชิก ท าบัญชี 
เอาเงินเข้าธนาคาร ทุก ๆ หน้าที่ก็ช่วย ๆ กัน ท าแทนกันได้หมดครับ 
 

 ค าให้สัมภาษณ์ของประธานกองทุน สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสุริยาภรณ์          
เอ่ียมเจริญ (สัมภาษณ์, 17 , มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
 

งานในกองทุนของสามแพรก กรรมการกองทุนท ากันแทนหมดเลยนะ งานพวกนี้ก็
จะมีสวัสดิการค่าตอบแทนให้แต่ก็เล็กน้อย 100 บาท ให้เป็นค่าขนม ค่าเดินทาง
มากกว่า ก็มีคีย์ข้อมูล ท าบัญชี น าเงินฝากธนาคาร ท าเวรกันเหมือนที่โรงเรียนให้
นักเรียนท าเวรความสะอาดตามตารางเวรค่ะ ท านองนั้นเลย 
 
นอกจากนี้เรื่องราวข้างต้นก็ยังสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสโรชา จินะการ 

(สัมภาษณ,์ 17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
 

หน้าที่ต่าง ๆ กรรมการเราก็ช่วยกันท าด้วยความสามัคคี ก็จะมีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น 
พิมพ์ข้อมูลเข้าระบบ ท าบัญชี เอาเงินไปฝากธนาคารออมสิน มีเวรกัน ป้ายเวรแปะ
อยู่ทางเข้าที่ท าการ ให้ค่าตอบแทนนิดหน่อยร้อยกว่าบาท กองทุนของเราเปิดวันที่ 
25-10 ของทุกเดือน ตั้งแต่ 7.30-15.00 น. ไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ แต่ถ้าใครจะมา
ฝากเงินหรือคืนเงินเมื่อไหร่ วันที่เราไม่เปิด เราก็รับนะ เพราะจะมีกรรมการเฝ้า
สถานที่อยู่ตลอดเวลาคอยเปิดร้านค้าประชารัฐที่เป็นงานเสริมของกองทุน  

 
มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไปถึงสถานที่) 
และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทางการเมือง 

2. กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของกองทุน , 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอต่อการด าเนินการ , สถานที่ มีความพร้อม             
ในการให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการ กองทุนหมู่บ้ านสามแพรกตั้ งอยู่ ใจกลางชุมชนสามแพรก                
เลขที่ 220/1510 หมู่ 4 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
10290 โดยเจ้าของหมู่บ้านได้ยกที่ดินของตนให้เป็นที่สาธารณะ เพ่ือสร้างสถานที่ท าการกองทุน 
กองทุนหมู่บ้านสามแพรกติดกับสนามเด็กเล่นของชุมชน โดยสถานที่ท าการเป็นห้องโถง 1 ห้อง และมี
ห้องข้าง ๆ อีก 1 ห้องเป็นร้านค้าประชารัฐ ภายในห้องโถงจะมีป้าย มีระเบียบ และค าแนะน าต่าง ๆ 
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ในการให้บริการของกองทุน  ผู้ที่มาใช้บริการสามารถจอดรถได้ในบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นส่วนกลาง
ของหมู่บ้าน สามารถจอดรถได้อย่างสะดวกสบาย 

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอต่อการด าเนินการ มีโต๊ะ มีเก้าอ้ีไว้รองรับ         
ผู้มาใช้บริการ มีคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง มีเครื่องพิมพ์เอกสาร มีเครื่องโทรสาร มีชั้นจัดเก็บเอกสาร          
ที่เป็นระเบียบ มีเครื่องพิมพ์รายละเอียดในสมุดบัญชี โต๊ะของเจ้าหน้าที่จะเป็นโต๊ะที่ท าขึ้นเองโดยใช้
หินแกรนิตและขาโต๊ะที่เป็นเหล็กมาประกอบกัน ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมชาย ใจฉ่ า (สัมภาษณ์, 
17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 

ที่ดินเป็นของเจ้าของที่ดิน ที่สร้างหมู่บ้าน เขายกที่ให้เป็นที่สาธารณะ ก็ให้เท่านี้ก็ดี
แล้วนะ พร้อมหมดแล้วนะ ไม่ขาดหรอก คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่อง
แฟกซ์ เมื่อกองทุนของเราเข้มแข็งระดับหนึ่งแล้ว จะชอบมีนักการเมืองมาใกล้ชิดขึ้น 
ซึ่งกรรมการเราก็ปกป้องกองทุนของพวกเรา ไม่ให้ตกอยู่ในอ านาจของนักการเมือง 
 
ข้อความดังกล่าวยังสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสโรชา จินะการ (สัมภาษณ์ ,            

17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 

ถ้าพูดถึงข้าวของเครื่องใช้ พวกเราต่อสู้ดิ้นรนกันมาขนาดนี้ ไม่ขาดแล้วค่ะ ขาดที่ตัด
กระดาษ ล้อเล่น ไม่ขาดแล้ว ก็มีความมั่นคงแล้ว อย่างโต๊ะของที่นี่ก็ท ากันเอง เอา
หินแกรนิตมาท าประกอบกับขาตั้งที่เป็นเหล็ก เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ 
เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องพิมพ์รายละเอียดในสมุดบัญชี คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง  
กองทุนเราทันสมัย สร้างมาจากก าไร จากดอกเบี้ย พวกเราปลอดการเมือง ทุกอย่าง
โปร่งใส เลยเติบโตขึ้นได้มากขนาดนี้ ดิฉันบอกเลยว่ากองทุนมันจะเจริญได้มันต้อง
ปลอดการเมือง มันต้องโปร่งใส เน้นย้ าในเรื่องนี้มากเลย ช่วยเน้นข้อนี้ไว้เลยนะ           
บางทีนักการเมืองก็จะเอาผลการด าเนินงานของกองทุน ไปสร้างเป็นผลงานของ
ตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรสักนิดเลยนะ 
 
กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ได้รับเงินทุนครั้งแรกจากรัฐบาลจ านวน 1,000,000 บาท เพ่ิมทุน

ระยะที่ 1 จ านวน 100,000 บาท เพ่ิมทุนระยะที่ 2 จ านวน 600,000 บาท และเพ่ิมทุนระยะที่ 3 
จ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งถือได้ว่าทรัพยากรด้านงบประมาณมีความเพียงพอต่อการท างานเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายให้ส าเร็จ 
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ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกับ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนเอง โดยผลัดเวรกันมาท า
หน้าที่ ดังนั้น จึงมีการพูดคุยกันทุกวันเพ่ือปรึกษาหารือ เมื่อมีประเด็นที่จ าเป็นเร่งด่วน เช่น อนุมัติกู้ให้
สมาชิกคนใดบ้าง วงเงินในการอนุมัติกู้เป็นเท่าไหร่ แต่ถ้ากล่าวถึงระเบียบของกองทุนที่ได้ก าหนดไว้ 
จะสามารถอธิบายได้ว่า กรรมการกองทุนจะต้องประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง แบบเป็นทางการ 

 
กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
 

ตัวช้ีวัด ศักยภาพขององค์การ 

- มีการก าหนดหน้าที่ ให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติ งานอย่างชัดเจน , บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้ าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย มีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 

- โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมี
คุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ 

- มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรม
ของกองทุน, วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มี
ความเพียงพอต่อการด าเนินการ , สถานที่  มี
ความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

- มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไปถึง
สถานที่) การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
ทางการเมือง 

- มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของ
กอ งทุ น ห มู่ บ้ าน  เป็ น จ าน วน  1 ค รั้ ง  ใน
ระยะเวลา 1 เดือน 

- ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีศักยภาพขององค์การ ในระดับสูง 
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กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 
โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมีคุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ  

1. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีการก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน และบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจ านวน
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ การก าหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานจะยึดตามหลักความสามารถและ
หลักธรรมาภิบาล โดยจะมอบหมายให้คณะกรรมการมาผลัดเวรกันท างาน ผู้ที่มาเข้าเวรเพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ จะได้รับค่าตอบครั้งละ 100 บาท ซึ่งต้องท าหน้าที่ทั้งวัน โดยในแต่ละวันจะมีบุคลากรมาเป็น
เวรท างานประมาณ 2-3 คน หน้าที่หลักกจะมีการรับฝากเงิน รับเรื่องขอกู้ ไปจนถึงพิมพ์ข้อมูลเข้า
ระบบ ในการท างานของคณะกรรมการที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าในบางครั้งกรรมการเป็นผู้สูงอายุ 
ส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องการพิมพ์ข้อมูลเข้าระบบ เพราะขาดความรู้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในโลกยุค
ปัจจุบัน 
 
มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไปถึงสถานที่) 
และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทางการเมือง 

2. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของกองทุน, วัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอต่อการด าเนินการ , สถานที่  มีความพร้อม              
ในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีตึกสูงหลายชั้น  ซึ่งได้งบประมาณ              
จากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และในส่วนของที่ดินที่เป็นที่ตั้งของตึก ซึ่งเกิดจากความร่วมแรง
ร่วมใจของคนในชุมชนร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี จนได้ที่ดินผืนนี้มา ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน หมู่ที่ 13 
ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง          
ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่ที่ 2 ต าบลปากคลองบางปลากด ทิศใต้ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 ต าบลในคลองบาง
ปลากด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที่ 2 ต าบลในคลองบางปลากด ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 3 
ต าบลปากคลองบางปลากด สถานที่แห่งนี้เป็นตึกสวยงานหรูหราใหญ่โต คงไม่มีใครจะคาดคิดว่าเป็น
ศักยภาพของชุมชน ซึ่งเกิดจากอุดมการณ์และเกิดจากความสามัคคีของชุมชนเอง ที่ผลักดันให้มี
หน่วยงานที่ได้มาตรฐานเช่นนี้ ซึ่งดึงดูดใจประชาชนในชุมชนให้มาร่วมใช้บริการเป็นอย่างมาก 

สถานที่ท าการของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์แห่งนี้ มีการใช้สีเขียวตัดกับสีขาว สวยงามไม่ต่าง
จากสถานที่ของหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับชาติ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในชั้นแรก เป็นที่ท า
การของกองทุน มีชั้นเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง มีเครื่อง
ถ่ายอกสารอย่างดี มีเครื่องพิมพ์รายละเอียดลงสมุดบัญชี มีเครื่องพิมพ์เอกสาร และเครื่องใช้ใน
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ส านักงานที่ครบครัน นอกจากจะมีที่ท าการแล้ว ห้องถัดไปเป็นห้องประชุมส าหรับคณะกรรมการ รวม
ไปถึงสมาชิกได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  

ภายในสถานที่ท าการนี้มีห้องที่ไว้ให้บริการแก่ประชาชนภายในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นห้องนวด
แผนไทยขนาดใหญ่ ห้องออกก าลังกายที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์          
ห้องท ากิจกรรมกลุ่ม ห้องประชุม เป็นต้น ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนสุขสวัสดิ์ใน
ราคาถูก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชน 

ทรัพยากรของกองทุนในประเด็นของวัสดุอุปกรณ์กองทุนมีเพียงพอแล้ว แต่สิ่งที่ทาง
คณะกรรมการต้องการที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึ้นคือ ระบบโปรแกรมสถาบันการเงิน ซึ่งอยากให้
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ สทบ. ใช้โปรแกรสถาบันการเงินชุมชนที่ได้มาตรฐาน เพราะที่ผ่าน
มามีปัญหาในกรณีที่โปรแกรมเสีย จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อกองทุน ทั้งเรื่องการกู้คืนข้อมูล 
งบประมาณ และเวลาที่ต้องเสียไปอย่างสิ้นเปลือง ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเทพพิทักษ์ ทนทาน 
(สัมภาษณ,์ 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

 
กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีทรัพยากรในบริหารจัดการที่เพียงพอแล้ว ตามความเห็น
ของผม แต่ที่ขาดอยู่ก็คงจะเป็นระบบโปรแกรมของสถาบันการเงิน เพราะปัญหาที่
เกิดขึ้นในวันนี้ สทบ. มองไม่เห็นปัญหานั้น ที่ผ่านมาก็คือธนาคารออมสินซึ่งเป็นภาคี
ร่วมกับกองทุนหมู่บ้าน ไปจ้างบริษัทเอกชนจากภายนอกมาติดตั้งโปรแกรมของ
สถาบันการเงินให้ แต่พอโปรแกรมเราเสียหาย เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
เอง สาเหตุส าคัญเพราะธนาคารออมสินเลิกจ้างบริษัทโปรแกรมเหล่านั้น ซึ่ง
ท้ายที่สุดก็เป็นภาระของสถาบันการเงิน ต้องเริ่มคีย์ข้อมูลใหม่ ต้องเสียเวลาและ
งบประมาณ นี่คือข้อบกพร่องที่เด่นชัดเลย สทบ. ต้องรีบสร้างระบบโปรแกรม
สถาบันการเงิน ที่มีมาตรฐานให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีมาตรฐานในการท างานของ
ทุกกองทุน ไม่งั้นมันไม่มีเสถียรภาพ ปัญหาเยอะมาก ความเชื่อความศรัทธาก็ไม่เกิด
กับสถาบันการเงิน ประชาชนจะเชื่อถือได้อย่างไร สทบ.แก้ปัญหาวันต่อวัน ไม่ได้
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
 
กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ได้รับเงินทุนครั้งแรกจากรัฐบาลจ านวน 1,000,000 บาท เพ่ิมทุน

ระยะที่ 1 จ านวน 100,000 บาท เพ่ิมทุนระยะที่ 2 จ านวน 600,000 บาท และเพ่ิมทุนระยะที่ 3 
จ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งงบประมาณนี้สามารถท าให้การขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกับ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน 
เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผลัดเวรกันมาท าหน้าที่เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเอง จึงถือได้
ว่าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระดับของการจัดท านโยบายอยู่แล้ว ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีส าหรับ
การประสานความร่วมมือกันระหว่าง 2 ส่วนงาน เพราะเวลาเกิดปัญหาในระดับปฏิบัติการ ผู้บริหาร
ระดับกองทุนจะรับรู้ปัญหา จึงสามารถที่จะปรับปรุงนโยบายได้อย่างทันท่วงที เพราะเป็นผู้ที่สัมผัสกับ
งานระดับปฏิบัติการด้วยตนเอง 

ข้อความข้างต้นเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณอรวรรยา ทิพย์เนตร (สัมภาษณ์ ,               
14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “กรรมการกองทุนจะผลัดเวรกันมาท าหน้าที่ เพราะว่าพวกเราทุ่มเท
เวลาให้กับกองทุนอยู่แล้ว ไม่มีนโยบายที่จะจ้างคนภายนอกมาท าหน้าที่ มันสิ้นเปลืองงบประมาณ” 
 
กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 

ตัวช้ีวัด ศักยภาพขององค์การ 

- มีการก าหนดหน้าที่ ให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติ งานอย่างชัดเจน , บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้ าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย มีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ 

- โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมี
คุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ 

- มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรม
ของกองทุน, วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มี
ความเพียงพอต่อการด าเนินการ , สถานที่  มี
ความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 

- มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ รวมไปถึง
สถานที่) การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
ทางการเมือง 

- มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของ
กอ งทุ น ห มู่ บ้ าน  เป็ น จ าน วน  1 ค รั้ ง  ใน
ระยะเวลา 1 เดือน 

- ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
ไปปฏิบัติ มีศักยภาพขององค์การ ในระดับสูง 
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4.2.4 คุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

 
กองทุนหมู่บ้านบางพลี 

 
ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระส าคัญท่ีแท้จริงของนโยบาย  

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางพลีจะขอความเห็นจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน         
เม่ือจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางพลีจะมีการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีร่วมกับสมาชิกกองทุนอยู่แล้ว เพ่ือขอความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไข
ระเบียบกองทุน การแก้ไขปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุน การขยายวงเงินกู้ รวมไปถึง               
การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดยทุก ๆ เรื่องจะขอมติจากที่ประชุม นอกเหนือจากการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี เมื่อจะด าเนินกิจกรรมอะไรก็ตาม คณะกรรมการจะมีการสอบถามและปรึกษาหารือ
กับสมาชิกกองทุนอยู่เสมอ ว่ามีความคิดเห็นหรือมีความต้องการอย่างไรบ้าง ในลักษณะที่มีความรู้สึก
ว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน มีอะไรปรึกษากันได้ตลอดเวลา 

2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางพลีมีการประชุมร่วมกัน เป็นจ านวน 1 ครั้ง            
ในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่ งเป็นการประชุมกันอย่างเป็นทางการตามระเบียบของกองทุนที่
คณะกรรมการและสมาชิกบางส่วนร่วมกันจัดท าข้ึน แต่ในทางปฏิบัติการด าเนินงานจริง ๆ การประชุม
ที่เป็นทางการเพียง 1 ครั้งต่อเดือนนั้นไม่เพียงพอ การประชุมเป็นทางการที่มีขึ้นนั้น เพ่ือประชุมใน
ลักษณะภาพรวมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อสรุปบางประการ เพราะฉะนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านจะมี          
การปรึกษาหารือร่วมกันในทุก ๆ วันอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนเรื่องท่ีเป็นปัญหาใหญ ่

 
มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงต่อการด าเนินการตามนโยบาย ยินยอมในการรับนโยบายจาก
ส่วนกลางด้วยความเต็มใจ 

3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางพลียินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายจากส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และเมื่อเห็นว่ามีประเด็นใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ในประเด็นของนโยบายก็จะแจ้งผลกลับไป เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที  แต่
ส่วนมากแล้วปัญหาเกิดขึ้นแค่ระดับของกองทุน ไม่เก่ียวข้องกับส่วนกลาง การแจ้งผลกลับไปยัง สทบ. 
จึงมีเฉพาะบางกรณี เท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับ สทบ. โดยตรง ซึ่งเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณพินิจ 
สีทอง (สัมภาษณ,์ 31 พฤษภาคม) ที่ได้อธิบายว่า  

 
เมื่อเวลากองทุนหมู่บ้านบางพลีเกิดปัญหาใด ๆ ก็ตาม ก็มักจะไม่ค่อยได้แจ้งปัญหา
ในการด าเนินการไปที่เจ้าหน้าที่ สทบ. เพ่ือให้ช่วยแก้ไขปัญหาเท่าไหร่นัก เพราะโดย
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ส่วนมากปัญหาเกิดขึ้นที่ระดับกองทุน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะประชุมร่วมกันหา
มติ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ เมื่อเจอปัญหา 

 
ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ๆ เกี่ยวพันกับสมาชิกกองทุน ก็จะขอความเห็นจากสมาชิกร่วมด้วย 

โดยการแก้ไขปัญหาของกองทุนจะจัดการกันอย่างอิสระ ตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเบญจวรรณ์   
จารุเพ็ญพูนผล (สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2560) ที่กล่าวไว้ว่า 

  
เวลามีการฟ้องร้องลูกหนี้ที่หนีหนี้คณะกรรมการกองจะร่วมกั นหาทางออก              
ในรูปแบบของนิติบุคคล ลักษณะเดียวกับบริษัทเอกชนที่ท าการค้าแสวงหาก าไร
นั่นเอง โดยถ้าลูกหนี้ เบี้ยวหนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการด าเนินคดีโดยส่งทนายไป
เดินเรื่อง และเมื่อเรื่องดังกล่าวไปถึงอัยการก็จะเกิดการไกล่เกลี่ยขึ้น ท้ายที่สุดลูกหนี้
ก็ยอมที่จะช าระหนี้ให้ โดยแบ่งจ่ายตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ดังกล่าว ก็จะเรียกเอาจากลูกหนี้ 

 
 จากข้อความดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการประนีประนอมร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งเกิดมา
จากความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน โดยถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของกองทุนที่เกิดขึ้นในชุมชน จะหาไม่ได้
จากการให้บริการของธนาคารพาณิชย์หรือการกู้เงินนอกระบบอย่างแน่นอน 
 
กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
 

ตัวช้ีวัด คุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะขอความเห็น
จากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เมื่อจะด าเนินกิจกรรม       
ต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 

- ผู้ ที่ น านโยบายไปปฏิบัติ มีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่ แท้จริงของ
นโยบาย 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการประชุม
ร่วมกัน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน  

- ผู้ ที่ น านโยบายไปปฏิบัติ มีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่ แท้จริงของ
นโยบาย 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยินยอมที่จะปฏิบัติ
ตามนโยบายจากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ

- มีทัศนคติที่ ดีและมีความตั้ งใจจริงต่อการ
ด าเนินการตามนโยบาย ยินยอมในการรับ
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ตัวช้ีวัด คุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

ชุมชนเมืองแห่งชาติ และเมื่อเห็นว่ามีประเด็นใดที่
ควรปรับปรุงแก้ไขก็จะแจ้งผลกลับไป เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที 

นโยบายจากส่วนกลางด้วยความเต็มใจ 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านบางพลี ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
ไปปฏิบัติ มีคุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ในระดับสูง 

 
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 

 
ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระส าคัญท่ีแท้จริงของนโยบาย  

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยจะขอความเห็นจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
เม่ือจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยจะคอยสอบถาม
สมาชิกกองทุนอยู่เสมอว่ามีอะไรที่ต้องการจะเสนอแนะบ้าง โดยเฉพาะกองทุนมีระเบียบที่ก าหนดไว้
ว่าจะให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ซึ่งสมาชิกและคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย
จะมาประชุมร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกองทุน ส่วนมากแล้วสมาชิกจะ
ปรึกษาเรื่องทั่ว ๆ ไป ของการมาใช้บริการ และที่มาปรึกษาขอความเห็นกันบ่อยที่สุด  คือ จะท ายังไง
ให้กู้ เงินได้ในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมใจ บุญประสงค์ (สัมภาษณ์ ,                
14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
 

เวลาสมาชิกกองทุนจะมาปรึกษาเรา เขาก็มาถามปรึกษาเรื่องทั่ว ๆ ไปนะ แต่ที่ถาม
กันบ่อยมากและให้ความส าคัญเป็นพิเศษก็คือว่า จะท ายังไงถึงจะกู้เงินได้อีก ถ้า
อยากจะกู้เงินให้ได้ในปริมาณที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้นจะต้องท าอย่างไรบ้าง ซึ่งเราก็ยินดีที่
จะตอบ และถ้าเขาท าได้ตามคุณสมบัติที่จะกู้ได้ เราก็ยินดีที่จะปล่อยให้เขาไป 

 
2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีการประชุมร่วมกัน เป็นจ านวน 1 ครั้ง         

ในระยะเวลา 1 เดือน การประชุมกันระหว่างคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง ถือเป็นการประชุม
ทางการ ที่ก าหนดตามระเบียบกองทุนของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย แต่ในทางปฏิบัตินั้นการประชุม
อาจจะอยู่ในรูปแบบของการปรึกษาหารือทีละประเด็น เมื่อมีโอกาสอยู่เสมอ เมื่อต้องหาข้อสรุป
ร่วมกัน  
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ทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงต่อการด าเนินการตามนโยบาย ยินยอมในการรับนโยบาย           
จากส่วนกลางด้วยความเต็มใจ 

3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายจากส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และเมื่อเห็นว่ามีประเด็นใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ในประเด็นของนโยบายก็จะแจ้งผลกลับไป เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที กล่าวคือ 
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย จะรับนโยบายและปฏิบัติตามข้อบังคับและนโยบายต่าง ๆ ของ สทบ. อยู่
แล้ว ส าหรับการบริหารจัดการถ้ามีปัญหาก็จะรีบแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน แต่ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ในทางนโยบายและทางคณะกรรมการเล็งเห็นว่าทาง สทบ. สามารถช่วยจัดการให้ได้ก็จะแจ้งปัญหา
ไปที่ สทบ. ทันท ี
 
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 
 

ตัวช้ีวัด คุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะขอความเห็น
จากสมาชิกกองทุนหมู่บ้ าน เมื่ อจะด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 

- ผู้ที่ น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่ แท้จริงของ
นโยบาย 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการประชุม
ร่วมกัน  เป็ นจ านวน 1 ครั้ ง ในระยะเวลา            
1 เดือน  

- ผู้ที่ น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่ แท้จริงของ
นโยบาย 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบายจากส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเมื่อเห็นว่า
มีประเด็นใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขก็จะแจ้งผล
กลับไป เพ่ือให้ เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ทันท่วงท ี

- มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี แ ล ะมี ค ว าม ตั้ ง ใจ จ ริ งต่ อ                
การด าเนินการตามนโยบาย ยินยอมในการรับ
นโยบายจากส่วนกลางด้วยความเต็มใจ 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีคุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ในระดับสูง 
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กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 

ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระส าคัญท่ีแท้จริงของนโยบาย  
1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องจะขอความเห็นจากสมาชิกกองทุน

หมู่บ้าน เม่ือจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องจะขอ
ความเห็นจากสมาชิกในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสมาชิกกองทุน แต่โดยส่ว นมากแล้ว
กรรมการจะได้รับความเห็น รวมไปถึงค าปรึกษาต่าง ๆ ในเรื่องของการกู้เงินเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตาม
ค าให้สัมภาษณ์ของ คุณธรรมสรณ์ อัศวธีรวงศ์ (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “โดยปกติ
สมาชิกจะมาขอปรึกษาเรื่องกู้เงินอย่างเดียวหล่ะครับ เรื่องเดียวเลย เรื่องอ่ืนมีน้อยมาก จริง ๆ ก็ไ ม่
ค่อยมีเลยด้วยซ้ า” สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณมานพ แย้มเม่ง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน)        
ที่ได้กล่าวไว้ “กองทุนขอความเห็นทุกเรื่องละครับถ้าเกี่ยวพันกับสมาชิกแต่ถ้าโดยมากจริง ๆ แล้ว
สมาชิกจะมาปรึกษาขอเป็นสมาชิก ค าถามที่มาถามบ่อย ๆ ก็ เรื่องมาขอกู้เงิน ถามว่า กี่เดือน กี่ปี ถึง
จะมีสิทธิกู้เงินได้ กู้เงินได้เท่าไหร่ ขอเพ่ิมได้ไหม” 

2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องมีการประชุมร่วมกัน เป็นจ านวน           
1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องจะประชุมกันอย่างเป็น
ทางการ ก าหนดไว้ในระเบียบเฉพาะคือ เดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นหากมีวาระเร่งด่วน หรือมีปัญหา
ที่ต้องแก้ไขก็จะเรียกประชุมด่วน ส่วนใหญ่จะประมาณเดือนละ 2–4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน        
ของเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ในทางปฏิบัติที่ไม่ได้จัดประชุม เวลากรรมการมาพบหน้ากันก็มีการพูดคุย           
ถึงการท างานอยู่แล้ว ท างานกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณธรรมสรณ์ 
อัศวธีรวงศ์ (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
ประชุมกันเดือนละ 1 ครั้งอย่างเป็นทางการ แต่ถ้านอกจากนั้นก็มีประชุมเดือนละ 
2–3 ครั้ง มากน้อยขึ้นอยู่กับความเร่งด่วนของเรื่อง การท างานของกองทุนเรามัน
เหมือนครอบครัว พูดคุยกันตลอด เปิดใจในการท างานร่วมกัน เพราะแต่ละคนก็มี
ความสามารถที่เชี่ยวชาญต่างกัน ก็ต้องหันหน้ามาคุยกัน เพ่ือแลกเปลี่ ยนข้อมูล 
แลกเปลี่ยนความรู้ 
 

มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงต่อการด าเนินการตามนโยบาย ยินยอมในการรับนโยบายจาก
ส่วนกลางด้วยความเต็มใจ 

3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายจาก
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และเม่ือเห็นว่ามีประเด็นใดที่ควร
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ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นของนโยบายก็จะแจ้งผลกลับไป เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องจะปฏิบัติตามนโยบายที่เจ้าหน้าที่  สทบ. ส่ง
มาอยู่แล้ว ตัวชี้วัดก็คงจะเป็นการที่ประธานกองทุน เป็นประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ 
และเมื่อมีปัญหาก็จะแก้ไขกันในระดับกองทุน ด้วยการร่วมกันแก้ไขโดยคณะกรรมการ แล้วจึงส่งข่าว
ให้เจ้าหน้า สทบ. รับทราบ  

 
กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 

ตัวช้ีวัด คุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 

- คณ ะก รรม ก ารกอ งทุ น ห มู่ บ้ าน จ ะข อ
ความเห็นจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เมื่อจะ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 

- ผู้ ที่ น าน โยบ าย ไป ป ฏิ บั ติ มี ค ว าม เข้ า ใจ ใน
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญท่ีแท้จริงของนโยบาย 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการประชุม
ร่วมกัน เป็นจ านวน 1 ครั้ ง ในระยะเวลา             
1 เดือน  

- ผู้ ที่ น าน โยบ าย ไป ป ฏิ บั ติ มี ค ว าม เข้ า ใจ ใน
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญท่ีแท้จริงของนโยบาย 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบายจากส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเมื่อเห็น
ว่ามีประเด็นใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขก็จะแจ้งผล
กลับไป เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ทันท่วงท ี

- มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี แ ล ะ มี ค ว า ม ตั้ ง ใ จ จ ริ ง ต่ อ               
การด าเนินการตามนโยบาย ยินยอมในการรับ
นโยบายจากส่วนกลางด้วยความเต็มใจ 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีคุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ในระดับสูง 
 

กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
 

ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระส าคัญท่ีแท้จริงของนโยบาย  
1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกจะขอความเห็นจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

เมื่อจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามแพรกส่วนใหญ่จะถามกรรมการ
กองทุนถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินเป็นหลัก เช่น จะขอกู้เงินเพ่ิมอีกได้หรือไม่ วงเงินให้กู้มากกว่าที่
เคยได้ ได้หรือไม่ ประเด็นเหล่านี้เป็นค าถามที่กองทุนมาปรึกษากับกรรมการบ่อยมาก ปกติแล้ว
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คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกจะขอความเห็นจากสมาชิกกองทุนในทุก ๆ เรื่อง ถ้าเป็น
ทางการที่สุดก็จะเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ที่จะให้สมาชิกเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นทางการ 

2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีการประชุมร่วมกัน เป็นจ านวน 1 ครั้ง          
ในระยะเวลา 1 เดือน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกจะจัดประชุมกันอย่างเป็นทางการ   
เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้ก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุน แต่โดยปกติแล้ว จะมีการพูดคุยกันอยู่
ตลอดเวลา เมื่อท างานก็ได้ด าเนินงานร่วมกันที่สถานที่ท าการกองทุน ดังนั้น จะได้พูดคุยกัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมชาย ใจฉ่ า (สัมภาษณ์ , 17 
มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

 
ถ้าจริง ๆ จัง ๆ ก็เดือนละ 1 ครั้ง มีในระเบียบเขียนไว้ แต่ปกติเรามีเรื่องที่จะพูดคุย
กันอยู่ทุกวัน เพราะว่าเรามาเจอกันมาท างานมันก็ได้คุยกันอยู่แล้ว เช่น ปล่อยกู้ใคร
บ้างวงเงินเท่าไหร่ อะไรพวกนี้ละครับ มาถามทุกเรื่องแหละ แต่ในประเด็นหลัก ๆ  
ก็เน้นเรื่องเงินกู้ เรื่องลงทะเบียนคนจน เราก็ด าเนินการท าให ้

 
ค ากล่าวข้างต้นสอดคล้องกับ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสุริยาภรณ์ เอ่ียมเจริญ (สัมภาษณ์, 

17  มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
 

เราคุยกันตลอด เพราะพวกเรามาท าหน้าที่กันที่กองทุน มีเวรกัน การที่มีการผลัดเวร
กันมันก็ท าให้เจอกันตลอดก็คุยกันทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทุน บางคนมาปรึกษา
ขอกู้เพ่ือไปปิดนอกระบบ เราก็ช่วยเหลือเขาไป บางคนปิดแล้วก็หายไปเลย เราก็
ทวงกันอีก แต่ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องท าให้อยู่ในร่องในรอย แต่ถ้าประชุม
แบบก าหนดเป็นระเบียบก็เดือนละครั้ง 
 
นอกจากนี้ข้อความข้างต้นยังสอดคล้องกับ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสุริยาภรณ์ เอ่ียมเจริญ 

(สัมภาษณ,์ 17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
 
ประชุมทางการกันเดือนละเพียง 1 ครั้ง แต่เจอกันบ่อยนะ เจอกันทุกวัน ก็พูดคุย
แลกเปลี่ยน เวลารัฐมีอะไรมา กองทุนก็จะส่งตัวแทนไปประชุม เพื่อให้ได้รับข่าวสาร
จากรัฐ ทุก ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกกองทุนมาถามเรื่องกู้เงินเป็นหลัก เรื่อง
ลงทะเบียนคนจน เราอยากให้คนกู้ไปก็ไปสร้างอาชีพจริง ๆ กู้เยอะ ๆ กองทุนก็ยัง
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ปล่อยเลยถ้ามันสมเหตุสมผลมันเข้ากับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านให้
มีชีวิตที่ดีข้ึน 

 
มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงต่อการด าเนินการตามนโยบาย ยินยอมในการรับนโยบายจาก
ส่วนกลางด้วยความเต็มใจ 

3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายจากส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และเมื่อเห็นว่ามีประเด็นใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ในประเด็นของนโยบายก็จะแจ้งผลกลับไป เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที เจ้าหน้าที่ 
สทบ. แจ้งนโยบายมา กองทุนหมู่บ้านสามแพรกพร้อมที่จะยินยอมปฏิบัติตามนโยบายของ สทบ. และ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามแพรกยังมีทัศนคติที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ สทบ. อีกด้วย เวลาที่กองทุนเกิด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ สทบ. โดยที่เล็งเห็นว่า สทบ. จะสามารถช่วยเหลือได้โดยตรง จะรีบแจ้งผล
กลับไป ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมชาย ใจฉ่ า (สัมภาษณ์, 17 , มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ในช่วง
ก่อนที่ผมจะมารับต าแหน่ง ช่วงที่กองทุนยังไม่ค่อยแข็งแรง เจ้าหน้าที่ สทบ. ก็มาลงพ้ืนที่บ่อย มาคอย
ให้ความรู้ให้ค าแนะน าในการบริหารจัดการกองทุน” 
 
กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
 

ตัวช้ีวัด คุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะขอความเห็น
จากสมาชิกกองทุนหมู่ บ้ าน  เมื่ อจะด าเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 

- ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่แท้จริงของ
นโยบาย 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการประชุม
ร่วมกัน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน  

- ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่แท้จริงของ
นโยบาย 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบายจากส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชน เมืองแห่ งชาติ  และเมื่ อ เห็ นว่ามี
ประเด็นใดที่ ควรปรับปรุงแก้ ไขก็จะแจ้งผล
กลับไป เพ่ือให้ เกิดการปรับปรุงแก้ ไขอย่าง
ทันท่วงท ี

- มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงต่อการ
ด าเนินการตามนโยบาย ยินยอมในการรับ
นโยบายจากส่วนกลางด้วยความเต็มใจ 
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ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน

หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีคุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ในระดับสูง 
 

กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 
ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระส าคัญท่ีแท้จริงของนโยบาย  

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์จะขอความเห็นจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน  
เม่ือจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์จะมีการประชุมร่วมกับสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีละ 1 ครั้ง แบบเป็นทางการ คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านจะปรึกษาสมาชิกในทุกเรื่อง ถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับสมาชิก เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ วงเงินกู้ที่จะ
ปล่อยให้สมาชิกกู้ แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ แล้ว เมื่อสมาชิกกองทุนมีข้อเสนอแนะใด ๆ ก็ตาม สมาชิก
จะแจ้งคณะกรรมการอยู่แล้ว เพราะมองว่าคณะกรรมการเป็นพี่เป็นน้อง เหมือนครอบครัวเดียวกัน  

2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีการประชุมร่วมกัน เป็นจ านวน 1 ครั้ง                         
ในระยะเวลา 1 เดือน การประชุมดังกล่าวก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์อย่าง
ชัดเจน ซึ่งเกิดจากการจัดท าระเบียบร่วมกันของคณะกรรมการและสมาชิก โดยที่ ได้ยึดต้นแบบจาก
ระเบียบของ สทบ. บูรณาการร่วมกับระเบียบของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาอาชีพที่ก่อตั้ง
มาอย่างยาวนาน การประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง จะมีค่าตอบแทนให้คนละ           
100 บาท ซึ่งจะให้ค่าตอบแทนครั้งเดียวในหนึ่งเดือน แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
ประชุมกันบ่อยโดยเฉลี่ยแล้วจะไม่ต่ ากว่าเดือนละ 3 ครั้ง 
 
มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงต่อการด าเนินการตามนโยบาย ยินยอมในการรับนโยบายจาก
ส่วนกลางด้วยความเต็มใจ 

3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายจากส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และเมื่อเห็นว่ามีประเด็นใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข
ในประเด็นของนโยบายก็จะแจ้งผลกลับไป เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐมอบหมาย และเมื่อมี
ปัญหาและอุปสรรคที่ เกี่ยวข้องกับทางนโยบาย ก็จะแจ้งผลกลับไปแต่จะเป็นปัญหาที่ทาง
คณะกรรมการเล็งเห็นว่าเกี่ยวข้องกับนโยบายจากทางรัฐหรือทาง สทบ. โดยตรง เพราะถ้าเป็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นระดับกองทุน กรรมการก็จะบริหารจัดการและแก้ไขกันเอง โดยผ่านมติของที่ประชุมใน         
ทุกประเด็น ซึ่งเป็นไปตามค าสัมภาษณ์ของ คุณเทพพิทักษ์ ทนทาน (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า 
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กรรมการกองทุนก็รับฟังและปฏิบัติตามนโยบายจากเจ้าหน้าที่ สทบ. อยู่แล้ว เพราะ
เขาเป็นตัวแทนจากภาครัฐ โดยเจ้าหน้าที่ สทบ. คอยมาเยี่ยมเยียนกองทุนหมู่บ้าน
สุขสวัสดิ์เสมอ แต่ส่วนใหญ่เวลาเกิดปัญหาเราจะจัดการแก้ไข โดยใช้ความเข้มแข็ง
ของพวกเราเอง แต่ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดจากระดับนโยบายของรัฐอย่างเรื่องของ
โปรแกรมสถาบันการเงินที่ทางกองทุนเคยมีปัญหาเป็นอย่างมาก เพราะธนาคาร 
ออมสินไปจ้างบริษัทเอกชนมาท าโปรแกรม เวลาเลิกจ้างไป ก็มีปัญหาเรื่องการดูแล
ระบบ เรื่องแบบนี้ทางกรรมการกองทุนก็แจ้งไปทาง สทบ. ทาง สทบ. ก็รับเรื่องไว้ 

 
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณอรวรรยา ทิพย์เนตร (สัมภาษณ์ ,          

14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 
กรรมการกองทุนรับฟังนโยบายจากทางรัฐเสมอ ส่วนใหญ่นโยบายต่าง ๆ ก็เป็น
นโยบายที่ดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน เพียงแต่ว่าเวลาเกิดปัญหาเราจะ
แก้ไขปัญหากันโดยผ่านที่ประชุม ก็คือคุยกันว่าจะแก้ไขยังไงดี ทุกคนก็ช่วยกันเสนอ
ความคิดในการแก้ไข แล้วอาจจะแจ้งข่าวกลับไปที่คุณยุพารีเจ้าหน้าที่ สทบ. ประจ า
จังหวัด 

 
กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 

ตัวช้ีวัด คุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะขอความเห็น
จากสมาชิกกองทุนหมู่ บ้ าน  เมื่ อจะด าเนิ น
กิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ 

- ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่แท้จริงของ
นโยบาย 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการประชุม
ร่วมกัน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน  

- ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่แท้จริงของ
นโยบาย 

- คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยินยอมที่จะปฏิบัติ
ตามนโยบายจากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ และเมื่อเห็นว่ามีประเด็นใดที่
ควรปรับปรุงแก้ไขก็จะแจ้งผลกลับไป เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงท ี

- มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงต่อการ
ด าเนินการตามนโยบาย ยินยอมในการรับ
นโยบายจากส่วนกลางด้วยความเต็มใจ 
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ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน

ไปปฏิบัติ มีคุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ในระดับสูง 
 

4.2.5 การประสานความร่วมมือ 
 

กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
 

ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า 
1. ประธานกองทุนหมู่บ้านบางพลีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เพียงพอ

ต่อการเป็นผู้น ากองทุนโดยสามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ คุณเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล         
ด ารงต าแหน่งประธานกองทุนหมู่บ้านบางพลี ท่านไมีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ต่อ
ประชาชนชุมชมหมู่ 9 เป็นอย่างมาก นอกจากที่ประธานกองทุนหมู่บ้านบางพลีจะด ารงต าแหน่ง
ประธานกองทุนหมู่บ้านบางพลี และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติแล้ว ท่านยังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความเสียสละและอุทิศตนที่จะท างานเพ่ือชุมชนอย่างแท้จริง ท่านยังได้ประกอบกิจการส่วนตัว          
ซึ่งการประกอบกิจการดังกล่าวท าให้ประธานกองทุนมีทักษะด้านการบริหารและพัฒนากิจการ        
มาพัฒนากองทุนให้เจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดอีกด้วย ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้ว         
ว่าประธานกองทุนมีความรู้ความสามารถที่เห็นได้ในเชิงประจักษ์ต่อสายตาของประชาชนในชุมชน 

นอกจากนี้แล้วประธานกองทุนหมู่บ้านบางพลี ท่านยังบริหารกองทุนหมู่บ้านบางพลีด้วย    
การมุ่ งเน้นไปที่มวลชนเป็นส าคัญ ตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเบญจวรรณ์  จารุเพ็ญพูนผล 
(สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2560) ที่กล่าวไว้ว่า 

 
เวลามีกิจกรรมใด ๆ ก็ตาม คณะกรรมการกองทุนจะประกาศและแจ้งให้สมาชิก
ทราบโดยทั่วถึงทั้งในแง่ของการติดประกาศที่สถาบันการเงินชุมชน และการ
ประกาศเสียงตามสายซึ่งกระจายเสียงไปทั่วทั้งบริเวณพ้ืนที่หมู่ 9 เพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ นอกจากสมาชิกกองทุนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแล้ว 
คณะกรรมการกองทุนยังสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในวงกว้างเพ่ิมขึ้น ด้วยการ
เชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนมาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กองทุนจัด
ขึ้นเพ่ือสาธารณประโยชน์ ซึ่งก็มีเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชน ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และคาดว่าอนาคตก็คงจะสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้างได้มากขึ้น  
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ทั้งนี้ สามารถที่จะกล่าวได้ว่า การที่กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีสมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน        

บางพลี รวมไปถึงมีผู้ที่มาใช้บริการสถาบันการเงินชุมชนบ้านบางพลีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะมี
ความเชื่อมั่นต่อกองทุนที่มีประธานกองทุนรวมไปถึงคณะกรรมการกองทุนผู้มีความสามารถใน          
การบริหารงานที่เห็นได้ในเชิงประจักษ์ 

 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

2. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านบางพลีสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง       
เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน ทั้งนี้ การสื่อสารระหว่างสมาชิกกับคณะกรรมการมี
ลักษณะของความเป็นกันเองและมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สมาชิกมีข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งถือได้ว่ากองทุนนั้นสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง นอกจาก
สมาชิกสามารถที่จะสื่อสารอย่างไม่ เป็ นทางการกับคณะกรรมการกองทุนได้แล้ว โดยปกติ
คณะกรรมการกองทุนได้ก าหนดไว้ในระเบียบให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ซึ่งสมาชิกมาเข้า
ร่วมประชุมด้วยปีละ 1 ครั้ง ทุกครั้งก็จะครบองค์ประชุม เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
สมาชิกร่วมเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกาต่าง ๆ โดยยึด
มติของที่ประชุม 
 
สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อกองทุนหมู่บ้าน 

3. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านบางพลีร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอ
ข้อคิดเห็น เม่ือเล็งเห็นถึงข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน กองทุนหมู่บ้านบางพลีถือได้ว่า
เป็นกองทุนที่สมาชิกร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ ตั้งแต่การก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปจนถึงการเสนอความคิดเห็น ตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเบญจวรรณ์            
จารุเพ็ญพูนผล (สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2560) ที่ได้อธิบายไว้ว่า  

 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ าตั้งแต่การร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี โดยการแสดงความเห็นต่าง ๆ จนร่วมลงความเห็นในการแก้ไข
ระเบียบและแผนปฏิบัติงานประจ าปี นอกจากนี้จะเห็นได้จากเวลากองทุนจัดงาน
สาธารณประโยชน์ใด ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วัน
สงกรานต์ รวมไปถึงการท าบุญหมู่บ้าน สมาชิกก็จะมาเข้าร่วมอย่างล้นหลาม 
นอกจากนี้ประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็เข้าร่วมด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการที่
คณะกรรมการกองทุนประกาศให้ทุกส่วนในหมู่บ้านได้รับทราบ ท าให้ทุกคนเข้าถึง
ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 
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กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
 

ตัวช้ีวัด การประสานความร่วมมือ 

- ประธานกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการเป็นผู้น า
กองทุนโดยสามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ 

- ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า 
 

- ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั บ
คณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง เมื่อมีข้อสงสัย
หรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน 

- การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

- สมาชิกกองทุนร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่
เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอข้อคิดเห็น เมื่อเล็งเห็น
ถึงข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน  

- สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อ
กองทุนหมู่บ้าน 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านบางพลี ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
ไปปฏิบัติ มีการประสานความร่วมมือ ในระดับสูง 

 
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 

 
ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า 

1. ประธานกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เพียงพอ
ต่อการเป็นผู้น ากองทุนโดยสามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการเป็นผู้น ากองทุนด้วยการที่เป็นข้าราชการบ านาญ 
และปัจจุบันยังด ารงต าแหน่งเกี่ยวกับชุมชนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กรรมการหมู่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ
ของหมู่บ้าน รวมไปถึงประธานชมรมออกก าลังกายบานไม่รู้โรยซึ่งเป็นชมรมออกก าลังกายของหมู่บ้าน 
จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าประธานกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย มีความสามารถในการเป็นผู้น าชุมชน
ในหลาย ๆ องค์การ ซึ่งส่งผลให้การน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

2. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง 
เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน เมื่อเวลาที่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย มีข้อสงสัย 
สมาชิกทุกคนสามารถที่จะเข้ามาสอบถามและปรึกษาเรื่องต่าง ๆ กับทางกองทุนได้ตลอดระยะเวลา
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ท าการของสถาบัน แต่ถ้าไม่สะดวกเข้าไปที่ท าการ ก็สามารถโทรหาคณะกรรมการกองทุนได้ทุกคน 
โดยปกติแล้วจะมีการเชิญสมาชิกกองทุนมาประชุมเดือนละ 2 ท่าน แต่ภายหลังไม่ค่อยที่จะมีเวลาใน
การมาร่วมประชุมกับทางคณะกรรมการตามท่ีได้เชิญไป 

 
สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อกองทุนหมู่บ้าน 

3. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอ
ข้อคิดเห็น เม่ือเล็งเห็นถึงข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยเปิด
โอกาสให้สมาชิกเข้ามาร่วมกิจกรรมของกองทุนเสมอ และพยายามเชิญชวนให้เกิดการมีส่วนร่วม   
รวมไปถึงสามารถแสดงความเห็นต่าง ๆ ได้ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมใจ บุญประสงค์ (สัมภาษณ์,       
14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “สมาชิกของกองทุนเข้ามาร่วมกิจกรรมของเรามากมาย ไม่ว่าจะเป็น
งานบุญ งานสงกรานต์ งานวันเด็กแห่งชาติ งานผู้สูงอายุ ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปี และทางกองทุนได้
ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนเกิดความสุข” 
 
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 
 

ตัวช้ีวัด การประสานความร่วมมือ 

- ประธานกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการเป็นผู้น า
กองทุนโดยสามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ 

- ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า 
 

- ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั บ
คณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง เมื่อมีข้อสงสัย
หรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน 

- การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

- สมาชิกกองทุนร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่
เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอข้อคิดเห็น เมื่อเล็งเห็น
ถึงข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน  

- สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อ
กองทุนหมู่บ้าน 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีการประสานความร่วมมือ ในระดับสูง 
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กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 

ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า 
1. ประธานกองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่

เพียงพอต่อการเป็นผู้น ากองทุนโดยสามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง
จะคัดเลือกประธานกัน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและมีจิตใจที่จะท าเพ่ือชุมชน              
ซึ่งประธานคนปัจจุบัน คือ คุณธรรมสรณ์ อัศวธีรวงศ์ ซึ่งมีความรู้ความสามารถอย่างมาก และเป็น
ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านหลักนิติศาสตร์ โดยมีอาชีพปัจจุบันเป็นทนายความ ซึ่ งท าให้กองทุน             
ประสบความส าเร็จ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณทิพบดี อ่ าสกุล (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้
ว่า  

 
ประธานกองทุนเป็นทนายความนะคะ มีความรู้ความสามารถมาก ถ้าให้พูดก็บอกได้
ว่า เขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของกองทุน ท าให้กองทุนเดินไปข้างหน้าได้ เราก็ไม่รู้จะ
อธิบายยังไง เขาจะไวมาก เวลามีข่าวสารอะไร เขาเป็นประธานเครือข่ายกองทุน
ระดับอ าเภอด้วยนะ เขาไวมาก ท าให้กองทุนของเราไม่ตกข่าว ท าให้เกิดการพัฒนา
ได้ด ี
 
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณมานพ แย้มเม่ง (สัมภาษณ์ ,                

19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ประธานกองทุนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ ท างานเกี่ยวกับ
กฎหมาย เขาเป็นคนส าคัญท่ีสร้างกองทุนข้ึน” 

นอกจากนี้ยังเห็นได้ถึงทักษะความเป็นผู้น าของคุณธรรมสรณ์ ซึ่งพิจารณาได้จากค าให้
สัมภาษณ์ของ คุณธรรมสรณ์ อัศวธีรวงศ์ (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
เริ่มแรกที่จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ไปเคาะประตูตามบ้านเลย พวกเรา
ไปเดินล่ารายชื่อ เพ่ือน ามาก่อตั้งกองทุน และเมื่อด าเนินการมาสักระยะก็หาทางที่
จะซื้อตึก เพ่ือให้มีสถานที่ท าการเป็นหลักแหล่ง เพราะตอนแรกอยู่ไม่เป็นที่เป็นทาง 
พวกเราจึงหาวิธีที่จะให้กองทุนมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง จนได้ตึกแห่งนี้มาเป็นสถานที่  
ท าการ 
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ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าประธานกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง เป็นผู้ที่อยู่ใน           

ทุกประวัติศาสตร์ของกองทุนหมู่บ้านแห่งนี้ และเป็นผู้ที่ใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมี ขับเคลื่อน
กองทุนหมู่บ้านให้ก้าวหน้าจนมาถึงทุกวันนี้ 

 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

2. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนได้
โดยตรง เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องอยู่
ใกล้ชิดกับชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน คณะกรรมการเป็นคนในชุมชนที่อยากท าให้ชุมชนดีขึ้น 
ดังนั้น สมาชิกกองทุนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการได้โดยตรง และได้ทุกเวลา แต่ถ้า
กล่าวถึงการติดต่อสื่อสารกันแบบทางการนั้น จะมีการประชุมร่วมกับสมาชิกเรียกว่าการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง เปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสื่อสารได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทุน          
ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณทิพบดี อ่ าสกุล (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 

ถ้าสมาชิกมีข้อเสนอแนะ หลัก ๆ ก็จะมีให้แสดงความเห็นแบบเป็นทางการ ก็คือ 
การประชุมใหญ่ สามัญประจ าปี แต่ นอกเวลาก็มาถามกันโดยตรง ส่วนมากก็จะเปิด
ประตูสถาบันเข้ามาถามเลยนะ อย่างฉันอยู่กองทุนบ่อยมาก ก็จะมีคนผลักประตูมา
ถามแทบทุกอาทิตย์ ส่วนใหญ่ก็จะถามเรื่องการกู้เงิน ว่าจะกู้ได้เท่าไหร่ กู้เพ่ิมอีกได้
ไหม แต่ข้อเสนอแนะมีบ้างบางครั้ง 
 
นอกจากที่สมาชิกจะมาถามที่สถานที่ท าการกองทุนแล้ว ยังโทรสายตรงไปหากรรมการแต่ละ

คนได้อีกด้วย ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณมานพ แย้มเม่ง (สัมภาษณ์ , 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า          
“สมาชิกไม่ค่อยสงสัยอะไรหรือจะเสนออะไร สงสัยแต่เรื่องกู้ บางครั้งก็โทรศัพท์มาถามผม ถ้าประชุม
ตามระเบียบมีปีละครั้ง บ่อย ๆ ก็ถามเรื่องกู้เงินว่าจะกู้ยังไง ใช้เอกสารอะไรบ้างในการจะกู้เงิน กู้ได้
เท่าไหร่ ท าไมเงินกู้ไม่อนุมัติสักที” 
 
สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อกองทุนหมู่บ้าน 

3. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่เสมอ รวมไปถึงร่วม
เสนอข้อคิดเห็น เม่ือเล็งเห็นถึงข้อบกพร่องในการด าเนิ นการของกองทุน สมาชิกกองทุน        
คลองสองพ่ีน้องร่วมกิจกรรมกับกองทุนตลอด เวลาที่กองทุนจัดกิจกรรมอะไร สมาชิกก็ยินดีที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรม ที่เห็นได้เด่นชัดสุด คือ การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพราะกองทุนจะมีจัดกิจกรรมให้
ในวันนั้นมากมาย มีแจกของ มีจับสลาก มีการจัดเลี้ยง มีการจ่ายปันผล แต่ถ้าเป็นกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น 
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เมื่อกองทุนจัดงานต่าง ๆ ร่วมกับหมู่บ้าน กองทุนก็จะแจ้งข่าวไปถึงสมาชิก สมาชิกที่เป็นคนอยู่ใน
หมู่บ้านด้วยอยู่แล้ว ก็ไม่รอช้าที่จะมาเข้าร่วม ดังค าให้สัมภาษณ์ของคุณธรรมสรณ์ อัศวธีรวงศ์ 
(สัมภาษณ,์ 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
 ถ้ากองทุนของเราจะท ากิจกรรมอะไร จะเล็กจะใหญ่ เราจะมีหนังสือเชิญ สมาชิก
เขาก็จะมาร่วมกิจกรรมกับเรา เพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน เขา
ฝากเงินกับกองทุน กู้เงินกับกองทุน ก็ได้เจอกรรมการ ได้เจอกันบ่อย ๆ ก็รู้สึกว่าเป็น
เพ่ือนเป็นพี่เป็นน้องกัน มันก็เป็นสิ่งที่ดี ท าให้ชุมชนเข้มแข็งตามไปด้วย 

 
กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 

ตัวช้ีวัด การประสานความร่วมมือ 

- ประธานกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการเป็นผู้น า
กองทุนโดยสามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ 

- ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า 
 

- ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั บ
คณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง เมื่อมีข้อสงสัย
หรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน 

- การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

- สมาชิกกองทุนร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่
เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอข้อคิดเห็น เมื่อเล็งเห็น
ถึงข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน  

- สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อ
กองทุนหมู่บ้าน 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีการประสานความร่วมมือ ในระดับสูง 
 

กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
 

ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า 
1. ประธานกองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์              

ที่เพียงพอต่อการเป็นผู้น ากองทุนโดยสามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ ประธานกองทุนสามแพรก          
มีความรู้ความสามารถ และที่ส าคัญประธานกองทุนมีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง และอุทิศตัวท าเพ่ือชุมชน
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อย่างแท้จริง เพราะนอกจากจะรับต าแหน่งประธานกองทุนหมู่บ้านแล้ว ยังด ารงต าแหน่งประธาน
ชุมชนและประกอบธุรกิจส่วนตัวอีกด้วย ประธานมักจะประกาศผ่านเสียงตามสายเวลามีกิจกรรม         
ต่าง ๆ ของกองทุน เพ่ือให้มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนมากยิ่งขึ้น ดังค าให้
สัมภาษณ์ของ คุณสมชาย ใจฉ่ า (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
เวลาจะเชิญชวนหรือประกาศให้ประชาชนทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดให้เขา
มาร่วมกับกองทุน ก็จะประกาศเสียงตามสายให้ชุมชนได้รับทราบ นอกจากผมจะ
เป็นประธานกองทุนแล้ว ผมยังเป็นประธานชุมชนด้วย ผมท าหลายต าแหน่ง เพราะ
ผมก็อยากจะท าเพ่ือชุมชน มันสุขใจ อย่างประธานชุมชนก็ ดูแล พ่ี ๆ น้อง ๆ ของ
ชุมชนกว่า 500 คน 
 
จากค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสุริยาภรณ์ เอ่ียมเจริญ (สัมภาษณ์ , 17 มิถุนายน) ก็ท าให้เห็นถึง

ความเหมาะสมของการที่ประธานคนปัจจุบันได้เข้ามารับต าแหน่ง ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
 
หลักการเลือกประธานก็ต้องเป็นคนเก่งและเป็นคนดี คล้าย ๆ กับแนวคิดสากลนั่น
ละค่ะ ประธานคนนี้ของเราเป็นคนดีนะ ซื่อตรง เป็นประธานชุมชนด้วย เขาเสียสละ
นะ หาสปอนเซอร์มาจัดกิจกรรมตลอดเลย เพ่ือให้ชุมชนดีขึ้น คนในชุมชนก็เชื่อมั่น
ในประธานคนนี้ เพราะเขาท างานจริง ๆ ผลของงานก็เห็นกันอยู่ 
 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
2. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามแพรกสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง 

เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน สมาชิกกองทุนสามแพรกสื่อสารกับคณะกรรมการ 
ติดต่อได้โดยตรงแบบไม่เป็นทางการ แต่ถ้าเป็นทางการจะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเป็น
ประจ าในทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง ซึ่งสมาชิกกองทุนสามารถออกเสียงในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่        
และติดต่อโดยส่วนมากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการกู้เงิน ดังค าให้สัมภาษณ์ ของ คุณสมชาย         
ใจฉ่ า (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  
 

โทรไปหาผมที่บ้านเลยแหละ ถามว่าท าไมกู้ได้น้อยจัง ฉุกเฉินนะ ท าไมกู้ได้แค่นี้ ผมก็
อธิบายไปตามจริง บางคนเขาก็ไม่ค่อยพอใจ เขาเห็นว่าเป็นกองทุนชุมชนน่าจะ             
ช่วย ๆ กัน แต่เรายึดตามกฎระเบียบ ก็ต้องท าตามจริง ประชุมร่วมกันก็อยู่ใน         
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การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง ตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน           
เปรมฤทัย 
 
ค ากล่าวข้างต้นสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสุริยาภรณ์ เอ่ียมเจริญ (สัมภาษณ์ ,          

17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “เวลาที่สมาชิกมีข้อสงสัย ส่วนใหญ่เขาก็จะมาถามแล้วเราก็ตอบตรง ๆ 
ไม่มีปิดบังอะไรเลย ส่วนใหญ่ก็มาถามว่า ท าไมกู้ได้น้อยจัง ให้ได้มากกว่านี้ไม่ได้หรอ” 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสโรชา จินะการ (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน) 
ที่ได้อธิบายไว้ว่า  
 

จะมีการประชุมใหญ่ของสมาชิกปีละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมมากมายในวันนั้น แล้วเรื่อง
ของการปรึกษาจากสมาชิก บางคนกู้มายังส่งไม่หมดก็จะมาถามว่าขอกู้ใหม่ได้ไหม 
แต่สุดท้ายเวลามาปรึกษาก็เรื่องเงินทั้งนั้นแหละ ท าไมกู้ได้นิดเดียว ท าไม่เดือนนี้ยัง
ไม่ได้จ่าย เอ้าก็คุณยังไม่จ่าย คุณจะได้ได้ยังไงหละ 
 

สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อกองทุนหมู่บ้าน 
3. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามแพรกร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอ

ข้อคิดเห็น เม่ือเล็งเห็นถึงข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน           
สามแพรกจะเข้ามาร่วมกับกิจกรรมเสมอ โดยเฉพาะการประชุมใหญ่สามัญประจ าปียิ่งมากันเกือบ
ครบทุกคน มาร่วมกิจกรรมและเสนอความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นว่ากองทุนมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่าง
เป็นทางการ นอกจากนี้สมาชิกกองทุนยังร่วมกิจกรรมที่จัดโดยกองทุน เช่น งานต่าง ๆ ที่กองทุน        
จัดเพ่ือหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นงานสงกรานต์ งานวันเด็กแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ  การแห่เทียน
พรรษา ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมชาย ใจฉ่ า (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
ส่วนใหญ่เลยการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พวกเขาจะมาร่วมกันพร้อมหน้านะ 
ขาดน้อยมาก เพราะเขาก็คิดว่าเขาต้องใช้สิทธิ์ของเขาในเรื่องต่าง ๆ ทั้งผลตอบแทน 
และการแสดงความคิดเห็น บางทีชาวบ้านก็มาของบไปท าเทียนพรรษา วันเด็ก
แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ มันเป็นโยบายของเราอยู่แล้ว แล้วที่มามีส่วนร่วมเยอะ ๆ   
ก็เป็นพวกกิจกรรมที่จัดเพ่ือหมู่บ้าน นอกจากนี้ก็มาร่วมซื้อของร้านค้าประชารัฐ          
ที่บูรณาการร่วมกับนโยบายกองทุน เพราะสมาชิกก็เลือกที่จะมาใช้บริการร้านค้า
ของกองทุน เพ่ือสนับสนุนให้กองทุนมีรายได้ที่เติบโตขึ้น 
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กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
 

ตัวช้ีวัด การประสานความร่วมมือ 

- ประธานกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการเป็นผู้น า
กองทุนโดยสามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ ์

- ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า 
 

- ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั บ
คณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง เมื่อมีข้อสงสัย
หรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน 

- การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 

- สมาชิกกองทุนร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่
เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอข้อคิดเห็น เมื่อเล็งเห็น
ถึงข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน  

- สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อ
กองทุนหมู่บ้าน 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ มีการประสานความร่วมมือ ในระดับสูง 
 

กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 

ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า 
1. ประธานกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เพียงพอ

ต่อการเป็นผู้น ากองทุนโดยสามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ ประธานกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์จะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีเวลาที่มากพอจะมาอุทิศตัวเพ่ือชุมชน มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง 
และที่ส าคัญที่สุดเหนือสิ่งอ่ืนใดจะต้องเป็นคนที่ดี มีศีลธรรมและมีจิตใจที่อุทิศเพ่ือส่วนรวม ดังค า        
ให้สัมภาษณ์ของ คุณเทพพิทักษ์ ทนทาน (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ซึ่งคุณเทพพิทักษ์ รับต าแหน่ง
เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาหลายสมัย 
ผู้ใหญ่บ้านถือได้ว่าเป็นต าแหน่งผู้น าชุมชนที่ประชาชนไว้วางใจ ที่ได้กล่าวถึงประเด็นของการคัดเลือก
ประธานกองทุนไว้ว่า 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกประธานของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ก็ได้มีไว้ว่าผู้ที่เป็น
ประธานต้องมีเวลามากพอที่จะท างานตรงนี้ ต้องมีความเสียสละต่อชุมชน ไม่
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เดือดร้อนทางการเงิน มีสถานะทางการเงินมั่นคง ที่ส าคัญที่สุดก็คงจะเป็นคนดีมี
ศีลธรรมและพร้อมที่จะท าเพ่ือส่วนรวม เพ่ือชุมชนของพวกเรา 
 
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับค าให้ สัมภาษณ์ ของ คุณมยุรี  น้อยนาค (สัมภาษณ์ ,                   

14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 
พวกเราอยู่ในชุมชนมานาน เข้ามาท างานกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ก็เข้ามาท าเพ่ือ
อยากให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การเลือกประธานเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า
จะต้องยึดหลักของความเป็นคนดี มีคุณธรรม เพราะพวกเราคงทนไม่ได้ถ้าจะได้ผู้น า
ที่เป็นคนไม่ดี เข้ามาท าหน้าที่ตรงนี้ เพราะคนไม่ดีก็จะน าพาให้กองทุนหมู่บ้านไม่
พัฒนาไปในสิ่งที่ดีขึ้น 
 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
2. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์สามารถสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง 

เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์จะมีการประชุมร่วมกัน
กับคณะกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ 
โดยที่สมาชิกมีสิทธิ์มีเสียงที่จะร่วมแสดงความคิดความเห็นในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของกองทุน ซึ่งนอกเหนือจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาชิกกองทุนจะติดต่อสื่อสารใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้กับคณะกรรมการกองทุนทุกคน เพราะในเวลาท าการของสถาบันการเงินชุ มชน 
กรรมการกองทุนจะผลัดเวรกันมาปฏิบัติหน้าที่ของกองทุนอยู่แล้ว สมาชิกกองทุนบางรายก็ไม่กล้าที่
จะถามหรือเสนอแนะกับกรรมการกองทุนในช่วงแรก ๆ ของการเปิดกองทุน แต่พอได้ติดต่อสื่อสาร
พูดคุยมาสักระยะเวลาหนึ่ง ก็เริ่มเปิดใจและมีความกล้ามากขึ้นที่จะพูดคุยกับกองทุน ดังค าให้
สัมภาษณ์ของคุณเจริญสุข พุฒซ้อน (สัมภาษณ,์ 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านเรา เวลาที่พวกเขามีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะอะไรก็ตาม           
ก็จะมาถาม ก็มาเสนอนะ แต่ส่วนใหญ่ก็มากระซิบถามก่อน บางทีก็กลัว ๆ เกร็ง ๆ 
แต่ในระยะเวลาหลัง ๆ มานี้ ก็มาถามกันบ่อยขึ้นนะ เพราะพวกเขาก็เปิดใจแล้วรู้
แล้วว่าถามได้ไม่มีปัญหาอะไร สมาชิกมีอะไรข้องใจก็มาถาม 
 
 
 



195 
 

สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อกองทุนหมู่บ้าน 
3. สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอ

ข้อคิดเห็น เมื่อเล็งเห็นถึงข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์
มีความเข้มแข็งอย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกองทุน ซึ่งในขณะที่ผู้ท าวิจัยไปสัมภาษณ์
กรรมการ ระหว่างนั้นยังสังเกตเห็นประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมา แวะเวียนเข้ามาพูดคุยกับกรรมการ
ที่ท าหน้าที่อยู่ในสถานที่ท าการ ด้วยลักษณะของคนที่มีความสนิทสนมกัน และถ้ากล่าวถึงประเด็น
ของการร่วมกิจกรรมกองทุน สมาชิกกองทุนจะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งเสนอความเห็น
ต่าง ๆ ซึ่งในหลายครั้ง เมื่อชุมชนสุขสวัสดิ์จะจัดงานหรือมีกิจกรรมอะไรก็ตาม จะมาขอให้กองทุน
หมู่บ้านเป็นผู้สนับสนุน ทีมงานกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์เป็นผู้ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชน            
ในชุมชนตื่นตัวในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ได้เป็นผู้ชี้น าทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของ   
คุณเทพพิทักษ์ ทนทาน (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
สมาชิกมีก็มีส่วนร่วมทุกกับกองทุนในทุก ๆ เรื่องแหละ คณะกรรมการกองทุนไม่ได้
เป็นผู้ชี้น า เป็นแค่ผู้ที่ส่งเสริมให้สมาชิกตื่นตัว เช่น สมาชิกอยากได้สวัสดิการ ก็มาคุย
กับกรรมการกองทุน กรรมการก็จะจัดประชุมและมาหารือร่วมกันนะ แล้วดูมติของ
ที่ประชุมว่าลงความเห็นกันไว้อย่างไร โดยในส่วนของระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน 
สุขสวัสดิ์เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าก าไรของกองทุนในแต่ปีจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 
จะต้องน ามาจัดให้บริการเพ่ือสาธารณะแก่ชุมชนสุขสวัสดิ์ 
 

กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 

ตัวช้ีวัด การประสานความร่วมมือ 

- ประธานกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ
และมีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการเป็นผู้น า
กองทุนโดยสามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ 

- ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า 
 

- ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร กั บ
คณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง เมื่อมีข้อสงสัย
หรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน 

- การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
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ตัวช้ีวัด การประสานความร่วมมือ 

- สมาชิกกองทุนร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่
เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอข้อคิดเห็น เมื่อเล็งเห็น
ถึงข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน  

- สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อ
กองทุนหมู่บ้าน 

ดังนั้น กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง การน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
ไปปฏิบัติ มีการประสานความร่วมมือ ในระดับสูง 

4.3 ความคิดเห็นของคณะกรรมการกองทุนในประเด็นต่าง ๆ  

กองทุนหมู่บ้านบางพลี 
 

1. ปั จจั ยที่ ท า ให้ กองทุ น ห มู่บ้ านบ างพ ลีป ระสบความส า เร็ จตามความ เห็ น                    
ของคณะกรรมการกองทุน คือ  

คณะกรรมการด าเนินงานเป็นผู้ที่มากด้วยความรู้ความสามารถในการบริหาร งาน       
สหกรณ์ออมทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน จึงน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ก่อให้เกิดการบูรณาการของความรู้  ก าหนดบทบาทหน้าที่และแบ่งความรับผิดชอบให้
เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน 

คณะกรรมการมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มีวินัยในการท างาน มีความสามัคคีและเสียสละ
เวลาให้อย่างเต็มที่ และอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา 

ที่ตั้งของสถาบันการเงินชุมชนตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน  สะดวกสบาย           
ในการเดินทางและการติดต่อท าธุรกรรมทางการเงิน  

กองทุนหมู่บ้านบางพลี ด าเนินการโดยคณะกรรมการกองทุน บริหารงานมานาน 10 ปี
เต็ม ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รวดเร็วทันใจ และตรวจสอบได้  จนเป็นที่ยอมรับของ
สมาชิกและประชาชนในชุมชน 

มีการจัดประชุมคณะกรรมการทุกเดือนและมีการปรึกษาหารือกรณีปล่อยเงินกู้ให้สมาชิก
ทุกสัปดาห ์และมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี ซึ่งสมาชิกเข้าร่วมด้วย 

สมาชิกมีวินัยและมีส่วนร่วม เคารพกติกาที่ตั้งขึ้น 
กรรมการได้มีโอกาสศึกษาดูงานจากหลายท่ี ท าให้มีแนวคิดเพิ่มมากขึ้น 
ทางกองทุนมีแนวคิดที่ท าให้ประสบความส าเร็จก็ คือ “มากกว่าการให้บริการทางการเงิน 

คือการให้บริการความสุข” 
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2. กองทุนหมู่บ้านบางพลีมีการแสวงหารายได้เพิ่มเติม คือ การให้เช่าพ้ืนที่ติดตั้งตู้กดเงิน

ของธนาคารออมสิน และให้ เช่าพ้ืนที่ติดตั้ งตู้น้ าประปาหยอดเรียน ตามค าให้สัมภาษณ์ของ              
คุณเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล (สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2560) ที่กล่าวว่า 

 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางพลีเล็งเห็นถึงความส าคัญในการลงทุนหรือ          
หารายได้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการปล่อยกู้ ดังนั้น จึงพยายามที่จะแสวงหาช่องทาง 
ต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในการสร้างรายได้ให้กับกองทุน เช่น การให้เช่าพ้ืนที่ติดตั้งตู้กด
เงินของธนาคารออมสิน และให้เช่าพ้ืนที่ติดตั้งตู้น าประปาหยอดเรียน เป็นต้น 
ตัวอย่างที่ยกมาสองบริการนี้รวม ๆ แล้ว ก็สร้างรายได้ให้กับกองทุน เกือบ         
10,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะน าก าไรไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุน 
 
3.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านบางพลี คือ การบริหาร

คณะกรรมการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรค เนื่องจากมีรายละเอียดมากมายใน
การท างาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องยากในการที่จะจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังค าให้ สัมภาษณ์
ของ คุณเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล (สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2560) ได้อธิบายในประเด็นนี้ไว้ว่า  

 
คณะกรรมการมีจ านวนมากก็จริง แต่ความสามารถที่มีมากพอที่จะปฏิบัติงานนั้น       
หายาก ซึ่งจะต้องพยายามเฟ้นหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาท างาน คุณสมบัติที่ดี
คือ ท างานได้ ท างานเป็น และท างานดี และจะต้องมีจิตอาสา  ถ้าทุกคนมีจิตส านึก
ในการด าเนินงาน นึกถึงผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลตอบแทนก็จะเป็นเรื่อง      
ที่ด ี
 
นอกจากนี้การสร้างความตระหนักให้สมาชิกกองทุนผู้ที่มาท าการขอกู้ให้มีความกระตือรือร้น

ในการส่งคืนเงินกู้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญอันดับต้น ๆ ตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณพินิจ สีทอง 
(สัมภาษณ,์ 31 พฤษภาคม 2560) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
สมาชิกกองทุนหลาย ๆ คน พยายามที่หาทุกวิถีทางที่จะกู้ให้ได้ แต่เมื่อได้เงินกู้ไป
แล้ว ก็ไม่ได้กระตือรือร้นและไม่ได้สนใจกับประเด็นที่ว่าจะต้องรีบน าเงินกู้มาคืน
กองทุนตามสัญญา จนเกิดการผิดสัญญาช าระหนี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่เราเห็นใจและเราก็
ผ่อนผันให้ ประนอมหนี้ให้ เราก็เรียกมาตกลงกันว่าคุณจะท าอย่างไร 
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ข้อความนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการสร้างความตระหนักให้สมาชิกกองทุนค านึงถึงการช าระหนี้ให้

ตรงเวลาจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวสมาชิกเองในมิติของการมีประวัติที่ดีในการกู้ และต่อชุมชนคือ   
การที่สมาชิกท่านอ่ืนได้มีโอกาสกู้เงินจากระบบของกองทุน 

 
4. ผลงานที่เป็นรูปธรรมของกองทุนหมู่บ้านบางพลี คือ บรรเทาความทุกข์ของประชาชน 

และเป็นที่พ่ึงให้ประชาชนได้ สร้างงานสร้างอาชีพ รวมไปถึงแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของชาวบ้าน 
ซึ่งเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณธนันชัย บุญมาก (สัมภาษณ์ , 14 กรกฎาคม) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
“กองทุนหมู่บ้านบางพลีนี่เห็นได้ชัดเลย ว่าผู้ที่กู้เงินไป เขาเอาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพของตัวเอง      
จริง ๆ มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ได้เอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายกินเหล้าเมายา ผมบอกได้เลยว่ามันท าให้คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น” 

 
5. เรื่องท่ีกองทุนหมู่บ้านบางพลีอยากให้รัฐสนับสนุนเป็นพิเศษ คือ กองทุนหมู่บ้านบางพลี

มีความประสงค์ที่จะได้รับการสนับสนุนเรื่องโปรแกรมทางด้านบัญชี  และการสนับสนุนด้าน             
องค์ความรู้จากผู้ เชี่ยวชาญจากรัฐ ตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล 
(สัมภาษณ,์ 31 พฤษภาคม 2560)  ที่กล่าวไว้ว่า 

 
ดิฉันอยากให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนในเรื่องของโปรแกรมทางด้านบัญชี ที่ยังไม่
สมบูรณ์ ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด และส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแล
อย่างใกล้ชิด กองทุนหมู่บ้านบางพลีอยากได้รับการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาจนมี
บริการที่หลากหลายและครบครันเหมือนธนาคารพาณิชย์ ในปัจจุบันสถาบันการเงิน
ชุมชนยังขาดความน่าเชื่อถือ ถ้าเทียบกับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งถ้ามีบริการครบถ้วน
และทันสมัยมากกว่าที่เป็นอยู่ ถ้าสถาบันการเงินชุมชนของเรามีบริการที่ครบครัน 
อย่างน้อย ๆ ก็น่าจะส่งผลให้ได้รับความเชื่อม่ันจากประชนมากข้ึน 
 
ต้องการให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงวัตถุประสงค์ของกองทุน

หมู่บ้าน ตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูลผล (สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2560)   
ที่ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมไว้ว่า  

 
อยากจะท าให้สมาชิกกองทุนเข้าใจถึงประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้านอย่างแท้จริง 
เวลาพวกท่านอยู่ดีมีสุขก็อยากให้นึกถึงกองทุน หาโอกาสเข้ามาฝากเงินกันเยอะ ๆ 
ไม่ใช่พวกท่านจะนึกถึงพวกเรา แล้วมากองทุนเมื่อเกิดความทุกข์ เพราะการที่
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สมาชิกอยู่ดีมีสุข แล้วน าเงินมาฝากกับสถาบันการเงินชุมชน เงินเหล่านี้ก็จะมา
หมุนเวียนอยู่ในระบบในปริมาณที่เพ่ิมมากยิ่งขึ้น เงินหมุนเวียนเหล่านี้ก็สามารถที่จะ
ไปช่วยเหลือสมาชิกผู้ที่เดือดร้อนได้มากมายทีเดียว 

 
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 

 
1. ปั จจั ยที่ ท าให้ กองทุนห มู่บ้ าน เปรมฤทัยประสบความส าเร็จตามความเห็น                

ของคณะกรรมการกองทุนหมู่ คือ สมาชิกกองทุนมีความรับผิดชอบในการส่งคืนเงินกู้ กรรมการ         
มีความเข้มแข็งในการท างาน 

 
2. กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยมีการแสวงหารายได้ เพิ่มเติม คือ เก็บค่าบริการจาก             

การให้ด าเนินการติดตั้งตู้กดน้ าดื่ม จ านวน 2 เครื่อง และตู้เติมเงินโทรศัพท์ รับสบู่มาขายแก่ชุมชนใน
ราคาถูก และถ้ามีงบประมาณเพียงพอก็จะท าตู้น้ ามันหยอดเหรียญให้ประชาชนในชุมชนได้มาใช้
บริการกัน 

 
3.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย คือ กรรมการไม่มี

เวลาเพียงพอที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และการที่สมาชิกกู้เงินแล้วไม่ช าระคืน ดังค าให้สัมภาษณ์  
ของ คุณสมนึก สร้อยสังวาลย์ (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ปัญหาที่เจอบ่อย ๆ ก็เรื่อง
กรรมการ กรรมการอาจจะต้องท าหน้าที่ส่วนตัวจนไม่มีเวลา นอกจากนี้สิ่งส าคัญก็เรื่องคนมากู้ยืมเงิน 
ไม่มีจิตส านึกท่ีจะช าระคืน ทวงแล้วทวงอีก ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัญหาหลักเลยทีเดียว”  

ค าสัมภาษณ์ข้างต้นมีความสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ คุณสมใจ บุญประสงค์  
(สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “กรรมการบางท่านไม่มีเวลาเพียงพอ เพราะต้องท างาน
ประจ า เนื่องจากการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย ไม่ได้จ้างพนักงานจากภายนอกเข้ามา
ท างาน ผลของงานอาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร”  

 
4. ผลงานที่เป็นรูปธรรมของกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย คือ การแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิก 

ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมใจ บุญประสงค์  (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า “ทางกองทุนของเราช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกกองทุนโดยไม่ได้หวังผลทางพาณิชย์ 
ตัวอย่างก็คือ การเป็นที่พ่ึงให้กับสมาชิกกองทุนที่เดือดร้อนช่วยแบ่งเบาภาระค่าเทอมของลูก ไม่ต้อง
ไปโรงรับจ าน า ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ” 
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5. เรื่องที่อยากให้รัฐสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยเป็นพิเศษ คือ กองทุนหมู่บ้าน

เปรมฤทัย อยากให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการอบรมโปรแกรมทางด้านบัญชี การสนับสนุน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และช่วยเข้ามาแบกรับหนี้เสียที่เกิดขึ้น ตามค าให้สัมภาษณ์ ของ คุณสมใจ          
บุญประสงค์ (สัมภาษณ์, 14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
อยากได้รับการสนับสนุนการอบรมทางด้านโปรแกรมทางบัญชี รวมไปถึงมี
ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านโปรแกรมมาสอนงาน และการสนับสนุนจากภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน โดยเฉพาะเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพราะอายุงานมากแล้ว นอกจากนี้ยังอยากให้รัฐเข้ามากอบกู้หนี้เสียที่
เกิดขึ้น ในบางส่วนที่เกิดปัญหา เพ่ือให้กองทุนมีงบประมาณที่เพียงพอในการ
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยประสงค์จะได้รับแนวทางและมาตรการที่เด็ดขาดจากหน่วยงานรัฐ

ในการที่จัดแก้ไขปัญหาหนี้เสียที่เกิดจากการที่ผู้ที่กู้ไปไม่มีจิตส านึกที่อยากจะช าระคืน 
 

กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
 

1. ปัจจัยที่ท าให้กองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องประสบความส าเร็จตามความเห็น                   
ของคณะกรรมการกองทุน คือ ความสามัคคีและความซื่อสัตย์ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
คลองสองพ่ีน้อง  
 

2. กองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้องมีการแสวงหารายได้เพิ่มเติม คือ มีการเก็บค่าเช่าจาก
การติดตั้งตู้กดเงินอัตโนมัติของธนาคารออมสิน มีการจัดท าสถานเลี้ยงเด็กประชารัฐ ซึ่งได้งบมาจาก
นโยบายประชารัฐแต่บริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

 
3.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้อง คือ การผิด

นัดช าระหนี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของกองทุน เป็นไปตามค าให้ สัมภาษณ์ของ คุณธรรมสรณ์                  
อัศวธีรวงศ์ (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
ไม่ช าระหนี้เงินกู้เป็นปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของกองทุน พอสมาชิกไม่
ช าระหนี้ กรรมการกองทุนก็ไปหาอัยการ สุดท้ายก็ประนีประนอมกัน เขาก็ผ่อน
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ช าระคืนให้ อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท าให้เรามีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง ถ้า สทบ. เขามี
นโยบายจัดหาทนายมาท าหน้าที่ตรงนี้ให้ก็จะดีมาก 
 
ปัญหาเรื่องต่อมาก็จะเป็นปัญหาของสถานที่ท าการที่อยู่ในมุมอับของชุมชน เดินทางสัญจรไม่

สะดวกสบาย เป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของคุณมานพ แย้มเม่ง (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า  

 
อุปสรรคของเราก็เป็นสถานที่ท าการมันอยู่ในซอกหลืบ มันอยู่ในซอยตัน ท าให้ คน
ที่มาใช้บริการเดินทางค่อนข้างที่จะยากล าบาก ก็ไม่ค่อยอยากจะมาใช้บริการกัน
เท่าไหร่นัก จะขยายวงลูกค้าก็ท าได้ยาก ตอนนี้เราคุยกับออมสินขอท าระบบ รับฝาก
เงินนอกพ้ืนที่ โดยไปรับฝากเงิน รับโอนให้กับบุคคลภายนอก 
 
4. ผลงานที่เป็นรูปธรรมของกองทุนหมู่บ้านคลองสองพี่น้อง คือ การช่วยเหลือประชาชน

ในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของคุณ ทิพบดี อ่ าสกุล (สัมภาษณ์ , 
19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

 
เวลาเขาเดือดร้อน เขาต้องการเงินไปลงทุนค้าขาย เราก็ส่งเสริมเขา เขาก็ดีขึ้น              
จริง ๆ มีอาชีพท าเพ่ือสร้างรายได้ เขาบอกว่าได้เงินกองทุนชีวิตเขาดีขึ้น หลายคน
เลยนะ เขาบอกว่าดีกว่ากู้นอกระบบเยอะ ไม่ต้องใช้ดอกเบี้ยเยอะ ๆ ไม่ต้องคิดมาก 
ชีวิตการเป็นอยู่คงแย่กว่านี้ถ้าไม่มีกองทุนหมู่บ้าน 
 
5. เรื่องที่กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้องอยากให้รัฐสนับสนุนเป็นพิเศษ คือ การจัดอบรม

สอนการใช้โปรแกรมสถาบันการเงินแก่คณะกรรมการ เป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณธรรมสรณ์ 
อัศวธีรวงศ์ (สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “อยากให้มีการมาเทรนเรื่องโปรแกรมให้กับ
กรรมการ เพราะต่อไปมันจะยิ่งต้องใช้งานโปรแกรมมากขึ้น” 

อยากให้มีการจัดตั้งสถานที่ท าการ สทบ. ประจ าจังหวัดเพ่ิมเติม เพราะปัจจุบันมีแค่สถานที่
ท าการ สทบ. ประจ าภาค เป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณธรรมสรณ์ อัศวธีรวงศ์ (สัมภาษณ์ ,          
19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
อยากให้ สทบ. มีสาขาประจ าจังหวัด ไม่ใช่มีแค่สาขาประจ าภาคตะวันออกเฉย ๆ                 
ภาคตะวันออกอยู่ตั้งชลบุรี ที่อยากให้มีเพ่ือที่เวลามีปัญหา เราจะได้ไปติดต่อที่สาขา
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ประจ าจังหวัดที่มีหลักแหล่งได้โดยตรง เครือข่ายระดับต่าง ๆ จะได้ เข้าไป
ประสานงานกันได้ง่ายขึ้น ทุกวันนี้เหมือนหน่วยงานรัฐไม่มีบ้าน มันเป็นหลักลอย  
 
อยากได้ทนายที่ส่งตรงมาจาก สทบ. เวลามีปัญหา คอยท าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย เรื่อง

ฟ้องร้องคดีจากผู้ผิดนัดช าระหนี้ เป็นไปตามค าให้ สัมภาษณ์ของ คุณทิพดี อ่ าสกุล (สัมภาษณ์ ,             
19 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 

อยากได้ทนายกองทุน เวลามีคนมากู้แล้วไม่ส่งคืนหนี้ จะได้ไม่ต้องด าเนินการเอง  
มันมีค่าใช้จ่ายสูง เคยคุยในที่ประชุมเครือข่ายระดับอ าเภอไปแล้วครั้งหนึ่งนะ           
มันไม่ได้เป็นแค่กองทุนเรากองทุนเดียว มันเป็นหลายที่ ที่มี่ปัญหานี้ เสียต้นทุน         
ในการฟ้องร้องกันมากมาย อย่างเราก็เสียหลายแสนแล้วค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องขอ
ด าเนินคดีกับคนไม่ส่งเงินไม่ช าระหนี้เงินกู้ 

 
กองทุนหมู่บ้านสามแพรก 

 
1. ปัจจั ยที่ ท าให้กองทุนห มู่บ้ านสามแพรกประสบความส าเร็จตามความเห็น                   

ของคณะกรรมการกองทุน คือ ความสามัคคีและความซื่อสัตย์ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน          
สามแพรก 

 
2. กองทุนหมู่บ้านสามแพรกมีการแสวงหารายได้เพิ่มเติม คือ มีการแสวงหารายได้โดย  

การให้บริการถ่ายเอกสาร ส่งโทรสาร ให้บริการจ่ายค่าใช้จ่ายค่าน้ าค่าไฟ ขายน้ ายาอเนกประสงค์         
ร้านค้าประชารัฐ ขายของที่ชาวบ้านต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ทุกบัญชีรวมกันจะเหลือเงิน ประมาณ 
100,000 บาท 

 
3.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านสามแพรก คือ  สมาชิก

กองทุนเพ่ิมจ านวนขึ้นเร็วเกินกว่าเงินหมุนเวียนที่มี การด าเนินการในการปล่อยให้กู้จึงไม่สามารถท า
ให้ทันต่อความต้องการของชุมชนได้ นอกจากนี้การทวงหนี้จากลูกหนี้ที่ไม่คิดจะช าระเงินเป็นไปด้วย
ล าบาก 

 
4. ผลงานที่เป็นรูปธรรมของกองทุนหมู่บ้านสามแพรก คือ การเติบโตของจ านวนสมาชิก 

เพราะประชาชนในชุมชนเชื่อมั่นและศรัทธาในการด าเนินงานของกองทุน เนื่องจากเห็นว่าการมากู้
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เงินที่นี่จะแก้ไขปัญหาได้จริง ๆ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสมชาย ใจฉ่ า (สัมภาษณ์ , 17 มิถุนายน)        
ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 

กองทุนหมู่บ้านสามแพรก ได้ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนไว้หลายครัวเรือนมาก ไป
แบกรับหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยที่โหด ให้เข้ามาเป็นลูกหนี้ของกองทุนแทน 
ท้ายที่สุดคุณภาพชีวิตประชาชนก็ดีขึ้น พอมีหลาย ๆ เคส เขาก็บอกกันปากต่อปาก 
ท าให้ สมาชิกเพ่ิมขึ้น เรื่อย ๆ จนบางครั้ ง เงินหมุน เวียนก็มี ไม่ เพียงพอต่อ               
ความต้องการตรงนี้ 

 
5. เรื่องที่กองทุนหมู่บ้านสามแพรกอยากให้รัฐสนับสนุนเป็นพิเศษ คือ  อยากให้รัฐช่วย

ด าเนินการจัดการตัดงบประมาณกองทุนที่ผลการด าเนินการไม่ดี เพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ 
โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสุริยาภรณ์ เอ่ียมเจริญ (สัมภาษณ์ , 17 
มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

 
อยากให้รัฐคลีนนิ่งกองทุนที่เน่า ๆ ที่ไม่มีผลการด าเนินการที่ดี ซึ่งพวกเรามีความ
ภูมิใจที่ เราท ากองทุนได้ดี เราไม่อยากให้กองทุนเน่า ๆ มารับงบประมาณไป             
เรื่อย ๆ มันเปลืองงบประมาณ เพราะไม่ก่อให้เกิดอะไรงอกเงย มีแต่สิ้นเปลือง
ทรัพยากรโดยไม่เกิดประโยชน์ แล้วน างบประมาณในส่วนนั้นไปมอบให้กองทุนที่
ประสบความส าเร็จจะเกิดประโยชน์กว่า 
 
อยากให้รัฐช่วยสอดส่องดูแลเพ่ือป้องกันไม่ให้มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกองทุน

ใด ๆ ก็ตาม เพ่ือให้กองทุนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณสโรชา 
จินะการ (สัมภาษณ์, 17 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า  

 
ไม่อยากให้อิทธิพลทางการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านของแต่ละแห่ง 
อยากให้รัฐดูแลจัดการดี ๆ ในเรื่องนี้ เพราะกองทุนหมู่บ้านสามแพรกเกือบจะถูก
น าไปใช้หาผลประโยชน์ทางการเมืองท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง แต่ด้วยความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการชุดปัจจุบันท าให้ไม่ตกเป็นเหยื่อของอิทธิพลทางการเมือง จึงอยากให้
เจ้าหน้าที่ สทบ. ดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษ ถ้าเป็นไปได ้
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กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
 

1. ปั จจั ยที่ ท า ให้ กองทุ นห มู่บ้ านสุขส วัสดิ์ ป ระสบความส า เร็จตามความเห็ น                 
ของคณะกรรมการกองทุน คือ ความศรัทธาของคณะกรรมการกองทุน ความร่วมมือของ
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน ความสามัคคีของคณะกรรมการกองทุน ความเสียสละและอุทิศตน
เพ่ือชุมชนของคณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการกองทุนกับสมาชิกกองทุนมีความเข้าใจตรงกัน 

 
2. กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีการแสวงหารายได้เพิ่มเติม คือ รายได้เพ่ิมเติมส่วนใหญ่ได้       

งบจากประชารัฐมาท าโครงการเพ่ือหารายได้เพ่ิม เช่น ให้บริการตู้น้ าหยอดเหรียญแก่ประชาชน 
บริการนวดแผนไทย การท าน้ ายาอเนกประสงค์เพ่ือขายแก่ชุมชนในราคาถูก ห้องร้องคาราโอเกะ 
ห้องสมุดชุมชน ห้องประชุมให้บริการแก่ชุมชน 

 
3.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ คือ การทวงเงินผู้ที่

ไม่ยอมช าระหนี้เงินกู้ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเจริญสุข พุฒซ้อน (สัมภาษณ์ , 14 มิถุนายน)               
ที่ได้กล่าวไว้ว่า 

  
การทวงเงินคนที่ไม่ช าระหนี้ เราก็ติดตามได้ยากล าบากมาก จริง ๆ ก็อยากหาวิธี
บริหารจัดการเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพเหมือนกัน เราก็พยายามที่จะใช้หลักการอยู่
ร่วมกันอย่างมีสุข ประนีประนอมเพ่ือให้ทุกฝ่ายมีความสุขร่วมกัน การทวงเงินส่วน
ใหญ่เราจะไปเจรจาพูดคุยกับผู้ค้ าประกัน เพ่ือให้ผู้ค้ าประกันช่วยไปกดดันกับทาง
ผู้ค้างช าระหนี้ นี่คือวิธีการของเรา 
 
ค ากล่าวข้างต้นสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเทพพิทักษ์ ทนทาน (สัมภาษณ์ ,           

14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 
การทวงเงินเป็นปัญหาส าคัญ แต่เรายังไม่ใช้การฟ้องร้องถ้าไม่จ าเป็นเพราะจะท าให้
เกิดความแตกแยกในสังคม เราต้องยึดหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ร่วมกัน หลัก
กฎหมายอย่างเดียวใช้ไม่ได้ สังคมแตกแยกแน่นอน หลาย ๆ เคส เราก็เห็นแล้วว่า
พอฟ้องร้องแล้วผลเสียมากกว่าผลดี เราเห็นว่าการฟ้องร้องที่ชนะคดี ก็ได้รับช าระ
คืนไม่เกิน ร้อยละ 20 มันก็ไม่คุ้มกับต้นทุนต่าง ๆ ที่เสียไป ตั้งแต่เรื่องของความรู้สึก
จนถึงงบประมาณ การคิดจะทวงเงินมันก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดการด าเนินการ
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ไม่นิ่งเฉยส าหรับผู้ที่ค้างเงินเรา ในหลายครั้งเราเรียกประนอมหนี้สมาชิกโดยไม่เสีย
ดอกเบี้ยก็มี เราต้องยึดหลักเงินเป็นเพียงเครื่องมือในการสร้างสังคมแห่งความสุข 
แต่เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง 

 
4. ผลงานที่เป็นรูปธรรมของกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ คือ การช่วยเหลือประชาชนในชุมชน

จากปัญหาทางการเงิน ซึ่งเป็นไปตามค าให้สัมภาษณ์ของ คุณเจริญสุข พุฒซ้อน  (สัมภาษณ์ ,             
14 มิถุนายน) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
 

การช่วยเหลือสมาชิกกองทุนแก้ไขปัญหาด้านการเงิน เรามีการเจรจาไถ่ถอนที่ดิน
ให้กับประชาชนในชุมชน ที่จะโดนธนาคารยึด แล้วให้ผู้นั้นมาเป็นลูกหนี้ของเราแทน 
กรณีแบบนี้เป็นความภาคภูมิใจของเรามาก ๆ ข้อแตกต่างของเรากับธนาคาร
พาณิชย์ คือ การที่เรามีความยืดหยุ่นในการช าระคืนหนี้ เช่น ธนาคารอาจก าหนดไว้
ชัดเจนวันไหนวันนั้น แต่ของเราถ้าผู้กู้มีเหตุผลว่าเงินเดือนออกเลยไป 1- 2 วัน แบบ
นี้เราประนีประนอมได้ ไม่เสียเงินเพิ่ม  
 
5. เรื่องที่กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์อยากให้รัฐสนับสนุนเป็นพิเศษ คือ ต้องการให้ สทบ. 

ช่วยในเรื่องของการฟ้องร้องผู้ไม่ช าระหนี้คืน อยากให้มีฝ่ายดูแลเรื่องการฟ้องร้องให้ เมื่อกองทุนของมี
ปัญหาเรื่องไม่ช าระหนี้ อยากให้ สทบ. เป็นธุระเรื่องทางกฎหมายให้ เพราะการด า เนินคดีต้องมี          
ทั้งความรู้ งบประมาณ รวมไปถึงประสบการณ์ 

ประสงค์ให้กรรมการระดับเครือข่าย ท างานกันอย่างจริงจังมากกว่าในปัจจุบัน เพ่ือจะได้
ตรวจสอบและพัฒนากองทุนต่าง ๆ ให้มีการบริหารงานที่ดี การด าเนินงานจะได้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 



 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ :  
กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ในบทที่ 5  
ซึ่งจะประกอบไปด้วย สรุปผลการวิจัยที่ได้ อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ               
เชิงปฏิบัติการ รวมไปถึงข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 

5.1.1 ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย 
ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบายส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน

ไปปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
5.1.1.1 มีเป้าหมายชัดเจนในการด าเนินการ การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไป

ปฏิบัติจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนินการ ดังนี้ 
มีระเบียบในการรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ ระเบียบที่การน านโยบายกองทุน

หมู่บ้านไปปฏิบัติ จะต้องมีทั้งระเบียบที่ก าหนดมาจากส่วนกลางคือ หน่วยงานของภาครัฐ ที่ก าหนด
เป็นพระราชบัญญัติ เช่น พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบย่อย       
ต่ าง ๆ  รวมไปถึ งระเบี ยบที่ จั ดท าขึ้นกัน เองเฉพาะกองทุน  อัน เกิดมาจากความสามัคคี                      
ของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน เพราะระเบียบในระดับกองทุนจะต้องปรับให้สอดคล้อง          
กับบริบทของแต่ละกองทุน ถ้ากองทุนมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ชัดเจน โดยก าหนดถึง
เป้าหมายที่จะท าในแต่ละปี จะส่งผลให้การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

กองทุนหมู่บ้านบางพลี กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง 
กองทุนหมู่บ้านสามแพรก และกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ล้วนแล้วแต่มีการจัดท าระเบียบขึ้นเอง                    
โดยการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการกองทุน และถ้าสมาชิกมีข้อเสนอแนะใด ๆ ก็สามารถที่จะ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือขอมติจากที่ประชุมได้ ทุกกองทุนมีการบันทึกการประชุมซึ่งเป็นการบันทึก        
ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเกิดขึ้นกับกองทุนในปัจจุบันบ้าง ต่อไปข้างหน้าจะมีเป้าหมายอย่างไร แต่มี
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เพียงบางกองทุนที่ท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างชัดเจน เช่น กองทุนหมู่บ้านบางพลีและกองทุน
หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 

มีโครงสร้างที่ชัดเจนในการก าหนดนโยบาย เพ่ือน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 
โครงสร้างที่ชัดเจนในการก าหนดนโยบาย ประกอบไปด้วย ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) ท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
และท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายกองทุนหมู่บ้านที่ส่งตรงนโยบายที่ก าหนดขึ้นใหม่มาจาก
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) โดยอ านาจหน้าที่ของ สทบ. จะเป็นไป
ตามบทบัญญัติตามกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งฉบับที่ส าคัญ คือ พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547  

สทบ. จะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ส่ งผ่านนโยบายไปสู่คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
คณะกรรมการเครือข่ายระดับต่าง ๆ  และส่งไปที่กองทุนแต่ละแห่งโดยตรง เพ่ือให้การส่งมอบ
นโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งนโยบายไปทางคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เพื่อท าตาม
โครงสร้างทางนโยบายซึ่ งเป็นธรรมเนี ยมปฏิบัติของรัฐ  ส่ วนการส่ งมอบนโยบายไปทาง
คณะอนุกรรมการระดับต่าง ๆ นั้นเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วของการส่งมอบนโยบาย เรียกได้ว่าเป็น
องค์การเครือข่าย (Network Organization) 

นอกจาก สทบ. ที่ด าเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ระดับกองทุนแล้ว ในระดับ  
กองทุนเองจะมีผู้ก าหนดนโยบาย เรียกว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่ งในทุกกองทุน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายระดับกองทุน พร้อมทั้งบริหาร
จัดการทุกเรื่องของกองทุน ผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายในระดับกองทุนให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ กรรมการกองทุนหมู่บ้านจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบของกองทุนแต่
ละกองทุน และต้องคัดเลือกเข้ามาตามความไว้วางใจของชุมชน โดยต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ 
ซื่อตรง อุทิศตนเพื่อส่วนร่วม และมีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ 

มีคู่มือการด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยคู่มือในการเผยแพร่สู่ประชาชนมี
มากมายหลายฉบับ ซึ่งจัดท าโดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เช่น คู่มือประชาชน คู่มือการจัดตั้งเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชน โดยลักษณะของภาษาที่ใช้ในการจัดท าคู่มือ สทบ. ได้มีการใช้ภาษาที่เรียบง่าย ส่งผลให้ผู้ที่
ศึกษาในทุกระดับเข้าใจได้ง่ายแสดงให้เห็นว่า คู่มือการด าเนินงานที่จัดท าเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณชน 
สามารถที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับทุกภาคส่วนในสังคมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
นโยบายได้อย่างเป็นเอกภาพ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานกองทุนหมู่บ้านโดยตรง คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนจะศึกษาเรื่องของกองทุนหมู่บ้าน        
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โดยเนื้อหาในคู่มือฉบับต่าง ๆ มีลักษณะของความมุ่งหวังให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  

นอกจากนี้แล้วกองทุนหมู่บ้านต่าง ๆ จะท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และโฆษณาดึงดูดจูงใจให้ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องเงินมาใช้บริการกับทางกองทุน เพ่ือลด
ปัญหาในการไปกู้เงินนอกระบบ เพราะอาจจะส่งผลต่อปัญหาที่ตามมามากมาย กองทุนหมู่บ้าน         
สุขสวัสดิ์  กองทุนหมู่บ้านบางพลี  และกองทุนหมู่บ้ านสามแพรก มีการจัดท าเอกสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กองทุน เผยแพร่ในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีควรค่าแก่กองทุนอ่ืน ๆ ที่จะด าเนินการตาม 

5.1.1.2 มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุนอย่างชัดเจน ในระดับกองทุนนั้น กองทุนหมู่บ้านจะต้องก าหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมที่ชัดเจน โดยการก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการจะต้องเป็นไปตามความรู้ความสามารถ
ของแต่ละท่าน เพ่ือให้การท างานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุดตามความถนัด การคัดเลือก
คณะกรรมการจะยึดหลักความสามารถ (Competency Based) และยึดหลักคุณธรรม (Merit 
System) ซึ่งประกอบไปด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม   
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยการก าหนดโครงสร้างการแบ่ งหน้าที่ ของ
คณะกรรมการในแต่ละกองทุนจะคล้ายคลึงกัน แต่จะปรับไปตามความเหมาะสมและความพึงพอใจ
ของแต่ละกองทุน โดยต าแหน่งหลักของกองทุน จะประกอบไปด้วย ประธาน รองประธาน เลขานุการ 
เหรัญญิก และกรรมการ ถ้าต าแหน่งที่จะมีเพ่ิมเติมและถูกปรับแต่ง เช่น เร่งรัดหนี้สิน ประชาสัมพันธ์ 
และปฏิคม 

5.1.1.3 มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการควบคุม
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนหมู่บ้านมีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแล และตรวจสอบการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละกองทุนจะมีการควบคุมตรวจสอบกันภายใน ด้วยการสอดส่อง
ดูแลจากคณะกรรมการทุกคน และมีการแต่งตั้งเหรัญญิกเป็นผู้ตรวจสอบภายใน คอยดูแลเรื่องการ
จัดท าบัญชี เวลาจะน าเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์ จะต้องมีการลงลายมือชื่อรับทราบจากประธาน
กองทุนและกรรมการ นอกจากนี้ยังมีการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีมาตรวจสอบความ
ถูกต้องของ การจัดท าข้อมูลอีกรอบหนึ่ง ตามระยะเวลาที่แต่ละกองทุนจะก าหนดไว้ บางท่านอาจเป็น
สมาชิกกองทุนร่วมด้วย บางท่านอาจเป็นคณะกรรมการกองทุนร่วมด้วย หรืออาจจะเป็น
บุคคลภายนอก 

นอกจากการควบคุมตรวจสอบดูแลกันภายใน สมาชิกกองทุนที่มาใช้บริการของ
กองทุนยังท าหน้าที่ตรวจสอบและเป็นหูเป็นตาในการด าเนินงานของกองทุนอีกด้วย ถ้าหากมีการ
ทุจริตหรือกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ในลักษณะที่ขาดความชอบธรรม สมาชิกจะแจ้งไปยังหน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกรมการพัฒนาชุมชน 
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นอกจากการตรวจสอบโดยสมาชิกกองทุนซึ่งเป็นประชาชนแล้ว ยังมีการตรวจสอบ
จากหน่วยงานของภาครัฐ เช่น ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะมีเจ้าหน้าที่
ประจ าจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่หลักในการสอดส่องดูแล และให้ การสนับสนุน                    
ในการขับเคลื่อนนโยบายของกองทุนแต่ละแห่ง ถ้าหากกองทุนไหน มีผลการด าเนินงานที่ไม่เหมาะสม
และขาดประสิทธิภาพ ก็จะส่งเรื่องไปที่ต้นสังกัด เพ่ือหาทางแก้ไข รวมไปถึงระงับการส่งมอบ
งบประมาณของนโยบายไปยังกองทุนที่มีปัญหา  
 

5.1.2 ปัจจัยด้านการสื่อสารขององค์การ 
ปัจจัยด้านการสื่อสารขององค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อความส าเร็จ       

ของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1.2.1 การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติ มีความชัดเจน เที่ยงตรง สม่ าเสมอ            

โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนด้วยความชัดเจน ความรวดเร็ว และสม่ าเสมอ การติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ สทบ. กับ
คณะกรรมการกองทุน เจ้าหน้าที่ สทบ. จะมีการสื่อสารด้วยความรวดเร็วผ่านโปรแกรมไลน์ในมือถือ
สมาร์ทโฟน ในหลาย ๆ ครั้งจะแนบไฟล์เอกสารราชการมาทางโปรแกรมเลย เพ่ือให้การสื่อสารมี
ความคล่องตัวแล้วจึงส่งเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาในภายหลัง รวมไปถึงเมื่อมีนโยบายใหม่ ๆ 
จะรีบแจ้งนโยบายผ่านทางโทรศัพท์ การสื่อสารนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ (กทบ.) ก าหนดขึ้นใหม่สู่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในระดับกองทุน จะมี               
ความรวดเร็วด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสอดรับกับแนวนโยบายของรัฐไทยในปัจจุบัน                
ซึ่งอาจจะส่งผ่านได้จ านวน 3 ช่องทาง ได้แก่ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการเครือข่าย
กองทุน รวมไปถึงส่งตรงถึงกรรมการกองทุนโดยตรง 

เจ้าหน้าที่ สทบ. จะท าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ไปพูดคุยกับกรรมการกองทุนอยู่งเสมอ               
โดยเฉพาะถ้ากองทุนไหนขาดเสถียรภาพ ยังไม่เข้มแข็ง เจ้าหน้าที่ สทบ. จะลงไปพูดคุย ชี้แนะ
แนวทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้กองทุนต่าง ๆ มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  

5.1.2.2 มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ให้การสนับสนุน
พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เม่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร้องขออย่างรวดเร็ว                  
สทบ. ตั้งสาขาได้ตามจ าเป็นได้ ซึ่งในปัจจุบันมี 13 สาขา ทั่วประเทศ แต่ในงานวิจัยชิ้นนี้ สทบ. สาขา
ที่ดูแลกองทุนต่าง ๆ อยู่ คือ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11  (ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าภาคตะวันออก) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลกองทุนที่ศึกษา ได้แก่ 
กองทุนหมู่บ้านบางพลี กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง กองทุนหมู่บ้าน 
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สามแพรก และกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ สทบ. ประจ าจังหวัดสมุทรปราการ จะคอยให้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการแจ้งนโยบายใหม่ ๆ จัดหาองค์ความรู้ให้แก่กองทุนต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังจะเป็นผู้ที่ประสานหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องให้แก่กองทุนเมื่อมีความจ าเป็น และเมื่อ
กรรมการกองทุนหมู่บ้านมีปัญหาก็จะแจ้งปัญหาเหล่านั้นไปสู่ เจ้าหน้าที่ สทบ.  

 
5.1.3 ปัจจัยด้านศักยภาพขององค์การ 
ปัจจัยด้านศักยภาพขององค์การเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุน

หมู่บ้านไปปฏิบัต ิดังนี้ 
5.1.3.1 โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมีคุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ 

โดยมีการก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และบุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่           
การก าหนดหน้าที่ให้บุคลากรในปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส่วน
ใหญ่ได้เข้ามาท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยการผลัดเวรกันมาท าหน้าที่ ซึ่งกองทุน
หมู่บ้านเปรมฤทัย กองทุนหมู่บ้านสามแพรก กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ใช้ระบบการท างานเช่นนี้ และ
มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะกรรมการเพียงเล็กน้อยในการมาปฏิบัติหน้าที่ ส่วนกองทุน
หมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ก็ด าเนินการเช่นนี้ โดยกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง เปิดรับเจ้าหน้าที่           
1 อัตรามาเสมอ แต่เนื่องจากค่าตอบแทนที่ให้วันละ 300 บาท เฉพาะวันที่มาท างาน จึงส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานลาออกอยู่เป็นประจ า เนื่องจากอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้กรรมการก็
ผลัดเวรกันมาท างานเช่นเดิมในปัจจุบันส่วนกองทุนหมู่บ้านบางพลี รับสมัครเจ้าหน้าที่ภายนอกเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงานประจ า จ านวน 2–3 คน ซึ่งข้อดีของการจ้างเจ้าหน้าที่มาท างาน กล่าวคือ 
จะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานตามที่กรรมการต้องการ 

5.1.3.2 มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ รวมไปถึงสถานที่) และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทางการเมือง โดยมีงบประมาณ
เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของกองทุน, วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอต่อ            
การด าเนินการ, สถานที่ มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ กองทุนหมู่บ้านจะต้อง             
มีสถานที่ท าการที่เป็นหลักแหล่ง อยู่ใจกลางชุมชน และเข้าถึงได้โดยง่าย ภายในสถานที่จะมีการติด
รายละเอียดที่ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบไว้ภายในกองทุน ได้แก่ โครงสร้าง    
การบริหารงานกองทุน ระเบียบกองทุน และรายละเอียดทางการเงินของกองทุน 

กองทุนจะต้องมีเครื่องใช้ส านักงานที่เพียงพอกับการใช้งาน เพ่ือให้บริการลูกค้าของ
กองทุนหมู่บ้าน ได้แก่ ต้องมีคอมพิวเตอร์ มีเครื่องพิมพ์เอกสาร มีเครื่องถ่ายเอกสาร มีเครื่องพิมพ์
รายละเอียดลงสมุดบัญชี มีจ านวนโต๊ะและเก้าอ้ีที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
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กองทุนหมู่บ้านบางพลี กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง           
กองทุนหมู่บ้านสามแพรก กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ มีสถานที่และอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อปฏิบัติหน้าที่
ของกองทุน แต่กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มีตึกใหญ่โตและหรูหา มีอุปกรณ์ครบครัน ดึงดูดใจให้
ประชาชนในชุมชนเชื่อมั่นและอยากที่จะมาใช้บริการกับทางกองทุน ส่วนทางกอ งทุนหมู่บ้าน           
คลองสองพ่ีน้องก็มีสถานที่และมีทรัพยากรทุกอย่างพร้อม แต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่สถานที่ท าการของ
กองทุนอยู่ในซอยตัน เดินทางได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร น่าจะเป็นปัญหาในการเพ่ิมจ านวนผู้มาใช้บริการ
ในอนาคต  

ส าหรับประเด็นทางงบประมาณ กองทุนหมู่บ้านบางพลี  กองทุนหมู่บ้านสามแพรก              
และกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ ได้รับงบประมาณครั้งแรก จ านวน 1,000,000 บาท ได้รับเพ่ิมทุนระยะที่ 
1 จ านวน 100,000 บาท ได้รับเพ่ิมทุนระยะที่ 2 จ านวน 600,000 บาท ได้รับเพ่ิมทุนระยะที่ 3 
จ านวน 1,000,000 บาท ส่วนกองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัยและกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ได้รับ
งบประมาณครั้งแรก จ านวน 1,000,000 บาท ได้รับเพ่ิมทุนระยะที่ 1 จ านวน 100,000 บาท ได้รับ
เพ่ิมทุนระยะที่ 2 จ านวน 400,000 บาท ได้รับเพ่ิมทุนระยะที่ 3 จ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งได้รับ
เพ่ิมทุนระยะที่ 2 จ านวน น้อยกว่ากองทุนในกลุ่มแรก โดยการจะพิจารณาเพ่ิมทุนให้แต่ละกองทุน
เป็นจ านวนเท่าใดนั้น จะเป็นไปตามการประเมินของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

5.1.3.3 ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้า

งานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้มีการประชุมที่ เป็นทางการ โดยมุ่งหวังให้กรรมการไม่ย่อหย่อนต่อการประชุม
แลกเปลี่ยนข้อมูล กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง และกองทุนหมู่บ้าน   
สามแพรก ล้วนแล้วแต่มีการก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุนว่าให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง กองทุนที่กล่าวมาคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของกองทุนด้วยตนเอง
อยู่แล้ว แต่กองทุนหมู่บ้านบางพลีที่มีการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากภายนอกก็ ได้มีการก าหนด
เช่นกัน ว่าจะต้องประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยจ านวน 1 ครั้ง ต่อเดือน 

มีการสื่อสารและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อระดมสมอง (Brainstorm) กันอย่าง
ไม่เป็นทางการอยู่เสมอ กองทุนหมู่บ้านที่ศึกษาทั้ง 5 กองทุน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านบางพลี กองทุน
หมู่บ้านเปรมฤทัย กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง กองทุนหมู่บ้านสามแพรก กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
ต่างก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอยู่เสมอ เพราะการที่จะรอประชุมอย่างเป็นทางการ
ตามระเบียบคงจะไม่ทันเวลาในหลาย ๆ เรื่อง อย่างเช่น เรื่องของการอนุมัติปล่อยกู้ บางกรณีผู้กู้มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน กรรมการก็จะต้องมีการปรึกษาหารือกันนอกรอบโดยเร็ว 
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5.1.3.4 การประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             
การประสานความร่วมมือโดยหน่วยงานภาครัฐที่ให้สนับสนุน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เจ้าหน้าที่จะท าหน้าที่       
ในการส่งมอบนโยบายของกองทุนหมู่บ้านด้วยความมุ่งมั่นและปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้าง
ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ รวมไปถึงเป็นตัวกลางในการสนับสนุนการ
ประสานงานระหว่างกองทุนหมู่บ้านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ สทบ. ยังเป็นผู้ที่คอยชี้แนะถึง
แนวทางในการด าเนิ นการทางกองทุ น  และกระตุ้ น สร้ างแรงจู งใจให้ กั บกองทุ นต่ าง ๆ                        
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังคอยติดตามและสอดส่องดูแลความต้องการต่าง ๆ โดยมีการ
จัดตารางเวลาเพ่ือลงพ้ืนที่ ไปดูแลกองทุนต่าง ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของกรรมการ            
เมื่อกรรมการกองทุนหมู่บ้านร้องขออยู่เสมอ 

ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสินจะสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านในประเด็นของการจัดท า
บัญชี เอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารออมสินยังให้ความรู้แก่
กรรมการในด้านการด าเนินงานกองทุนและสถาบันการเงินชุมชน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม                
ในการพัฒนาความรู้เป็นโครงการต่าง ๆ อยู่เสมอ 
 

5.1.4 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ส่งผลความส าเร็จในการน านโยบายกองทุน

หมู่บ้านไปปฏิบัติ ดังนี้ 
5.1.4.1 ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่

แท้จริงของนโยบาย เมื่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ส าหรับการลงทุนของชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ 
เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก        
ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติจะต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่แท้จริงของนโยบา ย               
ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะขอความเห็นจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เม่ือจะ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ คณะกรรมการกองทุนทุกแห่งที่ศึกษา ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านบางพลี            
กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง กองทุนหมู่บ้านสามแพรก และกองทุน
หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสมาชิก โดยจัดทุกปี  ๆ ละ 1 ครั้ง ซึ่งก าหนด
อย่างชัดเจนในระเบียบ ในการประชุมใหญ่จะมีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของกองทุน มีจัดกิจกรรม
ให้สมาชิกร่วมสนุกและตอบแทนสมาชิกเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกผูกพันกับกองทุนมากข้ึน และเปิด
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โอกาสให้สมาชิกและคณะกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงเสนอความเห็นต่าง ๆ ได้ทุก
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และเมื่อความเห็นนั้นเป็นมติของที่ประชุมก็สามารถที่จะด าเนินการได้
ตามท่ีเสนอ 

คณ ะกรรมการกองทุนห มู่บ้ าน มีการประชุมร่วมกัน  เป็นจ านวน 1 ครั้ ง                 
ในระยะเวลา 1 เดือน คณะกรรมการกองทุนจะต้องประชุมร่วมกันแบบเป็นทางการ โดยก าหนดไว้ใน
ระเบียบอย่างชัดเจน เพ่ือให้กรรมการได้มีวินัยในการมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน นอกจากนี้กองทุนที่
ศึกษาทุกกองทุนก็ยังมีการพูดคุยปรึกษากันอยู่ทุกวันที่เจอกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เช่น กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ จะมีการผลัดเวรมาท างานกัน แต่วันใดที่กรรมการท่านใดไม่ต้อง
มาปฏิบัติหน้าที่ก็ยังแวะเวียนมาพูดคุยและช่วยเหลืองานเล็ก ๆ น้อย ๆ ของกองทุนเสมอ 

5.1.4.2 มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงต่อการด าเนินการตามนโยบาย ยินยอม
ในการรับนโยบายจากส่วนกลางด้วยความเต็มใจ โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบายจากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และเมื่อเห็นว่า
มีประเด็นใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขก็จะแจ้งผลกลับไป เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที  
กองทุนหมู่บ้านเป็นนโยบายที่เกิดจากรัฐ เพราะฉะนั้นความร่วมมือของกองทุนและหน่วยงานของรัฐ 
ต้องมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ สทบ. 
เครือข่ายกองทุนระดับต่าง ๆ และหน่วยงานรัฐ เมื่อมีปัญหาในระดับกองทุน คณะกรรมการกองทุน
ต่าง ๆ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สทบ. รับทราบ เพ่ือช่วยเหลือทั้งในทางปฏิบัติและการปรับปรุงนโยบาย
ที่จะเกิดขึ้นในล าดับต่อไป ถึงแม้ว่ากองทุนที่ประสบความส าเร็จจะด าเนินการในรูปแบบของ                 
การเป็นนิติบุคคล ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ แต่การป้อนกลับข้อมูลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งดีและไม่ดี จะส่งผลให้นโยบายขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
5.1.5 ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือ  
ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือ เป็นตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลให้การน านโยบายกองทุน

หมู่บ้านไปปฏิบัติมีความส าเร็จ มีรายละเอียด ดังนี้ 
5.1.5.1 ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า โดยประธานกองทุนหมู่บ้านมีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการเป็นผู้น ากองทุนโดยสามารถเห็นได้ใน               
เชิงประจักษ์ การที่ประธานกองทุนมีภาวะผู้น านั้น มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะส่งผลให้กองทุน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานไปด้วยดี ประธานกองทุนจะมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงาน 
มีความเสียสละที่จะท างานเพ่ือชุมชน และที่ส าคัญที่ทุกกองทุนที่ศึกษามีร่วมกัน คือ ความซื่อสัตย์และ
ซื่อตรงของประธานกองทุน ประธานกองทุนหมู่บ้านบางพลี มีความเป็นผู้น า ท างานเพื่อชุมชนมตลอด 
รับบทบาทเป็นสมาชิกสภา อบต. และยังประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งมีความสามารถรอบด้าน ประธาน
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กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย เป็นข้าราชการบ านาญ และปัจจุบันยังด ารงต าแหน่งผู้น าชุมชนมากมาย 
เช่น ประธานผู้สูงอายุของหมู่บ้าน และประธานชมรมออกก าลังกายของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนในด้านการเป็นผู้น าอย่างแท้จริง ประธานกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง ประกอบอาชีพ
ทนายความ และมีความเสียสละที่จะท างานเพ่ือชุมชน ซึ่งได้รับการยอมรับและการยกย่องจาก
คณะกรรมการและสมาชิก ประธานกองทุนหมู่บ้านสามแพรกเป็นประธานที่ด ารงต าแหน่งประธาน
ชุมชนและประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วย และขึ้นชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อเข้ามารับต าแหน่ง
ได้น าเสนอเรื่องพิจารณาบทลงโทษกรรมการที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้าที่ประชุม ท้ายที่สุด             
มีกรรมการถูกให้ออกจากต าแหน่งไปหลายราย ประธานกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ เป็นประธานที่มี
ความโดดเด่นทางด้านเสียสละเพ่ือส่วนรวม ตั้งใจท างานเพื่อชุมชน 

5.1.5.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
สามารถสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน        
ในทุกกองทุนที่ท าการศึกษา การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความคล้ายคลึงกัน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านจะ
สื่อสารกับกองทุนได้โดยตรงในทุกรูปแบบ ทั้งสอบถามได้โดยตรงกับกรรมการ ณ ที่ท าการกองทุน 
และติดต่อกับกรรมการทางโทรศัพท์ส่วนตัวได้ นอกจากนี้ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านยังเขียนไว้อย่าง
ชัดเจนว่าให้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสมาชิกปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านมีช่องทางที่
มีความเป็นทางการในการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก และสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที ่

5.1.5.3 สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อกองทุนหมู่บ้าน โดยสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอข้อคิดเห็น เม่ือเล็งเห็นถึง
ข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านจะร่วมกิจกรรมกองทุนเสมอ           
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาชิกจะมาร่วมกิจกรรมกันพร้อมเพรียง โดยมีการท ากิจกรรม
ร่วมกันและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ นอกจากนี้สมาชิกกองทุนยังร่วมกิจกรรมที่กองทุนจัดร่วมกับ
หมู่บ้านอีกด้วย เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ งานท าบุญของ
หมู่บ้าน และวันสงกรานต์ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านบางพลี กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย กองทุนหมู่บ้านคลอง
สองพ่ีน้อง กองทุนหมู่บ้านสามแพรก และกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ มีลักษณะที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

5.2 อภิปรายผล 

นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ได้ถูกน ามาปฏิบัติโดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาจากระดับล่างขึ้นบน 
ควบคู่กับการพัฒนาจากบนลงล่าง เน้นการพัฒนาและเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานราก  
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โดยวัตถุประสงค์ของนโยบาย คือ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนให้ประชาชนในชุมชน น าไปใช้ในการสร้าง
รายได้ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนบัดนี้การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านมาปฏิบัติมีระยะเวลากว่า 
16 ปี  แล้ว ตั้ งแต่ เริ่มก่อตั้ งกองทุนหมู่บ้ านจนกระทั่ งถึงปี  2557 รัฐได้อนุมัติ งบประมาณไว้ 
166,895.8041 ล้านบาท โดยได้จัดสรรเงินให้กองทุนหมู่บ้านตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านเป็นจ านวน
เงิน 151,565.8200 ล้านบาท ในระยะเวลาต่อมารัฐยังได้อนุมัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณให้แก่
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโดยได้อนุมัติรายจ่ายตั้งแต่ปี  2557-2560 อีกจ านวน 
6,416.4807 ล้านบาท ซึ่งเป้าหมายระยะที่ 4 ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(สทบ.) ที่มีความมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน เพ่ือช่วยแก้ไขและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก พบว่าจากกองทุนหมู่บ้าน 66,188 กองทุน ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของนโยบายปี 
2544 จนกระทั่งปี 2559 เกิดการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพียงประมาณ 3,000 แห่ง ซึ่งมี
จ านวนที่น้อย เมื่อพิจารณาถึงงบประมาณที่เสียไปในการใช้จัดท านโยบาย และเมื่อน ามาเที ยบกับ
จ านวนกองทุนที่เกิดขึ้นในปี 2544 ซึ่งเป็นช่วงแรกของการด าเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน 
ดังนั้น ผู้มีอ านาจในการจัดท านโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและ
อาจจะต้องตั้งค าถามถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ว่ามี
ความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด นโยบายควรจะมีทิศทางอย่างไรในอนาคต เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่งบประมาณท่ีได้ใช้ไป 

อย่างไรก็ตาม กองทุนหมู่บ้านที่ ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนจนส าเร็จ                 
มีความส าคัญอย่างยิ่ งในการเสริมพลังเศรษฐกิจฐานรากและมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ า                
ทางเศรษฐกิจของชุมชน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของการน า
นโยบายกองทุนหมู่บ้านน าไปปฏิบัติ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล, ตัวแบบ
ด้านการจัดการ, ตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ ของ วรเดช จันทรศร, ตัวแบบทางทฤษฎีการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  ของ Van Meter และ Van Horn, ตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของ 
Edwards, ตัวแบบกระจายอ านาจของ Cheema และ Rondinelli, ตัวแบบทั่วไปของกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติของ  Hambleton, ตัวแบบทั่ วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ                 
ของ Mazmanian และ Sabatier เพ่ือน ามาค้นหาปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน านโยบายกองทุน
หมู่บ้านไปปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ส าคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : 
กรณีศึกษา กองทุนที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถาบันการเงิน ในจังหวัดสมุทรปราการค้นพบว่า ปัจจัยด้าน
ความชัดเจนของนโยบาย ปัจจัยด้านการสื่อสารขององค์การ ปัจจัยด้านศักยภาพขององค์การ ปัจจัย
ด้านคุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ  



216 
 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัณฑิลา น้อยเจริญ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา ผู้กู้เงินกองทุนใน
จังหวัดหนองคาย มีข้อค้นพบว่า ปัจจัยด้านระบบการติดตามและประเมินผลนโยบาย ปัจจัยด้าน
วัตถุประสงค์และมาตรฐานของนโยบาย ปัจจัยด้านการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ปัจจัย
ด้านสมรรถนะขององค์การและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายกองทุ น
หมู่บ้านไปปฏิบัติ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรกานต์ ชาญธีวัฒนา (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี           
มีข้อค้นพบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติ และปัจจัยด้านลักษณะ  
ของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไป
ปฏิบัติ และขยายความมากขึ้นโดยมีการกล่าวว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และปัจจัย
ด้านทรัพยากร ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่ บ้านไปปฏิบัติในทางอ้อม              
โดยส่งผ่านปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติ นอกจากนี้ปัจจัยด้านลักษณะหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ และ
ปัจจัยด้านทรัพยากร ส่งผลทางตรงต่อปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารภายในและระหว่างองค์กร            
แต่งานวิจัยชิ้นนี้ขัดแย้งกับข้อค้นพบของ วรกานต์ ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารภายในและ
ระหว่างองค์กร ไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการนโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวัยของ วรรณนภา น้อยส าลี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การน า
นโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาเขาชัยสน อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่ค้นพบว่า 
ปัจจัยด้านพ้ืนฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย ปัจจัยด้านลักษณะของหน่วยงานที่
น านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยด้านลักษณะผู้ปฏิบัติ ปัจจัยด้านความเพียงพอของทรัพยากร ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมไปถึงปัจจัยด้านการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงาน 
ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 

 
5.2.1 ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบาย 
ปัจจัยด้านความชัดเจนของนโยบายส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน

ไปปฏิบัติซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
5.2.1.1 มีเป้าหมายชัดเจนในการด าเนินการ การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไป

ปฏิบัติจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนินการ ดังนี้ 
มีระเบียบในการรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ มีทั้งระเบียบที่ก าหนดโดยรัฐอย่าง

ชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งพระราชบัญญัติการจัดตั้งกองทุน ระเบียบย่อยต่ าง ๆ และมีระเบียบที่
ก าหนดขึ้นในระดับกองทุนจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีโครงสร้างที่ชัดเจนในการก าหนด
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นโยบาย มีหน่วยงานรัฐที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนดนโยบายทั้งหน่วยงานรัฐ ได้แก่ ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ก าหนดนโยบายใน
ระดับกองทุน มีคู่มือการด าเนินงานเผยแพร่สู่สาธารณชน มีคู่มือในการเผยแพร่สู่ประชาชนมีหลาย
ฉบับ จัดท าโดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนและเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน นอกจากนี้แต่ละกองทุนจะท าเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และโฆษณาดึงดูดจูงใจให้ประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องเงินมาใช้บริการกับทางกองทุน 

5.2.1.2 มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุนอย่างชัดเจน ในระดับกองทุนแต่ละกองทุนจะต้องก าหนดหน้าที่ของคณะกรรม
ที่ชัดเจน โดยการก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการจะต้องเป็นไปตามความรู้ความสามารถของแต่ละ
ท่าน เพ่ือให้การท างานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุดตามความถนัด การคัดเลือกคณะกรรมการจะยึด
หลักความสามารถและยึดหลักคุณธรรม  

5.2.1.3 มีการก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการควบคุม
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนหมู่บ้านมีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแล และตรวจสอบการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ในระดับกองทุนจะมีการพิจารณาและควบคุมตรวจสอบกันภายใน
โดยตรงจากคณะกรรมการทุกคน และแต่งตั้งเหรัญญิกซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในหลัก 
พิจารณาเรื่องการจัดท าบัญชี เมื่อจะน าเงินไปฝากธนาคารพาณิชย์ ประธานกองทุนและกรรมการ
จะต้องลงลายมือชื่อเพ่ือรับทราบ มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการจัดท าข้อมูลอีกรอบหนึ่ง ตามที่แต่ละกองทุนก าหนดไว้ ซึ่งในแต่ละกองทุนนั้นจะมีลักษณะที่
คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ อาจจะเป็นทั้งบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนหรือเป็นบุคคลภายนอก สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านจะท าหน้าที่ในการช่วยสอดส่องและตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุน ถ้ามีการทุจริตหรือใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบธรรม สมาชิกจะแจ้งไปยังหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ถูกก าหนดไว้ในระเบียบและกฎหมาย ว่าเป็นหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโดยตรง และให้ความสนับสนุน
ในการขับเคลื่อนนโยบายของกองทุนหมู่บ้าน ถ้าหากกองทุนใดก็ตามที่มีผลการด าเนินงานที่ไม่
เหมาะสม และถูกเล็งเห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพ จะถูกน าส่งเรื่องไปที่ต้นสังกัด เพื่อหาทางแก้ไขและ
ยับยั้งการส่งมอบงบประมาณของนโยบายไปยังกองทุนที่ผลการด าเนินงานตกต่ า 

ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับตัวแบบที่ ยึดหลักเหตุผล (Rational Model): 
ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม (วรเดช จันทรศร , 2556: 130-133) ที่อธิบายว่า 
นโยบายจะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีวัตถุประสงค์และภารกิจที่ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน                 
มีการมอบหมายงาน พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐานการท างานให้แก่หน่วยย่อย มีระบบการวัดผล           
การด าเนินงาน ไปจนถึงมีมาตรฐานการให้คุณให้โทษ เมื่อมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว ผู้ด าเนินงานจะ
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เข้าใจถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ผู้ก าหนดนโยบายพึงปรารถนา สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ด าเนินงาน
สามารถก าหนดและมอบหมายงานให้แต่ละฝ่ายได้อย่างสอดรับกับวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ของนโยบาย 
การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานก็จะสนับสนุนให้มีระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเป็น
อย่างยิ่ง 

สอดคล้องกับตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ (Van Meter และ Van Horn 
อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 121-127) ที่อธิบายถึงมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ว่า
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อสมรรถนะของนโยบาย การระบุตัวชี้วัดของสมรรถนะของนโยบายเป็นสิ่งที่
ควรด าเนินการก่อนสิ่งอ่ืน โดยมาตรฐานและวัตถุประสงค์จะต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  

สอดคล้องกับตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย (Interactions between Factor 
Model) (Edwards, 1980 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 452-458) ที่ได้อธิบายว่า หลักการ
พ้ืนฐานส าคัญของโครงสร้างที่น าไปสู่ความส าเร็จ จะต้องมีมาตรฐานของระเบียบการปฏิบัติองค์การ 
จะท าให้ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน มีแบบแผนที่ชัดเจน จะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติย้ายจากที่หนึ่งไปอีก
ที่หนึ่งได้โดยง่าย ส่วนข้อเสียจากการมีมาตรฐานของระเบียบการปฏิบัติองค์การ คือ ไม่มีการปรับปรุง
สิ่งที่เป็นอยู่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

สอดคล้องกับตัวแบบกระจายอ านาจ (A Model of Decentralization Program 
Implementation Process) (Cheema และ Rondinelli, 1983 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 
2554: 458-463) ที่ได้ระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การส่งผลทางอ้อมต่อผลการปฏิบัติงานและ
ผลกระทบ ผ่านคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ โดยที่การจะบรรลุผลของความเชื่อมโยง
และความสัมพันธ์ระหว่างองค์การขึ้นอยู่กับ 1. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ 2. หน่วยงานที่
รับผิดชอบได้รับหน้าที่ที่เหมาะสม 3. ด้านการก าหนดระเบียบและมาตรฐานในการวางแผน การจัด
งบประมาณ การน านโยบายไปปฏิบัติ รวมไปถึงการประเมินผล  

สอดคล้องกับตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ Hambleton (Hambleton, 
1983 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 166-170) การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน เกิด
มาจากแนวคิดของระบบทั่วไป เน้นที่การใช้ระบบวางแผนนโยบายเพ่ือแสวงหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างมี เหตุมีผล โดยมีขั้นตอนที่ เกี่ยวข้อง  คือ การแสวงหาจุดมุ่ งหมายของนโยบาย               
การวิเคราะห์เป็นระบบ การหาทางเลือกของนโยบายโดยใช้ตรรกะ การประเมินทางเลือกอย่ างเป็น
ระบบระเบียบ รวมไปถึงการวัดสมรรถนะนโยบาย ทฤษฎีดังกล่าวนี้จะช่วยให้องค์การสามารถเรียนรู้
จากประสบการณ์ในการน านโยบายไปปฏิบัติ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการก าหนดนโยบาย  ส่งผลให้         
การน านโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ยั งสอดคล้องกับตัวแบบทั่วไปของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(Mazmanian และ Sabatier, 1989 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 470-474) ที่อธิบายว่า 
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การจ าแนกตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบรรลุการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ 
การจ าแนกตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้ใน
รูปแบบของกฎหมาย หรือแม้กระทั่งค าสั่งของฝ่ายบริหาร และได้จ าแนกตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ด้วยกันนั่นก็คือ ความยากง่ายของปัญหา 
(Tractability of the Problems) สมรรถนะของกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างการน านโยบายไป
ปฏิบัติ (Ability of Statue to Structure Implementation) รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อ  
การน านโยบายไปปฏิบัติ (Nonstatutory Variables Affecting Implementation) 

 
5.2.2 ปัจจัยด้านการสื่อสารขององค์การ 
ปัจจัยด้านการสื่อสารขององค์การเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อความส าเร็จ         

ของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 
5.2.2.1 การสื่อสารแนวทางการปฏิบัติ มีความชัดเจน เที่ยงตรง สม่ าเสมอ             

โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนด้วยความชัดเจน ความรวดเร็ว และสม่ าเสมอ ซึ่งจะติดต่อทั้งทางโทรศัพท์ ทางโปรแกรมไลน์ 
ทางเอกสาร รวมไปถึงพูดคุยกันโดยตรงต่อหน้า การสื่อสารนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ก าหนดขึ้นใหม่ สู่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในระดับกองทุน จะมี
ความรวดเร็วด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งสอดรับกับแนวนโยบายของรัฐไทยในปัจจุบัน              
ซึ่งสามารถที่จะส่งผ่านได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการเครือข่าย
กองทุน รวมไปถึงส่งตรงถึงกรรมการกองทุนโดยตรง 

5.2.2.2 มีการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจากส่วนบนที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
โดยเจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้การสนับสนุนพร้อมทั้งใ ห้
ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เม่ือคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร้องขออย่างรวดเร็ว  ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ในปัจจุบันมี 13 สาขา ทั่วประเทศ แต่ในงานวิจัยชิ้น
นี้ สทบ. สาขาที่ดูแลกองทุนต่าง ๆ ที่ศึกษา ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านบางพลี กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย 
กองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ีน้อง กองทุนหมู่บ้านสามแพรก และกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ คือ ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 (ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ประจ าภาคตะวันออก) เจ้าหน้าที่  สทบ. ประจ าจังหวัดสมุทรปราการ จะท าหน้าที่ ในการให้             
ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการแจ้งนโยบายใหม่ ๆ จัดหาองค์ความรู้ให้แก่กองทุนต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ประสานหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการด าเนินการให้แก่กองทุนต่าง ๆ และ
เมื่อกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีปัญหาก็จะแจ้งปัญหานั้นไปยังเจ้าหน้าที่ สทบ. 
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ผลการวิจัยสอดคล้องกับตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ (Van Meter และ 

Van Horn อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 121-127) ซึ่งได้ระบุว่า การสื่อสารระหว่างองค์การ
และกิจกรรมส่งเสริมการน านโยบายไปปฏิบัติ การน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องสื่อสารเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ไปยังหน่วยงาน รวมไปถึงผู้ที่มีความเกี่ยวพันในทุกระดับชั้น เพราะว่าการสื่อสารมี      
ความซับซ้อนในตัวเองและการสื่อสารของผู้ที่สื่อสารก็เป็นอุปสรรคในการสร้างการบิดเบือนเป้าหมาย         
และวัตถุประสงค์ได้ การสื่อสารที่ดีที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมี           
ความชัดเจน มีความเที่ยงตรง และมีความสม่ าเสมอ ในระหว่างการสื่อสาร การสื่อสารระหว่าง
องค์การค่อนข้างมีความส าคัญในการน านโยบายไปปฏิบัติ ต้องประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สนับสนุนใน                  
2 ลักษณะ ได้แก่ 1. การให้ค าแนะน าด้านเทคนิคและความช่วยเหลือจากหน่วยงานในส่วนบน เพ่ือ
สนับสนุนและช่วยเหลือให้หน่วยงานในส่วนล่างด าเนินได้ถูกต้องตามความปรารถนา 2. หน่วยงาน
ระดับบน สามารถที่จะพิจารณาในประเด็นของการสนับสนุนได้ในหลายลักษณะ ทั้งเป็นผลด้านลบ
และบวกต่อหน่วยงานในส่วนล่าง  

สอดคล้องกับตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ( Interactions between Factor 
Model) (Edwards, 1980 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 452-458) ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ปัจจัย
ด้านการสื่อข้อความ (Communication) เป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัย
การสื่อข้อความมีความส าคัญอย่างมาก ผู้ที่รับผิดชอบในการน านโยบายใด ๆ ก็ตามไปปฏิบัติ จะต้องรู้
ว่าตนก าลังจะท าอะไร ค าสั่งจากส่วนบนจะต้องส่งต่อไปสู่บุคลากรระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม       
ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน มีความเที่ยงตรง รวมไปถึงมีความสม่ าเสมอคงเส้นคงวา ถ้าหากเกิดการสื่อ
ข้อความที่ขาดตกบกพร่องก็จะส่งผลให้ผู้ที่ปฏิบัติจะต้องใช้ดุลยพินิจเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือแปลงความ
เป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรม คือ การปฏิบัติ ซึ่งอาจะส่งผลให้ความตั้งใจจริงของผู้ตัดสินใจนโยบายมี
ความคลาดเคลื่อน แต่ถ้าการน าไปปฏิบัติมีความตายตัวมากเกินไปก็จะบั่นทอนความสร้างสรรค์ที่จะ
เกิดข้ึนและจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับตัวแบบกระจายอ านาจ (A Model of Decentralization 
Program Implementation Process) (Cheema และ  Rondinelli, 1983 อ้างถึ งใน  สมบั ติ 
ธ ารงธัญวงศ์ , 2554: 458-463) ได้อธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การส่งผลทางอ้อม                  
ต่อผลการปฏิบัติงานและผลกระทบผ่านคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ โดยการจะ
บรรลุผลของความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งในหลาย ๆ ปัจจัย 
คือ ความเที่ยงตรงในการสื่อข้อความระหว่างองค์การ 
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5.2.3 ปัจจัยด้านศักยภาพขององค์การ 
ปัจจัยด้านศักยภาพขององค์การเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายกองทุน

หมู่บ้านไปปฏิบัติ ดังนี้ 
5.2.3.1 โครงสร้างองค์การมีความแข็งแกร่ง บุคลากรมีคุณภาพมีจ านวนที่เพียงพอ 

โดยมีการก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และบุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่           
การก าหนดหน้าที่ให้บุคลากรในปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน          
ส่วนใหญ่ได้เข้ามาท าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยการผลัดเวรกันมาท าหน้าที่ และมี
ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงให้กับคณะกรรมการเพียงเล็กน้อยในการมาปฏิบัติหน้าที่  แต่มีเพียงกองทุน
หมู่บ้านบางแห่งเท่านั้น รับสมัครเจ้าหน้าที่ภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงานประจ า 2–3 คน 
ซึ่งการจ้างเจ้าหน้าที่มาท างานมีข้อดี คือ จะได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง
มาท างานตามท่ีกรรมการต้องการ 

5.2.3.2 มีทรัพยากรที่เพียงพอ (ทั้งด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ รวมไปถึงสถานที่) และได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากทางการเมือง โดยมีงบประมาณ
เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของกองทุน, วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีความเพียงพอต่อ
การด าเนินการ, สถานที่ มีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ กองทุนจะต้องมีสถานที่ท า
การที่เป็นหลักแหล่ง อยู่ใจกลางชุมชน และเข้าถึงได้ง่าย ภายในสถานที่ ท าการจะต้องมีการติด
ประกาศรายละเอียดที่ส าคัญ ซึ่งจ าเป็นจะต้องแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบไว้ภายในกองทุน ได้แก่ 
โครงสร้างการบริหารงานกองทุน ระเบียบของกองทุน และรายละเอียดทางการเงินของกองทุน 

กองทุนหมู่บ้านจะต้องมีเครื่องใช้ส านักงานในสัดส่วนที่เพียงพอกับการใช้งานจริง                            
เพ่ือให้บริการลูกค้าของกองทุนหมู่บ้าน ได้แก่ คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพ์รายละเอียดลงสมุดบัญชี โต๊ะและเก้าอ้ี  

กองทุนแต่ละแห่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนอย่างเพียงพอจากหน่วยงานภาครัฐ            
ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนทั้งหมด จ านวน 4 ครั้ง โดยครั้งแรกได้รับการสนับสนุน จ านวน 
1,000,000 บาท และได้รับการเพ่ิมทุนอีก 3 ครั้ง ดังนี้ ได้รับการเพ่ิมทุนระยะที่ 1 จ านวน 100,000 
บาท ได้รับเพ่ิมทุนระยะที่  2 จ านวน 400,000-600,000 บาท ได้รับเพ่ิมทุนระยะที่  3 จ านวน 
1,000,000 บาท 

5.2.3.3 ประสานงานกับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้า

งานของกองทุนหมู่บ้าน เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งก าหนดไว้ในระเบียบ          
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อย่างชัดเจน เพ่ือให้มีการประชุมที่เป็นทางการ ส่งผลให้คณะกรรมการกองทุนไม่ย่อหย่อนต่อ            
การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการบูรณาการร่วมกัน 

มีการสื่อสารและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อระดมสมอง (Brainstorm) กัน       
อย่างไม่เป็นทางการอยู่เสมอ คณะกรรมการต่างก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอยู่เสมอ 
เพราะการที่จะรอประชุมอย่างเป็นทางการตามระเบียบคงจะช้าเกินไปในหลาย ๆ ประเด็น เช่น         
เรื่องของการอนุมัติปล่อยกู้ ให้สมาชิก บางกรณีผู้กู้มีความจ าเป็นเร่งด่วน กรรมการจึงต้องมี             
การปรึกษาหารือกันนอกรอบโดยเร็ว 

5.2.3.4 การประสานความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             
การประสานความร่วมมือโดยหน่วยงานภาครัฐที่ให้สนับสนุน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เจ้าหน้าที่จะท าหน้าที่       
ในการส่งมอบนโยบายของกองทุนหมู่บ้านด้วยความมุ่งมั่นและปรารถนาอย่างแรงกล้าในการสร้าง
ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ รวมไปถึงเป็นตัวกลางในการสนับสนุน        
การประสานงานระหว่างกองทุนหมู่บ้านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ สทบ. ยังเป็นผู้ที่ชี้แนะถึง
แนวทางในการด าเนิ นการทางกองทุ น  และกระตุ้ น สร้ างแรงจู งใจให้ กั บกองทุ นต่ าง ๆ                        
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังคอยติดตามและสอดส่องดูแลความต้องการต่าง ๆ โดยมี          
การจัดตารางเวลา เพ่ือลงพ้ืนที่ไปดูแลกองทุนต่าง ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของกรรมการ 
เมื่อกรรมการกองทุนหมู่บ้านร้องขออยู่เสมอ 

ธนาคารออมสิน จะสนับสนุนการจัดท าบัญชี เอกสารที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กองทุน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารออมสินยังให้ความรู้กับกรรมการในด้านการด าเนินงานกองทุนและ
สถาบันการเงินชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของโครงการการพัฒนาความรู้อยู่
เสมอ 

ผลการศึกษาสอดคล้องกับตัวแบบด้านการจัดการ (Management Model): สมรรถนะ
องค์การ (วรเดช จันทรศร, 2556: 133-135) มีฐานคติว่าองค์การที่มีขีดความสามารถในการที่จะ
ปฏิบัติงานให้สอดรับกับความคาดหวังที่ก าหนดไว้ได้ จะน าไปสู่ความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ต้องมีโครงสร้างองค์การที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรจะต้องมีทักษะ มีความรู้และความสามารถทั้งด้าน
บริหาร และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ต้องวางแผน มีความเพียบพร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ รวมไปถึงงบประมาณในการด าเนินการ ซึ่งสามารถอธิบายลง
รายละเอียดได้ ดังนี้ (วรเดช จันทรศร, 2551: 45-54) ด้านโครงสร้างขององค์การ จะต้องมีความ
แข็งแกร่งทั้งภายนอก มีโครงสร้างภายนอกที่กะทัดรัด คล่องตัว (ส่วนสมองต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดี ฝ่าย
อ านวยการต้องมีการวางแผนด้านต่าง ๆ ฝ่ายสนับสนุนจะสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ หัวหน้างาน
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ตามล าดับชั้นบังคับบัญชาเลือกบริบทที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ หน่วยปฏิบัติระดับล่างต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก) และภายใน (หนึ่ง ระบบการตัดสินใจ ข้อมูลข่าวสาร และการ
สื่อสาร สอง ระบบความสมานฉันท์ภายใน) ด้านบุคลากร จะต้องขึ้นอยู่กับจ านวนหรือความเพียงพอ
ของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร และระดับการน าบุคลากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้านงบประมาณ 
เป็นรากฐานของสมรรถนะ ซึ่งประกอบไปด้วย ความเพียงพอ การจัดสรรงบประมาณ ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ เครืองมือ เครื่องใช้ จะต้องมีความเพียงพอของเครื่องมือเครื่องใช้ วิทยาการหรือเทคโนโลยี 
ด้านสถานที่ ท าเลที่ตั้ง ต้องมีความพร้อมของสถานที่และความสะดวกในการติดต่อของลูกค้า 

สอดคล้องกับตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ (Van Meter และ Van Horn 
อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 121-127) ที่ได้อธิบายไว้ว่า ทรัพยากรของนโยบาย ทรัพยากร
ประกอบไปด้วย งบประมาณในรูปของตัวเงิน แรงกระตุ้นสนับสนุนในลักษณะอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยส่งเสริม
ให้การน านโยบายไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผล ลักษณะขององค์การที่น านโยบายไปปฏิบัติ จะต้อง
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ ประการแรก องค์การมีลักษณะโครงการอย่างเป็น
ทางการ ประการที่สอง องค์การมีลักษณะโครงสร้างอย่างไม่เป็นทางการของบุคลากร นอกจากนี้ยังมี
การเสนอลักษณะของหน่วยงานที่ส่งผลต่อความสามารถของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมี
องค์ประกอบ ดังนี้ ปริมาณและความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับของการควบคุมที่เป็น
ล าดับชั้นของประเด็นทางการตัดสินใจและการด าเนินการ ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยงาน        
ไม่ว่าจะเป็นแรงสนับสนุนจากผู้บริหารหรือนักการเมือง ความสามารถในการยืนหยัดของหน่วยงาน 
ระดับของการสื่อสารแบบเปิด เช่น กรณีของการมี เครือข่ายการสื่อสารที่มีความเป็นอิสระ               
การเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการของผู้ก าหนดนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สอดคล้องกับตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ( Interactions between Factor 
Model) (Edwards, 1980 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2554: 452-458) ซึ่งได้ระบุไว้ว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ทรัพยากร (Resources) ทรัพยากรมี          
ความจ าเป็นในการที่จะน านโยบายไปปฏิบัติอย่างยิ่ง ถ้าหากขาดทรัพยากรแล้ว การน านโยบายไป
ปฏิบัติจะเกิดอุปสรรคเป็นอย่างมาก ทรัพยากรที่ส าคัญ หมายถึง มีจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมและมี
ความช านาญเพียงพอในการด าเนินงาน มีระบบสารสนเทศที่สอดคล้องและพอเพียง ได้รับ             
ความร่วมมือที่ดีจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีอ านาจให้ความมั่นใจว่าการน านโยบายไปปฏิบัติจะเป็นไป
ตามความมุ่งมั่น โดยจะจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้ เช่น สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือ
เครื่องใช้ และงบประมาณตามความเหมาะสม นอกจากนี้ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ คือ โครงสร้างระบบราชการ (Bureaucratic Structures) โครงสร้างของระบบ
ราชการจะต้องมีความสอดคล้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติจึงจะก่อให้เกิดความส าเร็จ นโยบายที่มี
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ความซับซ้อนเป็นอย่างมากก็ย่อมจะต้องการจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานจ านวนมากตามไปด้วย 
การก าหนดห้ามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาจจะท าให้หน้าที่ที่ส าคัญถูกละเลยไป 

สอดคล้องกับตัวแบบกระจายอ านาจ (A Model of Decentralization Program 
Implementation Process) (Cheema และ Rondinelli, 1983 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 
2554: 458-463) ซึ่งได้อธิบายถึง ทรัพยากรองค์การส าหรับการน าแผนงานไปปฏิบัติ จะต้องได้รับ
แรงสนับสนุนจากทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายบริหาร และงบประมาณประเด็นการกระจายอ านาจในการน า
แผนงานไปปฏิบัติ ทรัพยากรองค์การส าหรับการน าแผนงานไปปฏิบัติส่งผลทางอ้อมต่อผล               
การปฏิบัติงานและผลกระทบ ผ่านคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ และมีความสั มพันธ์
พ่ึงพากันกับตัวแปรความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ มีปัจจัยที่ส าคัญของทรัพยากรองค์การส าหรับ         
การน าแผนงานไปปฏิบัติ ดังนี้ 1. ขอบเขตขององค์การในการควบคุมงบประมาณ 2. ความเพียงพอ
ของงบประมาณในการท ากิจกรรม 3. ความสามารถขององค์การในการจัดหาทรัพยากร 4. อ านาจใน
การพิจารณาเพ่ิมรายได้และรายจ่ายขององค์การ 5. การสนับสนุนจากผู้น าทางการเมืองระดับชาติ              
6. การสนับสนุนจากผู้น าการเมืองในระดับท้องถิ่น 7. สัญญาจากส่วนลางที่มีต่อการน าแผนไปปฏิบัติ
ในระดับท้องถิ่น 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ Hambleton 
(Hambleton, 1983 อ้างถึงใน  วรเดช จันทรศร , 2556: 166-170) ได้อธิบายถึ งตั วแปรด้าน
ทรัพยากร ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ มุ่งเน้นที่ระบบการวางแผนนโยบาย   เพ่ือท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนด้านทรัพยากรภายในองค์การและระหว่างองค์การ ซึ่งจะต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน 
ทรัพยากรนั้นรวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่จะต้องน ามาใช้ในการด าเนินงาน ทรัพยากรทางด้านการเงิน 
ทรัพยากรทางการเมือง รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะช่วยลดความขัดแย้งใน
หน่วยงาน โดยการเจรจาต่อรองในประเด็นของการใช้ทรัพยากรและผลประโยชน์ภายในหน่วยงาน
และระหว่างหน่วยงาน  
 

5.2.4 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ส่งผลความส าเร็จในการน านโยบายกองทุน

หมู่บ้านไปปฏิบัติ ดังนี้ 
5.2.4.1 ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่

แท้จริงของนโยบาย เมื่อนโยบายกองทุนหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน
ส าหรับการลงทุนของชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ 
เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากผู้        
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ที่น านโยบายไปปฏิบัติ ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่แท้จริงของ
นโยบาย ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะขอความเห็นจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เม่ือจะ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ คณะกรรมการกองทุนทุกแห่งที่ศึกษามีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีของสมาชิก โดยจัดทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง ก าหนดอย่างชัดเจนในระเบียบ ซึ่งในการประชุมใหญ่
จะมีการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ของกองทุน มีจัดกิจกรรมให้สมาชิกร่วมสนุกและตอบแทนสมาชิ ก
เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกผูกพันกับกองทุนมากขึ้น และเปิดโอกาสให้สมาชิกและคณะกรรมการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงเสนอความเห็นต่าง ๆ ได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และเมื่อ
ความเห็นนั้นเป็นมติของที่ประชุมก็สามารถที่จะด าเนินการได้ตามที่เสนอ 

คณ ะกรรมการกองทุนห มู่บ้ าน มีการประชุมร่วมกัน  เป็นจ านวน 1 ครั้ ง                   
ในระยะเวลา 1 เดือน คณะกรรมการกองทุนจะต้องประชุมร่วมกันแบบเป็นทางการ โดยก าหนดไว้ใน
ระเบียบอย่างชัดเจน เพ่ือให้กรรมการได้มีตารางเวลาในการมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน นอกจากนี้
กองทุนที่ศึกษาทุกกองทุนก็ยังมีการพูดคุยปรึกษากันอยู่ทุกวันที่เจอกัน เพ่ือให้การด าเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  

5.2.4.2 มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจจริงต่อการด าเนินการตามนโยบาย ยินยอม
ในการรับนโยบายจากส่วนกลางด้วยความเต็มใจ โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบายจากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเม่ือเห็นว่ามี
ประเด็นใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขก็จะแจ้งผลกลับไป เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที  
กองทุนหมู่บ้านเป็นนโยบายที่เกิดจากรัฐ เพราะฉะนั้นความร่วมมือของกองทุนและหน่วยงานของรัฐ 
ต้องมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน กองทุนหมู่บ้านติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ สทบ. เครือข่ายกองทุน
ระดับต่าง ๆ และหน่วยงานรัฐ เมื่อมีปัญหาในระดับกองทุน คณะกรรมการก็จะรีบแจ้งให้ สทบ. 
รับทราบ เพ่ือช่วยเหลือทั้งในทางปฏิบัติและการปรับปรุงนโยบายที่จะเกิดขึ้นต่อไป ถึงแม้ว่ากองทุน        
ที่ประสบความส าเร็จจะเป็นนิติบุคคล ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ แต่การป้อนกลับข้อมูลถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดี จะส่งผลให้นโยบายขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการวิจัยข้างต้นมีความสอดคล้องกับตัวแบบด้านการพัฒนาองค์การ (Organization 
Development Model): ภาวะผู้น าและการร่วมมือ (วรเดช จันทรศร, 2556: 135-137) ซึ่งตัวแบบ
ดังกล่าวนี้ ฐานคติที่มุ่งให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพันและการยอมรับ เพ่ือการตอบสนอง
ความปรารถนาทางจิตวิทยาและทางสังคม เป็นการประยุกต์ใช้ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ 
เน้นไปที่การมีส่วนร่วม เชื่อว่าการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด              
โดยจะเกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะผู้น า ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิก การมีส่วนร่วม         
การสร้างทีมงานที่ไม่ใช่การบังคับให้ท า  
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สอดคล้องกับตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติ (Van Meter และ Van Horn 

อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 121-127) ซึ่งอธิบายถึงความร่วมมือหรือการตอบสนองของผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ  ผู้น านโยบายไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่ส่ งผลต่อความส าเร็จทางนโยบาย ซึ่ ง
องค์ประกอบของปัจจัยดังกล่าวเน้นไปที่ตัวผู้ปฏิบัติ มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. การรับรู้และความเข้าใจ
ของผู้ที่ปฏิบัติที่มีต่อนโยบาย 2. ทิศทางในการตอบสนองต่อนโยบายของผู้ที่ปฏิบัติ 3. ระดับ            
การยอมรับในตัวนโยบายของผู้ที่ปฏิบัติ 

สอดคล้องกับตัวแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ( Interactions between Factor 
Model) (Edwards , 1980 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 2554: 452-458) คือ ทัศนคติของผู้
ปฏิบัติ ตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จอย่างมาก นอกจากการที่ผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าต้องท า
อะไรแล้ว การจะน านโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จก็จะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะท าสิ่งเหล่านั้นให้ส าเร็จด้วย 
เพราะการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น ผู้ปฏิบัติจะมีการใช้ดุลยพินิจในการด าเนินการ เพราะผู้ปฏิบัติมี
ความอิสระจากผู้ก าหนดนโยบายและความซับซ้อนของตัวนโยบาย 

สอดคล้องกับตัวแบบกระจายอ านาจ (A Model of Decentralization Program 
Implementation Process) (Cheema และ Rondinelli, 1983 อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ , 
2554: 458-463) ที่ได้มีการอธิบายถึงคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ ลักษณะภายใน
ของหน่วยงานที่น าแผนไปปฏิบัติเป็นปัจจัยต่อความส าเร็จในการน าแผนไปปฏิบัติ ความสามารถใน
การบริหารเชิงนวัตกรรมของรัฐมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภาคส่วนขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละ
หน่วยงาน  

คุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ ได้รับอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมจากเงื่อนไข
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและทรัพยากรองค์การส่งผลโดยตรงต่อผลการปฏิบัติ
และผลกระทบ ปัจจัยคุณลักษณะและสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1. ทักษะ
ทางด้านการเมือง การจัดการและเทคนิคของผู้ด าเนินงาน 2. ความสามารถในการประสานงานการ
ตัดสินใจเชิงบูรณาการและการควบคุมของผู้ปฏิบัติงาน 3. ทรัพยากรทางการเมืองของหน่วยปฏิบัติ
และการสนับสนุนจากผู้บริหาร ผู้น าทางการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ในระดับชาติ 4. ธรรมชาติและ
ลักษณะของการสื่อข้อความภายในหน่วยงาน 5. ความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติกับกลุ่มที่เป็น
เป้าหมาย 6. ประสิทธิผลในประเด็นของการเชื่อมโยงขององค์การกับหน่วยงานนอกระบบราชการ 
และองค์การในเขตเลือกตั้ง 7. ความสามารถของภาวะผู้น าในหน่วยที่ปฏิบัติ 8. การยอมรับ             
และผูกพันต่อวัตถุประสงค์ของแผนงานในผู้ปฏิบัติ 9. ต าแหน่งที่ตั้งของหน่วยปฏิบัติภายในระบบ
บริหาร โดยพิจารณาตามล าดับชั้น 
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นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับตัวแบบทางทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติของ Hambleton 

(Hambleton, 1983 อ้างถึงใน วรเดช จันทรศร, 2556: 166-170) ได้ระบุถึง ตัวแปรด้านมุมมองและ
อุดมคติของผู้ด าเนินการปฏิบัติ ว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

5.2.5 ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือ  
ปัจจัยด้านการประสานความร่วมมือ เป็นตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลให้การน านโยบายกองทุน

หมู่บ้านไปปฏิบัติมีความส าเร็จ มีรายละเอียด ดังนี้ 
5.2.5.1 ประธานกองทุนหมู่บ้านมีภาวะผู้น า โดยประธานกองทุนหมู่บ้านมีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการเป็นผู้น ากองทุนโดยสามารถเห็นได้ใน              
เชิงประจักษ์ การที่ประธานกองทุนมีภาวะผู้น านั้นมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะส่งผลให้กองทุน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานไปด้วยดี ประธานกองทุนที่ศึกษาทั้งหมดล้วนมีความรู้ความสามารถทางด้าน
การบริหารงาน มีความเสียสละที่จะท างานเพ่ือชุมชน และที่ส าคัญที่ทุกกองทุนที่ศึกษามีร่วมกัน  คือ 
ความซื่อสัตย์และซื่อตรงของประธานกองทุน 

5.2.5.2 การมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
สามารถสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนได้โดยตรง เม่ือมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเกี่ยวกับกองทุน  
ในทุกกองทุนที่ท าการศึกษามีลักษณะการมีส่วนร่วมของสมาชิกท่ีคล้ายคลึงกัน สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
จะสื่อสารกับกองทุนได้โดยตรงในทุกรูปแบบ ทั้งสอบถามได้โดยตรงกับกรรมการ ณ ที่ท าการกองทุน 
รวมไปถึงติดต่อทางโทรศัพท์ส่วนตัวได้ นอกจากนี้ระเบียบของกองทุนยังเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าให้มี
การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสมาชิกปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีช่องทางที่เป็นทางการในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก และสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี 

5.2.5.3 สมาชิกกองทุนมีความผูกพันและยอมรับต่อกองทุนหมู่บ้าน โดยสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่เสมอ รวมไปถึงร่วมเสนอข้อคิดเห็น เม่ือเล็งเห็นถึง
ข้อบกพร่องในการด าเนินการของกองทุน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านจะร่วมกิจกรรมกองทุนเสมอ ใน
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาชิกจะมาร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาแน่น โดยมีการท ากิจกรรม
ร่วมกันและแสดงความคิดความเห็นต่าง ๆ นอกจากนี้สมาชิกกองทุนยังร่วมกิจกรรมที่กองทุนจัด
ร่วมกับหมู่บ้านอีกด้วย เช่น งานวันเด็กแห่งชาติ งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่แห่งชาติ งานท าบุญ
ของหมู่บ้าน และงานวันสงกรานต์  

ผลการศึ กษ าสอดค ล้ อ งกั บ ตั วแ บ บ ด้ าน การพั ฒ น าอ งค์ ก าร  (Organization 
Development Model): ภาวะผู้ น าและการร่ วมมื อ  (วรเดช  จั นทรศร , 2556: 135-137)               
โดยตัวแบบนี้มีฐานคติที่มุ่งให้ความส าคัญกับการสร้างความผูกพันและการยอมรับ เพ่ือการตอบสนอง
ความปรารถนาทางจิตวิทยาและทางสังคม เป็นการประยุกต์ใช้ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ 
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มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วม เชื่อว่าการมีส่วนร่วมจะส่งผลให้การท างานเกิดประสิทธิภาพสูงที่ สุด                   
โดยจะเกี่ยวข้องกับการจูงใจ ภาวะผู้น า ความผูกพันและการยอมรับของสมาชิก การมีส่วนร่วม          
การสร้างทีมงานที่ไม่ใช่การบังคับให้ท า ซึ่งสามารถที่จะอธิบายขยายความได้  ดังนี้ (วรเดช จันทรศร, 
2551: 54) ภาวะผู้น า คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารโครงการหรือผู้รับผิดชอบสูงสุด ซึ่งมีความส าคัญ
อย่างมากในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ซึ่งสรุปแล้วสาระส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติให้
ส าเร็จ จะต้องค านึงถึง ภาวะผู้น าที่เหมาะสม การจูงใจเชิงบวกและการจูงใจเชิงลบ (การจูงใจเชิงบวก 
เช่น การให้รางวัล การเห็นคุณค่าของงานที่สมาชิกด าเนินการ นั้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าการจูงใจ
เชิงลบ เช่น การลงโทษ การตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษ) การสร้างการมีส่วนร่วม          
โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดความผูกพันและการยอมรับของสมาชิก เพ่ือจะส่งผลให้เกิดการท างานเป็นทีม        
การท างานเป็นทีมจะท าให้เห็นและได้รับศักยภาพที่แท้จริงของสมาชิก เพราะผู้ปฏิบัติได้เล็งเห็นว่า
ความส าเร็จของนโยบายก็คือความส าเร็จของผู้ปฏิบัติเอง 

นอกจากนี้ ยั งสอดคล้องกับแนวคิดทุนทางสังคม จากการตกผลึกจากการนิยาม                
ของนักวิชาการท่านต่าง ๆ ทุนทางสังคม ในทรรศนะของผู้วิจัย หมายถึง คุณค่าอันเกิดจาก
ความสัมพันธ์ของเครือข่าย ที่เกิดจากความปรารถนาดี และจะส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมร่วมกันนั้น
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กองทุนหมู่บ้าน มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งหวังให้
เกิดความร่วมมือกันในชุมชน ดังนั้นกองทุนหมู่บ้านถือเป็นทุนทางสังคมอย่างถ่องแท้ องค์ประกอบ
ของทุนทางสังคมของ Putnam (n.d. quoted in Nishide, 2009: 6-7) ที่กล่าวว่า ทุนทางสังคมจะ
ประกอบไปด้วย 

1. ความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) คือ เป็นความคาดหวังต่อผู้อ่ืนให้มีความซื่อสัตย์และร่วมมือกัน
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จนกระทั่งเป็นค าสั่งของสังคม โดยความไว้เนื้อเชื่อใจแบ่งออกเป็น ความไว้เนื้อ
เชื่อใจโดยเฉพาะ เกิดขึ้นกับคนที่รู้จักกันดี และความไว้เนื้อเชื่อใจทั่ว ๆ ไป เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่ได้
สนิทสนมกัน 

2. บรรทัดฐานทางสังคม (Norm) คือ การที่บุคคลตระหนักรู้ถึงกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐาน 
แล้วจึงกระตุ้นให้เกิดการกระท า การแบ่งปันความเข้าใจและค่านิยม ท่ามกลางความสัมพันธ์ของ
บรรทัดฐาน จะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

3. เครือข่ายทางสังคม (Network) โครงสร้างของความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างปัจเจกบุคคล
และกลุ่ม ไม่ว่าจะในครอบครัว องค์การ หรือสังคม เครือข่ายที่กล่าวถึงถูกแบ่งออกเป็นเครือข่าย
แนวดิ่งและเครือข่ายแนวราบ 
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5.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ 

สาระส าคัญของเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการจัดท าข้อเสนอแนะหลังจากที่ได้ผลสรุปการวิจัย 
ซึ่งจะจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ ที่เป็นประโยชน์ต่อการน านโยบายกองทุนหมู่บ้าน
ไปปฏิบัติ เพื่อให้การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
5.3.1.1 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จะต้องมีการสร้าง

มาตรฐานในประเด็นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท างานของสถาบันการเงินชุมชน ให้มีระบบ
และมีมาตรฐานที่ชัดเจน เพราะในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับกองทุน คือ เมื่อโปรแกรมของ
สถาบันการเงินเสีย กองทุนหลายกองทุน ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ในบางครั้งข้อมูลที่ส าคัญ
จึงเสียหายไป ต้องติดต่อบริษัทเอกชนให้มาช่วยแก้ไขปัญหา  

5.3.1.2 สทบ. ควรที่จะจัดการอบรมทางด้านโปรแกรมทางสถาบันการเงินรวมไปถึง
โปรแกรมพ้ืนฐานที่ใช้ท างานเอกสาร ให้กับคณะกรรมการกองทุน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บริหารระดับ
กองทุน เป็นการสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับผู้ที่ท างานกองทุน เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุน
ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคณะกรรมการกองทุนล้วนแล้วแต่เป็นประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่ง
บางท่านขาดความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ถ้าได้รับการสนับสนุนส่วนนี้จะส่งผลให้ทุกกองทุนมี
มาตรฐานเดียวกัน และท าให้การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.3.1.3 สทบ. ต้องสร้างมาตรฐานในการทวงหนี้กับผู้กู้ และจัดอบรมสร้างความรู้ให้แก่
คณะกรรมการกองทุน เพ่ือให้ปัญหาหนี้เสียของกองทุนเบาบางลงไป เพราะการที่กองทุนต่าง ๆ มีหนี้
เสียนั้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพของกองการขับเคลื่อนกองทุนลดลงไปมาก ถ้าแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้ 
ผลการด าเนินงานของกองทุนก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการสร้างมาตรฐานดังกล่าว อาจจะท า
ออกมาในรูปแบบของคู่มือ หรือการอบรมเพ่ือสร้างความรู้ถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการติดตามหนี้ 

5.3.1.4 ต้องเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่ สทบ. ประจ าจังหวัด เหตุเพราะว่าเจ้าหน้าที่ สทบ. 
มีจ านวนไม่เพียงพอต่อภาระหน้าที่ในการดูแลกองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจ าจังหวัดมี
เพียงจังหวัดละเพียง 1 ท่าน เท่านั้น ต้องดูแลกองทุนทั้งจังหวัด ซึ่งมีจ านวนมาก ส่งผลต่อภาระงาน       
ที่มากเกินจะแบกรับไหว การดูแลกองทุนหมู่บ้านจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

5.3.1.5 การจัดท าคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานกองทุน ต้องมีตัวชี้วัดที่เป็น       
วัตถุวิสัยอย่างชัดเจน เพราะในปัจจุบันคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน มีความ
เป็นอัตวิสัยค่อนข้างสูงในรายละเอียด การที่ตัวชี้วัดไม่ได้มีการก าหนดขึ้นอย่างเป็นวัตถุวิสัยที่ชัดเจน 
จะส่งผลให้การประเมินผลเป็นไปตามอคติของผู้ประเมิน จนอาจคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้   
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5.3.1.6 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะต้องทบทวนระเบียบของกองทุนตนเองอยู่
เสมอ โดยขอความเห็นจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพ่ิมเติม เพ่ือให้ระเบียบของกองทุน เหมาะสมกับ
บริบทสมัยใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ การขับเคลื่อนกองทุนจะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.3.1.7 คณะกรรมการกองทุนจะต้องมีนโยบายในการให้จัดอบรมให้ความรู้และสร้าง
จิตส านึกให้แก่สมาชิกกองทุน รวมไปถึงสร้างความเข้าใจถึงผลเสียจากการไม่ช าหนี้คืน ก่อนที่จะ
ปล่อยกู้ให้แก่สมาชิก เพ่ือให้หนี้ค้างช าระลดน้อยลงไป โดยเฉพาะหนี้ค้างช าระท่ีผู้กู้มีเจตนาที่ไม่จ่าย 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
5.3.2.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จะต้องเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง หมายถึง 

จะต้องคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนกองทุน ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็น
คนที่มีศีลธรรม อยากจะสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างแท้จริง 

5.3.2.2 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านอย่างมีมาตรฐาน โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มุ่งเน้นที่ความเป็นธรรม 
โดยที่กองทุนหมู่บ้านใดก็ตาม ที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก็จะต้องให้
ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วผ่านการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด 
และถ้าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านนั้น ๆ ยังไม่มี
ทิศทางที่ดีขึ้น รัฐจะต้องระงับการสนับสนุนงบประมาณอย่างจริงจัง เพ่ือน างบประมาณดังกล่าว ไป
สนับสนุนกองทุนที่มีผลการด าเนินงานที่ดี เพ่ือให้การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย 

5.3.2.3 การพิจารณาปล่อยเงินกู้ของคณะกรรมการให้แก่ผู้ที่มาขอกู้ จะต้องยึดตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเที่ยงตรง ไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวมา
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปล่อยกู้นั้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.3.2.4 การสื่อสารกันภายในกองทุนทั้งคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเป็น
สิ่งส าคัญ ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนจะต้องพูดคุยกัน เสมอ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของภาคประชาชน ส่งผลให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และจะได้ปรับปรุงและพัฒนา
ให้กองทุนขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังส่งผลให้ชุมชนมีความสามัคคี และอยู่
กันอย่างมีความสุขเหมือนญาติพี่น้อง 

5.3.2.5 ประธานคณะกรรมการกองทุน เป็นผู้น าสูงสุดของกองทุน ดังนั้นประธาน
กองทุนจะต้องได้รับคัดเลือกมาจากที่ประชุม โดยค านึงถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ            
มีธรรมาภิบาล มีภาวะความเป็นผู้น าสูง รวมไปถึงเสียสละและอุทิศตัวเพ่ือชุมชน ถ้าประธาน
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คณะกรรมการกองทุนมีลักษณะดังกล่าว จะส่งผลให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็ง ซึ่งท าให้กองทุน
หมู่บ้านมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 5.4.1 ควรที่จะมีการศึกษาวิจัยปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไป
ปฏิบัติ ในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกกรณีศึกษาของกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนา
เป็นสถาบันการเงินชุมชน ในจังหวัดอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบผลการศึกษากับงานวิจัยชิ้นนี้ ว่ามี
ความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือน าข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาให้การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไป
ปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.4.2 ควรที่จะมีการศึกษาวิจัยปัจจัยสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายกองทุน
หมู่บ้าน ในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือปรับปรุงให้การน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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หมู่บ้าน พลังชุมชน แก้ความยากจนของชาติ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: จูปิตัส. 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.  ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. 
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ภาคผนวก ก 
ภาพถ่ายการลงพ้ืนที่สัมภาษณ ์

 
ภาพที่ ก.1 กองทุนหมู่บ้านบางพลี (วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) 

 
ภาพที่ ก.2 กองทุนหมู่บ้านเปรมฤทัย (วันที่ 15 มิถุนายน 2560) 

 
ภาพที่ ก.3 กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ (วันที่ 14 มิถุนายน 2560) 

 
ภาพที่ ก.4 กองทุนหมู่บ้านสามแพรก (วันที่ 17 มิถุนายน 2560) 
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ภาพที่ ก.5 กองทุนหมู่บ้านสามแพรก (วันที่ 19 มิถุนายน 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ข 
การสัมภาษณ ์

ข.1 รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ข.1.1 รายนามคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ที่ให้สัมภาษณ์ 

1. คุณเบญจวรรณ์  จารุเพ็ญพูนผล  ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

บางพลี 
2. คุณพินิจ  สีทอง   รองประธานคณะกรรมการกองทุนและ 

เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้านบางพลี 
3. คุณสมนึก   สร้อยสังวาลย์  ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

เปรมฤทัย 
4. คุณสมใจ  บุญประสงค์  กรรมการกองทุนและเหรัญญิกกองทุน 

หมู่บ้านเปรมฤทัย 
5. คุณธรรมสรณ์  อัศวธีรวงศ์  ประธานกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 
6. คุณทิพบดี   อ่ าสกุล   รองประธานกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ี 

น้องคนที่ 1 
7. คุณมานพ   แย้มเม่ง   รองประธานกองทุนหมู่บ้านคลองสองพ่ี 

น้องคนที่ 2 
8. คุณสมชาย   ใจฉ่ า    ประธานกองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
9. คุณสุริยาภรณ์  เอ่ียมเจริญ    กรรมการฝ่ายเหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน 

สามแพรก 
10. คุณสโรชา   จินะการ   นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านสามแพรก 
11. คุณเจริญสุข  พุฒซ้อน   ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

สุขสวัสดิ์ 
12. คุณเทพพิทักษ์ ทนทาน   กรรมการฝ่ายการเงินและที่ปรึกษา 

กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 

13. คุณมยุรี  น้อยนาค  รองประธานฝ่ายตรวจสอบ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 

14. คุณอรวรรยา  ทิพย์เนตร  กรรมการฝ่ายตรวจสอบ 
กองทุนหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ 



 242 

ข.1.2 รายนามเจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)            
ที่ให้สัมภาษณ์ 

1. คุณธนันชัย  บุญมาก   หัวหน้าส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 

2. คุณยุพารี  ชุติเลิศสุวัฒน์   พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 

 



 

ภาคผนวก ค.  
ตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการตัง้ค าถาม แบบขอข้อมลู แบบสมัภาษณ์ 

ตัวช้ีวัดเพื่อใช้ในการตั้งค าถามส าหรับการวัดความส าเร็จ  
 

หนึ่ง เกณฑ์ด้านการบริหารจัดการ 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าถามที ่

1 ที่มาของคณะ  
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. คณะกรรมการมีที่มาจากกลุ่มคนที่หลากหลาย โดยมี
ที่มามากกว่า 3 อาชีพ  
2. มีเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
3. เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

2.1 
 

2.1 
2.1 

2 โ ค ร ง ส ร้ า ง
ก ร ร ม ก า ร
กองทุน 

1. มีการจัดท าแผนผังโครงสร้างการบริหารงาน 
2. ติดตั้งแผนโครงสร้างการบริหารงานให้เห็นอย่างชัดเจน 
3. มีการจัดสรรต าแหน่งให้กับคณะกรรมการตรงตาม
ความสามารถ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

2.1 
สังเกตการณ์ 

2.1 
 

3 ก า ร ส่ ง ม อ บ
งาน 

1. มีการสอนงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

2.3 
 
 

4 ร ะ เ บี ย บ          
ใ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น
กองทุน 

1. ระเบียบของกองทุนหมู่บ้านสอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2551  
2. มีการติดระเบียบของกองทุนให้สมาชิกรับทราบ 
3. มีการด าเนินงานตามระเบียบของกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1.1 
 
 
 

สังเกตการณ์ 
1.1 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าถามที ่

5 ก า รป ร ะชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม 
การกองทุน 

1. มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
2. มีคณะกรรมการมาประชุมครบองค์ประชุม 
3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

2.2 
2.2 
1.6 

6 ก า รป ร ะชุ ม
สมาชิก 

1. มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง 
2. มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม 
3. มีบันทึกการประชุมทุกครั้ง 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

3.2 
3.2 
1.6 

7 แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ง า น ป ร ะ จ า        
ปี ข อ ง           
ค ณ ะ ก ร ร ม      
การกองทุน 

1. มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการกองทุน 
2. ปฏิบัติตามแผนที่ได้ครบในปีล่าสุด 
3. แผนปฏิบัติงานประจ าปีสอดคล้องกับระเบียบกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1.1 
1.1 
1.1 

8 สถานที่ท าการ  1. มีสถานที่เป็นหลักแหล่ง  
2. สถานที่ท าการอยู่ในชุมชน 
3. มีเจ้าหน้าที่ประจ าการตลอดเวลาท าการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

สังเกตการณ์ 
สังเกตการณ์ 
สังเกตการณ์ 

9 ก า ร จั ด ท า
บัญ ชีและงบ
การเงิน 

1. มีการจัดท าบัญชีและงบการเงิน 
2. มีผู้ตรวจสอบบัญชี 
3. มีการเผยแพร่ให้สมาชิกได้รับทราบ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1.5 
1.4 
1.5 

10 ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ ต รวจ ส อบ
ภายใน 

1. มีผู้ตรวจสอบภายใน 
2. มีค าสั่งแต่งตั้ง 
3. ผู้ตรวจสอบปฏิบัติตามระเบียบกองทุน 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

1.5 
1.4 
1.4 
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สอง เกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าถามที ่

11 ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร 

1. มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบ 
2. มีการส ารองข้อมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ไฟล์
คอมพิวเตอร์ 
3. มีการจัดเก็บเอกสารที่ เป็นระบบ ง่ายต่อการ
ค้นหา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

สังเกตการณ์ 
1.2 

 
1.2 

12 การออมเงินของ
สมาชิก 

1. มีสมาชิกออมเงินทุกสัปดาห์ในเดือนที่ผ่านมา 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

3.1 

13 ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม
ของชุมชน 

จ านวนสมาชิกกองทุนทั้ งหมดเทียบกับจ านวน
ประชากร  

การมีส่วนร่วมของชุมชน

=
จ านวนสมาชิก × 100

จ านวนประชากรของชุมชน
 

ค าชี้แจง  
- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

ขอข้อมูล 

14 ก า ร จั ด
ก ร ะ บ ว น ก า ร   
พัฒนาองค์ความรู้
แก่คณะกรรมการ
ก อ ง ทุ น แ ล ะ
สมาชิก 

1. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
1 โครงการ 
2. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
2 โครงการ 
3. มีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิก 
3 โครงการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

7.1 
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สาม เกณฑ์ด้านผลการด าเนินงาน 

ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าถามที ่

15 หนี้ค้างช าระ มีหนี้ค้างช าระ ในปีที่ผ่านมา  

หนี้ค้างช าระ =
จ านวนหนี้ค้างช าระ × 100

จ านวนเงินที่ปล่อยเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 1-15 ได้ 3 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31-45 ขึ้นไป ได้ 1คะแนน 

ขอข้อมูล 

16 อั ต ร าส่ ว น ข อ ง
ส ม าชิ ก ที่ ได้ รั บ
ป ร ะ โย ช น์ จ า ก
เงินกองทุน 

มีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน ในปีที่ผ่าน
มา 

สมาชิกท่ีได้รับประโยชน์จากเงินกองทุน

=
สมาชิกท่ีได้รับการอนุมัติกู้ × 100

จ านวนสมาชิกที่ยื่นขอกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 1-15 ได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 16-30 ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 31 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

ขอข้อมูล 

17 การน าเงินไปใช้
ตามวัตถุประสงค์
ของการกู้ยืม 

มีการน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ในปี
ที่ผ่านมา 

สมาชิกกองทุนน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการ 

ขอกู้ =
สมาชิกท่ีใช้เงินตามวัตถุประสงค์ × 100

จ านวนสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้
 

ค าชี้แจง 
- ร้อยละ 25 ขึ้นไปได้ 1 คะแนน 
- ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้ 2 คะแนน 
- ร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้ 3 คะแนน 

ขอข้อมูล 

18 ก า รทุ จ ริ ต ท า ง
การเงิน 

1. ไม่มีคณะกรรมการยักยอกเงิน 
2. ไม่ปล่อยกู้ให้พวกพ้องโดยไม่ให้โอกาสสมาชิก
อย่างเท่าเทียม 
3. ไม่น าเงินไปลงทุนโดยไม่ผ่านที่ประชุม 

2.4 
2.4 

 
2.4 
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ที ่ ข้อมูล ตัวช้ีวัด ค าถามที ่

ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
19 ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง

สมาชิก 
1. มีสวัสดิการของสมาชิก 1 รายการ 
2. มีสวัสดิการของสมาชิก 2 รายการ 
3. มีสวัสดิการของสมาชิก 3 รายการ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

7.2 
 

20 ส า ธ า ร ณ ะ
ประโยชน์ 

1. มีการน าก าไรไปใช้ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
ค าชี้แจง ปฏิบัติตามตัวชี้วัด 1 ข้อ ได้ 3 คะแนน 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามได้ 0 คะแนน 

7.3 

 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จของการน านโยบายกองทุนหมู่บ้านไปปฏิบัติ 

ค าชี้แจง ในแต่ละปัจจัยแต่ละด้าน 1. ความชัดเจนของนโยบาย 2. การสื่อสารขององค์การ                         
3. ศักยภาพขององค์การ 4. คุณลักษณะของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ 5. การประสานความร่วมมือ  
ถ้าตัวชี้วัดของปัจจัยต่าง ๆ  
- ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ จะหมายถึง เกิดปัจจัยในระดับสูง 
- ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ จะหมายถึง เกิดปัจจัยในระดับปานกลาง 
- ผ่านเกณฑ์ 1 ข้อ จะหมายถึง เกิดปัจจัยในระดับต่ า 

ที ่ ปัจจัย ตัวช้ีวัด ค าถามที ่

1 ความชัดเจนของ
นโยบาย 

1.1 มี ระเบี ยบรองรับการน านโยบายไปปฏิบัติ , มี
หน่วยงานที่มีโครงสร้างชัดเจนในการก าหนดนโยบาย
เพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติ, มีคู่มือการด าเนินงานเผยแพร่
สู่สาธารณชน 
1.2 มีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
อย่างชัดเจน 
1.3 มีการควบคุมการปฏิบัติงาน ดูแล และตรวจสอบ
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

1.1, ทุติย
ภูม,ิ ทุติยภูม ิ

 
 

2.1 
 

1.3 

2 การสื่อสารของ
องค์การ 

2.1 เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติจะสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
โดยออกเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ 
2.2 เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

6.1 
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ที ่ ปัจจัย ตัวช้ีวัด ค าถามที ่

เมืองแห่งชาติสื่อสารกับคณะกรรมการกองทุนเป็น
จ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน 
2.3 เจ้าหน้าที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ในเรื่องต่าง ๆ เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านร้องขอ
อย่างรวดเร็ว 

6.1 
 

6.2 

3 ศั ก ย ภ าพ ข อ ง
องค์การ 

3.1 มีการก าหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน , บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีจ านวนเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
3.2 มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมของ
กองทุน , วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้  มีความ
เพียงพอต่อการด าเนินการ, สถานที่ มีความพร้อมในการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
3.3 มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน้างานของกองทุนหมู่บ้าน 
เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน 

4.1 
 
 
 

5.1 
 
 
 

4.2 

4 คุณลักษณะของ
ผู้น านโยบายไป
ปฏิบัติ 

4.1 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะขอความเห็นจาก
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เมื่อจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยู่
เสมอ 
4.2 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีการประชุมร่วมกัน 
เป็นจ านวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 เดือน 
4.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านยินยอมที่จะปฏิบัติ
ตามนโยบายจากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ และเมื่อเห็นว่ามีประเด็นใดที่ควรปรับปรุง
แก้ไขก็จะแจ้งผลกลับไป เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข
อย่างทันท่วงท ี

2.2 
 
 

2.2 
 

6.2 
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5 ก า ร ป ร ะ ส า น
ความร่วมมือ 

5.1 ประธานกองทุนหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ที่ เพียงพอต่อการเป็นผู้น ากองทุนโดย
สามารถเห็นได้ในเชิงประจักษ์ 
5.2 สมาชิกกองทุนสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการ
กองทุนได้โดยตรง เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเกี่ยวกับ
กองทุน 
5.3 สมาชิกกองทุนร่วมกิจกรรมของกองทุนอยู่เสมอ รวม
ไปถึงร่วมเสนอข้อคิดเห็น เมื่อเล็งเห็นถึงข้อบกพร่องใน
การด าเนินการของกองทุน 

3.4 
 
 

3.2 
 
 

3.3 

 
แบบขอข้อมูลจากคณะกรรมการกองทุน 

ที ่ ข้อมูล รายละเอียด 

1 ที่อยู่  
เบอร์โทรศัพท์ 

 
 

2 วันที่ก่อตั้งกองทุน  
3 วันที่เป็นสถาบันการเงิน  
4 จ านวนประชากรในหมู่บ้าน 

ณ ปัจจุบัน (ถ้ามี) 
 

5 จ านวนสมาชิก ณ วันจัดตั้ง  

6 จ านวนสมาชิก ณ ปัจจุบัน  
7 ป ริ ม าณ เงิน ที่ ป ล่ อ ยกู้  (ปี 

2559) (แ ย ก  3 บั ญ ชี  คื อ           
1. เงิน ล้ าน  /  2. สั จ จ ะ  /             
3. สถาบันการเงิน)  

 

8 ป ริ ม าณ ห นี้ ค้ า งช าระ  (ปี 
2559) (1. เงินล้าน / 2. สัจจะ 
/ 3. สถาบันการเงิน) 

  

9 จ าน วน ส ม าชิ กที่ ยื่ น ขอกู้                 
(ป ี2559) 
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ที ่ ข้อมูล รายละเอียด 

10 จ านวนสมาชิกที่ ได้รับเงินกู้  
(ป ี2559) 

  

11 จ านวนสมาชิกที่ ใช้ เงินตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ก า ร ข อ กู้                  
(ป ี2559) 

  

เพิ่มเติม ถ้าทางกองทุนมีข้อมูลหรือเอกสารที่อยากจะประชาสัมพันธ์ รบกวนขอเพ่ิมเติมด้วยครับ 
ขอบพระคุณครับ 

 
ค าถามในการสัมภาษณ์ (คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน) 

 
ประเด็นที่ 1 การบริหารงาน 
ค าถามเปิด กองทุนมีการบริหารจัดการอย่างไร ตั้งแต่การก าหนดระเบียบจนไปถึงการควบคุม
ตรวจสอบ ? 
1.1 กองทุนมีระเบียบในการบริหารงานและมีแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ท าขึ้นเองไหม ? / จัดท าขึ้น
โดยยึดระเบียบจากสทบ.เป็นต้นแบบหรือไม่ ? / ปฏิบัติได้ครบตามแผนไหมในปีที่ผ่านมาหรือเปล่า ? 
1.2 กองทุนมีระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างไร ? / มีการส ารองเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ไหม ? 
1.3 กองทุนมีการควบคุมและตรวจสอบการท างานอย่างไร ? 
1.4 กองทุนมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และมีผู้ตรวจสอบบัญชีไหม ? /  มีค าสั่งแต่งตั้งไหม ? 
1.5 กองทุนมีการจัดท าบัญชีและงบการเงินไหม ? / งบการเงินเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบหรือไม่ ? 
1.6 เวลามีการประชุมใด ๆ จะมีบันทึกการประชุมทุกครั้งไหม ? 
 
ประเด็นที่ 2 คณะกรรมการ 
2.1 มีแนวทางก าหนดโครงสร้างและหน้าที่คณะกรรมการอย่างไร ? / ถ้าแบ่งตามเพศมีกี่คน มีอาชีพ
อะไรบ้าง แล้วคณะกรรมการส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนมานานแค่ไหน ? 
2.2 คณะกรรมการร่วมประชุมกันบ่อยแค่ไหน ทุกครั้งจะครบองค์ประชุมไหม ? / โดยปกติจะปรึกษา
ขอความเห็นสมาชิกในเรื่องอะไรบ้าง ? 
2.3 เมื่อเปลี่ยนคณะกรรมการชุดใหม่ จะมีการส่งมอบงานกันอย่างไร ? (ตรวจสอบความถูกต้องของ
บัญชี เอกสาร และ สอนงานคณะกรรมการชุดใหม่) 
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2.4 เคยมีประวัติคณะกรรมการ ยักยอกเงิน ปล่อยกู้ให้คนสนิท หรือน าเงินไปลงทุนโดยที่ไม่ผ่านที่
ประชุมไหม ? 
 
ประเด็นที่ 3 สมาชิก 
3.1  ในเดือนที่ผ่านมาสมาชิกมาออมเงินประมาณก่ีคน และมีสมาชิกออมเงินทุกสัปดาห์ไหม ? 
3.2  ถ้าสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ จะต้องท าอย่างไร ? / สมาชิกมีการประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบ่อยแค่ไหน ครบองค์ประชุมในทุกครั้งหรือเปล่า ? 
3.3 สมาชิกกองทุนมีส่วนร่วมในกองทุนได้ในเรื่องอะไรบ้าง ? 
3.4 ประธานกองทุนมีแนวทางท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกองทุนเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ? / ประธานกองทุนมี
ความสามารถโดดเด่นในเรื่องอะไรถึงได้รับการคัดเลือก ? 
 
ประเด็นที่ 4 ผู้ปฏิบัติงาน 
4.1 มีการก าหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานท าหน้าที่อะไรบ้าง และมีการคัดเลือกบุคลากรโดยวิธีอะไร ? 
4.2 ผู้ปฏิบัติงานหารือร่วมกับคณะกรรมการบ่อยแค่ไหน ? 
 
ประเด็นที่ 5 สิ่งท่ีใช้ในการท างาน 
5.1 กองทุนมีสิ่งที่ใช้ในการท างานเพียงพอไหม ? (งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่) 
 
ประเด็นที่ 6 การท างานร่วมกับรัฐ 
6.1 มีการท างานร่วมกับสทบ. อย่างไร ? / กองทุนกับคณะกรรมการมีการประชุมร่วมกันบ่อยไหม ?  
6.2 เจ้าหน้าที่สทบ. ให้ความช่วยเหลือกองทุนอย่างไรบ้าง และเมื่อเกิดปัญหาจะแจ้งปัญหาไปที่ สทบ. 
ไหม ? 
 
ประเด็นที่ 7 โครงการของกองทุน 
7.1 กองทุนมีโครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการและสมาชิกอะไรบ้าง ?  
7.2 กองทุนมีสวัสดิการอะไรให้แก่สมาชิกบ้าง ? 
7.3 กองทุนมีการน าก าไรไปใช้ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างไรบ้าง ? 
 
ประเด็น 8 เพิ่มเติม 
8.1 ปัจจัยที่ท าให้กองทุนหมู่บ้านประสบความส าเร็จคืออะไร ? 
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8.2 ในแต่ละปีได้ก าไรหรือขาดทุนประมาณเท่าไหร่ ? / มีการแสวงหารายได้เพ่ิมเติมนอกจากปล่อย
เงินกู้อย่างไรบ้าง ? 
8.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานคืออะไร ? 
8.4 ผลงานที่เป็นรูปธรรมของกองทุนคืออะไร ? 
8.5 ท่านอยากให้รัฐสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านในเรื่องใดเป็นพิเศษ ? 
8.6 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมไหม ? 
 

ค าถามในการสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ สทบ.) 
 

ประเด็นที่ 1 การบริหารงาน 
1.1 สทบ.ก าหนดให้ทุกกองทุนต้องท าระเบียบของกองทุนขึ้นเองใช่ไหม แล้วก าหนดให้ยึดระเบียบ
ของสทบ.เป็นต้นแบบไหม ? 
1.2 กองทุนมีระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างไร ? / มีการส ารองเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ไหม ? 
1.3 กองทุนมีการควบคุมและตรวจสอบการท างานอย่างไร ? 
1.4 กองทุนมีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน และมีผู้ตรวจสอบบัญชีไหม ? / มีค าสั่งแต่งตั้งไหม ? 
 
ประเด็นที่ 2 คณะกรรมการ 
2.1 โดยปกติจะปรึกษาขอความเห็นสมาชิกในเรื่องอะไรบ้าง ? 
2.4 เคยมีประวัติคณะกรรมการ ยักยอกเงิน ปล่อยกู้ให้คนสนิท หรือน าเงินไปลงทุนโดยที่ไม่ผ่านที่
ประชุมไหม ? 
 
ประเด็นที่ 3 สมาชิก 
3.3 สมาชิกกองทุนมีส่วนร่วมในกองทุนได้ในเรื่องอะไรบ้าง ? 
3.4 ประธานกองทุนมีแนวทางท าให้สมาชิกมีส่วนร่วมกับกองทุนเพ่ิมข้ึนหรือไม่ ? / ประธานกองทุนมี
ความสามารถโดดเด่นในเรื่องอะไรถึงได้รับการคัดเลือก ? 
 
ประเด็นที่ 4 ผู้ปฏิบัติงาน 
4.1 มีการก าหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานท าหน้าที่อะไรบ้าง และมีการคัดเลือกบุคลากรโดยวิธีอะไร ? 
 
ประเด็นที่ 5 สิ่งท่ีใช้ในการท างาน 
5.1 กองทุนมีสิ่งที่ใช้ในการท างานเพียงพอไหม ? (งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่) 



 253 

ประเด็นที่ 6 การท างานร่วมกับรัฐ 
6.1 มีการท างานร่วมกับสทบ. อย่างไร ? / กองทุนกับคณะกรรมการมีการประชุมร่วมกันบ่อยไหม ?  
6.2 เจ้าหน้าที่สทบ. ให้ความช่วยเหลือกองทุนอย่างไรบ้าง และเมื่อเกิดปัญหาจะแจ้งปัญหาไปที่ สทบ. 
ไหม ? 
 
ประเด็นที่ 7 โครงการของกองทุน 
7.3 กองทุนมีการน าก าไรไปใช้ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์อย่างไรบ้าง ? 
 
ประเด็น 8 เพิ่มเติม 
8.1 ปัจจัยที่ท าให้กองทุนหมู่บ้านประสบความส าเร็จคืออะไร ? 
8.2 ในแต่ละปีได้ก าไรหรือขาดทุนประมาณเท่าไหร่ ? / มีการแสวงหารายได้เพ่ิมเติมนอกจากปล่อย
เงินกู้อย่างไรบ้าง ? 
8.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานคืออะไร ? 
8.4 ผลงานที่เป็นรูปธรรมของกองทุนคืออะไร ? 
8.5 ท่านอยากให้รัฐสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านในเรื่องใดเป็นพิเศษ ? 
 
 



 

ภาคผนวก ง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
พระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

________________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เป็นปีที่ ๕๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขึ้นเป็นองค์การมหาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๔๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา                 
พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้ง

ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี ตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ               
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
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“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ 

“กรรมการบริหาร” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้ง วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ทุนและทรัพย์สิน 

________________ 
มาตรา ๕ ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้นเรียกว่า “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”       

ให้กองทุนมีส านักงานแห่งใหญ่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง และอาจตั้งส านักงานสาขาได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา ๖ กองทุนมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดสรรเงินของกองทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านเพ่ือน าไปให้สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านกู้ยืม

เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้  เพ่ิมรายได้  หรือลดรายจ่ายของสมาชิก หรือเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองในเขตความรับผิดชอบของกองทุนหมู่บ้าน
นั้น 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ให้กองทุนหมู่บ้านสามารถน าดอกผลที่เกิดจากเงินที่ได้รับมอบตาม (๑) 
หรือทรัพย์สินที่กองทุนได้รับบริจาคเพ่ือน าไปใช้ในกิจการของกองทุนหมู่บ้านใด ไปใช้ในกิจการ
สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองในเขตความรับผิดชอบของกองทุนหมู่บ้านนั้น 

มาตรา ๗ ให้กองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) ด าเนินการและประสานกับส่วนราชการและองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ด าเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๔) กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
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(๕) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการ 
(๖) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
(๗) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
การกู้ยืมเงินและการเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

คณะรัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา ๙ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินงานของกองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินกู้จากธนาคารออมสินตามมาตรา ๓๒ 
(๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสม 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนได้รับโดยปราศจากเง่ือนไขหรือข้อผูกพันใด ๆ 
(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน 

 
หมวด ๒ 

การบริหารและการด าเนินกิจการ 
________________ 

มาตรา ๑๐ ให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านการบริหาร 

(๒) กรรมการบริหารโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้อ านวยการธนาคาร
ออมสิน 

(๓) กรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และความจัดเจนเป็นที่ประจักษ์ในทางการบริหารหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของกองทุน จ านวนไม่เกินสองคน ซึ่งต้องมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ
รัฐ  

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการบริหารและเลขานุการโดยต าแหน่ง และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๑ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
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 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ

หรือผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง 

(๖) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของกองทุน หรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับ
กองทุน 

มาตรา ๑๒ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปี 

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการบริหารเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการบริหารซึ่ง
แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการบริหาร
เพ่ิมข้ึน อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารหรือ
กรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปจนกว่าประธานกรรมการบริหารหรือ
กรรมการบริหารซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๑๓ นอกจากพ้นจากต าแหน่ งตามวาระ ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย่อนความสามารถ  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก าหนดนโยบายการบริหารกองทุน และก ากับดูแลการด าเนินกิจการของกองทุนให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
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(๒) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของกองทุนซึ่งจะต้องสอดคล้องกับน โยบาย      
ตาม (๑)  

(๓) ก าหนดสัญญาเกี่ยวกับการรักษาเงิน การให้กู้ยืม การรับช าระหนี้ และความรับผิดของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการปฏิบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๔) ก าหนดสัญญาเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านจะน า
เงินกองทุนไปให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกู้ยืม 

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะท างาน เพ่ือ
ด าเนินการแทนคณะกรรมการบริหาร 

(๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และ
คณะท างาน 

(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับกองทุนในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (ก) การบริหารงานทั่วไปของกองทุน การจัดแบ่งส่วนงานของกองทุน และขอบเขต

หน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
 (ข) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงิน

อ่ืนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 (ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การประเมินผลงาน การถอดถอน วินัยและ

การลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ การลงโทษของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้าง รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้าง 

 (ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของกองทุน รวมทั้งการ
บัญชี และการจ าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ 

 (จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
 (ฉ) ขอบเขตอ านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้

ตรวจสอบภายใน 
(๘) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนให้

คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 (๙) การกระท าอ่ืนใดที่จ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
มาตรา ๑๕ ให้กองทุนมีผู้อ านวยการคนหนึ่ง 
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการบริหาร 
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ในกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการหรือผู้อ านวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้อ านวยการที่มี
อาวุโส ตามล าดับปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองผู้อ านวยการให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
กรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 

มาตรา ๑๖ ผู้อ านวยการต้องเป็นผู้สามารถท างานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลาและต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
(๓) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของ

กองทุนตามที่ ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์และอ านาจหน้ าที่ ตามมาตรา ๖  มาตรา ๗  และ               
มาตรา ๘ 

(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๑ (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) 
(๕) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระท ากับกองทุน 
มาตรา ๑๗ ผู้อ านวยการมีวาระอยู่ในต าแหน่งตามที่คณะกรรมการบริหารก าหนด แต่ต้องไม่

เกิน สี่ปี 
มาตรา ๑๘ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ออกตามกรณีท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้อ านวยการ 
(๔) คณะกรรมการบริหารให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ 

หย่อนความสามารถ 
(๕) มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๑ 
มติของคณะกรรมการบริหารให้ผู้อ านวยการออกจากต าแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการบริหารที่มีออยู่โดยไม่นับรวมต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ 

มาตรา ๑๙ ผู้อ านวยการมีหน้าที่บริหารกิจการของกองทุนให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ของกองทุน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการบริหาร และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของกองทุนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 



 260 

(๒) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของกองทุน รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงิน และงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการบริหาร
เพ่ือพิจารณา 

(๓) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการบริหาร 

มาตรา ๒๐ ผู้อ านวยการมีอ านาจ 
(๑) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการหรือผู้ช่วยอ านวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหาร เพ่ือเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
(๒) บรรจุแต่งตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามข้อบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ข้อก าหนด นโยบาย หรือมติท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารก าหนด 
มาตรา ๒๑ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนของกองทุนเพ่ือ

การนี้ผู้อ านวยการจะมอบอ านาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 

นิติกรรมใดที่ผู้อ านวยการกระท าโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการบริหาร
ก าหนดย่อมไม่ผูกพันกับกองทุน เว้นแต่คณะกรรมการบริหารให้สัตยาบัน 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผู้อ านวยการเห็นว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านด าเนินการจัดการ
กองทุนหมู่บ้านลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน หรือไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร หรือตามสัญญา ให้
ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาสั่งระงับการจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้าน หรือให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านชดใช้หรือให้ส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

ถ้าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่เห็นด้วยกับค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าสั่งของผู้อ านวยการ 

 
หมวด ๓ 

ผู้ปฏิบัติงาน 
________________ 

มาตรา ๒๓ ผู้ปฏิบัติงานของกองทุนมีสามประเภท คือ 
(๑) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ได้แก่ ผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยรับเงินเดือนหรือค่าจ้างจากงบประมาณ

ของกองทุน 
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(๒) ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ซึ่งกองทุนจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีสัญญาจ้าง. 

(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งมาปฏิบัติงานกองทุนเป็ นการชั่วคราวตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๒๔ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถท างานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา 
(๔) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของกองทุน 
(๕) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ (๓) (๔) หรือ (๕) 
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับกองทุน 
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศซึ่งกองทุนจ าเป็นต้องจ้างหรือแต่งตั้ง

ตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะการด าเนินงานของกองทุน 
มาตรา ๒๕ เจ้าหน้าที่พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๔ 
(๔) ครบก าหนดเวลาจ้างตามสัญญาเป็นการเฉพาะราย 
(๕) ถูกให้ออกหรือปลดออกเพราะไม่ผ่านการประเมินผลงานหรือผิดวินัยตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่คณะกรรมการบริหารก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
มาตรา ๒๖ ในกรณีมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระทรวง ทบวง 

กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีมาขอให้มาเป็น
เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างโดยได้รับอนุมัติจากนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาตามข้อตกลงที่ผู้นั้นได้ท าไว้ ให้ผู้
นั้นได้รับสิทธิตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
หมวด ๔ 

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน 
________________ 
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มาตรา ๒๗ การบัญชีของกองทุนให้จัดท าตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริหารทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ให้มีผู้ปฏิบัติงานของกองทุนท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ แลให้รับผิดชอบขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการบริหารตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารก าหนด 

มาตรา ๒๘ ให้กองทุนจัดท างบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อย
ยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี  ให้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบบุคคลภายนอกตามที่คณะ
กรรมการบริหารแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์การใช้
จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เพ่ือการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
กองทุน สอบถามผู้อ านวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง และเรียกให้ส่งสรรพสมุด
บัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของกองทุนเป็นการเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

มาตรา ๒๙ ให้กองทุนท ารายงานประจ าปีเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของ
กองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว บัญชีท าการ พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบัญชี รวมทั้งค าชี้แจงเกี่ ยวกับ
นโยบายของคณะกรรมการบริหาร โครงการ และแผนงานที่จะจัดท าในภายหน้า 

มาตรา ๓๐ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพและการตรวจสอบการด าเนินงานของ
กองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดท าไว้ ให้กองทุนจัดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารก าหนด แต่ต้องไม่นานกว่าหนึ่งปี 

 
หมวด ๕ 

การก ากับและควบคุม 
________________ 

มาตรา ๓๑ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินการของกองทุนให้เป็นไปตาม
กฎหมายและให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และ
มติของคณะกรรมการ เพ่ือการนี้ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้กองทุนชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือ
รายงาน หรือยับยั้งการกระท าของกองทุนที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง นโยบายของรัฐบาล มติ
คณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการ ตลอดจนสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินการได้ 
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บทเฉพาะกาล 
________________ 

มาตรา ๓๒ ให้กองทุนกู้เงินจากธนาคารออมสินโดยกระทรวงการคลังค้ าประกันเพ่ือเป็นทุน
ประเดิมตามมาตรา ๙ (๑) เป็นคราว ๆ ตามความจ าเป็นของกองทุน โดยรัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณช าระหนี้เงินกู้ดังกล่าว 

มาตรา ๓๓ ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งผู้อ านวยการ ให้ประธานกรรมการบริหาร
มอบหมายให้กรรมการบริหารคนหนึ่งตามมาตรา ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการไปพลางก่อน จนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการตามมาตรา ๑๕ ซึ่งต้องกระท าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
 นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีอยู่ทั่วประเทศสามารถเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่ ง
จ าเป็นต้องให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นผู้ก าหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชน
เมืองด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและการพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือ
การแก้ไขปัญหา และการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แ ก่
ประชาชนและองค์กรชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองอันเป็นเศรษฐกิจระดับรากฐานของประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต ซึ่งการที่นโยบายของรัฐบาลดังกล่าวจะบรรลุผลส าเร็จได้
นั้นจ าเป็นต้องจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขึ้นเพ่ือสนองนโยบายของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีได้จัดตั้งไว้แล้ว ดังนั้น สมควรจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขึ้นเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน เพ่ือเป็น
แหล่งเงินทุนให้การด าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวาสามารถด าเนินการไปได้พลางก่อน โดยเมื่อ
รูปแบบการด าเนินการมีความสมบูรณ์ก็จะได้จัดให้มีกฎหมายรองรับเป็นการถาวรต่อไป จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
________________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้  
ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) เงินกู้จากธนาคารออมสิน และธนาคารหรือสถาบันการเงินของรัฐตามมาตรา ๓๒” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๒ ให้กองทุนกู้เงินจากธนาคารออมสิน และธนาคารหรือสถาบันการเงินของรัฐ 

โดยกระทรวงการคลังค้ าประกันเพ่ือเป็นทุนประเดิมตามมาตรา ๙ (๑) เป็นคราว ๆ ตามความจ าเป็น
ของกองทุน โดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณช าระหนี้เงินกู้ดังกล่าว” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
           นายกรัฐมนตรี 



 265 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดให้ทุนและทรัพย์สินใน
การด าเนินงานของกองทุนมาจากเงินกู้จากธนาคารออมสินเท่านั้น จึงท าให้การด าเนินงานของกองทุน
ไม่คล่องตัวและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมความคล่องตัวในการด าเนินงานของกองทุน 
จึงสมควรให้กองทุนสามารถกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนของรัฐ นอกเหนือจากธนาคาร
ออมสินได้ด้วย โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ าประกันและรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณช าระหนี้เงินกู้
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง ยุติการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

________________ 
ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๑ 

บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” โดยเป็น
หน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา ๓๑ บัญญัติว่า เมื่อได้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ เสร็จสิ้นลงแล้ว นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๑ 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับค าสั่ง
นายกรัฐมนตรี เรื่อง มอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) 
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
๒๕๔๗ ตามบันทึกส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ และค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ ๔๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มอบหมายและมอบอ านาจให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยุติการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ข้อ ๒ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” 
โดยเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ 

ข้อ ๓ ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีส านักงานใหญ่ เรียกว่า “ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “สทบ.” ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร หรือ
ปริมณฑล และอาจตั้งสาขาตามความจ าเป็นก็ได้ 

ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 

รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
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พระราชบัญญัติ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
________________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้
ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้ โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขต

พ้ืนที่อ่ืน ทั้งนั้น โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“กรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ 
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“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศและ

ระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

กองทุนหมู่บ้าน 
________________ 

มาตรา ๕ ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกชื่อว่า 
“กองทุนหมู่บ้าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” แล้วแต่กรณี โดให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านยื่นขอ
จัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนตามวรรคหนคางให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่ม
รายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการสั่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือ
ประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

(๒) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนส าหรับประชาชนใน
หมู่บ้าน 

(๓) รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุน อ่ืน เพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

(๔) ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ
ของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

(๕) การกระท าใด ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของ
สมาชิกหรือประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ก าหนดให้กิจการกองทุนหมู่บ้านต้องด าเนินการ
หรือต้องเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม อันเป็นภาระที่ไม่เหมาะสมหรือเกินสมควร คณะกรรมการ
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อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้มีการลดภาระดังกล่าวแก่กิจการของกองทุน
หมู่บ้านได้ตามที่เห็นสมควร 

มาตรา ๖ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านประกอบด้วย 
(๑) เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให้ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓) เงินที่สมาชิกน ามาลงหุ้นหรือฝากไว้กับกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
(๔) ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน 
(๕) ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน 
มาตรา ๗ สมาชิกและกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
การคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงชายและหญิงในสัดส่วนที่

ใกล้เคียงกัน 
มาตรา ๘ การจัดตั้ง การจดทะเบียน และการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได้หรือ

ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน 
(๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 
(๓) การจัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน หรือส านักงานกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
(๔) รับสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก 
(๕) จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
(๖) พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกหรือกองทุนหมู่บ้านอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการก าหนด 
(๗) ท านิติกรรม สัญญา หรือด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้าน 
(๘) จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
(๙) ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจ

ชุมชน ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนอ่ืน ๆ ที่
มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
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(๑๐) พิจารณาด าเนินการใด ๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนร่วมอ่ืนใดของ
สมาชิก 

(๑๑) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนเมือง 

(๑๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้าน 
(๑๓) รายงานผลการด าเนิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านให้

คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดหรือมอบหมาย 

การด าเนินการใด ๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับ
จัดสรรจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

มาตรา ๑๐ ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนหมู่บ้านใด ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และ
หนี้สินของกองทุนหมู่บ้านนั้น ไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านใดยุบรวมกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืนเพ่ือจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านใหม่ หรือ
ยุบรวมกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืน ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิของกองทุนหมู่บ้านนั้น 
ไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่หรือกองทุนหมู่บ้านที่ไปรวมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

 
หมวด ๒ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
________________ 

มาตรา ๑๑ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ” โดยเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิ
ภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

(๒) เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้าน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและ

บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของตนเอง 
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(๔) สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้าน
การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

(๕) สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

มาตรา ๑๒ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนตามมาตรา ๓๑ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้รับบริจาค โดย

ปราศจากเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใด ๆ 
(๔) ดอกผล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ 
มาตรา ๑๓ กิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน 

มาตรา ๑๔ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้จ่าย
จากเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๕ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้จ่าย
จากเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

รายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้เป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ โดยไม่ต้องน าส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน 

เงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติส่วนที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้าน ให้
น าไปหาผลประโยชน์ได้โดยการฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ หรือซื้อ
หลักทรัพย์ของรัฐบาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ทรัพย์สินอ่ืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้น าไปหาผลประโยชน์ซึ่งไม่มี
ลักษณะที่เสี่ยงต่อความเสียหายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กทบ.” ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
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(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านจ านวนสี่สิบคน 
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจ านวนห้าคน 
ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) และ (๖) ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๕) ให้ค านึงถึงชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  
ประธานกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการได้ 
มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ประธานกรรมการแต่งตั้ง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นที่พ้นจากต าแหน่ง 

เมื่อครบก าหนดวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่ตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือดคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและ
ส านักงาน 

(๒) จัดหาเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และจัดสรรเงินให้แก่กองทุน
หมู่บ้าน 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน 
(๖) ออกระเบียบที่เกี่ยวกับการคัดเลือก คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง

และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการบริหารงานและการประชุมชนของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

(๗) ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก 
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการเลิก ยุบรวม หรือแยกกองทุนหมู่บ้าน 
(๙) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
(๑๐) ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก

ต าแหน่ง การปฏิบัติงานในหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 
(๑๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
(๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนในทุกระดับ 
(๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
(๑๔) รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งจัดท างบการเงินของกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๑๕) ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว

รายงานต่อคณะรัฐมนตรี 
(๑๖ ) ประกาศ ออกระเบียบ ข้อบั งคับ  หรือค าสั่ ง เพ่ื อด าเนินการให้ เป็น ไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๑๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นไปตามอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในกรณีที่มีการออกระเบียบใหม่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการกองทุน

หมู่บ้านหรือสมาชิก ถ้ากรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือสมาชิกผู้ใดมีคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามขัด
กับระเบียบใหม่ดังกล่าว ให้ผู้นั้นพ้นจากการเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือสมาชิก แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๐ กรรมการและอนุกรรมการอาจได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้จ่ายจากเงินกองทุน
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หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 

ที่ปรึกษาอาจได้รับค่าตอบแทน ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๑ ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ชาติมีส านักงานใหญ่ เรียกว่า “ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “สทบ.” และอาจตั้งสาขาตามความจ าเป็นก็
ได ้

มาตรา ๒๒ ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการต่าง ๆ ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(๒) เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
(๓) ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการและองค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ด าเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืน ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

หมู่บ้านและรายงานผลต่อคณะกรรมการ 
(๕) ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
(๖) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไป
และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส านักงาน 

ผู้อ านวยการอาจแต่งตั้งรองผู้อ านวยการและผู้ช่วยผู้อ านวยการ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้อ านวยการหรือบุคคลซึ่งผู้อ านวยการมอบอ านาจ เป็นนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านโดย
ให้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบการบริหารกิจการของ
ส านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกให้
ผู้อ านวยการเป็นผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

นิติกรรมที่ผู้อ านวยการกระท าโดยฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนดย่อมไม่
ผูกพันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ให้ผู้อ านวยการได้รับเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การปฏิบัติงานในหน้าที่ และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงาน รัฐมนตรีอาจขอให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาปฏิบัติงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในส านักงานเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น แล้วแต่กรณี 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นหนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรืออกจากงานไปปฏิบัติงานใด ๆ และให้
นับเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในส านักงาน ส าหรับการค านวณบ าเหน็จบ านาญหรือประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนท านองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๕ ในกรณีเจ้าหน้าทีของรัฐตามมาตรา ๒๔ ขอกลับเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานใน
สังกัดเดิมภายในก าหนดเวลาที่อนุมัติ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและรับ
เงินเดือนตามข้อตกลงที่ท าไว้ในการอนุมัติตามมาตรา ๒๔ 

 
หมวด ๓ 

การบัญชีและการตรวจสอบ 
________________ 

มาตรา ๒๖ ภายในก าหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีให้ส านักงานจัดท างบ
การเงินแสดงฐานะการเงินและท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ตามที่เห็นสมควร ใน
การนี้ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ 

ให้ผู้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่งจัดส่งผลประกอบการและงบการเงินให้ส านักงาน และแสดง
ความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

มาตรา ๒๘ ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

ให้ส านักงานจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

การปิดบัญชีให้กระท าปีละหนึ่งครั้ง ตามรอบปีงบประมาณ และให้จัดส่งงบการเงินให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้น



 276 

ปีงบประมาณ เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้เสนองบ
การเงินดังกล่าวต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๔ 

การก ากับและควบคุม 
________________ 

มาตรา ๒๙ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
โดยทั่วไปเพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านด าเนินการจัดการกองทุนหมู่บ้านในลักษณะที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนหมู่บ้านไม่ปฏิบัติตามประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งของคณะกรรมการ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาสั่งระงับการจ่ายเงิน
ของกองทุนหมู่บ้านหรือให้กองทุนหมู่บ้านชดใช้หรือให้ส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว โดยให้แจ้งค าสั่งเป็น
หนังสือไปยังกองทุนหมู่บ้าน  

หากกองทุนหมู่บ้านไม่เห็นด้วยกับค าสั่งตามวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของผู้อ านวยการ 

 
บทเฉพาะกาล 

________________ 
มาตรา ๓๐ ให้กองทุนหมู่บ้ านที่จัดตั้ งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกองทุนหมู่บ้านตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้ด าเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลา
สามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๓๑ เมื่อได้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ถือว่าการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ เสร็จสิ้นลงแล้ว และให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ด าเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุติการ
ด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในราชกิจจานุเบกษา 

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ รายได้และลูกจ้างของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุน
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หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และของส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่
จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่าจะมี
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้กรรมการกองทุนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้จนครบวาระ 

ให้สมาชิกตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นสมาชิกต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้  

ในวาระเริ่มแรก ให้ผู้อ านวยการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัตินี้ไป
จนกว่าสัญญาจ้างผู้อ านวยการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง และเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง
แล้วให้ด าเนินการคัดเลือกผู้อ านวยการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไป 

ในระหว่างยังไม่มีการคัดเลือกผู้อ านวยการตามวรรคหก ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งบุคคลใด
บุคคลหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการไปจนกว่าผู้อ านวยการที่ได้รับคัดเลือกตามพระราชบัญญัตินี้
จะเข้ารับหน้าที่  

ให้น าบรรดาประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้
บังคับกับการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลมจนกว่าจะได้มีประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของคณะกรรมการที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
          นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การเสริมสร้างกระบวนการ
พ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านหรือ
ชุมชนตามภูมิปัญญาหรือทุนทางสังคมของตนเองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและการพัฒนาความคิด
ริเริ่มเพ่ือการแก้ไขปัญหา การสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประชาชนและองค์กรชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองอันเป็นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการจัดระบบสวัสดิการในชุมชนมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นจึงได้
จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
แก่กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ หรือเพ่ิมรายได้ และลดรายจ่ายในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง และเพ่ือให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง สามารถพัฒนาเป็น
สถาบันการเงินชุมชนในอนาคต โดยมีกระบวนทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนาที่มุ่งสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ ที่มีรูปแบบ วิธีการคิด และมุมมองที่เปิดกว้างมีคุณธรรม และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
โดยอาศัยหลักการของการเอ้ืออาทรในรูปแบบกัลยาณมิตร ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาความคิด
ความเข้าใจให้เป็นระบบในลักษณะของการบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันและสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายกองทุนในทุกระดับอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 279 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
________________ 

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห็นควรมีระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือให้มีอ านาจ 
และหน้าที่รับผิดชอบในการวางนโยบาย และแผนงานในการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน

ระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือขดัแย้งระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้าน อีกทั้งชุมชนเมือง ตามเงื่อนไข ที่คณะกรรมการ

ก าหนดให้เป็นหมู่บ้านตามระเบียบนี้ 
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลในเขต

ปกครองท้องที่พิเศษและชุมชนอ่ืน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ข้อ ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
________________ 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ โดยมีชื่อย่อว่า กทบ. ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
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มอบหมาย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานคนที่หนึ่ ง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานคนที่สอง รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่สาม ผู้อ านวยการส านักงานงบประมาณ เลขาธิการ
คณ ะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม  ปลั ดกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การสั งคม  เลขานุ การรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน ๑๐ คน เป็นกรรมการ เลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกิน ๓ คน  
ให้มีที่ปรึกษาคณะกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการจ านวน

อย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกก็ได้ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้
ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังไม่มีหารแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อ ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๔) คณะรัฐมนตรีมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ข้อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานกรรมการผู้มีอาวุโสตามล าดับเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการมา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
 (๑) ก าหนดนโยบาย การจัดตั้ง และแนวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง และกองทุน 
 (๒) ก าหนดแผนการจัดหาเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและแผนการจัดสรร

ให้แก่กองทุน  
 (๓) จัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เสนอ

คณะรัฐมนตรี 
 (๔) ก าหนดแผนงาน และออกระเบียบ ข้อบังคับและประกาศในการจัดตั้ง และ

แนวทางการบริหารงานกองทุน 
 (๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน จัดหาและ

จัดสรรผลประโยชน์ของกองทุน 
 (๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและการบริหารกองทุน 

  (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน เพ่ือด าเนินการตามระเบียบนี้ 
 (๘) ออกระเบียบ ค าสั่ง และประกาศอ่ืน ๆ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
 (๙) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงาน อาจมีค าสั่งให้ข้าราชการหรือ

ลูกจ้างของส่วนราชการ หรือคณะกรรมการ อาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงาน หรือลูกข้างของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานได้โดยถือว่าเป็น
การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ โดยจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลาบางเวลา หรือนอก
เวลาก็ได้ อีกท้ังอาจก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้ 

 (๑๐) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของ
กองทุนให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 (๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน หรือตามกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ การประชุมของคณะอนุกรรมการให้น าข้อ ๙ มาใช้กับการประชุมและวินิจฉัยชี้ขาด
ของที่ประชุมอนุกรรมการ โดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบนี้ 
ได้เบี้ยประชุมค่าตอบแทนตามอัตราที่ก าหนด ในพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนที่
ปรึกษา ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเบิกจ่ายจากส านักงาน
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

 
หมวด ๒ 

ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
________________ 

ข้อ ๑๓ ให้มีส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

ข้อ ๑๔ ส านักงานมีอ านาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
 (๒) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
 (๓) ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการและ

ของกองทุน 
 (๔) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการจัดตั้ง นโยบายและแนวทางการบริหารกองทุน 
 (๕) ด าเนินการและประสานงานกับส่วนราชการและองค์การต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมความ

พร้อม ในการจัดตั้งกองทุนและแนวทางการบริหารกองทุน 
 (๖) จัดให้มี หรือสนับสนุนให้มีการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานกองทุน 
 (๗) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนการบริหารและจัดการ

กองทุน 
 (๘) ให้การสนับสนุน ปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย 

ระเบียบ หลักเกณฑ์ การด าเนินงานกองทุน 
 (๙) ด าเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืน ๆ  ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ

รายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินการในส่วนการบริหารกองทุน 
 (๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานเสนอต่อคณะกรรมการ 
 (๑๑) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๖ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้ 
“คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวนไม่เกิน ๔ คน” 
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
________________ 

โดยที่สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อันจะมีผลท าให้นโยบายและ
แผนงานในการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปอย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” และค าว่า “กองทุน” ใน
ข้อ ๔ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณีตาม
ระเบียบนี้” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมกากรอง
ทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินงานที่เก่ียวกับกองทุน 
 (๒) ก าหนดแผนการจัดหาเงินทุนของกองทุน และหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุน

ให้แก่กองทุนหมู่บ้าน 
 (๓) ก าหนดแผนงาน และออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือค าสั่งเกี่ยวกับการ

จัดตั้งการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน การเลิกหรือรวมกองทุนหมู่บ้านและวิธีการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้าน 
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 (๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก สิทธิและหน้าที่
ของสมาชิก รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินมาลงหุ้นในกองทุนหมู่บ้านของสมาชิก 

 (๕) ออกระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งอ านาจหน้าที่และการ
บริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งอ านาจหน้าที่และการบริหารงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

 (๖) ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงินของกองทุน
หมู่บ้าน 

 (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการแทนคณะกรรมการ 
 (๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ

คณะท างาน 
 (๙) เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของส านักงาน อาจมีค าสั่งให้ข้าราชการหรือ

ลูกจ้างของส่วนราชการ หรืออาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานได้โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานตามปกติโดยจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลาก็ได้ อีกทั้งอาจ
ก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้ 

 (๑๐) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 (๑๑) ออกระเบียบ ข้องบังคับ ประกาศ และค าสั่ง อ่ืน ๆ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ 

(๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามระเบียบนี้หรือตามกฎหมายอ่ืนที่บัญญัติให้เป็นอ านาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ วรรคแรก ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
“ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ” โดยมีชื่อย่อว่า กทบ. ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นรองประธานคนที่สอง รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย เป็นรองประธานคนที่สาม ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน ผู้จัดการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ านวนไม่
เกิน ๑๐ คน เป็นกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ” 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ วรรคหนึ่ ง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๔ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ” โดยมีชื่อย่อว่า กทบ. ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นรองประธานคนที่สอง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 
๑๐ คน เป็นกรรมการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ” 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
________________ 

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติส าหรับ
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้ง
เพ่ือให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินกองทุนของตนเอง เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้ง
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๘) แห่ง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 

ข้อความทั่วไป 
________________ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

ก าหนดให้เป็นหมู่บ้านตามระเบียบนี้ 
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลใน

เขตปกครองท้องที่พิเศษและชุมชนอ่ืน ทั้งนี้ การจะก าหนดว่าชุมชนใดเป็นชุมชนเมืองให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“คณะอนุกรรมการสนับสนุน” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงาน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
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“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนและ
ติดตามการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร 

“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนและ
ติดตามการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอหรือเขต 

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือคณะกรรมการ
กองทุนชุมชนเมืองต่าง ๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ก าหนด 

“กรรมการกองทุน” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกรรมการ
ในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารที่คณะกรรมการก าหนดให้บริหารจัดการกองทุน 
“ครัวเรือน” หมายความว่า ครอบครัวตามทะเบียนบ้าน อันประกอบด้วยบิดา มารดา สามี 

ภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง เป็นต้น อยู่รวมกัน 
“หัวหน้าครัวเรือน” หมายความว่า ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน 
“ผู้แทนครัวเรือน” หมายความว่า หัวหน้าครัวเรือนหรือบุคคลในครัวเรือนซึ่งหัวหน้า

ครัวเรือนมอบหมายเป็นหนังสือให้เป็นผู้แทนครัวเรือน 
“หุ้น” หมายความว่า การออมทรัพย์ในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลค่าของหุ้นให้เป็นไปตามท่ีกองทุน

ก าหนด 
“เงินฝากสัจจะ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไว้กับกองทุนตามแต่จะ

ตกลงกัน โดยให้ถือว่าเงินออมเป็นเงินสะสม และจะถอนหรือปิดบัญชีได้ก็ต่อเมื่อพ้นสภาพจากการ
เป็นสมาชิกตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีกองทุนก าหนด 

“เงินรับฝาก” หมายความว่า เงินรับฝากประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินออมตามที่กองทุน
ก าหนด 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของกองทุน 
“ที่ประชุมสมาชิก” หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๒ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
________________ 

ข้อ ๕ ปรัชญาหรือหลักการส าคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คือ  
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 (๑) เสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น 
 (๒) ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิ

ปัญญาของตนเอง 
 (๓) เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 
 (๔) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และ     

ประชาสังคม 
 (๕) กระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน 
ข้อ ๖ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุนเพ่ือ

พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็น
เร่งด่วน และส าหรับการน าไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 

 (๒) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบ
และบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง 

 (๓) เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการ
เรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 (๔) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 

 (๕) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

ข้อ ๗ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้ 
 (๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
 (๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
 (๓) เงินกู้ยืม 
 (๔) ดอกผลหรือประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกองทุน 
 (๕) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่กองทุนได้รับ โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันหรือภาระติดพัน

อ่ืนใด 
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ” กับธนาคาร เพ่ือส ารองจ่ายและเตรียมจัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง 
ให้ธนาคารโอนเงินจาก “บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เข้าบัญชีกองทุน

หมู่บ้านหรือกกองทุนชุมชนเมืองตามค าสั่งจ่ายของคณะกรรมการ 
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ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไปยังบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและบัญชีกองทุนชุมชนเมืองตามหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ บัญชีละหนึ่งล้านบาท 
ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จังหวัด 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถจัดสรรเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรค
หนึ่ง ให้ขยายระยะเวลาต่อได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๐ ในการอนุมัติให้คณะกรรมการกองทุนเริ่มเข้าบริหารจัดการและเบิกจ่ายเงินจากบัญชี
กองทุนหมู่บ้านหรือบัญชีกองทุนชุมชนเมือง ให้คณะกรรมการพิจารณาในหลักการ ดังนี้ 

 (๑) ความพร้อม ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
เมือง รวมทั้งการแสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งความพร้อมในการเข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนและการ
ควบคุมดูแลกันเองในการใช้ประโยชน์จากกองทุนของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

 (๒) ความพร้อมของคณะกรรมการกองทุนที่เป็นความพร้อมของบุคคล ด้านความรู้
และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนสังคมของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 
ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนอาชีพและกองทุนสวัสดิการ และความพร้อมในการเข้าบริหารจัดการกองทุน 

 (๓) การบริหารจัดการกองทุนที่สอดรับและเกื้อกูลกันในส่วนเงินอุดหนุนจากกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกองทุนทางสังคมหรือกองทุนที่หน่วยงายราชการจัดตั้งขึ้น 

 (๔) การมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนโดยสมาชิก และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรมของกองทุนทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๑๑ และบทบัญญัติในหมวด ๘ แห่งระเบียบนี้ เมื่อคณะกรรมการได้
อนุมัติให้คณะกรรมการกองทุนเริ่มเข้าบริหารจัดการและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้านหรือ
บัญชีกองทุนชุมชนเมืองแล้ว คณะกรรมการย่อมหมดอ านาจในการบริหารจัดการเงินกองทุน และจะ
เข้าแทรกแซงการบริหารจัดการเงินกองทุนของคณะกรรมการกองทุนมิได้ 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการมีอ านาจระงับการจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนหรือให้กองทุนชดใช้หรือให้
ส่งคืนเงินในกรณีที่กองทุนเบิกจ่ายไปแล้ว อันเนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า คณะกรรมการ
กองทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนด หรือกระท าการอันก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทุน 
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หมวด ๓ 
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการด าเนินงาน 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
________________ 

ข้อ ๑๒ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุน ประกอบด้วย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นรองประธานคนที่สอง ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อ านวยการ
ธนาคารออมสิน ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร
ประชาชนจ านวนห้าคน  และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจ านวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เป็น
อนุกรรมการ ผู้แทนจากส านักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ และผู้แทนจากส านักงาน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๑๓ คณะอนุกรรมการสนับสนุนมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) ก าหนดแผนปฏิรูปการบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนของส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นไปตามแนวทางให้หมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนา 

 (๒) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด ในการท าหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการและการจัดการแก่กองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (๓) บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินการของกองทุน 

 (๔) ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับกองทุนตามแผนงานโครงการของรัฐ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับกองทุน เพ่ือเอ้ืออ านวยให้กลุ่มหรือองค์กรในหมู่บ้าน สามารถรวมกองทุนอื่น
กับกองทุนได้ตามวัตถุประสงค์ 

 (๕) แต่งตั้งคณะท างาน เพ่ือช่วยด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
สนับสนุน 

 (๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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หมวด ๔ 
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงาน 

กองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด 
________________ 

ข้อ ๑๔ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธาน ปลัดจังหวัด เป็นรองประธาน ผู้แทนคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการ 
และผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาธารณสุขจังหวัด เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด ประชาสัมพันธ์
จังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนจ านวนห้าคนและผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน
จ านวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการ เป็นอนุกรรมการและพัฒนาการจั งหวัด เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดอาจจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 

ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวตามวรรคแรก ประกอบด้วยปลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรม
ประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
องค์กรประชาชนจ านวนห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจ านวนห้าคน เป็นอนุกรรมการ ผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาชุมชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๑๕ ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) รับขึ้นทะเบียนกองทุนตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๒) ให้ความเห็นผลการประเมินความพร้อมของกองทุน ซึ่งผ่านการประเมินของ

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอร่วมกับชุมชนตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 (๓) สนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 (๔) ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุนในจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบ 

หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
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 (๕) ประสานความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนด้านวิชาการและการจัดการให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของกองทุนในจังหวัด 

 (๖) จัดท าระบบข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนต่าง ๆ ในจังหวัด
เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทราบ 

 (๗) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนในจังหวัดให้คณะกรรมการทราบตาม
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด 

 (๘) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด 

 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนมอบหมาย 
ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ 

ประกอบด้วย นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต เป็นประธานแล้วแต่กรณี ปลัดเทศบาล หรือปลัดเมือง
พัทยาแล้วแต่กรณี ปลัดอ าเภอฝ่ายปกครองและพัฒนาหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตแล้วแต่กรณี เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอมีหน้าที่ประเมินความพร้อม สนับสนุนการเตรียม
ความพร้อม สร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง สนับสนุนและติดตามการด าเนินกิจกรรม
ของกองทุน และปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมอบหมาย 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกลไกของท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนา การเรียนรู้ร่วมกันในการ
บริหารการจัดการกองทุนด้วยความสมัครใจ ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแต่งตั้ง
คณะท างานเครือข่ายชุมชนระดับอ าเภอซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มหรือองค์กรประชาชนเครือข่าย
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์ ด้านการพัฒนากองทุน
หรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในจ านวนตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ โดยให้มีบทบาทในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ 

 
หมวด ๕ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
________________ 

ข้อ ๑๖ ให้กองทุนแต่ละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน จ านวนสิบห้าคน ประกอบด้วย
กรรมการซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิกซึ่งกรรมการดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองและต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนนั้นให้คณะกรรมการกองทุนออก
ข้อบังคับกองทุนตามมติของที่ประชุมสมาชิก 

ข้อ ๑๗ กรรมการกองทุนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 
 (๑) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุน 
 (๒) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) ปฏิบัติตนอยู่ในหลักศาสนา มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ชุมชน ไม่ติดการพนัน ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงิน ตลอดจนยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 
 (๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดแต่รอการก าหนดโทษหรือรอการ

ลงโทษในความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยกเว้นความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์
และความผิดฐานบุกรุก 

 (๗) ไม่ เคยถูกให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ องค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือสร้างความ
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ องค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัด 

 (๘) ไม่ เป็นผู้ ไม่ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ งที่ เสียสิทธิตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือสร้างความ
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ องค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัด 

 (๙) ไม่เป็นผู้ที่เคยพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๒๐ (๓) และ (๔) 
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) บริหารจัดการกองทุน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล จัดสรรผลประโยชน์ของ

เงินกองทุน เพ่ือสอดคล้องและเกื้อกูลกับกองทุนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน 
 (๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนที่ไม่

ขัดแย้งกับระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก 
 (๓) รับสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก ทั้งที่เป็นกลุ่ม องค์กรชุมชน หรือปัจเจก

บุคคลในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
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 (๔) ส ารวจและจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน และ
วิสาหกิจชุมชนในเขตท้องที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนั้น ตลอดจนส ารวจและจัดท าข้อมูลดังกล่าวของ
กองทุนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

 (๕) พิจารณาการให้กู้เงินตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนก าหนด 
 (๖) ท านิติกรรมสัญญา หรือ ด าเนินการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับภาระผูกพันของ

กองทุน 
 (๗) จัดหรือเรียกประชุมสมาชิกตามที่ก าหนดหรือได้ตกลงกันหรือตามที่สมาชิก

จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของสมาชิกทั้งหมดลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอ และจะต้องด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รับค าร้อง 

 (๘) จัดท าบัญชีและส่งมอบเงินที่ได้รับการจัดสรร ดอกผล ผลตอบแทน หรือรายได้ที่
เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการคืนให้แก่กองทุนให้ครบเต็มตามจ านวนที่ได้รับ
อนุมัติให้เบิกจ่าย ในกรณีที่คณะกรรมการมีหนังสือหรือค าสั่งเป็นที่สุด เนื่องจากคณะกรรมการ
กองทุนไม่ปฏิบัติตามหรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีกองทุนก าหนด 

 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 
ข้อ ๑๙ กรรมการกองทุนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีท่ีมีกรรมการกองทุนพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย

กรรมการกองทุนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าด ารง
ต าแหน่งแทนกรรมการกองทุนซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ ๑๖ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน 

กรรมการกองทุนซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
เกินสองวาระตดิต่อกันมิได้ 

ข้อ ๒๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกองทุนพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) คณะกรรมการกองทุนมีมติให้ออกเสียงด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของ

จ านวนกรรมการกองทุนทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
 (๔) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวน

สมาชิกท้ังหมด 
 (๕) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
 (๖) คณะกรรมการให้ออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขาดคุณสมบัติและมี

ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๗ 
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ในกรณีที่กรรมการกองทุนพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการกองทุนอาจแต่งตั้งบุคคล
จากสมาชิกเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการกองทุนแทนก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ให้น าบทบัญญัติในข้อ ๑๙ วรรคสาม มาใช้บังคับกับกรรมการกองทุนซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม 
(๒) และ (๓) 

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการกองทุน รอง
ประธานกรรมการกองทุน เหรัญญิกกองทุน และเลขานุการกองทุน 

ข้อ ๒๒ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการกองทุนทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการกองทุนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการ
กองทุนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการกองทุนและรองประธานกรรมการกองทุน
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ระชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขาด 

กรรมการกองทุนผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนตัวในเรื่องใด ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมในเรื่อง
นั้น 

หมวด ๖ 
กองทนุและสมาชิกกองทุน 

________________ 
ข้อ ๒๓ กองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง อาจประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้ 
 (๑) เงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ 
 (๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้โดยปราศจากภาระผูกพัน 
 (๓) เงินกู้ยืม 
 (๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากกองทุน 
 (๕) เงินฝากสัจจะและเงินรับฝาก 
 (๖) เงินค่าหุ้น 
 (๗) เงินสมทบจากกลุ่มหรือองค์กรสมาชิก 
 (๘) เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบที่กองทุนก าหนด 
ข้อ ๒๔ สมาชิกกองทุน ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้น และมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของกองทุน 
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การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขและวิธีการที่กองทุนก าหนด ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเป็นหลัก 

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการกองทุนสามารถก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน             
ให้สมาชิกถือหุ้นของกองทุนหรือมีเงินฝากสัจจะไว้ที่กองทุน 

ในการช าระค่าหุ้น สมาชิกอาจช าระเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กองทุนก าหนด 

ข้อ ๒๖ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในก าหนด
ระยะเวลาสิบห้าวัน นับจากวันที่กรรมการกองทุนพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  เพ่ือพิจารณาผล          
การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนและรับรองคณะกรรมการกองทุนที่ได้รับเลือกใหม่ 

วิธีการในการเรียกประชุมให้เป็นไปตามที่กองทุนก าหนด โดยค านึงถึงจารีตประเพณีของแต่
ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

ข้อ ๒๗ นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแล้ว คณะกรรมการกองทุนอาจเรียกประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ เมื่อมีเหตุที่ต้องขอมติหรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุม สมาชิกตามระเบียบนี้
หรือเมื่อคณะกรรมการกองทุนจะเห็นสมควร 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจาสมาชิก ซึ่งเข้าชื่อกันมีจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

ข้อ ๒๘ ในการประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

สมาชิกจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบอ านาจนั้น
จะรับมอบอ านาจจากสมาชิกเกินกว่าหนึ่งรายมิได้ 

การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมอีกครั้งภายในสิบห้า
วันนับแต่วันนัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังถ้ามิใช่เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เมื่อ
มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๒๙ สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
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หมวด ๗ 
การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

________________ 
ข้อ ๓๐ สมาชิกตามข้อ ๑๘ (๓) ที่ประสงค์จะขอกู้เงินจากกองทุนต้องจัดท าค าขอกู้โดยระบุ

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินอย่างชัดเจน โดยให้ยื่นค าขอกู้ดังกล่าวต่อคณะกรรมการกองทุนให้คณะ
กรรมกากรองทุนพิจารณาเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนก าหนด 

ข้อ ๓๑ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจในการอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งไม่เกินจ านวนสองหมื่นบาท 
ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้รายใดเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้

ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป 
แต่งท้ังนี้การอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งต้องไม่เกินจ านวนห้าหมื่นบาท 

การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
ข้อ ๓๒  ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมตามค าขอทั้งหมดหรือบางส่วน 

ให้บันทึกความเห็นในแบบค าขอกู้ยืมเงิน พร้อมทั้งส่งส าเนาแบบค าขอกู้ยืมเงินตลอดจนเงื่อนไขและ
รายละเอียดในการอนุมัติเงินกู้ แจ้งให้ผู้ขอกู้และธนาคารรับทราบโดยเร็ว 

ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนอย่างน้อยสองคน เป็นผู้แทน
คณะกรรมการกองทุนในการท าสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ 

ให้ผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร และแจ้งหมายเลขบัญชีออม
ทรัพย์ให้คณะกรรมการกองทุนรับทราบโดยเร็ว 

การโอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ตามวรรคสอง ธนาคารจะเป็นผู้ท าหน้าที่โอนเงินเข้าในบัญชีผู้กู้ที่ผ่าน
การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน ตามค าสั่งและเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุน 

ข้อ ๓๓ คณะกรรมการกองทุนอาจเรียกหลักประกันเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือทรัพย์สิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนก าหนด 

ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการกองทุนก าหนดอัตราดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนเงินฝากและเงินกู้เป็น
อัตราที่แน่นอนตามความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิก โดยค านึงถึงจารีตประเพณีแ ละสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นหลัก และปิดประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือ
ค่าตอบแทนดังกล่าวอย่างเปิดเผย 

ข้อ ๓๕ การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามความ
เหมาะสมแห่งสัญญาเงินกู้แต่ละราย การช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนให้ผู้กู้ช าระให้
แล้วเสร็จสิ้นภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ท าสัญญา 
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 การช าระคืนเงินกู้หรือลงทุนทุกประเภท ผู้กู้หรือผู้ที่น าเงินไปลงทุนจะต้องน าเงินไปส่งคืน ณ 
ธนาคาร และน าหลักฐานการส่งช าระคืนเงินกู้หรือเงินลงทุไปมอบให้คณะกรรมการกองทุนเพ่ือเป็ น
หลักฐานในการจัดท าบัญชีหรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓๖ ในกรณีท่ีผู้กู้ผิดสัญญาไม่ช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้เสียเบี้ยปรับตามจ านวนที่ระเบียบหรือข้อบังคับที่กองทุนก าหนด
ไว้อย่างแน่นอนส าหรับจ านวนที่ขาดหรือค้างช าระ เว้นแต่ผู้กู้ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันการช าระหนี้ 

คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้กู้รายหนึ่งรายใดก็ได้
เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือ
ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามระเบียบที่กองทุนก าหนด 

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ผู้กู้มิได้เริ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงินหรือเมื่อมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าผู้กู้น าเงินไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้
คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนที่ค้าง
ช าระคืนเต็มจ านวนได้โดยทันที 

ให้คณะกรรมการกองทุนเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือลงมติให้ผู้กู้ซึ่งน าเงินกู้ไปใช้นอกกรอบ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในค าขอกู้ยืมเงินพ้นจากสมาชิกภาพในระยะเวลาสามสิบวันหลังจากวัน
ยกเลิกสัญญา 

สมาชิกซึ่งที่ประชุมสมาชิกมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตามวรรคสอง ห้ามมิให้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกของกองทุนเป็นระยะเวลาสองปี 

  
หมวด ๘ 

การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
________________ 

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดท าบัญชีของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและแจ้งให้สมาชิกรับทราบ รวมทั้งให้จัดท าสรุปผล
การด าเนินงานประจ าปีรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

คณะกรรมการกองทุนต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การเงิน การบัญชี และการพัสดุ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสมาชิกเป็นหลัก 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ตรวจสอบกองทุน เพ่ือท า
หน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนและการด าเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุนได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกองทุน 
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ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการกองทุนจัดท างบรายงานการเงินตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการก าหนดภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของทุกปี 

ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใดและให้ท าบันทึกรายงานผลการ
สอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุน พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณชน 

ข้อ ๔๐ การจัดสรรก าไรสุทธิ เมื่อสิ้นปีทางบัญชีหากปรากฏว่าปีใดมีก าไรสุทธิคณะกรรมการ
กองทุนสามารถน าก าไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด 

 
หมวด ๙ 

บทเฉพาะกาล 
________________ 

ข้อ ๔๑ ในวาระเริ่มแรกในส่วนของหมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมหัวหน้าครัวเรือนใน
หมู่บ้านครัวเรือนละหนึ่งคน เพ่ือเปิดเวทีชาวบ้านในการด าเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนจากผู้ที่
มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ โดยมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ตลอดจนสนับสนุนให้การเลือกสรรด าเนินไปด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์ ยุติธรรม 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ผู้มาประชุมจะต้องมีหัวหน้าครัวเรือนจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน ทั้งนี้หัวหน้าครัวเรือนอาจหมอบหมายให้ผู้แทนครัวเรือนเข้าประชุม
แทนได้ 

เมื่อที่ประชุมก าหนดวิธีการเลือกแล้วเสร็จ ให้ผู้ใหญ่บ้านและประชาคมหมู่บ้านตลอดจน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอสนับสนุนให้การเลือกคณะกรรมการกองทุนเป็นไปตามมติ
ของเวทีชาวบ้าน 

ในส่วนของชุมชนเมืองให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอเป็นผู้ท าหน้าที่
แทนผู้ใหญ่บ้านตามวรรคแรก 

ข้อ ๔๒ เมื่อครบก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการกองทุนตามข้อ ๔๑ เข้าด ารง
ต าแหน่ง ให้กรรมการกองทุนจับสลากออกจ านวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการกองทุนทั้งหมด 

ให้น าบทบัญญัติในข้อ ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับกรณี ตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม 
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ข้อ ๔๓ คณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๔๑ ต้องด าเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งกองทุนต่อ
คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและเปิดบัญชีเงินฝากของ
คณะกรรมการกองทุนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหลังจากได้รับเลือก 

ข้อ ๔๔   ให้คณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๔๑ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อบัญชี 
“กองทุนหมู่บ้าน (ชื่อบ้าน…………….. หมู่ที่.......... ต าบล/แขวง................. อ าเภอ/เขต................ ..... 
จังหวัด....................)” ไว้กับธนาคาร เพ่ือรับโอนเงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ 

ข้อ ๔๕ ภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินการตามระเบียบนี้ เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

สุวิทย์ คุณกิตติ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๘ ) แห่ งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้ วย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บานและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บานและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ให้กองทุนแต่ละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน 
ประกอบด้วย กรรมการทั้งชายและหญิง ในสัดส่วนเท่าเทียมกัน ซึ่งมาจากคัดเลือกกันเองโดยสมาชิกซึ่ง
กรรมการดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความรับผิดชอบที่จะบริหาร
จัดการกองทุน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง และต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้
ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ในวาระเริ่มแรกในส่วนของหมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมหัวหน้าครัวเรือนในหมู่บ้าน
ครัวเรือนละหนึ่งคน เพ่ือเปิดเวทีชาวบ้านในการชี้แจง ท าความเข้าใจเตรียมความพร้อม และด าเนินการ
เลือกคณะกรรมการกองทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗ โดยมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดจนสนับสนุนให้การเลือกสรรด าเนินไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม” 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
สุวิทย์ คุณกิตติ 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นไปต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบทนิยาม ค าว่า “กองทุน” ในข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กองทุน” หมายความถึง กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณีตามระเบียบ
นี้” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบทนิยาม ค าว่า “ผู้แทนครัวเรือน” ในข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔  

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓ ให้กองทุนแต่ละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุนจ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกิน
สิบห้าคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิก จากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุน เป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง และต้อง
มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๗” 
 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนนั้น ควรค านึงถึงจ านวนกรรมการชายและหญิงในสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงกัน 



 305 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนนั้น ให้คณะกรรมการกองทุนออก
ระเบียบข้อบังคับกองทุนตามมติของที่ประชุมสมาชิก โดยให้ค านึงถึงหลักศาสนา วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี ของแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง” 

ข้อ ๖ ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๘ ทวิ 
“ข้อ ๑๘ ทวิ ในกรณีกองทุนใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ เนื่องจากโดยสภาพข้อเท็จจริงสุดวิสัยที่จะด าเนินการได้ ให้คณะกรรมการ
กองทุนรายงานปัญหาและเสนอระเบียบปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จังหวัดเพ่ือพิจารณา 

กรณีท่ีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมีมติเห็นชอบกับระเบียบปฏิบัติที่คณะกรรมการ
กองทุนเสนอตามวรรคแรก ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้
ความเห็นชอบและใช้เป็นระเบียบปฏิบัติส าหรับกองทุนนั้นเป็นรายกรณี 

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมีมติไม่เห็นชอบกับระเบียบปฏิบัติที่
คณะกรรมการกองทุนเสนอตามวรรคแรก ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดเรียกประชุม
คณะกรรมการกองทุนนั้นภายในระยะเวลาสามสิบวัน เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาและร่วมกันก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันประชุมนัดแรก 

ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดรายงานผลการประชุมตามวรรคสามให้
คณะกรรมการพิจารณาภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบเวลาตามวรรคสาม และให้ค าสั่งหรือค า
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด” 

ข้อ ๗ ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๓๗ ทวิ 
“ข้อ ๓๗ ทวิ กรณีที่บทบัญญัติตามความในหมวดนี้ขัดหรือแย้งกับหลักศาสนาของสมาชิกของ

กองทุน ให้คณะกรรมการกองทุนสามารถก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบในการใช้ประโยชน์จาก
เงินกองทุน และการก าหนดผลตอบแทนใช้คืนกองทุน ให้สอดคล้องกับหลักศาสนาของสมาชิกนั้นได้” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๔๕ ทวิ 
“ข้อ ๔๕ ทวิ ในระยะเริ่มแรก หากประธานกรรมการยังมิได้แต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดตามข้อ ๑๔ ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
จังหวัดสามารถด าเนินการประชุมได้โดยให้ถือว่าครบองค์ประชุมตลอดจนมีค าอ านาจหน้าที่ ตามข้อ ๑๕ 
ได”้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
สุวิทย์ คุณกิตติ 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารดองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๘) แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “บัญชีกองทุนหมู่บ้าน” และค าว่า “บัญชีเงินสะสม” ในข้อ ๓ 

แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้ 

“บัญชีกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อ
หมู่บ้าน/ชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๑ ซึ่งกองทุนเปิดไว้รองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 

“บัญชีเงินสะสม” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อ กองทุนหมู่บ้าน (ชื่อ
หมู่บ้าน/ชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๒ ซึ่งกองทุนเปิดไว้รองรับเงินฝากประเภทอ่ืนนอกเหนือจากเงินที่
ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ วรรคแรก แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๔ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน ปลัดจังหวัด เป็นรองประธาน ผู้แทนคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธาน
กรรมการ และผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คลังจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด เร่งรั ดพัฒนาชนบท
จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชน จ านวนห้า
คน และผู้ทรงคุณวุฒิ อ่ืนจ านวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการเป็นอนุกรรมการ และ
พัฒนาการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ” 
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ วรรคสอง แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าด้วยการจัดตั้ งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ                    
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ 
ประกอบด้วย นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต เป็นประธาน แล้วแต่กรณี ปลัดเทศบาล หรือปลัด
เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ปลัดอ าเภอฝ่ายปกครองและพัฒนาหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต แล้วแต่กรณี 
คลังจังหวัด ณ อ าเภอ หรือหัวหน้าฝ่ายการคลัง แล้วแต่กรณี ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและ
อ่ืน ๆ จ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน เป็นอนุกรรมการ และพัฒนาการอ าเภอ หรือหัวหน้า
ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขต แล้วแต่กรณี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ทวิ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๔ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ในกรณีกองทุนใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ เนื่องจากโดยสภาพข้อเท็จจริงสุดวิสัยที่จะด าเนินการได้ให้คณะกรรมการกองทุน
รายงานปัญหาและเสนอระเบียบปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ
พิจารณา และน าเสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ประกาศใช้เป็นรายกรณีต่อไป” 

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๓๑ วรรคสาม 
ข้อ ๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๓๑ ทวิ 
“ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๓๑ ทวิ การอนุมัติเงินกู้ หรือเงินยืมฉุกเฉินให้คณะกรรมการกองทุน

อนุมัติเงินกู้รายหนึ่ง จ านวนไม่เกินสองหมื่นบาท จากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกกองทุน
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปใช้จ่ายเพ่ือการฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถเบิกเงิน
ฉุกเฉินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับ หรือ
ข้อก าหนดของกองทุน โดยวงเงินสุดที่เก็บรักษาประจ าวัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 
ซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด” 

ข้อ ๙ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้แทน เป็นข้อ ๓๔ ทวิ 
“ข้อ ๓๔ ทวิ ให้คณะกรรมกรกองทุนเก็บรักษา หรือเบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจาก

ผลก าไร ตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ดอกเบี้ย และเงินตอบแทนจากผลก าไร ที่เกิดขึ้นจากการน าเงินจากบัญชีของ

กองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปให้สมาชิกกู้ หรือยืมไปลงทุนหรือเพ่ือการฉุกเฉินจะต้องน าเข้าบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) 
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 (๒) ให้กองทุน จัดท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ทุกหกเดือน เพ่ือจะได้รับทราบผล
ประกอบการของกองทุนโดยรวม 

 (๓) ให้เบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลก าไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใช้จ่าย หรือ
น าไปใช้จ่าย และจัดสรรตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แต่ละกองทุนได้ก าหนดขึ้น 

 (๔) ให้คณะกรรมการกองทุนท าหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจาก
ผลก าไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอน พร้อมหลักฐานแล้ว
ปิดประกาศให้สมาชิกกองทุนได้รับทราบและตรวจสอบ ณ ที่ท าการกองทุน” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๕ การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา
ตามความเหมาะสมแห่งสัญญาเงินกู้แต่ละราย การช าระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม พร้อม
เงินตอบแทนจากผลก าไร ให้ผู้กู้ช าระให้แล้วเสร็จสิ้นภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่
ท าสัญญา ให้กระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) สมาชิกที่ประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภทต้องไปติดต่อขอช าระคืนเงินกู้ 
หรือเงินยืมทุกประเภท กับคณะกรรมการกองทุนเพ่ือตรวจสอบเงินงวด (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือ
เงินยืม และเงินตอบแทนจากผลก าไร) ที่จะต้องส่งช าระคืน 

คณะกรรมการกองทุนจัดท าหนังสือแจ้งความประสงค์ในการช าระคืนเงินกู้หรือเงินยืมทุก
ประเภท ของสมาชิกให้กับสมาชิกจ านวนสามฉบับ 

สมาชิกน าเงิน (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลก าไร) ไปฝากเข้า
บัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก พร้อมทั้งท าหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไว้กับธนาคารเพ่ือให้
ธนาคารถอนเงินจ านวนดังกล่าว 

ธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน ซึ่งระบุไว้ในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แล้วน าฝากเข้า
บัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) 

เมื่อธนาคารรับเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแล้วให้มอบ
หนังสือแจ้งความประสงค์ในการช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒) ให้กับสมาชิก 
เพ่ือให้สมาชิกน าไปเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และน าไปมอบให้คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบ 
หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน หนึ่งฉบับ เพ่ือเป็นหลักฐานในการจัดท าบัญชี หรือด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนอีกหนึ่งฉบับ (ฉบับที่ ๓) ให้ธนาคารจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน หรือ 
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(๒) กองทุน จัดประชุมโดยมีสมาชิกของกองทุนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมด เพ่ือพิจารณาเลือก หรือมอบหมายให้กรรมการกองทุนตามจ านวนที่ เหมาะสม
เป็นผู้รวบรวมและรับช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภท 

สมาชิกที่ประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภท ต้องไปติดต่อขอช าระคืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลก าไรกับกรรมการกองทุน 

กรรมการกองทุนตามวรรคหนึ่ง รับช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืมและเงินตอบ
แทนจากผลก าไรจากสมาชิก พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน เพ่ือเป็นหลักฐานแล้วจัดท าบัญชีรายชื่อ และ
รายละเอียดของจ านวนเงินที่รับช าระคืนจากสมาชิกส่งมอบให้ธนาคาร  

เมื่อธนาคารรับเงิน และรายละเอียดตามวรรคสาม จากกรรมการกองทุนให้ธนาคารน าเงิน
ฝากเข้าบัญชีของผู้กู้ หรือผู้ยืมเป็นรายตัว แล้วให้ถอนเงินตามจ านวนที่น าฝากเข้าบัญชีรายตัวของผู้กู้ 
หรือผู้ยืม เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑)” 

ข้อ ๑๑ ให้เพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔๑ ทวิ 
“ข้อ ๔๑ ทวิ หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองที่ยังไม่สามารถจัดประชุมเพ่ือเปิดเวทีชาวบ้าน ในการ

ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนตามข้อ ๔๑ ให้อนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ
ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

(๑) ส ารวจจ านวนครัวเรือนของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่อยู่อาศัยจริงว่าเป็นจ านวนเท่าใด 
และเมื่อทราบจ านวนตามข้อเท็จจริง ให้ใช้จ านวนครัวเรือน ตามข้อเท็จจริงเป็นฐานในการคิดค านวณ
จ านวนของสามในสี่ของครัวเรือน 

(๒) เมื่อส ารวจข้อเท็จจริงของครัวเรือนแล้ว ให้จัดประชุมเพ่ือเปิดเวทีชาวบ้าน และ
ด าเนินการจัดประชุมครั้งแรก มีจ านวนผู้แทนครัวเรือนมาไม่ครบสามในสี่ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
ให้ด าเนินการจัดประชุมเป็นครั้งที่สอง อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อจัดประชุมเป็นครั้งที่สองแล้ว จ านวน
ผู้แทนครัวเรือนยังไม่ครบตามที่ก าหนดให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ก. ท าการส ารวจความจ านงของผู้แทนครัวเรือนเป็นรายครัวเรือนว่าจะมีความ
ประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมประชุมเพ่ือเปิดเวทีชาวบ้านหรือไม่ 

 ข. เมื่อด าเนินการส ารวจความจ านงของผู้แทนครัวเรือนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ด าเนินการ
ประชุมเพ่ือเปิดเวทีชาวบ้านเป็นครั้งที่สาม โดยเรียกประชุมเฉพาะผู้แทนครัวเรือนที่มีความจ านงเข้า
ร่วมประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมครั้งที่สาม จะต้องไม่น้อยไปกว่าการประชุมทั้งสองครั้งที่ผ่านมา และ
จะต้องมีผู้แทนครัวเรือนที่แสดงความจ านงเข้าร่วมประชุมจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

(๓) หลังจากที่ได้ด าเนินการประชุมครั้งที่สาม เสร็จเรียบร้อยแล้วให้อนุกรรมการสนับสนุน
ระดับอ าเภอ รวบรวมเอกสารอันประกอบไปด้วย 

 ก. บัญชีรายชื่อความจ านงของผู้แทนครัวเรือน 
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 ข. ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมเวทีชาวบ้าน 
 ค. แบบติดตามสังเกตการณ์คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

(กทบ. ๑) 
จัดส่งให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบ ว่าเห็นสมควร

ให้ถือเป็นการจัดเวทีชาวบ้านโดยสมบูรณ์หรือไม่ และเมื่อคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด มี
มติเห็นชอบ ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นชอบ
เป็นรายกรณี ต่อไป” 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

สุวิทย์ คุณกิตติ 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๘ ) แห่ งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้ วย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
ให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๒ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุน ประกอบด้วย ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธาน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นรองประธานคนที่สอง ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัด
ทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ ผู้อ านวยการธนาคารออมสิน 
ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนจ านวนห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจ านวนห้าคน ซึ่ง
แต่งตั้งโดยประธานกรรมการเป็นอนุกรรมการ ผู้แทนจากส านักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้แทนจากส านักงาน เป็นอนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ” 
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 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๔ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง
และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อ ๔ ของระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ข้อความ
ดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๑๔ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน ปลัดจังหวัด เป็นรองประธาน ผู้แทนคณะกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธาน
กรรมการและผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) คลังจังหวัด ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
องค์กรประชาชนจ านวนห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจ านวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานกรรมการเป็น
อนุกรรมการ และพัฒนาการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดอาจจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 

ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวตามวรรคแรก ประกอบด้วย ปลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
ประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานคลัง
กรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนจ านวนห้าคน และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนจ านวนห้าคน
เป็นอนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาชุมชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ” 

ข้อ ๕ ให้เพ่ิมเติมความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๑๙ ทวิ 
“ข้อ ๑๙ ทวิ ในกรณีที่กรรมการกองทุนซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ได้รับมติจากที่

ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองให้เป็นกรรมการกองทุนต่อ และมีความประสงค์ที่จะ
ปฏิบัติงานต่อไปให้มีสิทธิเป็นกรรมการกองทุนต่อไปตามวาระ ส่วนจ านวนคณะกรรมการกองทุนที่ยัง
ขาดอยู่ให้สมาชิกคัดเลือกจากผู้สมัครคัดเลือกตามจ านวนที่เหลือ ให้กองทุนจัดท ารายงานการประชุม
และเสนอให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอทราบ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๘ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
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“ภายใต้บังคับแห่งข้อ ๓๑ ทวิ การอนุมัติเงินกู้ หรือเงินยืมฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการกองทุน
อนุมัติเงินกู้ รายหนึ่ง จ านวนไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท จากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุน
หมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) ไปใช้จ่ายเพ่ือการฉุกเฉิน หรือจ าเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถเบิกเงิน
ฉุกเฉิน จากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับหรือ
ข้อก าหนดของกองทุน โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจ าวัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมซึ่ง
มี ส ม า ชิ ก ม า ป ร ะ ชุ ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ส า ม ใ น สี่ ข อ ง จ า น ว น ส ม า ชิ ก ทั้ ง ห ม ด ” 
 ข้อ ๗ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๓๕ การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา
ตามความเหมาะสมแห่งสัญญาเงินกู้แต่ละราย การช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม พร้อม
เงินตอบแทนจากผลก าไร ให้ผู้กู้ช าระให้แล้วเสร็จตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้หรือยืมจากเงินและดอกเบี้ยหรือผลอันเกิดจาก
เงินที่ได้รับจากการจัดสรรหรือสมทบจากส านักงาน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมช าระให้แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ท าสัญญา 

(๒) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้ หรือยืมจากเงิน หรือดอก หรือผลอันเกิดจาก
เงินกู้ หรือยืมจากสถาบันการเงิน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืม ช าระคืนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

สมาชิกที่ประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภท ต้องไปติดต่อขอช าระคืนเงินกู้ 
หรือเงินยืมทุกประเภท กับคณะกรรมการกองทุน เพ่ือตรวจสอบเงินงวด (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือ
เงินยืม และเงินตอบแทนจากผลก าไร) ที่จะต้องส่งช าระคืน 

ให้คณะกรรมการกองทุนจัดท าหนังสือแจ้งความประสงค์ในการช าระคืนเงินกู้หรือเงินยืม         
ทุกประเภท ของสมาชิกให้กับสมาชิก จ านวนสามฉบับ 
 ให้สมาชิก น าเงิน (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลก าไร) ไปฝาก
เข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก พร้อมทั้งท าหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไว้กับธนาคาร
เพ่ือให้ธนาคารถอนเงินจ านวนดังกล่าว 

ให้ธนาคารถอนเงิน ตามยอดเงิน ซึ่งระบุไว้ในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แล้วน าฝาก
เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) 

เมื่อธนาคารรับเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแล้วให้มอบ
หนังสือแจ้งความประสงค์ในการช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒) ให้กับสมาชิก 
เพ่ือให้สมาชิกน าไปเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และน าไปมอบให้คณะกรรมการกองทุนตามระเบียบ 
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หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน หนึ่งฉบับ เพ่ือเป็นหลักฐานในการจัดท าบัญชี หรือด าเนินการใน
ส่วนหนึ่งที่เก่ียวข้อง ส่วนอีกหนึ่งฉบับ (ฉบับที่ ๓) ให้ธนาคารจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน” 

ข้อ ๘ กองทุนหมู่บ้านสามารถกู้ยืมเงินกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืนได้ เพ่ือน าไปให้สมาชิกกู้ต่อไป 
ลงทุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หรือ
ฉุกเฉินได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) กองทุนหมู่บ้านที่ให้กู้และกองทุนหมู่บ้านที่ขอกู้ต้องเรียกประชุมสมาชิกเปิดเวที
ประชาคม พร้อมทั้งขอความเห็นชอบของสมาชิกโดยชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ วงเงินขอกู้ 
เงื่อนไขของสัญญา ตลอดจนประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด และให้มีผู้แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอมาเป็นผู้
สังเกตการณ์ด้วย 

(๒) จัดท าสัญญากู้เงิน และมีหนังสือถึงธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือให้โอนเงิน
จากบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ให้กู้ (บัญชีที่ ๑) ไปยังบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ขอกู้ (บัญชีที่ ๑) 

(๓) มีหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภออย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เพ่ือ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ จะได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแจ้งให้ส านักงานได้ทราบเป็นล าดับ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุวิทย์ คุณกิตติ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๘ ) ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้ วย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

“ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสนับสนุนระดับ
อ าเภอ ประกอบด้วย นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต เป็นประธานแล้วแต่กรณี ผู้แทนส านักงาน
อัยการสูงสุด ปลดเทศบาลหรือปลัดเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ปลัดอ าเภอฝ่ายปกครองและพัฒนา หรือ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต แล้วแต่กรณี คลังจังหวัด ณ อ าเภอ หรือหัวหน้าฝ่ายการคลัง แล้วแต่กรณี 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร ประชาชนและอ่ืน ๆ จ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินเก้าคน ผู้แทน
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ จ านวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ และ
พัฒนาการอ าเภอ หรือหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเขต แล้วแต่กรณี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้ วยการจัดตั้งและ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้
แทน 

“ข้อ ๑๔ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน ปลัดจังหวัด เป็นรองประธาน ผู้แทนคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้ งจากประธาน
กรรมการและผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัดของส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ธนาคารออมสิน 
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ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) คลังจังหวัด ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชน จ านวนห้าคน ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่ืน จ านวนห้าคน ซึ่งแต่งตั้งโดย
ประธานกรรมการ ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด จ านวนไม่เกินสามคน 
เป็นอนุกรรมการ และพัฒนาการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
 คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด อาจจัดตั้งศูนย์ประสานงานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 
 ส าหรับกรุงเทพมหานคร ให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวตามวรรคแรก ประกอบด้วย ปลัด
กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทน
คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานระดับจังหวัด ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน 
กรมประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ส านักงานคลังกรุงเทพมหานคร ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง
กรุงเทพมหานคร จ านวนไม่เกินสามคน ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชน จ านวนห้าคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน จ านวนห้าคน เป็นอนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาชุมชน เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุวิทย์ คุณกิตติ 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๔ ให้
ครอบคลุมเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๐ (๘ ) แห่ งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้ วย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้ เป็นข้อ ๑๕ วรรคท้าย 
“ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

สนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนชุมชนอ่ืนที่จะด าเนินการจัดตั้งเป็นกองทุนชุมชนเมือง
ตามแต่กรณี โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในลักษณะเดียวกันหรือเสมือนกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด” 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สุวิทย์ คุณกิตติ 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ฉบับที่ ๑๐ 

ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

________________ 
 เพ่ือให้การบริหารงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นไปโดยเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๑๙ (๕) และมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงได้ออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตาม

ระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพ้ืนที่

อ่ืน ทั้งนี้โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
“คณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“กรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“สมาชิก” หมายความความว่า สมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน หรือสมาชิกของกองทุนชุมชน

เมือง แล้วแต่กรณี 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคลของกองทุนหมู่บ้าน 
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“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน หรือบุคคลซึ่งนายทะเบียน
กองทุนหมู่บ้านมอบอ านาจให้ท าหน้าที่แทน 

“หนังสือส าคัญ” หมายความว่า หลักฐานที่นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านออกให้กองทุน
หมู่บ้านที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้อง 

 
หมวด ๑ 

นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน 
________________ 

ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการเป็นนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน 
ข้อ ๖ ให้นายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) มอบอ านาจให้บุคคลท าหน้าที่แทนนายทะเบียน และ/หรือผู้ช่วยนายทะเบียนเพ่ือ

ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
(๒) ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอจดทะเบียนนิติ

บุคคลกองทุนหมู่บ้าน 
(๓) ออกประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๔) รายงานผลการด าเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านต่อคณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๒ 
การยื่นค าขอจดทะเบียน 
________________ 

ข้อ ๗ ให้นายทะเบียนประกาศให้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

ข้อ ๘ กองทุนหมู่บ้านที่มีสิทธิยื่นค าขอจดทะเบียน 
(๑) กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๒) กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไข
เพ่ิมเติม 
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ข้อ ๙ กองทุนหมู่บ้านตามข้อ ๘ (๒) ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการอนุมัติการจัดตั้งจากคณะกรรมการให้
มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

ข้อ ๑๐ กองทุนหมู่บ้านตามข้อ ๘ (๒) ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใน
ระยะเวลาที่พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนด 

ข้อ ๑๑ กองทุนหมู่บ้านที่จะยื่นค าขอจดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ตามที่นาย
ทะเบียนประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๒ ให้ประธานกองทุนหมู่บ้าน หรือประธานกองทุนชุมชนเมือง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ยื่นค าขอจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่นายทะเบียนก าหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบค าขอยื่นจดทะเบียน ดังนี้ 

(๑) ชื่อกองทุนหมู่บ้านและรหัสกองทุนหมู่บ้านที่ประสงค์จะจดทะเบียน 
(๒) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินหนึ่งล้านบาท และบัญชีเงินฝากอ่ืน 
(๓) ส าเนาระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 
(๔) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
(๕) บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
(๖) ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมที่มีมติให้ขอจดทะเบียนโดยสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
(๗) ส าเนางบดุล และงบก าไรขาดทุนปีที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้านพร้อมรายละเอียด 
(๘) แผนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
(๙) แผนที่แสดงที่ตั้งของส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 
นอกจากเอกสารหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว กองทุนหมู่บ้านจะต้องแนบ

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่นายทะเบียนก าหนด 
ข้อ ๑๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอจดทะเบียน ให้พิจารณาในเบื้องต้น เมื่อเห็นว่าถูกต้อง

ครบถ้วนให้เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อด าเนินการรับจดทะเบียน 
 

หมวด ๓ 
การรับจดทะเบียน 

________________ 
ข้อ ๑๔ เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วให้

พิจารณาการขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอจด
ทะเบียนและให้ปิดประกาศรายชื่อกองทุนหมู่บ้าน ที่รับจัดทะเบียน ณ ส านักงานรับจดทะเบียนนั้น 
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กรณีนายทะเบียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนไม่ถูกต้อง ซึ่งนายทะเบียน
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการผิดพลาดที่มิใช่ในสาระส าคัญ ให้นายทะเบียนมีอ านาจแก้ไข 

ข้อ ๑๕ กองทุนหมู่บ้านใดขาดเอกสารหลักฐานที่เป็นสาระส าคัญอย่างหนึ่งอย่างใดให้นาย
ทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ตรวจพบเพ่ือแก้ไขให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง 

ข้อ ๑๖ ให้นายทะเบียนออกหนังสือส าคัญแสดงการเป็นนิติบุคคลให้แก่กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่ได้รับจดทะเบียนนั้น 

ข้อ ๑๗ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เงินหนึ่งล้านบาทที่
คณะกรรมการจัดสรรให้นั้นให้ถือว่าเป็นเงินของรัฐที่มอบให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
เป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

________________ 
ข้อ ๑๘ ก่อนครบก าหนดระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี ที่ก าหนดให้กองทุนหมู่บ้านตามข้อ ๘ (๑) 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หากพบว่ามีกองทุนหมู่บ้านใดยังไม่ยื่นขอจดทะเบียนและ/หรือไม่สามารถจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลได้ ให้นายทะเบียนรายงานต่อคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดแนวทางต่อไป 

ข้อ ๑๙ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้สมาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ด าเนินการให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่ยื่นขอจดทะเบียนและ/หรือไม่สามารถจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลได้ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สุวิทย์ คุณกิตติ 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ 

ว่าด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

________________ 
จากเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๗ เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง
สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต โดยมีกระบวนทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนา
ที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่มีรูปแบบ วิธีการคิด และมุมมองที่เปิดกว้ างมีคุณธรรม และมีการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยหลักของการเอ้ืออาทรในรูปแบบกัลยาณมิตร ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนา
ความคิด ความเข้าใจให้เป็นระบบในลักษณะของการบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันและสนับสนุนให้
เกิดเครือข่ายกองทุนในทุกระดับยั่งยืนและต่อเนื่อง อีกทั้งในมาตรา ๑๙ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติฯ 
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการสร้างพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในทุกระดับ 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ 
(๑๒) และ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

________________ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า

ด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพ้ืนที่

อ่ืน ทั้งนี้โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“กรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจากระดับต าบล เป็นระดับอ าเภอ เป็นระดับ
จังหวัดและเป็นระดับภาค 

“คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการ เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกระดับ แล้วแต่กรณี 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือ
ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกระดับ แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ประสานงานเครือข่าย” หมายความว่า ศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองทุกระดับ แล้วแต่กรณี 

“องค์การเงินรายย่อย” หมายความว่า กลุ่มหรือองค์กรการเงินอ่ืน ๆ ในหมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

 
หมวด ๒ 

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 
________________ 

ข้อ ๕ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เป็นองค์กรความร่วมมือและเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในระดับต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันด้วยการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเอ้ืออาทร สู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนโดยประชาชน เพื่อประชาชน ที่
มิได้มุ่งหวังหรือแสวงหาก าไรในเชิงธุรกิจ 

ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้ 
(๑) เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร

ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกระดับ กองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นสมาชิก
ตลอดจนองค์กรการเงินรายย่อยอ่ืน ๆ 

(๒) ให้การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกองทุนหมู่บ้าน และสถาบัน
การเงินชุมชนที่เป็นสมาชิก 
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(๓) เชื่อมโยงกิจการการบริหารจัดการเงินทุน ระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง และสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นสมาชิก ตลอดจนองค์กรการเงินรายย่อยอ่ืน ๆ 

(๔) ร่วมมือกับทางราชการ องค์การพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชน และองค์กรการเงินรายย่อย
อ่ืน ๆ รวมทั้งภาคีต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม 

(๕) ด าเนินการและประสานกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา องค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านที่เป็นสมาชิก และสนับสนุน ส่งเสริมให้
มีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และกองทุนหมู่บ้านเกิดการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาตนเอง 

(๖) ประสานประโยชน์และความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศในการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นสมาชิก ตลอดจนองค์กร
การเงินรายย่อยอ่ืน ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ข้อ ๘ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับชาติในรูปแบบสมาคมที่มีฐานะ
นิติบุคคลตามกฎหมายเพ่ือท าหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่าย และรองรับสถานภาพทางกฎหมาย ตลอดจน
การด าเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตลอดจน
นโยบายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๙ บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้ 
(๑) เชื่อมประสานนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสู่การปฏิบัติในการพัฒนา

กองทุนหมู่บ้าน บนพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน และหลักการพึ่งพาตนเอง 
(๒) ถักทอเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเป็นโครงข่าย ด้วยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม 
(๓) ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกองทุนหมู่บ้าน เครือข่ายกองทุน

หมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ 
(๔) ด าเนินงานจัดท าระบบฐานข้อมูล ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ผลความส าเร็จของกองทุน

หมู่บ้าน 
(๕) ส่งเสริม พัฒนา และเชื่อมโยงการบริหารจัดการด้านเงินทุน สวัสดิการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ ระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนในชุมชน 
(๖) ด าเนินการและประสานกับสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา องค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือการศึกษา 

ค้นคว้า วิจัย และประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 
 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 

________________ 
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
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(๑) คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต าบล ประกอบด้วยประธานกรรมการหรือ
ผู้แทนในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

(๒) คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ ประกอบด้วยประธานกรรมการหรือ
ผู้แทนในคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต าบล 

(๓) คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หรือผู้แทนในคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ 

(๔) คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับภาค ประกอบด้วยประธานกรรมการ หรือ
ผู้แทนในคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด 

ข้อ ๑๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแต่ละระดับตามข้อ ๑๐ 
ควรมีจ านวนที่เหมาะสมตามต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งส าคัญในการบริหารเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน อันได้แก่ ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการในต าแหน่งอ่ืน ๆ 
โดยวิธีการตกลงร่วมกันของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 

ข้อ ๑๒  การพ้นต าแหน่งของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านด้วยเหตุต่อไปนี้ คือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พ้นจากวาระการเป็นประธานกรรมการ หรือเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
(๔) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกจ าคุก ยกเว้นความผิดโดย

ประมาท 
(๕) วิกลจริต หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
(๖) คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจ านวนสามในสี่ มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ ๑๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ดังนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย แนวทาง แผนงานและยุทธศาสตร์ การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพขีด

ความสามารถของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 
(๒) จัดหาและจัดสรรเงินทุน ทรัพยากร รวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนและทรัพยากรของ

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 
(๓) ด าเนินการและประสานการวิจัย นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการพัฒนา

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงการด าเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 
(๔) ด าเนินการจัดประชุม การอบรม สัมมนา และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอ่ืน ๆ แก่

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(๕) จัดท าระบบข้อมูล และประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
(๖) จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 
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(๗) ออกระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกและการรับสมาชิก การประชุม การท า
บัญชีรายรับ-รายจ่าย ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 

(๘) ออกระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ของเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้าน 

(๙) การออกระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสวัสดิการอ่ืน ๆ ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 
หมวด ๔ 

การเงินและทรัพย์สิน 
________________ 

ข้อ ๑๔ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้โดยปราศจากเงื่อนไข 
(๓) เงินกู้ยืม 
(๔) ดอก ผล หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 
(๕) เงินสมทบ เงินอุทิศจากกลุ่มหรือองค์กรสมาชิก 
(๖) เงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านก าหนด 
ข้อ ๑๕ เหรัญญิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของเครือข่าย

กองทุนหมู่บ้าน เป็นผู้จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และเก็บ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านไว้เพ่ือตรวจสอบ อีกทั้งจะต้องมีหลักฐานเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อของประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน หรือผู้ท าการแทนร่วมกับเหรัญญิกหรือ
ผู้ท าการแทนพร้อมทั้งประทับตราของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกครั้ง 

ข้อ ๑๖ ผู้สอบบัญชี จะต้องไม่ใช่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน มี
อ านาจหน้าที่เรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินจากคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 
และสามารถเชิญกรรมการหรือบุคลากรของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับบัญชีและ
ทรัพย์สินของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านได้ 

ข้อ ๑๗ ก าหนดให้เดือนธันวาคมของทุกปี เป็นเดือนสิ้นปีทางบัญชีของเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้าน 
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หมวด ๕ 
การสนับสนุนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 

________________ 
ข้อ ๑๘ ก าหนดให้ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สนับสนุน และส่งเสริม

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ดังนี้ 
(๑) สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถของศูนย์ประสานงานเครือข่ายกองทุน

หมู่บ้านทุกระดับ 
(๒) สนับสนุน และส่งเสริมองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนากองทุน

หมู่บ้าน 
(๓) สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือการบริหารจัดการ และการด าเนินงานของเครือข่ายกองทุน

หมู่บ้าน 
(๔) สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของ

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และกองทุนหมู่บ้าน 
ข้อ ๑๙ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบูรณาการของหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ องค์กรพัฒนา

เอกชน และองค์กรเอกชน สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านในทุกระดับ 

 
บทเฉพาะกาล 

________________ 
ข้อ ๒๐ ในวาระเริ่มแรกให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกระดับที่ได้จัดตั้งแล้วก่อนมีระเบียบนี้

ให้ด าเนินการเลือกคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแต่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๑ บรรดาทรัพย์สินของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านที่เกิดขึ้นก่อนใช้ระเบียบนี้ให้ถือว่าเป็น
ทรัพย์สินของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบนี้ 
 ข้อ ๒๒ ภายในหนึ่ งปีนับตั้งแต่ระเบียบนี้ ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินการตามระเบียบนี้ เพ่ือน ามาปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สุวิทย์ คุณกิตติ 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ 

ว่าด้วยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

________________ 
เพ่ือให้การบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นไปโดยเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๙ (๘) และมาตรา ๒๙ วรรคสอง และ
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงได้ออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตาม

ระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

พ.ศ. ๒๔๗๕ 
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพ้ืนที่

อ่ืน ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด หรือตามประกาศ
ของคณะกรรมการ 

“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ 
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณี 

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน หรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่
กรณ ี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ 
“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือบบุคคลซึ่ง

นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มอบอ านาจให้ท าหน้าที่แทน 
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“การด าเนินคดี” หมายความว่า การฟ้องร้องด าเนินคดีกองทุน หรือคณะกรรมการกองทุน
หรือสมาชิก 

   
หมวด ๑ 

การเลิกกองทุนหมู่บ้าน 
________________ 

ข้อ ๕ กองทุนหมู่บ้านย่อมเลิกด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ประชุมใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านมีมติให้เลิก 
(๒) ศาลมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(๓) นายทะเบียนสั่งให้เลิก 
ข้อ ๖ กองทุนหมู่บ้านใดที่เลิกตาม ข้อ ๕ (๑) และ (๒) กองทุนหมู่บ้านนั้นจะต้องแจ้งให้นาย

ทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านมีมติให้เลิกหรือนับแต่
วันที่ศาลมีค าพิพากษาให้ล้มละลาย แล้วแต่กรณี 

กองทุนหมู่บ้านใดที่เลิกตามข้อ ๕ (๓) เมื่อนายทะเบียนได้ทราบว่ากองทุนหมู่บ้านปฏิบัติเข้า
ข่ายตามข้อ ๗ 

ข้อ ๗ นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้เลิกได้เมื่อปรากฏว่า 
(๑) กองทุนหมู่บ้านไม่สามารถด าเนินกิจการ หรือหยุดด าเนินกิจการติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งปี 

นับแต่วันที่หยุดด าเนินกิจการ 
(๒) กองทุนหมู่บ้านไม่ส่งส าเนางบดุลและรายงานประจ าปีต่อนายทะเบียนเป็นเวลาสามปี

ติดต่อกัน 
(๓) กองทุนหมู่บ้านด าเนินการในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน

หมู่บ้าน 
(๔) กองทุนหมู่บ้านไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

(๕) เลิกตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนหมู่บ้านให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน มีสิทธิ และหนี้สิน
ของกองทุนหมู่บ้านนั้นไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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หมวด ๒ 
การยุบรวมกองทุนหมู่บ้าน 

________________ 
ข้อ ๙ กองทุนหมู่บ้านตั้งแต่สองกองทุนอาจยุบรวบได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ประชุมใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องมีมติให้ยุบรวมด้วยความสมัครใจ และต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
(๒) นายทะเบียนสั่งให้ยุบรวม 
ข้อ ๑๐ กองทุนหมู่บ้านใดที่มีความประสงค์ยุบรวมตามข้อ ๙ (๑) กองทุนหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง

จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบภายในสามสิบวัน พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ นับแต่
วันที่ประชุมใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านที่เก่ียวข้องมีมติให้ยุบรวม 

ข้อ ๑๑ นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้ยุบรวมได้เมื่อปรากฏว่า 
(๑) มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านใหม่ 
(๒) กองทุนหมู่บ้านมีจ านวนสมาชิกน้อยกว่า ๓๐ ครัวเรือน 
(๓) กองทุนหมู่บ้านด าเนินการในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ กองทุน

หมู่บ้าน 
(๔) กองทุนหมู่บ้านไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านใดยุบรวมกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืนเพ่ือจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน
ใหม่หรือยุบรวมกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืน ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุน
หมู่บ้านนั้นไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่หรือกองทุนหมู่บ้านที่ไปรวม แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๓ 

การแยกบางส่วนกองทุนหมู่บ้าน 
________________ 

ข้อ ๑๓ กองทุนหมู่บ้าน อาจแยกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) นายทะเบียนสั่งแยกบางส่วนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนด 
(๒) มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองท้องที่ 
(๓) ในกรณีที่กองทุนหมู่บ้านใดแยกกองทุนหมู่บ้านบางส่วนเพ่ือจัดตั้งกองทุน หมู่บ้านใหม่

หรือแยกกองทุนหมู่บ้านบางส่วนเพื่อรวมกับกองทุนหมู่บ้านอ่ืน 
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(๔) ที่ประชุมใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องมีมติให้แยกบางส่วนด้วยความสมัครใจและ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน พร้อมทั้งพิจารณาทรัพย์สิน แบ่งแยก ทรัพย์สิน และหนี้สิน
ของกองทุนหมู่บ้าน 

ข้อ ๑๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนหมู่บ้านที่แยกตาม ข้อ 
๑๓ ให้ไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่หรือกองทุนหมู่บ้านที่ไปรวม แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๔ 

การช าระบัญชี 
________________ 

ข้อ ๑๕ การช าระบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ล้มละลายนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ล้มละลาย  
 ข้อ ๑๖ การช าระบัญชีของกองทุนหมู่บ้านที่เลิก ยุบรวม  แยกบางส่วน ด้วยความสมัครใจให้
ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของผู้เข้าร่วมประชุมตั้งผู้ช าระบัญชี และให้ด าเนินการ
ช าระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่เห็นว่ากองทุนหมู่บ้านด าเนินการในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนหมู่บ้านไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นโยบาย ปรัชญา วัตถุประสงค์ ประกาศ ระเบียบ
ข้อบังคับหรือค าสั่งของคณะกรรมการ นายทะเบียนสั่งระงับการจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้าน หรือให้
กองทุนหมู่บ้านชดใช้หรือให้ส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว โดยให้แจ้งค าสั่งไปเป็นหนังสือไปยังกองทุน
หมู่บ้าน 

การช าระบัญชีของกองทุนหมู่บ้านที่นายทะเบียนสั่งให้ชดใช้หรือส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ ว
ตามวรรคหนึ่ง หรือกองทุนหมู่บ้านที่เลิก ยุบรวม แยกบางส่วน ให้นายทะเบียนตั้งผู้ช าระบัญชี และให้
ด าเนินการช าระบัญชีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 

ข้อ ๑๘ กรณีการด าเนินงานช าระบัญชีตามข้อ ๑๖ และ ๑๗ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ให้ผู้ช าระบัญชีขอขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียน นายทะเบียนสามารถขยายเวลาได้อีกไม่
เกิน ๖๐ วัน 

ข้อ ๑๙ ผู้ช าระบัญชีมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านเท่าที่จ าเป็นเพ่ือระวังรักษาผลประโยชน์ของกองทุน

หมู่บ้านในระหว่างที่ยังช าระบัญชีไม่เสร็จ 
(๒) ด าเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านเท่าที่จ าเป็นเพ่ือช าระสะสางกิจการให้เสร็จไปด้วยดี 
(๓) เรียกประชุมใหญ่ 
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(๔) ด าเนินการทั้งปวดเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความในเรื่องใด 
ๆ ในนามของกองทุนหมู่บ้าน หรือนายทะเบียน 

(๕) จ าหน่ายทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน 
(๖) ด าเนินการอย่างอ่ืนเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้การช าระบัญชีเสร็จสิ้น 
ข้อจ ากัดอ านาจของผู้ช าระบัญชีอย่างใด ๆ ห้ามมิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอก

ผู้กระท าการโดยสุจริต 
 ข้อ ๒๐ ค่าธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน และค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียตามสมควรในการช าระบัญชี
นั้น ผู้ช าระบัญชีต้องจัดการช าระก่อนหนี้รายอ่ืน เมื่อได้ช าระหนี้ของกองทุนแล้ว ถ้ามีทรัพย์สิน
เหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ช าระบัญชีไปช าระคืนให้ตามล าดับ ดังนี้ 
 (๑) เงินกองทุนหมู่บ้าน 

(๒) เงินสัจจะ หุ้นและเงินอ่ืน ๆ ของสมาชิก 
(๓) เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
ข้อ ๒๑ ถ้าเจ้าหนี้คนใดมิได้ทวงถามให้ช าระหนี้ ผู้ช าระบัญชีต้องวางเงินส าหรับจ านวนนั้นไว้

ต่อนายทะเบียนเพ่ือประโยชน์แก่เจ้าหนี้ และให้ผู้ช าระบัญชีมีหนังสือแจ้งก าหนดวางเงินไปยังเจ้าหนี้
โดยไม่ชักช้า 

ถ้าเจ้าหนี้ไม่รับเงินจนพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันที่ผู้ช าระบัญชีวางเงินไว้ต่อนายทะเบียน 
เจ้าหนี้ย่อมขาดสิทธิในเงินจ านวนนั้น และให้นายทะเบียนจัดส่งเป็นรายได้ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติให้เสร็จภายในเวลาอันสมควร 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้ช าระบัญชีเสนอรายงานต่อนายทะเบียนทุกเดือนแต่ไม่เกินระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 ถ้าปรากฏข้อบกพร่องในการช าระบัญชี นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้ผู้ช าระบัญชีแก้ไข 
ข้อบกพร่อง และรายงานต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๒๓ เมื่อได้ช าระบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเสร็จแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีท า
รายงานการช าระบัญชี แสดงว่าได้ด าเนินการปิดบัญชีและจัดการทรัพย์สินของกองทุนไปอย่างใด 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการช าระบัญชีและจ านวนทรัพย์สินที่จ่ายตามข้อ ๒๐ เสนอต่อผู้สอบบัญชี 
 เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ช าระแล้ว ให้ผู้ช าระบัญชีเสนอต่อนายทะเบียน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรับรองบัญชีที่ช าระนั้น นายทะเบียนเห็นชอบด้วยแล้วให้ถือว่า
เป็นที่สุดแห่งการช าระบัญชี และให้นายทะเบียนถอนชื่อกองทุนหมู่บ้านออกจากทะเบียน 

ข้อ ๒๔ เมื่อนายทะเบียนให้ความเห็นชอบในการช าระบัญชีตามข้อ ๒๓ แล้ว ให้ผู้ช าระบัญชี
มอบบรรดาสมุดบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้ช าระบัญชีเสร็จ
แล้วนั้นแก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 
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ให้นายทะเบียนรักษาสมุดบัญชีและเอกสารที่ได้รับไว้เป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่ถอนชื่อ
กองทุนหมู่บ้านนั้นออกจากทะเบียน 

สมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีส่วนได้เสียดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ในคดีฟ้องเรียกหนี้สินที่กองทุนหมู่บ้านเป็นลูกหนี้อยู่ให้ถือว่าผู้ช าระบัญชีเป็นลูกหนี้อยู่ในฐาน

เช่นนั้น ทั้งนี้ห้ามมิให้ฟ้องเมื่อพ้นก าหนดสองปีนับแต่วันถืงท่ีสุดแห่งการช าระบัญชี 
 

หมวด ๕ 
การด าเนินคดี 

________________ 
ข้อ ๒๕ เมื่อกองทุนหมู่บ้านใดนายทะเบียนสั่งให้ชดใช้หรือส่งคืนเงินที่ เบิกจ่ายไปแล้วตามข้อ 

๑๗ วรรคหนึ่ง หรือ เลิก ยุบรวม แยกบางส่วน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคืนเงินที่ได้รับจัดสรร
จากรัฐ หากคืนไม่ได้ นายทะเบียนมีสิทธิเรียกร้องเงินคืน 

ข้อ ๒๖ กรณีกองทุนหมู่บ้านใดมีนายทะเบียนสั่งให้ชดใช้หรือส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วตาม
ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือ เลิก ยุบรวม แยกบางส่วน เมื่อช าระบัญชีเสร็จแล้ว มีหนี้ค้างอยู่กับกองทุน 
คณะกรรมการหรือสมาชิก ให้นายทะเบียนมีอ านาจเรียกเงินคืนได้ 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี ค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการและ
เงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนด 
 

หมวด ๖ 
การอุทธรณ์ 

________________ 
 ข้อ ๒๗ ในกรณีกองทุนหมู่บ้านที่นายทะเบียนสั่งให้ชดใช้หรือส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วตาม
ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง หรือ กองทุนหมู่บ้านที่ถูกสั่งให้เลิก ยุบรวม แยกบางส่วน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยท าเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง และให้นายทะเบียนส่งค าอุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยไม่ชักช้า ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติให้ถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สุวิทย์ คุณกิตติ 
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๔ 

ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

________________ 
เพ่ือให้การจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามพระราชบัญญัติกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วยการรับจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘(๑) ข้อ ๙ อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๕ มาตรา ๘ มาตรา ๑๙ (๕) และมาตรา ๒๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
จึงได้ออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตาม

ระเบียบนี้ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพ้ืนที่

อ่ืน ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ

คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“กรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือ

กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน หรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง 

แล้วแต่กรณี 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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“ผู้อ านวยการ” หมานความว่า ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ 

“นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า ผู้อ านวยการ หรือบุคคลซึ่งผู้อ านวยการมอบ
อ านาจ 

“หนังสือส าคัญ” หมายความว่า หลักฐานที่นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านออกให้กองทุน
หมู่บ้านที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้อง 

“คณะกรรมการเครือข่าย” หมายความว่า คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับ
จังหวัด คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
ระดับต าบล 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ 

 
หมวด ๑ 

นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน 
________________ 

ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการเป็นนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน 
ข้อ ๖ ให้นายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) มอบอ านาจให้บุคคลท าหน้าที่แทนนายทะเบียน และ/หรือผู้ช่วยนายทะเบียนเพ่ือ

ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
(๒) ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจดทะเบียน

นิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน 
(๓) ออกประกาศ ค าสั่งต่าง ๆ รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๔) รายงานผลการด าเนินการจัดตั้ งและจดทะเบียนนิติบุ คคลกองทุนหมู่บ้ านต่อ

คณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด ๒ 

การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน 
________________ 

ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเครือข่ายให้การสนับสนุนสร้างความเข้าใจและ
สร้างการเรียนรู้ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน
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หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบอื่น ๆ 

ข้อ ๘ ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมหัวหน้าครัวเรือนในหมู่บ้าน
ครัวเรือนละหนึ่งคน เพ่ือเปิดเวทีชาวบ้านในการชี้แจง ท าความเข้าใจเตรียมความพร้อมและ
ด าเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยมีอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ตลอดจนสนับสนุนให้การเลือกสรรด าเนินไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้ามาประชุมจะต้องมีหัวหน้าครัวเรือนจ านวนไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน ทั้งนี้ หัวหน้าครัวเรือนอาจมอบอ านาจให้ผู้แทนครัวเรือนเข้าประชุม
แทนได้ 

เมื่อที่ประชุมก าหนดวิธีการเลือกแล้วเสร็จ ให้ผู้ใหญ่บ้านและคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับอ าเภอสนับสนุนให้การเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นไปตามมติของเวทีชาวบ้าน 

ในส่วนของชุมชนเมือง ให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ หรือระดับเขต
เป็นผู้ท าหน้าที่แทนผู้ใหญ่บ้านตามวรรคแรก 

ข้อ ๙ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านให้น าบทบัญญัติตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท าระเบียบ ข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน เสนอต่อเวที
ประชาคมรับรอง 

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รับสมาชิก และเปิดบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ 
๑) ภายใต้ชื่อบัญชี “กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณี (ชื่อบ้านหรือชื่อชุมชน
....................หมู่ที่.............ต าบล/แขวง.................อ าเภอ/เขต..............จังหวัด....... .............)” ไว้กับ
ธนาคาร เพ่ือรับโอนเงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ และเปิดบัญชีเงินสะสม (บัญชีที่ ๒) เพ่ือ
รองรับเงินฝากของสมาชิก 

 
หมวด ๓ 

การจัดการความรู้และการพิจารณาความพร้อม 
________________ 

ข้อ ๑๑ ให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเครือข่าย ให้การสนับสนุนคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน ในการเรียนรู้ด้านปรัชญา วัตถุประสงค์ และการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้
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เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะอันเป็นพ้ืนฐานความพร้อมของการบริหารจัดการกองทุนและการ
จดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียน 

ข้อ ๑๒ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาความพร้อมของกองทุนหมู่บ้าน ให้ค านึงถึงหลักการ 
ดังนี้ 

(๑) ความพร้อม ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านรวมทั้งการ
แสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งความพร้อมในการเข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและการควบคุมดูแล
กันเองในการใช้ประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน 

(๒) ความพร้อมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เป็นความพร้อมของบุคคลด้านความรู้
และประสบการณ์ในการบริหารกองทุนทางสังคมของหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารหมู่บ้าน 
กองทุนอาชีพและกองทุนสวัสดิการ และความพร้อมในการเข้าบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 

(๓) การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านที่สอดรับและเกื้อกูลกันในส่วนเงินอุดหนุนจากกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและกองทุนทางสังคมหรือกองทุนที่หน่วยงานราชการจัดตั้งขึ้น 

(๔) การมีระบบการตรวจสอบระบบบัญชีและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโดยสมาชิก และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรมของกองทุน
หมู่บ้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพาตนเอง เพ่ือความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 (๕) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิกในการกู้ เงินเกี่ยวกับระเบียบของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบถึงหลักการ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ถูกต้อง 

(๖) กองทุนหมู่บ้านมีการเรียนรู้ด้านการออมเงิน สวัสดิการ สวัสดิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน 

ข้อ ๑๓ กองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการเตรียมความพร้อม ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ของนายทะเบียนที่ก าหนด ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นขอจัดตั้งและ
จดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียน ณ สถานที่ที่นายทะเบียนก าหนด พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบค าขอยื่นจดทะเบียน ดังนี้ 
 (๑) ชื่อกองทุนหมู่บ้านและรหัสกองทุนหมู่บ้าน 

(๒) ส าเนาสมุดบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) และบัญชีเงินสะสม (บัญชีที่ ๒) 
(๓) ส าเนาระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 
(๔) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
(๕) บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
(๖) ส าเนารายงานการประชุมเวทีประชาคม 
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 (๗) แผนการด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน 
(๘) แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน 
นอกจากเอกสารหลักฐานประกอบค าขอทะเบียนดังกล่าวแล้ว กองทุนหมู่บ้านจะต้องแนบ

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่นายทะเบียนก าหนด 
ข้อ ๑๔ เมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วให้

พิจารณาการขอจัดตั้งและจดทะเบียนให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับค าขอและให้ปิด
ประกาศรายชื่อกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียน ณ ส านักงานรับจัดตั้งและจด
ทะเบียนนั้น 

กรณีนายทะเบียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานการจัดตั้งและจดทะเบียนไม่ถูกต้อง ซึ่งนาย
ทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการผิดพลาดที่มิใช่สาระส าคัญ ให้นายทะเบียนมีอ านาจแก้ไข 

ข้อ ๑๕ กองทุนหมู่บ้านใดขาดเอกสารหลักฐานที่เป็นสาระส าคัญอย่างหนึ่งอย่างให้นาย
ทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ตรวจพบเพ่ือแก้ไขให้ครบถ้วน
ถูกต้อง 
 ข้อ ๑๖ ให้นายทะเบียนออกหนังสือส าคัญแสดงการเป็นนิติบุคคลให้แก่กองทุนหมู่บ้านที่
ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียนแล้ว 
 

หมวด ๔ 
การจัดการความรู้และการพิจารณาความพร้อม 

________________ 
ข้อ ๑๗ เมื่อกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านแล้วให้

คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไปยังบัญชีกองทุนหมู่บ้านแห่ง
ระเบียบนี้ บัญชีละหนึ่งล้านบาทภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จาก
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด 
 ในกรณีคณะกรรมการไม่สามารถจัดสรรเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรค
หนึ่งให้ขยายระยะเวลาต่อได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๑๘ กองทุนหมู่บ้าน เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้ว เงินหนึ่งล้านบาทที่คณะกรรมการจัดสรรให้
นั้น ให้ถือว่าเป็นเงินของรัฐที่มอบหมายให้กองทุนหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้ระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
________________ 

เพ่ือให้ด าเนินการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สอดคล้อง ตามหลักการ
เหตุผล และสาระส าคัญของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้
เหมาะสมยิ่งขึน้ 

อาศัยความตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๑ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงออก
ระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไว้แทนดังนี ้

 
หมวด ๑ 

ข้อความทั่วไป 
________________ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชิ ว่าด้วยการจัดตั้ง

และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ – ๗) 
ที่ออกตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมกากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ – ๕) 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขต

พ้ืนที่อ่ืน ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุน และ

ติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร 
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“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนและ
ติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ หรือเขต 

“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 

“กรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือ
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 

“ส านักงาน” หมายความ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารที่คณะกรรมการก าหนดให้ใช้บริการในการด าเนินงาน

กองทุนหมู่บ้าน 
“ครัวเรือน” หมายความว่า ครอบครัวตามทะเบียนบ้าน อันประกอบด้วยบิดา มารดา สามี 

ภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง เป็นต้น อยู่รวมกัน 
“หัวหน้าครัวเรือน” หมายความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน 
“หุ้น” หมายความว่า การออมทรัพย์ในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลค่าของหุ้นให้เป็นไป ตามระเบียบ

หรือข้อบังคบัที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด 
“เงินฝากสัจจะ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไว้กับกองทุนหมู่บ้าน 

โดยให้ถือว่าเงินออมเป็นเงินสะสม ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีกองทุนหมู่บ้านก าหนด 
“เงินรับฝาก” หมายความว่า เงินรับฝากประเภทต่าง ๆ นอกเหนือจากเงินออมตามที่กองทุน

หมู่บ้านก าหนด 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของกองทุนหมู่บ้าน หรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง

แล้วแต่กรณี 
“ที่ประชุมสมาชิก” หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีหรือท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ 
“บัญชีกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อ

หมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๑ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล 
“บัญชีเงินสะสม” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อ

หมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๒ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินฝากประเภทอ่ืน
นอกเหนือจากเงินท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 

“บัญชีเงินกู้ยืม” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อ
หมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๓ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงนิ 

“บัญชีเงินอุดหนุน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อ
หมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๔ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินอุดหนุน หรือเงินบริจาค 
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ข้อ ๖ ในกรณีกองทุนหมู่บ้านใดไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ เนื่องจากโดยสภาพข้อเท็จจริงสุดวิสัยที่ด าเนินการได้ ให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านรายงานปัญหา และเสนอระเบียบปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับอ าเภอพิจารณา และน าเสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นรายกรณี ต่อไป 

 
หมวด ๒ 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
________________ 

ข้อ ๗ ปรัชญาหรือหลักการส าคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คือ 
(๑) เสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น 
(๒) ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่า และภูมิปัญญา 

ของตนเอง 
(๓) เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 
(๔) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม 
(๕) กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน 
ข้อ ๘ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นแหล่งเงินทุน เพ่ือจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้าง

งาน เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริม และพัฒนาไปสู่ การสร้างสวัสดิภาพ 
สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 
 (๒) เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุน และประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้าน 
 (๓) ส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้าน หรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและ
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของตนเอง 

(๔) สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้าน
การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพ และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

(๕) สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่
ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

ข้อ ๙ ทุนและทรัพย์สินในการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ประกอบด้วย 
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(๑) เงิน หรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 (๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
 (๓) เงิน หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้รับบริจาคโดยปราศจาก
เงื่อนไขหรือข้อผูกพันใด ๆ 

(๔) ดอกผล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 ข้อ ๑๐ ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” กับธนาคาร เพ่ือส ารองจ่ายและเตรียมจัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้าน 

ให้ธนาคารโอนเงินจาก “บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เข้าบัญชีกองทุน
หมู่บ้านตามค าสั่งจ่ายของคณะกรรมการ 
 ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการจัดสรรจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไปยังบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและบัญชีกองทุนชุมชนเมืองตามข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ บัญชีละหนึ่งล้านบาทภายใน
ระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด 

ในกรณีคณะกรรมการไม่สามารถจัดสรรเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรค
หนึ่ง ให้ขยายระยะเวลาต่อได้อีกไม่เกินสินห้าวัน 
 ข้อ ๑๒ ในการอนุมัติให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเริ่มเข้าบริหารจัดการและเบิกจ่ายเงิน
จากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน หรือบัญชีกองทุนชุมชนเมืองให้คณะกรรมการพิจารณาในหลักการ ดังนี้ 
 (๑) ความพร้อม ความสนใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
รวมทั้งการแสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งความพร้อมในการเข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และการ
ควบคุมดูแลกันเองในการใช้ประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านของประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 
 (๒) ความพร้อมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เป็นความพร้อมของบุคคลด้านความรู้
และประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนทางสังคมของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์ ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนอาชีพ และกองทุนสวัสดิการ และความพร้อมในการเข้าบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน 

(๓) การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านที่สอดรับและเกื้อกูลกันในส่วนเงินอุดหนุนจากกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกองทุนทางสังคมหรือกองทุนที่หน่วยงานราชการ จัดตั้งขึ้น 
 (๔) การมีระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านโดยสมาชิก และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการด าเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพาตนเอง เพ่ือความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในหมวด ๕ แห่งระเบียบนี้ เมื่อคณะกรรมการจัดสรรเงินกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไปยังบัญชีกองทุนหมู่บ้านและบัญชีกองทุนชุมชนเมืองให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านด าเนินการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบข้อบังคับกองทุน
หมู่บ้าน 
 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้อ านวยการเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านด าเนินการกองทุนหมู่บ้านในลักษณะที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนหมู่บ้านไม่ปฏิบัติตามประกาศ 
ระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งของคณะกรรมการ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาสั่งระงับการจ่ายเงิน
ของกองทุนหมู่บ้านหรือให้กองทุนหมู่บ้านชดใช้หรือให้ส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว โดยให้แจ้งค าสั่งเป็น
หนังสือไปยังกองทุนหมู่บ้าน หากกองทุนหมู่บ้านไม่เห็นด้วยกับค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของผู้อ านวยการ 

  
หมวด ๓ 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
________________ 

ข้อ ๑๔ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน ปลัดจังหวัด เป็นรองประธาน ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) คลังจังหวัด 
ผู้แทนสถาบันการศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด 
เกษตรจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอ่ืน ๆ จ านวนห้าคน ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านระดับจังหวัดจ านวนห้าคน เป็นอนุกรรมการ พัฒนาการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและข้อมูลส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นอนุ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง พนักงานส านักงาน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง 
 ให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจาก
องค์กรประชาชนและอ่ืน ๆ จ านวนห้าคน ส าหรับผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับ
จังหวัดจ านวนห้ าคน ให้ เครือข่ ายกองทุนหมู่บ้ าน เลือกกัน เอง แล้ ว เสนอชื่ อต่อประธาน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) รับขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) สนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชนเมือง และให้ความเห็นผล
การประเมิน 
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 (๓) จัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณการพัฒนา และบูรณาการขับเคลื่อนงาน
กองทุนหมู่บ้าน 

(๔) เป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ให้กับกองทุนหมู่บ้าน ตลอดจนเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านทุกระดับ 
 (๕) ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบ
หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และบรรลุตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ 
 (๖) ประสานความร่วมมือ เพ่ือสนับสนุนด้านวิชาการ และการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด 

(๗) จัดท าระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านต่าง ๆ ในจังหวัดเพ่ือ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทราบ 
 (๘) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดให้คณะกรรมการทราบตาม
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด 

(๙) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับจังหวัด 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๑๕ ให้ มี อนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพ มหานคร ประกอบด้ วย ปลัด

กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นรองประธาน ผู้แทนการเคหะ
แห่งชาติ ผู้แทนส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทน
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้อ านวยการส านักการคลังกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
องค์กรประชาชนและอ่ืน ๆ จ าวนห้าคน ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง
กรุงเทพมหานครจ านวนห้าคนเป็นอนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการกองพัฒนาชุมชน ส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมานครเป็น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง พนักงานส านักงาน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คนที่สอง 

ให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จากองค์กรประชาชนและอ่ืน ๆ จ านวนห้าคน ส าหรับผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชน
เมืองกรุงเทพมหานครจ านวนห้าคน ให้เครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเอง แล้วเสนอชื่อต่อ
ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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(๑) รับขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด 
(๒) สนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร และให้

ความเห็นผลการประเมินความพร้อมของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งผ่านกาประเมินของคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับเขตร่วมกับชุมชนตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) จัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณการพัฒนา และบูรณาการ การขับเคลื่อน
งานกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๔) เป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตลอดจนเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองทุกระดับ 

(๕) ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป
ตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และบรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ 

(๖) ประสานความร่วมมือ เพ่ือสนับสนุนด้านวิชาการ และจัดการให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา และความต้องการของกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๗) จัดท าระบบข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทราบ 

(๘) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการ
ทราบตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการก าหนด 

(๙) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับกรุงเทพมหานคร 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ข้อ ๑๖ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ ประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นประธาน 

ปลัดอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มหรือฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นรองประธาน ปลัดเทศบาลหรือ ปลัดเมือง
พัทยาท้องถิ่นอ าเภอ เกษตรอ าเภอ ผู้อ านายการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ ผู้แทน
สถาบันการเงินที่ เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอ่ืน ๆ จ านวนห้าคน ผู้แทน
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอจ านวนห้าคน เป็นอนุกรรมการ พัฒนาการอ าเภอ 
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอจ านวนหนึ่งคน เป็ น
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนอ าเภอ ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร
ประชาชนและอ่ืน ๆ จ านวนห้าคน ส าหรับผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ
จ านวนห้าคน ให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเลือกกันเอง แล้วเสนอชื่อต่อประธานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับอ าเภอ เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 
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 ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอด้วยกระบวนการเรียนรู้ 

การมีสว่นร่วม และการพึ่งพาตนเอง 
(๒) จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณกองทุนหมู่บ้านของ

จังหวัด 
(๓) จัดท าแผนงานและโครงการเพื่อบูรณาการการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
(๔) เป็นหน่วยจัดการความรู้เพื่อบูรณาการการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อขัดแย้งของกองทุน

หมู่บ้าน 
(๖) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในอ าเภอให้คณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับจังหวัดตามระเบียบหรือวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมอบหมาย 
ข้อ ๑๗ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการเขต เป็นประธาน ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด เป็นรองประธาน ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 
หัวหน้าฝ่ายการคลังเขต ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอ่ืน ๆ จ านวนห้าคน ผู้แทน
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองระดับเขตจ านวนห้าคน เป็นอนุกรรมการ หัวหน้าฝ่าย
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขต เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ นักพัฒนาชุมชนระดับ ๖ 
ตามท่ีผู้อ านวยการเขตมอบหมายจ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ 

ให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขต ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กร
ประชาชนและอ่ืน ๆ จ านวนห้าคน ส าหรับผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองระดับเขต
จ านวนห้าคน ให้เครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเอง แล้วเสนอชื่อต่อประธานคณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับเขต เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งต่อไป 

ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านในระดับเขตด้วยกระบวนการเรียนรู้

การมีส่วนร่วม และการพึ่งพาตนเอง 
(๒) จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณกองทุนหมู่บ้านใน

ระดับเขตกรุงเทพมหานคร 
(๓) จัดท าแผนงานและโครงการ เพ่ือบูรณาการการพัฒนากองทุนหมู่บ้านในระดับเขต

กรุงเทพมหานคร 
(๔) เป็นหน่วยจัดการความรู้ เพ่ือบูรณาการการพัฒนากองทันหมู่บ้านในระดับเขต

กรุงเทพมหานคร 
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(๕) ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าการแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อขัดแย้งของกองทุน
หมู่บ้านในระดับเขตกรุงเทพมหานคร 

(๖) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขตให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ
กรุงเทพมหานครตามระเบียบ หรือวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานครมอบหมาย 
ข้อ  ๑๘  ให้ ป ระธานกรรมการกองทุนหมู่ บ้ านและชุมชน เมื องแห่ งชาติ  แต่ งตั้ ง

คณะอนุกรรมการสนับสนุน และติดตามการด าเนินงานกองทุนชุมชนอ่ืนที่จะด าเนินการจัดตั้งเป็น
กองทุ นหมู่ บ้ านตามแต่ กรณี  โดยให้ มี อ านาจหน้ าที่ ในลั กษณ ะเดียวกัน  หรือ เสมือนกับ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้ านระดับอ าเภอ และ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด 

ในระยะเริ่มแรก หากประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
อ าเภอ และเขต ที่ยังมิได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอ่ืน ๆ ผู้แทนคณะกรรมการ
เครือข่ ายกองทุนหมู่บ้ าน เป็นอนุกรรมการตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ให้
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับต่าง ๆ สามารถด าเนินการประชุมได้โดยให้ถือว่าครบองค์ประชุม
ตลอดจนมีอ านาจหน้าที่ตามวรรคสามของข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ได้ 

เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนกลไกท้องถิ่นในการด าเนินการพัฒนา การเรียนรู้ร่วมกันในการ
บริหารการจัดการกองทุนด้วยความสมัครใจ ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งคณะท างาน โดยค านึงถึงผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่มหรือ
องค์กรประชาชน เครือข่ายชุมชน ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้น าธรรมชาติ ในท้องถิ่นที่มีความรู้หรือมี
ประสบการณ์ ด้านการพัฒนากองทุน หรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในจ านวนตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
โดยให้มีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร 

หมวด ๔ 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

________________ 
ข้อ ๑๙ ให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจ านวนไม่น้อยกว่า

เก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งมาจากสมาชิกโดยการคัดเลือกกันเองจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน และ
ชุมชนเมือง และต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐ 
 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้นควรค านึงถึงจ านวนกรรมการชายและหญิงใน
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านนั้น ให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน ออกระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน ตามมติของที่ประชุมสมาชิก โดยค านึงถึงหลักศาสนา 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

ข้อ ๒๐ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(๑) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองติดต่อกันเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
(๒) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๓) เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติบกพร่องในศีลธรรมอันดีมีความรับผิดชอบ เสียสละ มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมชุมชน ไม่ติดการพนัน ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงิน 
ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือบุคคลล้มละลาย 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิด
ต่อทรัพย์สิน เว้นแต่ความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ หรือบุกรุก 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือสร้างความ
เสียหายร้ายแรงแก่ทางราชการ องค์กร หรือหน่วยงานที่สังกัด 

(๘) ไม่เป็นผู้ที่เคยพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามข้อ ๒๓ (๓) และ (๔) 
ข้อ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได้ 

หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน 
(๒) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน 
(๓) จัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน หรือส านักงานกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
(๔) รับสมาชิกและจัดท าทะเบียนสมาชิก 
(๕) จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 
(๖) พิจารณาเงินกู้ยืมเงินให้แก่สมาชิก หรือกองทุนหมู่บ้านอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
(๗) ท านิติกรรม สัญญา หรือด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้าน 
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(๘) จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(๙) ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจ
ชุมชน ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนอ่ืน ๆ ที่
มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

(๑๐) พิจารณาด าเนินการใด ๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดของ
สมาชิกและหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

(๑๑) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้าน หรือ
ชุมชนเมือง 

(๑๒) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้าน 
(๑๓) รายงานผลการด าเนินการปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้าน

ให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดหรือมอบหมาย 

ด าเนินการใด ๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับ
จัดสรรจากกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ข้อ ๒๒ กรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามข้อ ๒๘ เข้าด ารง

ต าแหน่ง ให้กรรมการกองทุนหมู่บ้านจับสลากออกจ านวนกึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านทั้งหมด กรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ถูกจับสลากออกไม่ถือว่าพ้นต าแหน่งตามวาระ กรรมการ
กองทุนหมู่บ้านที่พ้นต าแหน่งอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 

ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากต าแหน่งตามวรรคสอง และพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วยกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๙ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน 

กรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ แต่จะด ารง
ต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ได้รับมติจากที่ประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองให้เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
ต่อและมีความประสงค์ท่ีจะปฏิบัติงานต่อไปให้มีสิทธิเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่อไปตามวาระ 
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ให้กองทุนหมู่บ้าน จัดท ารายงานการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับ
การคัดเลือกเสนอให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ หรือระดับเขตทราบ 

ข้อ ๒๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการกองทุนหมู่บ้าน พ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของ

จ านวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
(๔) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมด 
(๕) ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒๐ (๔) (๕) (๖) และ (๗) 
(๖) คณะกรรมการให้ออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะ

ต้องห้ามตามข้อ ๒๐ 
ในกรณีที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

อาจแต่งตั้งบุคคลจากสมาชิกเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการกองทุนหมู่บ้านแทนก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

ให้น าบทบัญญัติในข้อ ๒๒ วรรคสี่ มาใช้บังคับกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตาม (๒) และ (๓) 

ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเลือกกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน รองประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เหรัญญิกกองทุนหมู่บ้าน และเลขานุการ
กองทุนหมู่บ้าน 

ข้อ ๒๕ การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการกองทุนหมู่บ้านท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและรอง
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านไม่มาประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกองทุน
หมู่บ้านที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกองทุนหมู่บ้านคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชี้ขาด 
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กรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนตัวในเรื่องใด ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุม
เรื่องนั้น 

 
หมวด ๕ 

กองทุนหมู่บ้านและสมาชิก 
________________ 

ข้อ ๒๖ กองทุนหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่ม

รายได้ และลดรายจ่าย หรือส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือ
ประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

(๒) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนส าหรับประชาชนใน
หมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 
 (๓) รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนอ่ืน เพ่ือด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ 

(๔) ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจของกองทุนหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 
 (๕) กระท าการใด ๆ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของ
สมาชิก หรือประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ
ของกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๒๗ กองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้ 
(๑) เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให้ 
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๓) เงินที่สมาชิกน ามาลงหุ้น หรือฝากไว้กับกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
(๔) เงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนที่กองทุนหมู่บ้านได้รับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไข หรือข้อผูกพัน

ใด ๆ  
(๕) ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงิน หรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน 
ข้อ ๒๘ ในวาระเริ่มแรกในส่วนของหมู่บ้าน ให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมหัวหน้าครัวเรือนใน

หมู่บ้าน ครัวเรือนละหนึ่งคน เพ่ือเปิดเวทีชาวบ้านในการชี้แจง ท าความเข้าใจ เตรียมความพร้อม 
และด าเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้ านจากผู้ที่ มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๐ โดยมี
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คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอเป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า ตลอดจนสนับสนุนให้การเลือกสรร
ด าเนินไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ผู้มาประชุมจะต้องมีหน้าหน้าครัวเรือจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน ทั้งนี้ หัวหน้าครัวเรือนอาจมอบหมายให้ผู้แทนครัวเรือนเข้าประชุม
แทนได้ 

เมื่อที่ประชุมก าหนดวิธีการเลือกแล้วเสร็จ ให้ผู้ใหญ่บ้าน และคณะอนุกรรมการสนับสนุน
ระดับอ าเภอสนับสนุนให้การเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นไปตามมติของเวทีชาวบ้าน 

ในส่วนของชุมชนเมืองให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ หรือระดับเขตเป็น
ผู้ท าหน้าที่แทนผู้ใหญ่บ้านตามวรรคแรก 

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามข้อ ๒๘ ต้องด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนหมู่บ้านต่อคณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และเปิดบัญชี
เงินฝากของกองทุนหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหลังจากได้รับเลือก 
 ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามข้อ ๒๘ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีที่ ๑ ภายใต้
ชื่อบัญชี “กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณี (ชื่อบ้านหรือชื่นชุมชน........... หมู่ที่
............... ต าบล/แขวง............. อ าเภอ/เขต.... .................... จังหวัด....................... ........)” ไว้กับ
ธนาคาร เพื่อรับโอนเงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการ 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามข้อ ๒๘ สามารถเปิดบัญชีสะสมหรือบัญชี ๒ บัญชีเงินกู้ยืม
หรือบัญชี ๓ บัญชีเงินอุดหนุนหรือบัญชี ๔ ได้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่
กองทุนหมู่บ้านก าหนด 

ข้อ ๓๐ สมาชิก ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนั้น และมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 

การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก ให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความต้องการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมืองเป็นหลัก 

ข้อ ๓๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้สมาชิกถือหุ้นของกองทุนหมู่บ้าน หรือมีเงินฝากสัจจะไว้ที่กองทุนหมู่บ้าน 

ในการช าระค่าหุ้น สมาชิกอาจช าระเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กองทุนหมู่บ้านก าหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 

ข้อ ๓๒ ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีสมาชิก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในก าหนด
ระยะเวลาสิบห้าวัน นับจากวันที่กรรมการกองทุนหมู่บ้านพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เพ่ือพิจารณาผล
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การด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และรับรองกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับเลือก
ใหม ่

วิธีการในการเรียกประชุมให้เป็นไปตามที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด โดยค านึงถึงจารีตประเพณี
ของแต่ละหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

ข้อ ๓๓ นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีแล้ว คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจเรียก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ เมื่อมีเหตุที่ต้องขอมติ หรือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกตาม
ระเบียบนี้ หรือเมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะเห็นสมควร 

จากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้๕ระกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากสมาชิกซึ่งเข้าชื่อกันมีจ านวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
 ข้อ ๓๔ ในการประชุมสมาชิกต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 สมาชิกจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบอ านาจนั้น
จะรับมอบอ านาจจากสมาชิกเกินกว่าหนึ่งรายมิได้ 
 การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันนัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังถ้ามิใช่เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดให้ถือเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๓๕ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 

หมวด ๖ 
การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน 

________________ 
ข้อ ๓๖ สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านต้องจัดท าค าขอกู้โดยระบุ

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินอย่างชัดเจน โดยให้ยื่นค าขอกู้ดังกล่าวต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาเงินกู้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด 

ข้อ ๓๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอ านาจในการอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งไม่เกินจ านวนสอง
หมื่นบาท 
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ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้รายใดเกินกว่าจ านวนที่
ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดต่อไป แต่ทั้งนี้การอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งต้องไม่เกินจ านวนห้าหมื่นบาท 

การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอนุมัติได้รายหนึ่ง
จ านวนไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจากเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) 
ไปใช้จ่าย เพ่ือการฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อก าหนดของ
กองทุนหมู่บ้าน โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจ าวันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ซึ่งมี
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 

ข้อ ๓๘ ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติอนุมัติเงินกู้ยืมตามค าขอทั้งหมด หรือ
บางส่วน ให้บันทึกความเห็นในแบบค าขอกู้ยืมเงิน พร้อมทั้งส่งส าเนาแบบค าขอกู้ยืมเงิน ตลอดจน
เงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู้ แจ้งให้ผู้ขอกู้และธนาคารรับทราบโดยเร็ว 

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยสองคน 
เป็นผู้แทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการท าสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ 

ให้ผู้ขอกู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร และแจ้งหมายเลขบัญชีออม
ทรัพย์ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรับทราบโดยเร็ว 

การโอนเงินเข้าบัญชีตามวรรคสอง ธนาคารจะเป็นผู้ท าหน้าที่โอนเงินในบัญชี ผู้กู้ที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามค าสั่ง และเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน 

ข้อ ๓๙ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจเรียกหลักประกันเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือ
ทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน 

ข้อ ๔๐ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านก าหนดอัตราดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนเงินฝากและ
เงินกู้เป็นอัตราที่แน่นอนตามความเห็นชองจากที่ประชุมสมาชิก โดยค านึงถึงจารีตประเพณี  และ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้าน และชุมชนเมืองเป็นหลัก และปิดประกาศอัตราดอกเบี้ย หรือ
ค่าตอบแทนดังกล่าวอย่างเปิดเผย 

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเก็บรักษา หรือเบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผล
ก าไรตามเงื่อนไขและวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดอกเบี้ย และเงินตอบแทนจากผลก าไร ที่เกิดขึ้นจากการน าเงินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 
(บัญชีที่ ๑) ไปให้สมาชิกกู้ หรือยืมไปลงทุน หรือ เพ่ือการฉุกเฉินจะต้องน าเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 
(บัญชีที่ ๑) 
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(๒) ให้กองทุนหมู่บ้าน จัดท างบการเงิน ทุกหกเดือน เพ่ือจะได้รับทราบผลประกอบการของ
กองทุนหมู่บา้นโดยรวม 

(๓) ให้เบิกจ่ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลก าไรสะสมที่เกิดขึ้นมาใช้จ่าย หรือน าไปจ่าย
และจัดสรร ตามเงื่อนไข หรือระเบียบที่แต่ละกองทุนหมู่บ้านได้ก าหนดขึ้น 

(๔) ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท าหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจาก
ผลก าไรจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเบิกถอนพร้อมหลักฐาน แล้ว
ปิดประกาศให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้รับทราบ และตรวจสอบ ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้าน 

(๕) การเบิกจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากก าไร ให้กองทุนหมู่บ้านจัดท างบการเงินตาม
แบบที่ส านักงานก าหนด เพ่ือให้ธนาคารเบิกจ่ายตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน 

ข้อ ๔๑ การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
พิจารณาตามความเหมาะสมแห่งสัญญาเงินกู้แต่ละราย การช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม
พร้อมเงินตอบแทนจากผลก าไร ให้ผู้กู้ช าระให้แล้วเสร็จ ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้หรือยืมจากเงินและดอกเบี้ย หรือผลอันเกิดจาก
เงินที่ได้รับจากการจัดสรร หรือสมทบจากส านักงาน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมช าระให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 
ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ท าสัญญา ยกเว้นเงินบัญชีอ่ืน 

(๒) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้ หรือยืมเงิน หรือดอก หรือผลอันเกิดจากเงินกู้
หรือยืมจากสถาบันการเงิน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมช าระคืนตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
 สมาชิกที่ประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภทต้องไปติดต่อขอช าระคืนเงินกู้ หรือ
เงินยืมทุกประเภทกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือตรวจสอบเงินงวด (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือ
เงินยืม และเงินตอบแทนจากผลก าไร) ที่จะต้องส่งช าระคืน 

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท าหนังสือแจ้งความประสงค์ในการช าระคืนเงินกู้ หรืเงิน
ยืมทุกประเภทของสมาชิกให้กับสมาชิกจ านวนสามฉบับ 
 ให้สมาชิกน าเงิน (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลก าไร) ไปฝาก
เข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก พร้อมทั้งหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไว้กับธนาคาร 
เพ่ือให้ธนาคารถอนเงินจ านวนดังกล่าว 

ให้ธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน ซึ่งระบุไว้ในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แล้วน าฝาก
เข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) 

เมื่อธนาคารรับเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแล้วให้มอบ
หนังสือแจ้งความประสงค์ในการช าระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒) ให้กับสมาชิก 
เพ่ือให้สมาชิกน าไปเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และน าไปมอบให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตาม
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ระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านหนึ่งฉบับ เพ่ือเป็นหลักฐานในการจัดท าบัญชี หรือ
ด าเนินการในส่วนหนึ่งที่เก่ียวข้อง ส่วนอีกหนึ่งฉบับ (ฉบับที่ ๓) ให้ธนาคารจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๔๒ กองทุนหมู่บ้านสามารถด าเนินการจามข้อ ๔๑ หรืออาจสามารถก าหนดวิธีการช าระ
คืนเงินกู้ หรือเงินยืม โดยการช าระคืนต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หรือช าระคืนโดยใช้บริการ
ของธนาคารในการให้บริการในหมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้จะต้องก าหนดขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนการ
บริการที่โปร่งใสเป็นธรรมแก่สมาชิก ทั้งนี้โดยให้ก าหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน 

กองทุนหมู่บ้านใดมีวิธีการช าระคืนนอกเหนือจากข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ วรรคแรก สามารถขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการได้ 

ข้อ ๔๓ กองทุนหมู่บ้านสามารถกู้ยืมเงินกับกองทุนหมู่บ้านอื่นได้ เพื่อน าไปให้สมาชิกกู้ต่อ ไป
ลงทุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หรือ
ฉุกเฉินได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) กองทุนหมู่บ้านที่ให้กู้ และกองทุนหมู่บ้านที่ขอกู้ต้องเรียกระชุมสมาชิกเปิดเวทีประชาคม 
พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากสมาชิก โดยชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ วงเงินขอกู้ เงื่อนไขสัญญา 
ตลอดจนประเด็นส าคัญอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยต้องมีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด และให้มีผู้แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ หรือระดับเขต มาเป็นผู้สังเกตการณ์
ด้วย 
 (๒) จัดท าสัญญากู้เงิน และมีหนังสือถึงธนาคารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือให้โอนเงิน
จากบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ให้กู้ (บัญชีที่ ๑) ไปยังบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ขอกู้ (บัญชีที่ ๑) 

(๓) มีหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ หรือระดับเขตอย่างเป็นทางการ 
ทั้งนี้ เพ่ือคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอ าเภอ หรือระดับเขตจะได้แจ้งให้คณะอนุกรรมการ
สนับสนุนระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด หรือ
กรุงเทพมหานครแจ้งให้ส านักงานได้ทราบเป็นล าดับ 
 ข้อ ๔๔ ในกรณีที่ผู้กู้ผิดสัญญาไม่ช าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หรือค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้เสียเบี้ยปรับตามจ านวนที่ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กองทุนหมู่บ้าน 
ก าหนดไว้อย่างแน่นอนส าหรับจ านวนที่ขาด หรือค้างช าระเว้นแต่ผู้กู้ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันการช าระ
หนี้ 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้กู้รายหนึ่งราย
ใดก็ได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และด้วยความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง หรือ
ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามระเบียบที่กองทุนหมู่บ้านก าหนด 

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ผู้กู้มิได้เริ่มด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน หรือเมื่อมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้กู้น าเงินไปใช้นอกกรอบวัตถุประสงค์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้
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คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอ านาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย หรือ
ค่าตอบแทนที่ค้างช าระคืนเต็มจ านวนได้โดยทันที 

กรณีที่บทบัญญัติตามความในหมวดนี้ขัด หรือแย้งกลับหลักศาสนาของสมาชิกของกองทุน
หมู่บ้าน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบในการใช้ประโยชน์
จากเงินกองทุนหมู่บ้าน และการก าหนดผลตอบแทนใช้คืนกองทุนหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับหลัก
ศาสนาของสมาชิกนั้นได้ 

 
หมวด ๗ 

การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
________________ 

ข้อ ๔๖ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และจัดท ารายการรับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่ง
ครั้งและแจ้งให้สมาชิกทราบ รวมทั้งให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีรายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ตามที่เห็นสมควร ในการนี้ให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ 

ให้ผู้ตรวจสอบตามวรรคสาม จัดส่งผลประกอบการและงบการเงินให้ส านักงาน และแสดง
ความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (วันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี) 

ข้อ ๔๗ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จัดท างบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบตาม
แบบที่คณะกรรมการก าหนด และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่คณะกรรมการก าหนดภายในระยะเวลา
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี 

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน สรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบในการท าหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
จ่ายเงิน และทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ าย
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด และให้ท าบันทึกรายงาน
ผลการตรวจสอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสมาชิก และ
สาธารณชน 
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 ข้อ ๔๘ การจัดสรรก าไรสุทธิ เมื่อสิ้นปีบัญชีหากปรากฏว่าปีใดมีก าไรสุทธิคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านสามารถน าก าไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้าน
ก าหนด 

การจัดสรรก าไรสุทธิบัญชีที่ ๑ ให้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน หมู่บ้าน และชุมชน โดย
ให้จัดสรรเป็นเงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง และเงินอ่ืนตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน ทั้งนี้ 
ห้ามมิให้จัดสรรก าไรสุทธิตามส่วนการถือหุ้นของสมาชิก ส าหรับเงินสมทบกองทุนและเงินประกัน
ความเสี่ยงให้คงไว้ในบัญชีที่ ๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ 
ในการจัดสรรก าไรสุทธิของบัญชีที่ ๑ เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติได้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 
รองนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
________________ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๑ วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๒ จึงออก
ระเบียบไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่า
ด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 

“(๑) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้หรือยืมจากเงินและดอกเบี้ยหรือผลอันเกิดจาก
เงินที่ได้รับจากการจัดสรร หรือสมทบจากส านักงาน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมช าระให้แล้วเสร็จภายในก าหนด
ระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ท าสัญญา ยกเว้นเงินบัญชีอ่ืน” 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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