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ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) ในฐำนะส ำนักงำน
เลขำนุกำรของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (กทบ.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ พ.ศ. 2547 (มีผลบังคับใช้ เมื่อ 31 ธันวำคม 2547) 
ด ำเนินภำรกิจตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำรของคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติ (คณะกรรมกำร ) โดยมีนำยกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ ไ ด้รับมอบหมำยเป็ นประธำน  
ซึ่งนำยกรัฐมนตรีได้มอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำวน์) เป็นประธำน
กรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (ประธำนกรรมกำร) ตั้งแตว่ันที่ 13 สิงหำคม 2563 เป็น
ต้นมำ และมอบหมำยให้รั ฐมนตรีประจ ำส ำนั กนำยกรั ฐมนตรี (นำยอนุชำ  นำคำศั ย )  
ก ำกับดูแลองค์กำรมหำชนและหน่วยงำนของรัฐ ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

  ในปีงบประมำณ 2564 คณะกรรมกำรได้ก ำหนดแผนงำน โครงกำร และะอนุมัติ
ปรับปรุงแผนงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ในระหว่ำงปีด ำเนินกำร  กรอบวงเงินงบประมำณรวมทั้งสิ้น 
266,621,300.-บำท ภำยใต้กำรขับเคลื่อนด ำเนินงำน 5 ยุทธศำสตร์ 1 แผนงำนบริหำรส ำนักงำน  
ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการประชาชน  : 2,100,000.-บาท 
1.1 โครงกำรจัดตั้งสถำบันกำรเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้ำนฯ 
1.2 โครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระอันเกิดจำกกำรกู้ยืมเงินของธนำคำร 

(บัญชีที่ 3) 

   2. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : 32,259,000.-บาท 
2.1 แผนงำนประชำรัฐ 
   2.1.1 งบบริหำรโครงกำรประชำรัฐ 
   2.1.2 จัดท ำคู่มือบัญชีประชำรัฐกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

   3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : 5,379,000.-บาท 
3.1 โครงกำรสร้ำงผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนฯ 
3.2 คลินิกกองทุน 
3.3 กำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่ ระหว่ำงตรวจสอบพยำนหลักฐำนเอกสำรที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนกำรด ำเนินคดี 
3.4 โครงกำรฝึกอบรมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ

กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ ฉบับปรับปรุงใหม่ 

   4. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน : 6,700,000.-บาท 
  4.1 โครงกำรประเมินศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกองทนุหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 

บทสรุปผู้บริหำร 



   5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน : 3,431,100.-บาท 
  5.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
  5.2 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติ อนุกรรมกำร และผู้อ ำนวยกำร 

   6. แผนงานบริหารส านักงาน  : 216,752,200.-บาท 
6.1 งบบริหำรส ำนักงำน สทบ. ส่วนกลำง 
6.2 งบบริหำรส ำนักงำน สทบ. สำขำ 

 

และกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ส ำคัญตำมนโยบำยรัฐบำลภำยใต้กำรขับเคลื่อนโครงกำร
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้แก่ โครงกำรพัก
ช ำระหนี้สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมควำมสมัครใจโดยมีผลกำรด ำเนินงำนปรำกฎว่ำมี
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเข้ำร่วมโครงกำรพักช ำระหนี้ฯ  จ ำนวน 3,009 กองทุน จ ำนวนสมำชิก 
423,909 รำย วงเงินกู้ที่พักช ำระ เป็นเงิน 6,188,237,793.00 บำท 
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วิสัยทัศน์ 

      “กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
เป็นศูนย์กลำง และโครงข่ำยกำรเรียนรู้ 
เงินทุน  สวัสดิภำพ สวัสดิกำร และ 
กำรแก้ไขปัญหำ ของหมู่บ้ำนและชุมชน
เพื่อพึ่งพำตนเองอย่ำงยั่งยืน ครัวเรือน
สมำชิกมีควำมเป็นอยู่ที่พอเพียง อบอุ่น 
เข้มแข็ง สู่กำรเป็นภูมิคุ้มกันทำงเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวม” 

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้ำน
และชุมชนเมือง ส ำหรับกำรลงทุนเพื่อกำร
พัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ 

2. เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมืองให้มขีีดควำมสำมำรถในกำร
จัดระบบและบริหำรจัดกำรเงินทุนของ
ตนเอง   

3. เพื่อเสริมสร้ำงกระบวนกำรพึ่งพำ
ตนเองของหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองในกำร
เรียนรู้ และพัฒนำควำมคิดริเริ่มตลอดจน
เสริมสร้ำงศักยภำพและส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงในหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 

4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐำนรำก
ของประเทศเชิงรุก รวมทั้งเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในอนำคต"  

พันธกิจ 

1. สร้ำงระบบเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำก
ด้วยควำมเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของ
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง เพื่อเป็นกลไก 
ศูนย์กลำงและโครงข่ำยกำรเรียนรู้ เงินทุน 
สวัสดิภำพ สวัสดิกำร และกำรแก้ไขปัญหำ  
2 .พัฒนำระบบเศรษฐกิ จและสั งคม
ครัวเรือนและหมู่บ้ำนชุมชนไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของชำติ ด้วยแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ตำมวิถีและภูมิ
ปัญญำตนเองของชุมชนท้องถ่ิน” 

 

ภารกิจ 
1. สนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ในหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
ส ำหรับกำรลงทุน เพื่อกำรพัฒนำอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย และบรรเทำเหตุฉุกเฉิน 
กรณีจ ำเป็นเร่งด่วน 
2. ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม และพึ่งพำตนเองของหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองด้วยกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ควำมคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้ำงศักยภำพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
3. ส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดระบบและบริหำรจัดกำร
เงินกองทุนของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนสู่กำรเป็นสถำบันกำรเงินชุมชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนและชุมชนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้วยกระบวนกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมแก้ปัญหำ และร่วมพัฒนำโดยประชำชนในหมู่บ้ำนและชุมชน 
5. กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐำนรำกของประเทศในเชิงรุก และเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงเศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมของประเทศ 
6. ส่งเสริมให้ประชำชนเป็นผู้บริหำรจัดกำรเอง มุ่งพัฒนำศักยภำพของคนในหมู่บ้ำน/ชุมชนให้สำมำรถคิด
วิเครำะห์และเกิดกำรท ำงำนเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพิ่มขีดควำมสำมำรถของคนในหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้ำสู่
กระบวนกำรมีส่วนร่วมโดยอำศัยกำรสร้ำงเครือข่ำยของกำรท ำงำนแบบพหุภำคี 



  
 

 

บทบาทคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (คณะกรรมกำร) โดย 
รองนำยกรัฐมนตรี (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) ประธำนกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติได้ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อขับเคลื่อนและติดตำมกำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมืองแห่งชำติ (กทบ.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ซึ่งมีสำระส ำคัญมติที่ประชุม ดังนี้ 

1. เพื่อให้กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จึงได้มอบหมำยให้นำยอนุชำ  นำคำศัย ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร และรัฐมนตรีประจ ำ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมำยจำกนำยกรัฐมนตรีให้ก ำกับ ดูแลส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) ได้ศึกษำ พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ กำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ของ สทบ. รวมถึงกำรเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อขับเคลื่อนในด้ำนต่ำงๆ อำทิ กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรพัฒนำระบบงำน กำรติดตำมด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ เป็นต้น 

 

2. มอบหมำยให้ สทบ. ด ำเนินกำร และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุงตำม
ควำมเห็นของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
เมืองแห่งชำติ 

 

3. อนุมัติแผนงำน โครงกำร และงบประมำณด ำเนินงำนของ สทบ. ในปี 2564 
รวมทั้งแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2564 เพื่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำม
นโยบำยของรัฐบำล คณะกรรมกำรฯ และแผนงำนโครงกำรที่ต่อเนื่องและเพียงพอในกำรสนับสนุน 
ส่งเสริมพัฒนำกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ภำยใต้ 5 ยุทธศำสตร์ 1 แผนงำนบริหำรส ำนักงำน 

และอนุมัติปรับปรุงแผนงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในระหว่ำงปีด ำเนินกำร 

4. อนุมัติ เงินจัดสรรงบประมำณให้กับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ชุมชนละ 
1,000,000.-บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) จ ำนวน 6 ชุมชน วงเงิน 6,000,000.-บำท (หกล้ำนบำทถ้วน) 
ท ำให้มีกำรจัดตั้งกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ทั่วประเทศ จ ำนวน 79,610 กองทุน 

 กองทุนหมู่บ้ำน จ ำนวน    75,000 กองทุน 

 กองทุนชุมชนเมือง จ ำนวน     3,872 กองทุน 

 กองทุนชุมชนทหำร จ ำนวน       738 กองทุน 

ผลการด าเนินงานป ี2564 กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ



  5 . อนุมัติงบประมำณให้กับเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองระดับภูมิภำค  
4 ภำค (ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง และภำคใต้) ภำคละ 100,000.-บำท 
(หนึ่งแสนบำทถ้วน) รวมจ ำนวน 400,000.-บำท (สี่แสนบำทถ้วน) 

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมืองแห่งชำติ จ ำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
เมืองแห่งชำติ คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำด้ำนกฎหมำย และ 
คณะอนุกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัล 

7. พิจำรณำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้ค้ำงช ำระอันเกิดจำกกำรกู้ยืมเงินของธนำคำร
ออมสิน โดยให้สทบ. ด ำเนินกำรประสำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองและสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมืองที่อยู่ในข่ำยมีหนี้ค้ำงช ำระใกล้ระยะเวลำ 90 วัน เพื่อให้เข้ำร่วมมำตรกำรให้ควำม
ช่วยเหลือภำยในเดือนมีนำคม 2564 รวมถึงสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง ที่อยู่ในข่ำยมีหนี้
ค้ำงช ำระใกล้ ระยะเวลำ 60 วัน ให้เข้ำร่วมมำตรกำรช่วยเหลือภำยในเดือนเมษำยน 2564 เพื่อ
พิจำรณำกำรพักชำระหนี้เงินต้น จ ำนวน 1-2 ปี ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ให้ สทบ. รวบรวมข้อมูล
ของธนำคำรที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อก ำหนดแนวทำงให้เป็นไปในทำงเดียวกัน 

 8. โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินด้วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
เพื่อขอรับทุนจำกกองทุนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 โดย
คณะกรรมกำรได้รับทรำบกำรอนุมัติจัดสรรเงินของคณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้
มีมติ ในครำวประชุม ครั้ งที่  4/2564 เมื่ อวันที่   

6 กันยำยน 2564 ให้ด ำเนินโครงกำรบริหำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองด้วยระบบ เทคโนโลยี
สำรสนเทศของ สทบ. ในวงเงิน 152,525,650.- บำท (หนึ่งร้อยห้ำสิบสองล้ำนห้ำแสนสองหมื่นห้ำพัน
หกร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) ทั้งนี้ได้มอบให้คณะอนุกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลประสำน
คณะอนุกรรมกำรบริหำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร 

9. เห็นชอบในหลักกำรให้ด ำเนินกำรช่วยเหลือสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
เนื่องในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ในเรื่อง 
กำรพักช ำระหนี้เงินกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมควำมสมัครใจ  

 10. มอบหมำยให้ด ำเนินกำรติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรประชำรัฐ 
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยในกรุงเทพมหำนคร 

11. เห็นชอบหลักกำรในกำรด ำเนินงำนโครงกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองต้นแบบ
ตำม โม เดล เศรษฐกิ จ  BCG ตำม
นโยบำยรัฐบำล และคณะอนุกรรมกำร
บริหำร กทบ. ได้แต่งตั้งคณะท ำงำน
ศึกษำและพิจำรณำก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินโครงกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
ตำมโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพ่ือด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
 



สทบ. ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมประจ าปี 2564 

 แผนกำรเงินและงบประมำณประจ ำปี 2564 ของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ  
มีวงเงินงบประมำณรวม 266,621,300.-บำท จ ำแนกเป็นงบประมำณกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำน  
5 ยุทธศำสตร์ 1 แผนงำนบริหำรส ำนักงำน เป็นเงิน 333,946,000.- บำท โดยรวมผลกำรใช้จ่ำยเงิน
งบประมำณรวมทั้งสิ้น 261,556,014.70 บำท คิดเป็นร้อยละ 98.10 ของงบประมำณตำม
แผนงำนด ำเนินกำรทั้งหมด  

 

 

ผลการด าเนินโครงการที่ส าคัญ 

1.โครงการพักช าระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ  

 คณะรัฐมนตรีในครำวกำรประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 ได้มีมติรับทรำบ
ในหลักกำรตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลำยปี 2562 เพื่อ
สนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนของผู้ที่
ได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจที่อำจเกิดขึ้น โดยก ำหนดให้ด ำเนินโครงกำร 
พักช ำระหนี้สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมควำมสมัครใจ ประกอบกับตั้งแต่ปี 2563 
และนโยบำยด ำเนินกำรต่อเนื่องในปี 2564 คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ  
ได้ด ำเนินโครงกำรพักช ำระหนี้สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองตำมควำมสมัครใจ  
โดยก ำหนดแนวทำงให้กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองพักช ำระหนี้หรือลดภำระหนี้เงินกู้กองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองให้กับสมำชิกที่มีควำมเดือดร้อนจ ำเป็นตำมควำมเหมำะสม โดยในครำว
ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2564 ได้มีมติเห็นชอบแนวทำง 
กำรช่วยเหลือสมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเนื่องในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID - 2019) เพื่อให้สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองได้ผ่อนคลำย
ภำระกำรเป็นหนี้กับกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง และสำมำรถน ำเงินมำประกอบอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้ 

261,556,014.70

5,065,285.30

1 2

ร้อยละ 1.90

ร้อยละ 98.10

งบประมาณใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 



บรรเทำควำมเดือดร้อน โดยให้กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองพักช ำระหนี้ หรือลดภำระหนี้เงินกู้
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองให้กับสมำชิกที่มีควำมเดือดร้อนจ ำเป็น ตำมควำมเหมำะสม และด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติก ำหนด 

ผลการด าเนินงาน : มีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองเข้ำร่วมโครงกำรพักช ำระหนี้ฯ 
จ ำนวน 3,009 กองทุน จ ำนวนสมำชิก 423 ,909 รำย วงเงินกู้ ที่ พั กช ำระ เป็นเงิน  
6,188,237,793.00 บำท 

ปัญหา – อุปสรรคในการด าเนินการ : กำรด ำเนินงำนกำรพักช ำระหนี้ฯ 
สำมำรถด ำเนินกำรพักช ำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน 1 ปี นั้นเป็นระยะเวลำส้ัน แต่สมำชิกกองทุนมีควำม
ต้องกำรพักช ำระหนี้ระยะยำว ซึ่งไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เพรำะจะต้องเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง 

ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ : สมำชิกกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่เข้ำร่วม
โครงกำรกำรพักช ำระหนี้ฯสำมำรถลดภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนเงินต้นที่กู้ยืมมำจำกกองทุนหมู่บ้ำนและ
ชุมชนเมือง และน ำเงินส่วนตัวดังกล่ำวมำประกอบอำชีพสร้ำงรำยได้ เพื่อบรรเทำปัญหำควำม
เดือดร้อนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID – 19 และหนี้นอกระบบ 

 

     รายละเอียด  จ านวนกองทุน  จ านวนสมาชิก  จ านวนเงินกู้พักช าระ 
   เข้าร่วมโครงการ 

ปทีี่ 1 (2563)  2,331 กองทุน 174,154 รำย    5,258,650,789.46  บำท 
ปีที่ 2 (2564)  3,009  กองทุน 423,909 รำย   6,188,237,793.00  บำท 
รวมทั้งสิ้น  5,340 กองทุน 598,063 ราย 11,446,888,582.46 บาท 

 

2. โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

สทบ.ได้จัดท ำโครงกำรสร้ำงผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนด ำเนินกำรสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชน
เมือง ตำมมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ พ.ศ. 2547 และ
เพื่อให้ทรำบถึงผลประกอบกำร และกำรบริหำรจัดกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองมีควำมโปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองได้ รวมถึงกำรสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่
มีใบอนุญำตได้ไปช่วยให้ควำมรู้และแนะน ำกำรจัดท ำงบกำรเงินของแต่ละกองทุนให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด 

ผลการด าเนินงาน 
สทบ. มีผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำนที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนจ ำนวนทั้งสิ้น 639 รำย 

และได้ก ำหนดแผนด ำเนินกำรให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำน ส่งแบบรำยงำนกำรรับงำนตรวจ
บัญชีปี 2563 และ 2564 ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2564 

       ในปีบัญชี พ.ศ. 2564  ผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำน สำมำรถตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบกำรเงินกองทุนหมู่บ้ำนได้ จ ำนวน 1,083 กองทุน จำกเป้ำหมำย 1,000 กองทุน  



       3. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

สทบ. ได้น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำปรับใช้ ซึ่งได้จัดท ำระบบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินของกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมืองส ำหรับสิ้นสุดปีบัญชี พ.ศ. 2563  

ผลการด าเนินงาน 
   สทบ.มีข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่มีควำมเคลื่อนไหวปกติ จ ำนวน 

77,804 กองทุน และที่จะต้องสอบทำนสถำนะ/ควำมถูกต้องของข้อมูล จ ำนวน 1,800 กองทุน 
ซึ่งกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำเงินทุนหมุนเวียนที่กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง
แห่งชำติจัดสรรให้กับกองทุนหมู่บ้ำนฯ ยังมียอดเงินสดสนับสนุนในจ ำนวนที่มีสำระส ำคัญ จ ำนวน 
77,804 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 97.73  ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองในปีต่อไป 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลได้พิจำรณำเห็นชอบใน
หลักกำรด ำเนินโครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุน
หมู่บ้ำนและชุมชนเมือง เพื่อกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลมำใช้เพื่อยกระดับกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูลทำงด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ของกองทุนหมู่บ้ำนฯ และสำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับฐำนข้อมูลต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ซึ่งจะได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณถัดไป 

 

4. ความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย 

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สทบ. ได้หำรือควำมร่วมมือกำรเผยแพร่ชุดองค์
ควำมรู้ทำงกำรเงินของ ธปท. ผ่ำนช่องทำง สทบ. เพื่อให้ข้อมูลข่ำวสำรควำมรู้ทำงกำรเงิน 
ถึงประชำชนได้รับรู้มำกที่สุด โดยในปี 2564  ธปท. ได้ส่งข้อมูลและช่องทำงกำรให้ควำมรู้ทำงกำร
เงินผ่ำนสื่อออนไลน์ของ ธปท.https://www.facebook.com/hotline1213/www.1213.or.th ให้ 
สทบ. น ำไปเผยแพร่ ซึ่งได้จัดเผยแพร่ผ่ำน FB ของ สทบ. และ @LINE กลุ่มที่เกี่ยวข้องกลไกของ
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมขนเมือง อำทิ กลุ่มเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำน ,สทบ. สำขำ โดยขอควำมร่วมมือ
ให้ช่วยแชร์ข้อมูลไปยังกลุ่มสมำชิก กรรมกำรกองทุน และสมำชิกครอบครัว  

ทั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรขยำยผลควำมร่วมมือโดยกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำร
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ คร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันอังคำรที่ 6 กรกฎำคม 2564 ได้มี
มติเห็นชอบในหลักกำรให้ สทบ. เข้ำร่วมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ ทำงวิชำกำรและกำรส่งเสริม
ควำมรู้ทำงกำรเงินระหว่ำงส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำน
และชุมชนเมืองแห่งชำติ ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรและ 
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

 

 



ตัวอย่างข้อมูลเผยแพร่ชุดองค์ความรู้ทางการเงินของ ธปท. 

 

 

“ไม่อยากติดร่างแห 
อย่ายอมให้คนอื่นเอาบัญชีเราไป

ใช้นะครับ 

#Hotline1213Scam 
#Hotline1213Marketconduct” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถ้า ก.ย. ไม่ใช่แค่ค าย่อของเดือนกันยายน แต่เป็นนิสัยเรื่องเงินที่น่าปลูกฝัง 

เพราะเรื่อง “เก็บ” เริ่มถูกวิธี เริ่มตั้งแต่วันนี้ กม็ีเงินก้อนได้ไม่ยาก 

#เก็บแยก #เก็บยาว #เก็บได้เยอะ 



5. กิจกรรม/เวทีแลกเปลี่ยนในพื้นที่ 

วันที่ 27 กันยายน 2564 พนักงาน สทบ. สาขา 1 ลงพื้นที่เพ่ือติดตาม
สอบทานงบการเงินและผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านผามอน หมู่
ที่ 4 ต าบลถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 พนักงานสทบ. สาขา 2 ร่วมงาน “เปลี่ยน
ชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ร่วมกับส านักงานธนารักษ์ 
พ้ืนที่ตาก ณ ศูนย์จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรพ้ืนที่สูงและ
สินค้าชุมชน ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย
ประชาสัมพันธ์ให้กองทุนที่สนใจสามารถน าสินค้าไปขายได้ที่
ตลาดฯ ตรงข้ามกับอบต.แม่ท้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 8 เมษายน 2564 พนักงาน สทบ. สาขา 3 สนับสนุนและติดตาม
การจัดเก็บข้อมูลเงินคงเหลือในบัญชี 1 (เงินล้าน) ณ อ าเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก   
 

 

วันท่ี 17 มิถุนายน 2564 พนักงานสทบ.สาขา 4 แนะน าแนวทางการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหา
การด าเนินงานกองทุนชุมชนทหาร อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม   

 

 



 

วันท่ี 25 สิงหาคม 2564  เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอ าเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนเเก่น เเละส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านแฮด พร้อมด้วยสมาคมฌาปนกิจกองทุนหมู่บ้าน ได้บริจาคสิ่งของ น้ าดื่ม 
กาแฟ โอวัลติน หน้ากากอนามัย 
ให้กับศูนย์พักคอยเทศบาลบ้าน
แฮด เทศบาลวังสวรรค์ เทศบาล
โคกส าราญ อบต.หนองแซง และ 
อบต.โนนสมบูรณ ์เพ่ือน าไปบริหาร
จั ดการช่ วย เหลื อผู้ กั กตั ว จ าก 
โ ร ค  COVID -19 ต า ม ค ว า ม
เหมาะสมต่อไป 
 

 

วันที่  2 เมษายน 2564 พนักงานสทบ.สาขา 6 ร่วมหารือเ พ่ือจัดท าอัตลักษณ์ ประจ าจังหวัดบึงกาฬ  
ณ   ห้องประชุมส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ    
เป็นประธานในการประชุม ประเด็นในการหารือที่เก่ียวข้อง 1.การจัดท าอัตลักษณ์ประจ าจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือเป็น
ตราสินค้า และจัดงานเปิดตัวในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2.การท่องเที่ยวภายในชุมชน ชุมชนละ 200,000 บาท 
ตามเส้นทางการท่องเที่ยว 3.โครงการพัฒนาชุมชนเมือง โดยมีงบประมาณ 500,000 - 2,000,000 บาท เช่น 
สร้างสวนสุขภาพ มีศูนย์ของผู้สูงอายุ ศูนย์จัดสินค้าชุมชน เป็นต้น 4.ศูนย์รวบรวมกระจายสินค้า ของกองทุน
หมู่บ้านทั้งจังหวัดรวมตัวกัน เพ่ือที่จะช่วยเหลือกันในด้านการต่อรองราคา  5.การช่วยเหลือชาวเกษตรกร  
สวนยางพารา กทบ. เช่น มีโรงงานแปรรูป มีการรับซื้อยางพารา มีโครงการชะลอการขายยางพารา   

  
 
 

 



วันที่ 22 ธันวาคม 2563 พนักงาน สทบ.สาขา 7 ร่วมประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมกองทุนหมู่บ้านกุดโง้ง  
หมู่ที่ 7 ต าบลวังไทร อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือติดตามและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแต่ละระดับด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติและรายงานผลการ
ด าเนินงานพร้อมหลักฐานเบิกจ่าย  และการรายงานผล
ความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการ  ประ เมินผล  
การด าเนินโครงการ 
เมื่อครบ 6 เดือน 
หรือ 1 ปี  
 

 

 

 

 

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 พนักงาน สทบ. สาขา 8 ได้ออกหน่วยให้บริการคลินิกกองทุนหมู่บ้าน    ตามโครงการ
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอ านาจเจริญ 



วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 พนักงาน สทบ. สาขา 9 เข้าร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและโครงการประชารัฐ 

กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ี 5 อ าเภอ : โซนป่า  
ณ ศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านจังหวัด    
อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 โดย เจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนประจ าต าบลปุโละปุโย ลงพ้ืนที่ติดตามผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านน้ าด า หมู่ที่ 2 ต าบลปุโละปุโย อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยจัดประชุมชี้แจง
แนวทางการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ทั้งนี้ให้สมาชิกจัดท าเอกสารการประนอม
หนี้ เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านสามารถด าเนินการได้ต่อไป 

 

 

 



 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564  สทบ. สาขา 11 ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองระยอง ติดตามสนับสนุน
การด าเนินงานและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระ กองทุนหมู่บ้านหาดใหญ่ ม.4 ต.ส านักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

 

วัน ท่ี  18 พฤศจิกายน 2563   สทบ.  สาขา 12 
ด าเนินการจัดประชุมเพื่อติดตามการบันทึกข้อมูล  งบ
การเงินกองทุนหมู่บ้าน  

 

 

 

22 มิถุนายน 2564  ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13 ลงพื้นท่ีเพื่อสนับสนุน
และติดตามการจัดเก็บงบการเงินบัญชีท่ี 1 (เงินล้าน) 
และแบบแจ้งข้อมูลเงินคงเหลือ ประจ าปี 2563 ต าบล
วัดชลอ และเทศบาลเมืองบางกรวย ณ วัดเชิงกระบือ 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 


