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กองทุนหมู่บ้าน 
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 การขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 1 ด้าน  ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ1 ประเด็น  และสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล ตามแนวทางการพัฒนาจากเอกสาร “สรุปสาระส าคัญ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580)” ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บท  (16)  ประเด็น  เศรษฐกิจฐานราก 
   แผนย่อย   การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
นโยบายรัฐบาล นโยบายเร่งด่วน ข้อ 1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชน  

ข้อที่ 1.4 ลดหนี้ 3 ส่วน 1) กองทุนหมู่บ้าน 2) กยศ. 3) หนี้นอกระบบ 
 
 
 

1) เป็นแหล่งเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองส าหรับการลงทุนเพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้หรือเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย  การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจ าเป็นเร่งด่วน ส าหรับการน าไปสู่การสร้าง
กองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน 

2) ส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุน
ของตนเอง 

3) เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้ การสร้าง และการพัฒนา
ความคิดริเริ่ม เพ่ือแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

4) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในอนาคต 

5) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 
 
 
 
1)  เสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น 
2) ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง 
3) เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 
4) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม 
5) กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน 
 
 
 

บทน ำ 
 

วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

 

ปรัชญำของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
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   “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน  สวัสดิภาพ สวัสดิการ 
และการแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านและชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง อบอุ่น 
เข้มแข็ง สู่การเป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม” 

 

 

 1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง เพ่ือเป็นกลไก ศูนย์กลางและโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา  
  2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
ด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีและภูมิปัญญาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 

 1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุน เพ่ือการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉินกรณี
จ าเป็นเร่งด่วน 
 2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการเรียนรู้ และพัฒนา
ความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ
เงินกองทุนของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
 4. กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศในเชิงรุก และเสริมสร้างภูมิคุ้ มกัน 
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถคิด
วิเคราะห์และเกิดการท างานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าสู่กระบวนการ
มีส่วนร่วมโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายของการท างานแบบพหุภาคี 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

ภำรกิจ 
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1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการประชาชน 
2) ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
4) ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน 
5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 

 

1.ทิศทำงกำรพัฒนำ 

 ส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้วยศาสตร์พระราชา  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักทรงงานของในหลวง รัชการที่ 10 เพื่อสร้างการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. เป้ำหมำย 

 การสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้เป็นกลไกในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
ให้เป็นหมู่บ้านและชุมชนพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

3. เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  

1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาเป็นกลไกของหมู่บ้านและชุมชนในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้กับหมู่บ้านและชุมชนด้วยการออมและการจัด
สวัสดิการชุมชน 

2) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความสามารถในการประกอบการด้านการผลิตและบริการ เพ่ือเป็น
แหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุน และประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 

1) พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกในการวางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการ
ก าหนดรูปแบบการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างคุ้มค่า 

3) พัฒนาคุณภาพและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง  โดยส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายขององค์กร 

 

 

ยุทธศำสตร์ของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
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4. ผลผลิตหรือผลลัพธ์ของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
พัฒนาการบริการประชาชน ก อ งทุ น ห มู่ บ้ า น แ ล ะ ชุ ม ช น เมื อ ง 

ทั่วประเทศ จ านวน 79,610 กองทุน 
ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถใน
การจัดระบบแบะการบริหารจัดการที่ดี  
และได้ มีความพร้อมตามมาตรฐาน
สามารถยกระดับเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนของกองทุนหมู่บ้านฯปีละ 1,000 
แห่ง 

ประชาชนมี แหล่ งเงินทุ น  และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการ
ออมเงิน มีการจัดระบบสวัสดิการ 
และแก้ไขปัญหาหนี้สินในระดับ
หมู่บ้านและชุมชนโดยผ่านกลไก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ/
ผู้ผลิตตามการประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์ 
และการบริการ  และได้รับโอกาสมี
แนวทางในการสร้างอาชีพและมีรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน  

ส ม าชิ ก ก อ งทุ น ห มู่ บ้ า น  แ ล ะ
ประชาชนในหมู่บ้านสามารถพ่ึงพา
ตน เองได้  มีความมั่ นคงในด้ าน
อาชีพและความมั่นคงในรากฐาน
ของชีวิตและครัวเรือนรวมทั้งเป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบใหมอ่ย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมและพัฒนากองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

-กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มี
ข้ อมู ล  สถานภ าพ  รายงาน ผลการ
ด าเนินงาน  และการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 
79,610 กองทุน 

-พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดกาและการประกอบการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนนเมือง
แห่งชาติมีแผนและแนวทางการ
ส่งเสริม สนับสนุน และการพัฒนา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้
ตามศักยภาพ และความต้องการ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและ
ชุมชน 

ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้มีส่วน
ร่วม บทบาทหน้าที่ ในการเสนอความ
ต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
ผ่านกระบวนการด าเนินงานของกลไก
กองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

นโยบายรัฐมีเครื่องมือสนับสนุนการ
ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมของคนในชุมชน สร้างความ
เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน
โดยผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

-กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
มีกลไกการท างานและเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

-กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

กองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง
แห่งชาติเป็นองค์กรการขับเคลื่อน
การพัฒนากองทุนหมู่บ้ านและ
ชุมชนเมืองโดยมีการบริหารและ
การให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้
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ประเด็นยุทธศำสตร์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
มีแผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การ
ด าเนินงานและกิจกรรมของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

-บุคลากรของกองทุนได้รับการพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
แบบวิถีใหม่  
-สทบ. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรบุ คคลด้ วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิตัล และการปรับโครงสร้าง
องค์กรที่สอดรับกับภารกิจเป็นปัจจุบัน
และการเปลี่ยนแปลง 

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ มได้มี โอกาสส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายขององค์กร 

 

5. กำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน/โครงกำร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริการประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดระบบการออม และสวัสดิการชุมชน ด้วยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน  

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาคุณภาพและยกระดับให้มีความพร้อมเป็นสถาบันการเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีความสามารถในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการบริการให้สอดคล้องเหมาะสม
กับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน และการจัดสวัสดิการชุมชน 

แผนงาน/โครงการ  
1) โครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
กลยุทธ์ที่ 2.1 มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนสร้างจิตส านึกในวิถีการด าเนินงานชีวิตของสมาชิก

กองทุนด้วยแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเพ่ือลดการว่างงาน และสร้างการจ้าง

งานให้เกิดข้ึนในหมู่บ้านและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์และบริการของ

ชุมชนจากนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาของชุมชน 
แผนงาน/โครงการ 

1) แผนงานสนับสนุนโครงการประชารัฐ 
2) โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาสร้างนวัตกรรมและกระบวนงานของกองทุนหมู่บ้านให้มีคุณภาพและมี

มาตรฐานรองรับ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในด้านบริหารจัดการทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และมาตรฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านเพ่ือเป็นศูนย์กลาง

การแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้าน 
 แผนงาน/โครงการ 

1) โครงการการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 
2) แผนงานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
3) คลินิกกองทุน 
4) โครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมพัฒนาการสร้างองค์ความรู้และยกระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
หมู่บ้านและชุมชนได้เข้าร่วมในกระบวนการรับรู้เรียนรู้ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไข ร่วม
ตัดสินใจการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การฟ้ืนฟูและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามผลการประเมิน 
 แผนงาน/โครงการ 

1) โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรเพ่ือให้สามารถ

สนับสนนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทษเพ่ือการบริหารจัดการและก ากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 5.5 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

แผนงาน/โครงการ 
1) โครงการฝึกอบรมความรู้ในด้านการด าเนินคดีในชั้นศาล การว่าความ   

และการจัดท าเอกสารทางคด ี
2) แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ 
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและเพ่ิมขีดความสามารถ

บุคลากรขององค์กร 
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6.ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน  สวัสดิภาพ สวสัดกิาร และการแกไ้ขปญัหา ของหมูบ่้านและชุมชนพึ่งพาตนเองอยา่งยั่งยนื ครัวเรือนสมาชิกมี
ความเป็นอยู่ที่พอเพยีง อบอุน่ เขม้แข็ง สู่การเป็นภูมิคุม้กันทางเศรษฐกจิและสังคมโดยรวม” 

 1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นกลไก ศูนย์กลางและโครงข่ายการเรยีนรู ้เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และ
การแก้ไขปัญหา  
  2.พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีและภูมิปัญญาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการบริการประชาชน 

 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาเป็นกลไกของ
หมู่บ้านและชุมชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้กับหมู่บ้านและชุมชน
ด้วยการออมและการจัดสวัสดิการชุมชน 

1.1 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดระบบการออม และสวัสดิการชุมชน 
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน  
1.2 พัฒนาคุณภาพและยกระดบัให้มีความพร้อมเป็นสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีความสามารถในการให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 
1.3  พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการบริการให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน 
และการจัดสวัสดิการชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความสามารถในการประกอบการ
ด้านการผลิตและบริการ เพื่อเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุน และประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุมชน 
 

2.1 มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนสร้างจิตส านึกในวิถีการด าเนินงานชีวิตของ
สมาชิกกองทุนด้วยแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเพื่อลดการว่างงาน และ
สร้างการจ้างงานให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชน 
2.3 ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และ
บริการของชุมชนจากนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาของชุมชน 
 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

ยุทธศำสรตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กลยุทธ ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 

3.1 พัฒนาสร้างนวัตกรรมและกระบวนงานของกองทุนหมู่บ้านให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานรองรับ 
3.2 พัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
3.3 ส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในดา้นบรหิารจัดการทาง
การเงิน 
3.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และมาตรฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านเพื่อ
เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาผ่านกลไกกองทุน
หมู่บ้าน 
 

ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการ 
มีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการก าหนดรูปแบบการพัฒนา
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร
ของชุมชนอย่างคุ้มค่า 

 

4.1 ส่งเสริมพัฒนาการสร้างองค์ความรู้และยกระดับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในหมู่บ้านและชุมชนได้เข้าร่วมในกระบวนการรับรู้เรียนรู้ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไข ร่วมตัดสินใจการ
ด าเนินงานเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
4.2 การฟื้นฟูและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามผลการประเมิน 

พัฒนาคุณภาพและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพสูง โดยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายขององค์กร 

 

5.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในการขับเคลื่อนงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
5.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร
เพื่อให้สามารถสนับสนนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทษเพื่อการบริหารจัดการและก ากับ
ดูแลให้มีประสิทธิภาพ 
5.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน 
5.5 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 

พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างมาตรฐานข้อมูลเพื่อการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทั้ งภายในและภายนอกในการวางแผนบริหารจัดการ การ
ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


