
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ผู้อ านวยการส านักงาน 
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ

ส านักผู้บริหาร 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานบริหาร 

รองผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานนโยบายและปฏิบตัิการ 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายการเงิน 
และการบญัช ี

ฝ่ายกฎหมาย 
และงานทะเบียน 

13 สาขาภูมิภาค 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
และเครือข่ายสัมพันธ์ 

ฝ่ายจัดการความรู้
และสารสนเทศ 

เครือข่ายกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
 

คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดบัจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
 

ฝ่ายประชารัฐ 

ส านักตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการแต่งตั้ง 

ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการ 



 

 

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

1. นายอนุชา   นาคาศัย  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
2. นายวราเทพ   รัตนากร  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
3. นายกฤษฎา   บุญราช   ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน 

1. นายปวิณ   ช านิประศาสน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. ร้อยต ารวจเอก โชคชัย  สิทธิผลกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายนพดล เภรีฤกษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายนที   ขลิบทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

บทบาทคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 



ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

1. นางสาวจิรวรรณ   สิทธิศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นางสาวณภัชนันท์   สืบส าราญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายนพพล    ชัยชนะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางละออง    ทองน า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นางเพ็ญณี    จันทบ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายพยอม    วิสุทธิรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางจิรานันท์   แดงสุภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายกฤษฎา    สุภรศิริวรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายสุรชาติ    กันนิ่ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  นายเจริญ    ตระการฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  นายสมนึก   สุกอร่าม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.  นายสมยงค์   จ้อยทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.  นางเสาวลักษณ์   ภักดีประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.  นางจุฑารัตน์   ไชยสมิด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแต่งตั้ง 

1. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ค าสั่งคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564) โดยมี นายอนุชา นาคาศัย 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาคณะกรรมการ เป็นประธานอนุกรรมการ  

2. คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 15/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564) โดยมี นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย เป็น
ประธานอนุกรรมการ 

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย (ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
ที่ 16/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564) โดยมี นายนพดล  เภรีฤกษ์  เป็นประธานอนุกรรมการ 

4. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ที่ 17/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564) โดยมี นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ เป็นประธาน
อนุกรรมการ 

 
คณะกรรมการกองทุ นหมู่ บ้ านและชุมชน เมืองแห่ งชาติ  (คณะกรรมการ ) โดย 

รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ (กทบ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง 
เดือนมีนาคม 2565 จ านวน 3 ครั้ง ซึ่งมีสาระส าคัญมติที่ประชุม ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

1.1 อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณด าเนินงานของ สทบ. ในปี 2565  
เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการฯ 



คณะอนุกรรมการ และแผนงานโครงการที่ต่อเนื่องและเพียงพอในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนากองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 79,610 กองทุนทั่วประเทศ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  1 แผนงาน 
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 685,070,500.-บาท (หกร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และ
เห็นชอบแผนด าเนินงานและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 โดยให้สทบ. ด าเนินงานและรายงาน 
ผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติเพื่อรับทราบความก้าวหน้าต่อไป 

 

ที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ เป้าหมายด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการประชาชน : งบประมาณ 29,900,000 บาท 

 
1.1 โครงการจัดต้ังสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองตามแนวทางปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง 

1,000 กองทุน 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : งบประมาณ 81,423,500 บาท 

 

2.1 แผนงานประชารัฐ 76 จ./ศูนย์ /ส่วนกลาง 

2.2 โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCG 

79,610 กองทุน 

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : 
 งบประมาณ 234,924,400 บาท 

 

3.1 โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ 1,000 คน /13 สทบ.สาขา 
3.2 แผนงานการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2564 

79,610 กองทุน 

3.3 คลินิกกองทุน สทบ./13 สาขา/76 จ./กทม. 

3.4 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

79,610 กองทุน 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน : งบประมาณ 2,550,000 บาท 

 4.1 โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

สมาชิก/กรรมการ/ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน : งบประมาณ 107,157,300 บาท 

 5.1 โครงการฝึกอบรมความรู้ในด้านการด าเนินคดีในชั้นศาล  
การว่าความ และการจัดท าเอกสาร ทางคดี 

13 สาขา/ส่วนกลาง 
173 คน/ผู้แทนพนักงาน

สอบสวน 77 คน (จ./กทม.) 
5.2 แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ 

คณะกรรมการ/สทบ./
หน่วยงานภาคี 

79,610 กองทุน 



ที่ ยุทธศาสตร์/แผนงาน โครงการ เป้าหมายด าเนินการ 

  5.2.1 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

  5.2.2 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการ
พัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

4 ภูมิภาค 9 แห่ง 
สมาชิกกองทุน 

5.2.3 โครงการมหกรรมครบรอบ 20 ปี กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 

คณะกรรมการอนุกรรมการ/
หน่วยงานภาคี/เครือข่าย 
สมาชิกกองทุน สื่อมวลชน 

5.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและเพิ่มขีด
ความสามารถบุคลากรขององค์กร 

สทบ. 

6. แผนงานบริหารส านักงาน :  
 งบประมาณ 229,115,300 บาท 

สทบ.ส่วนกลาง 
/สทบ.สาขา 13 สาขา 

 
 

1.2  เห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่ ง ไ ด้ จั ดท า ขึ้ น ตามหลั ก เ กณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

1.3 เห็นชอบในหลักการให้ สทบ. เข้าร่วมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและ
ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารแห่งประเทศไทย  
เพื่อร่วมกันสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนตามร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเงิน  
พ.ศ. 2565 – 2569 โดยที่ร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินฯ ได้ก าหนดให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนใน 3 เป้าหมาย 
ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 คนไทยตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการบริหารจัดการเงินและเข้าถึงข้อมูล , 
เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีความรู้และทักษะทางการเงินเพียงพอที่จะน าไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต และเป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยมีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินการพัฒนาทักษะ
ทางการเงินอย่างบูรณาการเพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์ด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินที่ยั่งยืน 

 
2. การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 22 ธันวาคม 2564  

2.1 เห็นชอบในหลักการข้อเสนอโครงการน าร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อขอรับงบประมาณภายใต้แผนงานหรือโครงการเพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564  

 



2.2 อนุมัติหลักการในการด าเนินโครงการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในวงเงิน 152,525,650.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่น
ห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมอบหมายการด าเนินงานให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ สทบ. 
ด าเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

2.3 รับทราบค าสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 13/2564 
เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงวันที่  
24 พฤศจิกายน 2564 โดยที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) ประธานกรรมการกองทนุ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 16 (5) และ 
(6) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จ านวน 19 คน แทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่หมดวาระ 

2.4 รับทราบรายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบในประเด็น 
ความคืบหน้าการด าเนินงานของฝ่ายบริหารในเรื่องการคลี่คลายเงื่อนไขของ สตง. ในรายงานประจ าปี 
ในเรื่องรายงานความคืบหน้าแผนงานโดยละเอียดของการจัดท าข้อมูลการเงินของกองทุนหมู่บ้าน ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2563 

 

3. การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 
 3.1 เห็นชอบการจัดท าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติภายใต้โครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.3 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

            ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 นโยบายจัดสรร : 4.3.1 การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

               ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   แผนงาน   : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและ 

    ความเสมอภาคทางสังคม 
3.2 เห็นชอบในหลักการให้ สทบ. เข้าร่วมในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง 

การส่งเสริม เชื่อมโยง และสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ระหว่างส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานร่วมมือกันที่จะส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์ สังคมและชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่มีความเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น โดยน าร่องโครงการในพื้นที่เป้าหมายกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก 3 จังหวัด รวมจ านวนกองทุนหมู่บ้านทั้งส้ิน 2,178 
กองทุน (ไม่รวมพื้นที่กองทุนชุมชนทหาร) ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 913 กองทุนจังหวัดชลบุรี 
จ านวน 772 กองทุน จังหวัดระยอง จ านวน 493 กองทุน 



 

 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมไตรมาส 1-2 :  กทบ. ก าหนดแผนการเบิกจ่าย รวม
เป็นเงิน 301 ,865 ,600 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ านวนเงิน 112,658,370.04 บาท บาท  
คิดเป็นร้อยละ 37.32  จ าแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

      หน่วย : บาท 

ไตรมาส แผน ผล ร้อยละ 

ไตรมาสที่ 1 110,267,600 53,935,588.71 48.91 

ไตรมาสที่ 2 191,598,000 58,722,781.33 30.65 

 

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายใน 2 ไตรมาสแรกยังไม่เป็นตามเป้าหมาย มีการปรับแผนการ
ด าเนินงานโครงการในพื้นที่โดยบางโครงการจะต้องขยายระยะเวลาการด าเนินงานเนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด - 19 มีการแพร่ระบาดของสายพันธ์โอมิครอน ท าให้การด าเนินงานโครงการต่างๆ จะต้องเป็นไปตาม
มาตรการของรัฐบาลก าหนดภายใต้สถานการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการด าเนินงานโครงการในช่วงแรกอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงาน  
การจัดท าขอบเขตการด าเนินงานของแต่ละโครงการจึงท าให้ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

1.โครงการตามนโยบายรัฐบาล :  

1.1 โครงการพักช าระหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เน่ืองในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ก าหนดแนวทางการ 
พักช าระหนี้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID – 19) เพี่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ผ่อนคลายภาระการพักช าระ
หนี้ที่มีกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถน าเงินส่วนตัวดังกล่าวมาประกอบอาชีพสร้างรายได้  
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและหนี้นอกระบบ ซึ่งให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักช าระหนี้หรือ
ลดภาระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนจ าเป็นตามความเหมาะสม  

สทบ. ได้รับรายงานจากสทบ. สาขา ปรากฎข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เข้าร่วมโครงการ จ านวน 8,814 กองทุน 
จ านวนสมาชิก 654,937 ราย จ านวนเงินกู้ยืมที่พักช าระ เป็นเงิน 20,307,605,486 บาท 

บทบาทส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 



1.2 ข้อเสนอโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้นแบบตามโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG เพื่อขอรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานหรือโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สทบ. ได้ร่วมประชุมกับ สศช. เพื่อหารือแนวทางการยื่นเสนอโครงการน าร่องฯ  
เพื่อขอพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนงานขอบเขตการ
ด าเนินโครงการน าร่องฯ ตามความเห็น ข้อแนะน าของ สศช. เพื่อน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหาร 
กทบ. และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 

2. การพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

 สทบ. ได้แต่งตั้งคณะท างานศึกษาและพิจารณาการจัดตั้งและบริหารสถาบันการเงินชุมชน
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีองค์ประกอบของคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ เป็นที่ปรึกษา และผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานและ
สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมพัฒนาชุมชน 
ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. บมจ. ธนาคารกรุงไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ประธานคณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาค และบุคลากรของ สทบ. เป็นคณะท างาน โดยมีภารกิจ
การด าเนินงานตามข้อสังเกตเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) ประธานกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้มอบหมายให้ สทบ. ด าเนินการให้มีความชัดเจนทั้งในส่วนการจัดตั้ง 
สถานะ การควบคุมก ากับ ตลอดจนบทบาทของสทบ. เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชน 
รวมทั้งเร่งด าเนินการให้มีกฎเกณฑ์ทางกฎหมายรองรับเพื่อประโยชน์แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

3. โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

สทบ. มีผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจ านวนทั้งสิ้น 639 ราย  
โดยการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 - 2 ของผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการ
เงินกองทุนหมู่บ้าน ประจ าปีบัญชี 2564 ได้ จ านวน 488 กองทุน ทั้งนี้ สทบ. ได้ด าเนินการจัดให้มี
การน าส่งแบบรายงานการรับงานตรวจบัญชี ประจ าปี 2564 และ 2565 ผ่าน google ฟอร์ม และ 
ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านให้จัดส่งแบบรายงานฯ ประจ าปี 2564 และ 2565 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 

4. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 
สทบ. ได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนา

หมู่บ้านและชุมชนเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ โดยระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 
2565 คณะท างานฯ ได้จัดกิจกรรมให้ สทบ.สาขา และคณะท างานในพื้นที่ด าเนินการคัดเลือกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง โครงการตามแนวทางประชารัฐ/โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตัวอย่าง เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง 
และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อน าไปสู่การจัด
กิจกรรมในพื้นที่ระดับ 4 ภูมิภาค 9 คร้ัง (9 จังหวัด) ต่อไป 



5. การประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

  สทบ. ได้ด าเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมแองเจล่า ชั้น 2 โรงแรมเบสท์เวส
เทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมาย 
การประชุมประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
จ านวน 19 ราย , ประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาค จ านวน 4 ราย
, ผู้บริหาร และพนักงานของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) มอบนโยบายการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง โดยที่ประชุมไดม้ีข้อเสนอแนะการด าเนินงานประเด็นที่ส าคัญ 6 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
ที่ 1 การปฏิบัติงานของบุคลากร สทบ. ส่วนกลาง และสาขาภูมิภาค  , ประเด็นที่ 2 บทบาท ภารกิจ 
ปัญหาอุปสรรคของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง , ประเด็นที่ 3 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
(ธนาคาร) , ประเด็นที่ 4 แนวทางการด าเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโมเดลเศรษฐกิจ 
BCG , ประเด็นที่ 5 การด าเนินงานสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบฯ และประเด็นที่ 6 โครงการตาม
แนวทางประชารัฐ  ทั้งนี้ สทบ. ได้น าเสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ และมอบหมายฝ่ายผู้รับผิดชอบน าข้อเสนอแนะมาสู่การปฏิบัติการต่อไป 

6. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4 ภูมิภาค 

สทบ. ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4 
ภูมิภาค โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละภาคประกอบด้วย (1) คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองระดับจังหวัด   (2) พนักงาน สทบ. สาขา และ (3) หน่วยงานภาคี ได้แก่ ผู้แทนสถาบัน
การเงิน (ธนาคารออมสิน , ธ.ก.ส.) เพื่อร่วมรับทราบทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของแต่ละจังหวัด  และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานและ
ความต้องการในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ร่วมกันทั้งบุคลากรของ สทบ. และ
หน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงประชาสัมพันธ์นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนโครงการที่ส าคัญของคณะกรรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้ได้รับรู้อย่างทั่วถึง  

อีกทั้ง ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้มอบนโยบายและ
แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ ประจ าปี 2565  และการสนับสนุนกลไก 
ในพื้นที่ให้กับพนักงาน สทบ.สาขา  พร้อมทั้งมอบนโยบายให้บุคลากรเน้นย้ าให้มีความมุ่งมั่นในการท างาน
ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพให้ดียิ่งข้ึน ให้บริการด้วยความเท่าเทียมและรวดเร็ว เร่งแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
ให้กับกองทุนหมู่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสื่อสัตย์สุจริต และไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องหรือการทุจริต 
หากพบความไม่ถูกต้องให้สามารถแจ้งโดยตรงต่อผู้อ านวยการ 

 

 

 



 7. การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13 สาขา  
 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงาน สทบ.สาขา 1 
ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับต าบลผาบ่อง ได้ลง
พื้นที่เพื่อติดตามฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 3 ต าบลผาบ่อง อ าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 มีนาคม 2565 หัวหน้าส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 1 สาขา 2 
และสาขา 3 ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือด้านการบริการวิชาการ แก่กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฟทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโน โลยี ร า ชมงคลล้ า นนา  
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
(ดอยสะเก็ด) 

 

 

 

 

 



วันที่ 22 ธันวาคม 2564 พนักงาน สทบ. สาขา 2 ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ท้อ 
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อติดตามการด าเนินงานร้านค้าประชารัฐ  

 

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองอ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ในพื้นที่ 
สทบ.สาขา 2 ร่วมกับอ าเภอวังเจ้า และหน่วยงานภาคี 
ลงนามบันทึ กข้ อตกลง (MOU) การด า เนิ นงาน
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

(TO BE NUMBER ONE)ภายใต้ แนวคิ ด ขอ ง
เ ค รื อ ข่ า ย ก อ งทุ น หมู่ บ้ า น แล ะ ชุ ม ชน เ มื อ ง  
เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลก าไร และด าเนินงาน
ในรูปแบบ "เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง" 



วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 พนักงาน สทบ. สาขา 3 ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 2 
ต าบลบางพระหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเงินทุนจากโครงการประชารัฐด าเนิน 
“โครงการแพบางพระหลวง” สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน  

 

 

วันที่ 21 มีนาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
พิษณุโลก สทบ.สาขา 3 ร่วมกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่ 
เพื่อให้บริการประชาชน ใน "หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข" 
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ เป็นประธานฯ 
ณ วัดราษฎร์เจริญ (วังตาบัว) หมู่ 7 ต าบลโคกสลุด 
อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  

 

 



วันที่ 7 ตุลาคม 2564 พนักงานสทบ. สาขา 4 เข้าพบอัยการจังหวัด สคชจ.ร้อยเอ็ด เพื่อไกล่เกลี่ย
ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้รับมอบอ านาจจากกองทุนหมู่บ้านหงษ์ทอง หมู่ที่ 8 ต าบลแสนสุข        
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด กับสมาชิกที่
ค้างช าระหนี้ โดยผลการเจรจาไกล่เกลี่ย สมาชิก
ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยที่รัฐบาลจัดสรรให้บัญชี
ที่ 1 รวมเป็นเงิน 27,602 บาท เพื่อให้กองทุน
หมู่บ้านน าเข้าบัญชีและปล่อยกู้ให้กับสมาชิกเพื่อ
น าไปประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ต่อไป 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 มีนาคม 2565 สทบ. สาขา 4 โดยศูนย์
ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เพื่อสร้างองค์ความรู้ แก่
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านตามนโยบาย
ของ สทบ. ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับ
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมี
กองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม จ านวน 145 แห่ง  

 

 

 

 

 



วันที่ 21 มกราคม 2565 พนักงาน สทบ.สาขา 5 ร่วมกับนายช่างโยธา อบต.แคน ลงพื้นที่ติดตาม
การด าเนินงานโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านแคนเหนือ ม.15 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม  

 

 

วันที่ 29 มีนาคม 2565 สทบ.สาขา 5 ประจ าศูนย์ปฎิบัติการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตาม
สนับสนุนการด าเนินงานร่วมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านท่าม่วงน้อย หมู1่1 ต าบลศรีบุญเรือง 
อ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเด็นการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน
และโครงการประชารัฐ บ้านโนนพยอม หมู่ 5 ต าบลม่วงหวาน อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 



วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สทบ.สาขา 6 จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 3 ที่ว่า
การอ าเภอเมืองหนองคาย โดยมีพัฒนาการจังหวัด
หนองคาย เป็นประธานการประชุมฯ ในการประชุมได้
ชี้แจงในเรื่องของระเบียบและ บทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 
รวมไปถึงการด าเนินการจัดเก็บเงินทุนหมุนเวียน ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2564 และการจัดเก็บงบการเงิน 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ให้คณะกรรมการ
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับทราบ เพื่อ
ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน   
 
 

 

 

 

 

วันที่ 23 มีนาคม 2565 สทบ.สาขา 6 ร่วมจัด
กิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการผลการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้าน ในงานวันสถาปนา 11 ปี และของดี
จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2565  



วันที่ 28 มกราคม 2565 พนักงาน สทบ.สาขา 7 ลง
พื้นที่ติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ที่มีปัญหาหนี้
ค้างช าระตั้งแต่ปี 57 มีลูกหนี้ทั้งหมด 64 ราย เป็นเงิน 
2,705,000 บาท รับสภาพหนี้ 56 ราย ช าระบางส่วน
พร้อมดอกเบี้ย และให้ค าแนะน าการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 28 มีนาคม 2565 พนักงาน สทบ. สาขา 7 
ให้ค าแนะน าคณะกรรมการกองทุนชุมชนทหาร 
ในการจัดท าบัญชี สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  
จ านวน 6 กองทุนได้แก่ กองทุนชุมชนพยัคฆ์ ,
กองทุนชุมชนกองเทคนิค,กองทุนชุมชนฝูงบินขับ
ไล,่กองทุนชุมชนคนขยัน,กองทุนชุมชนซีอี ,กองทุน
ชุมชนเหย่ียวด า 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%86%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKp0eyD3BOgwtr61NPYH-cctwzAALId4MUwGccqMzIfsyNdKOto0e6FWuV4A6hoynb_6IN2REzsVD6e_oid1HyQFj0e990cpuAifKspYtFRUAORPEx_q0fuhP64XMi-18&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%86%E0%B9%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWKp0eyD3BOgwtr61NPYH-cctwzAALId4MUwGccqMzIfsyNdKOto0e6FWuV4A6hoynb_6IN2REzsVD6e_oid1HyQFj0e990cpuAifKspYtFRUAORPEx_q0fuhP64XMi-18&__tn__=*NK-R


วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา สทบ.สาขา 8 ร่วมกับอ าเภอปรางค์กู่ และคณะกรรมการเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ าเภอปรางค์กู่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อชี้แจง 
แนวทางการพักช าระหนี้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เพื่อให้สมาชิกฯ ได้ผ่อนคลายภาระการพักช าระหนี้ที่มีกับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ณ หอประชุมอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

 

วันที่ 24 มีนาคม 2565 สทบ.สาขา 8 ร่วมประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอ าเภอหนองสูง เพื่อ
ขับเคลื่อนงานและพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมกุดาหาร 

 

 

 

 

 



วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดกระบีร่วมสมทบทุนต้านภัยโควิด-19        
ได้มอบเครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่กองทุนคลองก า ม.3 ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อช่วย
สมาชิกกองทุนและประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 21 ชุด โดยมีเครื่อข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
จังหวัดกระบี่เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของ 

 

 

วันที่ 24 มีนาคม 2565 พนักงาน สาขา 9 ร่วมประชุม 
ท าความเข้าใจคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับ
อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมารเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ/ต าบล 
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา และชี้แจงหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
งบประมาณเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอ าเภอ/ต าบล  
พร้อมแจ้งนโยบายของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ในการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาหมู่บ้านห้วยโก หมู่ที่ 5 
ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 27 มกราคม ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 10 พัฒนาชุมชนอ าเภอ 
ธนาคารออมสิน ร่วม ติดตามแก้ไขปัญหาการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านท าเนียบ หมู่ที่ 6 ต าบลสะบ้าย้อย อ าเภอสะบ้าย้อย 
จังหวัดสงขลา และช่วยเหลือให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย เสนอแนะ
แนวทางแก้ ไข
ปั ญ ห า ก า ร
ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2565 พนักงาน สทบ. สาขา 10 
โดย เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดพัทลุง นิติกร 
สาขา10 ร่วมกับพัฒนากรอ าเภอควนขนุน ให้ค าปรึกษา 
แนวทางในการแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้าน และโครงการ
ประชารัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงานสทบ. สาขา 11 ลงพื้นที่
ติดตามการด าเนินงานโครงการประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านเมืองเก่า 
ม.1 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 มีนาคม 2565 พนักงาน สทบ.สาจา 11 
ร่วมกับเหรัญญิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯจังหวัดตราด 
ติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและจัดเก็บข้อมูล
เงินทุนหมุนเวียนและงบการเงินบัญชีที่ 1 กองทุน
หมู่บ้านต าบลบางปิด ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านบาง
ปิดบน หมู่ที่ 3 และ กองทุนหมู่บ้านต าบลแหลมงอบ 
ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านคลองปอ หมู่ที่ 2 อ าเภอ
แหลมงอบ จังหวัดตราด 

 



 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 พนักงาน สทบ. สาขา 12 
และพัฒนาชุมชนอ าเภอชะอ า ร่วมประชุมเครือข่าย
คณะกรรมการเครือข่ายอ าเภอชะอ า โดยมีวาระการ
ประชุมเรื่องชี้แจงพักช าระหนี้กองทุนหมู่บ้าน การ
คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอ าเภอชุดใหม่ และ
การติดตามงบดุล 

 

 

 

 

วันที่ 3 มีนาคม 2565 พนักงาน สทบ. สาขา 12 
เข้าร่วมการประชุมกองทุนหมู่บ้านต าบลหนองบัว และ
ต าบลวังด้ง จังหวัดกาญจนบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 พนักงาน สทบ.สาขา 13 ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านฯ ณ ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านบางขันหมาก หมู่ที่ 4 ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 20 มีนาคม 2565 พนักงาน สทบ.สาขา 13  
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สื่อโซเชียลมีเดียให้กับสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านบางเดื่อ หมู่ที่ 3 ต าบลม่วงหมู่ 
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีในการกด Like 
กด Share แฟนเพจ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้
และ เป็นสื่ อ ในการประชาสัมพันธ์ภารกิ จงาน 
กิจกรรมของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ต่อไป ณ ลานอเนกประสงค์  
80 พรรษา หมู่ที่ 3 ต าบลม่วงหมู่ อ าเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ภาพกิจกรรมและข้อมูลการด าเนินงานของสทบ.สาขา  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม 
         ได้ท่ี facebookของสทบ.สาขาทุกสาขา 


