
แผนปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตปิี พ.ศ. 2564 - 2566 
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 

ส่วนท่ี 1 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
ปี พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

 
1.1 หลักเกณฑ์และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

แผนปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี พ .ศ. 2564 – 2566  (ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จัดท าขึ้นภายใต้แนวคิดหลักการและการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในด้านนโยบายรัฐบาล 
และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวของกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดังนี้ 

1.1.1 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2565 

ตัวชี้วัดด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดย่อยที่ 1) การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการ
ระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566 โดยพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
ก าหนดให้มหีรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3-5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี 2566 ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน มีคุณภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้งรวมถึงพันธกิจของทุนหมุนเวียน 

1.1.2 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547  
หมวด 2 มาตรา 11 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” 

โดยเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1) เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง

รายได้ เพ่ิมรายได ้และลดรายจ่าย หรือส าหรับส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์
ส่วนรวมอ่ืนใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

2) เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้าน 

3) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านของตนเอง 

4) สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองทั้งในด้านการเรียนรู้ 
การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

5) สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชนใน
หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 



1.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (16)  เศรษฐกิจฐานราก : เป็นแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก

และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเอง ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน มีคุณธรรม 
มีการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจระหว่างกันเป็นระบบ และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนที่ เกิดการสร้างอาชีพและการกระจายรายได้ สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและความไม่และความไม่เสมอ
ภาคในระดับชุมชน 

ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.  2566 - 2570 

วัตถุประสงค์ : การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13 เพ่ือ
พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”โดยหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง 
ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุน
ให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการ
ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงขึ้น อยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13   
ที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในฐานะหน่วยงานสนับสนุนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมตามเป้าหมายหลักการพัฒนา และหมุดหมาย ดังนี้ 

เป้าหมายหลักการพัฒนา :  การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้ พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุน
ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทาง
เศรษฐกิจและจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม 

หมุดหมายการพัฒนา :  มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  
    กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน โดย

สร้างเสริมองคค์วามรู้ให้กับชุมชน จากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความสามารถในการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่า
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงศักยภาพของพ้ืนที่  ส่งเสริม
การพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีความปลอดภัย โดยใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้งการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการวางแผนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 



ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  สนับสนุนการ
รวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย  ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มเกษตรกร 
รวมทั้งส่งเสริมการถือหุ้นโดยสมาชิกในชุมชน  สร้างความเข้มแข็งสถาบันการเงินในระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมโอกาส 
ในการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการและธุรกิจในชุมชน  โดยใหส้ถาบันการเงินในพ้ืนที่มีบทบาทในการท าหน้าที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารเงินทุน สภาพคล่อง และการบริหารจัดการหนี้สินอย่างเป็นระบบ และพัฒนา
สินเชื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของชุมชน  

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือน
หลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน  

   กลยุทธ์ย่อยที่  1.1 ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของ
ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นเพ่ือสร้างสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเด็ก โดยให้ความคุ้มครองทาง
สังคมอย่างเฉพาะเจาะจงในกลุ่มที่มีข้อจ ากัดด้านศักยภาพ พรอ้มทั้งมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่มี
ผลิตภาพและรายได้สูงขึ้น  ผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน การหางานที่เหมาะสมกับศักยภาพของครัวเรือน บริบท
ของพ้ืนที่ และทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและทรัพยากรที่จ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพ  พรอ้มทั้งจัดหาพ่ีเลี้ยงในการใหค้ าแนะน าช่วยเหลือตลอดกระบวนการ 

นโยบายของรัฐบาล 

 นโยบายเร่งด่วน  ข้อ 1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชน  
      ข้อที่ 1.4 ลดหนี้ 3 ส่วน 1) กองทุนหมู่บ้าน 2) กยศ. 3) หนี้นอกระบบ 

 

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้น าข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อการด าเนินงานของกองทุนจากการจัดท าแผนฟ้ืนฟูประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมี
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงินและฐานะของทุนหมุนเวียน ด้านปฏิบัติการ 
ด้านการสนองประโยชน์ต่อมีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน ด้านปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียนฯ และด้านการด าเนินงานตามนโยบายภาครัฐ โดยใช้ SWOT  เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของ
กองทุน  

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับกองทุนในรอบปีที่ผ่านมาและคาดว่า

จะมีผลกระทบกับกองทุนในทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะเวลา1-3 ปี ถัดไป ซึ่งจะเป็นจุดอ่อนหรือ 
จุดแข็งต่อการด าเนินงานของกองทุน ดังนี้ 

 
 
 
 

 



จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. ด้านการเงิน   
S1 วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือจัดสรรให้กองทุน
ห มู่ บ้ า น ส า ห รั บ ก า ร ล ง ทุ น เ พ่ื อ พั ฒ น า อ า ชี พ  
สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย ไม่ได้แสวงหา
ก าไร 
S2 เป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ โดย
มีหน้าที่ในการกระจายลงสู่หมู่บ้านและชุมชนโดยตรง
ได้อย่างรวดเร็ว 
S3 ด้านการบริหารเงินมีความคล่องตัวการบริหาร

เนื่องจากมีระเบียบคณะกรรมการฯ ที่ให้สามารถ
บริหารเงินงบประมาณ และการบริหารเงินฝากส่วนที่
ยั ง มิ ไ ด้ จั ด ส ร ร ให้ แก่ กองทุ นหมู่ บ้ า นน า ไปหา
ผลประโยชน์โดยฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือธนาคารพาณิชย์ 

W1 รายได้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
มาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปีโดยในระยะ 3 ปี
ได้รับการจัดสรรเฉพาะในส่วนงบบริหารส านักงานซึ่งไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนากองทุน
หมู่บ้าน 
W2 ด้านการบริหารเงินฝากกรณีที่มีการจัดสรรเงินให้กับ
กองทุนหมู่บ้านในระหว่างปีบัญชีจะท าให้มีจ านวนเงินฝาก
น้อยไม่สามารถน าไปบริหารเงินฝากเพ่ือให้ได้ผลตอบแทน
อัตราที่สูงไดม้ีผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลด้านการเงิน 
 

2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
S4 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้
ความส าคัญกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ  และ
สมาชิก ประชาชน และหน่วยงานความร่วมมือ  
โดยก าหนดนโยบาย โครงการ  และแนวทาง 
การด าเนินงานครอบคลุมการให้บริการ ตลอดจน
พัฒนาการให้บริการต่อผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
S5 มีแผนการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เป็นประจ าทุกปี มีช่องทางขอรับบริการและช่องทาง
รับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ 
โทรสาร E-Mail เว็บไซต์ (www.villagefund.or.th)  
เฟซบุ๊ก (www.facebook.com/villagefundFB 
S6 เป็นหน่วยงานที่มีกลไกภาคประชาชนมีเครือข่าย
เชื่อมโยงกับองค์กรภาคีต่างๆ ในชุมชนที่มีความ
หลากหลาย  

W3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นโยบาย และการ
สนับสนุนงบประมาณ และองค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
การประสานงานเพ่ือการับรู้ รับทราบข้อมูลยังมีความล่าช้า 
เนื่องจากบุคลากรในระดับพ้ืนที่มี ไม่ เ พียงพอต่อการ
ให้บริการอย่างทั่วถึง เมื่อเทียบกับจ านวนกองทุนหมู่บ้าน
และสมาชิกกองทุนทั่วประเทศ 
W4 ขาดการจัดท าระบบ One Stop Service เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการให้บริการ  

3. ด้านปฏิบัติการ  
S7  มีพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบที่รองรับการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ชัดเจน 

W5 กระบวนการติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนิน
โครงการที่ด าเนินการอยู่ยังไม่เพียงพอ และขาดความ

http://www.villagefund.or.th/
http://www.facebook.com/villagefundFB


จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S8 เป็นหน่วยงานที่มี โครงข่ายการปฏิบัติ งานที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีเครือข่ายกับองค์กรภาคี
ต่าง ๆ 
S9 กองทุนหมู่ บ้ านและชุ มชนเมืองแห่ งชาติ มี
โครงสร้ างการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่ น  
ท าให้กระบวนการปฏิบัติการสนับสนุนทั้ งด้ าน
งบประมาณและการสื่อสารจากภาครัฐกระจายสู่
หมู่บ้านและชุมชนโดยตรงอย่างรวดเร็ว และคล่องตัว 
S10  มีระเบียบ ประกาศ และแนวทางการด าเนินงาน 
รวมทั้งคณะกรรมการก ากับเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามระเบียบและแผนที่ก าหนด 
S11 บุคลากรมีประสบการณ์การท างาน เข้าใจบริบท
ข อ ง ก อ ง ทุ น ห มู่ บ้ า น แ ล ะชุ ม ช น เ มื อ ง  แ ล ะมี
ความสามารถในการติดตามและประสานงาน 

ต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานโครงการยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และครบถ้วน 

W6 กลุ่ ม เป้ าหมายกองทุนหมู่ บ้ านและชุมชน เมื อง 
มีจ านวนมาก หากจัดระบบการติดตามฯ และระบบการ
รายงานฯไม่ชัดเจน เป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้
การด าเนินงานมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

W7 มีการทับซ้อนในการปฏิบัติงานของภารกิจหลัก และ
ภารกิจสนับสนุนตามนโยบายรัฐอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการ
ด าเนินงานไปเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
W8 หลักสูตรฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการกองทุนยังขาด
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์การ
เปลี่ยนแปลง และนโยบายปรับ 
W9 ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้
เหมาะสมกับกิจกรรมการบริหารจัดการทางการเงินและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
W10 ยังไม่มีระบบการจัดฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านที่เหมาะสมรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
W11 ยังขาดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ในรูปแบบ New Normal ให้กับบุคลากร สทบ. เพ่ือการ
ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

4) ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน   
S11 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือขับเคลื่อน
ก า ร บ ริ ห า ร พั ฒ น า ทุ น ห มุ น เ วี ย น  ไ ด้ แ ก่  
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล เพ่ือก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและการให้บริการของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    
S12 กองทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุน
ผู้ใช้บริการภายในและภายนอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
และอ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานภารกิจหลัก
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

W12 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่เพียงพอ และยังไม่มี
การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
W13  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ และ
การประเมินผลลัพธ์ยังไม่มีความชัดเจนในการน ามาใช้เพ่ือ
การตัดสินใจ 
 W14 ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในยังขาด
กระบวนการเพ่ือบูรณาการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน ท าให้ไม่มีข้อมูลในการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีองค์ประกอบครบถ้วน   
 



จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
S13 มีคณะท างานบริหารความเสี่ยงและคณะท างาน
ควบคุมภายในเพ่ือรับผิดชอบด าเนินการ 
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง   
S14 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่ ง ช าติ  พ . ศ .  2547  ก า หนดอ า น าจห น้ า ที่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ และส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่ งชาติ  (สทบ . )  ท า ให้มี โครงสร้ า งการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล 
S15  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติและผู้บริหารตระหนักและให้ความส าคัญใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 
S16 บุคลากรมีความเข้าใจ มีความรับผิดชอบใน
ภารกิจสามารถปฏิบัติงานท าให้เกิดการท างานเป็นทีม 
และท างานเชิงรุก 
S17 มีกรอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ประจ าปีที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ 

W15 การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (3-5 ปี) ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ประเมินที่ก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของกองทุน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 
ส่งผลกระทบต่อการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ของ สทบ.                         
มีความล่าช้าในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ 
การมีส่วนร่วมบุคลากรในพ้ืนที่จึงท าให้เสนอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการไม่ทันในปีบัญชีประเมิน 
 W16 บุคลากรยังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มทักษะ ด้านการ
วิเคราะห์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจขององค์กร อาทิ ด้าน
กฎหมาย บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
W17 การจัดท าระบบฐานข้อมูลในลักษณะ Big Data 
Management และการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือช่วย
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ 
 

6.ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง   
S18  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเห่งชาติเป็น
หน่ วยงานของรั ฐประเภทองค์การมหาชนที่มี
พระราชบัญญัติเฉพาะ มีระเบียบ คณะกรรมการ 
ในการบริหารด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ 
ท าให้มีความคล่องตัวสูง สามารถก าหนดทิศทางและ
ปฏิบัติงานให้สอดรับกับการด าเนินงานโครงการ 
ตามนโยบายรัฐบาล 
S19 บุคลากรมีทักษะ ความเชี่ยวชาญการด าเนินงาน
ก า ร เ งิ น  ก า ร บั ญ ชี   แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ  
ท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ถูกต้องตามระเบียบ มีระบบการด าเนินการจ่ายเงิน
และรับเงินของกองทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ท าให้สามารถเพ่ิมช่องทางการด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

W18 การด าเนินโครงการบางโครงการไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการเนื่องจากบุคลากรขาดความเข้าใจใน
กระบวนการขั้นตอนเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกรณี
ที่มีวงเงินสูงเกิดข้อผิดพลาดท าให้การเบิกจ่ายระหว่างปี
บัญชีมีความล่าช้ายังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 



จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
W20  การด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการ
จ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนทุกกิจกรรมการรับ – จ่าย   

  
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค 

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอกด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับกองทุนในรอบปีที่ผ่านมา
และคาดว่าจะมีผลกระทบกับกองทุนในทุกด้านที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะเวลา 1-3 ปี ถัดไป ซึ่งจะเป็น
โอกาสหรืออุปสรรคต่อการด าเนินงานของกองทุน ดังนี้ 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1.ด้านการเงิน (การบริหารเงินฝากของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ) 
O1 อัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ 
O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสนเทศในปัจจุบันท า
ให้การบริหารเงินฝากสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

T1 อัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มลดลงตามสภาวะ
เศรษฐกิจ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยใน
สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่ฟ้ืนตัวส่งผลต่อการ
บริหารเงินฝากอาจท าให้อัตราผลตอบแทนต่ ากว่า
อัตราที่เคยได้ 
 T2  น วั ต ก ร รมทา งก า ร เ งิ น สมั ย ใหม่ ที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูงกว่าท าให้สถาบันการเงินมีทางเลือก
มากกว่าการรับเงินฝากจากหน่วยงานของรัฐ 

2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
O3  นโยบายของภาครั ฐ ให้ ความส าคัญการ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ท าให้มีความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ 
O4 เครือข่าย/กรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ 
มีความคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือหรือ App จัดการ
ธุรกรรมทางการเงิน หรือการสื่อสารทางสังคม (Social 
Media) ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 
O5 ประชาชนให้ความสนใจและความต้องการใช้บริการ
นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
O6 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท าให้
ประชาชนรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารต่ างๆ ได้ รวดเ ร็ วและ 
ง่ายขึ้น รวมทั้งรับทราบข้อเรียกร้องของการด าเนินโครงการ
ต่างๆ มากขึ้น จึงสามารถปรับปรุง กระบวนการได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

T3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่ งชาติ  มีปริมาณมาก รวมทั้ ง
ประชาชนทั่วไป 
T4 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19  
ส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานบางโครงการ
ท าให้เกิดความล่าช้า บางโครงการไม่สามารถ
ด าเนินการได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 



โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
O7 ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน  หน่วยงานภาคี 
ประกอบด้ วย  สถาบันการ เงิน (ธ .ออมสิน /ธ .ก .ส . / 
ธ.กรุงไทย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ด้านปฏิบัติการ  
O8 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินงานพัฒนากองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้มีการบริหาร 
จัดการดี สามารถพัฒนาและยกระดับกิจกรรม อาทิ จัดตั้ง
สถาบันการเงินชุมชน โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งส่งเสริมระบบ
การออมและส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 
O9 มีหน่วยงานความร่วมมือเป็นกลไกให้การสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านฯทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
O10 หน่วยงานตรวจสอบภายนอกให้ความส าคัญและ 
มีข้อสังเกตเพ่ือการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
กองทุน 
O11 นโยบายมุ่งเน้นให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมี
การด าเนินงานที่ดี มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

T5  โครงสร้ า งระบบงานที่ เ กี่ ยวข้องกับการ
สนับสนุนกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองไม่
เ ห ม า ะส ม กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ฉุ ก เ ฉิ น ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงด้านกฏหมาย สังคมและเศรษฐกิจ 
T6 เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 มีความรุนแรง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563  - 2565 และการปรับ
รูปแบบการท างานผ่านระบบสารสนเทศให้บริการ
กับประชาชนในการด าเนินโครงการต่างๆ ในพ้ืนที่
เ พ่ือรองรับการด า เนินงานยั งคงไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้จะต้อง
ขยายระยะเวลาด าเนินการในปีบัญชี 2566  และ
การด าเนินงานบางโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 
 

4. ด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน  
O14 กระทรวงการคลังก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร  
O15 มีหน่วยงานภาครัฐก ากับ  ติดตาม  และช่วยเหลือการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายใน มีกฎหมายและมาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในบังคับใช้อย่างชัดเจนและ
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
O17 นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ท าให้มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาใช้
ในการด าเนินงานมากขึ้น 
O18 ภาครัฐก าหนดแนวทางส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสู่
รัฐบาลดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศ 
O19 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการองค์กรมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถจัดหาเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือทดแทนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 
 

T7 การเปลี่ยนแปลงโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในองค์กรอย่าง
กว้างขวาง วงกว้างท าให้หน่วยงานอาจก้าวไม่ทัน 
หรือไม่สามารถปรับตัวให้เท่าทันจะมีความเสี่ยงสูง
ต่อการด าเนินงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ประเมิน 
T8  ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ มี
ความก้าวหน้าไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็วท า
ให้การปรับเปลี่ยนระบบให้มีความทันสมัย  มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน 
T9 การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สมัยใหม่มาใช้การปฏิบัติงาน หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการด้วยความรอบคอบ และถูกต้องตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 



โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
O20 นโยบายส าคัญของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงท าให้ได้รับการสนันสนุนทั้งด้าน
งบประมาณโครงการที่ ส าคัญของรัฐบาล และเป็น
หน่วยงานกลไกการพัฒนาระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
O21 รัฐบาลมีนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ก าหนด
ทิศทางที่ส าคัญในการบริหารมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์  เ พ่ิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร พั ฒ น า บ ริ ก า ร เ พ่ื อ ป ร ะ ช า ช น 
ปรับบทบาท ภารกิจ  และโครงสร้ างให้ รองรับการ 
เปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้ใช้ระบบสารสนเทศในการ
พัฒนาระบบบริหารองค์กรซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้งาน
พัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

T10 การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 
-19 เป็นระยะเวลานานติดต่อกันเป็นอุปสรรคต่อ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยเฉพาะการสร้าง
องค์ความรู้และความเข้าใจในการจัดท าแผนทุก
ระดับ และการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการของทุกภาคีการพัฒนา
กองทุนที่เกี่ยวข้อง 
T11 กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ก ากับ
ดูแลองค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐอ่ืน และ
กองทุน ยังมีส่วนที่สร้างความสับสนไม่ เข้าใจ
สถานะและการจ าแนกประเภทหน่วยงานท าให้มี
ข้อจ ากัดในการทบทวนบทบาท โครงสร้างของ
หน่วยงาน และการวางแผนอัตราก าลั งและ
งบประมาณ 
T12 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้ปฏิบัติงาน
จะต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้  

6.ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง   
O22 รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ ระบบการติดตาม และหน่วยงานก ากับ 
ดูแล ให้การด าเนินงานด้านนโยบายมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเป้าหมาย และระเบียบปฏิบัติ 
O23 มีระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) 
กรมบัญชีกลาง 
 

 

T13 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้การ
ด า เ นิ น โ คร งการ ในระหว่ า งปี บัญชี ภ า ย ใ ต้
แผนปฏิบัติการประจ าปีนั้นบางโครงการมีการ
ชะลอการด าเนินงาน บางโครงการจะต้อง ขยาย
ระยะเวลาการด าเนินงานอาจส่งผลให้การเบิกจ่าย
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ 
T14 กฎ ระเบียบของหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ
และเอกชนมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่อการบริหาร
จัดการจ่ายเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้
ระยะเวลาการด าเนินงานให้ถูกต้อง สมบูรณ์ 

 

 

 

 



1.3 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอกสู่กลยุทธ์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ของทุนหมุนเวียนในระยะที่ผ่านมาและคาดว่า
จะมีผลกระทบต่อทุนหมุนเวียนในอนาคต ใช้ TOWS MATRIX เป็นเครื่องมือเพ่ือวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1.ด้านการเงิน :  
 S1 วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติเป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้าน
ส าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ เพ่ิมรายได้
และลดรายจ่าย ไม่ได้แสวงหาก าไร 
S2 เป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ โดยมี
หน้าที่ในการกระจายลงสู่หมู่บ้านและชุมชนโดยตรงได้อย่าง
รวดเร็ว 
S3 ด้านการบริหารเงินมีความคล่องตัวการบริหารเนื่องจาก
มีระเบียบคณะกรรมการฯ ที่ให้สามารถบริหารเงิน
งบประมาณ และการบริหารเงินฝากส่วนที่ยังมิได้จัดสรร
ให้แก่กองทุนหมู่บ้านน าไปหาผลประโยชน์โดยฝากกับ
ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย์ 
T1 อัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ 
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไทยในสถานการณ์โควิด-19 
ที่ยังไม่ฟ้ืนตัวส่งผลต่อการบริหารเงินฝากอาจท าให้อัตรา
ผลตอบแทนต่ ากว่าอัตราที่เคยได้ 

- ก า รประ เมิ นผลผลิ ต  ผลลั พธ์  และผลกระทบ 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 
-การบริหารเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
โดยการวางแผนบริหารเงินฝากประเภทอ่ืนเ พ่ือ
ประโยชน์สูงสุด 

2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
S4 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้ความส าคัญ
กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ  และสมาชิก ประชาชน 
และหน่วยงานความร่วมมือโดยก าหนดนโยบาย โครงการ 
และแนวทางการด าเนินงานครอบคลุมการให้บริการ 
ตลอดจนพัฒนาการให้บริการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
S5 มีแผนการด า เนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็น
ประจ าทุกปี มีช่องทางขอรับบริการและช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลากหลายช่องทาง เช่น โทรศัพท์ โทรสาร E-Mail 

-การพัฒนา และยกระดับคุณภาพการให้บริการอย่าง
ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและ
ให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
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เ ว็ บ ไ ซ ต์  ( www.villagefund.or.th)   เ ฟ ซ บุ๊ ก
(www.facebook.com/villagefundFB 
S6 เป็นหน่วยงานที่มีกลไกภาคประชาชนมีเครือข่าย
เชื่อมโยงกับองค์กรภาคีต่างๆ ในชุมชนที่มีความหลากหลาย 
O3  นโยบายของภาครั ฐ ให้ความส าคัญการ พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ท าให้มีความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ 
O4 เครือข่าย/กรรมการ/สมาชิกกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ 
มีความคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือหรือ App จัดการ
ธุรกรรมทางการเงิน หรือการสื่อสารทางสังคม (Social 
Media) ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย 
O5 ประชาชนให้ความสนใจและความต้องการใช้บริการ
นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
O6 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ท าให้
ประชาชนรับรู้ ข้อมูลข่ าวสารต่างๆ ได้ รวดเร็ วและ 
ง่ายขึ้น รวมทั้งรับทราบข้อเรียกร้องของการด าเนินโครงการ
ต่างๆ มากขึ้น จึงสามารถปรับปรุง กระบวนการได้ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
O7 ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน  หน่วยงานภาคี 
ประกอบด้วย สถาบันการเงิน(ธ.ออมสิน/ธ.ก.ส./ 
ธ.กรุงไทย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
3. ด้านปฏิบัติการ  
S7  มีพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบที่รองรับการด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ชัดเจน 
S8 เป็นหน่วยงานที่มีโครงข่ายการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม
ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายกับองค์กรภาคีต่าง ๆ 
S9 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีโครงสร้างการ
บริหารจัดการที่ มี ความยืดหยุ่ นท า ให้กระบวนการ
ปฏิบัติการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและการสื่อสารจาก
ภาครัฐกระจายสู่หมู่บ้านและชุมชนโดยตรงอย่างรวดเร็ว 
และคล่องตัว 
O8 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินงานพัฒนากองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง ให้มีการบริหาร 

-การยกระดับกิจกรรมการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
-พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง 
-การพัฒนาและส่ ง เสริมทักษะการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม  
-การพัฒนากลไกการท างานและเครือข่ายการขับเคลื่อน 
-บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน  
 

http://www.villagefund.or.th/
http://www.facebook.com/villagefundFB
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จัดการดี สามารถพัฒนาและยกระดับกิจกรรม อาทิ จัดตั้ง
สถาบันการเงินชุมชน โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งส่งเสริมระบบ
การออมและส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 
O9 มีหน่วยงานความร่วมมือเป็นกลไกให้การสนับสนุนการ
ด าเนินกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านฯทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 
O10 หน่วยงานตรวจสอบภายนอกให้ความส าคัญและ 
มีข้อสังเกตเพ่ือการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
กองทุน 
W6 กลุ่ ม เป้ าหมายกองทุนหมู่ บ้ านและชุมชนเมือง 
มีจ านวนมาก หากจัดระบบการติดตามฯ และระบบการ
รายงานฯไม่ชัดเจน เป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้
การด าเนินงานมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

W9 ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ ให้
เหมาะสมกับกิจกรรมการบริหารจัดการทางการเงินและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

W10 ยังไม่มีระบบการจัดฝึกอบรมให้กับคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านที่เหมาะสมรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
T5 โครงสร้างระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่
มีการเปลี่ยนแปลงด้านกฏหมาย สังคมและเศรษฐกิจ 
4. ด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน  
W12 ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนภารกิจหลักของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยังไม่เพียงพอ และยังไม่มี
การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
W13  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ และ
การประเมินผลลัพธ์ยังไม่มีความชัดเจนในการน ามาใช้เพ่ือ
การตัดสินใจ 
O14 กระทรวงการคลังก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหาร
จัดการความเสี่ยงระดับองค์กร  

-การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 
และการก ากับดูแล 
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O17 นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ท าให้มีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาใช้
ในการด าเนินงานมากขึ้น 
O18 ภาครัฐก าหนดแนวทางส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสู่
รัฐบาลดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศ 
O19 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการองค์กรมีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว สามารถจัดหาเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพหรือทดแทนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 
 
5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 
S14 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก าหนดอ านาจหน้าที่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ท าให้มี
โครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล 
S15  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง
แห่งชาติและผู้บริหารตระหนักและให้ความส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ 
S16 บุคลากรมีความเข้าใจ มีความรับผิดชอบในภารกิจ
สามารถปฏิบัติงานท าให้เกิดการท างานเป็นทีม และท างาน
เชิงรุก 
O20 นโยบายส าคัญของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานรากตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 13 มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจของกองทุน
หมู่ บ้ า น และชุ ม ชน เ มื อ ง แห่ ง ช าติ  จึ ง ท า ใ ห้ ไ ด้ รั บ 
การสนันสนุนทั้งด้านงบประมาณโครงการที่ส าคัญของ
รัฐบาล และเป็นหน่วยงานกลไกการพัฒนาระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน 
O21 รัฐบาลมีนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  แผน
ปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ก าหนด
ทิศทางที่ส าคัญในการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการพัฒนาบริการเพื่อประชาชน 

-การวางแผนการประชุมคณะกรรมการประจ าปี
งบประมาณ 
-การพัฒนาคุณภาพและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร 
-เสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน 
-การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารองค์กร 
-เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การ
ด าเนินงานและกิจกรรมการของกองทุนอย่างต่อเนื่อง 
-การปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจและขนาด
ขององค์กร 



ความเชื่อมโยงสภาพแวดล้อม ภายใน – ภายนอก กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ 
ปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างให้รองรับการ 
เปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้ใช้ระบบสารสนเทศในการ
พัฒนาระบบบริหารองค์กรซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้งาน
พัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
W15 การจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (3-5 ปี) ยังไม่
สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ประเมินที่ก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณาก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ของกองทุน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  
ส่งผลกระทบต่อการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ของ สทบ.                         
มีความล่าช้าในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ 
การมีส่วนร่วมบุคลากรในพ้ืนที่จึงท าให้เสนอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการไม่ทันในปีบัญชีประเมิน 
 W16 บุคลากรยังต้องได้รับการพัฒนา เพิ่มทักษะ ด้านการ
วิเคราะห์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจขององค์กร อาทิ ด้าน
กฎหมาย บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
W17 การจัดท าระบบฐานข้อมูลในลักษณะ Big Data 
Management และการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือช่วย
ในการปฏิบัติ งานให้ เกิดประสิทธิภาพยังด า เนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ 
T11  กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ ยวข้องด้ านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานภาครัฐที่ ใช้ก ากับดูแล
องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐอ่ืน และกองทุน ยังมีส่วน
ที่สร้างความสับสนไม่เข้าใจสถานะและการจ าแนกประเภท
หน่วยงานท าให้มีข้อจ ากัดในการทบทวนบทบาท โครงสร้าง
ของหน่วยงาน และการวางแผนอัตราก าลังและงบประมาณ 
 
6. ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง   
W18 การด าเนินโครงการบางโครงการไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติ การ เนื่ องจากบุคลากรขาดความเข้า ใจ 
ในกระบวนการขั้นตอนเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้า
งกรณีที่มีวงเงินสูงเกิดข้อผิดพลาดท าให้การเบิกจ่าย
ระหว่างปีบัญชีมีความล่าช้ายังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้ 
O22 รัฐบาลมีนโยบาย/มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ ระบบการติดตาม และหน่วยงานก ากับ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารโครงการ  การติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน และระบบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 



ความเชื่อมโยงสภาพแวดล้อม ภายใน – ภายนอก กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ 
ดูแล ให้การด าเนินงานด้านนโยบายมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเป้าหมาย และระเบียบปฏิบัติ 
O23 มีระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) 
กรมบัญชีกลาง 
T13 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้การด าเนิน
โครงการในระหว่างปีบัญชีภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี
นั้นบางโครงการมีการชะลอการด าเนินงาน บางโครงการ
จะต้อง ขยายระยะเวลาการด าเนินงานอาจส่งผลให้การ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่ก าหนดไว้ 

 
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2566  
(ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 2.1.1 วิสัยทัศน์ 

   “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน  สวัสดิภาพ สวัสดิการ 
และการแก้ ไขปัญหา ของหมู่ บ้ านและชุมชนพ่ึงพาตนเองอย่ างยั่ งยืน ครั วเรื อนสมาชิกมีความเป็นอยู่ 
ที่พอเพียง อบอุ่น เข้มแข็ง สู่การเป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม” 

 2.1.2 พันธกิจ 

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

 2.1.3 ภารกิจ 

 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 และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  
ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถคิด
วิเคราะห์และเกิดการท างานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าสู่กระบวนการ
มีส่วนร่วมโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายของการท างานแบบพหุภาคี 

2.1.4 เป้าประสงค์ 

 การสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้เป็นกลไกในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
ให้เป็นหมู่บ้านและชุมชนพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

 

2.1.5 ยุทธศาสตร์  

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

 

2.1.6 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

1) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาเป็นกลไกของหมู่บ้านและชุมชนในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้กับหมู่บ้านและชุมชนด้วยการออมและการจัด
สวัสดิการชุมชน 

2) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความสามารถในการประกอบการด้านการผลิตและบริการ เพ่ือเป็น
แหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุน และประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 

3) พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกในการวางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพในการ
ก าหนดรูปแบบการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของชุมชนอย่างคุ้มค่า 

5) พัฒนาคุณภาพและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง โดยส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายขององค์กร 

 

 



2.1.7 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
พัฒนาการบริการประชาชน ก อ ง ทุ น ห มู่ บ้ า น แ ล ะ ชุ ม ช น เ มื อ ง 

ทั่วประเทศ จ านวน 79,610 กองทุน 
ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถใน
การจัดระบบแบะการบริหารจัดการที่ดี  
และได้มีความพร้อมตามมาตรฐาน
สามารถยกระดับเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนของกองทุนหมู่บ้านฯ ปีละ 1,000 
แห่ง 

ประชาชนมีแหล่ ง เ งินทุน  และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการ
ออมเงิน มีการจัดระบบสวัสดิการ 
และแก้ไขปัญหาหนี้สินในระดับ
หมู่บ้านและชุมชนโดยผ่านกลไก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ/
ผู้ผลิตตามการประกอบอาชีพ ผลิตภัณฑ์ 
และการบริการ  และได้รับโอกาสมี
แนวทางในการสร้างอาชีพและมีรายได้ที่
เพ่ิมข้ึน  

ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น ห มู่ บ้ า น  แ ล ะ
ประชาชนในหมู่บ้านสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีความมั่นคงในด้านอาชีพ
และความมั่นคงในรากฐานของชีวิต
และครัว เรือนรวมทั้ ง เป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ใหมอ่ย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมและพัฒนากองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

-กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มี
ข้ อมูล  สถานภาพ รายงานผลการ
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
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

นโยบายรัฐมีเครื่องมือสนับสนุนการ
ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมของคนในชุมชน สร้างความ
เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน
โดยผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

-กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
มีกลไกการท างานและเครือข่ายการ
ขับเคลื่อนงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติเป็นองค์กรการขับเคลื่อน
การพัฒนากองทุนหมู่บ้ านและ
ชุมชนเมืองโดยมีการบริหารและ
การให้บริการสนับสนุนส่งเสริมให้



ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
-กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
มีแผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การ
ด าเนินงานและกิจกรรมของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

-บุคลากรของกองทุนได้รับการพัฒนา
เพ่ิมประสิทธิภาพให้มีความรู้  ทักษะ 
และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตาม
แบบวิถีใหม่  
-สทบ. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิตัล และการปรับโครงสร้าง
องค์กรที่สอดรับกับภารกิจเป็นปัจจุบัน
และการเปลี่ยนแปลง 

ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มได้มี โอกาสส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายขององค์กร 

 

2.2 การก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ 
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 
2) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระอันเกิดจากการกู้ยืมเงินของธนาคาร (บัญชีที่ 3) 
3) โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเงินชุมชนกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เปิดด าเนินการ 
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) โครงการจัดท าคู่มือบัญชีประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
3) โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
4) แผนงานการติดตามและสนับสนุนโครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
5) โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
6) แผนงานสื่อสารองค์ความรู้กิจกรรมประชารัฐ 
7) โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน 
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 
5) โครงการสร้างมาตรฐานและฟ้ืนฟูการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน 
6) โครงการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานกองทุนชุมชนทหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมพัฒนาการสร้างองค์ความรู้และยกระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน

หมู่บ้านและชุมชนได้เข้าร่วมในกระบวนการรับรู้เรียนรู้ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา และแนวทางแก้ไข ร่วม
ตัดสินใจการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การฟ้ืนฟูและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนตามผลการประเมิน 
 แผนงาน/โครงการ 

1) โครงการประเมินศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
2) โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 5.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 5.2 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรเพ่ือให้สามารถ

สนับสนนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  



 กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทษเพ่ือการบริหารจัดการและก ากับดูแลให้มี
ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 5.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะของบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 5.5 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ 

แผนงาน/โครงการ 
1) แผนงานพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
2) แผนการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุน

ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
3) แผนพัฒนาประสิทธิภาพส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

3.1) โครงการฝึกอบรมความรู้ในด้านการด าเนินคดีในชั้นศาล การว่าความ   
และการจัดท าเอกสารทางคดี 

3.2) แผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชน
เมืองแห่งชาติ 

3.3) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและเพ่ิมขีดความสามารถ
บุคลากรขององค์กร 

3.4) แผนงานสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ  อนุกรรมการ  และผู้อ านวยการ 

3.5) การจัดท า/ทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ 
ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3.6) แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศกองทุนหมู่บ้าน 

3.7) แผนงานสนับสนุนการจัดการความรู้และสารสนเทศ  

(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ 
      ชุมชนเมืองแห่งชาติ 

(2) โครงการระบบป้องกันและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ระบบฐานข้อมูลกลาง  
ตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

(3) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางแบบรวมศูนย์ ( Integrated 
Data Center and  Big Data Analysis System) เ พ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร (Decision Support System) ระยะที่ 1 

(4) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมชุดโปรแกรม
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือรองรับระบบฐานข้อมูลและ
ระบบรายงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

(5) โครงการจ้างบ ารุงรักษาความมั่นคงของระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 



(6) การจัดหาครุภัณฑ์ และลิขสิทธิ์การใช้งานเพ่ือรองรับและสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ สทบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(7)  โครงการจัดหาช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผ่าน Line Official  Account 
(Line OA) 

(8)  โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้ 

(9) พัฒนาระบบคลังความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

(10) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือวิเคราะห์ และออกแบบการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการของส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

(11) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความจ าเป็นของ ส านัก/ฝ่าย/สาขา 
ให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.8) การติดตามและนิเทศงาน สทบ.สาขา 
3.9) แผนงานการตรวจสอบภายในและตรวจติดตามภายใน ประจ าปี 

     งบประมาณ พ.ศ. 2566 

4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับ
จังหวัด/ อ าเภอ /ต าบล 



2.3 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาการบริการประชาชน 

 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาเป็นกลไกของ
หมู่บ้านและชุมชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้กับหมู่บ้านและชุมชน
ด้วยการออมและการจัดสวัสดิการชุมชน 

1.1 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดระบบการออม และสวัสดิการชุมชน 
ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้าน  
1.2 พัฒนาคุณภาพและยกระดับให้มีความพร้อมเป็นสถาบันการเงินชุมชน
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 และสร้าง
การจ้างงานให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านและชุมชน 
2.3 ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และ
บริการของชุมชนจากนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาของชุมชน 
 

วิส
ัยทั

ศน
 ์

พัน
ธก

ิจ 

ยุทธศาสรตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 

3.1 พัฒนาสร้างนวัตกรรมและกระบวนงานของกองทุนหมู่บ้านให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานรองรับ 
3.2 พัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
3.3 ส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในด้านบริหารจัดการทาง
การเงิน 
3.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูล และมาตรฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านเพื่อเปน็
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการพัฒนาผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้าน 
 

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
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทั้งภายในและภายนอกในการวางแผนบริหารจัดการ การ
ปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



2.4 แผนปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการบริการประชาชน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับการพัฒนาเป็นกลไกของหมู่บ้านและชุมชน

ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตให้กับหมู่บ้านและชุมชนด้วย
การออมและการจัดสวัสดิการชุมชน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด หมาย
เหต ุ

64 65 66 
1.โครงการจัดตั้ง
สถาบนัการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1) เพื่อขยายแหล่ง
เงินทุนและบรรเทา
ความเดือดร้อน
ให้กับสมาชิกกองทุน 
2) เสริมสร้าง
สวัสดิการ และสวัสดิ
ภาพของชุมชน และ
ประชาชนทั้วไป 
เป้าหมาย
ด าเนินการ 
   ปีละ 1,000 แห่ง 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และเครือข่าย
สัมพันธ ์

   1) กองทุ นผ่ านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
ร้อยละ 100 
2) กองทุนที่ผ่านการ
ฝึกอบรม จัดตั้งเป็น
สถาบันการเงินได้ 
ร้อยละ 80 

 

 

2.โครงการแก้ไขปัญหา
หนี้ค้างช าระอันเกิด 
จากการกู้ยืมเงินของ
ธนาคาร (บัญชีที่ 3) 

เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหากองทุน
ที่ประสบปัญหาถูก
ฟ้องร้องด าเดินคดี
แล้วและมีแนวทาง
ในการด า เนินงาน
ของกองทุนเกี่ยวกับ
เงินบัญชีที่ 3 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และเครือข่าย
สัมพันธ์ และ
ฝ่ายกฎหมาย
และงาน
ทะเบียน 

 - - 1) ความส าเร็จในการ
แก้ไขปัญหา 
2) ออกระเบียบ/คู่มือ
แนวทางการแก้ไข 
ปั ญ ห า ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 

 

3.โครงการประชุม 
เชิงปฎิบัติการเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาสถาบนั
การเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองที่เปิดด าเนินการ 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ในการบริหาร 
จัดการให้กับกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน 
เมืองที่เปิด
ด าเนินการเปน็
สถาบนัการ 
เงินชุมชน ด้าน
กฎหมาย การเงิน  
การบัญช ี

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และเครือข่าย
สัมพันธ ์

- -  กลุ่ ม เ ป้ า หม าย ที่ เ ปิ ด
ด าเนินการแล้ว จ านวน 
2,364 แห่ง เข้ารับการ
อบรมร้อยละ 100 
 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความสามารถในการประกอบการด้าน

การผลิตและบริการ เพ่ือเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกองทุน และประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด หมาย
เหต ุ

64 65 66 
1. แผนงานสนับสนุน
โครงการประชารัฐ 

เพื่อสนับสนนุศูนย์
ปฏิบัติการจังหวัดใน
การติดตามการด าเนิน
โครงการประชารัฐของ
กองทุนหมู่บ้านฯ  
ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

ฝ่าย 
ประชารัฐ 

   ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร
จังหวัด (76 จังหวัด) 
สามารถด าเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 

 

2. โครงการจัดท าคู่มือ
บัญชปีระชารัฐกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

เพื่อให้กองทุนหมู่บ้าน 
มีแนวทางในการจัดท า
บัญชปีระชารัฐที่เป็น
มาตรฐานเดียวกนั 

ฝ่าย 
ประชารัฐ 

 - - กองทุนหมู่บ้านฯ ที่
ด าเนินโครงการ
ตามแนวทางประชา
รัฐ มากกว่าร้อยละ 
80 
มีคู่มือบัญชีประชา
รัฐส าหรับ
ด าเนินงาน 

 

3.โครงการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCG 

เพื่อให้กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองได้รับ
ความรู้ตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCG ที่
ครอบคลุมความรู้การ
ด าเนินงาน BCG ทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
การเกษตรและอาหาร 
(2) ด้านสุขภาพและ
การแพทย์ (3) ด้าน
พลังงาน วัสดุ และเคมี
ชีวภาพ และ (4) ดา้น
การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
และสามารถน าความรู้
มาปรับประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองต่อไป 

ฝ่าย 
ประชารัฐ 

-  - ระดับความส าเร็จ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองได้รับ
การพัฒนาความรู้
ต า ม โ ม เ ด ล
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  BCG
เ ห ม า ะ ส ม 
ส อ ด ค ค ล้ อ ง กั บ
บริบทพื้นที่ในการ
ด าเนินงานโครงการ 

 



แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด หมาย
เหต ุ

64 65 66 
4.แผนงานการติดตาม
และสนบัสนุนโครงการ
ประชารัฐกองทุน
หมู่บ้านและ 
ชุมชนเมือง 

เพื่อติดตาม สนบัสนนุ
การด าเนินงาน
โครงการประชารัฐของ 
กองทุนหมู่บ้านฯ โดย
ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นการ 
ด าเนินงานระหว่าง 
สทบ.ส่วนกลาง 
 สทบ.สาขา/ศนูย์
ปฏิบัติการจังหวัด และ
กองทุนหมู่บ้านฯ 

ฝ่าย 
ประชารัฐ 

- -  ติดตามและแก้ไข
ปัญหาโครงการตาม
แนวทางประชารัฐ 
ที่คงค้างได้ร้อยละ 
80 

 

5.โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์กองทนุ
หมู่บ้านและชุมชน
เมือง 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของโครงการประชารัฐ
ให้มีมูลค่าเพิ่ม 
มากข้ึน สามารถเป็น
ของที่ระลึก 
ของขวัญ หรือเป็น
สินค้าตนแบบ 
ที่สามารถมอบให้ใน
โอกาสส าคัญต่างๆได้ 

ฝ่าย 
ประชารัฐ 

- -  ผลิตภัณฑ์ประชารัฐ
มีการปรับปรุงจาก
รูปแบบเดิมหรือต่อ
ยอด 
สิ น ค้ า ใ ห้ เ ป็ น

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ
น วั ต ก ร ร ม ที่
สร้างสรรค์พร้อมทั้ง
มีการจ าหน่ายเพิ่ม
มากข้ึน 

 

6.แผนงานสื่อสาร 
องค์ความรู้กิจกรรม
ประชารัฐ 

1.เพื่อเสริมสร้าง
แนวทางในการ 
ด าเนินโครงการ และ 
การด าเนินงานของ
สมาชิกกองทุนด้วย 
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.เพื่อเผยแพร่การ
ด าเนินงานที ่
ผ่านมาของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ  
3.เพื่อน าผลงาน
โครงการที่ประสบ
ความส าเร็จมาเปน็
ต้นแบบให้กับสมาชิก

ฝ่าย 
ประชารัฐ 

   ผลิตรายการ
โทรทัศน ์ไม่น้อย
กว่า 6 ตอน และ 
จัดกิจกรรม Road 
show ไม่น้อยกว่า 
4 คร้ัง 

 



แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด หมาย
เหต ุ

64 65 66 
กองทุน ได้รับรู้และ
สามารถด าเนินการได้ 
4. เพื่อสนับสนนุการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การสร้างมูลคา่เพิ่ม 
 หรือ ต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
สมาชิกกองทุน 
5.เพื่อน านวัตกรรม
และเทคโนโลย ี
 มาเป็นสว่นหนึ่งใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสมาชิกกองทุน 

7.โครงการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก 
เพื่อการพัฒนาหมู่บา้น
และชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ผลงาน
ความส าเร็จ องค์
ความรู้ เชิดชูเกียรติอง
ทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริม
ด้านการตลาด
ผลิตภัณฑ์กองทนุ
หมู่บ้าน  และการสร้าง
ภาพลักษณ์หน่วยงาน 

ฝ่าย 
ประชารัฐ 

- -  สามารถจัดกิจกรรม
โครงการได้ครบ 
14 จุด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการ

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทั้งภายในและภายนอกในการวางแผนบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด หมาย
เหต ุ

64 65 66 
1.โครงการการสร้าง 
ผู้ตรวจสอบบญัชี
กองทุนหมู่บ้าน 

-เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
บัญชีกองทุน 
หมู่บ้านมีเพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน 
ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 
 - เพื่อให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชน 
เมืองมีการจัดท า
บัญชีที่ถูกต้อง เป็น 
ปัจจุบนั และเปน็
มาตรฐานเดียวกนั 
ทั่วประเทศ 

ฝ่ายการเงิน
และการบัญช ี

   - ได้ผู้สอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ที่มีความรู้ความสามารถ  
และทักษะในการ
ตรวจสอบบัญชีกองทุน 
หมู่บ้าน ตามมาตรฐาน
ของส านักงาน 
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
 - มีรายงานผลการ
ตรวจสอบงบดลุ  
งบรายได้และคา่ใช้จา่ย
และการจัดท า 
 บัญชีกองทุนที่ถูกต้อง  
และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

 

2.แผนงานการติดตาม
และรายงานผลการ
ด าเนินงานกองทนุ
หมู่บ้านและ 
ชุมชนเมือง 

1)เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์ของการ
ด าเนินงานกองทนุ
หมู่บ้าน 
2) เพื่อให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกับสถานภาพ 
ศักยภาพการ
ด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองที่แท้จริง 
เพื่อประกอบการ
ก าหนดแนวทางการ
พัฒนากองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองต่อไป 
3) เพื่อส่งเสริม 
สนับสนนุ และการ
พัฒนากองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองตามศักยภาพ 
และความต้องการ
ของกองทุนหมู่บ้าน 

ฝา่ย
ปฏิบัติการ
และเครือข่าย
สัมพันธ ์

-   ระดับความส าเร็จมีการ
ติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองทั่วประเทศ  
79,610 กองทุน 

 



แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด หมาย
เหต ุ

64 65 66 
3.คลินิกกองทุน 1) เพื่อเป็นช่องทาง

ให้กรรมการและ 
สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและเข้าถึง
ความช่วยเหลือการ
แก้ไขปัญหา รวมถึง
การให้ค าปรึกษา
แนวทางการ
ด าเนินงาน 
2) เพื่อสนับสนุนองค์
ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
กับการบริหาร
จัดการและการ
ด าเนินงานของ
กองทุนฯ 
3)  เพื่อให้คลินิก
เคลื่อนที่เข้าไปม ี
ส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหากองทุนกับ 
เครือข่ายและ
หน่วยงาน/องค์กร
ภาคีที่เก่ียวข้อง 

ฝ่ า ยจั ดกา ร
ความรู้ และ
สารสนเทศ 

   1)  มีคลินิกกองทุน
ประจ า ณ สทบ.สาขา 13 
สาขา 
2) จ านวนการจัด
กิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่ 
3) กรรมการและสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองได้รับองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการ 
และสามารถน าองค์
ความรู้มาแก้ไขปัญหา
กองทุนได ้

 

4. โครงการบริหาร
จัดการด้ านการเงิน
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุน
หมู่ บ้ า น แ ละชุ ม ชน
เมือง 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้าน มี
ระบบสารสนเทศที่
สนับสนนุการ
ด าเนินงาน 

ฝ่ า ยจั ดกา ร
ความรู้ และ
สารสนเทศ 

-  - ระดับความส าเร็จกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองมี
ระบบสารสนเทศที่
สนับสนนุการด าเนนิงาน 
และเป็นไปตามเป้าหมาย
โครงการไม่ต่ ากวา่ 
ร้อยละ 80 

 

5 . โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง
มาตรฐานและฟื้นฟู
การด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้าน 

1)เพื่อทราบสภาพ
ปัญหาการ
ด าเนินงาน 
ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 
 และพัฒนศักยภาพ
ของกองทุน 
หมู่บ้านเหล่านั้นให้ 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และเครือข่าย
สัมพันธ ์

- -  1) กองทุนหมู่บ้านสามารถ
ฟื้นฟูการด าเนินงานได้ร้อย
ละ 85 ของเป้าหมาย 
1,000 แห่ง 
2) ขอรับการสนับสนุน
เงินเพิ่มทุนระยะที่ 3 
ร้อยละ 20 ของกองทุนที่
ฟื้นฟ ู

 



แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัด หมาย
เหต ุ

64 65 66 
สามารถกลับมา
บริหารจัดการได ้
2) เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ "การสร้าง 
มาตรฐานการบริหาร
จัดการเพื่อการ 
ฟื้นฟูและพฒันา
ศักยภาพกองทุน 
หมู่บ้านและชุมชน
เมือง" ให้กับ  
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
น าไปใช้แก้ปัญหา 
ในพื้นที ่

6.โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ด าเนินงานกองทนุ
ชุมชนทหาร 

เพื่อรับทราบผลการ
ด านเนงาน ปัญหา 
อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ และ
น าไปปรบัปรุงแนว
ทางการด าเนินงาน 
ปรับปรุงค าสั่งตา่งๆ 
ที่เหมาะสมกับการ 
ปฏิบัติงาน 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และเครือข่าย
สัมพันธ ์

   1) มีโครงสร้าง กลไก 
สนับสนนุการด าเนนิงาน
สอดคล้องกับหน่วย
บังคับบัญชาของทหาร 
2) มีการติดตามรายงาน
ผลการด าเนนิงานของ
กองทุนชุมชนทหาร 
ร้อยละ 100 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมและพัฒนาศักยภาพในการก าหนดรูปแบบการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งเน้นการใช้
ทรัพยากรของชุมชนอย่างคุ้มค่า 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด หมาย

เหต ุ
64 65 66 

1.โครงการประเมิน
ศักยภาพการ
ด าเนินงานของกองทุน
หมู่บ้านและ 
ชุมชนเมือง 

1)เพื่อทราบข้อมูล
เก่ียวกับสถานภาพ  
ศักยภาพการบริหาร
จัดการ และ 
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ 
กองทุนหมู่บ้าน 

ฝ่ า ยจั ดกา ร
ความรู้ และ
สารสนเทศ 

 -  1) ได้ข้อมูลในด้าน
ศักยภาพการบริหาร 

จัดการ  การสร้างความ
เข้มแข็ง ผลการ 

ด าเนินงานและความ
ต้องการในการ 

 



แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด หมาย

เหต ุ
64 65 66 

2)  เพื่อจัดกลุ่ม
กองทุนหมู่บ้าน และ 
เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนด 
แนวทางการส่งเสริม 
สนับสนนุ และ 
วางแผนการพัฒนา
เพื่อขับเคลื่อนงาน 
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองต่อไป 

พัฒนาของกองทุน
หมู่บ้านฯ จ านวน  

79,610 กองทุน  
2.) ข้อมูลการวิเคราะห์
และจัดล าดับ 

กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง จ านวน  

79,610 กองทุน 
 

2.โครงการวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
ด าเนินงานกองทนุ
หมู่บ้านและ 
ชุมชนเมือง 

1) เพื่อพัฒนาและ
วิจัยองค์ความรู้
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองให้มี
ประสิทธิภาพ 
2) เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ที่ถ่ายทอด
จากผู้ปฏบิัติจริง
ส่งผลให้องค์ความรู้ที่
ได้มีประสิทธิภาพ
พร้อมน าไปเผยแพร่
สู่กองทุนได้จริง 

ฝ่ายจัดการ
ความรู้และ
สารสนเทศ 

-  - สทบ.สาขา จัดท าการ
วิจัยและพฒันาองค์
ความรู้กองทุนหมู่บ้าน
และด าเนนิการถอดองค์
ความรู้ในพื้นที่ สาขาละ 
1 เร่ือง รวม 13 เรื่อง 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
สูง โดยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการบูรณาการกับทุกภาคส่วนและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กร 

แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด หมาย

เหต ุ
64 65 66 

1.แผนงานพัฒนาและ
สนับสนนุเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมือง 

1)เพื่อสร้างความ
เข้าใจแผนงาน
โครงการรับฟังความ
คิดเห็น และการมี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนพัฒนา
กองทุนฯ 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และเครือข่าย
สัมพันธ ์

   1) ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และ
การมีส่วนร่วม 

2) ระดับความส าเร็จใน
การจัดสรรโอนเงินให้กับ
เครือข่ายกองทุน

 



แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด หมาย

เหต ุ
64 65 66 

2) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองระดบั
ต าบล/อ าเภอ/
จังหวัด/ภาค 

หมู่บ้านฯ ระดบัต าบล/
อ าเภอ/จังหวัด/ภาค  
ผ่านสทบ.สาขา ทั้ง 13 
สาขา 

2. แผนการพัฒนา
ศักยภาพ ส่งเสริมและ
สนับสนนุ
คณะอนุกรรมการ
สนับสนนุระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ 

เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของอนุกรรมการ
สนับสนนุระดับ
อ าเภอ/จังหวัดตาม
ภารกิจ และตามที่ 
สทบ. มอบหมาย 

    ระดับความส าเร็จในการ
จัดสรรโอนเงินให้กับ
อนุกรรมการสนับสนุน 
ผ่านส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดในฐานะ
เลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
สนับสนนุระดับจังหวัด 
จ านวน 76 จ. /กทม. 

 

3.แผนพัฒนาประสิทธิภาพส านกังานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

ส านัก
ผู้บริหาร/ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง 

     

   3.1โครงการ
ฝึกอบรมความรู้ใน
ด้านการด าเนินคดีใน
ชั้นศาล การว่าความ 
และการจัดท าเอกสาร  
ทางคด ี

เพื่อเกิดประโยชน์แก่
การด าเนินงาน ใน
ด้านคดี การบังคับ
คดี การฟ้องร้อง
ด าเนินคดี รวมถึง
การด าเนินการ
ขั้นตอนในชัน้ศาล
โดยสร้างทักษะให้
บุคลากร และผู้ที่
เก่ียวข้องเพื่อ
สนับสนนุการ
ด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้าน/
คณะกรรมการกองทุน 

 -  - ระดับความส าเร็จของ
บุคลากร (นติิกร) มี
ความรู้ ความช านาญใน
ด้านการด าเนินคดี 
สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน พิจารณาข้อ
กฎหมายและการ
ด าเนินคดีเพื่อรักษาล
ประโยชน์ของรัฐได้ 

 

   3.2 แผนงานสื่อสาร
ประชาสัมพนัธ์การ
ด าเนินงานกองทนุ
หมู่บ้านชุมชนเมือง
แห่งชาต ิ

เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 
อ านาจหนา้ที่ 
ภารกิจ นโยบาย 
ตลอดจนกิจกรรม 

    ระดับความส าเร็จ
กลุ่มเป้าหมายได้รับสื่อ
จากการเผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์  
มีความรู้ความเข้าใจ  

 



แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด หมาย

เหต ุ
64 65 66 

 ต่าง ๆ ของ สทบ.ให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ ด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อสมาชิก
กองทุนฯ ถึงการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจาก 
สื่อต่างๆ อย่าง
ถูกต้องในเรื่องที่
เก่ียวข้องกับภาระกิจ
ของ สทบ. 

    เก่ียวกับภารกิจการ
ด าเนินงานของ สทบ.ใน
นโยบายดา้นตา่งๆ 

 

   3.3 แผนงาน
สนับสนนุการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ  
อนุกรรมการ  และ
ผู้อ านวยการ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานบทบาท 
ของคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน 
และชุมชนเมือง
แห่งชาติ 
อนุกรรมการและ
ภารกิจงานของ
ผู้อ านวยการเปน็ไป
อย่างมีประสทิธิภาพ 

    ระดับความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานหนา้ที่ 
สนับสนนุการด าเนนิงาน
ตามภารกิจของ
คณะกรรมการ 
อนุกรรมการ และ
ผู้อ านวยการ สทบ. 
เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย  บรรลุ
เป้าหมาย 

 

3.4 การจัดท า/
ทบทวนยุทธศาสตร์
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชน เมืองแห่งชาติ 
ระยะ 3-5 ปี และ
แผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ
ให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรช์าติ  
แผนแม่บทนโยบาย
ของรัฐบาลและ
คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาต ิ

  -  มีแผนยุทธศาสตร์กองทุน
หมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองแห่งชาติ 
ระยะ 3-5 ป ีผ่านความ
เห็นชอบคณะกรรมการ
และน าไปส่งการปฏิบัติ 
ได้ใช้จริง 

 



แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด หมาย

เหต ุ
64 65 66 

   3.5 โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการและเพิ่มขีด
ความสามารถบุคลากร
ขององค์กร 

เพื่อการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรให้ก้าวหน้า 
ขีดความสามารถใน
ด้านตา่งๆ ตลอดจน
สามารถส่งเสริมให้
บุคลากรท างานได้
อย่างถูกต้อง เกิด
ผลงานที่ดี และ
องค์กรสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้
อย่างสูงสดุ 

   - 1) บุคลากรมีความรู้ 
สมรรถนะ ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 
2) ความส าเร็จในการ
พัฒนาใต้บังคบับัญชา  
พนักงาน สทบ. ร้อยละ 
80 ได้รับการพัฒนา
ความรู้ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 

 

    3.6 แผนงาน
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศกองทนุ
หมู่บ้าน 

เพื่อรองรับการ
บ ารุงรักษาระบบ 
งานสารสนเทศ และ
การเป็นแหล่ง 
จัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
ของ สทบ. 
DATA Center 
เพื่อให้บุคลากร 
ทั้งหมดสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
ได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น มีการ 
ส ารองข้อมูลป้องกัน
การสูญหาย 
ของข้อมูล 

ฝ่ายจัดการ
ความรู้และ
สารสนเทศ 

- -  1) สามารถด าเนินการ
โครงการบ ารุงรักษา
ระบบงานดา้น
สารสนเทศด้วยความ
เรียบร้อย 
2) สามารถจัดหาระบบ 
ปฏิบัติการและโปรแกรม  
ตามความต้องการใชง้าน
จริงได้และจดัหา
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ 
ด้านสารสนเทศเพื่อซ่อม
บ ารุงทดแทนและ
เพิ่มเติมส าหรับ 
สนับสนนุการด าเนนิงาน 
ของ สทบ.   
3) สามารถจัดหา NAS  
ส าหรับใช้เปน็แหล่ง
จัดเก็บข้อมูลกลางของ 
สทบ.สาขาและจัดท า
ระบบเพื่อเชื่อมโยงฯ 
ด้วยความเรียบร้อย 

 

    3.7 แผนงาน
สนับสนนุการจัดการ
ความรู้และสารสนเทศ 

(1) โครงการพัฒนา
และปรับปรุงเว็บไซต์
ส านักงานกองทนุ
หมู่บ้านและ 

ฝ่ายจัดการ
ความรู้และ
สารสนเทศ 

- -  ระดับความส าเร็จของ
โครงการ 

 



แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด หมาย

เหต ุ
64 65 66 

ชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
(2) โครงการระบบ
ป้องกันและปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
ระบบฐานข้อมูล 
กลาง ตาม พรบ. 
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 
(3) โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
กลางแบบรวมศูนย์ 
(Integrated Data 
Center and  Big 
Data Analysis 
System) เพื่อ
สนับสนนุการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (Decision 
Support System) 
ระยะที่ 1 
(4) โครงการเช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) 
พร้อมชุดโปรแกรมที่
มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย เพื่อรองรับ
ระบบฐานข้อมูลและ
ระบบรายงาน
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง สทบ. 
(5) โครงการจ้าง
บ ารุงรักษาความ
มั่นคงของระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายของ สทบ. 



แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด หมาย

เหต ุ
64 65 66 

(6) การจัดหา
ครุภัณฑ์ และ
ลิขสิทธิ์การใช้งาน
เพื่อรองรับและ
สนับสนนุการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ สทบ. ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
(7)  โครงการจัดหา
ช่องทางการสื่อสาร
ออนไลน์ของ สทบ. 
ผ่าน Line Official  
Account (Line 
OA) 
(8)  โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
จัดการความรู้ 
(9) พัฒนาระบบคลัง
ความรู้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมือง เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 
(10) โครงการจัดจ้าง
ที่ปรึกษาเพื่อ
วิเคราะห์ และ
ออกแบบการใช้งาน 
ระบบภูมิสารสนเทศ 
เพื่อการบริหาร
จัดการของ สทบ. 
(11) โครงการจัดหา



แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ตัวชี้วัด หมาย

เหต ุ
64 65 66 

ครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
รองรับและสนบัสนุน
การปฏิบัติงานตาม
ความจ าเปน็ของ 
ส านัก/ฝ่าย/สาขา 
ให้ปฎิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

    3.8 การติดตาม
และนิเทศงาน สทบ.
สาขา 

เพื่อรวบรวมข้อมูล
การด าเนินงาน 
 ปัญหา อุปสรรคจาก
การด าเนินงานใน
พื้นที่ น าข้อค้นพบ 
จากการติดตาม
รวมถึงข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับมาปรับปรุง
แผนการด าเนนิงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 
และมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านัก / 
7ฝ่าย  

- -  ระดับความส าเร็จของ
แผน 
1)จ านวนคร้ังของการ
ติดตามและนิเทศงาน
ของส านัก/ฝา่ย 
2) จ านวนส านัก/ฝา่ย
สามารถด าเนินงานได้
ตามแผน 
3) ความเสร็จของ
พนักงาน สทบ. รับรู้ 
เข้าใจการด าเนินแผนงาน 
โครงการของสทบ. ได้
บรรลุเป้าหมาย 

 

    3.9 แผนงานการ
ตรวจสอบภายในและ
ตรวจติดตามภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

เพื่อให้หน่วยรับตรวจ 
และสทบ สาขา มี
การด าเนินงานตาม
ระเบียบ เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง
ครบถ้วน 

ส านัก
ตรวจสอบ
ภายใน 

- -  ระดับความส าเร็จของ
แผนหน่วยรับตรวจ 
และสทบ สาขา มีการ
ด าเนินงานตามระเบียบ 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

4.การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชน
เมืองระดับจังหวัด/ 
อ าเภอ /ต าบล 

สนับสนนุกิจกรรม
การพัฒนาเครือข่าย 
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง/ 
การมอบนโยบายการ
ด าเนินงานของ 
กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ
และเครือข่าย
สัมพันธ ์

- -  1) มีโครงสร้าง กลไก 
สนับสนนุการด าเนนิงาน 
สอดคล้องกับหน่วย
บังคับบัญชาของทหาร 
2) มีการติดตามรายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
ของกองทุนชุมชนทหาร 
ร้อยละ 100 

 



 

 

 

 

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2566 






























