
 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจ าปี 2563 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (มีผลบังคับใช้ เมื่อ 31 ธันวาคม 2547) 
ซึ่งก าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล ด าเนินงานภายใต้การก าหนดนโยบายและ
แนวทางการบริหารโดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) โดยมี
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และในปี 2563 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(ประธานกรรมการ) 
จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานกรรมการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2563 และนายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาวน์ เป็นประธานกรรมการตั้งแต่วันที่  
13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นมา  

  ส านักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ในฐานะส านักงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (คณะกรรมการ) และด าเนินภารกิจ 
ตามนโยบาย และแนวทางการบริหารของคณะกรรมการ ซึ่ งในปีงบประมาณ 2563 
คณะกรรมการได้ก าหนดแผนงาน โครงการ และกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้ งสิ้น  
14, 825,346,000 บาท ภายใต้การขับเคลื่อนด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงานบริหาร
ส านักงาน และ 2 โครงการที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการพักช าระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองตามความสมัครใจ โดยสรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญภายใต้การขับเคลื่อนโครงการใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ กองทุนละ 
ไม่เกิน 200,000.-บาท จ านวน 61,295 กองทุน (66,804 โครงการ) รวมวงเงินงบประมาณ 
12,258,818,100.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 85.44 ของกองทุนเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 
71,742 กองทุน 

2. มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้สมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด จ านวน 
2,331 กองทุน จ านวนสมาชิก 174,154 ราย วงเงินกู้ที่พักช าระ เป็นเงิน 5,258,650,789.46 บาท 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 



 

 

 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

 1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้    

      2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบ
และบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง    

     3. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้ และ
พัฒนาความคิดริเริ่มตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

     4. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศเชิงรุก รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต"        

 วิสัยทัศน ์

 “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน  สวัสดิภาพ 
สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิก 
มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง อบอุ่น เข้มแข็ง สู่การเป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม” 

 พันธกิจ 

 1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และย่ังยืนของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นกลไก ศูนย์กลางและโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ 
และการแก้ไขปัญหา  
  2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติ ด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีและภูมิปัญญาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
 

 ภารกิจ 

 1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
ในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส าหรับการลงทุน เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 
และบรรเทาเหตุฉุกเฉินกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
 2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการเรียนรู้ 
และพัฒนาความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้มีความสามารถในการจัดระบบและ
บริหารจัดการเงินกองทุนของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน 

ข้อมูล กทบ. 



 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาโดยประชาชนในหมู่บ้านและ
ชุมชน 
 5. กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศในเชิงรุก และเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่บ้าน/
ชุมชนให้สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดการท างานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของคน
ในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายของการท างาน 
แบบพหุภาคี 
 
 

 กลไกในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

สาขา 13 ภูมิภาค 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) 

หน่วยงานเอกชน 

เครือข่าย 

องค์กรภาคี 

คณะอนุกรรมการฯ  
จังหวัด/กทม. 

หน่วยงานรัฐ 

คณะอนุกรรมการฯ 
อ าเภอ/เขต 



 

 

 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมประจ าปี 2563 

 แผนการด าเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจ าปี 2563 ของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ มีวงเงินงบประมาณรวม 14,825,346,000.-บาท จ าแนกเป็นงบประมาณ
การขับเคลื่อนด าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงานบริหารส านักงาน เป็นเงิน 333,946,000.- บาท 
งบประมาณส าหรับด าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เป็นเงิน 14,491,400,000.-บาท โดยรวมผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
12,554,573,449.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.68 ของงบประมาณตามแผนงานด าเนินการ
ทั้งหมด  

 

ผลการด าเนินโครงการที่ส าคัญ 

1.โครงการพักช าระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ  

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

 คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติรับทราบ 
ในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 เพื่อ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2562 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยก าหนดให้ด าเนินโครงการพักช าระหนี้
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ  

ประกอบกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการฯ โดยให้
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักช าระหนี้หรือลดภาระหนี้เงินกู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนจ าเป็นตามความเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ผ่อนคลายภาระการพัก 
ช าระหนี้ที่มีกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถน าเงินส่วนตัวดังกล่าวมาประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและหนี้นอกระบบ  

ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด/ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตาม
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด/ระดับกรุงเทพมหานคร , ประธานกรรมการเครือข่าย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด , ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
สาขา 13 สาขา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ  

ผลการด าเนินงานป ี2563 กองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ



กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ด าเนินการออกระเบียบข้อบังคับเพื่อด าเนินการ 
พักช าระหนี้ ผ่อนปรนเงื่อนไขการช าระหนี้ รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองได้ โดยด าเนินการภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีแนวทางการพักช าระหนี้ควรให้พักช าระเงินต้นในระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี โดยให้ส่งเฉพาะดอกเบี้ย เพื่อให้กองทุนสามารถน ารายได้จากดอกเบี้ยมาใช้บริหาร
จัดการกองทุนรวมถึงจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 
รวมถึงประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 

 
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ได้รายงานผลการการด าเนินงาน

ปรากฏข้อมูล ว่ามีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองตามความสมัครใจ จ านวน 2,331 กองทุน จ านวนสมาชิก 174,154 ราย วงเงินกู้ 
ที่พักช าระ เป็นเงิน  5,258,650,789.46 บาท 

ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1.ยังมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมืองบางส่วนที่ไม่อยู่ในข่าย/ไม่มี
คุณสมบัติที่ได้รับการพิจารณาพักช าระหนี้  
ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วม 
โครงการได้  

1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติได้ก าหนดให้สมาชิกกองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีประวัติการ
ผิดนัดช าระหนี้ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 
หากปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัย ที่ท าให้ไม่สามารถ
ช าระหนี้ได้ตามก าหนดโดยสุจริต ทั้งนี้ ให้
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุน
ชุมชนเมืองพิจารณาเข้าร่วมโครงการเป็น 
ราย ๆ ไป 

2. การด าเนินงานการพักช าระหนี้ฯ สามารถ
ด าเนินการพักช าระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน 1 ปี 
นั้นเป็นระยะเวลาสั้น แต่สมาชิกกองทุนมีความ
ต้องการพักช าระหนี้ระยะยาว ซึ่งไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพราะจะต้องเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) น าร่องขับเคลื่อนโครงการ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
โดยความร่วมมือสถาบันการเงินและหน่วยงาน
ของรั ฐ ภาค เอกชน เข้ ามามี ส่ ว น ร่ ว ม 
ช่วยสมาชิกในการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์
และช่องทางจัดจ าหน่วย การพัฒนาท่องเที่ยว
ชุมชนเพื่อให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีอาชีพและ
รายได้เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินต่อไป 

การประเมินผลการด าเนินงาน/ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เข้าร่วมโครงการการพักช าระหนี้ฯสามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในส่วนเงินต้นที่กู้ยืมมาจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และน าเงินส่วนตัวดังกล่าวมา
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและหนี้นอกระบบ 



2. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

 คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีมติรับทราบใน
หลักการมาตรการ/โครงการตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 
2562 โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ โครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานระดับหมู่บ้าน ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2563 ได้เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงช่ือเป็น “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพในด้านการประกอบอาชีพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการบริการของประชาชน 
รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจ้างแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน  14,348.40 ล้านบาท จัดสรรให้กองทุน
ละ 200,000 บาท เป้าหมายเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 
A, B และ C ตามผลการประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ปี 2555 จ านวน 71,742 แห่ง 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 และ 
ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 27 ง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  
และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (คณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง) เพื่อ 
ท าหน้าที่ขับเคล่ือนการด าเนินโครงการฯ ตามระเบียบฯ 

ผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแล้ว จ านวน 61,295 กองทุน (66,804 โครงการ) วงเงินงบประมาณ 12,258,818,100.- บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 
85.44 ของกองทุนเป้าหมายจ านวน 71,742 กองทุน มีโครงการและกิจกรรมที่กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองน าเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจัดแยกประเภทโครงการ 10 อันดับแรก ตาม
งบประมาณที่เสนอจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

ที ่ ประเภท โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

1 บริการจัดงานชุมชน (งานพิธี/งานประเพณี/ 
งานชุมชนอื่นๆ) 

24,231 4,570,138,409.00 37.27 

2 น้ าดื่มชุมชน (โรงผลิตน้ าดื่ม) 4,271 811,260,046.00 6.62 



ที ่ ประเภท โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

3 บริการผลิตไฟฟ้า/สูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

3,579 701,011,615.00 5.72 

4 น้ าดื่มชุมชน (ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญ) 3,540 641,809,107.00 5.23 

5 ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน 3,501 625,785,215.00 5.10 

6 บริการประปาหมู่บ้าน/ชุมชน 2,995 564,712,143.00 4.60 

7 ร้านค้าชุมชน (ร้านค้าเพื่ออุปโภค-บริโภค) 2,936 534,285,984.00 4.36 

8 กองทุนปุ๋ย/ยา/เมล็ดพันธุ์ 2,582 495,162,941.00 4.04 

9 ร้านค้าชุมชน (ร้านค้าเพื่อการเกษตร) 2,512 481,445,060.00 3.93 

10 อาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์จ าหน่ายกระจาย
สินค้า/ประชุม/เก็บของ/ฝึกอบรม) 

2,483 447,826,708.00 3.65 

ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

การด าเนินโครงการยังไม่สามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากระยะเวลาการ
ขับเคลื่อนโครงการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 ที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยอยู่ในสภาวะ
สถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท าให้กระบวนการช้ีแจงแนวทางการด าเนิน
โครงการและการจัดท าข้อเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการของกองทุน
หมู่บ้านซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่
ประชุมสมาชิกเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนั้นไม่สามารถจัด
ประชุมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ท าให้เกิดการ
ชะลอการด าเนินโครงการ 

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้ออกประกาศเกี่ยวกับการ
ก าหนดหลัก เกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีการ
ด าเนินการกรณีที่กองทุนหมู่บ้านไม่สามารถจัด
ประชุมสมาชิกเพื่อคัดเลือกโครงการได้  ,
แนวทางและวิธี เปลี่ยนแปลง แก้ ไข หรือ
เพิ่มเติมรวมถึงการขยายระยะเวลาการยื่น
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการเพื่อ
สนับสนุนและให้โอกาสกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองได้รับการสนับสนุนโครงการและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

การประเมินผลการด าเนินงาน/ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ 
การด าเนินโครงการสามารถช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในการสร้างงาน สร้าง

อาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม/ชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนยิ่งขึ้น 
เช่น การผลิต/แปรรูป/พัฒนาสินค้าชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ/ 
เด็ก การท าลานตาก เป็นต้น  



3. โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 

เพื่อให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านด าเนินการสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมือง ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 
2547 และเพื่อให้ทราบถึงทราบผลประกอบการ และการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้  

 
ผลการด าเนินงาน 

       ในปีบัญชี พ.ศ. 2563 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้
ปฐมนิเทศผู้ตรวจสอบบัญชีที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยื่นความจ านงขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 185 ราย  โดยสรุป ปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านที่
ได้รับใบอนุญาตรวมจ านวนทั้งสิ้น 639 คน 

        

 

กิจกรรม/เวทีแลกเปลี่ยนในพื้นที่ 

 

วันที่15 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมความร่วมมือเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเพชรบุรี 
โดยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด
หนองคายน าข้าวสารมาแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
กองทุนหมู่บ้านหาดเจ้าส าราญ จังหวัดเพชรบุรี และ
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดชุมพร น าอาหารทะเล
มาแลกเปลี่ยน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมความร่วมมือเพื่อ 
เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจังหวัดปราจีนบุรี 
โดยคณะกรรมการเครือข่ายจังหวัดหนองคายได้น าข้าวสาร 
มาซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ทุเรียน 
มังคุด กระท้อน หน่อไม้ ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
หนองขนาก หมู่ที่ 7 ต าบลดงข้ีเหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี    

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กิจกรรมความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
จันทบุรี โดยกองทุนหมู่บ้านใน 5 ต าบลของจังหวัด
จันทบุรี น าผลผลิตจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อาทิ 
ปลาหวาน ปลาหมึกตากแห้ง กะปิ ทุเรียน มังคุด 
ลองกอง มาแลกเปลี่ยนข้าวหอมมะลิคัดพิเศษจาก
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองคาย 

 

 

 

 



 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563  กิจกรรมความร่วมมือ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจังหวัด
นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ จ านวน 
1,885 กองทุน โดยการน าผลิตผลทางการเกษตรมา
ซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน อาทิ ข้าวสารจากนครนายก ไข่ไก่
จากฉะเชิงเทรา และปลาสลิดจากสมุทรปราการ 

 

 
 
 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุน
ห มู่ บ้ า น ส ม า ชิ ก ก อ ง ทุ น ห มู่ บ้ า น จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชร ตาก น่าน แพร่ สุโขทัย และ
อุตรดิตถ์ ที่ตกลงการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของ
ภาคะวั นออก เฉี ย ง เหนื อจั งหวั ดอุ ดรธานี  
สกลนคร เลย หนองคาย หนองบัวล าภู บึงกาฬ   
 
 

 

 

 

 

 



วันที่ 15 มิถุนายน 2563 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้   

 

 

วันที่18 มิถุนายน 2563 การสนับสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการท่องเที่ยว
ชุมชน  ตามโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ กองทุนหมู่บ้าน
คลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ต าบลนาเกลือ 
อ า เ ภ อ พ ร ะ ส มุ ท ร เ จ ดี ย์  จั ง ห วั ด
สมุทรปราการ  โดยกองทุนหมู่ บ้ าน  
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย
ใ น ชุ ม ชน แล ะ ส่ ง เ ส ริ ม คุณภ า พ ชี วิ ต 
ให้ประชาชนในหมู่บ้านมีงานท า มีรายได้  
มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 



วั น ที่19 มิ ถุ น า ยน 2563 กิ จ ก ร รมคว า ม ร่ ว ม มื อ 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจั งหวัด
เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี  ลพบุรี 
สระบุรี สิงห์บุรี ปทุมธานี ชัยนาท นนทบุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี พัทลุง หนองบัวล าภู 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กิจกรรมความร่วมมือเพื่อ 
เพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน
โดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ 
นครพนม ยโสธร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา 
ชุมพร สระแก้ว สมุทรปราการ นครราชสีมา ขอนแก่น 
มหาสารคาม ชัยภูมิ เพชรบุรี และสตูล 

 

  

 

 

 

 



วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กิจกรรมความร่วมมือ 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของ
จังหวัดอุบลราชธานี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อ
เพิ่มรายได้และการพัฒนาอาชีพอย่างยั่ งยืน 
จังหวัดสุพรรณบุร ี 
 

    

 

************************* 


