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สารบัญภาพ ภาพท่ี  หน
า ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช.ในการวิจัย 3    ฉ 



1  บทที ่1 บทนํา 1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา นโยบายกองทุนหมู�บ�านและชุมชนเมือง เป�นนโยบายของรัฐบาลเพ่ือใช�เป�นแหล�งเงินทุนหมุนเวียนภายในหมู�บ�านและชุมชนเมือง ให�ประชาชนได�นําเงินไปลงทุนสร�างอาชีพหรือขยายกิจการเพ่ิมเติมจากเดิมและเป�นการช�วยลดค�าใช�จ�ายของครอบครัวอีกทางหนึ่ง ในหมู�บ�านหรือชุมชนนั้นๆ   จะมีการคัดสรร คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู�บ�าน เพ่ือเข�ามาบริหารจัดการและมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข�ามาบริหารทุก 2 ป1  ตามระเบียบของกองทุนหมู�บ�านและชุมชนเมืองแห�งชาติ          (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศท่ีถือว�าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง แต�มีบางส�วนท่ียังประสบป;ญหาความยากจน การขาดแคลนการบริการข้ันพ้ืนฐานต�างๆ รัฐบาลมีความห�วงใยในป;ญหาเหล�านี้มีความจริงใจท่ีจะแก�ไขป;ญหาด�วยการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ โดยมุ�งเน�นในการเร�งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม ส�งเสริมการลงทุนภาคเอกชน และให�ความสําคัญต�อการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน เช�น การคมนาคมขนส�ง การพลังงาน เป�นต�น  เพ่ือให�มีส�วนสนับสนุนการลงทุนด�านอุตสาหกรรม และส�งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให�ดีข้ึน ผลของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติถือว�าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง และมีบางประการท่ียังไม�บรรลุเป?าหมายเท�าท่ีควร เช�น เกิดการเหลื่อมล้ําของรายได�ระหว�างคนรวยกับคนจน ส�งผลกระทบต�อคุณภาพชีวิตของคนไทย (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2559) ซ่ึงเป�นสาเหตุประการสําคัญท่ีความยากจนยังเป�นป;ญหาและอุปสรรค      ท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ  นโยบายกองทุนหมู�บ�านและชุมชนเมือง ถือเป�นนโยบายการกระจายอํานาจในการบริหารงานอย�างหนึ่งของรัฐบาลท่ีให�ประชาชนในชุมชนมีสิทธิในการบริหารงานอย�างอิสระ ป;จจัยการบริหารจะประสบความสําเร็จประกอบด�วย ศักยภาพการบริหารของคณะกรรมการ ความร�วมมือของคนในชุมชนในการบริหารจัดการ ในการบริหารกองทุนให�มีประสิทธิภาพและส�งผลดีต�อเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนนั้น คนในชุมชนต�องร�วมมือช�วยกันในการบริหารจัดการ และสมาชิกทุกคนต�องรับรู�ด�วยความรู�สึกของการเป�นเจ�าของกองทุนร�วมกัน ส�งผลให�เกิดการเรียนรู�ในชุมชนอย�างเป�นระบบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู� มีความสามัคคีท่ีจะก�อให�เกิดเป�นพลังของเครือข�ายทางการเงินและสังคม ในการขับเคลื่อนให�ชุมชนมีความเข�มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได�  



2  ก�อนการส�งมอบเงินทุนแต�ละชุมชนจะต�องมีการคัดเลือกคณะกรรมการข้ึนมาดูแล และมีการกําหนดบทบาทหน�าท่ีของกรรมการอย�างชัดเจน (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545) รวมถึงการให�อํานาจการตัดสินใจในการบริหารจัดการกองทุนอย�างเต็มท่ี และมีกระบวนการสร�างความรู� ความเข�าใจในการใช�เงินกองทุน และปลูกฝ;งการสร�างจิตสํานึกให�แก�ประชาชนในชุมชนมีส�วนร�วมในการรับผิดชอบต�อเงินกองทุนหมู�บ�าน ซ่ึงทําให�เงินทุนมีประโยชนDต�อการพัฒนาความเป�นอยู�ของคนในชุมชนอย�างแท�จริง  เพราะฉะนั้น การพัฒนาชุมชนถือเป�นกลไกสําคัญในกระบวนการสร�างชุมชนให�มีความเข�มแข็งการพัฒนาชุมชนจึงครอบคลุมในหลายมิติ เช�น ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านประชาธิปไตย ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตลอดจนด�านวัฒนธรรม วิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงถือเป�นรากฐานในการพัฒนาชุมชนให�มีความเข�มแข็งอย�างยั่งยืน  ดังนั้น ในการพัฒนาทุนทางชุมชนให�มีความเข�มแข็งต�องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนให�เป�นคนท่ีมีความรู� มีจิตสํานึกสาธารณะ และรู�เท�าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาชุมชนให�มีความเข�มแข็ง และช�วยเหลือเก้ือกูลกันภายในชุมชน การสร�างชุมชนให�เข�มแข็งทางด�านเศรษฐกิจ ประชาชนพออยู�พอกินย�อมทําให�คุณภาพชีวิตดีข้ึนตามไปด�วย ถ�าในชุมชนนั้นๆ มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพราะจะได�นําเงินเหล�านั้นไปเป�นทุนทรัพยDในการสร�างงาน สร�างอาชีพ สร�างรายได� สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองเพ่ือท่ีจะส�งผลให�พ่ึงตนเองได�อย�างยั่งยืน ประชาชนต�องมีพ้ืนฐานท่ีม่ันคง มีการปรับตัวท่ีดีและสามารถก�าวไปในแต�ละก�าวอย�างหนักแน�น โครงการกองทุนหมู�บ�านและชุมชนเมือง เป�นโครงการท่ีช�วยให�ประชาชนมีแหล�งเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะนําไปประกอบอาชีพสร�างรายได�ให�กับประชาชนและเป�นการบรรเทาป;ญหาความยากจน ต�อมาได�มีการเพ่ิมเงินให�กับกองทุนหมู�บ�านเป�นระยะๆ บางกองทุนหมู�บ�านสามารถดําเนินงานได�ตามวัตถุประสงคDและประสบความสําเร็จ มีผลดีต�อเศรษฐกิจทําให�เกิดการกระจายรายได�ในชนบท  ส�งผลให�แก�ป;ญหาความยากจนและสามารถชําระหนี้สินนอกระบบแก�สมาชิกได� (เรืองวิทยD         เกษมสุวรรณ, 2550) แต�มีอีกหลายกองทุนหมู�บ�านท่ีไม�ประสบความสําเร็จ เนื่องจากมีอุปสรรคและป;ญหาในด�านชุมชนไม�มีความรู� ประสบการณDและทักษะในการบริหารกองทุนหมุนเวียน ส�งผลทําให�กรรมการเกิดความไม�ม่ันใจ กังวลใจ และเกรงว�าจะทําผิดระเบียบ จึงทําให�มีการเข�มงวดในการบริหารจัดการ ไม�มีความยืดหยุ�น การฝGกอบรมของกรรมการมีน�อยผู�ท่ีเข�าอบรมมิได�เป�นผู�ปฏิบัติ ผู�ปฏิบัติมิได�เข�าอบรม (พรเพ็ญ ทิพยนา และคณะ, 2554) ส�งผลให�สมาชิกส�วนใหญ�ขาดวินัยทางการเงิน นําเงินท่ีได�จากกองทุนหมู�บ�านไปใช�หนี้เก�าแล�วกู�หนี้ใหม�มาชดใช�ภายหลัง โดยมีแนวโน�มในการชดใช�หนี้       ไม�หมด เห็นได�ว�าเป�นการนําเงินไปใช�ผิดวัตถุประสงคD เพราะฉะนั้น จากป;ญหาท่ีกล�าวมาผู�วิจัยมีความสนใจในการศึกษาป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือ



3  ทราบถึงป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�าน ท้ังนี้จะเป�นข�อมูลสําคัญสําหรับบุคคลและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องจะได�มีแนวทางในการจัดทําแผนและนโยบายการบริหารให�มีประสิทธิภาพต�อไป 1.2 คําถามการวิจัย การวิจัย เรื่อง ป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีคําถามท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัย ดังนี้ กองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อยมีการบริหารจัดการอย�างไร และมีป;จจัยใดบ�างท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของการบริหารจัดการกองทุน 1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย การวิจัย เรื่อง ป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย   อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงคDของการวิจัย ดังนี้  1. เพ่ือศึกษาระดับป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ�านต�อป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 1.4 สมมติฐานการวิจัย เพ่ือเป�นแนวทางในการวิจัย ผู�วิจัยได�ตั้งสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ ป;จจัยส�วนบุคคลของสมาชิกกองทุนหมู�บ�านท่ีแตกต�างกัน ทําให�มีความคิดเห็นต�อป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน 1.5 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มุ�งศึกษา เรื่อง ป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบล    แม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน สามารถสรุปเป�นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้      ได�ดังภาพท่ี 1   



4 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ป�จจัยส.วนบุคคล ป�จจัยท่ีมีผลต.อความสําเร็จของกองทุนหมู.บ-าน     1. เพศ        1. ด�านการมีส�วนร�วม 2. อายุ 2. ด�านการบริหารจัดการ 3. ระดับการศึกษา 3. ด�านวินัยทางการเงิน 4. อาชีพ 4. ด�านภาวะผู�นําของผู�บริหาร ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใช-ในการวิจัย ตัวแปรท่ีศึกษา        1. ตัวแปรอิสระ ได�แก�   1.1 เพศ 1.2 อายุ1.3 ระดับการศึกษา1.4 อาชีพ 2. ตัวแปรตาม ได�แก�  2.1 ด�านการมีส�วนร�วม2.2 ด�านการบริหารจัดการ2.3 ด�านวินัยทางการเงิน 2.4 ด�านภาวะผู�นําของผู�บริหาร1.6 ขอบเขตของการวิจัย การวิจัย เรื่อง ป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว� ดังนี้ 1.6.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา ป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 4 ด�าน คือ ด�านการมีส�วนร�วม ด�านการบริหารจัดการ ด�านวินัยทางการเงิน และด�านภาวะผู�นําของผู�บริหาร (ธีรวัฒนD หินแก�ว, 2557) 



5  1.6.2 ขอบเขตด�านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได�แก� สมาชิกกองทุนหมู�บ�าน 15 กองทุน จํานวน 1,293 คน โดยกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�าง 297 คน 1.6.3 ขอบเขตด�านระยะเวลา ระยะเวลาท่ีใช�ในการศึกษา จํานวน 5 เดือน ต้ังแต� เดือน มีนาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 1.7 นิยามศัพท& ในการวิจัย เรื่อง ป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู�วิจัยได�ให�คํานิยามศัพทDท่ีใช�เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้ 1. กองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน หมายถึง หมู�บ�านท่ีได�รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลหมู�บ�านละ 1 ล�านบาทและจัดต้ังเป�นกองทุนหมู�บ�าน 15 หมู�บ�าน บ�านแม�ลาน�อย บ�านปOาหมาก บ�านแม�สะปGPงเหนือ บ�านห�วยตึง บ�านวังคัน บ�านแม�แลบ บ�านแม�งะ บ�านท�าสองแคว บ�านทุ�งสารภี บ�านทุ�งรวงทอง บ�านแม�ละมอง บ�านแม�ลาง้ิว บ�านพระบาทห�วยผึ้ง บ�านห�วยริน และบ�านแม�สะปGPงกลาง 2. สมาชิกกองทุนหมู�บ�าน หมายถึง บุคคลท่ีอาศัยอยู�ในหมู�บ�านเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และสมัครเป�นสมาชิกกองทุนหมู�บ�าน ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู�บ�านและชุมชนเมืองแห�งชาติ ว�าด�วยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู�บ�านและชุมชนเมืองแห�งชาติ พ.ศ. 2544 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 3. ป;จจัยส�วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะของบุคคล 4 ประการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  4. ป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จ หมายถึง ป;จจัยท่ีมีผลทําให�กองทุนหมู�บ�านในเขตตําบล   แม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ประสบผลสําเร็จ 4 ด�าน ประกอบด�วย 4.1 ด�านการมีส�วนร�วม หมายถึง การท่ีสมาชิกกองทุนหมู�บ�านเข�ามามีส�วนร�วมด�วยความสมัครใจ ในกิจกรรมของกองทุน การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน การร�วมคิด ร�วมตัดสินใจ ในการเสนอระเบียบข�อบังคับกองทุนหมู�บ�าน ร�วมลงมือปฏิบัติงาน และร�วมประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหมู�บ�าน 4.2 ด�านการบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บ�านเพ่ือให�งานของกองทุนหมู�บ�านบรรลุเป?าหมายและวัตถุประสงคDตามระเบียบข�อบังคับฯ ในเรื่องการพิจารณาอนุมัติเงินกู� การดําเนินกิจกรรมด�วยความซ่ือสัตยD สุจริต และโปร�งใส สมาชิกกองทุนหมู�บ�านสามารถตรวจสอบได� 



6   4.3 ด�านวินัยทางการเงิน หมายถึง  การท่ีสมาชิกกองทุนหมู�บ�านมีการวางแผนทางการเงินไม�ว�าจะเป�นเรื่องการออม การใช�จ�าย และการลงทุน ด�วยความซ่ือสัตยD สุจริต สมาชิกนําเงินกู�ท่ีได�ไปลงทุนตามวัตถุประสงคDของการกู�ยืมเงิน รวมถึงสามารถชําระหนี้เงินกู�พร�อมดอกเบ้ียคืนแก�กองทุนหมู�บ�านตามระยะเวลาท่ีกําหนด 4.4 ด�านภาวะผู�นําของผู�บริหาร หมายถึง ความสามารถของคณะกรรมการกองทุนหมู�บ�านในการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมู�บ�านด�วยความสามัคคี มีความรับผิดชอบในหน�าท่ี         มีความยุติธรรมในการพิจารณาเงินกู� และบริหารงานด�วยความสุจริต โปร�งใส เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงคDโดยมีความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านเป�นเป?าหมาย 1.8 ประโยชน&ท่ีคาดว.าจะได-รับ การวิจัย เรื่อง ป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ในครั้งนี้เพ่ือ 1. ทราบถึงป;จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 2. ทราบถึงแนวทางการดําเนินงานท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ�านในเขตตําบลแม�ลาน�อย อําเภอแม�ลาน�อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  



 การวิจัย เรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลกระทบต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านในเขตตําบล          แม�ลาน#อย อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู#วิจัยได#นําเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องโดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 1. แนวคิดเก่ียวกับองค.กรการเงินชุมชน 1. แนวคิดเก่ียวกับกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมือง 2. แนวคิดเก่ียวกับความรู#พ้ืนฐานการกู#ยืมเงิน 3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 4. แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผู#บริหาร 5. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติของผู#บริหาร 6. แนวคิดเก่ียวกับการมีส�วนร�วม 7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง   2.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับองค กรการเงินชุมชน 1) ความหมายขององค กรการเงินชุมชน องค.กรการเงินชุมชน เป;นองค.กรชุมชนประเภทหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีชื่อเรียกเป;นอย�างอ่ืนได# เช�น องค.กรภาคประชาชน องค.กรชาวบ#าน องค.กรภาคประชาสังคม เป;นต#น มีผู#ให#ความหมายขององค.กรการเงินชุมชน ไว#ดังนี้ พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองค.กรชุมชน (องค.การมหาชน) พ.ศ. 2543 (2543, มาตรา 3) ได#กล�าวไว#ว�า องค.กรชุมชน หมายถึง กลุ�มคนท่ีมีระบบการจัดการท่ีสมาชิกของชุมชน จัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินการร�วมกัน โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือใช#ประโยชน.ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได# พัฒนาท่ีอยู�อาศัยและสิ่งแวดล#อม หรือพัฒนาชีวิตความเป;นอยู�ของสมาชิกในกลุ�ม ประเวศ วะสี (2542, 17) ได#กล�าวไว#ว�า องค.กรชุมชน หมายถึง การรวมตัวของกลุ�มคนท่ีมีการกระทํากิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค.ร�วมกัน มีการติดต�อสื่อสาร และความเอ้ืออาทรเรียนรู#ร�วมกันในการกระทําและมีการจัดการภายในองค.กร หรือการรวมตัวของชาวบ#านท่ีมีความสัมพันธ.กันต้ังแต�     2 คนข้ึนไป อยู�ภายในหมู�บ#านเดียวกันหรือต�างหมู�บ#านก็ได#ไม�จํากัดพ้ืนท่ี แต�มีวัตถุประสงค.ร�วมกัน     มีผู#นําและกิจกรรมพัฒนาร�วมกันภายในชุมชนท้ังทางด#านเศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข และ    ด#านสิ่งแวดล#อม บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 



8  นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงค. หุตานุวัตร (2546, 15) ได#กล�าวไว#ว�า องค.กรชุมชน หมายถึง องค.กรชุมชนถือได#ว�าเป;นสถาบันท่ีเก�าแก�ท่ีสุดของสังคมไทย มีกิจกรรมในลักษณะเพ่ือช�วยเหลือและแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน การรวมกลุ�มเพ่ือแลกเปลี่ยนแรงงาน โดยเกิดจากการรวมตัวกันจากชาวชนบทเพ่ือจะแก#ป�ญหาในทุกเรื่อง และต#องการพัฒนาชีวิตความเป;นอยู�ท่ีดีข้ึน ตามแนวทางการพัฒนาแนวใหม�ตามยุทธศาสตร.การปรับโครงสร#างการพัฒนาชนบทและเมืองอย�างยั่งยืน เน#นการเสริมสร#างศักยภาพความสามารถให#คนยากจนก�อร�างสร#างตัวและพ่ึงตนเองให#มากข้ึน ด#วยการนําหลักแนวคิดกระบวนการสหกรณ.มาใช#ประโยชน. โดยส�งเสริมให#คนยากจนรวมกลุ�มเป;นองค.กรชุมชน สหกรณ. เครือข�ายองค.กรชุมชน             2) ลักษณะขององค กรการเงินชุมชน องค.กรการเงินชุมชน เป;นองค.กรท่ีมีเปHาหมายเพ่ือการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ       เป;นสําคัญ ซ่ึงเป;นระบบการให#บริการทางการเงินสําหรับคนจนท่ีไม�สามารถเข#าถึงบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย.ท่ัวไปได# เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู#มีรายได#น#อย เป;นบริการทางการเงินสําหรับคนในชุมชนต�างๆ โดยมีหลักการรวมเงิน รวมทุนบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง และการบริหารจัดการตามกรอบภูมิป�ญญาชาวบ#าน เป;นกลุ�มองค.กรชุมชนท่ีดําเนินกิจกรรมด#านการเงินเป;นหลัก     มีลักษณะสําคัญ คือ มีการออมเงินร�วมกันอย�างสมํ่าเสมออย�างน#อยเดือนละ 1 ครั้ง เงินออมท่ีได#นํามาปล�อยให#สมาชิกกู#หรือทําธุรกิจร�วมกัน กําไรท่ีเกิดข้ึนนํามาป�นผลให#แก�สมาชิก โดยอาจแบ�งบางส�วนเป;นสวัสดิการให#กับชุมชน เป;นกลุ�มของบุคคลในชุมชนท่ีรวมตัวกันโดยความสมัครใจดําเนินงาน    ด#านเงินทุนหมุนเวียนท่ีให#สมาชิกกู#ยืมไปประกอบอาชีพและใช#จ�ายท่ีจําเป;นภายใต#กฎ ระเบียบ ข#อบังคับของกลุ�มท่ีสมาชิกร�วมกันกําหนดเป;นแนวทางปฏิบัติร�วมกันและผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจะเป;นประโยชน.ต�อสมาชิกโดยส�วนรวม มีการระดมทุนในชุมชนเพ่ือช�วยเหลือเก้ือกูลกันในการนําเงินไปแก#ป�ญหาเฉพาะหน#าในชีวิตประจําวัน อยู�บนพ้ืนฐานของความต#องการยกระดับคุณภาพชีวิตให#ดีข้ึนและลดการพ่ึงพิงจากภายนอก นอกจากนี้องค.กรการเงินชุมชนเป;นองค.กรประชาชนในภาคชุมชนท้ังท่ีอาศัยในเมืองและชนบทร�วมกันจัดต้ัง ท้ังแบบท่ีไม�เป;นทางการและเป;นทางการเพ่ือช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยเกิดข้ึนได#จากแรงกระตุ#นของหน�วยงานของรัฐ แต�กระบวนการจัดต้ังและการดําเนินงานเกิดข้ึนตามความต#องการของคนในชุมชน โดยสมาชิกร�วมกันออมทรัพย.ในรูปแบบต�างๆ และมีการจัดสวัสดิการแก�สมาชิกหลากหลายลักษณะ รวมท้ังการให#กู#ยืมเพ่ือนําไปแก#ป�ญหาความเดือดร#อน   เฉพาะหน#า สฤณี อาชวานันทกุล และ ป�ทมาวดี โพชนุกูล (2556, 14-15) ได#แบ�งองค.กรการเงินชุมชนตามวัตถุประสงค.เป;น 3 ประเภทใหญ� ได#แก�   1. องค.กรการเงินชุมชนท่ีเน#นเรื่องการจัดการทางการเงิน การปล�อยกู# กลุ�มนี้มีความเสี่ยงเรื่องหนี้ และการหมุนหนี้ของสมาชิก 



9  2. องค.กรการเงินชุมชนท่ีเน#นการออมและการจัดสวัสดิการ ซ่ึงกลุ�มนี้มักประสบป�ญหาเงินออมหรือเงินสดไหลเข#ากับเงินท่ีต#องจ�ายเพ่ือจัดสวัสดิการไม�สัมพันธ.กัน 3. กลุ�มองค.กรการเงินชุมชนท่ีทําหน#าท่ีหลายๆ อย�าง คือ ท้ังการออม การกู# การจ�ายป�นผล และการจัดสวัสดิการ รวมท้ังการผลิตสินค#าและบริการด#วย ซ่ึงกลุ�มนี้ไม�ค�อยมีป�ญหาด#านการเงินท่ีต#องใช#เพ่ือการจัดสวัสดิการ เนื่องจากมีรายได#จากการผลิตสินค#าและบริการ อีกท้ังยังมีเงินจากการฝากและออม กลุ�มนี้มีการบริหารจัดการท่ีซับซ#อนข้ึน ดังนั้นการวิเคราะห.แนวโน#มธุรกิจและการใช#ระบบบัญชีท่ีซับซ#อนข้ึน เช�น การคํานวณต#นทุนการผลิต เป;นต#น จากการศึกษาตามแนวคิดข#างต#น สรุปได#ว�า องค.กรการเงินชุมชนเป;นการรวมกลุ�มกันของสมาชิกในชุมชนด#วยความสมัครใจท้ังในพ้ืนท่ีชนบทและในเมือง ท้ังแบบท่ีเป;นทางการและไม�เป;นทางการ มีลักษณะการรวมทุนบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง มีการร�วมกันวางแผน และการบริหารกลุ�มของตนเอง ท้ังนี้องค.กรการเงินชุมชนอาจจะเกิดข้ึนตามความต#องการของสมาชิก กลุ�ม หรือตามท่ีรัฐให#การสนับสนุน โดยมีเปHาหมายเพ่ือช�วยเหลือกันด#านการเงิน มีกิจกรรมการระดมทุนโดยการออมเงิน การให#กู#ยืมเงิน การป�นผล และการจัดสวัสดิการให#แก�สมาชิกเพ่ือการช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน          ซ่ึงสามารถจําแนกได#เป;น 1) องค.กรการเงินก่ึงในระบบซ่ึงทางการมีส�วนสนับสนุนในการจัดต้ัง         มีกฎหมายรองรับชัดเจน มีฐานะเป;นนิติบุคคล เช�น เครดิตยูเนียน สหกรณ.ออมทรัพย. กองทุนหมู�บ#าน กลุ�มออมทรัพย.เพ่ือการผลิต และ 2) องค.กรการเงินแบบพ่ึงตนเอง ได#แก� กลุ�มออมทรัพย.ท่ัวไปท่ีชาวบ#านร�วมกันริเริ่มก�อต้ังข้ึน เช�น กลุ�มสัจจะออมทรัพย. และกลุ�มสัจจะลดรายจ�ายวันละบาท เป;นต#น 1.1.2 แนวคิดเก่ียวกับกองทุนหมู(บ�านและชุมชนเมือง 1) ความหมายของกองทุนหมู(บ�านและชุมชนเมือง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525, 65) ได#กล�าวไว#ว�า กองทุน หมายถึง เงินหรือทรัพย.สินท่ีเอามารวมเป;นก#อนเดียวกัน เพ่ือวัตถุประสงค.อย�างใดอย�างหนึ่ง  รพีพรรณ ก่ีจนา (2540, 17) ได#กล�าวไว#ว�า กองทุนชุมชน หมายถึง สถาบันการเงินของชาวบ#าน บริหารกิจการโดยคณะกรรมการซ่ึงถือหุ#นทําการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ� โดยทําธุรกิจร�วมกันระหว�างชาวบ#านผู#ถือหุ#น   ประเวศ วะสี (2541, 4) ได#กล�าวไว#ว�า กองทุนสวัสดิการชุมชน หมายถึง กองทุนท่ีชาวบ#านรวมตัวกันออมทรัพย.เพ่ือให#กู#ยืมไปประกอบอาชีพ และนําผลประโยชน.ท่ีได#ส�วนหนึ่งไปจัดสวัสดิการให#กับสมาชิก  จินตนา จริงจิตร (2544, 13-14) ได#กล�าวไว#ว�า กองทุนสวัสดิการชุมชน เป;นเงินหรือทรัพย.สินท่ีชาวบ#านรวมตัวกันออมทรัพย.และจัดทําเป;นสถาบันการเงินของชาวบ#าน โดยมีรูปแบบการจัดการท่ีได#นําเอาวิธีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม�มาพัฒนาระบบทุนของชุมชน เพ่ือลดการพ่ึงพาทุนจากภายนอก และนําผลประโยชน.ท่ีได#ส�วนหนึ่งไปจัดสวัสดิการให#กับสมาชิก เพ่ือบริการ



10  หรือให#ความคุ#มครองความม่ันคงของสมาชิกประเภทต�างๆ   2) ปรัชญากองทุนหมู(บ�านและชุมชนเมือง  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2544, 13)  อธิบายว�า กองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมือง มีปรัชญาในการดําเนินงานท่ีสําคัญอยู� 5 ประการ คือ  1. เสริมสร#างสํานึกความเป;นชุมชนและท#องถ่ิน 2. ชุมชนเป;นผู#กําหนดอนาคต และจัดการหมู�บ#านและชุมชนด#วยคุณค�าและภูมิป�ญญา      ของตน 3. เก้ือกูลประโยชน.ต�อผู#ด#อยโอกาสในหมู�บ#านและชุมชน  4. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู#ร�วมกันระหว�างชุมชน ข#าราชการ เอกชน และประชาสังคม  5. กระจายอํานาจในท#องถ่ินและพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน  3) หลักการของกองทุนหมู(บ�าน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2544, 14) อธิบายว�า กองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมืองมีหลักการสําคัญในการดําเนินการ 4 ประการ คือ  1. ความพร#อมของหมู�บ#านและชุมชน ท้ังความพร#อมของคนและครัวเรือนในการควบคุมดูแลกันเอง  2. การบริหารจัดการเงินกองทุนหมู�บ#าน ให#สอดรับและเก้ือกูลกันระหว�างเงินกองทุน หมุนเวียนของหมู�บ#านและกองทุนต�างๆ 3. ให##หมู�บ#านและชุมชนเป;นจุดศูนย.กลางของการพัฒนา โดยส�วนราชการเป;นผู#สนับสนุน ด#านวิชาการและการจัดการ  4. ความปลอดโปร�งและมีการประเมินผลโดยใช#ตัวชี้วัดท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในด#าน เศรษฐกิจ สังคม การพ่ึงพาตนเอง  4) วัตถุประสงค ของกองทุนหมู(บ�านและชุมเมือง   กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2544, 15) อธิบายว�า กองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมือง มีวัตถุประสงค.ท่ีควรยึดเป;นแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 1. เป;นแหล�งทุนหมุนเวียนในหมู�บ#านและชุมชนเมือง สําหรับ 1.1 การลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ  1.2 สร#างงาน สร#างรายได# หรือเพ่ิมรายได# 1.3 การลดรายจ�าย 1.4 การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเป;นเร�งด�วน 1.5 นําไปสู�การสร#างกองทุนสวัสดิภาพท่ีดีแก�ประชาชนในหมู�บ#านหรือชุมชน  



11  2. ส�งเสริมการพัฒนาหมู�บ#านและชุมชนเมือง ให#มีขีดความสามารถในการจัดระบบและ บริหารจัดการเงินทุนด#วยตนเอง 3. ส�งเสริมการพ่ึงพาตนเองของหมู�บ#านและชุมชนเมือง ในด#าน 3.1 การเรียนรู# การสร#างและการพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือแก#ป�ญหา 3.2 เสริมสร#างศักยภาพและส�งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู�บ#านและชุมชนเมือง 4. กระตุ#นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศไทย รวมท้ังเสริมสร#างภูมิคุ#มกันทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต เสริมสร#างศักยภาพและความเข#มแข็งท้ังทางเศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนในหมู�บ#านหรือชุมชน 5) หลักการบริหารจัดการกองทุนหมู(บ�าน  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2547, 16) ระบุว�าการดําเนินงานกองทุนหมู�บ#านจะดําเนินไปในทิศทางใด ประสบผลสําเร็จมากน#อยแค�ไหนนั้น ข้ึนอยู�กับป�จจัยหลายประการท่ีจะส�งผลต�อการดําเนินงานของกองทุนหมู�บ#าน ดังนี้   1. การบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการทางสังคมซ่ึงเป;นการบริหารโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาลนั้นมีความจําเป;นอย�างยิ่ง การสร#างจิตสํานึกสาธารณะให#แก�สมาชิกด#วยคุณธรรมพ้ืนฐาน 5 ประการของกลุ�มออมทรัพย.เพ่ือการผลิต คือ ความซ่ือสัตย. เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความมีระเบียบวินัย และความไว#วางใจซ่ึงกันและกัน พร#อมท้ังการสร#างจิตสํานึกความเป;นเจ#าของกองทุนท่ีหน�วยงานของรัฐให#การสนับสนุน 2. การบริหารโดยยึดหลักการมีส�วนร�วมเพ่ือให#การบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ     สอดคล#องกับการกระจายอํานาจในการดําเนินงาน และการเข#ามามีส�วนร�วมในการบริหารของผู#ท่ีเก่ียวข#อง หรือผู#ท่ีมีส�วนได#ส�วนเสีย การเปQดโอกาสให#ผู#ท่ีเก่ียวข#องทุกฝRายได#เข#ามามีส�วนร�วมในการ บริหารจัดการกองทุนหมู�บ#านให#มีความยั่งยืน มีความต�อเนื่องโดยการมีส�วนร�วมในการกําหนดข#อบังคับ กฎเกณฑ.หรือกติกาของกองทุนฯ ได#ร�วมกันแสดงความคิดเห็นในการแก#ไขป�ญหาหรือดําเนินกิจกรรมร�วมกัน 3. หลักการบริหารงานท่ีไม�ว�าการบริหารงานใดก็ตาม ความโปร�งใสในการบริหารจัดการถือว�าเป;นสิ่งสําคัญและเป;นป�จจัยหนึ่งท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของการบริหารจัดการ มีความชัดเจน      ยึดหลักการ วัตถุประสงค. และทุกฝRายท่ีเก่ียวข#องยอมรับ เข#าใจและสามารถตรวจสอบข#อมูล เอกสาร หลักฐานต�างๆ ได# วิธีการหนึ่งท่ีจะช�วยให#การบริหารงานท่ีมีความโปร�งใส คือ การเปQดโอกาสให#ทุกฝRายมีส�วนร�วมในการตัดสินใจเป;นการบริหารแบบกัลยาณมิตร คือ เป;นมิตรท่ีดีต�อกัน ไม�ว�าจะเป;น คณะกรรมการกับคณะกรรมการ คณะกรรมการกับสมาชิก หรือสมาชิกกับสมาชิกด#วยกัน ก็จะมีความเอ้ืออาทรต�อกัน ดูแลซ่ึงกันและกัน   



12  4. การบริหารจัดการแบบเน#นความเสมอภาค โดยท่ีการบริหารกองทุนหมู�บ#านหากคํานึงถึงหลักเกณฑ. วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบว�าด#วยกองทุนหมู�บ#าน พ.ศ. 2544 ท่ีเน#นความเสมอภาค และไม�เลือกปฏิบัติต�อสมาชิกนั้นก็เป;นไปด#วยความเรียบร#อย โดยเฉพาะอย�างยิ่งการพิจารณาอนุมัติเงินกู#ของกองทุนหมู�บ#านควรใช#หลักความเสมอภาคอย�างมาก จะทําอะไรชุมชนจะต#องรับรู# ซ่ึงจะต#องมีความสัมพันธ.อย�างชัดเจนและต�อเนื่องเพ่ือให#เกิดความโปร�งใสในการทํางาน 6) วิธีการบริหารจัดการกองทุนหมู(บ�าน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2547, 17) ได#กล�าวถึงกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู�บ#านว�าเป;นการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีการแบ�งหน#าท่ีความรับผิดชอบกันอย�างชัดเจนตามความถนัดหรือความสามารถของแต�ละคน มีกฎระเบียบ ข#อบังคับ   หรือกติกาของกองทุนท่ีร�วมกันพิจารณาข้ึนมา การบริหารต#องใช#หลักประชาธิปไตย มีความเป;นธรรม ชัดเจน โปร�งใส สามารถตรวจสอบได# ต#องสร#างเครือข�าย พันธมิตร ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือให#เกิดการเอ้ือประโยชน.และช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน ต#องมีการประชุมปรึกษาหารือกันอย�างสมํ่าเสมอ เม่ือเกิดป�ญหาขัดแย#งอาจใช#เวทีประชาคมช�วยในการพิจารณาตัดสิน ระบบเอกสาร        การบัญชี ถูกต#องชัดเจนและเป;นป�จจุบัน กองทุนจะต#องมีการวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะสั้น    และระยะยาว ส�งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู#ในหมู�สมาชิก ชุมชน และเครือข�าย และสุดท#ายจะต#องวิเคราะห.และพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานของตนเอง และกลุ�มเป;นระยะๆ อย�างสมํ่าเสมอ     เพ่ือเข#าสู��มาตรฐานการบริหารงานของกลุ�มหรือกองทุนในแต�ละประเภท  จากวิธีการบริหารจัดการกองทุนหมู�บ#าน สรุปได#ว�า คณะกรรมการกองทุนจะต#องอาศัย กฎระเบียบ ข#อบังคับ กติกา หลักประชาธิปไตย หลักความเสมอภาค ความโปร�งใส สามารถตรวจสอบได#จึงจะสําเร็จ  7) การจัดสรรผลประโยชน   กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2547, 17) ได#ระบุการจัดสรรผลประโยชน.ของ กองทุนเป;นเรื่องสําคัญจึงควรยึดหลักการ ดังนี้ 1. การกําหนดสิทธิประโยชน. โดยกําหนดหลักเกณฑ.ไว#ในข#อบังคับของกองทุนหมู�บ#านอย�างชัดเจน และนําข#อบังคับท่ีได#กําหนดไว#เข#าร�วมพิจารณาในท่ีประชุมใหญ�ของสมาชิก เพ่ือขออนุมัติร�วมกัน 2. การจัดสรรผลประโยชน.แก�สมาชิกอย�างเป;นธรรมและเสมอภาค ในการกําหนดสิทธิ    ประโยชน.ของสมาชิกนั้นจะต#องกําหนดอย�างเป;นธรรมไม��เลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไม�ว�าจะเป;นของสมาชิกหรือคณะกรรมการจะต#องเท�าเทียมกัน 3. จัดสวัสดิการให#แก�สมาชิกและชุมชนด#วยการจัดสวัสดิการนั้นจะต#องมีความเสมอภาค กันท้ังของสมาชิกและชุมชน เพ่ือกระตุ#นให#สมาชิกเกิดแรงจูงใจในการเข#าร�วมกิจกรรมกับกองทุน    



13ทําให#สมาชิกเกิดความรู#สึกเป;นเจ#าของกองทุนร�วมกันเกิดความภาคภูมิใจ 4. ควรให#การดูแลคนด#อยโอกาสในหมู�บ#าน ในการกําหนดข#อบังคับของกองทุนหมู�บ#านจะต#องกําหนดสิทธิประโยชน.ของสมาชิกท่ีเป;นคนพิการในหมู�บ#านอย�างเท�าเทียมกัน 8) คุณสมบัติของคณะกรรมการกองทุนหมู(บ�าน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด#วยคณะกรรมการกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมืองแห�งชาติและแก#ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) (2544, 11-12) ได#กําหนดให#กองทุนหมู�บ#านมีคณะกรรมการสิบห#าคนประกอบด#วย กรรมการซ่ึงมาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิก ซ่ึงกรรมการดังกล�าวเป;นบุคคลท่ีมีความรู# ความสามารถ มีประสบการณ. และมีความรับผิดชอบท่ีจะมาบริหารจัดการกองทุน ซ่ึงเป;นท่ียอมรับของประชาชนในหมู�บ#านและชุมชนเมือง และจะต#องมีคุณสมบัติ ดังนี้  1. เป;นผู#ท่ีมีชื่ออยู�ในหมู�บ#านและอาศัยอยู�ในหมู�บ#านติดต�อกันเป;นระยะไม�น#อยกว�าสองปTก�อนวันท่ีได#รับเลือกเป;นคณะกรรมการกองทุน 2. เป;นผู#ท่ีบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุยี่สิบปTบริบูรณ. 3. ปฏิบัติตนอยู�ในหลักศาสนา มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีส�วนร�วมในกิจกรรมชุมชนไม�ติดการพนัน ไม�เก่ียวข#องกับสิ่งเสพติด และไม�มีประวัติเสียทางด#านการเงิน ตลอดจนยึดม่ันในการปกครอบระบอบประชาธิปไตย   4. ไม�เป;นบุคคลล#มละลาย คนไร#ความสามารถ หรือเสมือนไร#ความสามารถ  5. ไม�เคยได#รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให#จําคุก เว#นแต�เป;นโทษสําหรับความผิดท่ีได#กระทําโดยประมาท 6. ไม�เคยต#องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�ามีความผิดแต�รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษในความผิดต�อตําแหน�งหน#าท่ีหรือความรับผิดชอบเก่ียวกับทรัพย. ยกเว#นความผิดฐานทําให#เสียทรัพย.และความผิดฐานบุกรุก 7. ไม�เคยถูกให#ออก ปลดออก หรือไล��ออกจากราชการ องค.กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย หน�วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต�อหน#าท่ี 9) คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนหมู(บ�าน  สมาชิกกองทุน ประกอบด#วย บุคคลธรรมดาท่ีอาศัยอยู�ในหมู�บ#านนั้น มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต#องห#ามตามข#อบังคับกองทุน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2547, 18) ได#กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกกองทุน มีดังนี้  1. รู#บทบาทหน#าท่ีของตนเอง และเข#าร�วมกิจกรรมทุกครั้งเม่ือมีโอกาส  2. ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ ข#อบังคับของกองทุน  3. มีความสามัคคี ขยัน เสียสละ และเอ้ืออาทรต�อกัน 



14  จากการศึกษาตามแนวคิดข#างต#น สรุปได#ว�า กองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมือง เป;นกองทุนท่ีรัฐบาลจัดสรรเงินทุนกองทุนละหนึ่งล#านบาทให#กับหมู�บ#านและชุมชนเมืองทุกแห�ง เพ่ือเป;นแหล�งเงินทุนหมุนเวียนในหมู�บ#านและชุมชนได#นํามาใช#ในการพัฒนาอาชีพ สร#างงาน สร#างรายได# เพ่ือให#ประชาชนได#สามารถเข#าถึงแหล�งเงินทุน และนําเงินทุนมาผสานกับความสามารถ ภูมิป�ญญา ของตนเองท่ีมีอยู�มาบริหารจัดการร�วมกัน เพ่ือให#เกิดการเรียนรู# ร�วมคิด ร�วมกันวางแผน ร�วมกันปฏิบัติ ร�วมกันรับประโยชน. ซ่ึงประชาชนมีโอกาสได#พบปะพูดคุย ช�วยเหลือเก้ือกูลกัน เพ่ือให#ชุมชนเกิดความเข#มแข็งพ่ึงพาตนเองได# สร#างความม่ันคงให#กับครอบครัว เกิดความเข#มแข็งท้ังทางด#านเศรษฐกิจ และสังคมอย�างยั่งยืนตลอดไป 2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับความรู�พ้ืนฐานการกู�ยืมเงิน สํานักงานกฎหมายและคดี กระทรวงยุติธรรม (สืบค#นเม่ือ 27 มี.ค. 2562) ได#ให#ความรู#พ้ืนฐานเก่ียวกับการกู#ยืมเงิน ดังนี้ 1) ความหมายของการกู�ยืมเงิน การกู#ยืมเงิน เป;นสัญญาชนิดหนึ่งมีคู�กรณีสองฝRาย คือ ฝRายหนึ่งเรียกว�า “ผู#ให#กู#ยืม” และอีกฝRายเรียกว�า “ผู#กู#ยืม” ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. มาตรา 653 “การกู#ยืมเงินกว�าสองพันบาทข้ึนไปนั้น ถ#ามิได#มีหลักฐานแห�งการกู#ยืมเป;นหนังสืออย�างใดอย�างหนึ่ง ลงลายมือชื่อผู#ยืมเป;นสําคัญจะฟHองร#องให#บังคับคดีหาได#ไม� ในการกู#ยืมเงินมีหลักฐานเป;นหนังสือนั้น ท�านว�าจะนําสืบการใช#เงินได#ต�อเม่ือมีหลักฐานเป;นหนังสืออย�างใดอย�างหนึ่งลงลายมือชื่อผู#ให#ยืมมาแสดง หรือเอกสารอันเป;นหลักฐานแห�งการกู#ยืมนั้น ได#เวนคืนแล#วหรือได#แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล#ว” สัญญากู#ยืมเงินเป;นสัญญายืมใช#สิ้นเปลือง หมายความว�า สัญญาท่ีผู#ให#ยืมได#โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย.สินนั้นเป;นปริมาณมีกําหนดให#แก�ผู#ยืม และผู#ยืมตกลงว�าจะคืนทรัพย.สินเป;นประเภท       ชนิดและปริมาณเช�นเดียวกันให#แทนทรัพย.สินซ่ึงให#ยืมนั้น และสัญญายืมนี้จะสมบูรณ.ต�อเม่ือส�งมอบทรัพย.สินท่ียืมเป;นไปตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. มาตรา 650 วรรคหนึ่ง “อันว�ายืมใช#สิ้นเปลือง นั้นคือ สัญญาซ่ึงผู#ให#ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย.สินชนิดใช#ไปสิ้นไปนั้นเป;นปริมาณมีกําหนดให#ไปแก�ผู#ยืม และผู#ยืมตกลงว�าจะคืนทรัพย.สินเป;นประเภท ชนิด และปริมาณเช�นเดียวกันให#แทนทรัพย.สินซ่ึงให#ยืมนั้น” ดังนั้น การกู#ยืมเงินหรือสัญญากู#ยืมเงินจึงเป;นสัญญายืมใช#สิ้นเปลืองท่ี “ผู#กู#ยืม” ไปขอกู#ยืมเงินจากบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเรียกว�า “ผู#ให#กู#ยืม” โดยผู#กู#ยืมทําสัญญาหรือข#อตกลงว�าจะชดใช#เงินคืนให#ภายในกําหนดเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงจะกําหนดอัตราดอกเบ้ียด#วยหรือไม�ก็ได# แต�ตามกฎหมายไม�เกินร#อยละ 15 ต�อปT และสัญญากู#ยืมเงินจะสมบูรณ.ก็ต�อเม่ือได#มีการส�งมอบเงินท่ีกู#ยืมกันแล#ว เป;นไปตาม  



15  ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย. มาตรา 650 วรรคสอง “สัญญานี้ย�อมบริบูรณ.ต�อเม่ือส�งมอบทรัพย.สินท่ียืม” 2) ประเภทของเงินกู� เงินกู# ก็คือ เงินท่ีลูกหนี้ไปกู#ยืมเจ#าหนี้มาพร#อมกับสัญญาว�าจะจ�ายคืนภายในกําหนดระยะเวลาท่ีตกลงกันไว# โดยมีกําหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีจะต#องจ�ายคืนให#กับเจ#าหนี้ด#วย เงินกู#มีหลากหลายประเภทข้ึนอยู�กับว�าเราจะใช#หลักเกณฑ.อะไรในการแบ�งประเภทของเงินกู#นั้นๆ 1. เงินกู#ในระบบและเงินกู#นอกระบบ 1.1 เงินกู#ในระบบ เป;นเงินกู#ท่ีเจ#าหนี้เป;นธนาคาร สถาบันการเงินหรือผู#ประกอบการท่ีไม�ใช�สถาบันการเงิน เงินกู#ในระบบเป;นการกู#เงินท่ีอยู�ภายใต#กฎหมาย มีข#อกําหนดกฎเกณฑ.ท่ีท้ังเจ#าหนี้และลูกหนี้จะต#องปฏิบัติ การกู#เงินในระบบจะต#องทําสัญญาเป;นลายลักษณ.อักษร ลักษณะของการเงินกู#ในระบบจะมีความเป;นมาตรฐาน ท้ังเจ#าหนี้และลูกหนี้ไม�มีใครเป;นฝRายได#เปรียบเสียเปรียบ 1.2 เงินกู#นอกระบบ เป;นเงินกู#ท่ีเจ#าหนี้และลูกหนี้ไปทําการตกลงเพ่ือกู#ยืมเงินกันเอง แม#มีการทําสัญญาเงินกู#แต�รายละเอียดในสัญญาก็เป;นข#อกําหนดท่ีเจ#าหนี้มักกําหนดข้ึนมาเอง การกู#เงินนอกระบบส�วนใหญ�แล#วลูกหนี้มักตกอยู�ในภาวะจํายอมเนื่องจากไม�สามารถกู#เงินท่ีมีความเป;นมาตรฐานมากกว�าในระบบได# จึงต#องยอมกู#เงินนอกระบบท่ีบางครั้งอาจไม�เป;นมาตรฐาน คิดดอกเบ้ียแพงและถูกเจ#าหนี้เอาเปรียบได# 2. เงินกู#เพ่ือธุรกิจและเงินกู#ลูกค#าบุคคล 2.1 เงินกู#เพ่ือธุรกิจ เป;นเงินกู#ท่ีลูกหนี้มีวัตถุประสงค.ในการขอกู#เพ่ือนําเงินไปใช#ในการดําเนินธุรกิจ รูปแบบของเงินกู#เพ่ือธุรกิจก็มีการแยกย�อยลงไปอีก เช�น วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู#ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว สินเชื่อเพ่ือ SME เงินกู#เพ่ือการส�งออก เป;นต#น 2.2 เงินกู#ลูกค#าบุคคล เป;นเงินกู#ท่ีลูกหนี้ท่ีมีสถานะเป;นบุคคลธรรมดาต#องการกู#เงินเพ่ือนําไปใช#ในวัตถุประสงค.เพ่ือการดําเนินชีวิต เงินกู#ลูกค#าบุคคลมีหลายรูปแบบท่ีแตกต�างกันไป เช�น เงินกู#เพ่ือซ้ือบ#าน เงินกู#เพ่ือซ้ือรถยนต. เงินกู#เพ่ือซ�อมแซมบ#านหรือเป;นสินเชื่อเงินสด เช�น เงินกู#อเนกประสงค. สินเชื่อส�วนบุคคล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ฯลฯ 3. เงินกู#แบบมีหลักทรัพย.คํ้าประกันและเงินกู#แบบไม�มีหลักทรัพย.คํ้าประกัน 3.1 เงินกู#แบบมีหลักทรัพย.คํ้าประกัน เป;นเงินกู#ท่ีลูกหนี้ใช#หลักทรัพย.มาคํ้าประกันเงินกู# มักเป;นเงินกู#ท่ีมีวงเงินจํานวนมากมีวัตถุประสงค.เพ่ือนําไปใช#ซ้ือสินทรัพย.ท่ีมีราคาสูง เช�น     บ#าน รถยนต. ก�อสร#างโรงงาน เป;นต#น เงินกู#ประเภทท่ีมีหลักทรัพย.คํ้าประกันนี้มักจะมีดอกเบ้ียตํ่ากว�าแบบไม�มีหลักทรัพย.คํ้าประกัน เนื่องจากความเสี่ยงของเจ#าหนี้มีจํากัด หากลูกหนี้ไม�สามารถชําระหนี้คืนได# เจ#าหนี้ก็มีสิทธิท่ีจะยึดหลักทรัพย.คํ้าประกันนั้นมาขายเพ่ือชําระหนี้ได#  



16  3.2 เงินกู#แบบไม�มีหลักทรัพย.คํ้าประกัน เป;นเงินกู#ท่ีเจ#าหนี้ให#กู#โดยท่ีไม�มีหลักทรัพย.คํ้าประกันจากลูกหนี้ การให#กู#เงินแบบไม�มีหลักทรัพย.คํ้าประกันนี้มักเป;นสินเชื่อท่ีให#ในวงเงินท่ีไม�มากเช�น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อเงินสด สินเชื่อส�วนบุคคล เป;นต#น และเนื่องจากไม�มีหลักทรัพย.คํ้าประกันทําให#เจ#าหนี้ต#องรับความเสี่ยงมากข้ึนหากลูกหนี้เบ้ียวไม�ชําระหนี้คืน ดอกเบ้ียท่ีเจ#าหนี้คิดจึงต#องคิดในอัตราท่ีสูงมากเพ่ือชดเชยกับความเสี่ยงท่ีมากข้ึนนี้ด#วย 4. เงินกู#ระยะสั้นและเงินกู#ระยะยาว 4.1 เงินกู#ระยะสั้น เป;นเงินกู#ท่ีเจ#าหนี้ให#กู#ยืมในระยะเวลาสั้นๆ โดยมากมักไม�เกินกว�า 1 ปT หรือสินเชื่อท่ีให#กู#ยืมเป;นวงเงิน เม่ือลูกหนี้ใช#วงเงินไปสามารถนํามาคืนเต็มวงเงินหรือจ�ายข้ันตํ่าก็ได# เช�น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เป;นต#น ดอกเบ้ียของเงินกู#ระยะสั้นจะเป;นดอกเบ้ียคงท่ีท่ีมีอัตราในการคิดท่ีแน�นอน 4.2 เงินกู#ระยะยาว เป;นเงินกู#ท่ีมีระยะเวลาในการชําระคืนท่ียาวเกินกว�า 1 ปTข้ึนไป อาจเป;นการคืนครั้งเดียวเม่ือครบกําหนดสัญญาหรือแบ�งคืนเป;นงวดๆ ก็ได# เช�น เงินกู#ระยะยาวเพ่ือธุรกิจ เงินกู#ซ้ือบ#าน เงินกู#ซ้ือรถยนต. สินเชื่อส�วนบุคคล เป;นต#น ดอกเบ้ียของเงินกู#ระยะยาวท่ีคิดมักใช#อัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัว เนื่องจากในระยะเวลาท่ียาวมาก เจ#าหนี้และลูกหนี้ไม�สามารถคาดการณ.ภาวะดอกเบ้ียในอนาคตไกลๆ ได# การเลือกใช#ดอกเบ้ียแบบลอยตัวก็ทําให#ท้ังเจ#าหนี้และลูกหนี้ไม�ต#องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในอนาคตได# เงินกู#ระยะยาวบางประเภทอาจกําหนดอัตราดอกเบ้ียคงท่ีในระยะเริ่มต#น เช�น 1-3 ปT และหลังจากนั้นจึงค�อยใช#อัตราดอกเบ้ียแบบลอยตัวก็มีให#เห็นเช�นกัน เช�น เงินกู#ซ้ือบ#าน จากการศึกษาตามแนวคิดข#างต#น สรุปได#ว�า เงินกู#มีหลากหลายประเภท ดังนั้น ในฐานะของลูกหนี้ท่ีมีความจําเป;นต#องใช#เงินกู# จึงควรพิจารณาวัตถุประสงค.ในการใช#เงินด#วยว�าใช#เพ่ืออะไร เพ่ือให#สามารถพิจารณาขอเงินกู#ได#อย�างเหมาะสม ยกตัวอย�างเช�น หากต#องการมีวงเงินท่ีเป;นสินเชื่อเงินสดเผื่อใช#จ�ายในกรณีฉุกเฉิน ไม�ได#ต#องการใช#เงินเลยทันที ควรเลือกสมัครสินเชื่อเงินสดแบบท่ีเป;นวงเงิน เช�น บัตรกดเงินสด เพราะหากไม�กดเงินสดมาใช#ก็ไม�มีค�าใช#จ�าย ไม�ว�าจะเป;นค�าธรรมเนียมหรือดอกเบ้ีย บัตรกดเงินสดยังเป;นทางเลือกให#ลูกหนี้สามารถคืนเงินท้ังก#อนได#ทันทีหรือจะเลือกผ�อนจ�ายเป;นงวดๆ แต�หากเป;นสินเชื่อเงินสดประเภทสินเชื่อบุคคลธรรมดาก็จะเหมาะกับลูกหนี้ท่ีต#องการใช#เงินสดทันทีและต#องการจ�ายคืนเป;นงวดๆ ตามกําหนดระยะเวลาท่ีแน�นอน เป;นต#น 2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 1) ความหมายของการบริหารจัดการ ธงชัย สันติวงษ. (2540, 1) ได#กล�าวไว#ว�า การบริหารจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเป;นผู#บริหารเข#ามาทําหน#าท่ีประสานงานให#การทํางานของบุคคลท่ีต�างฝRายต�างทํา และไม�อาจประสบผลสําเร็จจากการแยกกันทําให#สามารถบรรลุผลสําเร็จได#ด#วยดี ส�วนการบริหาร 



17หมายถึง งานของหัวหน#าหรือผู#นําท่ีต#องทําเพ่ือให#กลุ�มต�างๆ ท่ีมีคนหมู�มากอยู�รวมกันและร�วมกันทํางานเพ่ือวัตถุประสงค.ท่ีต้ังไว#จนสําเร็จผลโดยได#ประสิทธิภาพ กล�าวง�ายๆ การบริหารก็คือ การทําให#งานเสร็จลงได#โดยอาศัยคนอ่ืนเป;นผู#ทําให#เสร็จนั่นเอง สมยศ นาวีการ (2536, 23) ได#กล�าวไว#ว�า กระบวนการจัดการเป;นกิจกรรมของการบริหารท่ีสําคัญ 4 อย�าง คือ การวางแผน การจัดองค.การ การสั่งการ และการควบคุม รูปแบบของการบริหารดังกล�าวนี้ได#รับการพัฒนาข้ึนเม่ือประมาณปลายศตวรรษท่ี 19 สุรัสวดี ราชกุลชัย (2543, 3) ได#กล�าวไว#ว�า การบริหารและการจัดการ มีความหมายต�างกันเล็กน#อย โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธ.กับการกําหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางท�านให#ความเห็นว�าการบริหารใช#ในภาครัฐ ส�วนการจัดการใช#ในภาคเอกชน อย�างไรก็ดีในตําราหรือหนังสือส�วนใหญ�ท้ังสองคํานี้ มีความหมายไม�แตกต�างกันสามารถใช#แทนกันได#และเป;นท่ียอมรับโดยท่ัวไป ศิริพร พงศ.ศรีโรจน. (2543, 1) ได#กล�าวไว#ว�า การจัดการ นิยมใช#ในทางบริหารธุรกิจ ส�วนคําว�า การบริหาร มักนิยมใช#ในทางบริหารราชการ ป�จจุบันคําว�าการจัดการเป;นการดําเนินงานตามนโยบายท่ีวางไว# หรือหมายถึง การนําเอานโยบายไปปฏิบัติจัดทํา ส�วนการบริหารนั้น หมายถึงการวางแผน การจัดองค.การ การกําหนดนโยบาย ศิริวรรณ เสรีรัตน.และคณะ (2545, 2) ได#กล�าวไว#ว�า การบริหารจัดการ หมายถึง หน#าท่ีท่ีกําหนด ทิศทางในการใช#ประโยชน.จากทรัพยากรท้ังหลายอย�างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ือให#บรรลุเปHาหมายขององค.การ การใช#ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ หมายถึง การใช#ทรัพยากรอย�างเฉลียวฉลาดและอย�างคุ#มค�า ส�วนการใช#ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิผล หมายถึง การตัดสินใจนําทรัพยากรมาใช#ในการบริหารงานอย�างถูกต#อง และมีการปฏิบัติการได#สําเร็จผลตามแผนท่ีกําหนดไว#ดังนั้นผลสําเร็จการบริหารจัดการจึงมีท้ังประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลควบคู�กัน  จากการศึกษาตามแนวคิดข#างต#น สรุปได#ว�า คําว�า “การบริหาร” และคําว�า “การจัดการ”โดยท่ัวไปใช#แทนกันได# และหมายถึงการบริหารเช�นเดียวกัน ดังนั้นองค.ประกอบพ้ืนฐานสําคัญของหน#าท่ีการบริหารจัดการ ได#แก� การวางแผน เป;นกระบวนการทําหน#าท่ีเก่ียวการกําหนดเปHาหมายและการตัดสินใจเลือกทางการทํางานท่ีดีท่ีสุดเพ่ือให#บรรลุผลสัมฤทธิ์ของเปHาหมาย และการจัดองค.การเป;นการแสดงสายงานบังคับบัญชาและกําหนดหน#าท่ีในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต�ละแผนกหรือหน�วยงาน การนําเป;นกระบวนการทําหน#าท่ีเก่ียวกับการสร#างแรงจูงใจให#ผู#อ่ืนทํางานมุ�งสู�เปHาหมายขององค.การเป;นสําคัญ และการควบคุมเป;นกระบวนการท่ีมุ�งไปสู�การออกระเบียบ วิธีปฏิบัติในการทํากิจกรรมขององค.การให#ได#ผลลัพธ.ตามมาตรฐานงานและเปHาหมายท่ีองค.การพึงประสงค.  



182.1.5 แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผู�บริหาร ทฤษฎีลักษณะเฉพาะของผู#นํา กล�าวถึงการศึกษาหาลักษณะเฉพาะท่ีทําให#บุคคลเป;นผู#นําช�วงระยะแรกของการศึกษาภาวะผู#นําเริ่มต#นข้ึนใน ปTค.ศ. 1930- 1940 โดยแนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Leadership) ของกรีกและโรมันโบราณ คุณลักษณะของความเป;นผู#นําคือลักษณะอันมีคุณค�าอย�างยิ่ ง ซ่ึงนับเป;นป�จจัยสําคัญในการปฏิบั ติหน#า ท่ีเ พ่ือให#ผู#ใต#บังคับบัญชาเกิดความเชื่อถือ เชื่อม่ัน เชื่อฟ�ง และให#ความร�วมมืออย�างแท#จริงในอันแนะนําให#การปฏิบัติภารกิจได#สําเร็จลุล�วงไปด#วยดี มีความเชื่อว�าผู#นําเกิดข้ึนจาก 2 คุณลักษณะ คือ  1. คุณลักษณะพิเศษท่ีติดตัวมาแต�กําเนิดมากกว�าคนอ่ืนๆ (Leader are Born, NotMade) ได#แก� เกิดจากบรรพบุรุษตระกูลผู#นํารูปร�างสูงใหญ� เสียงมีพลัง ตาเป;นประกาย บุคลิกดีฉลาดสติป�ญญาดี ไม�สามารถเปลี่ยนแปลงได#แต�สามารถพัฒนาข้ึนได# 2. ผู#นําไม�ได#มีคุณลักษณะท่ีติดตัวมาแต�กําเนิด แต�เกิดข้ึนโดยการเรียนรู#และประสบการณ.มีพลังและความทะเยอทะยาน (Energy and Ambition) มีความปรารถนาท่ีจะนําผู#อ่ืน (The Desireto Ambition) มีความซ่ือสัตย.คุณธรรมและยึดม่ันในหลักการ (Honesty and Integrity) มีความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) มีสติป�ญญา (Intelligence) มีความรอบรู#ในงาน (Job – 8Relevant Knowledge) มีความสามารถสูงในการควบคุมตนเอง (High Self – Monitoring)  ผู#นําในยุคป�จจุบันท่ีมีประสิทธิภาพประกอบด#วยคุณลักษณะ ต�อไปนี้  1. มีแรงขับเคลื่อน (Drive) หมายถึง คุณลักษณะท่ีผู#นําเป;นผู#มีความพยายามสูงในการทํางานให#บรรลุตามเปHาหมาย มีความกระตือรือร#น มีความพยายามในการทํางาน ไม�ย�อท#อต�ออุปสรรค มีความคิดริเริ่มสร#างสรรค. 2. มีแรงจูงใจสูง (Leadership Motivation) หมายถึง คุณลักษณะของความต#องการอํานาจท่ีสูงกว�าผู#อ่ืน ชอบท่ีจะนํามากกว�าตาม ความต#องการอํานาจ คือ ความพยายามมีอิทธิพลเหนือผู#อ่ืน และมีอํานาจในการทําให#ผู#อ่ืนยอมรับ ไว#วางใจและทํางานให#สําเร็จตามวิสัยทัศน.  3. มีความซ่ือสัตย. (Integrity) หมายถึง คุณลักษณะของผู#นําท่ีกระทําตามท่ีพูดไว#รักษาคําม่ันสัญญา ทําให#ผู#อ่ืนเกิดความไว#วางใจ (Trust) ความซ่ือสัตย. (Honesty) ทําให#ผู#อ่ืนเชื่อถือ(Credibility)  4. มีความเชื่อม่ันในตนเอง (Self-Confidence) หมายถึง ผู#นํามีความม่ันใจในตนเองชอบทํางานท่ีท#าทายความสามารถ เช�น เชื่อม่ันว�าถ#าทํางานได#สําเร็จแม#ว�าจะมีอุปสรรค ตัดสินใจได#ในสภาพความไม�แน�นอนของสถานการณ.ด#วยความม่ันใจในตนเอง  5. มีความรู#ในด#านธุรกิจ (Knowledge of The Business) หมายถึง ผู#นํามีความรู#มากในเชิงธุรกิจ เช�น อุตสาหกรรม การแข�งขัน เทคโนโลยีต�างๆ ผู#นําท่ีแสวงหาความรู#ชอบการเรียนรู#มีความเฉลียวฉลาด มีความก#าวหน#าในอาชีพสูง มีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีเก่ียวข#องในการทํางานในองค.การ  



19  คุณสมบัติท่ัวไปของผู#นําท่ีทําให#ประสบความสําเร็จในการทํางาน ได#แก� 1. มีความเฉลียวฉลาด สติป�ญญาดีมีการตัดสินใจท่ีดีและมีความสามารถในการพูด  2. ได#รับความสําเร็จในการศึกษา มีการศึกษาดีและมีสุขภาพดี  3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ.และมีความม่ันคงทางอารมณ.  4. มีความมานะพยายามและผลักดันให#บรรลุความสําเร็จ  5. มีทักษะทางสังคม มีส�วนร�วมในสังคมและปรับตัวให#เข#ากันได#ดีกับกลุ�มและบุคคลต�างๆ  6. มีความปรารถนาท่ีจะมีสถานะตําแหน�งทางสังคมท่ีดี  คุณลักษณะของผู#นําเหล�านี้เป;นคุณลักษณะท่ีจําเป;นและมีความสําคัญต�อความเป;นผู#นํา คุณสมบัติเหล�านี้สามารถทําให#มีข้ึนได# Leaders are made, Not born มิได#มีมาแต�กําเนิด สามารถ ฝ�กได# ดังนั้นจึงทําให#เกิดมีโปรแกรมพัฒนาทักษะเหล�านี้เพ่ือความเป;นผู#นํา (เนตร.พัณณา ยาวิราช2546, 21) ซ่ึง Ralph M. Stogdill ได#ทําการจําแนกลักษณะของความเป;นผู#นําไว# 6 ประเภท คือ  1. คุณลักษณะทางกาย (Physical Characteristics) คือ คุณลักษณะภายนอกต�างๆ ท่ีเรา สามารถมองเห็นได# เช�น อายุ ลักษณะท�าทาง น้ําหนัก ส�วนสูง เป;นต#น  2. ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) คือ ภูมิหลังต�างๆ ของผู#นํา เช�น การศึกษา สถานภาพทางสังคม เป;นต#น  3. สติป�ญญา ความรู#ความสามารถ (Intelligence) ท่ีผู#นํามีอยู�  4. บุคลิกภาพ (Personality) เช�น มีความเชื่อม่ันในตนเอง เป;นต#น 5. ลักษณะท่ีเก่ียวข#องกับงาน (Task-related Characteristics) คือ มีความคิดริเริ่ม สร#างสรรค.และมีความรับผิดชอบ ซ่ึงนําไปสู�ความสําเร็จขององค.กร  6. ลักษณะต�างๆ ทางสังคม (Social Characteristics) คือ เป;นผู#ท่ีมีมนุษยสัมพันธ.ท่ีดี    เข#ากับผู#อ่ืนได#ง�าย รวมถึงการเป;นผู#มีส�วนร�วมในกิจกรรมต�างๆ อย�างกระตือรือร#น  แต�อย�างไรก็ตาม คุณลักษณะของผู#นําท่ีดีไม�สามารถถูกกําหนดได#ตามลักษณะต�างๆ ท่ีได#กล�าวไปเท�านั้น แต�ในความเป;นจริงแล#วผู#นําท่ีดีอาจจะมีคุณลักษณะท่ีดีท่ีแตกต�างกันเฉพาะตัวบุคคล ซ่ึงไม�จําเป;นจะต#องเป;นไปตามคุณลักษณะท่ี Ralph M. Stogdill ได#กล�าวไว#ท้ังหมดก็เป;นได#  จากการศึกษาตามแนวคิดข#างต#น สรุปได#ว�า คุณลักษณะต�างๆ ท่ีทําให#บุคคลหนึ่งมีความเป;นผู#นํา ซ่ึงคนท่ีเป;นผู#นําจะต#องมีลักษณะบางอย�างท่ีแตกต�างไปจากบุคคลท่ัวไป โดยลักษณะต�างๆ นั้น อาจมีมาต้ังแต�กําเนิด หรืออาจจะเกิดจากการเรียนรู#และพัฒนาก็เป;นได# ซ่ึงนําไปสู�คุณลักษณะของผู#บริหารมีความสําคัญต�อความสําเร็จของผู#นํา ดังนั้นจากการท่ีผู#บริหารมีคุณลักษณะโดดเด�นทางด#านการเป;นผู#นําจะส�งผลโดยตรงให#เกิดภาวะผู#นําของผู#บริหารท่ีพึงประสงค.   



20  2.1.6 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติของผู�บริหาร ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2538, 19) ได#กล�าวไว#ว�า ทัศนคติเป;นความคิดเห็นท่ีมีอารมณ.เป;นส�วนประกอบและเป;นส�วนท่ีพร#อมจะมีปฏิ กิริยาเฉพาะอย�างต�อสถานการณ.ภายนอก ซ่ึงมีองค.ประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ  1. องค.ประกอบทางด#านความเข#าใจ (Cognitive Component) เป;นส�วนท่ีแสดงถึงความรู# (Knowledge) การรับรู# (Perception) และความเชื่อ (Beliefs) ท่ีบุคคลมีต�อความคิดหรือสิ่งใด      สิ่งหนึ่ง ส�วนของความเข#าใจเป;นส�วนประกอบแรก ซ่ึงก็คือความรู#และการรับรู#ท่ีได#รับจากการผสมกับประสบการณ.โดยตรงต�อทัศนคติและข#อมูลท่ีเก่ียวข#องจากหลายแหล�งข#อมูล ความรู#และผลกระทบต�อการรับรู#นี้จะกําหนดความเชื่อถือ ซ่ึงหมายถึงสภาพด#านจิตใจท่ีสะท#อนความรู#เฉพาะอย�างของบุคคล และมีการประเมินเก่ียวกับความคิดต�อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2. องค.ประกอบทางด#านความรู#สึก (Affective Component) เป;นส�วนท่ีสะท#อนถึงอารมณ. (Emotion) หรือความรู#สึก (Feeling) ของบุคคลท่ีมีต�อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สภาพอารมณ.จะสามารถเพ่ิมประสบการณ.ด#านบวก (Positive) หรือด#านลบ (Negative) ซ่ึงประสบการณ.จะมีผลกระทบด#านจิตใจ วิธีปฏิบัติท่ีใช#วัดการประเมินผลอาศัยเกณฑ.การให#คะแนนความพึงพอใจหรือไม�พึงพอใจ ดีหรือไม�ดี เห็นด#วยหรือไม�เห็นด#วย  3. องค.ประกอบด#านพฤติกรรม (Behavior Component) เป;นส�วนท่ีสะท#อนถึงความน�าจะเป;นหรือแนวโน#มท่ีจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือปฏิกิริยาของบุคคล ด#วยวิธีใดวิธีหนึ่งต�อทัศนคติท่ีมี ทัศนคติของบุคคลแบ�งออกเป;น 3 ประเภท คือ  1. ทัศนคติเชิงบวกหรือทัศนคติท่ีดี เป;นทัศนคติท่ีชักนําให#บุคคลแสดงออกถึงความรู#สึกอารมณ.จากสภาพจิตใจ โต#ตอบในด#านดีต�อบุคคลอ่ืน หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมท้ังหน�วยงาน องค.การ สถาบัน การดําเนินงานขององค.การและอ่ืนๆ  2. ทัศนคติเชิงลบหรือทัศนคติท่ีไม�ดี คือ ทัศนคติท่ีสร#างความรู#สึกเป;นไปในการเสื่อมเสียไม�ได#รับความเชื่อถือหรือไว#วางใจ อาจมีความเคลือบแคลง ระแวง สงสัย รวมท้ังเกลียดชังต�อ     บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือเรื่องราว หรือป�ญหาใดป�ญหาหนึ่ง หรือหน�วยงาน องค.การ สถาบันการ 3. ทัศนคติท่ีบุคคลไม�แสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือป�ญหาใดป�ญหาหนึ่งหรือต�อบุคคล หน�วยงาน สถาบัน องค.การและอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง Weihrich & Koontz (1993 อ#างใน เนตร.พัณณา ยาวิราช 2546, 26) ซ่ึงได#ศึกษาทางด#านการจัดการ ส�วนท่ีมีความสําคัญท่ีสุดคือ การศึกษาและทําความเข#าใจในด#านพฤติกรรมของบุคคลในองค.การ (Human Behavior in Organization) ในด#านต�างๆ เช�น ในด#านทัศนคติ (Attitude)       การรับรู# (Perception) และการเรียนรู# (Learning) รวมท้ังเรื่องเก่ียวกับพฤติกรรมในระดับตัวบุคคลอันมีผลต�อการบริหารจัดการในองค.การท่ีผู#บริหารจะต#องใช#ประโยชน.ในด#านการสื่อสาร 



21  (Communication) การจูงใจ (Motivation) การทํางานร�วมกันเป;นทีม (Team Work) กลุ�มใน องค.การ (Informal Group) และการใช#ภาวะการเป;นผู#นํา (Leadership) ได#อย�างเหมาะสม  การศึกษาเรื่องทัศนคติของบุคคลมีความสําคัญต�อการทําความเข#าใจในสถานการณ.ต�างๆ ในองค.การ ความรู#สึกและแนวความคิดส�วนบุคคลแต�ละคนในการตอบสนองต�อองค.การท้ังในด#านบวก และด#านลบล#วนแต�สะท#อนทัศนคติของแต�ละคนออกมาแตกต�างกัน ทัศนคติของบุคคลประกอบด#วย องค.ประกอบ 3 ประการ (Weihrich & Koontz, 1993 อ#างใน เนตร.พัณณา ยาวิราช 2546, 26) คือ  1. การรู#และเข#าใจ (Cognitive) หมายถึง การรู#ในเรื่องต�างๆ ความเชื่อในเรื่องต�างๆ      ของบุคคล เช�น มีการรู#เก่ียวกับวิธีการทํางาน ประสบการณ.การทํางาน รู#ป�ญหา เข#าใจป�ญหา  2. ความรู#สึก (Affective) หมายถึง ความรู#สึกทางบวกหรือทางลบในสิ่งใดสิงหนึ่ง เช�น ความรู#สึกพอใจหรือไม�พอใจผู#บริหาร หรือความรู#สึกพอใจเพ่ือนร�วมงาน  3. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ความต้ังใจ ความปรารถนาท่ีจะแสดงออกในวิถีทางของแต�ละคนในเรื่องต�างๆ ท่ีเก่ียวข#อง เช�น พฤติกรรมในการทํางาน  การศึกษาองค.ประกอบของทัศนคติต�องานของบุคคลมีความสําคัญต�อการทําความเข#าใจในสถานการณ.ต�างๆ ในองค.การ คือ ความรู#ความเข#าใจ ความรู#สึกและแนวโน#มการกระทําท่ีมีต�องาน   ซ่ึงจะมีผลต�อระดับการทํางานของแต�ละบุคคล โดยมีองค.ประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการ (สิริอร วิชชาวุธ 2549, 31) ได#แก�  1. องค.ประกอบด#านความรู#ความเข#าใจ (Cognitive Component) ของบุคคลท่ีมีต�องาน เป;นไปตามการรับรู#ของบุคคลซ่ึงอาจตรงกับสภาพความเป;นจริงหรือไม�ก็ได# บุคคลได#รับความรู#     ความเชื่อและค�านิยมมาจาก 2 ทาง คือ ประสบการณ.ท่ีเขาประสบด#วยตัวเอง เช�น นายเก็บกดเสนอความคิดเห็นครั้งใดหัวหน#ามักตําหนิทุกครั้ง ทําให#นายเก็บกดรู#ว�าการเสนอความคิดเห็นจะต#องถูกตําหนิ ทําให#นายเก็บกดมีทัศนคติท่ีไม�ดีต�อการเสนอความคิดเห็น ส�วนประสบการณ.ทางอ#อม        เช�น   โดยบุคคลรับความรู#ความเชื่อและค�านิยมจากคําบอกเล�า หรือได#เห็นจากตัวอย�าง ดังนั้นการสื่อสารจึงเป;นยุทธวิธีหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล  2. องค.ประกอบด#านความรู#สึก (Affective Component) ว�าชอบหรือไม�ชอบ พอใจหรือไม� พอใจในงาน หรือต�อสภาพแวดล#อมต�างๆ ของงานท่ีตนเองทําอยู�ความรู#สึกเกิดจากประสบการณ.ของบุคคลท่ีสัมผัสกับงาน เกิดข้ึนจากการเรียนรู#ท้ังตามหลักการเรียนรู#เง่ือนไขของสิ่งเร#าและเง่ือนไขของผลกรรม  3. องค.ประกอบด#านแนวโน#มการเกิดพฤติกรรม (Behavioral Component) เม่ือบุคคลมีความรู# ความเชื่อ ค�านิยมและความรู#สึกต�องานไปในทิศทางใดแล#ว เขาจะมีแนวโน#มพฤติกรรมท่ีสอดคล#องกับความรู# ความเชื่อ และความรู#สึกของเขาเอง โดยการยอมรับหรือปฏิเสธและในการวัด ทัศนคติจะสามารถทํานายว�าบุคคลมีพฤตกรรมต�อสิ่งต�างๆ ในทิศทางใดช�วยสะท#อนสาเหตุและผล



22  ของทัศนคติท่ีมีต�อสิ่งต�างๆ  ความคิดเห็นต�างๆ ของบุคคลจะมีลักษณะเป;นทัศนคติได#ก็ต�อเม่ือ ความคิดเห็นนั้นมีองค.ประกอบครบถ#วนในสิ่งเหล�านี้ (Lincoln & Kalleberg, 1990 อ#างใน สุรเชษฐ. ชิระมณี 2534, 21) คือ 1. การรับรู#หรือหยั่งรู# เป;นการใช#ความคิดและทําความเข#าใจ สิ่งเร#า  2. ความรู#สึก เป;นความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต�อสิ่งเร#า  3. แนวโน#มเชิงพฤติกรรม หรือการกระทําเป;นการแสดงออก หรือตอบสนองเม่ือสิ่งเร#านั้นมากระทบ  จากการศึกษาตามแนวคิดข#างต#น สรุปได#ว�า ทัศนคติเป;นความคิดเห็นท่ีมีอารมณ.เป;นส�วนประกอบซ่ึงจะส�งผลต�อการแสดงการตอบโต#ต�อสิ่งแวดล#อมภายนอก ท้ังนี้ทัศนคติของบุคคลมีความสําคัญต�อการทําความเข#าใจในสถานการณ.ต�างๆ ในองค.การ ความรู#สึกและแนวความคิดส�วนบุคคลในการตอบสนองต�อองค.การท้ังในด#านบวกและด#านลบ โดยจะแสดงออกแตกต�างกันออกไป ตามสถานการณ.รอบข#าง ณ ตอนนั้น ท้ังนี้ผู#นําควรจะต#องมีทัศนคติท่ีโดดเด�นทางด#านความสามารถในการใช#ประโยชน.ทางด#านการสื่อสาร (Communication) การจูงใจ (Motivation) การทํางานร�วมกันเป;นทีม (Team Work) กลุ�มในองค.การ (Informal Group) และการใช#ภาวะการเป;นผู#นํา (Leadership) ได#อย�างเหมาะสม ซ่ึงการสรุปดังกล�าวนําไปสู�สมมุติฐานเก่ียวกับความสัมพันธ.ระหว�างทัศนคติของผู#บริหาร (Attitude) กับภาวะผู#นําของผู#บริหารท่ีพึงประสงค. (Leadership) ได#ว�า ทัศนคติมีความสําคัญต�อภาวะในการเป;นผู#นํา ดังนั้น การท่ีผู#นํามีทัศนคติท่ีดีต�อการทํางานและผู#ใต#บังคับบัญชา จะส�งผลให#การทํางานประสบความสําเร็จและสามารถดูแลจัดการพนักงานใต#บังคับบัญชาได#เป;นอย�างดี 2.1.7 แนวคิดเก่ียวกับการมีส(วนร(วม 1) ความหมายของการมีส(วนร(วม  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2547, 57) ได#กล�าวไว#ว�า การมีส�วนร�วม หมายถึง การเข#าร�วมอย�างแข็งขันของกลุ�มบุคคลในข้ันต�างๆ ของการดําเนินกิจกรรมอย�างใดอย�างหนึ่ง การมีส�วนร�วมท่ีสมบูรณ.ต#องเป;นไปในรูปท่ีผู#เข#าร�วมมีส�วนกระทําให#เกิดผลของกิจกรรมท่ีเข#าร�วม มิใช�เป;นผู#ร�วมคิด ตัดสินใจหรือผู#ได#รับประโยชน.เท�านั้น ทวีทอง หงษ.วิวัฒน. (2527, 2) ได#กล�าวไว#ว�า การมีส�วนร�วม หมายถึง สิทธิของประชาชนท่ีมีต�อการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายการจัดสรร และการใช#ประโยชน.ของทรัพยากรเพ่ือการผลิต ประชาชนจะต#องเข#าร�วมในการวางแผนเพ่ือการกินดีอยู�ดี และสามารถร�วมพัฒนาให#สามารถได#รับประโยชน.เพ่ือการผลิต การบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวก   



23วันรักษ. ม่ิงมณีนาคิน (2531, 87) ได#กล�าวไว#ว�า การมีส�วนร�วม หมายถึง การเข#าร�วมอย�างเต็มท่ีของกลุ�มบุคคลผู#มีส�วนได#ส�วนเสียในทุกข้ันตอนของกระบวนการกลุ�ม โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และหน#าท่ีความรับผิดชอบ เพราะการมีส�วนร�วมจะเป;นหลักประกันว�าความต#องการท่ีแท#จริงของตนจะได#รับการสนองตอบและท่ีสําคัญสามารถม่ันใจได#ว�าผู#เข#าร�วมทุกคนจะได#รับผลประโยชน.จากกลุ�มอย�างยุติธรรม และเสมอภาคกัน  นเรศ สงเคราะห.สุข (2541, 10) ได#กล�าวไว#ว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในลักษณะท่ีเป;นกระบวนการของการพัฒนาต้ังแต�ต#นจนสิ้นสุดกระบวนการ ได#แก� การวิจัย (ศึกษาชุมชน)การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน.ท่ีเกิดข้ึน  2) กระบวนการมีส(วนร(วม  กระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในงานพัฒนานั้น ประชาชนจะต#องเข#ามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน กระบวนการมีส�วนร�วมนั้นมีหลายระดับ ต้ังแต�การไปถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การค#นหาป�ญหา การวิเคราะห.ป�ญหาร�วมกัน การวางแผนร�วมกันโดยชาวบ#านเพ่ือชาวบ#าน การปฏิบัติตามแผนมีการทํางานร�วมกันและประเมินผลร�วมกัน กระบวนการมีส�วนร�วมการพัฒนาแบ�งออกเป;น 5 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 การมีส�วนร�วมในข้ันการริเริ่มการพัฒนา ซ่ึงเป;นข้ันตอนท่ีประชาชนเข#ามามีส�วนร�วมในการค#นหาป�ญหา และสาเหตุของป�ญหาภายในชุมชนตลอดจนมีส�วนร�วมในการตัดสินใจกําหนดความต#องการของชุมชน และมีส�วนในการจัดลําดับความสําคัญของความต#องการ ข้ันตอนท่ี 2 การมีส�วนร�วมในข้ันตอนการวางแผนในการพัฒนา เป;นข้ันตอนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค.ของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหล�งทรัพยากรท่ีจะใช# ข้ันตอนท่ี 3 การมีส�วนร�วมในข้ันตอนการดําเนินการพัฒนา เป;นข้ันตอนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการสร#างประโยชน. โดยการสนับสนุนทรัพย. วัสดุอุปกรณ. และแรงงาน หรือเข#าร�วมบริหารงานประสานงาน และดําเนินการขอความช�วยเหลือจากภายนอก ข้ันตอนท่ี 4 การมีส�วนร�วมในข้ันการรับผลประโยชน.จากการพัฒนา เป;นข้ันตอนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการรับผลประโยชน.ท่ีพึงได#รับจากการพัฒนา หรือยอมรับผลประโยชน.อันเกิดจากการพัฒนาท้ังด#านวัตถุและจิตใจ ข้ันตอนท่ี 5 การมีส�วนร�วมในข้ันประเมินผลการพัฒนา เป;นข้ันตอนท่ีประชาชนเข#าร�วมประเมินว�า การพัฒนาท่ีได#จะกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค.เพียงใด ซ่ึงในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินย�อย (Formative Evaluation) เป;นการประเมินผลก#าวหน#าเป;นระยะๆ  



24  หรือกระทําในรูปของการประเมินผลรวม (Summative Evaluation) ซ่ึงเป;นการประเมินผลสรุป รวบยอด  ในกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาการตัดสินใจเป;นส�วนสําคัญท่ีจะต#องเปQดโอกาสให#ประชาชนได#กระทําการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมพัฒนา จึงจะถือว�าเป;นการมีส�วนร�วมท่ีแท#จริง เพราะเป;นป�จจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของประชาชน/องค.กรชุมชนให#มีความเข#มแข็งสามารถกําหนดความต#องการท่ีแท#จริงในการแก#ป�ญหาของชุมชนด#วยตนเองได# ท้ังนี้ในทางปฏิบัตินั้น ประชาชนอาจจะไม�ได#เข#ามามีส�วนร�วมในทุกข้ันตอนเพราะมีข#อจํากัดหลายประการ  ดังนั้น การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนชนบท ในรูปกลุ�ม/องค.กรชุมชนนั้น การเข#ามามีส�วนร�วมอย�างเต็มท่ีของกลุ�มบุคคลผู#มีส�วนได#ส�วนเสียในทุกข้ันตอนของกระบวนการกลุ�มมี ดังนี้  1. การริเริ่มพัฒนาเป;นข้ันตอนท่ีประชาชนเข#ามามีส�วนร�วมในการศึกษาชุมชน วิเคราะห. ชุมชน ค#นหาป�ญหาและสาเหตุของป�ญหาภายในชุมชนร�วมกันและมีส�วนในการจัดลําดับความสําคัญของความต#องการด#วย เป;นการกระตุ#นให#ประชาชนได#เริ่มเรียนรู#สภาพของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล#อมเพ่ือใช#เป;นข#อมูลเบ้ืองต#นในการทํางาน 2. เป;นการมีส�วนร�วมของประชาชนในข้ันการวางแผนพัฒนา หลังจากได#ข#อมูลเบ้ืองต#นของชุมชนแล#ว และนําข#อมูลมาวิเคราะห.หาป�ญหา สาเหตุของป�ญหาเรียบร#อยแล#ว ก็จะนํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นร�วมกันเพ่ือกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค.ของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหล�งทรัพยากรท่ีจะใช##  3. เป;นการมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินการพัฒนาหรือเป;นข้ันตอนปฏิบัติการ ตามแผนท่ีได#วางไว# ข้ันตอนนี้เป;นข้ันตอนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการสร#างประโยชน.ให#กับชุมชน โดยการสนับสนุนด#านเงินทุน วัสดุอุปกรณ.และแรงงาน รวมท้ังการเข#าร�วมในการบริหารงาน การ ประสานงานขอความช�วยเหลือจากภายนอก  4. เป;นข้ันการใช#ประโยชน.จากกิจกรรมการพัฒนา ซ่ึงข้ันตอนนี้ประชาชนต#องมีส�วนร�วมในการใช#ความสามารถในการนําเอาผลจากกิจกรรมมาใช#ให#เกิดประโยชน.ได#อย�างเต็มท่ี เป;นการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและองค.กรชุมชน ในการพ่ึงตนเองให#สูงข้ึนและควบคุมทางสังคม  5. เป;นข้ันตอนท่ีประชาชนมีส�วนร�วมในการรับประโยชน. โดยประชาชนต#องมีส�วนร�วมในการกําหนดการแจกจ�ายผลประโยชน.จากกิจกรรมการพัฒนาในชุมชนในพ้ืนฐานท่ีเท�าเทียมกัน เสมอภาคกัน 6. เป;นข้ันตอนของการมีส�วนร�วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ีได#ดําเนินการ ไปแล#วนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค.หรือไม� มีป�ญหาอุปสรรค และข#อจํากัดอย�างใด เพ่ือแก#ไขป�ญหาต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนได#ทันที และนําข#อท่ีผิดพลาดไปเป;นบทเรียนในการดําเนินการต�อไป 



25  จากการศึกษาตามแนวคิดข#างต#น สรุปได#ว�า การมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาคือ การให#โอกาสประชาชนเป;นฝRายตัดสินใจ กําหนดป�ญหาความต#องการของตนเองอย�างแท#จริง เป;นการเสริมพลังอํานาจให#แก� ประชาชน กลุ�ม องค.กรชุมชนให#สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมต�างๆ ในชุมชนมากกว�าท่ีจะเป;นฝRายต้ังรับสามารถกําหนดให#การดํารงชีวิตได#ด#วยตนเองให#มีชีวิตความเป;นอยู�ท่ีดีข้ึน ตามความจําเป;นอย�างมีศักด์ิศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนในด#านภูมิป�ญญา ทักษะ ความรู#ความสามารถ และการจัดการและรู#เท�าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได# และประชาชนจะต#องเข#ามามีส�วนร�วมในกระบวนการอย�างเป;นอิสระ การทํางานต#องเน#นในรูปกลุ�มหรือองค.กรชุมชนท่ีมีวัตถุประสงค.ในการเข#าร�วมอย�างชัดเจน เนื่องจากพลังกลุ�มจะเป;นป�จจัยสําคัญท่ีทําให#งานพัฒนาบรรลุผลสําเร็จตามความมุ�งหมายได# กระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนในงานและข้ันตอน จะอยู�บนพ้ืนฐานการตัดสินใจร�วมกันของประชาชนในรูปกระบวนการกลุ�มหรือรูปองค.กรชุมชน ซ่ึงเป;นส�วนสําคัญท่ีจะสามารถพัฒนาชุมชนให#ถึงข้ันพ่ึงพาตนเองได# นับว�าเป;นป�จจัยท่ีสําคัญท่ีจะส�งเสริมให#องค.กรชุมชนมีความเข#มแข็งสามารถท่ีจะบริหารจัดการพัฒนาชุมชนชนบทได#ด#วยตัวเองอย�างมีประสิทธิภาพ 2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง คนึงนิจ ศิริสมบูรณ. (2553)  ศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารงานกองทุนหมู�บ#านในเขตอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว�า  1. ข#อมูลป�จจัยส�วนบุคคล พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป;นเพศหญิง อายุอยู�ในระหว�าง 41- 50 ปT ระดับการศึกษาประถมศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพเกษตรกรรม และรายได#ต�อเดือน น#อยกว�า 5,000 บาท     2. ในภาพรวมของ ป�จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารงานกองทุนหมู�บ#านในเขตอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา อยู�ในระดับมากทุกรายการ โดยเรียงลําดับจากมากไปน#อยท่ีสุด ได#แก� การบริหารงานของคณะกรรมการหมู�บ#าน การมีส�วนร�วมของคณะกรรมการหมู�บ#าน และความรู# ความเข#าใจของคณะกรรมการหมู�บ#าน  3. ป�จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารงานกองทุนหมู�บ#านในเขตอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา เม่ือจําแนกตามเพศ พบว�า ในภาพรวมด#านการบริหารงานของคณะกรรมการ ด#านการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ และด#านความรู#ความเข#าใจของคณะกรรมการ ไม�แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05      4. ป�จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารงานกองทุนหมู�บ#านในเขตอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา เม่ือจําแนกตามอายุ พบว�า ในภาพรวม ด#านความรู#ความเข#าใจของคณะกรรมการ แตกต�างกัน อย�างมี



26  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และด#านการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ แตกต�างกันอย�างมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 สําหรับด#านการบริหารงานของคณะกรรมการ ไม�แตกต�างกันอย�าง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   5. ป�จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารงานกองทุนหมู�บ#านในเขตอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษา พบว�า ในภาพรวมและรายด#านทุกรายการ ไม�แตกต�างกันอย�างมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  6. ป�จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารงานกองทุนหมู�บ#านในเขตอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา เม่ือจําแนกตามรายได#ต�อเดือน พบว�า ในภาพรวมแตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.001 สําหรับด#านการบริหารงานของคณะกรรมการ และด#านความรู#ความเข#าใจของคณะกรรมการ แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และด#านการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001   7. การมีส�วนร�วมและความรู#ความเข#าใจของคณะกรรมการหมู�บ#าน มีความสัมพันธ.กับการบริหารงานกองทุนหมู�บ#านในเขตอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จินตกานด. แสงอ�อน (2554) ศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#าน : กรณีศึกษาตําบลสร#างนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ผลการศึกษาพบว�า  1. คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู�บ#านตําบลสร#างนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ มีความคิดเห็นต�อป�จจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จ โดยภาพรวมอยู�ในระดับมาก    เม่ือพิจารณาเป;นรายด#าน พบว�า ด#านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด#านการบริหารจัดการ รองลงมาคือ     ด#านการมีวินัยทางการเงิน ด#านการมีส�วนร�วม และด#านภาวะผู#นําของผู#บริหาร ตามลําดับ  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู�บ#านตําบลสร#างนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกเป;นรายด#านและภาพรวม พบว�า สมาชิกกองทุนหมู�บ#านท่ีมีป�จจัยส�วนบุคคลแตกต�างกัน มีความคิดเห็นต�อป�จจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านตําบลสร#างนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ชวนพิศ สุวรรณศักด์ิ (2556) ศึกษาเรื่อง การวัดความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#าน โดยใช# Balanced Scorecard กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างแสดงความคิดเห็นต�อการวัดความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#าน โดยใช# Balanced Scorecard กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา โดยค�าเฉลี่ยท้ัง 4 ด#าน ได#แก� มุมมองด#านการเงิน มุมมองด#านสมาชิก มุมมองด#านกระบวนการภายใน และมุมมองด#านการพัฒนาความรู# อยู�ในระดับดีมาก (ค�าเฉลี่ย 2.62) หากเรียงลําดับค�าเฉลี่ยจากมากไปหาน#อย ได#แก� มุมมองด#านการเงิน มีค�าเฉลี่ย 2.78 รองลงมา ได#แก� มุมมองด#านการพัฒนาความรู# มีค�าเฉลี่ย 2.63 รองลงมา มุมมองด#านกระบวนการภายใน มีค�าเฉลี่ย 2.56 และมุมมองด#านสมาชิก   



27  มีค�าเฉลี่ย 2.52 ผลการวิเคราะห.เปรียบเทียบข#อมูลสถิติอนุมานหรืออ#างอิง การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว�าเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได#เฉลี่ยต�อเดือน และประสบการณ.ทํางานในกองทุนหมู�บ#านท่ีแตกต�างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อลักษณะการบริหารกองทุนหมู�บ#าน (วัดความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#าน โดยใช#  Balanced Scorecard) กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวมท้ัง 4 ด#าน ไม�แตกต�างกัน กรกนก น#อยแนม (2557) ศึกษาเรื่อง ความเข#มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดรวมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว�า ความเข#มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดรวมใจ 2     อยู�ในระดับปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน พบว�า สมาชิกท่ีมีเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได# และระยะเวลาในการเป;นสมาชิกต�างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเข#มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดรวมใจ 2 ไม�แตกต�างกัน นอกจากนี้ยังพบว�าความเชื่อม่ันต�อคณะกรรมการของสมาชิก ความคิดเห็นของสมาชิกเก่ียวกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน และความพร#อมของสถานท่ีทําการมีความสัมพันธ.กับความเข#มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดรวมใจ 2 ธีรวัฒน. หินแก#ว (2557) ศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลกระทบต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านทุ�งโปร�ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พบว�า 1. ความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลกระทบต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#าน มีระดับความพึงพอใจบริหารจัดการอยู�ในระดับมาก ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.68 2. ความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลกระทบต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#าน 4 ด#าน พบว�า 1) ด#านภาวะผู#นําของผู#บริหาร มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ค�าเฉลี่ยเท�ากับ  3.82 2) ด#านการบริหารจัดการ มีระดับความพึงพอใจระดับมาก ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.72 3) ด#านการมีส�วนร�วม มีระดับความพึงพอใจระดับมาก ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.64 4) ด#านวินัยทางการเงิน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.56  ตามลําดับ 3. คณะกรรมการกองทุนหมู�บ#านและสมาชิกกองทุนหมู�บ#านทุ�งโปร�ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยทีมีผลกระทบต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#าน ไม�แตกต�างกัน 4. การวิเคราะห.ความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลกระทบต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านทุ�งโปร�ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและปริญญาตรีข้ึนไป ไม�แตกต�างกัน    



28  อนุสรา มาลัย และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการบริหารจัดการท่ีดีท่ีมีต�อความสําเร็จในการดําเนินงานของกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมืองในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว�า การบริหารจัดการท่ีดี ด#านความสุจริต ความโปร�งใส กฎเกณฑ.ท่ียุติธรรมชัดเจน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการมีส�วนร�วมของสาธารณชนมีความสัมพันธ.และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานของกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมืองด#านกระบวนการภายในโดยรวม ดังนั้นกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมืองควรให#ความสําคัญกับกระบวนการทํางานภายในและบูรณาการศักยภาพ ความรู#ในด#านต�างๆ เพ่ือให#กองทุนบรรลุวัตถุประสงค.หรือเปHาหมายท่ีตั้งไว# และเกิดประโยชน.สูงสุด ชญาณ.นันท. ณัชภัคปฐมภพ (2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมืองอย�างยั่งยืน : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ. ผลการศึกษาพบว�า การเกิดกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมืองเริ่มมาจากนโยบายทางการเมือง และได#มีรูปแบบการบริหารจัดการแบ�งโครงสร#างออกเป;น 4 ระดับ ได#แก�  ระดับประเทศ หน�วยงานรับผิดชอบ ระดับอําเภอ และกองทุน             ความคาดหวังของกองทุนส�วนใหญ� คือ การเพ่ิมทุนให#กับชาวบ#านเพ่ือการประกอบอาชีพ (ร#อยละ 97) รองลงมา คือ เป;นแหล�งพ่ึงพาเงินทุนของชาวบ#านในยามฉุกเฉิน (ร#อยละ 91) และสวัสดิการชุมชน (ร#อยละ 91) ตามลําดับ นอกจากนั้นมุมมองของผู#เชี่ยวชาญถึงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมืองได#ให#ความสําคัญกับผู#นําและคณะกรรมการ ยังเป;นกลไกหลักในการบริหารจัดการกองทุนให#ประสบผลสําเร็จ และกลไกการมีส�วนร�วมเป;นกลไกท่ีส�งผลให#การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยั่งยืนของกองทุน พิชชา บวรโภคินกุล (2558) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานของกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมืองเพ่ือการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ตําบลวังกรด อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผลการศึกษาพบว�า ป�จจัยความสําเร็จในการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนฯ คือ คณะกรรมการฯ และสมาชิกกองทุนฯ เกิดการเรียนรู#ร�วมกันในการบริหารจัดการกองทุนซ่ึงเป;นป�จจัยสําคัญท่ีทําให#กองทุนฯ      มีความเข#มแข็งและมีศักยภาพในการดําเนินงาน คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ท่ีได#รับการยอมรับและไว#วางใจเป;นส�วนสําคัญท่ีส�งผลให#กองทุนดําเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพและเข#มแข็ง และกระบวนการทํางานร�วมกันส�งผลให#เกิดการรวมกลุ�มในการทํางาน ร�วมกันในการแก#ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองให#มีความเป;นอยู�ท่ีดีข้ึน ด#านป�ญหาอุปสรรค ข#อจํากัดในการดําเนินงาน พบว�า บุคลากรมีความรู#ความสามารถน#อยทําให#ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งบประมาณในการให#สมาชิกกู#บางหมู�บ#านไม�เพียงพอต�อความต#องการของสมาชิก วัสดุอุปกรณ.ท่ีได#รับขาดประสิทธิภาพ   ในการใช#งาน รวมถึงการขาดสถานท่ีจัดต้ังกองทุนฯ แบบถาวร   พิชชา วีรกุลเทวัญ (2558) ศึกษาเรื่อง ระบบการเงินรายย�อยกับป�ญหาความยากจน         ผลการศึกษาพบว�า การกู#เงินส�งผลดีต�อกลุ�มอาชีพผู#ปฏิบัติงานภาคการเกษตรเท�านั้นในด#านรายได#      ในส�วนของรายจ�ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคไม�มีผู#กู#ในกลุ�มอาชีพใดเลยท่ีมีรายจ�ายในส�วนนี้สูงกว�าผู#ท่ี



29  ไม�ได#กู# แสดงให#เห็นว�าผู#ท่ีกู#เงินมีแนวโน#มในการนําเงินไปใช#ในกิจกรรมเพ่ือการลงทุนตํ่า สําหรับผลกระทบของกองทุนหมู�บ#านต�อความยากจนนั้นสามารถสรุปได#ว�า การกู#ยืมเงินจากกองทุนหมู�บ#านไม�ได#บรรเทาป�ญหาความยากจนท้ังในด#านของสัดส�วนความยากจนด#านรายได# สัดส�วนความยากจนด#านรายจ�าย และช�องว�างความยากจน ยกเว#นในกลุ�มของผู#ปฏิบัติงานในภาคการเกษตรเท�านั้น         ท่ีสัดส�วนความยากจนด#านรายได# และช�องว�างความยากจนตํ่ากว�าผู#ท่ีไม�ได#กู#เงิน กฤตกร จินดาวัฒน. (2559) ศึกษาเรื่อง ป�ญหาหนี้นอกระบบและแนวทางการแก#ไขโดยภาครัฐ ได#แสดงความคิดเห็นว�า ป�ญหาหนี้นอกระบบถือเป;นป�ญหาทางเศรษฐกิจประการหนึ่ง ท้ังนี้    ก็สืบเนื่องมาจากป�ญหาความยากจน และเกิดจากการท่ีประชาชนไม�สามารถเข#าถึงแหล�งเงินในระบบสถาบันการเงินได# สาเหตุท่ีทําให#เกิดป�ญหาหนี้นอกระบบอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช�น ป�ญหาทางเศรษฐกิจท่ีประชาชนมีรายได#ไม�เพียงพอกับค�าใช#จ�ายในการดํารงชีพ ป�ญหาจากลักษณะนิสัยของลูกหนี้ในการใช#จ�ายอย�างฟุRมเฟ�อยไม�เหมาะสมกับฐานะของตน ป�ญหาของสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเป;นวัตถุนิยมมากยิ่งข้ึน ป�ญหาการไม�สามารถกู#ยืมเงินในระบบสถาบันการเงินได# และป�ญหา     ด#านการศึกษาทําให#ขาดความรู#ความเข#าใจในการวางแผนทางการเงิน ดังนั้น บรรดาบุคคลท่ีมีเงินทุนจึงอาศัยช�องทางเหล�านี้ในการประกอบธุรกิจให#กู#ยืมเงินแก�ประชาชน โดยอาศัยความได#เปรียบและ      มีอํานาจต�อรองทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีเหนือกว�าเอารัดเอาเปรียบในการให#กู#ยืมเงินแก�ลูกหนี้ โดยเฉพาะการเรียกดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงกว�าท่ีกฎหมายกําหนดไว# ชุติมณฑน. วงษ.คําหาร (2559) ศึกษาเรื่อง ความสําเร็จในการนํานโยบายการยกระดับกองทุนหมู�บ#านเป;นสถาบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา สถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร�วมใจ   2 ผลการศึกษาพบว�า ป�จจัยท่ีแห�งความสําเร็จในการนํานโยบายยกระดับกองทุนหมู�บ#านเป;นสถาบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร�วมใจ 2 คือ คณะกรรมการมีความรู#ความเข#าใจในเปHาหมายและวัตถุประสงค.ของนโยบายการยกระดับกองทุนหมู�บ#านเป;นสถาบันการเงินชุมชน ว�าเป;นแหล�งเก็บออมเงินท่ีมีความม่ันคง ปลอดภัย มีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เป;นแหล�งเงินทุนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร#อนท้ังในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน มีการวางมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเป;นรูปธรรม จัดโครงสร#างการทํางานอย�างเป;นระบบแบ�งอํานาจหน#าท่ีชัดเจน มีกฎระเบียบ ข#อบังคับเป;นแนวทางปฏิบัติงานของสถาบัน มีการทํางานในรูปแบบของเครือข�ายร�วมกับเครือข�ายกองทุนหมู�บ#านระดับอําเภอปากเกร็ด เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู# การบริหารจัดการกองทุนท่ีดีตลอดจนนําวิธีการแก#ไขป�ญหาท่ีดีมาปรับใช#ในการดําเนินงานของสถาบัน มีการทํางานเป;นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการทุกคนเข#าใจในบทบาท หน#า ท่ีของตนเอง              เน#นกระบวนการมีส�วนร�วมของสมาชิก เปQดโอกาสให#สมาชิกของสถาบันเข#ามามีส�วนร�วมในการร�วมคิด ร�วมทําตลอดท้ังกระบวนการ และสมาชิกก็ให#ความร�วมมือในการ ปฏิบัติตามระเบียบและเข#าร�วมกิจกรรมต�างๆ ท่ีสถาบันได#จัดข้ึน 



30  ณัฐวุฒิ ประทีปลัดดา (2559) ศึกษาเรื่อง ระบบการดําเนินงานและการจัดการตามหลัก   ธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชนซอยนายเจียก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว�า ลักษณะของกองทุนชุมชนซอยนายเจียกเป;นกองทุนท่ีได#รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล จัดต้ังข้ึนเพ่ือเป;นแหล�งเงินทุนให#กับคนในชุมชนท่ีจะนํามาใช#ในการประกอบอาชีพ รูปแบบของกองทุนจะเป;นการรวมตัวกันของคนในชุมชนจัดต้ังข้ึนเป;นเจ#าของร�วมกัน โดยใช#เงินลงทุนจากรัฐบาลท่ีจัดสรรให#       การระดมทุนจากสมาชิกและการกู#ยืมจากธนาคาร มีการนําเทคโนโลยีเข#ามาช�วยในการบริหารจัดการ ได#แก� คอมพิวเตอร.และระบบโปรแกรมบัญชีธนาคาร ข้ันตอนการทํางานของกองทุนจะเริ่มต้ังแต�การรับสมัครสมาชิก การรับฝากเงินสัจจะ การให#สินเชื่อ และจัดสวัสดิการให#กับสมาชิก ซ่ึงทางกองทุนชุมชนซอยนายเจียกจะเปQดให#สมาชิกมาใช#บริการทุกวันท่ี 1- 5 ของทุกเดือน คุณภาพการให#บริการของกองทุนชุมชนซอยนายเจียกจะเน#นในด#านความน�าเชื่อถือ ด#านรูปลักษณ.ทางกายภาพ ด#านการ ดูแลเอาใจใส� การตอบสนอง และป�ญหาของกองทุนชุมชนซอยนายเจียก คือ การไม�มีผู#สืบทอดตําแหน�งและหนี้ค#างชําระจากสมาชิก กองทุนชุมชนซอยนายเจียกยังได#ใช#หลักธรรมาภิบาลเข#ามาช�วยในการบริหารจัดการได#แก� หลักนิติธรรม หลักความโปร�งใส หลักการมีส�วนร�วม หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักความคุ#มค�า ทําให#เกิดความร�วมมือกันระหว�างกองทุนชุมชน สมาชิกและคนในชุมชนอย�างยั่งยืน  บุญคลอง เรืองแสน (2559) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู�บ#านในเขตอําเภอ     คําม�วง จังหวัดกาฬสินธุ. ผลการศึกษาพบว�า แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหมู�บ#านในเขตอําเภอคําม�วง จังหวัดกาฬสินธุ. ควรมีการแต�งต้ังเจ#าหน#าท่ีเป;นผู#ดูแลและเป;นท่ีปรึกษากองทุนหมู�บ#าน มีโครงสร#างการบริหารงานกองทุนท่ีชัดเจนและมีการประสานงานกันระหว�างกรรมการกองทุนอย�าสมํ่าเสมอจะช�วยดูแลและช�วยแก#ไขป�ญหาของกองทุน ด#านการวางแผน พบว�า นโยบายกองทุนหมู�บ#านเป;นนโยบายท่ีรัฐบาลต#องการช�วยเหลือประชาชนผู#ยากจนอย�างแท#จริง และสามารถกระตุ#นเศรษฐกิจระดับรากหญ#าได# กรรมการกองทุนหมู�บ#านระดับอําเภอ มีความสามารถ ต้ังใจทํางาน คณะกรรมการกองทุนทราบกระบวนการดําเนินการเป;นอย�างดี มีการจัดอบรมพัฒนากรรมการกองทุนอยู�เสมอ แต�ชาวบ#านใช#เงินผิดประเภทไม�เป;นไปตามวัตถุประสงค.ท่ีขอกู#เงินในกรณีการช�วยสร#างงาน สร#างอาชีพ อนันต. เพียรวัฒนะกุลชัย (2559) ศึกษาเรื่อง ป�ญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมือง พ้ืนท่ีในการศึกษา หมู�ท่ี 9 ตําบลคําโตนก อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษาพบว�า การบริหารเงินกองทุนของคณะกรรมการกองทุนไม�เป;นไปตามวัตถุประสงค.และพระราชบัญญัติกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมืองแห�งชาติ พ.ศ. 2547 กําหนดไว# เนื่องจากนําเงินสมทบของรัฐบาลและเงินฝากของสมาชิกปล�อยกู#โดยปราศจากการพิจารณาถึงความสามารถของลูกหนี้ในการชําระหนี้ และยังนําเงินดังกล�าวไปจัดสรรให#กับสมาชิกใน



31  รูปของเงินป�นผลจนก�อให#เกิดป�ญหาเงินกองทุนหมดไป และส�งผลให#กองทุนไม�อาจดําเนินการต�อไปได#ก�อให#เกิดความเสียหายต�อเงินงบประมาณของรัฐและความเสียหายต�อสมาชิกกองทุนโดยตรง นอกจากนี้ยังทําให#โครงสร#างระบบสังคมในการออมภายในชุมชนไม�ได#เป;นไปตามแนวคิดท่ีกฎหมายกําหนดไว# ดังนั้น จึงควรมีการจัดต้ังกองทุนหมู�บ#านโดยให#สถาบันการเงินของรัฐเป;นเสมือนหน�วยงานสนับสนุนจัดต้ังกองทุนหมู�บ#านร�วมกับประชาชนท้ังแนวทางการจัดต้ัง การบริหาร และการจัดสรรผลประโยชน.ภายในกองทุน และจะต#องมีมาตรการในการปHองกันความเสียหายจากเงินฝากโดยการสํารองเงินฝากไว#กับสถาบันการเงินท่ีเป;นหน�วยงานสนับสนุนในเขตกองทุนหมู�บ#านท่ีจัดต้ังนั้นๆ และควรกําหนดความรับผิดของคณะกรรมการในกรณีทุจริตต�อหน#าท่ี หรือยักยอกทรัพย.ของกองทุน และกําหนดให#สมาชิกเป;นผู#เสียหายโดยตรงในการท่ีดําเนินคดีกับคณะกรรมการกองทุน และกําหนดสิทธิของสมาชิกในการมีส�วนร�วมบริหารกองทุนโดยให#สิทธิท่ีจะสามารถสอบถามความเป;นไปถึงรายได# รายจ�าย ผลประโยชน. และการให#เงินป�นผลต�อสมาชิกภายในกองทุนไว#ในพระราชบัญญัติกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมืองแห�งชาติ พ.ศ. 2547 ซ่ึงเป;นกฎหมายเฉพาะเพ่ือประกันความเป;นธรรมและความม่ันคงของกองทุน วรพิทย. มีมาก (2560) ศึกษาเรื่อง ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความสําเร็จของการนํานโยบายกองทุนหมู�บ#านไปปฏิบัติ บทวิเคราะห.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว�า การนํานโยบายกองทุนหมู�บ#านไปปฏิบัติมีแนวโน#มท่ีจะประสบผลสําเร็จตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง        ในระดับค�อนข#างสูง ส�วนการดําเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู�บ#านมีแนวโน#มท่ีจะเป;นไปตามองค.ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันได#แก� ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ#มกันในตนเอง ความรู# และคุณธรรม ส�วนป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความสัมพันธ.ของการนํานโยบายกองทุนหมู�บ#านไปปฏิบัติ ได#แก� ความมีเหตุผล ความพอประมาณ การติดต�อสื่อสาร ความชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงค.ของนโยบาย การมีภูมิคุ#มกันในตนเอง โครงสร#างการปฏิบัติงาน คุณธรรม ความรู# ทรัพยากรและลักษณะของผู#ปฏิบัติงาน บวรลักษณ. เงินมา และสุพิชชา โชติกําจร (2561) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมือง ในการขับเคลื่อนโครงการเพ่ิมความเข#มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป;นอยู�ของคนในหมู�บ#านและชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ.ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว�า สมาชิกกองทุนส�วนใหญ� มีวัตถุประสงค.ของการกู#เงินในกองทุนเพ่ือใช#เป;นทุนในการประกอบอาชีพ โดยมีการกู#เงิน จากกองทุนประมาณ 15,001 - 20,000 บาท และสมาชิกกองทุนส�วนใหญ�มีความพึงพอใจในจํานวนเงินกู#และอัตราดอกเบ้ียท่ีได#รับจากกองทุนอยู�ในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้พบว�า หลังจากการเข#าเป;นสมาชิกของกองทุนหมู�บ#านทําให#สมาชิกมีภาระหนี้สินโดยเฉลี่ยลดลง สําหรับผลกระทบของนโยบายประชารัฐท่ีมีต�อคนในชุมชนโดยการขับเคลื่อนและดําเนินการผ�านกองทุน 



32   หมู�บ#านพบว�า ส�งผลกระทบในด#านการให#โอกาสคนในหมู�บ#านร�วมกันบริหารจัดการและพัฒนาหมู�บ#านและชุมชน ด#วยทรัพยากร ภูมิป�ญญาและการมีส�วนร�วมของชุมชน ภัทราจิตร แสงสว�าง และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง การประเมินกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู�บ#านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู�บ#านในเขตตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว�า กระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุน ได#ปฏิบัติหน#าท่ีได#อย�างเต็มความสามารถ เพียงแต�ยังขาดข้ันตอนการตรวจสอบและติดตามป�ญหาในการบริหารจัดการกองทุน การมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการของสมาชิก พบว�า การท่ีสมาชิกมีรายได#ท่ีเพียงพอต�อการดํารงชีวิตประจําวันจะทําให#มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการกองทุน สําหรับประเด็นป�ญหาภาพรวมของกองทุน ยังคงมีเรื่องเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีและโปรแกรมท่ีรัฐบาลนํามาใช#ไม�เอ้ือต�อศักยภาพของบุคลากร และเง่ือนไขการให#สินเชื่อของหมู�บ#าน 2.3 สรุป จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง พบว�า ป�จจัยท่ีทําให#การนํานโยบายกองทุนหมู�บ#านไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จข้ึนอยู�กับป�จจัยคล#ายๆ กันหลายประการ เช�น ผู#นําคณะกรรมการกองทุน สมาชิก กฎ ระเบียบ และกติกา ป�จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารจัดการ การมีส�วนร�วมของสมาชิกในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู�บ#าน การติดตามประเมินผลอย�างสมํ่าเสมอของเจ#าหน#าท่ีรัฐ มีการวางแผนการดําเนินงานท้ังระยะสั้นและระยะยาว และยังพบว�าคณะกรรมการกองทุนหมู�บ#านไม�เข#าใจบทบาทหน#าท่ีของตนเอง การจัดทําเอกสาร การจัดทําบัญชี มีการปล�อยปะละเลยไม�ชัดเจน          ในการศึกษาครั้งนี้ผู#ศึกษาเลือกท่ีจะวิเคราะห.จากงานวิจัยท่ีกล�าวอ#างมาข#างต#น โดยเลือกวิเคราะห.กรอบแนวคิดป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#าน ในประเด็นเนื้อหาการมีส�วนร�วมของสมาชิก การบริหารจัดการกองทุน วินัยทางการเงินของสมาชิก และภาวะผู#นําของผู#บริหาร มาเป;นกรอบวิเคราะห.ในการศึกษาในครั้งนี้   



33  บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย  การวิจัย เรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านในเขตตําบลแม�ลาน#อย อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค+เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านในเขตตําบลแม�ลาน#อย อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ#านต�อป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านในเขตตําบล     แม�ลาน#อย อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เป1นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจความคิดเห็น (Survey Research) ซ่ึงผู#วิจัยได#ดําเนินการตามข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 2. เครื่องมือท่ีใช#ในการเก็บรวบรวมข#อมูล 3. ข้ันตอนการสร#างเครื่องมือวิจัย 4. การเก็บรวบรวมข#อมูล 5. การวิเคราะห+ข#อมูล 6. สถิติท่ีใช#ในการวิเคราะห+ข#อมูล 3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากรท่ีใช#ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ประชาชนท่ีเป1นสมาชิกกองทุนหมู�บ#านพ้ืนท่ีในเขตตําบลแม�ลาน#อย อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จํานวน 15 กองทุน รวม 1,293 คน(สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม�ลาน#อย, 2562) กลุ�มตัวอย�างท่ีใช#ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ ได#แก� 297 คน กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยการใช#ตารางกําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างของ เครจซ่ี และมอร+แกน และสุ�มตัวอย�างมาวิจัยโดยวิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบโควต#า (Quota Sampling) แล#วเลือกแจกแบบสอบถามแบบบังเอิญจนครบจํานวนของกลุ�มตัวอย�าง โดยกําหนดความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05        



34  ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนประชากรและขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ีใช$วิจัย หมู�ท่ี ช่ือบ$าน จํานวนประชากร กลุ�มตัวอย�าง (คน) ท่ีใช$ศึกษา (คน) 1 บ#านแม�ลาน#อย 213 49 2 บ#านปZาหมาก 118 27 3 บ#านแม�สะป\]งเหนือ 80 18 4 บ#านห#วยตึง 92 21 5 บ#านวังคัน 95 22 6 บ#านแม�แลบ 62 14 7 บ#านแม�งะ 54 12 8 บ#านท�าสองแคว 90 21 9 บ#านทุ�งสารภี 107 25 10 บ#านทุ�งรวงทอง 102 23 11 บ#านแม�ละมอง 72 17 12 บ#านแม�ลาง้ิว 51 12 13 บ#านพระบาทห#วยผึ้ง 51 12 14 บ#านห#วยริน 53 12 15 บ#านแม�สะป\]งกลาง 53 12 รวม 1,293 297  3.2 เครื่องมือท่ีใช$ในการเก็บรวบรวมข$อมูล การวิจัยครั้งนี้เป1นการศึกษาวิจัยท่ีเน#นการดําเนินงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือท่ีเรียกว�าการวิจัยแบบผสมผสาน ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด#วย เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัยครั้งนี้ เป1นแบบสอบถามป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านในเขตตําบลแม�ลาน#อย อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยแบ�งเป1น 3 ส�วน ประกอบด#วย  ตอนท่ี 1 เป1นแบบสอบถามเก่ียวกับข#อมูลลักษณะส�วนบุคคลของผู#ตอบแบบสอบถาม ได#แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  



35  ตอนท่ี 2 เป1นแบบสอบถามด#านความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านในเขตตําบลแม�ลาน#อย อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แบ�งออกเป1น 4 ด#าน (ธีรวัฒน+  หินแก#ว, 2557) คือ ด#านการมีส�วนร�วม ด#านการบริหารจัดการ ด#านวินัยการเงิน และด#านภาวะผู#นําของผู#บริหาร โดยลักษณะคําถามในส�วนท่ี 2 ใช#การจัดแบบมาตราส�วนประมาณค�า (Rating Scale) ซ่ึงมีระดับการให#คะแนนกําหนดค�าของคําตอบออกเป1น ดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง  เห็นด#วยท่ีสุด               4 คะแนน       หมายถึง  เห็นด#วย                3 คะแนน    หมายถึง  เฉยๆ               2 คะแนน หมายถึง  ไม�เห็นด#วย               1 คะแนน หมายถึง  ไม�เห็นด#วยอย�างยิ่ง ข#อมูลท่ีวิเคราะห+จากแบบสอบถามโดยใช#มาตราส�วนประมาณค�า ตามแนวทางของลิเคิร+ท       5 ระดับ (สืบค#นเม่ือ 29 มีนาคม 2562) ดังนี้               4.50 - 5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นสอดคล#องมากท่ีสุด               3.50 - 4.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นสอดคล#องมาก               2.50 - 3.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นสอดคล#องปานกลาง               1.50 - 2.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นสอดคล#องน#อย               1.00 - 1.49  หมายถึง  ระดับความคิดเห็นสอดคล#องน#อยท่ีสุด ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปaด เ พ่ือให#ผู#แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และข#อเสนอแนะต�างๆ เก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านในเขตตําบลแม�ลาน#อย อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 3.3 ข้ันตอนการสร$างเครื่องมือวิจัย การสร#างเครื่องมือ ผู#วิจัยได#ดําเนินการสร#างเครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัยเป1นแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการสร#างแบบสอบถามตามลําดับ ดังนี้ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข#อง แล#วนําผลการศึกษามาสร#างแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารย+ท่ีปรึกษา 2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร#างเครื่องมือ 3. สร#างเครื่องมือในการวิจัย 4. เสนอร�างเครื่องมือต�ออาจารย+ท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและให#ข#อเสนอแนะ 5. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแล#วเสนอให#ผู#เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา



36  (Content Validity) หรือความสอดคล#องระหว�างข#อความท่ีเขียนข้ึนในแบบสอบถามกับนิยามศัพท+ท่ีกําหนดไว# โดยหาค�าดัชนีความสอดคล#อง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีค�าIOC ต้ังแต� .67–1.00 6. นําเครื่องมือไปทดลองใช# (Try out) กับประชากรท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 30 คน แล#วนําผลการทดลองมาใช#คํานวณเพ่ือหาค�าความเท่ียง (Reliability) ด#วยวิธีการหาค�าโดยการวิเคราะห+หาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟZา (Alfa Coefficient) ด#วยวิธีการของครอนบาค เท�ากับ .97    7. นําเครื่องมือท่ีทดลองใช#แล#วเสนอท่ีอาจารย+ปรึกษา เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือให#ถูกต#องสมบูรณ+และจัดพิมพ+แบบสอบถามฉบับสมบูรณ+เก็บรวบรวมข#อมูลต�อไป 3.4 การเก็บรวบรวมข$อมูล ผู#วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข#อมูลตามแนวทางท่ีใช#ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การเก็บรวบรวมปริมาณโดยผู#วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข#อมูลด#วยตนเอง 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข#องเพ่ือขอความอนุเคราะห+ในการเก็บรวบรวมข#อมูล 2. ผู#วิจัยรวบรวมข#อมูล 3. ตรวจสอบความสมบูรณ+ของคําตอบ 4. จัดหมวดหมู�ของข#อมูล เพ่ือศึกษาวิเคราะห+ต�อไป 3.5 การวิเคราะห6ข$อมูล ผู#วิจัยทําการวิจัยเชิงปริมาณได#เก็บรวบรวมข#อมูลจากแบบสอบถาม และทําการวิเคราะห+ตามวิธีการทางสถิติโดยใช# โปรแกรมคอมพิวเตอร+สําเร็จรูปมีข้ันตอนการวิเคราะห+ ดังต�อไปนี้  1. ข#อมูล พ้ืนฐานของกลุ�มตัวอย�าง โดยทําการวิ เคราะห+ด#วยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค�าร#อยละ (Percentage)  2. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านในเขตตําบล    แม�ลาน#อย อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน วิเคราะห+โดยหาค�าเฉลี่ย (Mean) และค�าส�วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  3. เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ#านในเขตตําบลแม�ลาน#อย อําเภอแม�ลาน#อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน จําแนกตามป�จจัยส�วนบุคคล ใช# t-test และ F-test โดยใช#ค�าสถิติ t-test วิเคราะห+เปรียบเทียบความแตกต�างป�จจัยส�วนบุคคลของข#อมูล 2 กลุ�ม ได#แก� เพศ และใช#ค�าสถิติ F-test วิเคราะห+เปรียบเทียบความแตกต�างป�จจัยส�วนบุคคลของข#อมูล



37  ต้ังแต� 3 กลุ�มข้ึนไป ได#แก� อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ เม่ือผลการวิเคราะห+ F-test เกิดความแตกต�างใช#ค�าสถิติ LSD ในการทดสอบความแตกต�าง 3.6 สถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห6ข$อมูล การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค�าร#อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) ค�าส�วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test และ F-test   



บทที่ 4 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล  การวิจัยเรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย      อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีผลการวิเคราะห)ข"อมูลนําเสนอตามวัตถุประสงค)ของการวิจัยและการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในการวิเคราะห)ข"อมูลครั้งนี้ผู"วิจัยได"ทําการวิเคราะห)ข"อมูลตามลําดับ ดังนี้ 4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล เพ่ือให"เกิดความเข"าใจตรงกันชัดเจนในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห)ข"อมูล ผู"วิจัยได"กําหนดสัญลักษณ)ท่ีใช"ในการแปลผล ดังนี้ f แทน ความถ่ี 
X  แทน ค�าเฉลี่ยของกลุ�มตัวอย�าง (Average) N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด n แทน จํานวนประชากรในกลุ�มตัวอย�าง S.D. แทน ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ�มตัวอย�าง (Standard Deviation) t แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก t-test F แทน ค�าสถิติท่ีคํานวณจาก F-test SS แทน ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง MS แทน ค�าความแปรปรวน df แทน ค�าระดับชั้นแห�งความอิสระ 4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล ผลการวิเคราะห)ข"อมูลเชิงปริมาณ การวิจัย เรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย     อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู"วิจัยแบ�งการนําเสนอผลการวิเคราะห)ข"อมูลเชิงปริมาณออกเปJน 3 ตอน ได"แก� ตอนท่ี 1 วิเคราะห)รายละเอียดของกลุ�มตัวอย�าง ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบล         แม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 



39  ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ"านท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน  ตอนท่ี 1 วิเคราะห�รายละเอียดของกลุ(มตัวอย(าง ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม รายการ จํานวน (คน) ร�อยละ เพศ      ชาย       หญิง  138 159  46.46 53.54 รวม 297 100 อายุ      20 - 29 ปV      30 - 39 ปV      40 - 49 ปV      50 - 59 ปV      60 ปVข้ึนไป  23 91 101 70 12  7.74 30.64 34.01 23.57 4.04 รวม 297 100 ระดับการศึกษา      ประถมศึกษา       มัธยมศึกษาตอนต"น      มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.      ปวส. หรือ อนุปริญญา        ปริญญาตรี      ปริญญาโท  192 62 28 6 9 0  64.65 20.87 9.43 2.02 3.03 0 รวม 297 100 อาชีพ      ค"าขาย      เกษตรกรรม/ปลูกพืช      ปศุสัตว)      รับจ"างท่ัวไป  70 193 0 0  23.57 64.98 0 0 



40รับราชการ/ลูกจ"าง อ่ืนๆ โปรดระบุ 340 11.400 รวม 297 100 จากตารางท่ี 2 พบว�า ผู"ตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�เปJนเพศหญิงคิดเปJนร"อยละ 53.54มีช�วงอายุระหว�าง 40-49 ปV มากท่ีสุด คิดเปJนร"อยละ 34.01 รองลงมามีช�วงอายุระหว�าง 30-39 ปVคิดเปJนร"อยละ 30.64 ช�วงอายุระหว�าง 50-59 ปV คิดเปJนร"อยละ 23.57 ช�วงอายุระหว�าง 20-29 ปVคิดเปJนร"อยละ 7.74 และช�วงอายุ 60 ปVข้ึนไป คิดเปJนร"อยละ 4.04 ตามลําดับ มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มากท่ีสุดคิดเปJนร"อยละ 64.65 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต"น คิดเปJนร"อยละ 20.87 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. คิดเปJนร"อยละ 9.43 มีการศึกษามีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปJนร"อยละ 3.03 และมีการศึกษาระดับปวส. หรืออนุปริญญา คิดเปJนร"อยละ 2.02 ตามลําดับ มีอาชีพเกษตรกรรม/ปลูกพืช มากท่ีสุด คิดเปJนร"อยละ 64.98 รองลงมามีอาชีพค"าขาย คิดเปJนร"อยละ 23.57 และมีอาชีพรับราชการ/ลูกจ"าง คิดเปJนร"อยละ 11.4 ตามลําดับ 



41  ตอนท่ี 2 การศึกษาป6จจัยท่ีมีผลต(อความสําเร็จของกองทุนหมู(บ�านในเขตตําบลแม(ลาน�อย อําเภอแม(ลาน�อย จังหวัดแม(ฮ(องสอน ตารางท่ี 3 ค(าเฉล่ียและส(วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของป6จจัยท่ีมีผลต(อความสําเร็จของกองทุน     หมู(บ�านเขตตําบลแม(ลาน�อย อําเภอแม(ลาน�อย จังหวัดแม(ฮ(องสอน ป6จจัยท่ีมีผลต(อความสําเร็จของกองทุนหมู(บ�าน สมาชิกกองทุนหมู(บ�าน (n=297) ในเขตตําบลแม(ลาน�อย  อันดับท่ี 
X  S.D. ระดับ 1. ด"านการมีส�วนร�วม 1 4.49 .12 มาก 2. ด"านวินัยทางการเงิน 2 4.48 .13 มาก 3. ด"านการบริหารจัดการ 3 4.47 .17 มาก 4. ด"านภาวะผู"นําของผู"บริหาร   4 4.46 .13 มาก ภาพรวม  4.47 .07 มาก จากตารางท่ี 3 พบว�า ผลการศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X =4.47, S.D.=.07) สามารถเรียงลําดับจากระดับความคิดเห็น ได"ดังนี้ ด"านการมีส�วนร�วม (X =4.49, S.D.=.12) ด"านวินัยทางการเงิน (X =4.48, SD=.13) ด"านการบริหารจัดการ (X =4.47, S.D.=.17) และด"านภาวะผู"นําของผู"บริหาร (X =4.46, S.D.=.13)            



42  ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาป6จจัยด�านการมีส(วนร(วมท่ีมีผลต(อความสําเร็จของกองทุนหมู(บ�านในเขตตําบลแม(ลาน�อย อําเภอแม(ลาน�อย จังหวัดแม(ฮ(องสอน ท่ี ด�านการมีส(วนร(วม 
X  SD ระดับ 1 การจัดประชุมทุกครั้งสมาชิกทุกคนต"องเข"าร�วมประชุมเสมอ 4.68 .64 มากท่ีสุด 2 สมาชิกต"องรู"วิธีการ ข้ันตอน และการปฏิบัติงานของกองทุนหมู�บ"าน 4.25 .43 มาก 3 สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได" ท้ังในท่ีประชุมและนอกท่ีประชุม 4.87 .34 มากท่ีสุด 4 กองทุนหมู�บ"านจะประสบความสําเร็จได" ถ"าสมาชิกมีส�วนร�วมในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ 3.95 .70 มาก 5 การท่ีสมาชิกมีการออมเงินเปJนประจําทุกเดือน ทําให"กองทุนหมู�บ"านมีความม่ันคง 4.83 .38 มากท่ีสุด 6 กองทุนหมู�บ"านจะประสบความสําเร็จได" ถ"าสมาชิกมีส�วนร�วมในการร�างระเบียบของกองทุนฯ 4.38 .70 มาก 7 ระเบียบของกองทุนหมู�บ"าน ต"องมีความสอดคล"อง       กับความต"องการของสมาชิก 4.12 .86 มาก 8 คณะกรรมการต"องมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือให"สมาชิก   มีส�วนร�วมในการจัดทําระเบียบ 4.42 .49 มาก 9 สมาชิกทุกคนต"องมีส�วนร�วมในการตรวจสอบเอกสาร บัญชีรายรับ-รายจ�าย และติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน 4.83 .36 มากท่ีสุด 10 สมาชิกกู"ยืมเงินไปลงทุนอาชีพท่ีเหมือนกัน ต"องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษากัน 4.56 .66 มากท่ีสุด ภาพรวม 4.49 .12 มาก จากตารางท่ี 4 พบว�า ผลการศึกษาป�จจัยด"านการมีส�วนร�วมท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.49) สามารถเรียงลําดับจากระดับความคิดเห็น ได"ดังนี้ สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได" ท้ังในท่ีประชุมและนอกท่ีประชุม มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.87) รองลงมา คือ สมาชิกทุกคนต"องมีส�วนร�วมในการตรวจสอบเอกสารบัญชีรายรับ-รายจ�าย และติดตาม



43  ผลการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน (X = 4.83) การท่ีสมาชิกมีการออมเงินเปJนประจําทุกเดือน ทําให"กองทุนหมู�บ"านมีความม่ันคง (X = 4.83) การจัดประชุมทุกครั้งสมาชิกทุกคนต"องเข"าร�วมประชุมเสมอ (X = 4.68) สมาชิกกู"ยืมเงินไปลงทุนอาชีพท่ีเหมือนกัน ต"องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ   ปรึกษากัน (X = 4.56) คณะกรรมการต"องมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือให"สมาชิก  มีส�วนร�วมในการจัดทําระเบียบ (X = 4.42) กองทุนหมู�บ"านจะประสบความสําเร็จได"  ถ"าสมาชิกมีส�วนร�วมในการร�างระเบียบของกองทุนฯ (X = 4.38) สมาชิกต"องรู"วิธีการ ข้ันตอน และการปฏิบัติงานของกองทุนหมู�บ"าน (X = 4.25) ระเบียบของกองทุนหมู�บ"าน ต"องมีความสอดคล"องกับความต"องการของสมาชิก (X = 4.12) และกองทุนหมู�บ"าน จะประสบความสําเร็จได" ถ"าสมาชิกมีส�วนร�วมในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 3.95)                     



44  ตารางท่ี 5 ผลการศึกษาป6จจัยด�านการบริหารจัดการท่ีมีผลต(อความสําเร็จของกองทุนหมู(บ�าน   ในเขตตําบลแม(ลาน�อย อําเภอแม(ลาน�อย จังหวัดแม(ฮ(องสอน ท่ี ด�านการบริหารจัดการ 
X  S.D. ระดับ 1 กองทุนหมู�บ"านจะประสบความสําเร็จได" ถ"าหากมีความร�วมมือกันในการบริหารงานท้ังคณะกรรมการและสมาชิก 4.47 .88 มาก 2 คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน ต"องมีความรู"ความสามารถในการบริหารและการจัดการ 4.00 .05 มาก 3 คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน ต"องมีการบริหารงานให"เปJนไปตามระเบียบของกองทุนฯ 4.95 .02 มากท่ีสุด 4 คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความสําคัญเปJนอย�างมากในการบริหารจัดการกองทุนฯ 4.23 .61 มาก 5 ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ เ งิ น กู" ใ ห" กั บ ส ม า ชิ ก ข อ งคณะกรรมการต"องมีความโปร�งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได" 4.11 .31 มาก 6 สมาชิกทุกคนต"องช�วยกันตรวจสอบและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกกองทุนฯ 4.64 .48 มากท่ีสุด 7 การออกระเบียบกองทุนฯ ต"องมีความสอดคล"องและครอบคลุมกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 4.92 .30 มากท่ีสุด 8 คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน ต"องมาจากการคัดเลือกโดยตรงจากท่ีประชุมใหญ�สามัญประจําปV  และตามระเบียบกองทุนหมู�บ"าน 4.83 .38 มากท่ีสุด 9 สมาชิกกองทุนหมู�บ"านสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน 4.04 .41 มาก 10 ต"องมีการตรวจสอบระบบเอกสารและระบบบัญชีในการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ 4.46 .89 มาก ภาพรวม 4.47 .17 มาก             



45  จากตารางท่ี 5 พบว�า ผลการศึกษาป�จจัยด"านการบริหารจัดการท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.47) สามารถเรียงลําดับจากระดับความคิดเห็น ได"ดังนี้ คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน ต"องมีการบริหารงานให"เปJนไปตามระเบียบของกองทุนฯ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.95) รองลงมา คือ การออกระเบียบกองทุนฯ ต"องมีความสอดคล"องและครอบคลุมกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ (X = 4.92) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน ต"องมาจากการคัดเลือกโดยตรงจากท่ีประชุมใหญ�สามัญประจําปV และตามระเบียบกองทุนหมู�บ"าน (X = 4.83) สมาชิกทุกคนต"องช�วยกันตรวจสอบและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกกองทุนฯ (X = 4.64) กองทุนหมู�บ"านจะประสบความสําเร็จได" ถ"าหากมีความร�วมมือกันในการบริหารงานท้ังคณะกรรมการและสมาชิก   (X = 4.47) ต"องมีการตรวจสอบระบบเอกสารและระบบบัญชีในการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ (X = 4.46) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความสําคัญเปJนอย�างมากในการบริหารจัดการกองทุนฯ (X = 4.23) ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู"ให"กับสมาชิกของคณะกรรมการต"องมีความโปร�งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได" (X = 4.11) สมาชิกกองทุนหมู�บ"านสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน (X = 4.04) และคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน ต"องมีความรู"ความสามารถในการบริหารและการจัดการ มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.00)                 



46ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาป6จจัยด�านวินัยทางการเงินท่ีมีผลต(อความสําเร็จของกองทุนหมู(บ�านในเขตตําบลแม(ลาน�อย อําเภอแม(ลาน�อย จังหวัดแม(ฮ(องสอน ท่ี ด�านวินัยทางการเงิน 
X  S.D. ระดับ 1 สมาชิกผู"กู"เงินต"องมีความซ่ือสัตย) สุจริต มีวินัยทางการเงินและตรงต�อเวลาอย�างเคร�งครัด 4.94 .03 มากท่ีสุด 2 มีการประชาสัมพันธ)หลักเกณฑ)การกู"เงินให"สมาชิกทราบอย�างท่ัวถึง 4.00 .06 มาก 3 การชําระหนี้เงินกู"คืนของสมาชิกเม่ือครบกําหนดสมาชิกต"องชําระหนี้คืนได"ตามสัญญา 4.79 .60 มากท่ีสุด4 ป�จจุบันดอกเบี้ยเงินกู"ท่ีกองทุนหมู�บ"านเรียกเก็บ ตามระเบียบกองทุนหมู�บ"านมีความเหมาะสม 4.34 .63 มาก 5 สมาชิกท่ีกู"ยืมเงินต"องนําเงินไปลงทุน ตามวัตถุประสงค)   ท่ีขอกู" 4.10 .30 มาก 6 การไม�ชําระหนี้เงินกู"ยืมของสมาชิกทําให"กองทุนฯประสบกับป�ญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน 4.81 .39 มากท่ีสุด 7 เง่ือนไขการชําระหนี้คืนภายใน 1 ปV มีความเหมาะสมแล"ว 4.67 .47 มาก 8 สมาชิกท่ีกู"ยืมเงินไปหากไม�สามารถชําระหนี้คืนได"ผู" คํ้าประกันต"องช�วยติดตาม และร�วมรับผิดชอบ 4.59 .49 มาก 9 การไม�ชําระหนี้คืนตรงตามกําหนดต"องเสียค�าปรับตามอัตราท่ีระเบียบกองทุนฯ กําหนด 3.76 .60 มาก 10 ในกรณีสมาชิกผู"กู"ยืมมีป�ญหาในการชําระหนี้คืน และมีการทวงถามจนถึงท่ีสุดแล"ว ต"องฟcองร"องบังคับคดีตามกฎหมายท้ังผู"กู"และผู"คํ้าประกัน 4.82 .57 มากท่ีสุด ภาพรวม 4.48 .13 มาก          จากตารางท่ี 6 พบว�า ผลการศึกษาป�จจัยด"านวินัยทางการเงินท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.48) สามารถเรียงลําดับจากระดับความคิดเห็น ได"ดังนี้ สมาชิกผู"กู"เงินต"องมีความซ่ือสัตย) สุจริต มีวินัยทางการเงินและตรงต�อเวลาอย�างเคร�งครัด มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.94)รองลงมา คือ ในกรณีสมาชิกผู"กู"ยืมมีป�ญหาในการชําระหนี้คืน และมีการทวงถามจนถึงท่ีสุดแล"ว ต"อง



47  ฟcองร"องบังคับคดีตามกฎหมายท้ังผู"กู"และผู"คํ้าประกัน (X = 4.82) การไม�ชําระหนี้เงินกู"ยืมของสมาชิกทําให"กองทุนฯประสบกับป�ญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน (X = 4.81) การชําระหนี้เงินกู"คืนของสมาชิกเม่ือครบกําหนดสมาชิกต"องชําระหนี้คืนได"ตามสัญญา (X = 4.79) เง่ือนไขการชําระหนี้คืนภายใน    1 ปV มีความเหมาะสมแล"ว (X = 4.67) สมาชิกท่ีกู"ยืมเงินไปหากไม�สามารถชําระหนี้คืนได"ผู"คํ้าประกันต"องช�วยติดตาม และร�วมรับผิดชอบ (X = 4.59) ป�จจุบันดอกเบ้ียเงินกู"ท่ีกองทุนหมู�บ"านเรียกเก็บตามระเบียบกองทุนหมู�บ"านมีความเหมาะสม (X = 4.34) สมาชิกท่ีกู"ยืมเงินต"องนําเงินไปลงทุน ตามวัตถุประสงค)ท่ีขอกู" (X = 4.10) มีการประชาสัมพันธ)หลักเกณฑ)การกู"เงินให"สมาชิกทราบอย�างท่ัวถึง (X = 4.00) และการไม�ชําระหนี้คืนตรงตามกําหนดต"องเสียค�าปรับตามอัตราท่ีระเบียบกองทุนฯ กําหนด มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 3.76)                     



48  ตารางท่ี 7 ผลการศึกษาป6จจัยด�านภาวะผู�นําท่ีมีผลต(อความสําเร็จของกองทุนหมู(บ�านในเขตตําบลแม(ลาน�อย อําเภอแม(ลาน�อย จังหวัดแม(ฮ(องสอน ท่ี ด�านภาวะผู�นํา 
X  S.D. ระดับ 1 มีการประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต�อสมาชิกกองทุนฯ อย�างต�อเนื่อง 4.92 .24 มากท่ีสุด 2 คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน 4.07 .25 มาก 3 คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความรับผิดชอบต�อหน"าท่ีท่ีได"รับมอบหมาย 4.91 .29 มากท่ีสุด 4 คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความยุติธรรมในการพิจารณาเงินกู" 4.61 .49 มากท่ีสุด 5 มีการแนะนําส�งเสริม สนับสนุนให"สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบฯ ท่ีกําหนดไว"อย�างเคร�งครัด 4.07 .26 มาก 6 คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความเอาใจใส�ต�อสมาชิกกองทุนหมู�บ"าน 4.82 .57 มากท่ีสุด 7 มีการประชาสัมพันธ)ให"สมาชิกรับรู"และเข"าใจในระเบียบข"อบังคับของกองทุนหมู�บ"าน 4.42 .49 มาก 8 คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความชัดเจนและโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 4.48 .50 มาก 9 คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีการแบ�งหน"าท่ีความรับผิดชอบแต�ละตําแหน�งอย�างชัดเจน 3.55 .61 มาก 10 คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีการติดตามให"คําแนะนําแก�สมาชิกท่ีมีป�ญหาการชําระเงินกู"คืน 4.76 .60 มากท่ีสุด ภาพรวม 4.47 .07 มาก จากตารางท่ี 7 พบว�า ผลการศึกษาป�จจัยด"านภาวะผู"นําของผู"บริหารท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.47) สามารถเรียงลําดับจากระดับความคิดเห็น ได"ดังนี้ มีการประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต�อสมาชิกกองทุนฯ อย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยสูงสุด       (X = 4.92) รองลงมา คือ คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"านมีความรับผิดชอบต�อหน"าท่ีท่ีได"รับมอบหมาย (X = 4.91) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"านมีความเอาใจใส�ต�อสมาชิกกองทุนหมู�บ"าน 



49  (X =4.82) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"านมีการติดตามให"คําแนะนําแก�สมาชิกท่ีมีป�ญหาการชําระเงินกู"คืน (X = 4.76) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความยุติธรรมในการพิจารณาเงินกู"          (X = 4.61) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความชัดเจนและโปร�งใสในการปฏิบัติงาน (X = 4.48) มีการประชาสัมพันธ)ให"สมาชิกรับรู"และเข"าใจในระเบียบข"อบังคับของกองทุนหมู�บ"าน (X = 4.42) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน (X = 4.07) มีการแนะนําส�งเสริม สนับสนุนให"สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบฯ ท่ีกําหนดไว"อย�างเคร�งครัด (X = 4.07) และคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีการแบ�งหน"าท่ีความรับผิดชอบแต�ละตําแหน�งอย�างชัดเจน มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด      (X = 3.55) ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู(บ�านท่ีมีผลต(อความสําเร็จของ   กองทุนหมู(บ�านในเขตตําบลแม(ลาน�อย อําเภอแม(ลาน�อย จังหวัดแม(ฮ(องสอน ตารางท่ี 8 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู(บ�านแยกตามเพศ ท่ีมีผลต(อความสําเร็จของกองทุนหมู(บ�านในเขตตําบลแม(ลาน�อย อําเภอแม(ลาน�อย จังหวัดแม(ฮ(องสอน เพศ n 
X  S.D. t ชาย หญิง 138 159 4.47 4.49 .07 .06 1.528 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากตารางท่ี 8 เม่ือทําการทดสอบความแตกต�างของความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ"านท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอนระหว�างเพศชายกับเพศหญิง พบว�า ได"ค�าทีเท�ากับ 1.528 ซ่ึงค�าทีดังกล�าวไม�มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปได"ว�า ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ"านท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระหว�างเพศชายกับเพศหญิง   ไม�มีความแตกต�างกัน   



50  ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนของความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู(บ�าน                              แยกตามอายุ ท่ีมีผลต(อความสําเร็จของกองทุนหมู(บ�านในเขตตําบลแม(ลาน�อย                          อําเภอแม(ลาน�อย จังหวัดแม(ฮ(องสอน แหล(งความแปรปรวน df SS MS F ระหว�างกลุ�ม ภายในกลุ�ม 17 279 16.581 278.193 .975 .997 .978 รวม 296 294.774   *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 9 พบว�า อายุต�างกันไม�มีผลทําให"ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ"าน                              ท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกัน ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนของความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู(บ�าน                              แยกตามระดับการศึกษา ท่ี มีผลต(อความสําเร็จของกองทุนหมู(บ�านในเขต         ตําบลแม(ลาน�อย อําเภอแม(ลาน�อย จังหวัดแม(ฮ(องสอน แหล(งความแปรปรวน df SS MS F ระหว�างกลุ�ม ภายในกลุ�ม 17 279 19.939 252.452 1.173 .905 1.296 รวม 296 272.391   *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 10 พบว�า ระดับการศึกษาต�างกันไม�มีผลทําให"ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ"านท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน แตกต�างกัน  



51ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห�ความแปรปรวนของความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู(บ�านแยกตามอาชีพ ท่ีมีผลต(อความสําเร็จของกองทุนหมู(บ�านในเขตตําบลแม(ลาน�อยอําเภอแม(ลาน�อย จังหวัดแม(ฮ(องสอน แหล(งความแปรปรวน df SS MS F ระหว�างกลุ�ม ภายในกลุ�ม 17 279 7.030 198.956 .414 .713 .906 รวม 296 205.987   *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จากตารางท่ี 11 พบว�า อาชีพต�างกันไม�มีผลทําให"ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ"านท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอนแตกต�างกัน   



 การวิจัย เรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย5.1 สรุปผลการวิจัย 1. ป�จจัยส�วนบุคคลของผู"ตอบแบบสอบถาม กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป[นเพศหญิง คิดเป[นร"อยละ 53.54 มีช�วงอายุระหว�าง 40-49 ป^ คิดเป[นร"อยละ 34.01 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป[นร"อยละ 64.65 และมีอาชีพเกษตรกรรม/ปลูกพืช คิดเป[นร"อยละ 64.98  2. ระดับผลการศึกษาท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อยอําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X =4.47,S.D.=.07) สามารถเรียงลําดับจากระดับความคิดเห็น ได"ดังนี้ ด"านการมีส�วนร�วม (X =4.49,S.D.=.12) ด"านวินัยทางการเงิน (X =4.48, SD=.13) ด"านการบริหารจัดการ (X =4.47, S.D.=.17)และด"านภาวะผู"นําของผู"บริหาร (X =4.46, S.D.=.13) สามารถสรุปผลเป[นรายด"าน ดังนี้ ป�จจัยด"านการมีส�วนร�วม ท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อยอําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.49)สามารถเรียงลําดับจากระดับความคิดเห็น ได"ดังนี้ สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได"ท้ังในท่ีประชุมและนอกท่ีประชุม มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.87) รองลงมา คือ สมาชิกทุกคนต"องมีส�วนร�วม ในการตรวจสอบเอกสารบัญชีรายรับ-รายจ�าย และติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน (X = 4.83) การท่ีสมาชิกมีการออมเงินเป[นประจําทุกเดือน ทําให"กองทุนหมู�บ"านมีบทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีวัตถุประสงค*เพ่ือศึกษาระดับป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"าน และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ"านต�อป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอนประชากรท่ีใช"ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกกองทุนหมู�บ"าน 15 กองทุน จํานวน 1,293 คน กําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างโดยการใช"สูตรกําหนดขนาดตัวอย�างของเครจซ่ีและมอร*แกน ได"จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 297คน และสุ�มตัวอย�างมาวิจัยโดยวิธีการเลือกกลุ�มตัวอย�างแบบโควต"า (Quota Sampling)เครื่องมือท่ีใช"รวบรวมข"อมูล คือ ใช"แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติท่ีใช"วิเคราะห*ข"อมูล ได"แก�ค�าความถ่ี (Frequency) ค�าร"อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย (Mean) ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ค�าสถิติ t-test และค�าสถิติ F-test 



53  ความม่ันคง (X = 4.83) การจัดประชุมทุกครั้งสมาชิกทุกคนต"องเข"าร�วมประชุมเสมอ (X = 4.68) สมาชิกกู"ยืมเงินไปลงทุนอาชีพท่ีเหมือนกัน ต"องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษากัน       (X = 4.56) คณะกรรมการต"องมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือให"สมาชิก มีส�วนร�วมในการจัดทําระเบียบ (X = 4.42) กองทุนหมู�บ"านจะประสบความสําเร็จได"ถ"าสมาชิกมีส�วนร�วมในการร�างระเบียบของกอง ทุนฯ (X = 4.38) สมาชิกต"องรู"วิธีการ ข้ันตอนและการปฏิบัติงานของกองทุนหมู�บ"าน (X = 4.25) ระเบียบของกองทุนหมู�บ"าน ต"องมีความสอดคล"องกับความต"องการของสมาชิก (X = 4.12) และกอง ทุนหมู�บ"าน จะประสบความสําเร็จได" ถ"าสมาชิกมีส�วนร�วมในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 3.95)  ป�จจัยด"านการบริหารจัดการ ท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู�ในระดับมาก (X = 4.47) สามารถเรียงลําดับจากระดับความคิดเห็น ได"ดังนี้  คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน ต"องมีการบริหารงานให"เป[นไปตามระเบียบของกองทุนฯ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.95) รองลงมา คือ การออกระเบียบกองทุนฯ ต"องมีความสอดคล"องและครอบคลุมกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ        (X = 4.92) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน ต"องมาจากการคัดเลือกโดยตรงจากท่ีประชุมใหญ�สามัญประจําป̂ และตามระเบียบกองทุนหมู�บ"าน (X = 4.83) สมาชิกทุกคนต"องช�วยกันตรวจสอบและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกกองทุนฯ (X = 4.64) กองทุนหมู�บ"านจะประสบความสําเร็จได"      ถ"าหากมีความร�วมมือกันในการบริหารงานท้ังคณะกรรมการและสมาชิก (X = 4.47) ต"องมีการตรวจสอบระบบเอกสารและระบบบัญชีในการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ (X = 4.46) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความสําคัญเป[นอย�างมากในการบริหารจัดการกองทุนฯ (X = 4.23) ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู"ให"กับสมาชิกของคณะกรรมการต"องมีความโปร�งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได" (X = 4.11) สมาชิกกองทุนหมู�บ"านสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน (X = 4.04) และคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน ต"องมีความรู"ความสามารถในการบริหารและการจัดการ มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 4.00) ด"านวินัยทางการเงินท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู�ในระดับมาก(X = 4.48) สามารถเรียงลําดับจากระดับความคิดเห็น ได"ดังนี้ สมาชิกผู"กู"เงินต"องมีความซ่ือสัตย* สุจริต มีวินัยทางการเงินและตรงต�อเวลาอย�างเคร�งครัด มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.94) รองลงมา คือ ในกรณีสมาชิกผู"กู"ยืมมีป�ญหาในการชําระหนี้คืน และมีการทวงถามจนถึงท่ีสุดแล"ว ต"องฟgองร"องบังคับคดีตามกฎหมายท้ังผู"กู"และผู"คํ้าประกัน (X = 4.82) การไม�ชําระหนี้เงินกู"ยืมของสมาชิกทําให"กองทุนฯประสบกับป�ญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน (X = 4.81) การชําระหนี้เงินกู"คืนของสมาชิกเม่ือครบกําหนดสมาชิกต"องชําระหนี้คืนได"ตามสัญญา (X = 4.79) เง่ือนไขการชําระหนี้คืนภายใน 1 ป̂ มีความเหมาะสมแล"ว (X = 4.67) 



54  สมาชิกท่ีกู"ยืมเงินไปหากไม�สามารถชําระหนี้คืนได"ผู"คํ้าประกันต"องช�วยติดตาม และร�วมรับผิดชอบ (X = 4.59) ป�จจุบันดอกเบ้ียเงินกู"ท่ีกองทุนหมู�บ"านเรียกเก็บตามระเบียบกองทุนหมู�บ"านมีความเหมาะสม (X = 4.34) สมาชิกท่ีกู"ยืมเงินต"องนําเงินไปลงทุน ตามวัตถุประสงค*ท่ีขอกู"(X = 4.10) มีการประชาสัมพันธ*หลักเกณฑ*การกู"เงินให"สมาชิกทราบอย�างท่ัวถึง (X = 4.00) และการไม�ชําระหนี้คืนตรงตามกําหนดต"องเสียค�าปรับตามอัตราท่ีระเบียบกองทุนฯ กําหนด มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 3.76) ป�จจัยด"านภาวะผู"นําของผู"บริหาร ท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู�ในระดับมาก  (X = 4.47) สามารถเรียงลําดับจากระดับความคิดเห็น ได"ดังนี้ มีการประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต�อสมาชิกกองทุนฯ อย�างต�อเนื่อง มีค�าเฉลี่ยสูงสุด (X = 4.92) รองลงมา คือ คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"านมีความรับผิดชอบต�อหน"าท่ีท่ีได"รับมอบหมาย (X = 4.91) คณะกรรม การกองทุนหมู�บ"านมีความเอาใจใส�ต�อสมาชิกกองทุนหมู�บ"าน (X =4.82) คณะกรรมการกองทุนหมู� บ"านมีการติดตามให"คําแนะนําแก�สมาชิกท่ีมีป�ญหาการชําระเงินกู"คืน (X = 4.76) คณะกรรมการกอง ทุนหมู�บ"านมีความยุติธรรมในการพิจารณาเงินกู" (X = 4.61) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"านมีความชัด เจนและโปร�งใสในการปฏิบัติงาน (X = 4.48) มีการประชาสัมพันธ*ให"สมาชิกรับรู"และเข"าใจในระเบียบ ข"อบังคับของกองทุนหมู�บ"าน (X = 4.42) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน (X = 4.07) มีการแนะนําส�งเสริม สนับสนุนให"สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบฯ ท่ีกําหนดไว"อย�างเคร�งครัด (X = 4.07) และคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"านมีการแบ�งหน"าท่ีความรับผิด ชอบแต�ละตําแหน�งอย�างชัดเจน มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด (X = 3.55) 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ"านต�อป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน เม่ือทําการทดสอบความแตกต�างของความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ"าน พบว�า กลุ�มตัวอย�างท่ีมีป�จจัยส�วนบุคคลด"านเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ แตกต�างกันมีความคิดเห็นต�อป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"าน ด"านการมีส�วนร�วม ด"านการบริหารจัดการ ด"านวินัยทางการเงิน และด"านภาวะผู"นําของผู"บริหาร ไม�มีความแตกต�างกัน  5.2 อภิปรายผล จากผลการวิจัย เรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน มีประเด็นท่ีน�าสนใจ ดังนี้ 1. ผลการศึกษาป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�า ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป[นเพราะว�ากองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อยเปjดโอกาสให"สมาชิกมีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 



55  วางแผน รวมถึงการมีวินัยทางการเงิน มีการบริหารจัดการ สอดคล"องกับผลงานวิจัยของพิชชา บวรโภคินกุล (2558) พบว�า ป�จจัยความสําเร็จในการบริหารงานของกองทุนหมู�บ"านและชุมชนเมืองเพ่ือการพัฒนาชุมชน คือ กระบวนการทํางานร�วมกันส�งผลให"เกิดการรวมกลุ�มในการทํางาน ร�วมกันในการแก"ไขป�ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตนเองให"มีความเป[นอยู�ท่ีดีข้ึน นอกจากนี้ยังสอดคล"องกับงานวิจัยของอนุสรา มาลัย (2557) พบว�า การมีส�วนร�วมของสาธารณชน มีความสัมพันธ*และผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการดําเนินงานของกองทุนหมู�บ"านและชุมชนเมืองด"านกระบวนการภายในโดยรวม ดังนั้นกองทุนหมู�บ"านและชุมชนเมือง ควรให"ความสําคัญกับกระบวนการทํางานภายในและบูรณาการศักยภาพ ความรู"ในด"านต�างๆ เพ่ือให"กองทุนบรรลุวัตถุประสงค*หรือเปgาหมายท่ีต้ังไว" และเกิดประโยชน*สูงสุด 2. จากผลการวิเคราะห*ป�จจัยด"านการมีส�วนร�วมท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"าน      ในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�า โดยรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป[นเพราะว�าสมาชิกทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได" ท้ังในท่ีประชุมและนอกท่ีประชุม สะท"อนให"เห็นว�ากองทุนหมู�บ"านยึดหลักความเสมอภาคด"านความคิด สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นต�างๆ ในกิจกรรมของกองทุนหมู�บ"านได"อย�างเท�าเทียมกัน ซ่ึงสอดคล"องกับผลงานวิจัยของชุติมณฑน* วงษ*คําหาร (2559) พบว�า ป�จจัยแห�งความสําเร็จในการนํานโยบายยกระดับกองทุนหมู�บ"านเป[นสถาบันการเงินชุมชนไปปฏิบัติของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร�วมใจ 2 คือ การทํางานเป[นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ เน"นกระบวนการมีส�วนร�วมของสมาชิก เปjดโอกาสให"สมาชิกของสถาบันเข"ามามีส�วนร�วมในการร�วมคิด ร�วมทําตลอดท้ังกระบวนการ และสมาชิกก็ให"ความร�วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบและเข"าร�วมกิจกรรมต�างๆท่ีสถาบันได"จัดข้ึน  สามารถอภิปราย เป[นรายด"าน ดังนี้ ด"านวินัยทางการเงิน ป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าโดยรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป[นเพราะว�าสมาชิกผู"กู"เงินต"องมีความซ่ือสัตย* สุจริต มีวินัยทางการเงินและตรงต�อเวลาอย�างเคร�งครัด สะท"อนให"เห็นว�าสมาชิกทราบและเข"าใจบริบทของการมีส�วนร�วมของกองทุนหมู�บ"านด"วยการมีความซ่ือสัตย* สุจริต ตรงต�อเวลาสําหรับชําระหนี้ ส�งผลให"คณะกรรมการสามารถดําเนินการหรือสรุปยอดของแต�ละป̂ เพ่ือให"เกิดสภาพคล�องภายในชุมชนและกองทุนหมู�บ"านเป[นอย�างดี ซ่ึงสอดคล"องกับงานวิจัยของกฤตกร จินดาวัฒน* (2559) ได"แสดงความคิดเห็นว�า ป�ญหาหนี้นอกระบบถือเป[นป�ญหาทางเศรษฐกิจประการหนึ่ง ท้ังนี้ก็สืบเนื่องมาจากป�ญหาความยากจน และเกิดจากการท่ีประชาชนไม�สามารถเข"าถึงแหล�งเงินในระบบสถาบันการเงินได" สาเหตุท่ีทําให"เกิดป�ญหาหนี้นอกระบบอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช�น ป�ญหาทางเศรษฐกิจท่ีประชาชนมีรายได"ไม�เพียงพอกับค�าใช"จ�ายในการดํารงชีพ ป�ญหาจากลักษณะนิสัยของลูกหนี้ในการใช"จ�ายอย�างฟุnมเฟoอยไม�เหมาะสมกับฐานะของตน ป�ญหาของสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง



56  ไปเป[นวัตถุนิยมมากยิ่งข้ึน ป�ญหาการไม�สามารถกู"ยืมเงินในระบบสถาบันการเงินได" และป�ญหาด"านการศึกษาทําให"ขาดความรู"ความเข"าใจในการวางแผนทางการเงิน  ด"านการบริหารจัดการจากผลการวิเคราะห*ป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าอยู�ในระดับมาก คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู�บ"านต"องมีการบริหารงานให"เป[นไปตามระเบียบของกองทุน แสดงว�า การบริหารจัดการกองทุนหมู�บ"านจะต"องยึดหลักการตามท่ีระเบียบของกองทุนฯ ได"บัญญัติไว"เพ่ือความก"าวหน"าของกองทุนหมู�บ"าน สอดคล"องกับผลงานวิจัยของอนันต* เพียรวัฒนะกุลชัย (2559) พบว�า การบริหารเงินกองทุนของคณะกรรมการกองทุนไม�เป[นไปตามวัตถุประสงค*และพระราชบัญญัติกองทุนหมู�บ"านและชุมชนเมืองแห�งชาติ พ.ศ. 2547 กําหนดไว" ส�งผลให"กองทุนไม�อาจดําเนินการต�อไปได"ก�อให"เกิดความเสียหายต�อเงินงบประมาณของรัฐและความเสียหายต�อสมาชิกกองทุนโดยตรง นอกจากนี้ยังทําให"โครงสร"างระบบสังคมในการออมภายในชุมชนไม�ได"เป[นไปตามแนวคิดท่ีกฎหมายกําหนดไว" ดังนั้นจึงควรมีการจัดต้ังกองทุนหมู�บ"านโดยมีแนวทางการจัดต้ัง การบริหาร การจัดสรรผลประโยชน* และการกําหนดความรับผิดของคณะกรรมการในกรณีทุจริตต�อหน"าท่ีไว"ในพระราชบัญญัติกองทุนหมู�บ"านและชุมชนเมืองแห�งชาติ พ.ศ. 2547 ซ่ึงเป[นกฎหมายเฉพาะเพ่ือประกันความเป[นธรรมและความม่ันคงของกองทุน และสอดคล"องกับงานวิจัยของ วรพิทย* มีมาก (2560) พบว�า การนํานโยบายกองทุนหมู�บ"านไปปฏิบัติมีแนวโน"มท่ีจะประสบผลสําเร็จตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ในระดับค�อนข"างสูง ส�งผลให"การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความยั่งยืนของกองทุน ด"านภาวะผู"นําของผู"บริหาร ป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน พบว�าโดยรวมอยู�ในระดับมาก อาจเป[นเพราะการทํางานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีการประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู�บ"านกองทุนต�อสมาชิก ส�งผลให"เกิดการเอาใจใส�ต�อสมาชิกกองทุนฯ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู�บ"าน มีความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน สอดคล"องกับงานวิจัยของธีรวัฒน* หินแก"ว (2557) พบว�า การทํางานของคณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน มีความชัดเจน เข"าใจในบทบาท หน"าท่ี การดําเนินงานในด"านการประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการต�อสมาชิกฯ ความสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต�อหน"าท่ีท่ีได"รับมอบหมายการแนะนําส�งเสริมให"สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบท่ีกําหนดอย�างสมํ่าเสมอ ซ่ึงมีความสําคัญเป[นอย�างยิ่งในการดูแลสมาชิกในกองทุนหมู�บ"านของตน เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกล�าวมีอาชีพหลักเกษตรกรรม รายได"ไม�คงท่ีข้ึนอยู�กับผลผลิตท่ีสามารถผลิตได"แต�ละป̂หรือฤดูกาลนั้น  3. เม่ือทําการทดสอบความแตกต�างของความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู�บ"านท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย อําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน       



57  พบว�า ป�จจัยส�วนบุคคลของสมาชิกกองทุนหมู�บ"านท่ีแตกต�างกัน ด"านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ มีความคิดเห็นต�อป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อย ท้ัง 4 ด"าน ประกอบด"วย ด"านการมีส�วนร�วม ด"านการบริหารจัดการ ด"านวินัยทางการเงิน และด"านภาวะผู"นําของผู"บริหาร ไม�แตกต�างกัน ซ่ึงสอดคล"องกับงานวิจัยของคนึงนิจ ศิริสมบูรณ* (2553) พบว�า คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"านในเขตอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษาท่ีต�างกัน มีความคิดเห็นต�อป�จจัยท่ีมีผลต�อการบริหารงานกองทุนหมู�บ"านในเขตอําเภอสี ค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ด"านการบริหารงานของคณะกรรมการ ด"านการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ ด"านความรู"ความเข"าใจของคณะกรรมการไม�แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 งานวิจัยของชวนพิศ สุวรรณศักด์ิ (2556) พบว�า กลุ�มตัวอย�างแสดงความคิดเห็นต�อการวัดความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"าน โดยใช" Balanced Scorecard กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา โดยรวมท้ัง 4 ด"าน ได"แก� มุมมองด"านการเงิน มุมมองด"านสมาชิก มุมมองด"านกระบวนการภายใน และมุมมองด"านการพัฒนาความรู" ผลการวิเคราะห*เปรียบเทียบข"อมูลสถิติอนุมานหรืออ"างอิง การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว�าเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได"เฉลี่ยต�อเดือน และประสบการณ*ทํางานในกองทุนหมู�บ"านท่ีแตกต�างกัน มีความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต�อลักษณะการบริหารกองทุนหมู�บ"าน (วัดความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"าน โดยใช"  Balanced Scorecard) กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา ไม�แตกต�างกัน งานวิจัยของกรกนก น"อยแนม (2557) พบว�า สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดรวมใจ 2 ท่ีมีสถานภาพส�วนบุคคล ด"านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได" และระยะเวลาในการเป[นสมาชิกต�างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเข"มแข็งของสถาบันการเงินชุมชน ไม�แตกต�างกัน ซ่ึงสามารถอธิบายได"ว�า ไม�ว�าเพศชายหรือเพศหญิง อายุเท�าไหร� ประกอบอาชีพอะไร จบการศึกษาระดับไหน มีรายได"มากหรือน"อย ต�างก็ได"รับผลประโยชน*จากสถาบันการเงินชุมชนเหมือนกัน ไม�ได"แบ�งแยกในเรื่องเหล�านี้ และสอดคล"องกับงานวิจัยของธีรวัฒน* หินแก"ว (2557) พบว�า ผู"ตอบแบบสอบถามท่ีมีข"อมูลส�วนบุคคลได"แก� สถานภาพ (ตําแหน�ง) คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"าน สมาชิกกองทุนหมู�บ"าน และระดับการศึกษาท่ีต�างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลกระทบต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านทุ�งโปร�ง ตําบลกุดจิก อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ท้ัง 4 ด"าน คือ ด"านภาวะผู"นําของผู"บริหาร ด"านการบริหารจัดการ ด"านการมีส�วนร�วม และด"านวินัยทางการเงิน ไม�แตกต�างกัน แต�ไม�สอดคล"องกับงานวิจัยของจินตกานด*        แสงอ�อน (2554) พบว�า คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู�บ"านตําบลสร"างนกทา มีความคิดเห็นต�อป�จจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านตําบลสร"างนกทา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซ่ึงสามารถอธิบายได"  ดังนี้ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู�บ"าน ท่ีมีสถานะภาพส�วนบุคลจําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และรายได" ท่ีต�างกัน มีความคิดเห็นต�อป�จจัยท่ีส�งผลต�อความสําเร็จของกองทุน ด"านการมีส�วนร�วม 



58ด"านการบริหารจัดการ ด"านวินัยทางการเงิน และด"านภาวะผู"นําของผู"บริหาร รวมทุกด"าน แตกต�างกันแสดงให"เห็นว�าคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู�บ"านตําบลสร"างนกทา สามารถความคิดเห็น และตัดสินใจกําหนดทิศทางการบริหารงานกองทุนหมู�บ"านได"อย�างอิสระ  5.3 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งนี้ การวิจัย เรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต�อความสําเร็จของกองทุนหมู�บ"านในเขตตําบลแม�ลาน"อยอําเภอแม�ลาน"อย จังหวัดแม�ฮ�องสอน ผู"วิจัยขอเสนอข"อคิดเห็นและมีข"อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพ่ือนําไปใช"ประโยชน*ดังนี้ 1. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ควรได"สร"างความเข"าใจในการบริหารจัดการกองทุนแก�คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"านท่ีมีความหลากหลายและแตกต�างกัน มีการกํากับ ติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานบริหารกองทุนหมู�บ"านอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังจัดระบบพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงานโดยเฉพาะหมู�บ"านท่ีมีป�ญหาหรือข"อจํากัดในด"านทรัพยากรการบริหารจัดการและบุคคลากรขาดความรู" เพ่ือให"กองทุนหมู�บ"านเป[นกองทุนเงินหมุนเวียนท่ีสามารถช�วยเหลือสมาชิกได" 2. กองทุนหมู�บ"านควรมีการจัดต้ังศูนย**ปฏิบัติการกองทุนหมู�บ"านในระดับตําบล เพ่ือทําหน"าท่ีแลกเปลี่ยนความรู"ด"านการบริหารกองทุน มีการสร"างเครือข�ายกองทุนหมู�บ"านท่ีเข"มแข็งบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3. คณะกรรมการกองทุนหมู�บ"านควรได"รับการพัฒนาความรู" ความสามารถของตนเองด"านการส�งเสริมอาชีพและรายได"ในการท่ีจะนําความรู"มาใช"ในการพัฒนาสมาชิก  4. สมาชิกกองทุนหมู�บ"านควรได"รับการพัฒนาและสร"างความรู" ความเข"าใจในวัตถุประสงค*และวิธีการดําเนินงานตามระเบียบข"อบังคับของกองทุนหมู�บ"าน เพ่ือให"สมาชิกแสดงบทบาทและหน"าท่ีไปในทิศทางการสนับสนุนเพ่ือประสิทธิภาพของการดําเนินงานของกองทุนหมู�บ"าน  5.4 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต'อไป 1. การวิจัยครั้งนี้ เป[นการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นควรจะมีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเข"าสัมภาษณ*กลุ�มตัวอย�างเดียวกับการวิจัยในครั้งนี้ คือ สมาชิกกองทุนหมู�บ"าน 15 กองทุน เพ่ือเป[นการยืนยันผลการวิจัยในครั้งนี้ 2. ควรวิจัยคุณภาพการให"บริการของกองทุนหมู�บ"าน ว�ามีการดําเนินการไปอย�างมีประสิทธิภาพหรือไม� เพ่ือใช"เป[นแนวทางในการบริหารกองทุนหมู�บ"าน ให"ตอบสนองความต"องการของสมาชิกต�อไป    
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก : แบบสอบถามในการวิจัย



แบบสอบถามในการวิจัย เรื่อง ป�จจัยท่ีมีผลต อความสําเร็จของกองทุนหมู บ'านในเขตตําบลแม ลาน'อย             อําเภอแม ลาน'อย จังหวัดแม ฮ องสอน คําช้ีแจง   แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาวิจัย ป�จจัยท่ีมีผลต"อความสําเร็จของกองทุนหมู"บ*านในเขตตําบลแม"ลาน*อย อําเภอแม"ลาน*อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน และใช*เป0นส"วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาการจัดการแห"งแปซิฟ6กเท"านั้นผู*ศึกษาจะเก็บข*อมูลของท"านไว*เป0นความลับ และไม"เผยแพร"ข*อมูลเป0นส"วนบุคคล จึงไม"มีผลกระทบใดๆ ต"อท"านท้ังสิ้น ดังนั้นขอความกรุณาตอบข*อมูลหรือความคิดเห็นตามความเป0นจริงให*ครบทุกข*อ แบบสอบถามแบ"งออกเป0น 3 ส"วน ประกอบด*วย  ส"วนท่ี 1 ข*อมูลส"วนบุคคล                ส"วนท่ี 2 ป�จจัยท่ีมีผลต"อความสําเร็จของกองทุนหมู"บ*านในเขตตําบลแม"ลาน*อยอําเภอแม"ลาน*อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน                 ส"วนท่ี 3 ข*อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต"อความสําเร็จของกองทุนหมู"บ*านในเขตตําบลแม"ลาน*อย อําเภอแม"ลาน*อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน   ส วนท่ี1 ข*อมูลส"วนบุคคลของผู*ตอบแบบสอบถาม คําชี้แจง โปรดตอบคําถามลงในช"องว"างหรือทําเครื่องหมาย �ลงในช"อง � หน*าข*อความ ท่ีเป0นจริงเก่ียวกับตัวท"าน  1. เพศ          � ชาย   � หญิง        2. อายุ                        � 20-29 ปB  � 30-39 ปB  � 40-49 ปB           � 50-59 ปB         � 60 ปBข้ึนไป                                          3. ระดับการศึกษา         � ประถมศึกษา  � มัธยมศึกษาตอนต*น � มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.         � ปวส.หรืออนุปริญญา � ปริญญาตรี  � ปริญญาโท                 4. อาชีพ          � ค*าขาย  � เกษตรกรรม/ปลูกพืช  � ปศุสัตวH/เลี้ยงสัตวH          � รับจ*างท่ัวไป  � รับราชการ/ลูกจ*าง  � อ่ืนๆ โปรดระบุ ...............  67



ส วนท่ี 2 ป�จจัยท่ีมีผลต"อความสําเร็จของกองทุนหมู"บ*านในเขตตําบลแม"ลาน*อย อําเภอแม"ลาน*อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน   คําช้ีแจง โปรดอ"านประเด็นหัวข*อเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต"อความสําเร็จของกองทุนหมู"บ*านในเขตตําบลแม"ลาน*อย อําเภอแม"ลาน*อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน  ซ่ึงแบ"งออกเป0น 4 ด*าน คือ ด*านการมีส"วนร"วม ด*านการบริหารจัดการ ด*านวินัยทางการเงิน และด*านภาวะผู*นําของผู*บริหาร โดยให*ท"านทําเครื่องหมาย � ลงในช"องคําตอบซ่ึงมีระดับการให*คะแนนกําหนดค"าของคําตอบออกเป0น ดังนี้ 5 คะแนน หมายถึง  เห็นด*วยท่ีสุด 4 คะแนน       หมายถึง  เห็นด*วย  3 คะแนน    หมายถึง  เฉยๆ 2 คะแนน หมายถึง  ไม"เห็นด*วย 1 คะแนน หมายถึง  ไม"เห็นด*วยอย"างยิ่ง ลําดับ ป�จจัยท่ีมีผลต อความสําเร็จของกองทุนหมู บ'าน ระดับความคิดเห็น 5 4 3 2 1  ด'านการมีส วนร วม      1. การจัดประชุมทุกครั้งสมาชิกทุกคนต*องเข*าร"วม       ประชุมเสมอ      2. สมาชิกต*องรู*วิธีการ ข้ันตอน และการปฏิบัติงาน       ของกองทุนหมู"บ*าน      3. สมาชิกทุกคนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได*       ท้ังในท่ีประชุมและนอกท่ีประชุม      4. กองทุนหมู"บ*านจะประสบความสําเร็จได* ถ*าสมาชิก       มีส"วนร"วมในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ      5. การท่ีสมาชิกมีการออมเงินเป0นประจําทุกเดือน       ทําให*กองทุนหมู"บ*านมีความม่ันคง      6. กองทุนหมู"บ*านจะประสบความสําเร็จได* ถ*าสมาชิก       มีส"วนร"วมในการร"างระเบียบของกองทุนฯ      7.  ระเบียบของกองทุนหมู"บ*านต*องมีความสอดคล*อง       กับความต*องการของสมาชิก      8. คณะกรรมการต*องมีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือให*       สมาชิกมีส"วนร"วมในการจัดทําระเบียบ       68



ลําดับ ป�จจัยท่ีมีผลต อความสําเร็จของกองทุนหมู บ'าน ระดับความคิดเห็น5 4 3 2 1 9. สมาชิกทุกคนต*องมีส"วนร"วมในการตรวจสอบ  เอกสาร บัญชีรายรับ-รายจ"าย และติดตามผลการ บริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน      10. สมาชิกกู*ยืมเงินไปลงทุนอาชีพท่ีเหมือนกัน ต*องมี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษากัน       ด'านการบริหารจัดการ      11. กองทุนหมู"บ*านจะประสบความสําเร็จได*ถ*าหากมี       ความร"วมมือกันในการบริหารงานท้ังคณะกรรมการ       และสมาชิก      12. คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านต*องมีความรู*       ความสามารถในการบริหารและการจัดการ      13. คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านต*องมีการบริหารงาน       ให*เป0นไปตามระเบียบของกองทุนฯ      14. คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีความสําคัญเป0น       อย"างมากในการบริหารจัดการกองทุนฯ      15. ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู*ให*กับสมาชิกของ       คณะกรรมการต*องมีความโปร"งใส ยุติธรรม และ       สามารถตรวจสอบได* 16. สมาชิกทุกคนต*องช"วยกันตรวจสอบและติดตาม  การชําระหนี้ของสมาชิกกองทุนฯ 17.  การออกระเบียบกองทุนฯ ต*องมีความสอดคล*อง  และครอบคลุมกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 18. คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ต*องมาจากการ  คัดเลือกโดยตรงจากท่ีประชุมใหญ"สามัญประจําปB และตามระเบียบกองทุนหมู"บ*าน 19. สมาชิกกองทุนหมู"บ*านสามารถตรวจสอบการ  ดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน 69



ลําดับ ป�จจัยท่ีมีผลต อความสําเร็จของกองทุนหมู บ'าน ระดับความคิดเห็น5 4 3 2 1 20. ต*องมีการตรวจสอบระบบเอกสารและระบบบัญชี ในการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ       21. ด'านวินัยทางการเงิน สมาชิกผู*กู*เงินต*องมีความซ่ือสัตยH สุจริต มีวินัย ทางการเงินและตรงต"อเวลาอย"างเคร"งครัด      22. มีการประชาสัมพันธHหลักเกณฑHการกู*เงินให*สมาชิก ทราบอย"างท่ัวถึง      23. การชําระหนี้เงินกู*คืนของสมาชิกเม่ือครบกําหนด สมาชิกต*องชําระหนี้คืนได*ตามสัญญา      24. ป�จจุบันดอกเบี้ยเงินกู*ท่ีกองทุนหมู"บ*านเรียกเก็บ       ตามระเบียบกองทุนหมู"บ*านมีความเหมาะสม      25. สมาชิกท่ีกู*ยืมเงินต*องนําเงินไปลงทุนตามวัตถุ       ประสงคHท่ีขอกู*      26. การไม"ชําระหนี้เงินกู*ยืมของสมาชิกทําให*กองทุนฯ       ประสบกับป�ญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน      27.  เง่ือนไขการชําระหนี้คืนภายใน 1 ปB มีความ       เหมาะสมแล*ว      28. สมาชิกท่ีกู*ยืมเงินไปหากไม"สามารถชําระหนี้คืนได*       ผู*คํ้าประกันต*องช"วยติดตาม และร"วมรับผิดชอบ      29. การไม"ชําระหนี้คืนตรงตามกําหนดต*องเสียค"าปรับ  ตามอัตราท่ีระเบียบกองทุนฯ กําหนด 30. ในกรณีสมาชิกผู*กู*ยืมมีป�ญหาในการชําระหนี้คืน  และมีการทวงถามจนถึงท่ีสุดแล*ว ต*องฟNองร*อง  บังคับคดีตามกฎหมายท้ังผู*กู*และผู*คํ้าประกัน  ด'านภาวะผู'นําของผู'บริหาร 31. มีการประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานของ  คณะกรรมการต"อสมาชิกกองทุนฯ อย"างต"อเนื่อง 32. คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีความสามัคคีกัน  ในการปฏิบัติงาน 70



ลําดับ ป�จจัยท่ีมีผลต อความสําเร็จของกองทุนหมู บ'าน ระดับความคิดเห็น5 4 3 2 133. คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีความรับผิดชอบต"อหน*าท่ีท่ีได*รับมอบหมาย      34. คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีความยุติธรรมในการพิจารณาเงินกู*      35. มีการแนะนําส"งเสริม สนับสนุนให*สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบฯ ท่ีกําหนดไว*อย"างเคร"งครัด      36. คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีความเอาใจใส" ต"อสมาชิกกองทุนหมู"บ*าน      37. มีการประชาสัมพันธHให*สมาชิกรับรู*และเข*าใจในระเบียบข*อบังคับของกองทุนหมู"บ*าน      38. คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีความชัดเจนและโปร"งใสในการปฏิบัติงาน      39.  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีการแบ"งหน*าท่ี       ความรับผิดชอบแต"ละตําแหน"งอย"างชัดเจน      40. คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีการติดตาม       ให*คําแนะนําแก"สมาชิกท่ีมีป�ญหาการชําระเงินกู*คืน       แก"กองทุนฯ       ส วนท่ี 3 ข*อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลต"อความสําเร็จของกองทุนหมู"บ*านในเขตตําบลแม"ลาน*อย อําเภอแม"ลาน*อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน  …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขอขอบพระคุณทุกท"านท่ีกรุณาให*ความร"วมมือในการตอบแบบสอบถาม71



ภาคผนวก ข : หนังสือขอความอนุเคราะห2เป3นผู'เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย





ภาคผนวก ค : รายช่ือผู'เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย



รายช่ือผู'เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถามในการวิจัย 1. ดร.นพปฎล  บุญพงษH ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองผู*อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ"างทอง  2. ว"าท่ีพันตรี รณยุทธH  มโนวงศH ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏเชียงใหม" นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอําเภอแม"ลาน*อย สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอแม"ลาน*อย  3. นายชาญชัย  ดีแก*ว รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรH)มหาวิทยาลัยรามคําแหง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอแม"ลาน*อย 75



ภาคผนวก ง : หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข'อมูล





ภาคผนวก จ : กฎหมายและระเบียบของกองทุนหมู บ'านและชุมชนเมือง



พระราชบัญญัติ กองทุนหมู บ'านและชุมชนเมืองแห งชาติพ.ศ. 2547  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให'ไว' ณ วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2547เป3นป>ท่ี 59 ในรัชกาลป�จจุบัน   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ ให*ประกาศว"า โดยท่ีเป0นการสมควรให*มีกฎหมายว"าด*วยกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให*กระทําได*โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห"งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว*โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต"อไปนี้ มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว"า “พระราชบัญญัติกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2547” มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต*นไป มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ “กองทุนหมู"บ*าน” หมายความว"า กองทุนหมู"บ*านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล*วแต"กรณี “หมู"บ*าน” หมายความว"า หมู"บ*านท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว"าด*วยลักษณะปกครองท*องท่ี “ชุมชนเมือง” หมายความว"า ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพ้ืนท่ีอ่ืนท้ังนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด “คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน” หมายความว"า คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านหรือคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล*วแต"กรณี “กรรมการกองทุนหมู"บ*าน” หมายความว"า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านหรือกรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล*วแต"กรณี “สมาชิก” หมายความว"า สมาชิกของกองทุนหมู"บ*านหรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมืองแล*วแต"กรณี 79



“คณะกรรมการ” หมายความว"า คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ “กรรมการ” หมายความว"า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ “สํานักงาน” หมายความว"า สํานักงานกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ “ผู*อํานวยการ” หมายความว"า ผู*อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ “รัฐมนตรี” หมายความว"า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 4  ให*นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให*มีอํานาจออกประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ประกาศและระเบียบนั้น เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได*   หมวด 1 กองทุนหมู บ'าน  มาตรา 5  ในแต"ละหมู"บ*านหรือชุมชนเมืองให*จัดต้ังกองทุนหมู"บ*านข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียก   ชื่อว"า “กองทุนหมู"บ*าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” แล*วแต"กรณี โดยให*คณะผู*จัดต้ังกองทุนหมู"บ*านยื่นขอจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุนหมู"บ*านต"อนายทะเบียนกองทุนหมู"บ*านตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด กองทุนหมู"บ*านท่ีจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งให*มีฐานะเป0นนิติบุคคล และมีวัตถุประสงคHดังต"อไปนี้ (1)  เป0นแหล"งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร*างงาน สร*างรายได* เพ่ิมรายได* และลดรายจ"าย หรือสําหรับการส"งเสริมและพัฒนาไปสู"การสร*างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนHส"วนรวมอ่ืนใดให*แก"ประชาชนในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง (2)  เป0นแหล"งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือบรรเทาความเดือดร*อนเร"งด"วนสําหรับประชาชนในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง (3)  รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล"งเงินทุนอ่ืน เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคH (4)  ให*กู*ยืมเงินแก"กองทุนหมู"บ*านอ่ืน เพ่ือประโยชนHในการสร*างความเข*มแข็งให*แก"เศรษฐกิจของหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง (5)  กระทําการใดๆ เพ่ือพัฒนาองคHความรู* คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิกหรือประชาชนในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง รวมท้ังเสริมสร*างความเข*มแข็งทางด*านเศรษฐกิจและสังคมของกองทุนหมู"บ*านตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 80 



ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบข*อบังคับใด กําหนดให*กิจการกองทุนหมู"บ*านต*องดําเนินการหรือต*องเสียภาษีอากรหรือค"าธรรมเนียม อันเป0นภาระท่ีไม"เหมาะสมหรือเกินสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต"อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาดําเนินการให*มีการลดภาระดังกล"าวแก"กิจการของกองทุนหมู"บ*านได*ตามท่ีเห็นสมควร มาตรา 6  ทุนและทรัพยHสินในการดําเนินการของกองทุนหมู"บ*านประกอบด*วย (1)  เงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรให* (2)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล           (3)  เงินท่ีสมาชิกนํามาลงหุ*นหรือฝากไว*กับกองทุนหมู"บ*านตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด           (4)  เงินหรือทรัพยHสินอ่ืนท่ีกองทุนหมู"บ*านได*รับบริจาคโดยปราศจากเง่ือนไขหรือข*อผูกพันใด ๆ (5)  ดอกผล รายได* หรือผลประโยชนHท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยHสินของกองทุนหมู"บ*าน มาตรา 7  สมาชิกและกรรมการกองทุนหมู"บ*านต*องเป0นผู*ท่ีมีคุณสมบัติและไม"มีลักษณะต*องห*ามตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด การคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู"บ*านตามวรรคหนึ่ง ให*คํานึงถึงชายและหญิงในสัดส"วนท่ีใกล*เคียงกัน มาตรา 8  การจัดต้ัง การจดทะเบียน และการดําเนินการของกองทุนหมู"บ*านให*เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด มาตรา 9  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีอํานาจหน*าท่ี ดังต"อไปนี้ (1)  บริหารกองทุนหมู"บ*าน รวมท้ังตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได*หรือผลประโยชนHท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยHสินของกองทุนหมู"บ*าน (2)  ออกประกาศ ระเบียบ หรือข*อบังคับ เก่ียวกับการบริหารกองทุนหมู"บ*าน (3)  จัดต้ังสํานักงานกองทุนหมู"บ*าน หรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง แล*วแต"กรณี (4)  รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก (5)  จัดหาทุนจากแหล"งเงินทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด           (6)  พิจารณาเงินกู*ยืมให*แก"สมาชิกหรือกองทุนหมู"บ*านอ่ืนตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด (7)  ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู"บ*าน           (8)  จัดทําบัญชีของกองทุนหมู"บ*านตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 81



(9) สํารวจ และจัดทําข*อมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข*อมูลและการดําเนินการเก่ียวกับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีอยู"แล*วในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง         (10)  พิจารณาดําเนินการใดๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนHส"วนรวมอ่ืนใดของสมาชิกและหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง         (11)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให*สอดรับและเก้ือกูลกับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีอยู"แล*วในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง (12)  ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมู"บ*าน           (13)  รายงานผลการดําเนินการ ป�ญหาและอุปสรรค รวมท้ังฐานะการเงินของกองทุนหมู"บ*านให*คณะกรรมการทราบอย"างน*อยปBละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล"าวให*สมาชิกทราบตามท่ีคณะกรรมการกําหนด           (14)  ปฏิบัติหน*าท่ีให*เป0นไปตามประกาศ ระเบียบ ข*อบังคับ หรือคําสั่งตามท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย การดําเนินการใดๆ ตาม (10) ให*ใช*จ"ายจากเงินรายได*ของกองทุนหมู"บ*าน ซ่ึงมิใช"เงินท่ีได*รับจัดสรรจากกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ มาตรา 10  ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนหมู"บ*านใด ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยHสิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนหมู"บ*านนั้น ไปเป0นของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ในกรณีท่ีกองทุนหมู"บ*านใดยุบรวมกับกองทุนหมู"บ*านอ่ืนเพ่ือจัดต้ังกองทุนหมู"บ*านใหม" หรือยุบรวมกับกองทุนหมู"บ*านอ่ืน ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยHสิน สิทธิ และหนี้สินของกองทุนหมู"บ*านนั้นไปเป0นของกองทุนหมู"บ*านท่ีจัดต้ังใหม"หรือกองทุนหมู"บ*านท่ีไปรวม แล*วแต"กรณี  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด ในกรณีท่ีกองทุนหมู"บ*านใดแยกกองทุนหมู"บ*านบางส"วนเพ่ือจัดต้ังกองทุนหมู"บ*านใหม" หรือแยกกองทุนหมู"บ*านบางส"วนเพ่ือรวมกับกองทุนหมู"บ*านอ่ืน ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยHสิน สิทธิ และหนี้สินบางส"วนของกองทุนหมู"บ*านนั้น ไปเป0นของกองทุนหมู"บ*านท่ีจัดต้ังใหม"หรือกองทุนหมู"บ*านท่ีไปรวมแล*วแต"กรณี  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด       82



 หมวด 2 กองทุนหมู บ'านและชุมชนเมืองแห งชาติ   มาตรา 11  ให*จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกว"า “กองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ” โดยเป0นหน"วยงานของรัฐมีฐานะเป0นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงคHดังต"อไปนี้          (1)  เป0นแหล"งเงินทุนเพ่ือจัดสรรให*กองทุนหมู"บ*านสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร*างงาน สร*างรายได* เพ่ิมรายได* และลดรายจ"าย หรือสําหรับการส"งเสริมและพัฒนาไปสู"การสร*างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนHส"วนรวมอ่ืนใดให*แก"ประชาชนในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง (2)  เป0นผู*จัดหาแหล"งเงินทุนและประสานงานในการกู*ยืมเงินระหว"างกองทุนหมู"บ*าน           (3)  ส"งเสริมและพัฒนาหมู"บ*านหรือชุมชนเมืองให*มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการกองทุนหมู"บ*านของตนเอง           (4)  สนับสนุนการเสริมสร*างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู"บ*านหรือชุมชนเมืองท้ังในด*านการเรียนรู* การสร*างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแก*ไขป�ญหา และเสริมสร*างศักยภาพและส"งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง (5)  สนับสนุนการเสริมสร*างศักยภาพและความเข*มแข็งท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมให*แก"ประชาชนในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง มาตรา 12  ทุนและทรัพยHสินในการดําเนินการของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติประกอบด*วย (1)  เงินหรือทรัพยHสินท่ีได*รับโอนมาตามมาตรา 31 (2)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล           (3)  เงินหรือทรัพยHสินอ่ืนท่ีกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติได*รับบริจาคโดยปราศจากเง่ือนไขหรือข*อผูกพันใดๆ           (4)  ดอกผล รายได*หรือผลประโยชนHท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยHสินของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ มาตรา 13  กิจการของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ ไม"อยู"ในบังคับแห"งกฎหมายว"าด*วยการคุ*มครองแรงงาน กฎหมายว"าด*วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธH กฎหมายว"าด*วยแรงงานสัมพันธH กฎหมายว"าด*วยเงินทดแทน และกฎหมายว"าด*วยประกันสังคม  ท้ังนี้ ผู*อํานวยการ เจ*าหน*าท่ี และลูกจ*างของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติต*องได*รับประโยชนHตอบแทนไม"น*อยกว"าท่ีกําหนดไว*ในกฎหมายว"าด*วยการคุ*มครองแรงงาน กฎหมายว"าด*วยการประกันสังคม และกฎหมายว"าด*วยเงินทดแทน   83 



มาตรา 14  กองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติไม"เป0นส"วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว"าด*วยวิธีการงบประมาณ มาตรา 15  ค"าใช*จ"ายในการดําเนินการของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ ให*จ"ายจากเงินของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด รายได*ของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติให*เป0นของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ โดยไม"ต*องนําส"งเป0นรายได*ของแผ"นดิน เงินของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติส"วนท่ียังมิได*จัดสรรให*แก"กองทุนหมู"บ*าน       ให*นําไปหาผลประโยชนHได*โดยการฝากกับธนาคารท่ีเป0นรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชยH หรือซ้ือหลักทรัพยHของรัฐบาล  ท้ังนี้ตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด ทรัพยHสินอ่ืนของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติให*นําไปหาผลประโยชนHซ่ึงไม"มีลักษณะท่ีเสี่ยงต"อความเสียหายได*ตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด  มาตรา 16 ให*มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว"า “คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ” เรียกโดยย"อว"า “กทบ.” ประกอบด*วย (1)  นายกรัฐมนตรีหรือผู*ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป0นประธานกรรมการ (2)  รัฐมนตรีว"าการกระทรวงการคลังเป0นรองประธานกรรมการคนท่ีหนึ่ง (3)  รัฐมนตรีว"าการกระทรวงมหาดไทยเป0นรองประธานกรรมการคนท่ีสอง (4)  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยH ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณH ปลัดกระทรวงพาณิชยH ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู*อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป0นกรรมการโดยตําแหน"ง (5)  ผู*ทรงคุณวุฒิซ่ึงมาจากผู*แทนกรรมการกองทุนหมู"บ*านจํานวนสิบสี่คน (6)  ผู*ทรงคุณวุฒิอ่ืนจํานวนห*าคน ให*ผู*อํานวยการเป0นกรรมการและเลขานุการ ให*ประธานกรรมการแต"งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตาม (5) และ (6) ตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด การแต"งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิตาม (5) ให*คํานึงถึงชายและหญิงในสัดส"วนท่ีใกล*เคียงกัน ประธานกรรมการอาจแต"งต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการได* มาตรา 17  กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู"ในตําแหน"งคราวละสองปB และอาจได*รับแต"งต้ังอีกได*แต"ไม"เกินสองวาระติดต"อกัน  84 



 ในกรณีท่ีกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิพ*นจากตําแหน"งก"อนวาระ ให*ประธานกรรมการแต"งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิแทน โดยให*มีวาระการดํารงตําแหน"งเท"ากับวาระท่ีเหลืออยู"ของกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิท่ีพ*นจากตําแหน"ง เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได*มีการแต"งต้ังกรรมการผู*ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม" ให*กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ*นจากตําแหน"งตามวาระนั้นอยู"ในตําแหน"งเพ่ือดําเนินการต"อไปจนกว"ากรรมการผู*ทรงคุณวุฒิซ่ึงได*รับแต"งต้ังใหม"เข*ารับหน*าท่ี มาตรา 18  นอกจากการพ*นจากตําแหน"งตามวาระตามมาตรา 17 กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิพ*นจากตําแหน"งเม่ือ (1)  ตาย (2)  ลาออก (3)  คณะกรรมการมีมติให*ออก (4)  เป0นคนไร*ความสามารถหรือคนเสมือนไร*ความสามารถ (5)  ได*รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต"เป0นโทษสําหรับความผิดท่ีได*กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ มาตรา 19  คณะกรรมการมีอํานาจหน*าท่ีดังต"อไปนี้ (1)  กําหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติและสํานักงาน (2)  จัดหาเงินทุนของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ และจัดสรรเงินให*แก"กองทุนหมู"บ*าน (3)  กําหนดหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ"ายเงินของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ (4)  กําหนดหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการนําทรัพยHสินของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติไปหาผลประโยชนH (5)  ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุนหมู"บ*าน (6)  ออกระเบียบเก่ียวกับการคัดเลือก คุณสมบัติ ลักษณะต*องห*าม วาระการดํารงตําแหน"งและการพ*นจากตําแหน"งของกรรมการกองทุนหมู"บ*าน รวมท้ังการบริหารงานและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน (7)  ออกระเบียบเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต*องห*ามของสมาชิก (8)  ออกระเบียบเก่ียวกับการเลิก ยุบรวม หรือแยกกองทุนหมู"บ*าน (9)  ออกระเบียบเก่ียวกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 85 



(10)  ออกระเบียบเก่ียวกับคุณสมบัติ ลักษณะต*องห*าม วาระการดํารงตําแหน"ง การพ*นจากตําแหน"ง การปฏิบัติงานในหน*าท่ีและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู*อํานวยการ (11)  ส"งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนากองทุนหมู"บ*าน (12)  ส"งเสริมและสนับสนุนให*มีการสร*างและพัฒนาเครือข"ายกองทุนในทุกระดับ (13)  แต"งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ (14)  รายงานผลการดําเนินการ ป�ญหาและอุปสรรค รวมท้ังจัดทํางบการเงินของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติให*คณะรัฐมนตรีทราบอย"างน*อยปBละหนึ่งครั้ง (15)  ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านแล*วรายงานต"อคณะรัฐมนตรี (16)  ออกประกาศ ระเบียบ ข*อบังคับ หรือคําสั่ ง  เ พ่ือดําเนินการให* เป0นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (17)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให*เป0นอํานาจหน*าท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ในกรณีท่ีมีการออกระเบียบใหม"เก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต*องห*ามของกรรมการกองทุนหมู"บ*านหรือสมาชิก ถ*ากรรมการกองทุนหมู"บ*านหรือสมาชิกผู*ใดมีคุณสมบัติหรือลักษณะต*องห*ามขัดกับระเบียบใหม"ดังกล"าว ให*ผู*นั้นพ*นจากการเป0นกรรมการกองทุนหมู"บ*านหรือสมาชิก แล*วแต"กรณี มาตรา 20  กรรมการและอนุกรรมการอาจได*รับเบ้ียประชุม ค"าพาหนะ ค"าเบ้ียเลี้ยง ค"าเช"าท่ีพักและค"าใช*จ"ายอย"างอ่ืนในการปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให*จ"ายจากเงินกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยได*รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ท่ีปรึกษาอาจได*รับค"าตอบแทน ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยได*รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง มาตรา 21  ให*กองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติมีสํานักงานใหญ" เรียกว"า “สํานักงานกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ” เรียกโดยย"อว"า “สทบ.” และอาจต้ังสาขาตามความจําเป0น  ก็ได* มาตรา 22  สํานักงานมีอํานาจหน*าท่ีดังต"อไปนี้ (1)  ดําเนินการต"าง ๆ ของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ (2)  เป0นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ (3)  ดําเนินการและประสานงานกับส"วนราชการและองคHการต"างๆ ท่ีเก่ียวข*อง  86 



 (4)  ดําเนินการหรือมอบหมายให*หน"วยงานอ่ืนๆ ดําเนินการในส"วนท่ีเก่ียวข*องกับกองทุนหมู"บ*านและรายงานผลต"อคณะกรรมการ (5)  ติดตามผลและประเมินผลการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน (6)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปBของสํานักงานเสนอต"อคณะกรรมการ (7)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  มาตรา 23  ให*คณะกรรมการเป0นผู*คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม"มีลักษณะต*องห*ามตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดให*ดํารงตําแหน"งผู*อํานวยการ มีอํานาจหน*าท่ีควบคุมดูแลโดยท่ัวไปและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสํานักงาน ผู*อํานวยการอาจแต"งต้ังรองผู*อํานวยการและผู*ช"วยผู*อํานวยการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเป0นผู*ช"วยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ ให*ผู*อํานวยการหรือบุคคลซ่ึงผู*อํานวยการมอบอํานาจ เป0นนายทะเบียนกองทุนหมู"บ*านโดยให*มีอํานาจหน*าท่ีตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ให*ผู*อํานวยการเป0นผู*บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ*าง และรับผิดชอบการบริหารกิจการของสํานักงานให*เป0นไปตามวัตถุประสงคHของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ และตามกฎหมาย ระเบียบ ข*อบังคับ และนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด ในกิจการของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติท่ีเก่ียวข*องกับบุคคลภายนอกให*ผู*อํานวยการเป0นผู*แทนกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ นิติกรรมท่ีผู*อํานวยการกระทําโดยฝWาฝXนระเบียบหรือข*อบังคับท่ีคณะกรรมการกําหนดย"อมไม"ผูกพันกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ ให*ผู*อํานวยการได*รับเงินค"าจ*าง ค"าตอบแทน และเงินอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด วาระการดํารงตําแหน"ง การพ*นจากตําแหน"ง การปฏิบัติงานในหน*าท่ี และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู*อํานวยการ ให*เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด มาตรา 24  เพ่ือประโยชนHในการบริหารงานของสํานักงาน รัฐมนตรีอาจขอให*เจ*าหน*าท่ีของรัฐมาปฏิบัติงานเป0นพนักงานหรือลูกจ*างในสํานักงานเป0นการชั่วคราวได*  ท้ังนี้ เม่ือได*รับอนุมัติจากผู*บังคับบัญชาหรือนายจ*างของผู*นั้น แล*วแต"กรณี เจ*าหน*าท่ีของรัฐผู*ใดได*รับอนุมัติให*มาปฏิบัติงานเป0นพนักงานหรือลูกจ*างของสํานักงานตามวรรคหนึ่ง ให*ถือว"าเป0นการได*รับอนุญาตให*ออกจากราชการหรือออกจากงานไปปฏิบัติงานใดๆ และให*นับเวลาระหว"างท่ีมาปฏิบัติงานในสํานักงาน สําหรับการคํานวณบําเหน็จบํานาญหรือประโยชนHตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือนอยู"ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลาดังกล"าว แล*วแต"กรณี    87 



มาตรา 25 ในกรณีเจ*าหน*าท่ีของรัฐตามมาตรา 24 ขอกลับเข*ารับราชการหรือปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาท่ีอนุมัติ ให*ผู*นั้นมีสิทธิได*รับการบรรจุและแต"งต้ังให*ดํารงตําแหน"งและรับเงินเดือนตามข*อตกลงท่ีทําไว*ในการอนุมัติตามมาตรา 24  หมวด 3 การบัญชีและการตรวจสอบ   มาตรา 26  ภายในกําหนดเวลาหนึ่งร*อยยี่สิบวันนับแต"วันสิ้นปBบัญชีให*สํานักงานจัดทํางบการเงินแสดงฐานะการเงินและทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดเพ่ือเสนอต"อคณะรัฐมนตรี   มาตรา 27  ให*คณะกรรมการแต"งต้ังผู*ตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมู"บ*าน และการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านได*ตามท่ีเห็นสมควรในการนี้ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีหน*าท่ีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู*ตรวจสอบ ให*ผู*ตรวจสอบตามวรรคหนึ่งจัดส"งผลประกอบการและงบการเงินให*สํานักงาน และแสดงความเห็นภายในหกสิบวันนับแต"วันสิ้นปBบัญชี มาตรา 28  ให*มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติแล*วรายงานผลการตรวจสอบให*คณะกรรมการทราบอย"างน*อยปBละหนึ่งครั้ง ให*สํ านักงานจัดทําบัญชีกองทุนหมู"บ* านและชุมชนเ มืองแห"งชาติตามระเบียบ ท่ีคณะกรรมการกําหนด การป6ดบัญชีให*กระทําปBละหนึ่งครั้งตามรอบปBงบประมาณ และให*จัดส"งงบการเงินให*สํานักงานการตรวจเงินแผ"นดินตรวจสอบและแสดงความเห็นภายในหนึ่งร*อยยี่สิบวันนับแต"วันสิ้นปBงบประมาณ เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ"นดินตรวจสอบและแสดงความเห็นแล*ว ให*เสนองบการเงินดังกล"าวต"อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา     88



 หมวด 4 การกํากับและควบคุม  มาตรา 29  ให*รัฐมนตรีมีอํานาจหน*าท่ีกํากับดูแลกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติโดยท่ัวไปเพ่ือให*เป0นไปตามบทบัญญัติแห"งพระราชบัญญัตินี้ และให*สอดคล*องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ในกรณีท่ีผู*อํานวยการเห็นว"ากองทุนหมู"บ*านดําเนินการจัดการกองทุนหมู"บ*านในลักษณะท่ีอาจเป0นเหตุให*เกิดความเสียหายแก"กองทุนหมู"บ*าน หรือกองทุนหมู"บ*านไม"ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข*อบังคับ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ ให*ผู*อํานวยการเป0นผู*พิจารณาสั่งระงับการจ"ายเงินของกองทุนหมู"บ*านหรือให*กองทุนหมู"บ*านชดใช*หรือให*ส"งคืนเงินท่ีเบิกจ"ายไปแล*ว โดยให*แจ*งคําสั่งเป0นหนังสือไปยังกองทุนหมู"บ*าน หากกองทุนหมู"บ*านไม"เห็นด*วยกับคําสั่งตามวรรคสอง ให*มีสิทธิอุทธรณHต"อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต"วันท่ีได*รับคําสั่งของผู*อํานวยการ   บทเฉพาะกาล   มาตรา 30  ให*กองทุนหมู"บ*านท่ีจัด ต้ังข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว"าด*วยคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2544 เป0นกองทุนหมู"บ*านตามพระราชบัญญัตินี้ และให*ดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา 5 แห"งพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาสามปBนับแต"วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ  มาตรา 31  เม่ือได*มีการจัดต้ังกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ให*ถือว"าการดําเนินการตามวัตถุประสงคHของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ (องคHการมหาชน) ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ (องคHการมหาชน) พ.ศ. 2544 เสร็จสิ้นลงแล*ว และให*รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล"าวดําเนินการตามมาตรา 44 (2) แห"งพระราชบัญญัติองคHการมหาชน พ.ศ. 2542 โดยประกาศยุติการดําเนินการของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ (องคHการมหาชน) ในราชกิจจานุเบกษา ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยHสิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ รายได*และลูกจ*างของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ (องคHการมหาชน) ท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ (องคHการมหาชน) พ.ศ. 2544 และของสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในส"วนท่ีเก่ียวกับสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ      ท่ี จัดต้ังข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว"าด*วยคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมือง89 



แห"งชาติ พ.ศ. 2544 ไปเป0นของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ให*คณะกรรมการบริหารกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ (องคHการมหาชน) พ.ศ. 2544 และคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว"าด*วยคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2544 ปฏิบัติหน*าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว"าจะมีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ให*กรรมการกองทุนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว"าด*วยคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2544 ซ่ึงดํารงตําแหน"งอยู"ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ ปฏิบัติหน*าท่ีกรรมการกองทุนหมู"บ*านตามพระราชบัญญัตินี้จนครบวาระ ให*สมาชิกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว"าด*วยคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2544 เป0นสมาชิกต"อไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในวาระเริ่มแรก ให*ผู*อํานวยการของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ (องคHการมหาชน) พ.ศ. 2544 ซ่ึงดํารงตําแหน"งอยู"ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ ปฏิบัติหน*าท่ีผู*อํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว"าสัญญาจ*างผู*อํานวยการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล"าวจะสิ้นสุดลง และเม่ือสัญญาจ*างสิ้นสุดลงแล*วให*ดําเนินการคัดเลือกผู*อํานวยการตามพระราชบัญญัตินี้ต"อไป ในระหว"างยังไม"มีการคัดเลือกผู*อํานวยการตามวรรคหก ให*ประธานกรรมการแต"งต้ังบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติหน*าท่ีแทนผู*อํานวยการไปจนกว"าผู*อํานวยการท่ีได*รับคัดเลือกตามพระราชบัญญัตินี้จะเข*ารับหน*าท่ี ให*นําบรรดาประกาศ ระเบียบ ข*อบังคับ หรือคําสั่ง ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว"าด*วยคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2544 มาใช*บังคับกับการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู"บ*านตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลมจนกว"าจะได*มีประกาศ ระเบียบ ข*อบังคับ หรือคําสั่งของคณะกรรมการท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดเป0นอย"างอ่ืน     หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการเสริมสร*างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู"บ*านและชุมชนเมืองด*วยการให*ชุมชนเป0นผู*กําหนดอนาคตและจัดการหมู"บ*านหรือชุมชนตามภูมิป�ญญาหรือทุนทางสังคมของตนเองในด*านการเรียนรู* การสร*างและการพัฒนาความคิดริเริ่มเพ่ือการแก*ไขป�ญหา การสร*างศักยภาพและความเข*มแข็งทางด*านเศรษฐกิจและสังคมของผู*รับสนองพระบรมราชโองการ พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 90 



 ประชาชนและองคHกรชุมชนในหมู"บ*านและชุมชนเมือง รวมท้ังการกระตุ*นเศรษฐกิจของหมู"บ*านและชุมชนเมืองอันเป0นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ตลอดจนการเสริมสร*างภูมิคุ*มกันทางด*านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการจัดระบบสวัสดิการในชุมชนมีความสําคัญและเป0นสิ่งจําเป0น จึงได*จัดต้ังกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติข้ึน เพ่ือเป0นแหล"งเงินทุนสําหรับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนแก"กองทุนหมู"บ*านเป0นกลไกให*ประชาชนในหมู"บ*านหรือชุมชนเมืองนําไปใช*ในการพัฒนาอาชีพ สร*างงาน สร*างรายได* หรือเพ่ิมรายได* และลดรายจ"ายในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง และเพ่ือให*กองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ รวมท้ังกองทุนหมู"บ*านและกองทุนชุมชนเมือง สามารถพัฒนาเป0นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต โดยมีกระบวนทัศนHด*านการบริหารและการพัฒนาท่ีมุ"งสร*างกระบวนการเรียนรู* ท่ีมีรูปแบบ วิธีการคิด และมุมมองท่ีเป6ดกว*างมีคุณธรรม และมีการเรียนรู*ร"วมกันโดยอาศัยหลักของการเอ้ืออาทรในรูปแบบกัลยาณมิตร ตลอดจนมีการสร*างและพัฒนาความคิดความเข*าใจให*เป0นระบบในลักษณะของการบูรณาการทุกเรื่องเข*าด*วยกันและสนับสนุนให*เกิดเครือข"ายกองทุนในทุกระดับอย"างยั่งยืนและต"อเนื่อง จึงจําเป0นต*องตราพระราชบัญญัตินี้  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู บ'านและชุมชนเมืองแห งชาติ ว าด'วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู บ'านและชุมชนเมืองแห งชาติ พ.ศ. 2551 เพ่ือให*การดําเนินการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมือง สอดคล*อง ตามหลักการ เหตุผล และสาระสําคัญของพระราชบัญญัติกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2547 ให*เหมาะสมยิ่งข้ึน อาศัยความตามมาตรา 19 และมาตรา 31 วรรคท*ายแห"งพระราชบัญญัติกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ                     จึงออกระเบียบว"าด*วยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2551       ไว*แทนดังนี้  หมวด 1  ข'อความท่ัวไป   ข*อ 1  ระเบียบนี้เรียกว"า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ     ว"าด*วยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2551”    ข*อ 2  ระเบียบนี้ให*ใช*บังคับต้ังแต"วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต*นไป    ข*อ 3  ให*ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ ว"าด*วยการ91 



จัดต้ัง และบริหารกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2544 และแก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 - 7) ท่ีออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว"าด*วยคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2544 และแก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 - 5)    ข*อ 4  ให*ประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ ข*อ 5  ในระเบียบนี้  “กองทุนหมู"บ*าน” หมายความว"า กองทุนหมู"บ*าน หรือกองทุนชุมชนเมือง แล*วแต"กรณี    “หมู"บ*าน” หมายความว"า หมู"บ*านท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว"าด*วยลักษณะปกครองท*องท่ี “ชุมชนเมือง” หมายความว"า ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพ้ืนท่ี อ่ืน ท้ังนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑHวิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด    “คณะกรรมการ” หมายความว"า คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ    “คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด” หมายความว"า คณะอนุกรรมการสนับสนุน และติดตามการดําเนินงานกองทุนหมู"บ*านระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร  “คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ” หมายความว"า คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมู"บ*านระดับอําเภอ หรือเขต    “คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน” หมายความว"า คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านหรือ คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล*วแต"กรณี    “กรรมการกองทุนหมู"บ*าน” หมายความว"า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านหรือ กรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล*วแต"กรณี    “สํานักงาน” หมายความว"า สํานักงานกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ    “ธนาคาร” หมายความว"า ธนาคารท่ีคณะกรรมการกําหนดให*ใช*บริการในการดําเนินงานกองทุนหมู"บ*าน “ครัวเรือน” หมายความว"า ครอบครัวตามทะเบียนบ*าน อันประกอบด*วยบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพ่ีน*อง เป0นต*น อยู"รวมกัน    “หัวหน*าครัวเรือน” หมายความว"า ผู*มีชื่อเป0นเจ*าบ*านตามทะเบียนบ*าน    “หุ*น” หมายความว"า การออมทรัพยHในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลค"าของหุ*นให*เป0นไปตามระเบียบ หรือข*อบังคับท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด    “เงินฝากสัจจะ” หมายความว"า เงินท่ีสมาชิกตกลงท่ีจะฝากหรือออมไว*กับกองทุนหมู"บ*านโดยให* ถือว"าเงินออมเป0นเงินสะสม ให*เป0นไปตามระเบียบหรือข*อบังคับท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด    “เงินรับฝาก” หมายความว"า เงินรับฝากประเภทต"างๆ นอกเหนือจากเงินออมตามทีกองทุน หมู"บ*านกําหนด     92 



 “สมาชิก” หมายความว"า สมาชิกของกองทุนหมู"บ*าน หรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง แล*วแต"กรณี    “ท่ีประชุมสมาชิก” หมายความว"า ท่ีประชุมใหญ"สามัญประจําปBหรือท่ีประชุมใหญ"วิสามัญ    “บัญชีกองทุนหมู"บ*าน” หมายความว"า บัญชีเงินฝากออมทรัพยHภายใต*ชื่อกองทุนหมู"บ*าน   (ชื่อหมู"บ*านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที 1 ซ่ึงกองทุนหมู"บ*านเป6ดไว*รองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล    “บัญชีเงินสะสม” หมายความว"า บัญชีเงินฝากออมทรัพยHภายใต*ชื่อกองทุนหมู"บ*าน         (ชื่อหมู"บ*าน หรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีท่ี 2 ซ่ึงกองทุนหมู"บ*านเป6ดไว*รองรับเงินฝากประเภทอ่ืน นอกเหนือจากเงินท่ีได*รับการจัดสรรจากรัฐบาล    “บัญชีเ งินกู*ยืม” หมายความว"า บัญชีเ งินฝากออมทรัพยHภายใต*ชื่อกองทุนหมู"บ*าน           (ชื่อหมู"บ*าน หรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีท่ี 3 ซ่ึงกองทุนหมู"บ*านเป6ดไว*รองรับการกู*ยืมเงินจากสถาบันการเงิน    “บัญชีเงินอุดหนุน” หมายความว"า บัญชีเงินฝากออมทรัพยHภายใต*ชื่อกองทุนหมู"บ*าน       (ชื่อหมู"บ*าน หรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีท่ี 4 ซ่ึงกองทุนหมู"บ*านเป6ดไว*รองรับเงินอุดหนุน หรือเงินบริจาค หมวด 2  กองทุนหมู บ'านและชุมชนเมืองแห งชาติ   ข*อ 7  ปรัชญาหรือหลักการสําคัญของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ คือ    (1)  เสริมสร*างสํานึกความเป0นชุมชนและท*องถ่ิน    (2)  ชุมชนเป0นผู*กําหนดอนาคต และจัดการหมู"บ*านและชุมชนด*วยคุณค"า และภูมิป�ญญาของตนเอง    (3)  เก้ือกูลประโยชนHต"อผู*ด*อยโอกาสในหมู"บ*านและชุมชน    (4)  เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู*ร"วมกันระหว"างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม    (5)  กระจายอํานาจให*ท*องถ่ิน และพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน    ข*อ 8  กองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ มีวัตถุประสงคHดังต"อไปนี้    (1)  เป0นแหล"งเงินทุน เพ่ือจัดสรรให*กองทุนหมู"บ*านสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ     สร*างงาน สร*างรายได* เพ่ิมรายได* และลดรายจ"าย หรือสําหรับการส"งเสริม และพัฒนาไปสู"การสร*างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนHส"วนรวมอ่ืนใดให*แก"ประชาชนในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง    (2)  เป0นผู*จัดหาแหล"งเงินทุน และประสานงานในการกู*ยืมเงินระหว"างกองทุนหมู"บ*าน    (3)  ส"งเสริม และพัฒนาหมู"บ*าน หรือชุมชนเมืองให*มีขีดความสามารถในการจัดระบบและ บริหารจัดการกองทุนหมู"บ*านของตนเอง    93 



(4)  สนับสนุนการเสริมสร*างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู"บ*านหรือชุมชนเมืองท้ังในด*าน การเรียนรู* การสร*างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือการแก*ไขป�ญหา และเสริมสร*างศักยภาพ และส"งเสริม เศรษฐกิจพอเพียงในหมู"บ*าน หรือชุมชนเมือง    (5)  สนับสนุนการเสริมสร*างศักยภาพ และความเข*มแข็งท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมให*แก" ประชาชนในหมู"บ*าน หรือชุมชนเมือง ข*อ 9  ทุนและทรัพยHสินในการดําเนินการของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ ประกอบด*วย    (1)  เงิน หรือทรัพยHสินท่ีได*รับโอนมาตามมาตรา 31 แห"งพระราชบัญญัติกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. 2547    (2)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    (3)  เงิน หรือทรัพยHสินอ่ืนท่ีกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติได*รับบริจาคโดยปราศจากเง่ือนไขหรือข*อผูกพันใดๆ    (4)  ดอกผล รายได*หรือผลประโยชนHท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยHสินของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ    ข*อ 10  ให*กองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติเป6ดบัญชีเงินฝากออมทรัพยH “กองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ” กับธนาคาร เพ่ือสํารองจ"ายและเตรียมจัดสรรให*แก"กองทุนหมู"บ*านให*ธนาคาร โอนเงินจาก “บัญชีกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ” เข*าบัญชีกองทุนหมู"บ*านตามคําสั่งจ"ายของคณะกรรมการ    ข*อ 11  ให*คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติไปยังบัญชีกองทุนหมู"บ*านและบัญชีกองทุนชุมชนเมืองตามข*อ 12 แห"งระเบียบนี้ บัญชีละหนึ่งล*านบาทภายใน ระยะเวลาสามสิบวัน นับแต"วันท่ีได*รับแจ*งเป0นหนังสือจากคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดใน กรณีคณะกรรมการไม"สามารถจัดสรรเงินให*เสร็จสินภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งให*ขยาย ระยะเวลาต"อได*อีกไม"เกินสิบห*าวัน    ข*อ 12  ในการอนุมัติให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเริ่มเข*าบริหารจัดการและเบิกจ"ายเงินจากบัญชีกองทุนหมู"บ*าน หรือบัญชีกองทุนชุมชนเมืองให*คณะกรรมการพิจารณาในหลักการ ดังนี้    (1)  ความพร*อม ความสนใจ และการมีส"วนร"วมของประชาชนในหมู"บ*าน หรือชุมชนเมืองรวมท้ังการแสดงออกอย"างชัดเจนซ่ึงความพร*อมในการเข*าร"วมบริหารจัดการกองทุนหมู"บ*าน และ                 การควบคุมดูแลกันเองในการใช*ประโยชนHจากกองทุนหมู"บ*านของประชาชนในหมู"บ*าน หรือชุมชนเมือง    (2)  ความพร*อมของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านท่ีเป0นความพร*อมของบุคคลด*านความรู*และ ประสบการณHในการบริหารจัดการกองทุนทางสังคมของหมู"บ*าน หรือชุมชนเมือง เช"น กลุ"มออม94 



 ทรัพยH ธนาคารหมู"บ*าน กองทุนอาชีพ และกองทุนสวัสดิการ และความพร*อมในการเข*าบริหารจัดการกองทุน หมู"บ*าน    (3)  การบริหารจัด การกองทุนหมู"บ*านท่ีสอดรับและเก้ือกูลกันในส"วนเงินอุดหนุนจากกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ และกองทุนทางสังคมหรือกองทุนท่ีหน"วยงานราชการจัดต้ังข้ึน    (4)  การมีระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน โดยสมาชิก และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมของกองทุนหมู"บ*านท้ังในด*านเศรษฐกิจ สังคม และการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือความโปร"งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต*บังคับแห"งบทบัญญัติในหมวด 5 แห"งระเบียบนี้  เ ม่ือคณะกรรมการจัดสรรเงินกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติไปยังบัญชีกองทุนหมู"บ*านและบัญชีกองทุนชุมชนเมือง ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านดําเนินการบริหารจัดการกองทุนหมู"บ*านตามระเบียบข*อบังคับกองทุนหมู"บ*าน    ข*อ 13  ในกรณีท่ีผู*อํานวยการเห็นว"ากองทุนหมู"บ*านดําเนินการกองทุนหมู"บ*านในลักษณะท่ีอาจเป0นเหตุให*เกิดความเสียหายแก"กองทุนหมู"บ*าน หรือกองทุนหมู"บ*านไม"ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข*อบังคับ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ ให*ผู*อํานวยการเป0นผู*พิจารณาสั่งระงับการจ"ายเงินของกองทุนหมู"บ*านหรือให*กองทุนหมู"บ*านชดใช*หรือให*ส"งคืนเงินท่ีเบิกจ"ายไปแล*ว โดยให*แจ*งคําสั่งเป0นหนังสือไปยังกองทุนหมู"บ*าน หากกองทุนหมู"บ*านไม"เห็นด*วยกับคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให*มีสิทธิอุทธรณH            ต"อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต"วันท่ีได*รับคําสั่งของผู*อํานวยการ    หมวด 3  คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมู บ'าน   ข*อ 14  ให*มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ประกอบด*วย ผู*ว"าราชการจังหวัดเป0นประธาน ปลัดจังหวัดเป0นรองประธาน ผู*แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู*แทนธนาคารออมสิน ผู*แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณHการเกษตร ผู*แทนธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)      คลังจังหวัด ผู*แทนสถาบันการศึกษาหรือศูนยHการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ประชาสัมพันธHจังหวัด ท*องถ่ินจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษยHจังหวัด นายกองคHการบริหารส"วนจังหวัด ผู*ทรงคุณวุฒิจากองคHกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนห*าคน ผู*แทนคณะกรรมการเครือข"ายกองทุนหมู"บ*านระดับจังหวัด จํานวนห*าคน เป0นอนุกรรมการ พัฒนาการจังหวัด เป0นอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหน*ากลุ"มแผนงานและข*อมูลสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป0นอนุกรรมการและผู*ช"วยเลขานุการคนท่ีหนึ่ง พนักงานสํานักงาน เป0นอนุกรรมการและผู*ช"วยเลขานุการคนท่ีสอง        95 



ให*ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ออกคําสั่งแต"งต้ังผู*ทรงคุณวุฒิจากองคHกร ประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนห*าคน สําหรับผู*แทนคณะกรรมการเครือข"ายกองทุนหมู"บ*านระดับจังหวัดจํานวนห*าคน ให*เครือข"ายกองทุนหมู"บ*านเลือกกันเอง แล*วเสนอชื่อต"อประธานคณะอนุกรรมการ สนับสนุนระดับจังหวัด เพ่ือออกคําสั่งแต"งต้ังต"อไป  ให*คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด มีอํานาจหน*าท่ี ดังนี้ (1)  รับข้ึนทะเบียนกองทุนหมู"บ*านตามระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด    (2)  สนับสนุนให*เกิดการเตรียมความพร*อมของหมู"บ*านและชุมชนเมือง และให*ความเห็นผลการประเมินความพร*อมของกองทุนหมู"บ*าน ซ่ึงผ"านการประเมินของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอร"วมกับชุมชนตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด (3)  จัดทํายุทธศาสตรH แผนงาน และงบประมาณการพัฒนา และบูรณาการการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู"บ*าน (4)  เป0นหน"วยสนับสนุนการจัดการความรู*ให*กับกองทุนหมู"บ*าน ตลอดจนเครือข"ายกองทุนหมู"บ*านทุกระดับ (5)  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมู"บ*านในจังหวัด ให*เป0นไปตามระเบียบหรือ วิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนดเพ่ือให*เกิดความโปร"งใส และบรรลุตามเปNาหมาย และวัตถุประสงคH (6)  ประสานความร"วมมือ เพ่ือสนับสนุนด*านวิชาการ และการจัดการให*สอดคล*องกับสภาพป�ญหา และความต*องการของกองทุนหมู"บ*านในจังหวัด (7)  จัดทําระบบข*อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข*อมูลเก่ียวกับกองทุนหมู"บ*านต"างๆ ในจังหวัดเพ่ือเผยแพร" ประชาสัมพันธHแก"ประชาชน และส"วนท่ีเก่ียวข*องต"างๆ ทราบ (8)  รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู"บ*านในจังหวัดให*คณะกรรมการทราบตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด    (9)  แต"งต้ังคณะทํางานเพ่ือช"วยดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ีของคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดับจังหวัด   (10)  ปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย    ข*อ 15  ให* มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุง เทพมหานคร ประกอบด*วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป0นประธาน ผู*แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป0นรองประธาน ผู*แทนการเคหะแห"งชาติ ผู*แทนสํานักงานส"งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษยH ผู*แทนธนาคารออมสิน ผู*แทนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณHการเกษตร ผู*แทนธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ผู*อํานวยการสํานักการคลังกรุงเทพมหานคร ผู*ทรงคุณวุฒิจากองคHกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนห*าคน ผู*แทนคณะกรรมการเครือข"ายกองทุนชุมชนเมือง96



กรุงเทพมหานคร จํานวนห*าคน เป0นอนุกรรมการ ผู*อํานวยการสํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครเป0นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู*อํานวยการกองพัฒนาชุมชน สํานักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครเป0นอนุกรรมการและผู*ช"วยเลขานุการคนท่ีหนึ่ง พนักงานสํานักงาน เป0นอนุกรรมการและผู*ช"วยเลขานุการคนท่ีสอง ให*ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร ออกคําสั่งแต"งต้ังผู*ทรงคุณวุฒิจากองคHกรประชาชน และอ่ืนๆ จํานวนห*าคน สําหรับผู*แทนคณะกรรมการเครือข"ายกองทุนชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร จํานวนห*าคน ให*เครือข"ายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเอง แล*วเสนอชื่อต"อประธาน คณะอนุกรรมการ สนับสนุนระดับกรุงเทพมหานครเพ่ือออกคําสั่งแต"งต้ังต"อไป ให*คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานครมีอํานาจหน*าท่ี ดังนี้    (1)  รับข้ึนทะเบียนกองทุนหมู"บ*านตามระเบียบและวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด    (2)  สนับสนุนให*เกิดการเตรียมความพร*อมของชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร และให*ความเห็นผลการประเมินความพร*อมของกองทุนหมู"บ*าน ซ่ึงผ"านการประเมินของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตร"วมกับชุมชนตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด (3)  จัดทํายุทธศาสตรH แผนงาน และงบประมาณการพัฒนา และบูรณาการการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู"บ*านในเขตกรุงเทพมหานคร    (4)  เป0นหน"วยสนับสนุนการจัดการความรู*ให*กับกองทุนหมู"บ*านในเขตกรุงเทพมหานครตลอดจนเครือข"ายกองทุนชุมชนเมืองทุกระดับ    (5)  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนหมู"บ*านในเขตกรุงเทพมหานคร ให*เป0นไปตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนดเพ่ือให*เกิดความโปร"งใส และบรรลุตามเปNาหมายและวัตถุประสงคH   (6)  ประสานความร"วมมือ เพ่ือสนับสนุนด*านวิชาการ และการจัดการให*สอดคล*องกับสภาพป�ญหา และความต*องการของกองทุนหมู"บ*านในเขตกรุงเทพมหานคร    (7)  จัดทําระบบข*อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข*อมูลเก่ียวกับกองทุนหมู"บ*านต"างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเผยแพร" ประชาสัมพันธHแก"ประชาชนและส"วนท่ีเก่ียวข*องต"างๆ ทราบ    (8)  รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู"บ*านในเขตกรุง เทพมหานคร ให*คณะกรรมการ ทราบตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติท่ีคณะกรรมการกําหนด    (9)  แต"งต้ังคณะทํางานเพ่ือช"วยดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ีของคณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดับกรุงเทพมหานคร    (10)  ปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย    ข*อ 16  ให*มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ประกอบด*วย นายอําเภอ เป0นประธาน ปลัดอําเภอ หัวหน*ากลุ"มหรือฝWายบริหารงานปกครอง เป0นรองประธาน ปลัดเทศบาลหรือปลัดเมือง พัทยาท*องถ่ินอําเภอ เกษตรอําเภอ ผู*อํานวยการศูนยHบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ97



ผู*แทนสถาบันการเงินท่ีเก่ียวข*อง ผู*ทรงคุณวุฒิจากองคHกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนห*าคน ผู*แทนคณะกรรมการ เครือข"ายกองทุนหมู"บ*านระดับอําเภอ จํานวนห*าคน เป0นอนุกรรมการ พัฒนาการอําเภอเป0นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ*าหน*าท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จํานวนหนึ่งคน เป0นอนุกรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ ให*ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ออกคําสั่งแต"งต้ังผู*ทรงคุณวุฒิจากองคHกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนห*าคน สําหรับผู*แทนคณะกรรมการเครือข"ายกองทุนหมู"บ*านระดับอําเภอ จํานวนห*าคน ให*เครือข"ายกองทุนหมู"บ*านเลือกกันเอง แล*วเสนอชื่อต"อประธานคณะอนุกรรมการ สนับสนุนระดับอําเภอ เพ่ือออกคําสั่งแต"งต้ังต"อไป ให*คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ มีอํานาจหน*าท่ี ดังนี้ (1) สนับสนุนการเตรียมความพร*อมของกองทุนหมู"บ*านในอําเภอด*วยกระบวนการเรียนรู*การมีส"วนร"วม และการพึงพาตนเอง    (2)  จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตรH แผนงานงบประมาณกองทุนหมู"บ*านของจังหวัด (3)  จัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือบูรณาการการพัฒนากองทุนหมู"บ*าน    (4)  เป0นหน"วยจัดการความรู*เพ่ือบูรณาการการพัฒนากองทุนหมู"บ*าน (5)  ติดตาม ตรวจสอบ ให*คําแนะนําการแก*ไขป�ญหา ข*อร*องเรียน ข*อขัดแย*งของกองทุนหมู"บ*าน (6)  รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู"บ*านในอําเภอให*คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดตามระเบียบหรือวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด    (7)  ปฏิบัติหน*าท่ีตามท่ีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดมอบหมาย    ข*อ 17  ให*มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด*วยผู*อํานวยการเขต เป0นประธาน ผู*แทนสํานักงานอัยการสูงสุด เป0นรองประธาน ผู*ช"วยผู*อํานวยการเขต หัวหน*าฝWายการคลังเขต ผู*ทรงคุณวุฒิจากองคHกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนห*าคน ผู*แทนคณะกรรมการเครือข"าย กองทุนชุมชนเมืองระดับเขต จํานวนห*าคน เป0นอนุกรรมการ หัวหน*าฝWายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ สังคมเขต เป0นอนุกรรมการและเลขานุการ นักพัฒนาชุมชนระดับ 6 ตามท่ีผู*อํานวยการเขตมอบหมาย จํานวนหนึ่งคน เป0นอนุกรรมการและผู*ช"วยเลขานุการ ให*ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับ เขตออกคําสั่งแต"งต้ังผู*ทรงคุณวุฒิจากองคHกรประชาชนและอ่ืนๆ จํานวนห*าคน สําหรับผู*แทนคณะกรรมการเครือข"ายกองทุนชุมชนเมืองระดับเขต จํานวนห*าคน       ให*เครือข"ายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเอง แล*วเสนอชื่อต"อประธานคณะอนุกรรมการ สนับสนุนระดับเขต เพ่ือออกคําสั่งแต"งต้ังต"อไป ให*คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตกรุงเทพมหานคร        มีอํานาจหน*าท่ี ดังนี้     98 



 (1)  สนับสนุนการเตรียมความพร*อมของกองทุนหมู"บ*านในระดับเขตด*วยกระบวนการเรียนรู* การมีส"วนร"วม และการพ่ึงพาตนเอง    (2)  จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับแผนยุทธศาสตรH แผนงานงบประมาณกองทุนหมู"บ*านในระดับเขตกรุงเทพมหานคร    (3)  จัดทําแผนงานและโครงการ เพ่ือบูรณาการการพัฒนากองทุนหมู"บ*านในระดับเขตกรุงเทพมหานคร    (4)  เป0นหน"วยจัดการความรู*  เพ่ือบูรณาการการพัฒนากองทุนหมู"บ*านในระดับเขตกรุงเทพมหานคร (5)  ติดตาม ตรวจสอบ ให*คําแนะนําการแก*ไขป�ญหา ข*อร*องเรียน ข*อขัดแย*งของกองทุนหมู"บ*านในระดับเขตกรุงเทพมหานคร    (6)  รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนหมู"บ*านในเขตให*คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานครตามระเบียบ หรือวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด    (7)  ปฏิบัติหน*าท่ีตามท่ีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานครมอบหมาย ข*อ 18  ให*ประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ แต"งต้ังคณะอนุกรรมการสนับสนุน และติดตามการดําเนินงานกองทุนชุมชนอ่ืนท่ีจะดําเนินการจัดต้ังเป0นกอง ทุนหมู"บ* านตามแต"กรณี  โดยให* มี อํานาจหน*า ท่ี ในลักษณะเ ดียว กัน  หรือ เส มือนกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมู"บ*านระดับอําเภอ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมู"บ*านระดับจังหวัด ในระยะเริ่มแรก หากประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร อําเภอ และเขต ท่ียังไม"ได*แต"งต้ังผู*ทรงคุณวุฒิจากองคHกรประชาชนและอ่ืนๆ ผู*แทนคณะกรรมการเครือข"าย กองทุนหมู"บ*านเป0นอนุกรรมการตามข*อ 14 ข*อ 15 ข*อ 16 และข*อ 17 ให*คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับต"างๆ สามารถดําเนินการประชุมได*โดยให*ถือว"าครบองคHประชุมตลอดจนมีอํานาจหน*าท่ีตาม วรรคสามของข*อ 14 ข*อ 15 ข*อ 16 และข*อ 17 ได* เพ่ือส"งเสริม และสนับสนุนกลไกของท*องถ่ินในการดําเนินการพัฒนา การเรียนรู*ร"วมกันในการบริหารการจัดการกองทุนด*วยความสมัครใจ ให*คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานครแต"งต้ังคณะทํางาน โดยคํานึงถึงผู*แทนเครือข"ายกองทุนหมู"บ*าน ผู*แทนกลุ"มหรือองคHกรประชาชน เครือข"ายชุมชน ปราชญHชาวบ*าน ผู*นําธรรมชาติในท*องถ่ินท่ีความรู*หรือมีประสบการณH ด*านการพัฒนากองทุน หรือพัฒนาชุมชนท*องถ่ินในจํานวนตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี โดยให*มีบทบาทในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร   99 



หมวด 4 คณะกรรมการกองทุนหมู บ'าน   ข*อ 19  ให*กองทุนหมู"บ*านแต"ละกองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน จํานวนไม"น*อยกว"าเก*าคนแต"ไม"เกินสิบห*าคน ซ่ึงมาจากสมาชิกโดยการคัดเลือกกันเองจากบุคคลท่ีมีความรู* ความสามารถและมี ความรับผิดชอบท่ีจะบริหารจัดการกองทุนหมู"บ*าน เป0นท่ียอมรับของประชาชนในหมู"บ*านและชุมชน เมือง และต*องมีคุณสมบัติและไม"มีลักษณะต*องห*ามตามข*อ 20  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านนั้นควรคํานึงถึงจํานวนกรรมการชายและหญิง ในสัดส"วนท่ีใกล*เคียงกัน  หลักเกณฑHและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู"บ*านนั้น ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ออกระเบียบข*อบังคับกองทุนหมู"บ*านตามมติของท่ีประชุมสมาชิก โดยให*คํานึงถึงหลักศาสนา วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของแต"ละหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง    ข*อ 20  กรรมการกองทุนหมู"บ*านต*องมีคุณสมบัติ และไม"มีลักษณะต*องห*าม ดังนี้ (1)  เป0นผู*ชื่ออยู"ในทะเบียนบ*านและท่ีอยู"อาศัยในหมู"บ*านหรือชุมชนเมืองติดต"อกันเป0นระยะเวลาไม"น*อยกว"าสองปB ก"อนวันท่ีได*รับคัดเลือกเป0นกรรมการกองทุนหมู"บ*าน (2)  เป0นผู*บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปBบริบูรณH หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชยH (3)  เป0นผู* ท่ีไม"มีความประพฤติบกพร"องในศีลธรรมอันดีมีความรับผิดชอบ เสียสละมีส"วนร"วม ในกิจกรรมชุมชน ไม"ติดการพนัน ไม"เก่ียวข*องกับสิ่งเสพติด และไม"มีประวัติเสียหายทางด*านการเงิน ตลอดจนยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHเป0นประมุข (4)  ไม" เป0นบุคคลวิกลจริตท่ีศาลสั่ งให* เป0นคนไร*ความสามารถ หรือคนเสมือนไร*ความสามารถ หรือบุคคลล*มละลาย (5)  ไม"เคยได*รับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต"เป0นโทษสําหรับความผิดท่ีได*กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ    (6)  ไม"เคยต*องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว"ากระทําความผิดต"อตําแหน"งหน*าท่ีราชการ หรือความผิดต"อทรัพยHสิน เว*นแต"ความผิดฐานทําให*เสียทรัพยH หรือบุกรุก    (7)  ไม"เคยถูกให*ออก ปลดออก หรือไล"ออกจากราชการ องคHกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน"วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทําความผิดวินัยอย"างร*ายแรงฐานทุจริตต"อหน*าท่ี หรือสร*างความเสียหายอย"างร*ายแรงแก"ทางราชการ องคHกร หรือหน"วยงานท่ีสังกัด    (8)  ไม"เป0นผู*ท่ีเคยพ*นจากตําแหน"งคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ตามข*อ 23 (3) และ (4) 100 



 ข*อ 21  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีอํานาจหน*าท่ี ดังนี้ (1)  บริหารจัดการกองทุนหมู"บ*าน รวมท้ังตรวจสอบ กํากับ ดูแล และจัดสรรดอกผล รายได*หรือ ผลประโยชนHท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยHสินของกองทุนหมู"บ*าน    (2)  ออกประกาศ ระเบียบ หรือข*อบังคับเก่ียวกับการบริหารกองทุนหมู"บ*าน    (3)  จัดต้ังสํานักงานกองทุนหมู"บ*าน หรือสํานักงานกองทุนชุมชนเมือง แล*วแต"กรณี    (4)  รับสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก    (5)  จัดหาทุนจากแหล"งเงินทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด    (6)  พิจารณาเงินกู*ยืมให*แก"สมาชิก หรือกองทุนหมู"บ*านอ่ืนตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ี คณะกรรมการกําหนด    (7)  ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู"บ*าน   (8)  จัดทําบัญชีของกองทุนหมู"บ*านตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด    (9)  สํารวจ และจัดทําข*อมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข*อมูลและการดําเนินการเก่ียวกับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีอยู"แล*วในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง    (10)  พิจารณาดําเนินการใดๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนHส"วนรวมอ่ืนใดของสมาชิกและหมู"บ*าน หรือชุมชนเมือง    (11)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให*สอดรับและเก้ือกูลกับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีอยู"แล*วในหมู"บ*าน หรือชุมชนเมือง  (12)  ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมู"บ*าน    (13)  รายงานผลการดําเนินการป�ญหา และอุปสรรค รวมท้ังฐานะการเงินของกองทุนหมู"บ*านให* คณะกรรมการทราบอย"างน*อยปBละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล"าวให*สมาชิกทราบตามท่ีคณะกรรมการกําหนด (14)  ปฏิ บั ติหน*า ท่ีให* เป0นไปตามประกาศ ระเ บียบ ข*อบัง คับ หรือ คําสั่ งตามท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมายดําเนินการใดๆ ตาม (10) ให*ใช*จ"ายจากเงินรายไดข*องกองทุนหมู"บ*าน ซ่ึงไม"ใช"เงินท่ีได*รับจัดสรรจากกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ   ข*อ 22  กรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีวาระการดํารงตําแหน"งคราวละสองปB เม่ือครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งปBนับแต"วันท่ีกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ตามข*อ 28 เข*าดํารงตําแหน"งให*กรรมการกองทุนหมู"บ*านจับสลากออกจํานวนก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านท้ังหมด กรรมการกองทุนหมู"บ*านท่ีถูกจับสลากออกไม"ถือว"าพ*นตําแหน"งตามวาระ กรรมการกองทุนหมู"บ*านท่ีพ*นตําแหน"งอาจ ได*รับคัดเลือกอีกได* ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนหมู"บ*านพ*นจากตําแหน"งตามวรรคสอง 101 



และพ*นจากตําแหน"งตามวาระ ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ประกอบด*วยกรรมการกองทุนหมู"บ*านท้ังหมดเท"าท่ีมีอยู"จัดให*มีการคัดเลือกบุคคลเข*า ดํารงตําแหน"งแทนกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ซ่ึงพ*นจากตําแหน"งตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีกําหนดไว*ในข*อ 19 ภายในระยะเวลาสามสิบวันกรรมการกองทุนหมู"บ*านซ่ึงพ*นจากตําแหน"งตามวาระอาจได*รับคัดเลือกอีกได* แต"จะดํารงตําแหน"งเกินสองวาระติดต"อกันไม"ได* เว*นแต"ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ซ่ึงพ*นจากตําแหน"งตามวาระได*รับมติจากท่ีประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียงสามในสี่รับรองให*เป0นกรรมการกองทุนหมู"บ*านต"อและมีความประสงคHท่ีจะปฏิบัติงานต"อไปใหม"สิทธิเป0นกรรมการกองทุนหมู"บ*านต"อไปตามวาระ ให*กองทุนหมู"บ*านจัดทํารายงานการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านท่ีได*รับการคัดเลือกเสนอให*คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขตทราบ    ข*อ 23  นอกจากการพ*นจากตําแหน"งตามวาระแล*ว กรรมการกองทุนหมู"บ*านพ*นจากตําแหน"งเม่ือ (1)  ตาย    (2)  ลาออก    (3)  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน มีมติให*ออกด*วยคะแนนเสียงเกินกว"าสองในสามของจํานวน กรรมการกองทุนหมู"บ*านท้ังหมดเท"าท่ีมีอยู"    (4)  ท่ีประชุมสมาชิกมีมติให*ออกด*วยคะแนนเสียงเกินกว"าสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด    (5)  ลักษณะต*องห*าม ตามข*อ 20 (4) (5) (6) และ (7) (6)  คณะกรรมการให*ออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได*ว"าขาดคุณสมบัติและ           มีลักษณะต*องห*ามตามข*อ 20   ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนหมู"บ*านพ*นจากตําแหน"งก"อนวาระ คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านอาจแต"งต้ังบุคคลจากสมาชิกเข*าดํารงตําแหน"งกรรมการกองทุนหมู"บ*านแทนก็ได* และให*ผู*ท่ีได*รับแต"งต้ังแทนอยู"ในตําแหน"งเท"ากับวาระท่ีเหลืออยู"ของผู*ท่ีตนแทน    ให*นําบทบัญญัติในข*อ 22 วรรคสี่ มาบังคับใช*กับกรรมการกองทุนหมู"บ*านซ่ึงพ*นจากตําแหน"ง ตาม (2) และ (3) ข*อ 24  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเลือกกรรมการด*วยกันเป0นประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*าน รองประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*าน เหรัญญิกกองทุนหมู"บ*าน และเลขานุการกองทุนหมู"บ*าน    ข*อ 25  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านต*องมีกรรมการมาประชุมเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการกองทุนหมู"บ*านท้ังหมดเท"าท่ีมีอยู"ในขณะนั้น จึงจะเป0นองคHประชุม   102 



 ถ*าประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*านไม"มาประชุม หรือไม"อาจปฏิบัติหน*าท่ีได*ให*รองประธาน กรรมการกองทุนหมู"บ*านทําหน*าท่ีประธานในท่ีประชุม ถ*าประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*านและรอง ประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*านไม"มาประชุม หรือไม"อาจปฏิบัติหน*าท่ีได*ให*กรรมการกองทุนหมู"บ*าน ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหมู"บ*านคนหนึ่งเป0นประธานในท่ีประชุม    การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก กรรมการกองทุนหมู"บ*านคนหนึ่งให*มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ*าคะแนนเท"ากันให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป0นเสียงชี้ขาด    กรรมการกองทุนหมู"บ*านผู*ใดมีส"วนได*ส"วนเสียเป0นส"วนตัวในเรื่องใด ห*ามไม"ให*เข*าร"วมประชุม เรื่องนั้น    หมวด 5  กองทุนหมู บ'านและสมาชิก   ข*อ 26  กองทุนหมู"บ*านมีวัตถุประสงคH ดังต"อไปนี้ (1)  เป0นแหล"งเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการลงทุน เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร*างงาน สร*างรายได* เพ่ิมรายได* และลดรายจ"าย หรือสําหรับการส"งเสริมและพัฒนาไปสู"การสร*างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนHส"วนรวมอ่ืนใดให*แก"ประชาชนในหมู"บ*าน หรือชุมชนเมือง    (2)  เป0นแหล"งเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือบรรเทาความเดือดร*อนเร"งด"วนสําหรับประชาชนในหมู"บ*าน หรือชุมชนเมือง    (3)  รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล"งเงินทุนอ่ืน เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคH   (4)  ให*กู*ยืมเงินแก"กองทุนหมู"บ*านอ่ืน เพ่ือประโยชนHในการสร*างความเข*มแข็งให*แก"เศรษฐกิจ ของหมู"บ*าน หรือชุมชนเมือง    (5)  กระทําการใดๆ เพ่ือพัฒนาองคHความรู* คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิก หรือประชาชนในหมู"บ*านหรือชุมชนเมือง รวมท้ังเสริมสร*างความเข*มแข็งทางด*านเศรษฐกิจของกองทุน หมู"บ*านตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด    ข*อ 27  กองทุนหมู"บ*าน ประกอบด*วยเงินและทรัพยHสิน ดังนี้    (1)  เงินท่ีคณะกรรมการจัดสรรให* (2)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    (3)  เงินท่ีสมาชิกนํามาลงหุ*นหรือฝากไว*กับกองทุนหมู"บ*านตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 103 



(4) เงิน หรือทรัพยHสินอ่ืนท่ีกองทุนหมู"บ*านได*รับบริจาคโดยปราศจากเง่ือนไข หรือข*อผูกพันใดๆ (5)  ดอกผล รายได* หรือผลประโยชนHท่ีเกิดจากเงิน หรือทรัพยHสินของกองทุนหมู"บ*าน ข*อ 28  ในวาระเริ่มแรกในส"วนของหมู"บ*านให*ผู*ใหญ"บ*านเรียกประชุมหัวหน*าครัวเรือนในหมู"บ*าน ครัวเรือนละหนึ่งคน เพ่ือเป6ดเวทีชาวบ*านในการชี้แจง ทําความเข*าใจ เตรียมความพร*อม และดําเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านจากผู* ท่ี มี คุณสมบั ติตามข*อ 20 โดยมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอเป0นผู*ให*คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนสนับสนุนให*การเลือกสรรดําเนินไปด*วยความโปร"งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม    การประชุมตามวรรคหนึ่ง ผู*มาประชุมจะต*องมีหัวหน*าครัวเรือน จํานวนไม"น*อยกว"าสามในสี่ของครัวเรือนท้ังหมดในหมู"บ*าน ทังนี้ หัวหน*าครัวเรือนอาจมอบหมายให*ผู*แทนครัวเรือนเข*าประชุมแทนได* เม่ือท่ีประชุมกําหนดวิธีการเลือกแล*วเสร็จ ให*ผู*ใหญ"บ*านและคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอสนับสนุนให*การเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเป0นไปตามมติของเวทีชาวบ*าน    ในส"วนของชุมชนเมืองให*ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขตเป0นผู*ทําหน*าท่ีแทนผู*ใหญ"บ*านตามวรรคแรก    ข*อ 29  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านตามข*อ 28 ต*องดําเนินการการยืนขอจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนหมู"บ*านต"อคณะกรรมการ หรือหน"วยงานท่ีได*รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และเป6ดบัญชีเงินฝากของกองทุนหมู"บ*านให*แล*วเสร็จภายในเก*าสิบวันหลังจากได*รับเลือก ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านตามข*อ 28 เป6ดบัญชีเงินฝากออมทรัพยHบัญชี 1 ภายใต*ชื่อบัญชี “กองทุนหมู"บ*านหรือกองทุนชุมชนเมืองแล*วแต"กรณี (ชื่อบ*านหรือชื่อชุมชน............................หมู"ท่ี....... ตําบล/แขวง.............................. อําเภอ/เขต........................ จังหวัด..................................)”ไว*กับธนาคาร เพ่ือรับโอนเงินท่ีได*รับจัดสรรจากคณะกรรมการ    คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านตามข*อ 28 สามารถเป6ดบัญชีสะสมหรือบัญชีท่ี 2 บัญชีเงินกู*ยืม หรือบัญชีท่ี 3 บัญชีเงินอุดหนุน หรือบัญชีท่ี 4 ได*ตามระเบียบ หลักเกณฑH เง่ือนไขและวิธีการตามท่ี กองทุนหมู"บ*านกําหนด    ข*อ 30  สมาชิก ประกอบด*วยบุคคลธรรมดาท่ีอาศัยอยู"ในหมู"บ*านหรือชุมชนเมืองนั้น และมีคุณสมบัติ และไม"มีลักษณะต*องห*ามตามข*องบังคับของกองทุนหมู"บ*าน    การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก ให*เป0นไปตามหลักเกณฑHเง่ือนไข และวิธีการท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความต*องการ และการมีส"วนร"วมของประชาชน ในหมู"บ*าน หรือชุมชนเมืองเป0นหลัก     104 



 ข*อ 31  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านสามารถกําหนดระเบียบเก่ียวกับการส"งเสริมสนับสนุนให*สมาชิกถือหุ*นของกองทุนหมู"บ*าน หรือมีเงินฝากสัจจะไว*ท่ีกองทุนหมู"บ*าน    ในการชําระค"าหุ*น สมาชิกอาจชําระเป0นเงิน ทรัพยHสิน หรือแรงงานตามหลักเกณฑH และวิธีการท่ี กองทุนหมู"บ*านกําหนดไว*ในระเบียบ หรือข*อบังคับของกองทุนหมู"บ*าน ข*อ 32  ให*มีการประชุมใหญ"สามัญประจําปBสมาชิก อย"างน*อยปBละหนึ่งครั้งภายในกําหนดระยะเวลาสิบห*าวันนับจากวันท่ีกรรมการกองทุนหมู"บ*านพ*นจากตําแหน"งตามวาระ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน และรับรองกรรมการกองทุนหมู"บ*านท่ีได*รับเลือกใหม" วิธีการในการเรียกประชุมให*เป0นไปตามท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี ของแต"ละหมู"บ*าน หรือชุมชนเมือง    ข*อ 33  นอกจากการประชุมใหญ"สามัญประจําปBแล*ว คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านอาจเรียก ประชุมวิสามัญเม่ือไดก็ได* เม่ือมีเหตุท่ีต*องขอมติ หรือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิกตามระเบียบนี้ หรือเม่ือคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านจะเห็นสมควร    จากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเรียกประชุมใหญ"วิสามัญภายในระยะเวลาสิบห*าวันนับแต"วันท่ีได*รับการร*องขอเป0นหนังสือจากสมาชิกซ่ึงเข*าชื่อกันมีจํานวนไม"น*อยกว"าหนึ่งในห*าของจํานวนสมาชิกท้ังหมด    ข*อ 34  ในการประชุมสมาชิก ต*องมีสมาชิกมาประชุมไม"น*อยกว"าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด จึงจะเป0นองคHประชุม    สมาชิกจะมอบอํานาจเป0นหนังสือให*บุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตนก็ได* แต"ผู*รับมอบอํานาจนั้นจะรับมอบอํานาจจากสมาชิกเกินกว"าหนึ่งรายไม"ได  *   การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม"ครบองคHประชุม ให*นัดประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน   สิบห*าวันนับแต"วันนัดประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังถ*าไม"ใช"เป0นการประชุมใหญ"สามัญประจําปB เม่ือมีสมาชิกมาประชุมไม"น*อยกว"าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดให*ถือเป0นองคHประชุม    ข*อ 35  สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน    ถ*าคะแนนเสียงเท"ากันให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป0นเสียงชี้ขาดการ วินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก        105 



หมวด 6  การกู'ยืมเงินกองทุนหมู บ'าน    ข*อ 36  สมาชิกท่ีประสงคHจะขอกู*เงินจากกองทุนหมู"บ*านต*องจัดทํา คําขอกู*โดยระบุวัตถุประสงคH ในการกู*ยืมเงินอย"างชัดเจน โดยให*ยืนคําขอกู*ดังกล"าวต"อคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านให*คณะกรรมการ กองทุนหมู"บ*านพิจารณาเงินกู* ตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด   ข*อ 37  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีอํานาจในการอนุมัติเงินกู*รายหนึ่งไม"เกินจํานวน     สองหม่ืนบาท ในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู*รายใดเกินกว"าจํานวนท่ีกําหนด ไว*ตามวรรคหนึ่ง ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเรียกประชุมสมาชิกเพ่ือให*สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต"อไป แต"ท้ังนี้การอนุมัติเงินกู*รายหนึ่งต*องไม"เกินจํานวนห*าหม่ืนบาท การอนุมัติเงินกู*ฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านอนุมัติได*รายหนึ่ง จํานวนไม"เกินหนึ่งหม่ืนบาทจากเงินท่ีได*รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมู"บ*าน (บัญชีท่ี 1)   ไปใช*จ"าย เพ่ือการฉุกเฉินหรือจําเป0นเร"งด"วน โดยกองทุนหมู"บ*านสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุนหมู"บ*าน (บัญชีท่ี 1) มาเก็บรักษาไว*เป0นเงินสด ตามระเบียบข*อบังคับหรือข*อกําหนดของกองทุนหมู"บ*าน โดยวงเงินสดท่ีเก็บรักษาประจําวันจะต*องได*รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม ซ่ึงมีสมาชิกมาประชุมไม"น*อยกว"าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด    ข*อ 38  ในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีมติอนุมัติเงินกู*ยืมตามคําขอท้ังหมด หรือ บางส"วน ให*บันทึกความเห็นในแบบคําขอกู*ยืมเงิน พร*อมท้ังส"งสําเนาแบบคําขอกู*ยืมเงิน ตลอดจน เง่ือนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู* แจ*งให*ผู*ขอกู*และธนาคารรับทราบโดยเร็ว    ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านแต"งต้ังผู*แทนกรรมการกองทุนหมู"บ*านอย"างน*อยสองคนเป0นผู*แทนคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านในการทําสัญญากู*ยืมเงินกับผู*ขอกู*ท่ีได*รับอนุมัติเงินกู*    ให*ผู*ขอกู*ท่ีได*รับอนุมัติเงินกู* เป6ดบัญชีออมทรัพยHกับธนาคาร และแจ*งหมายเลขบัญชี     ออมทรัพยH ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านรับทราบโดยเร็ว    การโอนเงินเข*าบัญชีผู*กู*ตามวรรคสอง ธนาคารจะเป0นผู*ทําหน*าท่ีโอนเงินเข*าในบัญชีผู*กู*ท่ีผ"านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ตามคําสั่ง และเง่ือนไขของคณะกรรมการกองทุน หมู"บ*าน    ข*อ 39  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านอาจเรียกหลักประกันเงินกู* ไม"ว"าจะเป0นบุคคล หรือ ทรัพยHสินตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีกําหนดไว*ในระเบียบ หรือข*อบังคับกองทุนหมู"บ*าน ข*อ 40  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านกําหนดอัตราดอกเบ้ีย หรือค"าตอบแทนเงินฝากและเงินกู*เป0นอัตราท่ีแน"นอนตามความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิก โดยคํานึงถึงจารีตประเพณี และสภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมู"บ*าน และชุมชนเมืองเป0นหลัก และป6ดประกาศอัตราดอกเบ้ีย หรือค"าตอบแทนดังกล"าวอย"างเป6ดเผย    106 



 ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเก็บรักษา หรือเบิกจ"ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกําไร ตามเง่ือนไขและวิธีการ ดังต"อไปนี้    (1)  ดอกเบี้ย และเงินตอบแทนจากผลกําไร ท่ีเกิดข้ึนจากการนําเงินจากบัญชีกองทุนหมู"บ*าน (บัญชีท่ี 1) ไปให*สมาชิกกู* หรือยืมไปลงทุน หรือเพ่ือการฉุกเฉินจะต*องนําเข*าบัญชีกองทุนหมู"บ*าน (บัญชีท่ี 1)    (2)  ให*กองทุนหมู"บ*าน จัดทํางบการเงิน ทุกหกเดือน เพ่ือจะได*รับทราบผลประกอบการของกองทุนหมู"บ*านโดยรวม    (3)  ให*เบิกจ"ายดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกําไรสะสมท่ีเกิดข้ึนมาใช*จ"าย หรือนําไปจ"าย และจัดสรรตามเงือนไข หรือระเบียบท่ีแต"ละกองทุนหมู"บ*านได*กําหนดข้ึน (4)  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านทําหลักฐานการเบิกถอนดอกเบี้ย หรือเงินตอบแทนจากผลกําไรจากบัญชีกองทุนหมู"บ*าน (บัญชีท่ี 1) รวมท้ังวัตถุประสงคHในการเบิกถอนพร*อมหลักฐาน แล*วป6ดประกาศให*สมาชิกกองทุนหมู"บ*านได*รับทราบ และตรวจสอบ ณ ท่ีทําการกองทุนหมู"บ*าน    (5)  การเบิกจ"ายดอกเบี้ยหรือเงินตอบแทนจากผลกําไรให*กองทุนหมู"บ*านจัดทํางบการเงินตามแบบท่ีสํานักงานกําหนด เพ่ือให*ธนาคารเบิกจ"ายตามระเบียบกองทุนหมู"บ*าน    ข*อ 41  การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู* หรือเงินยืมให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านพิจารณา ตามความเหมาะสมแห"งสัญญาเงินกู*แต"ละราย การชําระคืนเงินต*นพร*อมดอกเบี้ย หรือเงินยืมพร*อมเงินตอบแทนจากผลกําไร ให*ผู*กู*ชําระให*แล*วเสร็จตามวิธีการ ดังต"อไปนี้ (1)  เงินกู* หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซ่ึงให*กู*หรือยืมจากเงินและดอกเบี้ย หรือผลอันเกิดจากเงินท่ีจากการจัดสรร หรือสมทบจากสํานักงาน ให*ผู*กู* หรือผู*ยืมชําระให*แล*วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาไม"เกินสองปBนับแต"วันท่ีทําสัญญา ยกเว*นเงินบัญชีอ่ืน    (2)  เงินกู* หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซ่ึงให*กู* หรือยืมเงิน หรือดอก หรือผลอันเกิดจากเงินกู*หรือยืมจากสถาบันการเงิน ให*ผู*กู* หรือผู*ยืมชําระคืนตามทีกําหนดไว*ในสัญญา    สมาชิกท่ีประสงคHจะชําระคืนเงินกู* หรือเงินยืมทุกประเภทต*องไปติดต"อขอชําระคืนเงินกู*หรือเงินยืมทุกประเภทกับคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน เพ่ือตรวจสอบเงินงวด (เงินต*นพร*อมดอกเบี้ยหรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกําไร) ท่ีจะต*องส"งชําระคืน    ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านจัดทําหนังสือแจ*งความประสงคHในการชําระคืนเงินกู* หรือเงินยืมทุกประเภทของสมาชิกให*กับสมาชิกจํานวนสามฉบับ    ให*สมาชิกนําเงิน (เงินต*น พร*อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกําไร) ไปฝากเข*าบัญชีออมทรัพยHของสมาชิก พร*อมท้ังทําหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบไว*กับธนาคารเพ่ือให* ธนาคารถอนเงินจํานวนดังกล"าว    107 



ให*ธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน ซ่ึงระบุไว*ในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แล*วนําฝากเข*าบัญชีกองทุนหมู"บ*าน (บัญชีท่ี 1)    เม่ือธนาคารรับเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแล*วให*มอบหนังสือแจ*งความประสงคHในการชําระคืนเงินกู* หรือเงินยืม (ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2) ให*กับสมาชิก เพ่ือให*สมาชิกนําไปเก็บไว*เป0นหลักฐานหนึ่งฉบับ และนําไปมอบให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านตามระเบียบ หรือข*อบังคับของกองทุนหมู"บ*านฉบับหนึ่ง เพ่ือเป0นหลักฐานในการจัดทําบัญชี หรือดําเนินการในส"วนหนึ่งท่ีเก่ียวข*อง ส"วนอีกหนึ่งฉบับ (ฉบับท่ี 3) ให*ธนาคารจัดเก็บไว*เป0นหลักฐาน    ข*อ 42  กองทุนหมู"บ*านสามารถดําเนินการตามข*อ 41 หรืออาจสามารถกําหนดวิธีการชําระคืน เงินกู* หรือเงินยืม โดยการชําระคืนต"อคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน หรือชําระคืนโดยใช*บริการของ ธนาคารในการให*บริการในหมู"บ*านหรือชุมชน ท้ังนี้จะต*องกําหนดข้ันตอน วิธีการ ตลอดจนการบริการ ท่ีโปร"งใสเป0นธรรมแก"สมาชิก ท้ังนี้โดยให*กําหนดไว*ในระเบียบ ข*อบังคับของกองทุนหมู"บ*าน กองทุนหมู"บ*านใดมีวิธีการชําระคืนนอกเหนือจากข*อ 41 และข*อ 42 วรรคแรก สามารถ         ขอความเห็นชอบต"อคณะกรรมการได*   ข*อ 43  กองทุนหมู"บ*านสามารถกู*ยืมเงินกับกองทุนอ่ืนได* เพ่ือนําไปให*สมาชิกกู*ต"อไปลงทุน ในการสร*างงาน สร*างอาชีพ สร*างรายได* ลดรายจ"าย และบรรเทาเหตุจําเป0นเร"งด"วน หรือฉุกเฉินได*ตามวิธีการดังต"อไปนี้  (1)  กองทุนหมู"บ*านท่ีให*กู* และกองทุนหมู"บ*านท่ีขอกู*ต*องเรียกประชุมสมาชิกเป6ดเวทีประชาคม พร*อมท้ังขอความเห็นชอบจากสมาชิก โดยชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงคH วงเงินขอกู* เง่ือนไขของสัญญา ตลอดจนประเด็นสําคัญอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข*อง โดยต*องมีผู*มาประชุมไม"น*อยกว"าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด และให*มีผู*แทนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขต    มาเป0นผู*สังเกตการณHด*วย (2)  จัดทําสัญญากู*เงิน และมีหนังสือถึงธนาคารท่ีเก่ียวข*อง เพ่ือขอความร"วมมือให*โอนเงินจากบัญชีกองทุนหมู"บ*านท่ีให*กู* (บัญชีท่ี 1) ไปยังบัญชีกองทุนหมู"บ*านท่ีขอกู* (บัญชีท่ี 1)    (3)  มีหนังสือแจ*งคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขตอย"างเป0นทางการท้ังนี้ เพ่ือคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ หรือระดับเขตจะได*แจ*งให*คณะอนุกรรมการสนับสนุน ระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร แจ*งให*สํานักงานได*ทราบเป0นลําดับ ข*อ 44  ในกรณีท่ีผู*กู*ผิดสัญญาไม"ชําระคืนต*นเงินกู*พร*อมดอกเบ้ีย หรือค"าตอบแทนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว*ในสัญญากู*ยืมเงิน ให*ผู*กู*เสียเบ้ียปรับตามจํานวนท่ีระเบียบ หรือข*อบังคับท่ีกองทุนหมู"บ*าน กําหนดไว*อย"างแน"นอนสําหรับจํานวนท่ีขาด หรือค*างชําระเว*นแต"ผู*กู*ได*รับอนุญาตให*ผ"อนผันการชําระหนี้    108 



คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน อาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบี้ยปรับให*แก"ผู*กู*รายหนึ่งรายใดก็ได*เม่ือมีเหตุอันสมควร และด*วยความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิกด*วยเสียงเกินก่ึงหนึ่ง หรือดําเนินการอ่ืนๆ ตามระเบียบท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด    ข*อ 45  ในกรณีท่ีผู*กู*ไม"ได*เริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงคHในการขอกู*ยืมเงิน หรือเม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได*ว"าผู*กู*นําเงินไปใช*นอกกรอบวัตถุประสงคHโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีอํานาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู*พร*อมดอกเบี้ย หรือค"าตอบแทนท่ีค*างชําระคืนเต็มจํานวนได*โดยทันที    กรณีท่ีบทบัญญัติตามความในหมวดนี้ขัด หรือแย*งกับหลักศาสนาของสมาชิกของกองทุนหมู"บ*านให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านสามารถกําหนดหลักเกณฑH และรูปแบบในการใช*ประโยชนHจากเงินกองทุนหมู"บ*าน และการกําหนดผลตอบแทนใช*คืนกองทุนหมู"บ*าน ให*สอดคล*องกับหลักศาสนาของสมาชิกนั้นได*  หมวด 7 การทําบัญชีและการตรวจสอบ     ข*อ 46  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านจัดทําบัญชีของกองทุนหมู"บ*านตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด และจัดทํารายการรับ - จ"ายเงินกองทุนหมู"บ*านอย"างน*อยเดือนละหนึ่งครั้ง และแจ*งให*สมาชิกทราบ รวมท้ังให*จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปBรายงานต"อคณะกรรมการอย"างน*อยปBละหนึ่งครั้ง    คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านต*องจัดให*มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยคํานึงถึงการมีส"วนร"วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป0นหลัก    ให*คณะกรรมการแต"งต้ังผู*ตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน หมู"บ*านและการดําเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านได*ตามท่ีเห็นสมควร ในการนี้ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีหน*าท่ีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู*ตรวจสอบ    ให*ผู*ตรวจสอบตามวรรคสาม จัดส"งผลประกอบการและงบการเงินให*สํานักงาน และแสดงความเห็นภายในหกสิบวันนับแต"วันสิ้นปBบัญชี (วันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปB)    ข*อ 47  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน จัดทํางบการเงินพร*อมท้ังรายละเอียดประกอบตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด และส"งให*ผู*ตรวจสอบบัญชีท่ีคณะกรรมการกําหนดภายในระยะเวลาหนึ่งร*อยยี่สิบวันนับแต"วันสิ้นปBบัญชีของทุกปB    ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านสรรหาผู*ตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู"บ*านเสนอต"อท่ีประชุมใหญ"สามัญประจําปB เพ่ือขอความเห็นชอบในการทําหน*าท่ีตรวจสอบ และประเมินผลการใช*109 



จ"ายเงิน และทรัพยHสินของกองทุนหมู"บ*าน โดยให*แสดงความคิดเห็นเป0นข*อวิเคราะหHว"าการใช*จ"ายดังกล"าว เป0นไปตามวัตถุประสงคH ประหยัด และได*ผลตามเปNาหมายเพียงใด และให*ทําบันทึกรายงานผลการสอบบัญชีต"อคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน พร*อมท้ังจัดพิมพHเผยแพร"ต"อสมาชิก และสาธารณชน    ข*อ 48  การจัดสรรกําไรสุทธิ เม่ือสิ้นปBบัญชีหากปรากฏว"าปBใดมีกําไรสุทธิคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านสามารถนํากําไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑHและเง่ือนไขท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด    การจัดสรรกําไรสุทธิบัญชี 1 ให*คํานึงถึงประโยชนHของประชาชน หมู"บ*าน และชุมชนโดยให*จัดสรรเป0นเงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง และเงินอ่ืนตามระเบียบกองทุนหมู"บ*าน ท้ังนี้ห*ามไม"ให*จัดสรรกําไรสุทธิตามส"วนการถือหุ*นของสมาชิก สําหรับเงินสมทบกองทุนและเงินประกันความเสี่ยงให*คงไว*ในบัญชี 1 คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านอาจกําหนดหลักเกณฑH เง่ือนไขวิธีการในการจัดสรรกําไรสุทธิของบัญชีท่ี 1 เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนHของการบริหารจัดการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติได*     (ร าง)              ประกาศ ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2551 ไพบูลยH  วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ 110 



 ระเบียบกองทุนหมู บ'าน.......................................... หมู ท่ี.......... ตําบล.............................. อําเภอ.............................. จังหวัด.............................. พ.ศ. ..........................  เพ่ือให*การบริหารจัดการกองทุนหมู"บ*าน..................... สอดคล*องกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ ว"าด*วยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ พ.ศ. ............. และให*การบริหารจัดการกองทุนหมู"บ*านเป0นไปด*วยความคล"องตัว มีประสิทธิภาพ รวมท้ังเอ้ือประโยชนHต"อสมาชิก โดยรวม จึงเห็นสมควรให*มีการปรับปรุงแก*ไขเพ่ิมเติมระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนหมู"บ*าน......................... ไว*ดังนี้  หมวดท่ี  1 ข'อความท่ัวไป  ข*อท่ี 1  ระเบียบนี้เรียกว"า “ระเบียบกองทุนหมู"บ*าน.........................” ข*อท่ี 2  ท่ีต้ังกองทุนบ*านเลขท่ี......... . หมู" ท่ี. . . . . . . ตําบล.......... . . . . .. . . . . . . . . . อําเภอ.......................... จังหวัด............................................ ข*อท่ี 3  ระเบียบนี้ใช*บังคับต้ังแต"วันประกาศเป0นต*นไป ข*อท่ี 4  ให*ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน...................... พ.ศ. .......... และแก*ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี........) ข*อท่ี 5  ในระเบียบนี้ “กองทุนหมู"บ*าน” หมายถึง กองทุนหมู"บ*าน..................... “หมู"บ*าน” หมายถึง หมู"บ*านท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว"าด*วยลักษณะปกครองท*องท่ี “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ “สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ “คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ” หมายถึง คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานกองทุนหมู"บ*าน อําเภอ............ “คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน” หมายถึง คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน............................ หมู"ท่ี..... ตําบล.............................. อําเภอ.............................. จังหวัด.............................. ประกอบด*วย  “ประธาน” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการกองทุนหมู"บ*าน  “รองประธาน” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการกองทุนหมู"บ*าน 111 



“เลขานุการ” หมายถึง ผู*ช"วยประธาน ซ่ึงมีความชํานาญในเป0นอย"างดี สามารถรับผิดชอบงานในหน*าท่ีโดยไม"ต*องมีการควบคุมอย"างใกล*ชิดมีความคิดริเริ่ม รู*จักใช*ดุลยพินิจพิจารณาและสามารถตัดสินใจภายในขอบเขตแห"งอํานาจหน*าท่ีท่ีพึงมี หรือได*รับมอบหมาย ท้ังยังเป0นศูนยHกลางของการติดต"อประสานงานและการร"วมมือเพ่ือให*งานสําเร็จ   “เหรัญญิก” หมายถึง เจ*าหน*าท่ีการบัญชี มีหน*าท่ีในการจดบันทึกรายการต"างๆ ท่ีเก่ียวกับการรับ - จ"ายเงิน และสิ่งท่ีมีค"าเป0นเงินไว*ในสมุดบัญชีอย"างสมํ่าเสมอ เป0นระเบียบถูกต*องตามหลักการ และสามารถแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได*    “เจ*าหน*าท่ีการเงิน” หมายถึง เจ*าหน*าท่ีของกองทุนหมู"บ*าน....................................ท่ีได*รับมอบหมายให*ทําหน*าท่ีรับผิดชอบในการรับจ"ายและเก็บรักษาเงินของกองทุนหมู"บ*าน.....................      “ประชาสัมพันธHฯ” หมายถึง ผู*ท่ีมีหน*าท่ีผลิตเอกสาร สิ่งพิมพH ให*ข"าวสารแก"สมาชิกและหน"วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข*อง “กรรมการกองทุนหมู"บ*าน” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน.................หมู"ท่ี.... ตําบล............................ “เอกสารการเงิน” หมายถึง ใบสําคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญจ"ายเงิน เช็ค ธนาณัติต๋ัวแลกเงิน   ต๋ัวแลกเงินไปรษณียH หรือต๋ัวสัญญาใช*เงิน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข*อง “ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารท่ีกองทุนหมู"บ*านใช*บริการในการดําเนินงานกองทุนหมู"บ*าน “ครัวเรือน” หมายถึง ครอบครัวตามทะเบียนบ*าน อันประกอบด*วยบิดา มารดา สามีภรรยา บุตร ญาติพ่ีน*อง เป0นต*น อยู"รวมกัน “หัวหน*าครัวเรือน” หมายถึง ผู*มีชื่อเป0นเจ*าบ*านตามทะเบียนบ*าน “หุ*น” หมายถึง การออมทรัพยHในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลค"าของหุ*นให*เป0นไปตามระเบียบหรือข*อบังคับท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด “เงินฝากสัจจะ” หมายถึง เงินท่ีสมาชิกตกลงท่ีจะฝากหรือออมไว*กับกองทุนหมู"บ*านโดยให*ถือว"าเงินออมเป0นเงินสะสม ให*เป0นไปตามระเบียบท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด “เงินรับฝาก” หมายถึง เงินรับฝากประเภทต"างๆ นอกเหนือจากเงินออมตามท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกกองทุนหมู"บ*าน.............................. “ผู*ตรวจสอบ” หมายถึง ผู*ท่ีได*รับการแต"งต้ังให*เป0นผู*ตรวจสอบภายในเก่ียวกับการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยHสิน การบริหารงานด*านอ่ืนๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหHประเมินความ เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุนหมู"บ*าน รวมท้ังการ112 



 รายงานผลการตรวจสอบและข*อเสนอแนะ “ท่ีประชุมสมาชิก” หมายถึง ท่ีประชุมใหญ"สามัญประจําปBหรือท่ีประชุมใหญ"วิสามัญ “บัญชีกองทุนหมู"บ*าน” หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพยHภายใต*ชื่อกองทุนหมู"บ*าน..................  (บัญชี 1) ซ่ึงกองทุนหมู"บ*านเป6ดไว*รองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล “บัญชี เ งินสะสม” หมายถึง บัญชี เ งินฝากออมทรัพยHภายใต*ชื่ อกองทุนหมู"บ* าน........................... (บัญชี 2) ซ่ึงกองทุนหมู"บ*านเป6ดไว*รองรับเงินฝากประเภทอ่ืน นอกเหนือจากเงินท่ีได*รับการจัดสรรจากรัฐบาล “บัญชี เ งิน กู* ยื ม” หมาย ถึง  บัญชี เ งินฝากออมทรัพยH ภายใต* ชื่ อกอง ทุนหมู"บ* าน............................... (บัญชี 3) ซ่ึงกองทุนเป6ดไว*รองรับการกู*ยืมเงินจากสถาบันการเงิน “บัญชี เ งินอุดหนุน” หมายถึง บัญชี เ งินฝากออมทรัพยHภายใต*ชื่ อกองทุนหมู"บ*าน..................... หรือ (บัญชี 4) ซ่ึงกองทุนหมู"บ*านสามารถเป6ดรองรับเงินอุดหนุน หรือเงินบริจาค  “บัญชีอ่ืนๆ” หมายถึง บัญชีเงินฝากออมทรัพยHอ่ืนๆภายใต*ชื่อกองทุนหมู"บ*าน............ หรือ (บัญชี 5) (สถาบันการเงินชุมชน........................./หรือ อ่ืนๆ)  ข*อ 6  ในกรณีท่ีกองทุนหมู"บ*านไม"สามารถปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ เนื่องจากโดยสภาพข*อเท็จจริงสุดวิสัยท่ีดําเนินการได* ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านรายงานป�ญหา และเสนอระเบียบปฏิบัติ เพ่ือแก*ไขป�ญหาต"อคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอพิจารณา และนําเสนอคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพ่ือพิจารณาให*ความเห็นชอบและประกาศใช*เป0นรายกรณี ต"อไป ข*อ 7  ปรัชญาหรือหลักการสําคัญของกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ คือ (1)  เสริมสร*างสํานึกความเป0นชุมชนและท*องถ่ิน (2)  ชุมชนเป0นผู*กําหนดอนาคต และจัดการหมู"บ*านและชุมชนด*วยคุณค"า และภูมิป�ญญาของตนเอง (3)  เก้ือกูลประโยชนHต"อผู*ด*อยโอกาสในหมู"บ*านและชุมชน (4)  เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู*ร"วมกันระหว"างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม (5)  กระจายอํานาจให*ท*องถ่ิน และพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน ข*อท่ี 8  วัตถุประสงคHในการจัดต้ังกองทุน (1)  เป0นแหล"งเงินทุน เพ่ือจัดสรรให*สมาชิกกองทุนหมู"บ*านสําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร*างงาน สร*างรายได*  และลดรายจ"าย หรือสําหรับการส"งเสริม และพัฒนาไปสู"การสร*างสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนHส"วนรวมอ่ืนใดให*แก"ประชาชนในหมู"บ*าน (2)  เพ่ือส"งเสริมการออมทรัพยHสมาชิกกองทุนหมู"บ*านด*วยวิธีการถือหุ*นและเงินฝากสัจจะ (3)  เพ่ือให*บริการเงินกู*แก"สมาชิก 113 106 



(4) เพ่ือพัฒนาจิตใจของสมาชิกให*เป0นคนดีมีศีลธรรม 4 ประการ คือ1.  เป0นคนมีความซ่ือสัตยH 2.  เป0นคนไม"เห็นแก"ตัว 3.  เป0นคนไม"มัวเมาในสิ่งอบายมุข 4.  เป0นคนรู*รักสามัคคี ข*อ 9  แหล"งท่ีมาของกองทุน ประกอบด*วยเงินและทรัพยHสินต"อไปนี้ (1)  เงินท่ีได*รับจัดสรรจากคณะกรรมการ (2)  เงินกู*ยืม (3)  ดอกผลหรือผลประโยชนHใดๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากกองทุน (4)  ค"าธรรมเนียมแรกเข*า (5)  เงินฝากสัจจะและเงินรับฝาก    (6)  เงินค"าหุ*น (7)  เงินสมทบจากกลุ"มหรือองคHกรสมาชิก   (8)  เงินหรือทรัพยHสินอ่ืนๆ ท่ีกองทุนได*รับโดยไม"มีเง่ือนไขผูกพัน หรือภาระติดพันอ่ืนใด หมวดท่ี 2 สมาชิกภาพ  ค าธรรมเนียม และการถือหุ'น  ข*อ 10  คุณสมบัติของสมาชิก (1)  เป0นผู*ท่ีพํานัก หรือพักอาศัยอยู"ในหมู"บ*าน....................... เป0นระยะเวลาไม"น*อยกว"าสองปBก"อนการจัดต้ังกองทุน (2)  เป0นผู*มีนิสัยอันดีงาม มีความรู* ความเข*าใจ เห็นชอบด*วยหลักการของกองทุนและสนใจเข*ามามีส"วนร"วมในกิจกรรมของกองทุน (3)  เป0นผู*พร*อมท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบของกองทุน (4)  เป0นผู*ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านได*มีมติเห็นชอบให*เข*าร"วมเป0นสมาชิก (5)  อดทน เสียสละ และเห็นแก"ประโยชนHของกองทุนเป0นสําคัญ (6)  มีเงินฝากสัจจะและถือหุ*นอย"างน*อยหนึ่งหุ*นแต"ไม"เกินหนึ่งในห*าของจํานวนหุ*นท่ีมีท้ังหมดในกองทุน (อาจระบุต*องเป0นสมาชิกกลุ"มออมทรัพยHเพ่ือการผลิตบ*าน.................. ได*หาก ต*องการให*สมาชิกกองทุนหมู"บ*านต*องเป0นสมาชิกกลุ"มออมทรัพยHเพ่ือการผลิตและนําเงินจากสัจจะออมทรัพยHมาเป0นเงินบัญชี 2)  114 



 (7)  สมาชิกท่ีสมัครในปBแรกจะต*องไม"เป0นผู*ท่ีค*างชําระหนี้ในกองทุนต"างๆ หากยังค*างให*ตัด สิทธิ์ ในการได*รับพิจารณาอนุมัติจากกองทุนจนกว"าจะชําระหนี้ท่ีค*างอยู" ข*อ 11  การสมัครเป0นสมาชิก (1)  ยื่นใบสมัครเป0นสมาชิกกองทุนได*ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน (2)  ผู*มีคุณสมบัติตามข*อ 10 สามารถยื่นความจํานงหรือสมัครเข*าเป0นสมาชิกของกองทุนได* (เดือนละ 1 ครั้ง หรือปBละ 1 ครั้งหรืออ่ืนๆ) โดยสามารถสมัครเป0นสมาชิก ได*โดยป�จเจกบุคคลและกลุ"มองคHกรชุมชน  แล*วแต"ความสมัครใจของผู*เป0นสมาชิก (3)  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเป0นผู*พิจารณาจะรับบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข*าเป0นสมาชิกโดยชอบธรรม ข*อ 12  เม่ือคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านพิจารณาคุณสมบัติตามข*อ 10 และเห็นสมควรรับบุคลใดเข*าเป0นสมาชิก จะแจ*งบุคคลนั้นให*ชําระค"าธรรมเนียมแรกเข*า ค"าหุ*น เงินสัจจะ ภายในสามวันนับจากวันท่ีรับแจ*งให*เข*าเป0นสมาชิก ข*อ 13  สมาชิกขาดหรือพ*นสภาพจากการเป0นสมาชิกตามเหตุต"างๆ ดังนี้ (1)  ตาย (2)  ลาออก และได*รับอนุมัติให*ลาออกจากคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน (3)  วิกลจริต จิตฟ�]นเฟXอน หรือถูกศาลสั่งให*เป0นผู*ไร*ความสามารถ (4)  ท่ีประชุมใหญ"สมาชิกมีมติให*ออกด*วยคะแนนเสียงสองในสามของผู*เข*าร"วมประชุม (5)  จงใจฝWาฝXนระเบียบของกองทุน หรือแสดงตนเป0นปรป�กษH หรือไม"ให*ความช"วยเหลือ หรือร"วมมือกับกองทุนไม"ว"าด*วยประการใด (6)  จงใจป6ดบังความจริงอันควรแจ*งให*ทราบในใบสมัครสมาชิก (7)  นําทรัพยHสินของกองทุนไปใช*ผิดวัตถุประสงคHท่ีระบุไว* (8)  มีลักษณะหรือคุณสมบัติไม"ตรงกับข*อ 10 ข*อ 14  สมาชิกไม"มีหนี้สินหรือพันธะผูกพันใดๆ กับกองทุนท้ังในฐานะผู*กู*หรือผู*คํ้าประกัน อาจขอลาออกจากการเป0นสมาชิกของกองทุนได*โดยแสดงความจํานงเป0นหนังสือต"อคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเพ่ือพิจารณาอนุญาตและให*ขาดจากการเป0นสมาชิกภาพในวันท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านอนุญาต  ข*อ 15  ผู*ท่ีขาดจากการเป0นสมาชิกภาพอาจยื่นคําขอเป0นสมาชิกใหม"ได* แต"ท้ังนี้จะต*องเป0นผู*ขาดจากสมาชิกติดต"อกันไม"น*อยกว"า 2 ปB ข*อ 16  การคิดค"าธรรมเนียมแรกเข*า คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านคิดค"าธรรมเนียมแรกเข*าจากสมาชิกท้ังท่ีเป0นป�จเจกบุคคล กลุ"มหรือองคHกรชุมชนเป0นราย รายละ........ บาท โดยสมาชิก115 



จะต*องชําระ เม่ือได*รับการพิจารณาตามข*อ 11 และจะต*องชําระภายในสามวัน นับจากวันท่ีได*รับแจ*งจากคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ข*อ 17  หุ*นๆ หนึ่งมีมูลค"า 100 บาท สมาชิกแรกเข*าตามข*อ 10 จะต*องถือหุ*นอย"างน*อยหนึ่งหุ*น แต"ต*องไม"เกินหนึ่งในห*าของจํานวนหุ*นท้ังหมดท่ีมีอยู"ในกองทุน โดยสามารถชําระค"าหุ*นและเพ่ิมหุ*นได*ปBละหนึ่งครั้ง ในวันประชุมใหญ"สามัญประจําปBของกองทุน ข*อ 18  วิธีการชําระค"าหุ*นและเงินสัจจะ สมาชิกสามารถชําระค"าหุ*น สัจจะ โดยใช*เงินสด โดยสมาชิกทุกคนต*องส"งเงินฝากสัจจะทุกเดือน ภายในวันท่ี .......... ของเดือน ในวงเงินไม"ตํ่ากว"า....... บาท และสูงสุดไม"เกิน............... บาทต"อเดือน โดยถือว"าเงินออมเป0นเงินสะสมและจะถอนหรือป6ดบัญชีได*ต"อเม่ือพ*นสภาพจากการเป0นสมาชิก   หมวดท่ี  3 คณะกรรมการกองทุนหมู บ'าน  ข*อ 19  สมาชิกจะพิจารณาเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม มีความรู* มีความสามารถและมีความรับผิดชอบ ท่ีจะบริหารจัดการกองทุนหมู"บ*าน เป0นท่ียอมรับของประชาชนในหมู"บ*าน เพ่ือเป0นคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านหมู"บ*านภายใต*ระบอบประชาธิปไตย จํานวนไม"น*อยกว"าเก*าแต"ไม"เกินสิบห*าคน โดยควรคํานึงถึงจํานวนกรรมการชายและหญิงในสัดส"วนท่ีใกล*เคียงกัน หลักเกณฑHและวิธีการในการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู"บ*าน (ตามมติท่ีประชุมสมาชิก) ให*สมาชิกท่ีมีความประสงคHจะเข*ารับการเลือกเป0นกรรมการกองทุนหมู"บ*าน (ยื่นใบสมัครหรือเสนอตัวในท่ีประชุม โดยมีผู*รับรองอย"างน*อย 2 คน) หรือสมาชิกเสนอรายชื่อผู*มีความรู* ความสามารถ เหมาะสมในท่ีประชุมเพ่ือเป0นกรรมการกองทุน การคัดเลือกให*ใช*วิธี (ลับหรือเป6ดเผย) โดยต*องมีคะแนนเสียงรับรองไม"น*อยกว"า 2 ใน 3 ของสมาชิกท่ีเข*าร"วมประชุม ข*อ 20  กรรมการกองทุนหมู"บ*านต*องมีคุณสมบัติและไม"มีลักษณะต*องห*าม ดังต"อไปนี้ (1)  ก"อนการได*รับเลือกต*องเป0นสมาชิกองทุนหมู"บ*าน (2)  เป0นผู*มีชื่ออยู"ในทะเบียนบ*านและอาศัยอยู"ในหมู"บ*านติดต"อกันเป0นระยะเวลาไม"น*อยกว"าสองปBก"อนวันท่ีได*รับการคัดเลือกเป0นกรรมการกองทุน  (3)  เป0นผู*บรรลุนิติภาวะและมีอายุครบยี่สิบห*าปBบริบูรณH หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ"งและพาณิชยH (4)  เป0นผู*ท่ีไม"มีความประพฤติบกพร"องในศีลธรรมอันดีมีความรับผิดชอบ เสียสละ มี      ส"วนร"วมในกิจกรรมชุมชน ไม"ติดการพนัน ไม"เก่ียวข*องกับสิ่งเสพติด และไม"มีประวัติเสียหายทางด*าน116 



 การเงิน ตลอดจนยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHเป0นประมุข (5)  ไม"เป0นบุคลวิกลจริตท่ีศาลสั่งให*เป0นคนไร*ความสามารถหรือเสมือนไร*ความสามารถหรือบุคคลล*มละลาย (6)  ไม"เคยได*รับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต"เป0นโทษสําหรับความผิดท่ีได*กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ (7)  ไม"เคยต*องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว"ากระทําความผิดต"อตําแหน"งหน*าท่ีราชการ หรือความผิดต"อทรัพยHสิน เว*นแต"ความผิดฐานทําให*เสียทรัพยH หรือบุกรุก (8)  ไม"เคยถูกให*ออก ปลดออก หรือไล"ออกจากราชการ องคHกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน"วยงานรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทําความผิดวินัยอย"างร*ายแรงฐานทุจริตต"อหน*าท่ี หรือสร*างความเสียหายอย"างร*ายแรงแก"ทางราชการ องคHกร หรือหน"วยงานท่ีสังกัด (9)  ไม"เป0นผู*ท่ีเคยพ*นจากตําแหน"งกรรมการกองทุนตามข*อ 23(3) และ (4)    ข*อ 21  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเลือกกรรมการด*วยกันเป0น ประธานกรรมการกองทุน รองประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*าน เลขานุการกองทุนหมู"บ*าน และเหรัญญิกกองทุนหมู"บ*าน     ข*อ 22  กรรมการกองทุนหมู"บ*านมีวาระการดํารงตําแหน"งคราวละสองปB ในกรณี กรรมการกองทุนหมู"บ*านพ*นจากตําแหน"งตามข*อ 55 และพ*นจากตําแหน"งตามวาระ ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านท้ังหมดเท"าท่ีมีอยู"  จัดให*มีการคัดเลือกบุคคลเข*าดํารงตําแหน"งแทนกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ซ่ึงพ*นจากตําแหน"งตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีกําหนดไว*ในข*อ 19 วาระภายในระยะเวลาสามสิบวัน อนึ่ง ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนหมู"บ*านพ*นวาระอาจได*รับคัดเลือกอีกได*  แต"จะดํารงตําแหน"งเกินสองวาระติดต"อกันมิได*  เว*นแต"ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนหมู"บ*าน  ซ่ึงพ*นจากตําแหน"งตามวาระได*รับมติจากท่ีประชุมสมาชิกโดยมีคะแนนเสียง 3 ใน 4 รับรองให*เป0นกรรมการกองทุนหมู"บ*านต"อ โดยกรรมการดังกล"าวมีความประสงคHจะปฏิบัติงานต"อไป ให*มีสิทธิ์เป0นกรรมการกองทุนปฏิบัติหน*าท่ีต"อไปตามวาระ และให*กองทุนจัดทํารายงานบันทึกการประชุมและรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านท่ีได*รับการคัดเลือกเสนอให*คณะกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ ทราบต"อไป(ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง)  ข*อ 23  นอกจากพ*นจากตําแหน"งตามวาระแล*ว กรรมการกองทุนหมู"บ*านพ*นจากตําแหน"ง เม่ือ (1)  ตาย (2)  ลาออก (3)  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีมติให*ออกด*วยคะแนนเสียงเกินกว"าสองในสามของ117 



จํานวนกรรมการกองทุนหมู"บ*านท้ังหมดเท"าท่ีมีอยู" (4)  ท่ีประชุมสมาชิกมีมติให*ออกด*วยคะแนนเสียงเกินกว"าสองในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมด (5)  มีลักษณะข*อห*ามตามข*อ 20 (4) (5) (6) และ (7) (6)  คณะกรรมการให*ออกเนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได*ว"าขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ ในกรณีท่ีกรรมการกองทุนหมู"บ*านพ*นจากตําแหน"งก"อนวาระ คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านอาจแต"งต้ังบุคคลจากสมาชิกเข*าดํารงตําแหน"งกรรมการกองทุนหมู"บ*านแทนก็ได* และให*ผู*ท่ีได*รับแต"งต้ังแทนอยู"ในตําแหน"งเท"ากับวาระท่ีเหลืออยู"ของผู*ซ่ึงตนแทน ข*อ 24  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีหน*าท่ี ดังนี้ (1)  บริหารจัดการกองทุน ตรวจสอบ กํากับ ดูแล จัดสรรผลประโยชนHของเงินกองทุน (2)  ออกประกาศ ระเบียบ หรือข*อบังคับเก่ียวกับการบริหารกองทุนหมู"บ*าน (3)  รับสมัครสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก (4)   จัดต้ังสํานักงานกองทุนหมู"บ*าน และมีปNายระบุชื่อกองทุน (5)  จัดหาทุนจากแหล"งทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด (6)  พิจารณาเงินกู*ยืมให*แก"สมาชิก หรือกองทุนหมู"บ*านอ่ืนตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด  (7)  ทํานิติกรรม สัญญา หรือดําเนินการเก่ียวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู"บ*าน (8)  จัดทําบัญชีของกองทุนหมู"บ*านตามหลักเกณฑH วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด (9)  สํารวจ และจัดทําข*อมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีหมู"บ*าน ตลอดจนข*อมูลและการดําเนินการเก่ียวกับกองทุนอ่ืนๆ ท่ีมีอยู"แล*วในหมู"บ*าน (10)  พิจารณาดําเนินการใดๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชนHส"วนรวมอ่ืนใดของสมาชิกและหมู"บ*าน (11)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให*สอดรับและเก้ือกูลกับกองทุนอ่ืนๆท่ีมีอยู"แล*วในหมู"บ*าน (12)  ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของกองทุนหมู"บ*าน (13) รายงานผลการดําเนินการป�ญหาและอุปสรรค รวมท้ังฐานะการเงินของกองทุนหมู"บ*านให*คณะกรรมการทราบอย"างน*อยปBละ 1 ครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล"าวให*สมาชิกทราบตามท่ีคณะกรรมการกําหนด (14)  ปฏิ บั ติหน*า ท่ี  ให* เป0นไปตามประกาศ ระเบียบ ข*อบังคับ หรือคําสั่ งตามท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 118 



 ให*กรรมการกองทุนหมู"บ*านท่ีได*รับแต"งต้ังจากคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านในการจัดเก็บเอกสาร จัดทําแฟNมเอกสารแยกประเภทไว*เป0นหมวดหมู"และให*จัดทําทะเบียนคุมทรัพยHสินทุกอย"างของกองทุนหมู"บ*านไว*  โดยเม่ือมีการสับเปลี่ยนเจ*าหน*าท่ีผู*รับผิดชอบหรือกรรมการผู*มีหน*าท่ีรับผิดชอบหมดวาระลงจะต*องมีการส"งมอบเอกสารและทรัพยHสินทุกอย"างโดยทําเป0นหนังสือลงลายมือผู*รับมอบ ผู*รับมอบพร*อมพยาน (คณะกรรมการ) ไม"ต่ํากว"า 2 คน  ดําเนินการใดๆ ตามข*อ (10) ให*ใช*จ"ายจากเงินรายได*ของกองทุนหมู"บ*าน ซ่ึงมิใช"เงินท่ีได*รับจัดสรรจากกองทุนหมู"บ*านและชุมชนเมืองแห"งชาติ ข*อ 25  ประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีหน*าท่ี ดังนี้ (1)  เป0นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน (2)  เรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน/สมาชิก และเป0นประธานท่ีประชุม (3)  แต"งต้ังคณะอนุกรรมการกองทุนหมู"บ*านเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย"างใดอย"างหนึ่ง ตามมติหรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมอบหมาย (4)  ปฏิบัติงานหน*าท่ีอ่ืนๆ ตามข*อบังคับและมติของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ข*อ 26  ให*รองประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*านทําหน*าท่ีแทนประธานกรรมการกองทุน เม่ือประธานกองทุนหมู"บ*านไม"มาประชุมหรือไม"สามารถปฏิบัติหน*าท่ีได* หรือเม่ือประธานฯ มอบหมายให*ทําการแทน (1)  ทําหน*าท่ีแทนประธาน ในกรณีท่ีประธานไม"อยู"หรืออยู"แต"ไม"อาจปฏิบัติหน*าท่ีได* (2)  ปฏิบัติหน*าท่ีตามท่ีประธานหรือตามมติท่ีประชุมมอบหมาย ข*อ 27  ถ*าประธานฯ และรองประธานฯ ไม"มาประชุมหรือไม"สามารถปฏิบัติหน*าท่ีได* ให*ท่ีประชุมเลือกคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งเป0นประธานสําหรับการประชุมคราวนั้น ข*อ 28  เหรัญญิก (เจ*าหน*าฝWายท่ีบัญชี) มีหน*าท่ีจัดทําบัญชีรวบรวมจัดเก็บข*อมูลทางการเงิน รวมท้ังจัดทําบัญชีของกองทุน (1)  จัดทําบัญชีรายรับ - รายจ"าย เงินกองทุน พร*อมท้ังให*ประชาสัมพันธHสถานะบัญชีเงินกองทุนลงในรายงานการประชุมให*สมาชิกทราบทุกรอบเดือน (2)  จัดทําทะเบียนทรัพยHสินส"วนกลางท่ีอยู"ในความรับผิดชอบของหมู"บ*าน (3)  ปฏิบัติหน*าท่ีตามมติท่ีประชุมมอบหมาย ข*อ 29  เจ*าหน*าท่ีฝWายการเงิน ดูแลรักษาเงินทุนและรายได*ของกองทุน พร*อมท้ังการควบคุมการใช*จ"ายเงินกองทุนให*เป0นไปอย"างรอบคอบและเป0นประโยชนHสูงสุด ข*อ 30  เลขานุการฯ มีหน*าท่ีติดต"อประสานงานท่ัวไป นัดประชุมกรรมการกองทุน จดและทําบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานของกองทุน (1)  เตรียมการนัดประชุมและจัดระเบียบการประชุม 119 



(2)  จดและจัดทํารายงานการประชุม พร*อมท้ังสําเนาให*ประชาสัมพันธHเผยแพร"ให*สมาชิกทราบ (3)  จัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารของหมู"บ*าน (4)  ปฏิบัติหน*าท่ีตามมติท่ีประชุมมอบหมาย ข*อ 31  ผู*ตรวจสอบภายใน มีหน*าท่ีตรวจสอบบัญชี กํากับ ดูแล เงินกองทุนให*เป0นไปตามมติท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านกําหนด รวมท้ังประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน ข*อ 32  ประชาสัมพันธHฯ มีหน*าท่ีผลิตเอกสาร สิ่งพิมพH ให*ข"าวสารแก"สมาชิกและหน"วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข*อง ข*อ 33  กรรมการกองทุนหมู"บ*านอ่ืนๆ ให*มีหน*าท่ีตามคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านกําหนดมอบหมาย ข*อ 34  ให*มีการประชุมใหญ"สามัญประจําปBสมาชิกอย"างน*อยปBละ 1 ครั้ง ภายในกําหนดระยะเวลา 15 วัน  นับจากวันท่ีกรรมการกองทุนหมู"บ*านพ*นจากตําแหน"งตามวาระ เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน และรับรองกรรมการกองทุนหมู"บ*านท่ีได*รับเลือกใหม" วิธีการในการเรียกประชุมให*เป0นไปตามท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด โดยคํานึงถึงจารีตประเพณีของแต"ละหมู"บ*าน (ให*เลขานุการกองทุนหมู"บ*านเรียกประชุมสมาชิก โดยกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี และระเบียบวาระการประชุม และหรือบัตรออกเสียงลงมติให*ทราบล"วงหน*าไม"น*อยกว"า...... วัน ก"อนวันประชุม ในกรณีท่ีจําเป0นต*องขอมติจากท่ีประชุมใหญ" อาจใช*วิธีส"งบัตรให*สมาชิกกรอกข*อความออกเสียงลงมติก็ได* และให*ถือคะแนนเสียงตามบัตรนั้นเป0นมติของท่ีประชุม) ข*อ 35  นอกเหนือจากการประชุมใหญ"สามัญประจําปBแล*ว คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านอาจเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได* เม่ือมีเหตุท่ีต*องขอมติ หรือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิกตามระเบียบนี้ หรือเม่ือคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านจะเห็นสมควร จากกรณีตามวรรคหนึ่ง ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเรียกประชุมใหญ"วิสามัญภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต"วันท่ีได*รับการร*องขอเป0นหนังสือจากสมาชิกซ่ึงเข*าชื่อกันมีจํานวนไม"น*อยกว"าหนึ่งในห*าของจํานวนสมาชิกท้ังหมด ข*อ 36  ในการประชุมสมาชิกต*องมีสมาชิกมาประชุมไม"น*อยกว"าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมด จึงจะเป0นองคHประชุม สมาชิกจะมอบอํานาจเป0นหนังสือให*บุคคลอ่ืนมาประชุมแทนตนก็ได* แต"ผู*รับมอบอํานาจนั้นจะรับมอบอํานาจจากสมาชิกเกินกว"าหนึ่งรายมิได* การประชุมคราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม"ครบองคHประชุม ให*นักประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน120 



สิบห*าวันนับแต"วันนักประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังถ*ามิใช"เป0นการประชุมใหญ"สามัญประจําปB เม่ือมีสมาชิกมาประชุม    ไม"น*อยกว"าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกท้ังหมดให*ถือเป0นองคHประชุม  ข*อ 37  สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ*าคะแนนเสียงเท"ากันให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป0นเสียงชี้ขาดการวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก  ข*อ 38  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน ต*องมีกรรมการมาประชุมเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการกองทุนหมู"บ*านท้ังหมดเท"าท่ีมีอยู"ในขณะนั้น จึงจะนับเป0นองคHประชุม   ถ*าประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*านไม"มาประชุม หรือไม"อาจปฏิบัติหน*าท่ีได* ให*รองประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*านทําหน*าท่ีประธานในท่ีประชุม ถ*าประธานกรรมการกองทุนหมู"บ*านและรองประธานฯไม"มาประชุม หรือไม"อาจปฏิบัติหน*าท่ีได* ให*กรรมการกองทุนหมู"บ*านท่ีมาประชุมเลือกกรรมการกองทุนหมู"บ*านคนหนึ่งเป0นประธานในท่ีประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุม ให*ถือเสียงข*างมาก และกรรมการคนหนึ่งให*มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ*าคะแนนเท"ากันให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งหรือเป0นเสียงชี้ขาด กรรมการกองทุนหมู"บ*านผู*ใดมีส"วนได*ส"วนเสียเป0นส"วนตัวในเรื่องใด ห*ามมิให*เข*าร"วมประชุมเรื่องนั้น  หมวดท่ี  4 การรับเงินและการจ ายเงินกองทุนหมู บ'าน  ข*อ 39  ประเภทการกู*ยืม สมาชิกสามารถยื่นขอกู*เงินจากคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเพ่ือนําไปใช*จ"ายในกิจกรรม ดังต"อไปนี้ (1)  การพัฒนาอาชีพ (2)  การสร*างงาน (3)  การสร*าง และ/หรือ เพ่ิมรายได* (4)  ลดรายจ"าย (5)  บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจําเป0นเร"งด"วน  ข*อ 40  การอนุมัติเงินกู* สมาชิกท่ีประสงคHจะขอกู*เงินจะต*องจัดทําโครงการเพ่ือขอกู*เงินจากคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน โดยระบุวัตถุประสงคHในการกู*ยืมเงินอย"างชัดเจน   ในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีมติอนุมัติเงินกู*ยืมตามคําขอท้ังหมด หรือบางส"วน121 



ให*บันทึกความเห็นในแบบคําขอกู*ยืมเงิน พร*อมท้ังส"งสําเนาแบบคําขอกู*ยืมเงิน ตลอดจนเง่ือนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู* แจ*งให*ผู*ขอกู*และธนาคารรับทราบโดยเร็ว ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านแต"งต้ังผู*แทนกรรมการกองทุนหมู"บ*านอย"างน*อยสองคน เป0นผู*แทนคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านในการทําสัญญากู*ยืมเงินกับผู*ขอกู*ท่ีได*รับอนุมัติเงินกู* ให*ผู*ขอกู*ท่ีได*รับอนุมัติเงินกู* เป6ดบัญชีออมทรัพยHกับธนาคาร และแจ*งหมายเลขบัญชีออมทรัพยHให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านรับทราบโดยเร็ว ข*อ 41  ลักษณะโครงการ  สมาชิกสามารถยื่นขอกู*ตามข*อ 38 (1) (2) (3) และ (4) ต*องมีลักษณะหรือคุณสมบัติ คือ เป0นโครงการท่ีต*องสามารถดําเนินการได*จริง มีความเป0นไปได*ทางการตลาด และสามารถเห็นได*ชัดว"ามีความคุ*มค"าต"อการลงทุน ข*อ 42  วงเงินกู* เงินกู*ตามข*อ 38 (1) (2) (3) และ (4) ให*สมาชิกรายหนึ่งไม"เกินสองหม่ืนบาท ในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู*รายใดเกินสองหม่ืนบาท คณะกรรมการกองทุนจะเรียกประชุมสมาชิก เพ่ือให*สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด แต"ท้ังนี้การอนุมัติรายใดรายหนึ่งต*องไม"เกินห*าหม่ืนบาท (การอนุมัติเงินแต"ละครั้งให*โอนเงินเข*าบัญชีธนาคารของผู*กู* โดยจะไม"จ"ายเป0นเงินสด) การอนุมัติเงินกู*ฉุกเฉิน หรือเงินยืมฉุกเฉินให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านอนุมัติได*รายหนึ่ง จํานวนไม"เกินหนึ่งหม่ืนบาทจากเงินท่ีได*รับจัดสรรจากรัฐบาล หรือบัญชีกองทุนหมู"บ*าน (บัญชีท่ี 1)   ไปใช*จ"าย เพ่ือการฉุกเฉินหรือจําเป0นเร"งด"วน โดยกองทุนหมู"บ*านสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุนหมู"บ*าน (บัญชีท่ี 1) มาเก็บรักษาไว*เป0นเงินสด ตามระเบียบข*อบังคับหรือข*อกําหนดของกองทุนหมู"บ*าน โดยวงเงินสดท่ีเก็บรักษาประจําวันจะต*องได*รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม ซ่ึงมีสมาชิกมาประชุมไม"น*อยกว"าสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด ข*อ 43  การดําเนินงานตามโครงการท่ีขอกู*และการจัดทํารายงาน สมาชิกจะต*องดําเนินโครงการท่ีขอกู*ให*เสร็จไปตามวัตถุประสงคH และจัดทํารายงานความก*าวหน*าตามแบบท่ีทางคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านกําหนด ในกรณีท่ีผู*กู*มิได*เริ่มดําเนินการตามวัตถุประสงคHในการขอกู*ยืมเงิน หรือเม่ือมีหลักฐานอันควรเชื่อได*ว"าผู*กู*นําเงินไปใช*นอกกรอบวัตถุประสงคHโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีอํานาจยกเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกู*พร*อมดอกเบ้ีย ท่ีค*างชําระคืนเต็มจํานวนได*โดยทันที ข*อ 44  การทําสัญญา เงินกู*ทุกประเภทจะต*องมีการทําสัญญาไว*กับคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านตามแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนด ข*อ 45  หลักการประกันเงินกู*มีข*อกําหนด ดังนี้  122 



 เงินกู*ตามข*อ 38(1) (2) (3) และ (4) ต*องให*สมาชิกของกองทุนจํานวนสองคน เป0นผู*คํ้าประกัน  สําหรับเงินกู*ตามข*อ 38(5) ให*ทําสัญญาเพียงอย"างเดียว ข*อ 46  การชําระคืนเงินกู* เงินชําระหนี้เงินกู*กําหนดไว* ดังต"อไปนี้ (1) เงินกู*ตามข*อ 38(1) (2) (3) และ (4) อันเกิดจากเงินท่ีได*รับจากการจัดสรรหรือเงินสมทบจากสํานักงานให*ผู*กู*ส"งเงินต*นพร*อมดอกเบ้ียภายในหนึ่งปB นับแต"วันท่ีทําสัญญา ยกเว*นเงินบัญชีอ่ืน   การชําระคืนเงินกู*ยืมของกองทุนหมู"บ*าน.................... กําหนดวิธีชําระคืนตามข*อใดข*อหนึ่ง จากวิธีการ 3 ข*อ ดังนี้ 1.  สมาชิกท่ีประสงคHจะชําระคืนเงินกู* ต*องไปติดต"อขอชําระคืนเงินกู* กับคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน เพ่ือตรวจสอบเงินงวด(เงินต*นพร*อมดอกเบ้ีย)ท่ีจะต*องส"งชําระคืน คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านจัดทําหนังสือแจ*งความประสงคHในการชําระคืนเงินกู* ให*กับสมาชิกจํานวน 3 ฉบับ สมาชิกนําเงิน (เงินต*นพร*อมดอกเบ้ีย) ไปฝากเข*าบัญชีอออมทรัพยHของสมาชิก พร*อมท้ังทําหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แล*วนําฝากเข*าบัญชีกองทุนหมู"บ*าน (บัญชีท่ี 1) เม่ือธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน ซ่ึงระบุไว*ในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แล*วนําฝากเข*าบัญชีกองทุนหมู"บ*าน (บัญชีท่ี 1) ธนาคารรับเงินและหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแล*วให*มอบหนังสือแจ*งความประสงคHในการชําระคืนเงินกู* (ฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2) ให*กับสมาชิก เพ่ือให*สมาชิกนําไปเก็บไว*เป0นหลักฐานหนึ่งฉบับ และนําไปมอบให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านตามระเบียบหรือข*อบังคับของกองทุนหมู"บ*านหนึ่งฉบับ เพ่ือเป0นหลักฐานในการจัดทําบัญชี หรือดําเนินการในส"วนท่ีเก่ียวข*อง ส"วนอีกหนึ่งฉบับ (ฉบับท่ี 3) ให*ธนาคารจัดเก็บไว*เป0นหลักฐาน หรือ 2  ชําระคืนต"อคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน โดยให*คณะกรรมการรวบรวมเงินกู*ยืมพร*อมดอกเบ้ียนําส"งธนาคาร โดยมีข้ันตอนและวิธีการดังนี้ กองทุนหมู"บ*านจัดประชุมโดยมีสมาชิกกองทุนเข*าร"วมประชุมไม"น*อยกว"า 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด เพ่ือพิจารณาเลือกหรือมอบหมายให*กรรมการกองทุนตามจํานวนท่ีเหมาะสมเป0นผู*รวบรวมและรับชําระคืนเงินกู* สมาชิกท่ีประสงคHจะชําระคืนเงินกู*หรือเงินยืมทุกประเภทต*องไปติดต"อขอชําระคืนเงินต*นพร*อมดอกเบ้ียหรือเงินยืมและเงินค"าตอบแทนจากผลกําไรกับกรรมการกองทุน หรือ 3  ชําระคืนโดยใช*บริการของธนาคารในการให*บริการในหมู"บ*าน (โดยมีข้ันตอนและวิธีการตามท่ีธนาคารกําหนด) (2) เงินกู* ข*อ 38 (5) ให*ผู*กู*ส"งเงินต*นพร*อมดอกเบ้ียภายในระยะเวลาไม"เกินเก*าสิบวัน ข*อ 47  อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียเงินกู* ร*อยละ........ บาท/ปB ข*อ 48  ค"าปรับ ในกรณีท่ีผู*กู*ผิดสัญญาเงินกู* ให*ผู*กู*เสียเบ้ียปรับในอัตราร*อยละ........ บาท/วัน เว*นแต"ผู*กู*ได*รับการผ"อนผันการชําระหนี้จากคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน โดยคณะกรรมการ123 



กองทุนหมู"บ*านอาจพิจารณายกเลิกหรือปรับลดเบ้ียปรับให*แก"ผู*กู*รายหนึ่งรายใดก็ได*เม่ือมีเหตุผลอันสมควร และด*วยความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิกด*วยเสียงเกินก่ึงหนึ่ง หรือดําเนินการอ่ืนๆ ตามระเบียบท่ีกองทุนหมู"บ*านกําหนด  หมวดท่ี  5 การบริหารจัดการผลกําไรท่ีเกิดข้ึนจากกองทุน  ข*อ 49  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเก็บรักษา หรือเบิกจ"ายดอกเบ้ีย หรือเงินตอบแทนจากผลกําไรตามเง่ือนไขและวิธีการ ดังนี้  (1)  ดอกเบ้ีย หรือเงินตอบแทนจากผลกําไรท่ีเกิดจากการนําเงิน (บัญชี 1) ไปให*สมาชิกกู* หรือยืมไปลงทุน หรือเพ่ือการฉุกเฉิน จะต*องนําเข*าบัญชีกองทุนหมู"บ*าน (บัญชี 1)  (2)  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน จัดทํางบการเงิน ทุกหกเดือน เพ่ือจะได*รับทราบผลประกอบการของกองทุนหมู"บ*านโดยรวม  (3)  ให*เบิกจ"ายผลกําไร ตามเง่ือนไข หรือระเบียบท่ีกองทุนกําหนด (4)  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านทําหลักฐานการเบิกถอนดอกเบ้ียหรือเงินตอบแทนจากผลกําไร รวมท้ังวัตถุประสงคHในการเบิกถอนพร*อมหลักฐาน แล*วป6ดประกาศให*สมาชิกกองทุนหมู"บ*านได*รับทราบ และตรวจสอบ ณ ท่ีทําการกองทุนหมู"บ*าน  ข*อ 50  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปB เม่ือสิ้นปBทางบัญชีของกองทุนหมู"บ*านและได*ป6ดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไปแล*ว ปรากฏว"ากองทุนมีกําไรสุทธิ คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านจะนํากําไรสุทธิมาจัดสรร ได*ดังนี้       (1)  เป0นเงินประกันความเสี่ยง     อัตราร*อยละ ............ (2)  เป0นทุนเพ่ือสมทบกองทุน      อัตราร*อยละ ............ (3)  เป0นเงินตอบแทนแก"คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน    อัตราร*อยละ ............ (4)  เป0นทุนในการศึกษาดูงาน/และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ อัตราร*อยละ ............ (5)  เป0นทุนเพ่ือสาธารณะประโยชนHแก"หมู"บ*าน     อัตราร*อยละ ............ (6)  เป0นทุนการศึกษาแก"บุตรหลานสมาชิกกองทุน ประถม-ปริญญาตรี    อัตราร*อยละ .......... (7)  เป0นทุนให*คนชราและผู*ด*อยโอกาสในชุมชน   อัตราร*อยละ ............ (8)  เป0นทุนพัฒนาอาชีพแก"สมาชิกกองทุนและสมาชิกในหมู"บ*าน  อัตราร*อยละ ............ (9)  เป0นทุนดําเนินการกองทุน        อัตราร*อยละ ............ (10)  อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร              อัตราร*อยละ ............  124 



การจัดสรรกําไรสุทธิบัญชีท่ี 1 ให*คํานึงถึงประโยชนHของประชาชน หมู"บ*านและชุมชน โดยให*จัดสรรเป0นเงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง และเงินอ่ืนตามระเบียบกองทุนหมู"บ*าน ท้ังนี้สําหรับเงินสมทบกองทุนและเงินประกันความเสี่ยงให*คงไว*ในบัญชี 1 (เงินสมทบกองทุนสามารถปล"อยกู*ได*) ข*อสังเกต ห*ามนําเงินในบัญชี 1 (หนึ่งล*านบาท) ไปป�นผล บัญชีอ่ืนๆ นอกเหนือจากบัญชี 1สามารถทําได* (ตามระเบียบให*ระบุไว*ในระเบียบ)  หมวดท่ี  6 การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบ  ข*อ 51  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านจัดทําบัญชีของกองทุนหมู"บ*านตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด และจัดทํารายการรับ - จ"ายเงินกองทุนหมู"บ*านอย"างน*อยเดือนละ 1ครั้งและแจ*งให*สมาชิกทราบ รวมท้ังให*จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปBรายงานต"อคณะกรรมการอย"างน*อยปBละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านต*องจัดให*มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการบริหารจัดการการเงิน การบัญชี และการพัสดุโดยคํานึงถึงการมีส"วนร"วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป0นหลัก ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน จัดทํางบการเงิน พร*อมท้ังรายละเอียดประกอบตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด และส"งให*ผู*ตรวจสอบบัญชีท่ีคณะกรรมการกําหนดภายในระยะเวลา 120 วันนับแต"วันสิ้นปBบัญชีของทุกปB (วันสิ้นปBทางบัญชีวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปB) ข*อ 52  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านแต"งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีเห็นสมควรเป0นผู*ตรวจสอบบัญชีกองทุน เพ่ือทําหน*าท่ีตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนตามท่ีเห็นสมควร ในการนี้ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านมีหน*าท่ีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู*ตรวจสอบบัญชีกองทุน โดยให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน สรรหาผู*ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู"บ*านจากบุคคลหรือคณะบุคคลในท*องถ่ินท่ีมีความรู*เก่ียวกับการเงินและการลงบัญชีเสนอต"อท่ีประชุมใหญ"สามัญประจําปB เพ่ือขอความเห็นชอบในการทําหน*าท่ีตรวจสอบ และประเมินผลการใช*จ"ายเงินและทรัพยHสินของกองทุนหมู"บ*านโดยให*แสดงความคิดเห็นเป0นข*อวิเคราะหHว"าการใช*จ"ายดังกล"าวเป0นไปตามวัตถุประสงคH ประหยัด และได*ผลตามเปNาหมายเพียงใด และให*ทําบันทึกรายงานผลการตรวจสอบบัญชีต"อคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน พร*อมท้ังจัดพิมพHเผยแพร"ต"อสมาชิก และสาธารณชน ข*อ 53  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านจะตรวจบัญชีของกองทุน และรายงานการตรวจบัญชีต"อคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอ เพ่ือทราบถึงความก*าวหน*าฐานะทางการเงินและผล125 



การดําเนินงานของกองทุนทุกหกเดือนและทุกรอบปB พร*อมท้ังแสดง บัญชีกําไร ขาดทุน และงบดุล ในปBบัญชีท่ีล"วงมาภายในเก*าสิบวันนับแต"วันสิ้นปBบัญชี ข*อ 54  ให*คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านนัดประชุมใหญ"สมาชิกอย"างน*อยปBละหนึ่งครั้งโดยมีวาระการประชุมดังนี้     (1)  ประธานกล"าวเป6ดการประชุม (2)  เรื่องท่ีแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ (3)  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ"านมา (4)  พิจารณาเรื่องค*างในท่ีประชุมครั้งก"อน (5)  เหรัญญิกรายงานฐานะทางการเงิน (6)  วาระท่ีต*องการการพิจารณา (7)  เรื่องอ่ืนๆ (ถ*ามี) (8)  สรุปผลและป6ดการประชุม โดยผู*บันทึกจะต*องบันทึกข*อมูล เวลาเริ่มและเวลาป6ด ลงชื่อผู*จดบันทึก และให*ประธานกองทุนลงนามรับรอง เก็บไว*เป0นหลักฐาน  หมวดท่ี 7 การเปล่ียนแปลงแก'ไขระเบียบกองทุนหมู บ'าน  ข*อ 55  คณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านจะดําเนินการปรับปรุงแก*ไขระเบียบกองทุนหมู"บ*านและนําเสนอท่ีประชุมใหญ"สมาชิกพิจารณาเห็บชอบปBละ 1 ครั้ง หากสมาชิกมีความประสงคHจะแก*ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนข*อความใดๆ ในระเบียบฯ ให*เสนอความเห็นพร*อมด*วยเนื้อหาท่ีต*องการแก*ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอน ขอให*ส"งเรื่องให*กรรมการไม"น*อยกว"า 30 วัน ก"อนวันประชุมใหญ"สามัญประจําปBและให*เลขานุการกองทุนหมู"บ*านนําเข*าระเบียบวาระพิจารณา   ข*อ 56  การแก*ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข*อความใดๆ ในระเบียบข*อบังคับต*องได*รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ"ด*วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสมาชิกท้ังหมด        126 



หมวดท่ี 8 บทเฉพาะกาล  ข*อ 57  ในวาระเริ่มแรกในส"วนของหมู"บ*านให*ผู*ใหญ"บ*านเรียกประชุมหัวครัวเรือนในหมู"บ*านครัวเรือนละ 1 คน เพ่ือเป6ดเวทีชาวบ*านในการดําเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านจากผู*ท่ีมีคุณสมบัติตามข*อ 20 โดยมีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอเป0นผู*ให*คําปรึกษาแนะนํา ตลอดจนสนับสนุนให*การเลือกสรรดําเนินไปด*วยความโปร"งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม การประชุมตามวรรคหนึ่ง ผู*มาประชุมจะต*องมีหัวหน*าครัวเรือนจํานวนไม"น*อยกว"าสามในสี่ของครัวเรือนท้ังหมดในหมู"บ*าน ท้ังนี้ หัวหน*าครัวเรือนอาจมอบหมายให*ผู*แทนครัวเรือนเข*าประชุมแทนได* เม่ือท่ีประชุมกําหนดวิธีการเลือกแล*วเสร็จ ให*ผู*ใหญ"บ*านและประชาคมหมู"บ*านตลอดจนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอสนับสนุนให*การเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านเป0นไปตามมติของเวทีชาวบ*าน ข*อ 58  ให*กรรมการกองทุนหมู"บ*าน ซ่ึงดํารงตําแหน"งอยู"ในวันท่ีระเบียบนี้ใช*บังคับ ยังคงดํารงตําแหน"งต"อไป จนกว"าจะพ*นจากตําแหน"งตามวาระหรือด*วยเหตุอ่ืน เม่ือครบกําหนดระยะเวลาหนึ่งปBนับแต"วันท่ีกรรมการกองทุนหมู"บ*านเข*าดํารงตําแหน"งให*กรรมการกองทุนหมู"บ*านจับสลากออกจํานวนก่ึงหนึ่งของจํานวนคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*านท้ังหมด  ข*อ 59  ภายใน 1 ปB นับแต"ระเบียบนี้ใช*บังคับให*คณะกรรมการกองทุนประเมินการดําเนินงานตามระเบียบนี้เพ่ือนํามาปรับปรุงแก*ไขให*เหมาะสมต"อไป ข*อ 60  ให*ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน เป0นผู*รักษาการตามระเบียบนี้  ให*ไว* ณ วันท่ี........ เดือน……………………… พ.ศ. ..............  (ลงชื่อ)…………………………………………..     (................................................) ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู"บ*าน........................ หมู"ท่ี...... ตําบล.....................  127 



ประวัติผู'วิจัย ช่ือ นามสกุล  นายปวิตร  กันทะสีมา  วัน เดือน ป>เกิด  วันท่ี 22 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2526  ท่ีอยู ป�จจุบัน  32/1 หมู"ท่ี 10 บ*านทุ"งรวงทอง ตําบลแม"ลาน*อย                       อําเภอแม"ลาน*อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 58120 089-9671286 ตําแหน งหน'าท่ีการงานป�จจุบัน พนักงานสินเชื่อ  ประสบการณ2การทํางาน 8 ปB  ท่ีอยู ท่ีทํางาน สถาบันการเงินชุมชนบ*านทุ"งรวงทอง 108 หมู"ท่ี 10 บ*านทุ"งรวงทอง ตําบลแม"ลาน*อย             อําเภอแม"ลาน*อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน 58120   ประวัติการศึกษา            พ.ศ. 2539     ประถมศึกษา โรงเรียนบ*านท"าสองแคว      ตําบลแม"ลาน*อย อําเภอแม"ลาน*อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน            พ.ศ. 2545     มัธยมศึกษา โรงเรียนแม"ลาน*อยดรุณสิกขH        ตําบลแม"ลาน*อย อําเภอแม"ลาน*อย จังหวัดแม"ฮ"องสอน            พ.ศ. 2548     ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตรH)      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   128 




