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 สถานการณ์ที่กำลังมีความขัดแย้งทาง

การเมืองของสังคมไทยอย่างเข้มข้น โดยหลายฝ่าย

ต่างเห็นตรงกันว่าการเมืองระบอบประชาธิปไตย

แบบตัวแทนอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นต้นเหตุ

ของปัญหา ซึ่งจะต้องแก้ไขโดยการเพิ่มพื้นที่

การเมืองภาคพลเมือง คือการสร้างกระบวนการ

มีส่วนร่วมและการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม

มีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น

 นโยบายกองทุนหมู่บ้านได้ดำเนินการ

มาตั ้งแต่ พ.ศ. 2544 ได้กำหนดหลักและวิธี

ดำเนินการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองไว้อย่างชัดเจน  แต่ใน

ทางปฏิบัติยังขาดกลไกขับเคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพ

กองทุนหมู่บ้านจึงเป็นที่รู้จักของสังคมในภาพ

ของแหล่งเงินกู้ในชุมชน และมีแนวโน้มว่าจะ

แสวงหากำไรมากกว่าการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน

 การใช้กองทุนหมู่บ้านเป็นองค์กรขับเคล่ือน

แผนพัฒนาการเมืองจึงเป็นการยิงปืนนัดเดียว

ได้นก 2 ตัว คือ ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้

กองทุนหมู่บ้านเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชน

ตามปรัชญาของกองทุนหมู่บ้าน และการสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านอันเป็น

 

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยพ้ืนฐาน

  ผู้เขียนจึงเสนอบทความ เรื่อง บทเรียน

จากกองทุนหมู่บ้านสู่การพัฒนาการเมืองนี้ขึ้น

เพื่อให้มีการวิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง และอาจ

ยกระดับเป็นนโยบายสาธารณะได้ในโอกาสต่อไป

นโยบายกองทุนหมู่บ้าน

 กระบวนการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน

เน้นการพัฒนาที่ยึดชุมชนเป็นตัวตั้งและพัฒนา

ทุกมิติทั้งสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อ

คุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน ชุมชนจึงมีบทบาท

สำคัญในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเอง แต่การ

จะให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น

เป็นเร่ืองไม่ง่ายนัก เพราะสังคมไทยมีความสัมพันธ์

แบบอุปถัมภ์ นับถือเช่ือฟังผู้อาวุโสและผู้มีตำแหน่ง

ทางการ  จึงมีลักษณะเป็นผู้ตามท่ีดี  มีความเคยชิน

กับระบบส่ังการจากบนลงล่าง  การสร้างกระบวน-

การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงต้องใช้เคร่ืองมือ

ที่ดี และกองทุนหมู่บ้านได้ถูกออกแบบให้เป็น

เครื่องมือชนิดหนึ่งในการสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชน 

 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นหน่ึง

ในนโยบายประชานิยมของรัฐบาลพันตำรวจโท

    

บทเรียนจากกองทุนหมู่บ้านสู่การพัฒนาการเมือง

พีระพงษ์ สุดประเสริฐ* 

* เลขานุการกองทุนหมู่บ้านเนินมะกอกนอก หมู่ที่ 8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

   กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ประจำภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและ

   ตะวันออก



หน้า 2

ทักษิณ ชินวัตร  เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 มีวัตถุ-

ประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  เน่ืองจากกองทุน

หมู่บ้านจะไปสร้างโอกาสแก่คนระดับรากหญ้า

ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการสร้างงาน

สร้างอาชีพและรายได้   ทำให้ประชาชนพ้นจาก

ความยากจน  และจะเกิดกระแสการไหลเวียน

ของเงิน  ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมดีข้ึน โดยรัฐ

จัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกองทุนละ

1 ล้านบาท  ให้ชาวบ้านบริหารจัดการเงินกองทุน

ด้วยตนเอง ส่วนหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ให้

คำปรึกษาและแนะนำเท่านั้น

 นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ถูกวิจารณ์ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกใน

หมู่บ้านและชุมชน  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

จะทำให้คนระดับรากหญ้ามีหนี้สินเพิ่มขึ้น จาก

การนำเงินกู้ไปใช้จ่ายซ้ือส่ิงอำนวยความสะดวก

เช่น ซื้อจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ  ทำให้ไม่

สามารถชำระหน้ีตามกำหนด  เป็นหน้ีสินพอกพูน

ย่ิงข้ึน และเป็นปัญหาซ้ำเติมชุมชนรากหญ้าย่ิงข้ึน

อีกด้วย

 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้อธิบายให้สังคม

ยอมรับว่า นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการพัฒนา 2 ด้าน  คือ

การกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการกระจายเงินมากกว่า

7 หมื่นล้านบาทลงไปในชุมชนเพื่อกระตุ้นการ

ลงทุนในภาคประชาชน  พร้อมกับการสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน  โดยนำบทเรียนจาก

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้และ

ภาคตะวันออกที่พิสูจน์แล้วว่าชุมชนสามารถ

จัดการปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองได้ 

จากการรวมกันออมเงินในรูปสัจจะออมทรัพย์ 

แล้วใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการเงินของชุมชน ทำให้เกิดการลงทุนเฉพาะราย

และการลงทุนแบบกลุ่ม  อีกทั้งยังมีการพัฒนา

ต่อยอดให้เกิดกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบอ่ืนๆ อีก

โดยเฉพาะเกิดการจัดสวัสดิการขึ้นในชุมชน

ทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

 รัฐบาลได้กำหนดปรัชญาหรือหลักการ

สำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดต้ังและบริหาร

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.

2544 ดังต่อไปนี้  

 1. เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและ

ท้องถิ่น

 2.ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัด

การหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญา

ของตนเอง

 3. เกื ้อกูลประโยชน์ต่อผู ้ด้อยโอกาส

ในหมู่บ้านและชุมชน

 4. เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม

 5. กระจายอำนาจให้ท้องถ่ินและพัฒนา

ประชาธิปไตยพื้นฐาน

 ทั้งนี้ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมืองบรรลุเจตนารมณ์ตามนโยบายรัฐบาล สำนัก-

งานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ (2546, หน้า 3 - 6, 50) ได้วางกรอบ

การดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2544) การจัดตั้งกองทุน

เป็นระยะนำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีการจัดทำกฎ

ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน เตรียมกลไกประชารัฐ

และเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชนเมือง    



   หน้า 3

 ระยะที ่  2 (พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2545)

การเพิ่มประสิทธิภาพ  เป็นระยะที่มุ่งเน้นการ-

สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้แก่

คณะกรรมการและสมาชิกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง เพ่ือนำไปสู่การบริหารจัดการกองทุน

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 ระยะที ่  3  (พ.ศ. 2546 ถ ึง พ.ศ. 2547)

การสร้างความเข้มแข็ง เป็นระยะสร้างความเข้ม-

แข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยการ

จัดกระบวนการและเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง

กองทุนที่ยั่งยืน

 ผลการดำเนินงานถึง พ.ศ. 2546 มีการ

จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 74,459

กองทุน คิดเป็นร้อยละ 98.73 ของเป้าหมาย

(75,547 กองทุน) โดยมีการประเมินสถานภาพ

ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน

72,272 กองทุน  แล้วจัดชั ้นกองทุนเป็น 3

ระดับ ได้แก่ ระดับมาตรฐานท่ี 1 (AAA) ระดับ

มาตรฐานท่ี 2 (AA) และระดับมาตรฐานท่ี 3 (A)

หรืออาจกล่าวให้เข้าใจง่ายว่า ระดับดี ปานกลาง

และต่ำ  ผลปรากฏว่ามีกองทุนระดับดีจำนวน

23,945 กองทุน หรือร้อยละ 33.13 กองทุน

ระดับปานกลางจำนวน 46,439 กองทุน หรือ

ร้อยละ 64.26 และกองทุนระดับต่ำจำนวน

1,888 กองทุน หรือร้อยละ 2.61  แสดงว่า

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีผลการดำเนิน

งานเป็นที่น่าพอใจ

 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ (2553) ได้แถลงผลงานซึ่งเป็นการ

ยืนยันความสำเร็จของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน

ไว้ว่า  “ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

79,255 กองทุน เป็นกองทุนหมู่บ้าน 74,989

กองทุน กองทุนชุมชนเมือง 3,528 กองทุน

และกองทุนชุมชนทหาร 738 กองทุน มีเงินที่

ชาวรากหญ้าบริหารจัดการกันเองประมาณ 8

หมื่นล้านบาท มีดอกผลงอกเงยขึ้นมากกว่า 3

หมื่นล้านบาท ด้วยฝีมือผู้บริหารที่จบ ป. 4 ป. 6

และมัธยม โดยมีคดีความกับผู้กู้ไม่ถึง 6 พันคดี

มีมูลหนี้ประมาณ 2 ร้อยล้านบาท เป็นคดีแพ่ง

5,054 คดี และคดีอาญา 694 คดี หรือมีคน

6 พันคน จากสมาชิก 12 ล้านคนที่มีปัญหา 

หากถือว่ามูลหน้ีเหล่าน้ีเป็นหน้ีเสีย เม่ือเทียบกับ

กองทุนท้ังหมด 8 หม่ืนล้านบาท ก็มีหน้ีเสียไม่ถึง

ร้อยละ 0.5  นอกจากนี้ยังมีกองทุนที่มีความ-

เข้มแข็ง อยู่ใกล้ชิดกัน มีความเห็นสอดคล้องกัน

ได้บูรณาการหลายกองทุนเข้าด้วยกันเป็นสถาบัน

การเงินชุมชน ซ่ึงปัจจุบันมีสถาบันการเงินชุมชน

แล้ว 1,149 แห่ง ทั้งนี้ เป็นบทพิสูจน์ฝีมือการ-

บริหารของพี่น้องรากหญ้าได้เป็นอย่างดี และ

แสดงว่าชาวบ้านมีวินัยสูง มีคุณธรรม เมื่อกู้เงิน

ไปใช้ไปลงทุนแล้วก็พยายามหาเงินมาคืน”

 ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีนัยที่แสดงว่า

การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ได้พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองท้ังด้านเศรษฐกิจ

สังคม และการเมือง โดยเฉพาะการสร้างประชา-

ธิปไตยพื้นฐานให้เกิดขึ้นแล้วในหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองอันเป็นหน่วยย่อยของสังคม ดังนั้น

ในช่วงของการปฏิรูปการเมืองไทย   จึงสมควร

ถอดบทเรียนของกองทุนหมู่บ้านเพ่ือนำไปสร้าง

สังคมประชาธิปไตยให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ต่อไป

บทเรียนจากกองทุนหมู่บ้าน

 ผู้เขียนเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน-

เนินมะกอกนอก หมู่ท่ี 8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
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จังหวัดชลบุรีตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน

มีความเห็นว่า กองทุนหมู่บ้านกำลังถูกบีบให้

เดินไปตามกรอบเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล

โดยไม่คำนึงถึงปรัชญาหรือหลักการสำคัญที่

มุ่งหวังให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัดการ

หมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของ

ตนเอง  ประกอบกับระหว่างเดือนมีนาคม -

พฤษภาคม 2553 ผู ้เขียนมีโอกาสได้เข้ารับ

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานตรวจบัญชีใน

กองทุนหมู่บ้านอ่ืนจำนวน 9 กองทุน ได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ และรับรู้สภาพของกองทุนหมู่บ้านกว้าง-

ขวางข้ึน   จึงได้ทบทวนบทเรียนจากประสบการณ์

ตรง และสรุปบทเรียน ได้ดังนี้

 1. การจัดต้ังและเรียนรู้การบริหารจัดการ

กองทุนหมู ่บ้าน (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547)

 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและองค์การ

ปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักร่วมกัน

จัดต้ังกองทุนหมู่บ้านข้ึนในกรณีท่ีพ้ืนท่ีน้ันมีเขต

การปกครองหมู่บ้าน  ส่วนกรณีพื้นที่อยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาล ก็ตั้ง

เป็นกองทุนชุมชนเมือง 

 การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง

เร่ิมต้นด้วยการจัดประชุมชาวบ้าน หรือท่ีเรียกว่า

“ประชาคมหมู่บ้าน” โดยมีองค์ประชุมเป็นหัวหน้า

ครัวเรือนหรือผู้ที่หัวหน้าครัวเรือนมอบหมาย

เข้าประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของครัวเรือน

ท้ังหมด เพ่ือขอมติให้มีการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้าน 

และเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านไปทำ

หน้าท่ี จัดทำระเบียบข้อบังคับ รับสมัครสมาชิก

ระดมทุนจากการเรียกเก็บค่าหุ้นและรับฝากเงิน

ในรูปแบบสัจจะออมทรัพย์  จัดทำคำขอขึ ้น

ทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน และเปิดบัญชีเงินฝาก

  

กับธนาคาร เพื่อรอรับเงินจัดสรร 1 ล้านบาท

จากรัฐบาล

 ระยะนี้ หน่วยงานภาครัฐได้เร่งรัดการ

จัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน  ตามนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาล  จำนวนกองทุนหมู่บ้านท่ีเกิดข้ึนเป็นตัวช้ีวัด

ประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน ระยะนี้จึงมีการ

จัดต้ังกองทุนหมู่บ้านจำนวนมาก  แม้นว่าชาวบ้าน

ยังขาดความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการ

ดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านก็ตาม  กรณีหมู่บ้านใด

ไม่ประสงค์จะต้ังกองทุนหมู่บ้านก็จะถูกเค่ียวเข็น

จนมีการต้ังกองทุนหมู่บ้านให้จงได้  ดังน้ัน คณะ-

กรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดแรก จึงเป็นกรรมการ

โดยไม่ได้ต้ังใจไว้ก่อน  อยากจะปฏิเสธก็ทำไม่ได้

เพราะเกรงใจผู้ปกครองท้องที่และข้าราชการ

ผู้ดำเนินการจัดตั้งกองทุน

 การดำเนินงานระยะแรก  เกิดขึ้นด้วย

จิตอาสา คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่

ไม่มีความรู้เร่ืองการจัดการการเงิน  บางคนไม่คุ้น

กับการทำงานเป็นระบบ ระเบียบและข้อตกลงต่างๆ

ทำให้เกิดความยุ่งยาก  ข้อกำหนดบางเร่ืองก็เป็น

การยากต่อการปฏิบัติ  แต่การดำเนินงานระยะแรก

ก็ผ่านไปด้วยดีกองทุนส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรร

เงิน 1 ล้านบาท  จากนั้นก็ถูกเร่งรัดให้จ่ายเงินกู้

แก่สมาชิก  ตัวเลขการกู้เงินคือความสำเร็จของ

นโยบายกองทุนหมู่บ้าน  กองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่

อาศัยบ้านประธานเป็นที่ทำการ  คณะกรรมการ

ต้องจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเขียนในการดำเนินงาน

มีการทำบัญชีแบบง่ายๆ ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน

โดยไม่มีแบบมาตรฐานเป็นตัวอย่างแต่ประการใด

รูปแบบการทำงานของกองทุนหมู่บ้านจึงมีความ

หลากหลาย  และมีคนจำนวนน้อยเท่าน้ันท่ีเข้าใจ

ปรัชญาของกองทุนหมูบ้านและชุมชนเมือง
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 พ.ศ. 2545 สำนักงานคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้จัดทำ

คู่มือการทำบัญชีและรายงานสำหรับกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  และจัดอบรม

ให้ความรู้แก่กองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้กองทุนหมู่บ้าน

จัดทำบัญชีแบบมาตรฐานเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม

ผู้เขียนพบว่า กองทุนหมู่บ้านท่ีผู้เขียนตรวจบัญชี 

ไม่มีกองทุนหมู่บ้านใดทำบัญชีตามคู่มือดังกล่าว

 บทเรียนจากกองทุนหมู่บ้านในระยะแรก

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

     1.1 การเร่งจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน

โดยชาวบ้านขาดความรู้ความเข้าใจ  ทำให้สร้าง

ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกองทุนหมู่บ้านและ

สำนึกในการมีส่วนร่วมของชาวบ้านสำเร็จได้ยาก

สังเกตได้จากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ส่วนใหญ่เป็นคนหน้าเดิม สมาชิกคนอื่นๆ ไม่

ประสงค์จะเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เน่ืองจาก

ขาดสำนึกความเป็นเจ้าของ และเกรงว่าจะเป็นภาระ

     1.2 กองทุนหมู่บ้านท่ีดี เกิดจากปัจจัย

ภายในที่มีประธานที่เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

และมีผู้จัดทำเอกสารและบัญชีที่มีจิตสาธารณะ

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนมีงานประจำใช้เวลาเลิกงาน

และวันหยุดทำงานให้กองทุนหมู่บ้าน 

     1.3 กระบวนการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

เน้นรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนแบบมาตรฐาน

มากกว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพ่ึง

ตนเอง  

     1.4 จุดเด่นของกองทุนหมู่บ้านคือ

การทำให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันมากข้ึน

จากการได้พบปะกันเป็นประจำ บางกองทุน

หมู่บ้านมีการสร้างกิจกรรมต่อยอดจากกองทุน

หมู่บ้าน เช่น การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก  

 2. การปรับระบบบัญชีเพ่ือจดทะเบียน

นิติบุคคล (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551)

 ระยะนี้ กองทุนหมู่บ้านถูกบังคับโดย

กฎหมายให้ปรับรูปแบบและวิธีการดำเนินงาน

กองทุนหมู่บ้าน  ตามพระราชบัญญัติกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 ซึ ่งใช้

บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2547 เป็นต้นไป

และมีบทบัญญัติให้กองทุนหมู่บ้านท่ีต้ังข้ึนแล้ว

ต้องขอจดทะเบียนยกฐานะเป็นนิติบุคคลภายใน

3 ปีนับแต่วันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 การขอจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านเป็น

นิติบุคคล  กองทุนหมู่บ้านต้องจัดทำงบการเงิน

ของปีที่ผ่านมาพร้อมรายละเอียด ประกอบการ

ขอจดทะเบียนนิติบุคคล  จึงต้องทำบัญชีตามแบบ

ที่กำหนดแทนการทำบัญชีแบบง่าย ๆ ตามที่

ชาวบ้านเข้าใจ โดยมีเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 

ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นกลไกเร่งรัด

ติดตามการจดทะเบียนนิติบุคคล  

 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลมี

บทบาทสำคัญในการเร่งรัดการจดทะเบียนนิติ-

บุคคล โดยที่สำนักงานคณะกรรมการกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (2546, หน้า

23 - 27) ได้คาดหวังให้เครือข่ายกองทุนหมู่

ระดับตำบลมีบทบาท ต่อไปนี้

     2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

เร่ืองการบริหารจัดการกองทุน ได้แก่ การเรียนรู้

การทำบัญชีตามแบบท่ีกำหนด การวิเคราะห์โครงการ

กู้ยืมเงินของสมาชิก การติดตามการใช้เงินกู้ และ

การทำโครงการกู้ยืมเงินจากธนาคารไปเพิ่มทุน

    2.2 การสนับสนุนการเรียนรู้ของ

สมาชิกเพ่ือสร้างกลุ่มอาชีพ และทำบัญชีครัวเรือน

    2.3 เรียนรู้เทคนิคการทำงาน ได้แก่ 
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การจัดเวทีสาธารณะ  การวางแผนแบบมีส่วนร่วม

อย่างสร้างสรรค์  และเทคนิคการรวมทุนอย่าง

สร้างสรรค์

     2.4 การเสริมสร้างระบบสวัสดิการ

ชุมชน

 บทเรียนของกองทุนหมู่บ้านในระยะน้ี

คือการจัดทำงบการเงินเพ่ือใช้ประกอบการขอจด

ทะเบียนนิติบุคคล  แต่ในทางปฏิบัติยังคงมุ่งเน้น

จำนวนกองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนนิติบุคคล

เป็นเป้าหมายสำคัญ กองทุนหมู่บ้านจัดทำงบดุล

เพ่ือขอจดทะเบียนนิติบุคคลสำเร็จ แต่หากตรวจ-

สอบในรายละเอียดจะพบว่างบดุลของกองทุน

หมู่บ้านจำนวนมากไม่ตรงกับทะเบียนคุมและ

รายละเอียดประกอบงบดุล  ทำให้เกิดภาพความ

สำเร็จของกองทุนหมู่บ้าน ที่ส่วนใหญ่สามารถ

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ส่วนเครือข่ายกองทุน

หมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมีบทบาทในการเร่งรัดการจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคล มากกว่าบทบาทในการจัด

กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

 นอกจากน้ี กองทุนหมู่บ้านยังต้องจัดสรร

กำไรไปสนับสนุนกิจการของเครือข่ายกองทุน

ระดับตำบล และระดับอำเภออีกด้วย 

 3. การพัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่ระบบ

บริหารจัดการที ่ด ี (พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป) 

 ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 

2547 กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติแต่งต้ังผู้ตรวจสอบ เพ่ือ

ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการ

กองทุนบ้านและการดำเนินการของคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านได้ตามที่เห็นสมควร และให้

ผู้ตรวจสอบจัดส่งผลประกอบการและงบการเงิน

พร้อมแสดงความเห็นส่งให้สำนักงานกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติภายในหกสิบวัน

นับแต่วันสิ้นปีบัญชี

 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและ

บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

พ.ศ.  2551 ข ้อ 46 และข ้อ 47 ได ้บ ัญญัต ิ

เก่ียวกับการทำและตรวจสอบบัญชี ไว้โดยสรุปว่า

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องจัดทำบัญชี

กองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการกำหนด  จัดทำรายการรับและ

จ่ายเงินแจ้งให้สมาชิกทราบอย่างน้อยเดือนละคร้ัง

และสรุปผลการดำเนินงานประจำปีรายงานต่อ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติอย่างน้อยปีละคร้ัง  โดยให้มีการตรวจสอบ

ภายใน และจัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียด

ประกอบ ตามรูปแบบมาตรฐานส่งให้ผู้ตรวจสอบ

บัญชีภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่

วันสิ้นปีบัญชีของทุกปี 

  พ.ศ. 2551 สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้จัดทำระบบการบัญชี

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อให้กองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดทำบัญชีรูปแบบมาตรฐาน

เดียวกันทั้งประเทศ

 พ.ศ. 2553 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือการตรวจบัญชีกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

งานตรวจสอบบัญชีสำหรับผู้สอบบัญชีกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
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แห่งชาติกำหนด

 จากการตรวจสอบบัญชีและแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านต่าง ๆ พบว่า

ไม่มีกองทุนหมู่บ้านใดทำบัญชีตามแบบท่ีกำหนด

หากมีการเร่งรัดด้านเอกสารและการทำบัญชี

โดยไม่คำนึงถึงสภาพและปรัชญาของกองทุน

หมู่บ้าน  กองทุนหมู่บ้านก็มีแนวโน้มการพัฒนา

ไปสู่การเป็นสถาบันการเงิน มากกว่าการสร้าง

ความเข้มแข็งทางสังคม กองทุนหมู่บ้านในอนาคต

จะคำนึงถึงผลกำไร และมีการปรับอัตราดอกเบ้ีย

เงินกู้ให้สูงขึ้น  

 ฝ่ายกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านเน้นการ

พัฒนาสู่มาตรฐานด้วยระบบควบคุมภายในและ

ระบบบัญชีมาตรฐาน แต่กองทุนหมู่บ้านยังไม่มี

ความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว โดยฝ่าย

กองทุนหมู่บ้านและฝ่ายกำกับดูแลไม่มีเวทีแลก-

เปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน การ-

ขับเคลื่อนงานกองทุนยังคงใช้ระบบสั่งการจาก

บนสู่ล่าง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีความกังวล

ต่อการจัดการหน้ีค้างชำระท่ีมีเพ่ิมข้ึนมากกว่าการ

จัดทำเอกสารและบัญชี  ส่ิงท่ีน่าเสียดายอีกประการ-

หนึ่งคือ มีกองทุนหมู่บ้านบางแห่งคิดค้นวิธีทำ

บัญชี ที่เข้าใจง่ายเป็นที่ยอมรับของคนทำบัญชี

กองทุนหมู่บ้าน  แต่มิได้ถูกนำไปบูรณาการกับ

ระบบบัญชีที่ฝ่ายราชการเป็นผู้กำหนด 

 ข้อมูลคดีความระหว่างกองทุนหมู่บ้าน

กับผู้กู้ ท่ีสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาตินำเสนอว่ามีเพียงเล็กน้อยน้ัน  ในความ

เป็นจริงปัญหาการไม่ชำระคืนเงินกู้ยังเป็นปัญหา

ใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านเกือบทุกกองทุน แต่สาเหตุ

ที่กองทุนหมู่บ้านไม่ดำเนินคดีกับสมาชิกที่ไม่

ชำระหนี้เพราะตระหนักดีว่า การดำเนินคดีกับ

ผู้กู้เป็นความยุ่งยาก  มีหลายข้ันตอนต้ังแต่เร่ิมฟ้อง

จนถึงการบังคับคดี นอกจากจะทำให้กองทุน

หมู่บ้านเสียค่าใช้จ่ายและคณะกรรมการต้องเสีย

เวลาแล้ว  ยังไม่สามารถบังคับเอาเงินคืนจาก

ลูกหนี้ได้อีกด้วย

 สรุปบทเรียนจากกองทุนหมู่บ้าน

                       3.1     การจดัตัง้กองทนุหมูบ่า้นประสบ

ความสำเร็จเชิงปริมาณ  มีกองทุนหมู่บ้านเกิดข้ึน

จำนวนมาก  แม้ว่าชาวบ้านและเจ้าหน้าที ่ยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจ

     3.2 การพัฒนากองทุนหมู่บ้านใช้วิธี

ฝึกอบรม แบบบรรยายและฝึกปฏิบัติเล็กน้อย 

ขาดการติดตามแนะนำ ขาดการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ของตนเองอย่างแท้จริง

     3.3 เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านมีบทบาท

นำข้อส่ังการจากหน่วยเหนือมาให้กองทุนหมู่บ้าน

ปฏิบัติ มากกว่าการทำหน้าท่ีเสริมสร้างกระบวนการ

เรียนรู้ของชุมชน องค์ประกอบของเครือข่ายตั้ง

มาจากประธานกองทุนหมู่บ้านซึ่งมีบุคลิกของ

ผู้ปกครองท้องท่ีและนักการเมืองท้องถ่ิน มากกว่า

การเป็นวิทยากรกระบวนการ

     3.4 กองทุนหมู่บ้านมีแนวโน้มการ

พัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการเงินแบบมาตรฐาน

สากล โดยคำนึงถึงผลกำไรมากกว่าการสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน ตามปรัชญาหรือหลักการ

สำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

5 ข้อที่ได้กำหนดไว้

     3.5 กองทุนหมู่บ้านยังเป็นเคร่ืองมือ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้ หากมีวิทยากร

กระบวนการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้

เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
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บทเรียนของกองทุนหมู่บ้านเนินมะกอกนอก

ทำให้เกิดความสัมพันธ์ในชุมชน มีการต่อยอด

ทำกิจกรรมอ่ืน เช่น ชมรมแอโรบิค การจัดสวัสดิการ

แก่สมาชิกและครอบครัว และมีการเช่ือมเครือข่าย

ภายในตำบล จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ

ตำบล ทำให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้าน

ในตำบลเป็นประจำทุกเดือน แต่ปรากฏการณ์ที่

เกิดข้ึน เร่ิมต้นจากกองทุนหมู่บ้าน แล้วเช่ือมโยง

เครือข่ายผู้นำหมู่บ้านด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัว

มิได้เกิดจากบทบาทหรือได้รับการสนับสนุนจาก

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลแต่อย่างใด 

กองทุนหมู่บ้านกับการพัฒนาการเมือง

 1. แผนพัฒนาการเมืองและการนำสู่

การปฏิบัติ

 ประเทศไทยมีการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย มาตั ้งแต่ พ.ศ. 2475 

และกำลังประสบปัญหาผู้แทนท่ีประชาชนเลือก

เข้าไปใช้อำนาจเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม กลับใช้

อำนาจเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

จนขัดต่อประโยชน์ส่วนรวม  ขณะที่ประชาชน

เจ้าของอำนาจใช้อำนาจของตนเฉพาะการลงคะแนน

เลือกตั้งเท่านั้น   ประชาชนยังขาดความรู้ความ

เข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี ตลอดจนขาดจิตสำนึก

ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการกับทรัพยากร

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของตนเอง  

 ปัญหาดังกล่าว ทำให้มีการปฏิรูปการเมือง 

และมีการจัดทำแผนพัฒนาการเมืองข้ึน ซ่ึงสภา-

พัฒนาการเมือง (2552, หน้า 21 - 22) กล่าว

ไว้ว่าการพัฒนาการเมืองท่ีผ่านมายังไม่สัมฤทธ์ิผล

เน่ืองจากไม่คำนึงถึงปัญหาพ้ืนฐานเชิงโครงสร้าง

ซ่ึงได้แก่ ปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน

และปัญหาระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก

การพัฒนาไปตกอยู่กับนายทุนและชนชั้นกลาง

ในขณะประชาชนส่วนใหญ่ต้องแบกรับภาระจาก

การพัฒนา ทำให้ปัญหาหนี้สินและความยากจน

ยังคงมีอยู่  แม้นว่าได้มีนโยบายการประกันราคา

พืชผลทางการเกษตร กองทุนหมู่บ้าน 30 บาท

รักษาทุกโรค  และความช่วยเหลือของรัฐใน

รูปแบบอื่นๆ ก็เป็นเพียงการชดเชยความไม่เป็น

ธรรมในการกระจายรายได้  และทำให้เกษตรกร

และกรรมกรสามารถยังชีพอยู่ได้และมีลูกหลาน

ไหลเข้าสู่กระบวนการขูดรีดทางเศรษฐกิจต่อไป

การพัฒนาการเมืองจึงต้องดำเนินคู่ไปกับการ

แก้ปัญหาพื้นฐานเชิงโครงสร้างด้วย  

 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน

จอภาพ (Teleconference) เร่ือง “การนำแผนพัฒนา

การเมืองสู่การปฏิบัติ” เพ่ือเผยแพร่ทำความเข้าใจ

สาระสำคัญของแผนพัฒนาการเมือง และประสาน

งานการนำแผนสู่การปฏิบัติ ในวันพุธที่ 28

เมษายน 2553 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

จึงสรุปสาระสำคัญจากการประชุมได้ ดังต่อไปน้ี

     1.1  แผนพัฒนาการเมืองมียุทธศาสตร์

6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

และส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรม

ทางการเมืองแบบประชาธิปไตย และการมีส่วน-

ร่วมทางการเมือง

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 คุณธรรม และจริยธรรม

ของผู้นำและนักการเมือง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ธรรมาภิบาลและการ-

บริหาร

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ความม่ันคง การจัดการ
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ความขัดแย้ง และการสร้างสังคมสมานฉันท์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การกระจายอำนาจ และ

การสร้างความเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากร

     1.2 การนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การ

ปฏิบัติ  ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับภาคประชาชน

โดยตรงคือยุทธศาสตร์ที่ 1 และ    2   ซึ่งสามารถ

ขับเคลื่อนแผนได้โดยการสร้างเวทีแลกเปลี่ย

เรียนรู้เรื่องของชุมชนภายในชุมชนหมู่บ้าน มี

การร่วมกันเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน

อย่างทั่วถึง แล้วเชื่อมโยงสู่ระดับตำบล อำเภอ

จังหวัด เป็นข้อเสนอนโยบายสาธารณะในท่ีสุด

โดยการเสนอให้ใช้ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง

(Project Citizen) เป็นเครื่องมือในการทำงาน

     1.3 โครงการสร้างสำนึกพลเมือง 

(Project Citizen) มี 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัญหานโยบาย

สาธารณะในชุมชน

 ขั้นตอนที่ 2 การเลือกปัญหาเพื่อแก้ไข

 ข้ันตอนท่ี  3 การรวบรวมข้อมูลของปัญหา

 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาแฟ้มผลงาน

 ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอผลงานเพื่อ

ประชาพิจารณ์

 ข้ันตอนท่ี  6 การสะท้อนบทเรียนการเรียนรู้

      1.4 สภาพัฒนาการเมืองขอความ

ร่วมมือจากจังหวัดต่างๆ พิจารณานำแผนพัฒนา

การเมืองไปสู่การปฏิบัติ   แต่จังหวัดชลบุรียัง

หาข้อสรุปไม่ได้ว่าองค์กรใดจะเป็นเจ้าภาพใน

การนำแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติ

 2. การใช้กองทุนหมู่บ้านเป็นเคร่ืองมือ

พัฒนาการเมือง

 ข้อเสนอในการนำแผนพัฒนาการเมือง

สู่การปฏิบัติดังกล่าว มีความสอดคล้องกับ ปรัชญา

กองทุนหมู่บ้านและบทบาทของเครือข่ายกองทุน

หมู่บ้านระดับตำบลที่นำเสนอไว้ในตอนต้น 

 ดังน้ัน  หากมีการขับเคล่ือนแผนพัฒนา

การเมืองโดยใช้กองทุนหมู่บ้านเป็นเครื่องมือ

น่าจะมีประสิทธิภาพกว่าการสร้างองค์กรชาวบ้าน

ข้ึนมาใหม่ สภาพัฒนาการเมืองจึงควรใช้กองทุน

พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  ในการส่งเสริมให้

กองทุนหมู่บ้านที่สมัครใจ (ไม่ใช้วิธีบังคับให้

ดำเนินการทุกกองทุน) ขับเคลื่อนแผนพัฒนา

การเมือง  แม้นว่าจะมีกองทุนหมู่บ้านสมัครเข้า

ร่วมดำเนินการจำนวนน้อยก็เร่ิมต้นจากน้อย เม่ือ

ประสบความสำเร็จเกิดพ้ืนท่ีรูปธรรมของการเมือง

ภาคพลเมืองแล้ว จึงขยายผลต่อไป ดังนี้

     2.1 ใช้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับ

ตำบลให้เป็นองค์กรขับเคล่ือนการพัฒนาการเมือง

ด้วยกองทุนหมู่บ้านยังมีจุดเด่นที่เป็นเครื่องมือ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพราะเป็นที่รวม

ของแกนนำชุมชน มีทุนสำหรับทำกิจกรรมของ

ตนเอง และได้รวมกันเป็นเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

ระดับตำบลท่ีได้ผ่านการเรียนรู้เทคนิคการทำงาน

ได้แก่ การจัดเวทีสาธารณะ การวางแผนแบบมี

ส่วนร่วม และระบบการบริหารจัดการท่ีดี ดังน้ัน

เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลบางตำบล

จึงมีศักยภาพในการดำเนินโครงการสร้างสำนึก

พลเมืองตามข้อเสนอในการนำแผนพัฒนาการเมือง

ไปสู่การปฏิบัติ

     2.2 เสริมศักยภาพเครือข่ายกองทุน

หมู่บ้านระดับตำบล โดยการให้เรียนรู้เทคนิคของ

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง 6 ข้ันตอน ซ่ึงควร

เน้นขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลของปัญหา

และขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาแฟ้มผลงาน  ส่วน

ข้ันตอนอ่ืนๆ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล
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มีประสบการณ์เดิมอยู่บ้างแล้ว

     2.3 เป้าหมายพ้ืนท่ี  ในปีแรกสมควร

กำหนดพ้ืนท่ีนำร่องจังหวัดละ 5 ตำบล เพ่ือหวัง

ผลเชิงคุณภาพ และสร้างตำบลต้นแบบ โดยคัด

เลือกจากความเข้าใจและสมัครใจ อาจมีตำบล

นำร่องน้อยกว่าจังหวัดละ 5 ตำบล ก็ได้  

     2.4 จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาการเมือง

ระดับจังหวัด  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง โดยสนับสนุนให้เครือข่ายกองทุน

หมู่บ้านระดับตำบล (ตำบลนำร่วม) รวมกันเป็น

เครือข่ายพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองระดับจังหวัด

และใช้กองทุนหมู่บ้านเป็นฐานการขับเคลื่อน

การเมืองภาคพลเมืองต่อไป

     2.5 หน่วยงานสนับสนุน ประกอบ

ด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง  กรมการพัฒนา

ชุมชน  และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ โดยที่หน่วยงานดังกล่าวมีภาระหน้าที่

โดยตรงอยู่แล้ว

     2.6 งบประมาณ  ใช้งบประมาณจาก

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และสำนักงาน

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรืออาจ

ใช้งบประมาณพิเศษ เช่น งบประมาณไทยเข้มแข็ง

         2.7  การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  ปรัชญา

ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ตรงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง คือการ

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย

หวังผลให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการ

ชุนชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง ส่วน

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเมือง ก็มุ่งสร้าง

ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม การใช้เครือ-

ข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลที่เกิดจากการ

รวมตัวของกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ขับเคล่ือนแผน

พัฒนาการเมืองโดยใช้กระบวนการสร้างสำนึก

พลเมือง 6 ข้ันตอน จึงเป็นการต่อยอดพัฒนาคน

ระดับรากหญ้าให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก

ชุมชนรับคำสั่งเป็นชุมชนกำหนดทิศทางการ-

พัฒนาตนเอง และหากมีการพัฒนาต่อไปอีก  

อาจเกิดการรวมตัวกันเป็นประชาสังคมผลักดัน

ให้มีการดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง

รัฐท่ีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  ซ่ึงหมายถึงการลด

ความเหล่ือมล้ำทางสังคมท่ีเป็นปัญหาสำคัญของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน   นอกจากน้ีกระบวนการ

เรียนรู้จากโครงการสร้างสำนึกพลเมืองยังจะมีผล

ต่อการปรับวิธีคิดของกองทุนหมู่บ้านให้พัฒนา

ไปสู่การเป็นสถาบันพัฒนาชุมชน แทนการมุ่งหา

รายได้จากดอกเบ้ียเงินกู้และการมุ่งจะเป็นสถาบัน

การเงินในชุมชนเพียงด้านเดียว  จึงเป็นการบรรลุ

เป้าหมายร่วมกันท้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

และการพัฒนาการเมือง 

 ท้ายนี้ ผู้เขียนหวังว่าการพัฒนาใดๆ ใน

หมู่บ้าน จะไม่มีการสร้างองค์กรประชาชนขึ้น

มาใหม่  เพื่อขับเคลื่อนงานของหน่วยงานที่เข้า

ไปดำเนินการอีก  เพราะภายในหมู่บ้านมีผู้นำ

ไม่ก่ีคนท่ีมีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา

ทำให้ผู้นำในหมู่บ้านแต่ละคนมีตำแหน่งหรือ

เป็นกรรมการหลายองค์กร หรือที่กล่าวกันว่า 

“สวมหมวกหลายใบ”  จนไม่อาจจำได้ว่าตนมี

บทบาทหน้าที่อะไรบ้าง  เกิดวิถีการพัฒนาแบบ

จะให้ทำอะไรก็สั่งมา ไม่มีการสร้างวิธีคิดเชิง

ยุทธศาสตร์   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเมือง

ผ่านกองทุนหมู่บ้าน จะเป็นโอกาสในการสร้าง

วิทยากรกระบวนการระดับหมู่บ้าน ซ่ึงเป็นปัจจัย

สำคัญต่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและการสร้าง



 หน้า 11

ประชาธิปไตยพ้ืนฐานจากชุมชนท่ีเป็นหน่วยย่อย

ของสังคม  โดยใช้กองทุนหมู่บ้านอันเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีผ่านการพัฒนาด้วยงบประมาณแผ่นดินมาแล้ว

ในระดับหนึ่ง
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