แนวทางการดาเนินกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
************************
การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อมุ่ง สู่การบริหารจัดการหนี้ไ ปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ “ยืด ลด ปลดหนี้” ดังนี้
1. จังหวัด/อาเภอ ต้องเปลี่ยนแปลงชื่อสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เป็น “ศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน” เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2560
ได้เสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกับสถาบันการเงินชุมชน กรมฯ จึง ได้เปลี่ยนแปลงเป็น
“ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน”
2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน
ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้เป็นระบบ โดยการจัดทาฐานข้อมูล
ทุนชุมชน ฐานข้อมูลหนี้สินครัวเรือน บริหารจัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และส่งเสริมวินัยทางการเงิน ให้กับ
คนในชุมชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญ หาหนี้สินครัวเรือน จนสามารถ ลด ปลด หมดหนี้ได้ในที่สุด
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต และ
วางแผนชีวิต นาไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
3. การบริหารจัดการของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประกอบด้วย
3.1 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้องเป็นตัวแทนจากสมาชิกทุกกลุ่ม /กองทุนที่เป็น
สมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไม่ควรมาจากคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนใดกองทุนหนึ่งเพียงกลุ่มเดียว
3.2 สมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้องมีสมาชิกเป็นรายกลุ่มเท่านั้น หากกรณีที่ศูนย์จัดการ
กองทุนชุ มชนใดที่ มีสมาชิ กเป็นรายบุคคล จะต้องปรับเปลี่ยนโดยการพิจ ารณาให้ สมาชิก เข้าสั ง กั ดกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ของกลุ่ม /กองทุนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน หรือจัดตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมา เพื่อรองรับ
การเข้ากลุ่มของสมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม/กองทุนต่าง ๆ
3.3 กิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน คือ การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
และกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ซ้ าซ้ อ นกั บ กิ จ กรรมที่ ก ลุ่ ม /กองทุ น ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
ดาเนินการอยู่ เช่น การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัดสวัสดิการ หากกรณีที่กลุ่ม /องค์กรที่เป็นสมาชิก
ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดาเนิ นการอยู่แล้ว อาจเห็นชอบให้คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เป็ น ผู้ด าเนิน การในภาพรวมของหมู่บ้ า น/ชุ ม ชน ศู นย์ จั ด การกองทุ นชุ ม ชนก็ ส ามารถด าเนิ น การได้ ทั้ ง นี้
ต้องผ่านเวทีประชาคมและมีมติเห็นชอบจากกลุ่ม/องค์กรที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
3.4 ระเบียบของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ควรออกระเบียบให้เอื้อต่อการดาเนินงานของสมาชิก
กลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยไม่ขัดกับระเบียบของกลุ่ม/องค์กรนั้น ๆ และไม่ขัดต่อ
กฎหมายด้วย ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนต่าง ๆ
4. กระบวนการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
4.1 สารวจ/จัดทาฐานข้อมูลลูกหนี้ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ต้องสารวจข้อมูล
กองทุนชุมชน ที่ดาเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน ว่ามีกองทุนที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชนดาเนินการก่อตั้ง
และกองทุนที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งจัดทาฐานข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมด
ของแต่ละกองทุนชุมชนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อจัดทาเป็นทะเบียนไว้
4.2 วิเคราะห์ข้อมูลกองทุนชุมชน/จัดประเภทลูกหนี้ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ต้องวิเคราะห์สถานภาพของกองทุนชุมชนที่มาของกองทุนทั้งหมดในชุมชน วัตถุประสงค์ของกองทุน เงินทุน
ปัจจุบัน สมาชิกกองทุน ที่มาของคณะกรรมการกองทุน ระเบียบที่ใช้ กิจกรรมกองทุน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ข้อจากัด การบริหารจัดการ และการดาเนินการเป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้ทราบสถานการณ์ ของกองทุนต่าง ๆ
ที่ดาเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน สาหรับการจัดประเภทลูกหนี้ของแต่ละกองทุน จะต้องพิจารณาจากจานวนเงิน

-2ที่ เ ป็ น หนี้ ทั้ ง หมดเป็ น รายบุ ค คล เช่ น กลุ่ ม ที่ 1 ยอดหนี้ ไ ม่ เ กิ น 30,000 บาท กลุ่ ม ที่ 2 ยอดหนี้ ตั้ ง แต่
30,001-75,000 บาท กลุ่มที่ 3 ยอดหนี้มากกว่า 75,000 บาทขึ้นไป ฯลฯ
4.3 หารือ/เจรจาระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้/หากองทุนรับผิดชอบ คณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนจะต้องเป็นตัวกลางในการเจรจาต่อรองระหว่างบุคคลที่เป็นหนี้ กับ คณะกรรมการกลุ่ม /องค์กร/
กองทุนการเงิน ที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ เพื่อตกลงให้ความช่วยเหลือกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่ น
การปรับลดอัตราดอกเบี้ย/ค่าปรับ การยืดระยะเวลาการผ่อนชาระคืน การกาหนดวงเงินกู้ใหม่ ฯลฯ
4.4 ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ / โอนภาระหนี้ / ปรั บ เปลี่ ย นสั ญ ญา โดยการประชุ ม คณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเพื่อดาเนินการปรับโครงสร้าง โดยมีวิธีการดังนี้
4.4.1 กรณีศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยปรับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ของกลุ่ม/กองทุน ที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น
กลุ่ม/กองทุน
กลุ่มอาชีพ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อัตราดอกเบี้ยเดิม
3 บาท
5 บาท
6 บาท

อัตราดอกเบี้ยปรับใหม่
6 บาท
6 บาท
6 บาท

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยส่วนต่างของกลุ่ม/กองทุน อาจนามาจัดสรรเป็นกองทุนสวัสดิการ หรือจัดสรรเป็น
กองทุนสาธารณประโยชน์ โดยให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นตัวกลางในการดาเนินการ หรือจะมอบหมายให้
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดาเนินการก็ได้ ตามแต่มติที่ประชุม
4.4.2 กรณีโอนภาระหนี้สินของลูกหนี้ที่เข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับ กลุ่ม /องค์กร/
กองทุนการเงินที่สมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยพิจารณาจากจานวนหนี้ทั้งหมดที่มี
อยู่ว่าเป็นจานวนเงินเท่าใด เช่น ยอดหนี้ไม่เกิน 30,000 บาท ให้ไปทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับกองทุน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ยอดหนี้ตั้ง แต่ 30,001 – 75,000 บาท ให้ไปทาสัญญาปรับ
โครงสร้ างหนี้ กั บ กองทุน หมู่ บ้า น ยอดหนี้ มากกว่ า 75,000 บาทขึ้ น ไปให้ไ ปท าสั ญ ญาโครงสร้ า งหนี้ กั บ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4.4.3 กรณีการปรับเปลี่ยนสัญญากู้ยืมเงินของลูกหนี้ จากเดิมที่มีหลายสัญญาให้เหลือเพียง
1 สัญญา 1 ครัวเรือน หลังจากที่มีการเจรจาตกลงกันได้แล้วให้คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็น
ตัวกลางในการทาสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ระหว่างลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้กับคณะกรรมการกลุ่ม /องค์กร/
กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และรับเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งการพิจารณาว่าจะให้กลุ่มใดเป็น
ผู้ให้กู้รายใหม่จะต้องดูว่าลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้เป็นสมาชิกของกลุ่ม/กองทุนการเงิน นั้นด้วยหรือไม่ เมื่อได้
แหล่ง เงินกู้แล้ว กลุ่ม /กองทุนการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้ เรียกลูกหนี้มาทาสัญ ญาใหม่และมอบเงินให้ไ ปชาระหนี้
ในสัญญาเดิมให้เรียบร้อย
4.4.4 กรณี ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนด าเนิ น การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ แต่ ไ ม่ ส ามารถ
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เท่ากันได้
(1) สามารถดาเนินการโดยให้ครัวเรือนที่มียอดหนี้น้อย ทาสัญญากู้ยืมกลุ่ม /กองทุน
ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่า หากจานวนยอดหนี้สูง ให้ทาสัญญากู้ ยืมกับกลุ่ม/กองทุน ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เพราะเงิน
ทั้งหมดเป็นเงินของคนในชุมชนเอง แต่ข้อดีของคนที่มียอดหนี้สูงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะมาก กลุ่ม/กองทุนจะยืด
ระยะเวลาในการผ่อนชาระคืนให้นานขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดภาระหนักแก่ลูกหนี้ และเป็นการทาให้มีกาลังใจที่จะ
ส่งคืนเงินที่กู้ยืม เช่น

-3จานวนยอดหนี้
ไม่เกิน 30,000 บาท
30,000 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย/ปี
3 บาท
6 บาท
12 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้คืน
หมายเหตุ
1 ปี
1 ปี
5 ปี
คืนปีละ 10,000 20,000 บาท

ยกตัวอย่างเช่น นาย ก. มียอดหนี้รวมกันจานวน 28,000 บาท นาย ข. มียอดหนี้
รวมกันจานวน 50,000 บาท มติที่ประชุมเห็นชอบให้ นาย ก. ไปทาสัญญากับกลุ่ม/กองทุนที่มีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3 บาท/ปี และนาย ข. ให้ไปทาสัญญากับกลุ่ม/กองทุน ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท/ปี เนื่องจาก
นาย ข. ยอดหนี้จานวนสูง จึงต้องยอมรับในอัตราดอกเบี้ยที่สูงตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับระเบียบของ
กลุ่ม/กองทุนนั้น ๆ หรือสามารถใช้เทคนิควิธีการอื่น
(2) จัดทาเป็นเมนูในการชาระเงินคืน โดยสมาชิกเป็นผู้เลือกตามความสามารถของ
การชาระหนี้ของตนเอง เช่น
เมนูที่ 1 ดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท
เมนูที่ 2 ดอกเบี้ยร้อยละ 10 บาท
ทาสัญญากับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เงื่อนไข
เงื่อนไข
1. เงินต้นจ่ายตามความสามารถไม่บังคับ
1. ชาระเงินต้นอย่างน้อย 1% ของวงเงินหนี้/ปี
2. ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน (บังคับ)
(เงินต้น 1%หารเฉลี่ย 12 เดือน)
3. สามารถยื่นกู้เงินได้ทุกเดือน
2. ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน
4. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
3. สามารถกู้เงินได้เมื่อชาระหนี้ไปแล้ว 50%
5. มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเมื่อครบสิ้นปี
4. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
5. การกู้เพื่อเพิ่มวงเงินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
(เงินเหลือ/พฤติกรรม)
6. มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเมื่อครบสิ้นปี
7. ดอกเบี้ยลดลงตามเงินต้นที่เหลือ
8. หากผู้กู้ผิดนัดเพียง 1 ครั้ง จะถูกปรับดอกเบี้ยเป็น
เมนูที่ 1 (ร้อยละ 12 บาท)
เมนูที่ 3 ดอกเบี้ยร้อยละ 6 บาท
เมนูที่ 4 ดอกเบี้ยร้อยละ 7 บาท
ทาสัญญากับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ทาสัญญากับกองทุนหมู่บ้าน
เงื่อนไข
เงื่อนไข
1. กู้ครั้งเดียวสัญญา 5 ปี
1. ให้กู้ปีละ 1 ครั้ง
2. ต้องชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 60 เดือน
2. ชาระเงินต้นปีละ 1 ครั้ง
(เงินต้นหารเฉลี่ย 60 เดือนหรือ 5 ปี) ดอกเบี้ยลดลง
3. ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน (บังคับ)
ตามเงินต้นที่เหลือ
4. วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 75,000 บาท
3. วงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการ
5. การรับเงินกู้ต้องผ่านระบบธนาคาร
4. ต้องจัดทาบัญชี ครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต
6. ไม่มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
5. ต้องเป็น ครัวเรือนต้นแบบ/จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 7. การอนุมัติวงเงินกู้ ต้องไม่เกินจานวนเงินของกองทุน
6. หากผู้กู้ผิดนัดเพียง 1 ครั้ง จะถูกปรับดอกเบี้ยเป็น
เมนูที่ 1 (ร้อยละ 12 บาท)

*** ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารจัดการของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และมติที่ประชุม
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของหมู่บ้าน/ชุมชน

-44.5 กรณีเงินทุนในชุมชนมีน้อยกว่าความต้องการในการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา ดาเนินการดังนี้
4.5.1 วิเคราะห์สถานการณ์กองทุนชุมชน ถ้าเป็นหนี้กลุ่ม/กองทุนในชุมชน วงเงินหนี้จะ
ไม่เกินจานวนเงินทุนของกลุ่ม/กองทุน
4.5.2 ชี้แจงทาความเข้าใจกับคนในชุมชน และแจ้งสถานะทางการเงินให้สมาชิกทราบ
4.5.3 ระดมทุนในชุมชน โดยให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดาเนินการรับฝากออมทรัพย์
ฝากสัจจะพิ เศษ นาเงินไปลงทุ นทากิจกรรมเครือข่า ยเพื่อหาก าไร และก าหนดผลตอบแทนเป็ นเงิน ปันผล
ที่มากกว่าธนาคาร แต่ทั้งนี้ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ของกลุ่มตลอดเวลา เพื่อรักษาสภาพคล่องทาง
การเงินของกลุ่ม หากมีเงินเพียงพอก็ให้แจ้งต่อสมาชิกกลุ่ม เพื่อหยุดรับเงินฝาก
4.5.4 แสวงหาแหล่งเงินภายนอก โดยกลุ่ม/องค์กรการเงินที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯ เปิด OD
กับธนาคาร ทั้งนี้ ต้องดูเงื่อนไขของธนาคารว่าสอดคล้องกับการบริหารจัดการภายในชุมชน ความสามารถใน
การชาระเงิน ไม่สร้างภาระ และชุมชนได้ประโยชน์
5. การส่งเสริมครัวเรือนเข้าสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ตาม “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” โดยดาเนินการ
จัดประชุมตามกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด รวม 4 วัน เนื้อหาประกอบด้วย
5.1 ศาสตร์พระราชา และการดาเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 การเชื่อมโยงกรมการพัฒนาชุมชนกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
5.3 การสร้างวินัยทางการเงิน
5.4 การจัดทาบัญชีครัวเรือน
5.5 การส่งเสริมการออม
5.6 การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน
5.7 การปรับพฤติกรรมทางการเงิน
5.8 ส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
6. ส่งเสริมอาชีพ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” โดยดาเนินการ ดังนี้
6.1 เงินสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม (40,000 บาท) จะต้องดาเนินการกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมเท่านั้น และเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
6.2 ห้ามมิให้นาเงินสนับสนุนดังกล่าวไปดาเนินกิจกรรมกับ ศูนย์สาธิตการตลาด และร้านค้าชุมชน
เป็นอันขาด หรือกิจกรรมที่ไม่ก่อเกิดรายได้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย
6.3 กิ จกรรมที่ด าเนิ นการควรเป็นกิ จกรรมที่ด าเนิ นการแล้วสามารถคืนเงินทุนแก่ กลุ่ มได้ เพื่อให้
ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้ดาเนินการต่อไป
7. การรายงานผล
7.1 กิจกรรม “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่จัดตั้งในปี 2551 – 2556 บริหารจัดการหนี้ สานึกดี
แผนดี บริหารหนี้ได้” เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้อาเภอรายงานผลฯ ให้จังหวัด เพื่อรวบรวมและสรุปรายงาน
ผลให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 บันทึกในระบบ BPM ภายในเดือน เมษายน 2561 และศูนย์
จัดการกองทุนชุมชนที่จัดตั้งในปี 2560 อาเภอรายงานส่งให้ อาเภอรายงานให้จังหวัดเพื่อรวบรวมและส่งรายงาน
ให้กรมการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บันทึกในระบบ BPM ภายในเดือนมิถุนายน 2561
พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยให้จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้
กรมฯ ทราบ รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2561 และรอบที่ 2 ภายใน 15 กรกฎาคม 2561

-57.2 ให้จังหวัดติดตามเร่งรัดและตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
และบันทึกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม /โครงการ
โปรแกรม Budget and Project Management (BPM) ทันทีที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ
7.3 บันทึกข้อมูลผลการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ในระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อ
บริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชนให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน
ให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในปัจจุบัน
7.4 ให้จังหวัด/อ าเภอก ากับ ดูแล และติด ตามสนับสนุ นการด าเนิน กิจกรรมฯ ให้ศูนย์ จัดการ
กองทุนชุมชนสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานและบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และบรรลุ
ตัวชี้วัด ดังนี้
1) จานวนครัวเรือนที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 10,000 ครัวเรือน
2) ร้อยละ 75 ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่
(1) สารวจ/จัดทาทะเบียนลูกหนี้ครัวเรือน
(2) วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้
(3) ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนเป้าหมาย
(4) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีแผนการบริหารจัดการหนี้
(5) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สามารถบริหารจัดการหนี้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายได้โดย
น าไปสู่ 1 ครั วเรื อน 1 สั ญญา (โดยก าหนดเป้ าหมายให้ ศู นย์ จั ดการกองทุ น ชุ มชนบริ หารจั ดการหนี้ ไ ปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา อย่างน้อยแห่งละ 11 ครัวเรือน โดยไม่ซ้ากับครัวเรือนที่ดาเนินการในปี 2560 ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดฯ ที่กาหนดไว้)
7.5 ให้จังหวัด/อาเภอจัดทา เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัด ส่งให้กรมภายในเดือน
กรกฎาคม 2561 ดังนี้
- ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนและภาวะหนี้สินของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/
กองทุนการเงินต่าง ๆ ในชุมชน
- ทะเบียนข้อมูลลูกหนี้ทั้ง หมดของกลุ่ม /องค์กร/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิก ศูน ย์
จัดการกองทุนชุมชน
- แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
- ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
- แบบรายงานการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(รายงาน 2 รอบ คือ เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 2560)
- แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย
- แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
- สัญญาการถ่ายโอนภาระหนี้สินในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย และรายงานการประชุม เป็นต้น
8. การติดตามผลการดาเนินงาน
8.1 พั ฒนาการจั ง หวั ด /หั วหน้ ากลุ่ มงานส่ ง เสริ มการพั ฒนาชุ ม ชน/พั ฒนาการอ าเภอ ติ ดตาม
ก ากั บดู แล รวมทั้ งก าชั บเจ้ าหน้ าที่ ที่ รั บผิ ดชอบให้ ความส าคั ญ ในการด าเนิ นการขั บเคลื่ อนการด าเนิ นงาน
ศูนย์ จั ดการกองทุ นชุ มชนตามแนวทางกรมฯ ให้ บรรลุเป้ าหมายและตั วชี้ วั ดที่ ก าหนด และเมื่ อด าเนิ นงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ครบตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดแล้ว ให้
คอยติดตาม สนับสนุน และควบคุมให้มีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต่อไป

-68.2 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ต้องติดตาม สนับสนุน และกากับดูแลให้คาแนะนาเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานนฯ อย่างสม่าเสมอ หากมีข้อติดขัดในการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้ลงพื้นที่ชี้แจง
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
8.3 พั ฒนากรผู้ รับผิ ดชอบงานศู นย์จั ดการกองทุ นชุ มชน ควรให้ความส าคั ญในการติ ดตามผล
การดาเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรค และให้
คาแนะนารวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
8.4 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ควรติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ
เป็นประจา เพื่อรับทราบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านหนี้สิน หรือการประกอบอาชีพ ฯลฯ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดทา
แผนพัฒนาครัวเรือน เป็นตัวอย่างให้ครัวเรือนอื่น ๆ ที่ต้องการเข้าสู่การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
รวมถึงนาข้อมูลมาทาแผนบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการดาเนินการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

