คำนำ
กรมกำรพัฒนำชุมชน มีภำรกิจที่สำคัญคือ กำรพัฒนำทุนชุมชน
โดยมุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงทุนชุมชน ให้มีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำล
ภำยใต้แนวคิดกองทุนชุ มชนเป็ นแหล่ งทุนที่เกิดจำกกำรบริหำรจั ดกำร
โดยคนในชุมชน สำมำรถส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพของ
คนในชุ มชนให้เกิดกำรสร้ำ งงำน สร้ำ งอำชี พ สร้ำ งรำยได้ ให้ชุ มชน
พึ่งตนเองได้ด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ส ำนั กพั ฒนำทุ นและองค์ กรกำรเงิ นชุ มชน จึ งได้ จั ดท ำ คู่ มื อ
กำรด ำเนิ นงำนกองทุ นชุ มชน (Community Development Financial
Organization Cookbook) สำหรับพัฒนำกรขึ้นเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และให้ ควำมส ำคั ญในกำรขั บเคลื่ อนกำรด ำเนิ นงำนกองทุ นชุ มชน กั บ
ผู้ ปฏิ บั ติ งำนในพื้ นที่ ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรขั บเคลื่ อนกำรบริ หำรจั ดกำร
กองทุ นชุ มชนให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภำพ สำมำรถส่ งเสริ ม สนั บสนุ น ให้ คน
ในชุมชนมีโอกำสเข้ำถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอำชีพ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้
พึ่งพำตนเอง และสำมำรถส่งผลให้ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคมต่อไป

คณะผู้จัดทำ
พฤษภำคม 2563

สารบัญ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
“ทาความรูจ้ ัก
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กลไกการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน
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มาทาความรู้จัก...

สทอ.

กันนะครับ

สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

ความเป็ นมา...
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน
พ.ศ. 2552 ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ได้มี ผ ลบั งคับ ใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน
พ.ศ. 2552 โดยมีภารกิจ คือ “เสริมสร้างและพัฒนาระบบทุนชุมชน การบริหาร
จัดการทุนชุมชน การแสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบ
วิ ธี ก ารด้ า นการขยายกิ จ กรรมของชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นาระบบทุ น ชุ ม ชนให้ มี
ความมั่นคงผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน
แน่นอนเลยว่า การทางานของสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุ มชน
คงหนีไม่พ้นคาว่า “ทุน” ไม่ว่าจะเป็ น “ทุนการเงิ น” และ “ทุนที่ไม่ใช่ เงิ น ”
(สิ่งที่เป็นมูลค่าหรือมีคุณค่าที่มิใช่เงินตรา แต่หมายถึงสิ่งที่มีความสาคัญต่อชี วิต
ความเป็นอยู่ของคน เช่น ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ของคน ทุนทางสังคม
วัฒนธรรมประเพณี) ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(1) สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
(2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
(3) เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
(4) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีภารกิ จในการส่งเสริมและ
พั ฒนาการบริ หารจั ดการกองทุ นชุ มชนให้ มี ธ รรมาภิ บ าล โดยมี เป้ า หมาย
“กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นจานวน 27,000 กลุ่ม ภายในปี 2565”
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หน่วยงานในสังกัด

สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีทีมงานทั้งหมด 5 + 1 คือ.....
5 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่ายอานวยการ ดังนี้
1. กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์ 2. กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน
5. กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน 6. ฝ่ายอานวยการ
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์

กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ

จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร
แผนงานโครงการ งบประมาณของสานักฯ
ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การด าเนิ นงาน จั ดท าระบบฐานข้ อ มู ล
คิดถึงโทร. 02-1416089

งานทุ น ชุ ม ชนตามแนวพระราชด าริ
งานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน งาน อพ.สธ.
งานศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ น
คิดถึงโทร. 02-1416099

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
ง า น ก ลุ่ ม อ อ ม ท รั พ ย์ เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต
งานโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
(กข.คจ.) ศูนย์สาธิตการตลาด งานธุรกิจ
ชุมชน โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คิดถึงโทร. 02-1416098
กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน
งานตรวจสอบและประเมินผลกองทุนชุมชน
ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
กฎหมาย จัดการเรื่องร้องเรียน
คิดถึงโทร. 02-1416377

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน
งานศู นย์จัดการกองทุนชุมชน
งานเครือข่ายกองทุนชุมชน งานสวัสดิการ
ชุมชน คิดถึงโทร. 02-1416100
ฝ่ายอานวยการ
งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
งานการเงินและบัญชี อานวยความสะดวก
ในการทางานของ จนท. ฯลฯ
คิดถึงโทร. 02-1416374

กลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ที่มาความสาคัญ
กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 โดยเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนี่ยน
และสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” เพื่อส่งเสริ มให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคม สอนให้คนรู้จัก
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นด้วยการประหยัดและเก็ บออม แล้วนาเงินมาสะสมรวมกัน สม่าเสมอ
เพื่ อเป็ นทุ นส าหรั บสมาชิ กที่ มี ความจ าเป็ นเดื อดร้ อนกู้ ยื มไปใช้ ในการลงทุ นประกอบอาชี พ
หรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

วั

ตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคน

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

เพื่อพัฒนาสั งคม

1. เพื่อพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ตนเองและสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยการระดมเงินออมเพื่อจัดตั้งกองทุนกลางของชุมชน
ท าให้ ส มาชิกมี แหล่ งเงิน ทุ น ในการกู้ยื มไปประกอบอาชี พ และใช้ต ามความจ าเป็ น ของ
ครอบครัว อีกทั้งสมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจและสามารถเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว
3. เพื่อพัฒนาสังคม โดยการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี
ความยุ ติ ธ รรม ความเท่ า เที ย มกั น ของสมาชิ ก การเคารพความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น
ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน
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แนวคิดของกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

4

1. การรวมคนในหมู่บ้านให้มาช่วยเหลือกัน โดยรวมคนที่มีฐานะ
แตกต่างกันให้ช่วยเหลือกัน อันจะเป็นการยกฐานะคนยากจน
“จนเงินแต่ไม่จนน้าใจ”
2. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนเงินทุน โดยรวมกลุ่มออมเงินแล้วกู้ไปท าทุ น
ประกอบอาชีพ
3. การนาเงินไปดาเนินการด้วยความขยันประหยัด ถูกต้อง เพื่อให้ได้ทุนคืนและมีกาไรเป็นรายได้
4. การลดต้นทุนในการครองชีพ โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดรวมกันซื้อรวมกันขาย
สามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และปัจจัยการผลิตได้

หลักการของกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ

1
หลักการควบคุมกันเอง

2

4

การพึ่งตนเอง

3
1.
2.
3.
4.

หลักคุณธรรม
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและการดูแลเอาใจใส่
การพึ่งตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัดแล้วนามาออม
หลักคุณธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
หลักการควบคุมกันเอง การให้ความสนใจดูแลความเคลื่อนไหวของเพื่อนสมาชิก
เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

เครื่องมือในการส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555
2. คู่มือการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล 21 ตัวชี้วัด
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าเนินงาน
พัฒนากรกับการส่งเสริกลุมการด
ม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบ่งการดาเนินงานเป็ น 3 ขัน้ ตอน

ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผน
การจัดตั้งโดยการเผยแพร่แนวคิด และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงลักษณะของการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ/สังคม สภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ การออมเงิน และการกู้หนี้นอกระบบร่วมกับผู้นา
ชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชน
3. เผยแพร่แนวคิด หลักการ แก่ผู้นาชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มที่อยู่ในชุมชน
4. ฝึกอบรมผู้นา ประธานกลุ่มอาชีพ/กลุ่มในชุมชน และศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบความสาเร็จ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ดาเนินการดังนี้
1. ประชุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อชี้แจงหลักการแนวคิด
2. รับสมัครสมาชิก
3. เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
4. ร่างระเบียบข้อตกลง กาหนดวันส่งเงินสัจจะสะสม
5. จัดทาเอกสารทะเบียนบัญชีสมุดสัจจะสะสม
6. กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
7. รายงานให้อาเภอทราบ
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมระยะเริ่มจัดตั้ง 1. ใบสมัครเป็นสมาชิก 2. สมุดสัจจะ
3. ทะเบียนรายชื่อสมาชิก 4. ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม/เงินสัจจะสะสมพิเศษ 5. สมุดบันทึกการประชุม
6. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ปกครอง กรณีสมาชิกยังไม่บรรลุนิติภาวะ 7. สมุดบัญชี ได้แก่ บัญชีเงินสดเงินฝากธนาคาร (ส.) บัญชีรายได้และหนี้สิน (ร) บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.) งบกาไร-ขาดทุน งบดุล

ขั้นตอนที่ 3 ภายหลังการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการติดตาม สนับสนุน โดย
พัฒนากรประสานงานกับกลุ่มองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นที่ปรึกษา
1. สพอ. ทาหนังสือประสานงานกับธนาคารในเขตพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวกให้กับกลุ่ม
2. พัฒนากรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งในวันส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิก
3. ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิก
เอกสารเพิ่มเติมหลังการจัดตั้งกลุ่ม
1. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้รายบุคคล 2. ทะเบียนคุมสัญญากู้เงิน 3. แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน
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ข้อห้าม การดาเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ทาความตกลงกับธนาคารแห่งประทศไทยในการดาเนิน งาน
กลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิตเพื่อมิให้กลุ่ มออมทรัพย์เพื่ อการผลิตท าผิดพ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์
พ.ศ. 2505 พ.ร.บ. การประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละธุ ร กิ จ ฟองซิ เ อร์
พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2551 โดยมีข้อห้าม ดังนี้
1. ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มๆ
2. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มฯ กู้เงิน
3. ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)

แนวทางปฏิบัติงานกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
พัฒนากร
1. จัดทาแผนติดตาม ปฏิทิน กาหนดการ การปฏิบัติงานของพัฒนากร
2. สารวจจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน
3. ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้งในวันที่มีการส่งเงินสัจจะสะสม
4. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเป็นประจาทุกเดือน กากับดูแลการส่งใช้เงินคืน การนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร
5. ติดตามและส่งเสริมการจัดทาบัญชี ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6. เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปี เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานการจัดทางบดุล งบกาไร - ขาดทุน
7. กาหนดให้กลุ่มมีการรายงานสถานะทางการเงิน โดยเฉพาะยอดเงินสัจจะสะสม
8. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเครือข่ายในเชิงธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก เชื่อมโยงนโยบายของกรมฯ
9. รายงานผลการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้พัฒนาการอาเภอทราบเป็นประจาทุกเดือน
10. ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 21 ตัวชี้วัดรายงานผล ในเดือนมีนาคมของทุกปี
11. บันทึกข้อมูลการดาเนินงานที่เว็บไซต์ http://app7.cdd.go.th ในเดือนมีนาคมของทุกปี

พัฒนาการอาเภอ
1. กากับ ติดตามให้พัฒนากรปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
2. หากพบว่ามีปัญหาหรือส่อพฤติกรรมให้เกิดข้อร้องเรียนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้พัฒนากร
ทาบันทึกเสนอนายอาเภอ แล้วให้อาเภอประชุมหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นก่อนเป็นลาดับแรก

นักวิชาการจังหวัด
1. ติดตามการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และรวบรวมฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ให้เป็นปัจจุบัน
2. ให้จังหวัดดาเนินการรณรงค์สัปดาห์แห่งการออมในวันที่ 6 – 8 มีนาคม เพื่อประชาสัมพันธ์
และรณรงค์การออมให้เป็นประจาทุกปี
2. ให้จังหวัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ จนท.พช. ตามแนวทางการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ ฯ เช่น
การจัดทาทะเบียนเอกสาร บัญชี การวิเคราะห์สถานะการเงิน การปิดงบดุล เป็นต้น
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การตรวจสอบบัญชี กลุม่ ออมทรัพย์เพือการผลิต
เป้าหมายของการตรวจสอบ

1. เพื่อลดความผิดพลาด เพราะการตรวจสอบบัญชีคือ การประเมินความเสี่ยง
2. เพือ่ ใหกลุมออมทรัพยฯ มีความมั่นใจในการบริหารจัดการ สรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิก
3. เพือ่ นําผลการตรวจสอบบัญชีและผลการวิเคราะหงบการเงินมาปรับปรุง พัฒนา

ขันตอนการตรวจสอบบัญชี ดําเนินการอยางนอยปละ

1 ครั้ง มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของงบการเงิน พิจารณารูปแบบของงบดุล และงบกําไร – ขาดทุน วามี
การจัดทํารูปแบบใด กลุมออมทรัพยฯ มักทําบัญชีในรูปแบบรายงาน (มีการสรุปผลในสมุดทะเบียนคุม) ไมไดทํา
บัญชีตามหลักสากล พัฒนากร/ผูตรวจสอบสามารถตรวจสอบขอมูลทางบัญชีจากเอกสารดังกลาว

2. ตรวจสอบความถูกตองของรายงานงบการเงิน ดังนี้

กรณีงบดุล 1. ยอดรายการทั้งสิ้นของรายการสินทรัพย หนี้สินและสวนของทุน วาถูกตองหรือไม
2. รายการตาง ๆ ที่มาจากบัญชีรายวัน/บัญชีแยกประเภท 3. ยอดรายการทางดานสินทรัพยจะตองเทากับหนี้สิน + ทุน
กรณีงบกําไร-ขาดทุน 1. ยอดรายการทั้งสิ้นของรายไดและคาใชจาย ถูกตองหรือไม 2. การผาน
รายการตาง ๆ จากบัญชีรายวัน/บัญชีแยกประเภทตาง ๆ 3. ยอดรายไดหักคาใชจาย ผลตางคือกําไรหรือขาดทุน

3. ตรวจสอบเอกสารที่ใชประกอบในการบันทึกบัญชี ดังนี้
กรณีงบดุล
สินทรัพย 1. ใบสําคัญรับ/จาย แสดงที่มาของสินทรัพย 2. ใบเสร็จรับเงิน
3. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกูของกลุม 4. สมุดบัญชีเงินฝากของกลุม
หนี้สิน 1. สัญญาการกูยืมเงินของกลุม 2. ทะเบียนคุมยอดเงินสัจจะสะสมพิเศษของสมาชิก
ทุน 1. ใบสมัครสมาชิก 2. ทะเบียนคุมยอดเงินสัจจะของสมาชิก 3. ทะเบียนคุมกําไรสะสม
กรณีงบกําไร-ขาดทุน 1. ใบสําคัญรับ/จาย 2. ใบเสร็จรับเงิน 3. สมุดบัญชีเงินฝากของกลุม

4. วิเคราะหงบการเงินที่ไดตรวจสอบความถูกตอง หากพบขอผิดพลาด ใหพัฒนากรหรือผูตรวจสอบ

แจงใหกลุมทราบ ใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข หากตัวเลขถูกตองสัมพันธกัน ใหวิเคราะหผล ดังนี้
กรณีงบกําไร – ขาดทุน มีผลเปนกําไร วิเคราะหรายไดกลุมวามาจากแหลงใด และแนะนําใหกลุม
รักษามาตรฐานการหารายไดใหคงที่ หรือหารายไดเพิ่มที่มคี วามเสี่ยงต่ํา เชน ซื้อพันธบัตร สลากออมสิน เปนตน
กรณีงบกํ าไร – ขาดทุ น มี ผลเป นขาดทุ น วิ เคราะหค าใช จายกลุ มว ามาจากแหล งใด และแนะนํา
ใหกลุมลดคาใชจายนั้น เชน ลดอัตราเงินปนผล/คาใชจายที่ไมจํ าเปน ตองเพิ่มรายไดใหมากขึ้น เชน
การเพิ่มสมาชิก แตยังไมควรเพิ่มการลงทุน เปนตน
*** กรณีที่กลุมมีผลการดําเนินงานเปนผลขาดทุนตอเนื่อง ควรแนะนําใหกลุมยุติการดําเนินงาน
(อาจเปนการยุติชั่วคราวเพื่อปรับปรุง หรือยุติถาวร) ขึ้นอยูกับมติที่ประชุมของกลุม

เครืองมือทีใช้ในการทํางาน คูมือหลักสูตรการบัญชีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ป 2563
(สามารถดาวโหลดเอกสารไดจาก www.fund.cdd.go.th)
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โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
“พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน”

โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2554
ภาคละ 1 แห่งรวม 4 แห่ง เดิมใช้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต” ต่อมาในปี 2555 ได้จัดตั้งเพิ่มอีกภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง
รวมทั่วประเทศทั้งสิ้น 8 แห่ง และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต”
โดยกรมการพัฒนาชุมชน พิจารณาคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง มีอาคารสถานที่เหมาะสม เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอน เดินทางสะดวก มีกิจกรรมเครือข่าย คณะกรรมการ
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยใช้แนวคิด
“พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน”
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เพื่อให้มีสถานที่สาหรับการเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ในเขตพืน้ ที่ที่ตั้งของโรงเรียน
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หลักสูตร
ประกอบด้วย
1. การบริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. การบัญชีกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
3. กิจกรรมเครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อบรม : ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน
หลักสูตรละ : 30 คน โรงเรียนละ : 3 หลักสูตร
รวมจานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม 720 คน/ปี
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ปัจจุบัน โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีจานวนทั้งสิ้น 8 แห่ง
1. โรงเรียนออมทรัพย์เพือ่ การผลิตบ้านปัญจะพัฒนา
หมู่ที่ 11 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
2. โรงเรียนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโจด
หมู่ที่ 16 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

จ.เชียงใหม่

จ.พิจิตร

จ.กาฬสินธุ์
จ.ชัยภูมิ

จ.สุพรรณบุรี
จ.ปราจีนบุรี

.

3. โรงเรียนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี
หมู่ที่ 6 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
4. โรงเรียนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม
หมู่ที่ 2 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

5. โรงเรียนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองผักนาก หมู่ที่ 5
ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์

จ.นครศรีธรรมราช

6. โรงเรียนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง
หมู่ที่ 10 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

7. โรงเรียนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 6
ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
8. โรงเรียนออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา หมู่ที่ 2
ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ผลการดาเนินงานของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือ การเปิดโอกาส
ให้กลุ่มออมทรัพย์ที่ยังไม่เข้มแข็งได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการดาเนิน
กิจกรรมเครือข่าย โดยสามารถนาความรู้นั้ นไปปรับปรุงกลุ่มของตนเองให้ทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)
ที่มาของกิจกรรมเครือข่าย
หมายถึง กิจกรรมหรือการลงทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อันประกอบด้วย
กิจกรรมทางการผลิต/ขายผลผลิต กิจกรรมการซื้อ - ขาย การบริการ และการบริโภค
ของชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีความเข้มแข็งจะยืนหยัดได้ด้วยตนเองและสามารถ
ขยายการลงทุ น หรื อขยายกิจ การ โดยอาศั ย ความร่ ว มมือ และการมีส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก
เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน
เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ยุ้งฉาง ปั๊มน้ามัน ลานตากผลผลิต โรงสีข้าว กองทุนปุ๋ย เป็นต้น
เป็นการฝึกหัดการดาเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม โดยมุ่งหวังผลกาไร เพื่อนาไปดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
หรือจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่มและชุมชน

เป้าหมาย

มีกิจกรรมเครือข่าย
ธุรกิจชุมชน

มีกิจกรรมส่งเสริม
การดาเนินธุรกิจ

นาผลกาไร
มาจัดสวัสดิการ

1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน ที่สร้างงาน เพิ่มรายได้
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของสมาชิกและชุมชนได้
2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการ สมาชิก และคน
ในชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดาเนินธุรกิจ
3) กิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สามารถนาผลกาไร
มาจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกและชุมชน
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ขัน้ ตอนกระบวนการ
1. คณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกันประเมินความพร้อมของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ในการดาเนินกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)
- ความพร้อมของบุคลากร (ความรู้ ความเชี่ยวชาญ)
- เงินที่จะนาไปลงทุน (การระดมหุ้น หรือ เงินทุนสะสม) กรณีที่
นามาจากเงินทุนสะสม ต้องไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ความเป็นไปได้ของการดาเนินกิจกรรม (กลุ่มเป้าหมาย ตลาดรองรับ)
2. คณะกรรมการและสมาชิก ประชุมวิ เ คราะห์สถานการณ์ โดยการ
SWOT Analysis การบริหารความเสี่ยงในการดาเนินกิจกรรม
3. คณะกรรมการและสมาชิก ลงมติคัดเลือกธุรกิจชุมชน

4. จัดทาแผนธุรกิจ ประกอบด้วย ประวัติของกลุ่ม ที่มา วิสัยทัศน์

พั น ธกิ จ ของกลุ่ ม วิ เ คราะห์ ส ถานการ์ โ ดย SWOT ธุ ร กิ จ
ความสามารถในการท าก าไร เป้ า หมายระยะสั้ น ระยะยาว
แผนการตลาด ขั้นตอนการดาเนินธุรกิจ แผนฉุกเฉิน เป็นต้น

5. ดาเนินกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) ที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คัดเลือก

เครื่องมือในการทางาน
1) เอกสารชุดความรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสีขาว WSG Mobile : เทคนิค
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2558
2) คู่มือหลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2563
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ศูนย์สาธิตการตลาด
ที่มาและความสาคัญ

ศูนย์สาธิตการตลาดดาเนินการครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2520 เป็นกิจกรรมเครือข่าย
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เกิดจากแนวคิด “รวมกันซื้อ - รวมกันขาย" ของคนในชุมชน
ที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่ บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในหมู่บ้าน/ตาบล ในด้านสินค้าอุปโภค - บริโภค และปัจจัยการผลิตได้ อย่างดี
ถือว่าเป็นการทดลองปฏิบัติ เรียนรู้ และรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ในการดาเนินการซื้อขายสินค้า ปัจจัยการผลิตในราคายุติธรรม และช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน

เป้าหมาย
1. เพื่อฝึกหัดให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีความรู้ เกิดความเข้าใจด้านการค้าขาย
2. เป็นการฝึกหัดการนาเงินทุนที่มีไปลงทุน เพื่อให้เกิดดอกผลเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและประชาชนในหมู่บ้านให้สามารถหาซื้อ
สิ่งของใช้ในครอบครัวและอุปกรณ์การประกอบอาชีพได้สะดวกรวดเร็วและประหยัด
4. ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบต้องซื้อของแพง และขายผลผลิตได้ราคาต่า
5. ต้องการให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีฐานะยากจน มีบทบาทด้านการค้า

ขัน้ ตอนกระบวนการ
ศึกษาถึงความต้องการซื้อและขายสินค้า/ผลผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค
(วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า/เลือกสินค้าเข้าร้าน/กลยุทธ์การตั้งราคา/ส่งเสริมการขาย)
น าข้ อ มู ล จากข้ อ 1 เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ฯ
เพื่อพิจารณาสถานที่จัดตั้ง
ศึกษาต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดที่จะจาหน่ายในศูนย์สาธิตการตลาด
แจ้งให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ และประชาชนทั่วไปทราบ โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศูนย์สาธิ ตการตลาด (ฝ่ายจัดซื้อ/ฝ่ายขาย/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายบัญชี)
คณะกรรมการจัดการศูนย์สาธิตการตลาด จัดทาบัญชีการเงินและรายงาน
ผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทราบอยู่เสมอ

เครื่องมือในการทางาน คู่มือการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด
ต้นแบบ ปี 2563
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การจัด

สวัสดิการ จากทุนชุมชน
การจัดสวัสดิการจากทุนชุมชน
คือ บริการสาคัญของกลุ่มการเงินกองทุนชุมชนหลายประเภท มีเป้าหมายหลักให้
คนในชุมชนดูแลซึ่งกันและกัน ตั้งแต่เกิดจนตายบนพื้นฐานความเอื้ออาทรกัน

พัฒนากร มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการดาเนินการกองทุนชุมชน จาเป็นต้องมี
ความรู้เรื่องหลักการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนให้กองทุนชุมชนสร้างมาตรการ
ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทาให้ชุมชนเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
รู้ จั ก หลั ก การจั ด สวั ส ดิ ก าร
ชุมชน
ต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในชุมชน
เริ่มจากเล็กไปใหญ่/ค่อยเป็นค่อยไป
เงินเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมาย : ใช้เงินเป็นเงื่อนไขให้คนอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระบบการจัดสวัสดิการที่ดีจะต้องทาให้ชุมชนช่วยเหลือกัน ไม่เกิดการแบ่งแยกในชุมชน
สวัสดิการที่ดีทาให้เกิดการเชื่อมโยงของกิจกรรมสวัสดิการ
ต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ไม่ใช่ฝ่ายใดให้ อีกฝ่ายหนึ่งรอรับฝ่ายเดียว
ต้องรักและอดทนมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าจะสร้างสวัสดิการตนเองได้

14

ประเภท

สวัสดิการกองทุนชุมชน
1

สวัสดิการพื้นฐาน “เกิด แก่ เจ็บ ตาย”
สวัสดิการนี้มาจากหลักสัจธรรมแบบศาสนาพุทธ โดยสร้างสวัสดิการพื้นฐานให้กับ
สมาชิกกองทุนชุมชน ได้แก่ สวัสดิการทารก (เกิด) สวัสดิการผู้สูงอายุ (แก่) สวัสดิการ
การรักษาพยาบาล (เจ็บ) สวัสดิการการเสียชีวิต (ตาย)
(1) กรณีกลุ่มใหม่ หรือมีขนาดเล็ก (สมาชิกไม่ถึง 100 คน เงินทุนไม่เกิน 10,000 บาท ควรทดลองตั้งเงิน
สวัสดิการเป็นหลักสิบ/หลักร้อยก่อน 1 ปี และดูรายจ่ายจริงเพื่อดูว่าปีต่อไปมีศักยภาพเพื่อจัดสวัสดิการหรือไม่
(2) กรณี ชุ มชนอยากจั ดตั้ ง “กองทุ นสวั สดิ การ” ต่ างหากเพื่ อจั ดสวั ดิ การโดยเฉพาะ ต้ องดู
ความสาเร็จความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเงินในชุมชนก่อน มากกว่าการแยกหรือไม่แยกบัญชี
(3) ก่อนกลุ่มจะจ่ายสวัสดิการให้ ผู้ได้รับสิทธิควรเป็นสมาชิกมาแล้วอย่างน้อยระยะหนึ่ง เช่น เป็น
สมาชิกมาแล้ว 6 เดือนและมีประวัติดี เช่น ไม่ขาดส่งเงินสัจจะ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีวินัย
(4) จานวนเงินให้สวัสดิการอาจพิจารณาตามอายุการเป็นสมาชิก ยิ่งเป็นสมาชิกมานานและไม่ขาดส่ง
ควรได้รับสวัสดิการมาก เพราะมีเงินสะสมอยู่กับกลุ่มจานวนมาก และเพื่อรักษาความเป็นธรรมระหว่าง
สมาชิกต่างรุ่น เพราะสมาชิกที่เข้าก่อน รับความเสี่ยงตอนกลุ่มยังไม่มั่นคงกว่าสมาชิกรุ่นหลัง
(5) ความเหมาะสมของการให้เงินสวัสดิการให้พิจารณาจากผลประกอบการปีแรก ถ้าพบว่าปีแรกจ่ายเงิน
สวัสดิการสูงกว่ารายรับกลุ่ม วิธีแก้ไขคือ ลองใช้เงื่อนไขเดิมต่อไปอีก 1 ปี แล้วประเมินสถานการณ์ใหม่
(6) บางกลุ่มเรียกเงินกู้ว่าสวัสดิการ ทั้งที่ความจริงเงินกู้ไม่ใช่สวัสดิการ เพราะเป็น “พันธะสัญญา”
ที่ลูกหนี้ต้องชดใช้ในอนาคตไม่ใช่ “สิทธิประโยชน์” ที่พึงได้เมื่อเป็นสมาชิก

2

สวัสดิการเสริม
ถ้ า กลุ่ ม มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐาน
สร้างความมั่นคงโดยสามารถบริหารรายรับ-จ่าย
ในแต่ละปีให้มีกาไรแล้ว ก็ควรพิจารณาสวัสดิการ
ด้านอื่นที่เพิ่มประโยชน์ให้สมาชิก เช่น
- สวัสดิการสมทบค่าน้าไฟส่วนกลาง
- สวัสดิการการศึกษา
- สวัสดิการพัฒนาหมู่บ้าน
- บัญชีกาไรชีวิต เช่น จัดอบรม ศึกษาดูงาน

3

สวัสดิการอื่น ๆ
ถ้ากลุ่มเข้มแข็งสามารถพิจารณา
จัดสวัสดิการอื่ น ๆ ให้กับคนในชุมชน
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ ด้ อยโอกาสในชุ มชน โดยมั ก เป็นการ
ตั้ งมติ จากคณะกรรมการกลุ่ มเพื่ อเจี ยด
เงินปลายปีไปช่วยเหลือ เช่น สวัสดิการ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกทอดทิ้ง

พัฒนากร มีหน้าที่ให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการจัดสวัสดิการพื้นฐานขึ้น โดยดูความพร้อมของกลุ่ม
สิ่งที่บ่งบอกถึงความพร้อมของกลุ่มหลักๆ ได้แก่ “เงินทุนสะสม” กลุ่มฯ ควรกาหนดเงื่อนไขการให้
สวัสดิการที่สอดคล้องกับฐานะการเงินของกลุ่ม และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกได้

การจัดโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
เพื่อให้ความรูแ้ ก่กองทุนชุมชน
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สานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด

สานักงานพัฒนาชุมชน อาเภอ

1. กลุ่ มเป้ า หมายควรเป็ นกองทุ นชุ มชน
ที่เข้มแข็ง เพราะโดยหลักการแล้วกองทุน
ต้องมีการบริหารจัดการที่มั่นคง จึงจะนา
เงินไปจัดสวัสดิการได้

1. พั ฒ นากรให้ ค าแนะน าเรื่ อ งการจั ด
สวัสดิการชุมชนให้กับกองทุนชุมชน
(1) ตรวจดู ก องทุ น ชุ ม ชนนั้ น ว่ า มี
การดาเนินการที่เข้มแข็งหรือไม่และมีเงินทุน
ที่เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการเพียงใด โดยดู
จากการประเมิ นศั กยภาพกองทุนชุ มชนตาม
หลักธรรมาภิบาลและการตรวจสอบหลักฐาน
ทางการเงิน
(2) สอบถามความพร้อมและแนะนาให้
กลุ่ ม ก าหนดเงื่ อ นไขการให้ ส วั ส ดิ ก ารที่
สอดคล้องกับฐานะการเงินของกลุ่ม และตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานของสมาชิกได้
Q : ควรตั้งสวัสดิการอะไรบ้าง?
A : ควรเริ่มจากการจัดสวัสดิการพื้นฐาน
Q : ควรใช้เงื่อนไขอะไรในการตั้งสวัสดิการ
และควรเรียงลาดับก่อนหลังอย่างไร?
A : พิ จารณาถึ งประโยชน์ ที่สมาชิ กควรได้ รั บ
ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของการดาเนิ นงานกลุ่ม
เช่น ผู้ได้รับสิทธิควรเป็นสมาชิกมาแล้วระยะ
หนึ่ง จานวนเงินให้สวัสดิการพิจารณาตามอายุ
การเป็นสมาชิก ความเหมาะสมของการให้เงิน
สวัสดิการให้พิจารณาจากผลประกอบการปีแรก
ถ้ากลุ่มมีความมั่นคงมีกาไรแล้ว ก็ พิจารณา
สวัสดิการด้านอื่นที่เพิ่มประโยชน์ให้สมาชิก
2. ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ เสนอแนะ
พั ฒ น า ก ร ร า ย ง า น พั ฒ น า ก า ร อ า เ ภอ
เพื่อพัฒนาการอาเภอจะเสนอถึงข้อเสนอแนะ
ให้กับจังหวัดและจังหวัดรายงานกรมฯ เพื่อ
พัฒนาการส่งเสริมจัดสวัสดิการจากกองทุน
ชุมชนต่อไป

2. การจั ด อบรมการให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
“การจัดสวัสดิการ” โดยละเอียด วิทยากร
ต้องมีความรู้เรื่องการจัดสวัสดิการที่ลึกใน
รายละเอี ย ด ตั ว อย่ า งเช่ น ความเสี่ ย ง
ประการสาคัญของการจัดสวัสดิการชุ มชน
คื อ "เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ผู้ ต าย”
เนื่องจากมักเป็ นเงินจานวนมาก การจั ด
สวั สดิ การฌาปนกิ จ ที่ ดี ต้ องอาศั ยการ
คานวณ “การประมาณการ” สมาชิกที่จะ
เสี ย ชี วิ ต แต่ ล ะปี เที ย บกั บ รายรั บ กลุ่ ม
จานวนสมาชิกใหม่ และเงื่อนไขการส่งเงิน
เพื่ อค านวณว่ า กลุ่ มมี แนวโน้ มจะไม่ มี เงิ น
การจัดสวัสดิการส่วนนี้ในปีใด และควร
เปลี่ ย นเงื่ อ นไขแบบใด (สามารถใช้
โปรแกรม excel คานวณได้)
การคานวณโดยอาศั ยการวิเคราะห์ เช่ นนี้
คล้ ายกับการคานวณเงิ นบริ ษัทประกั นฯ
ควรใช้ ผู้ เชี่ ยวชาญเป็ นวิ ทยากรที่ สามารถ
ถ่ายทอดได้

การออมเชิงคุณภาพ (ออมสร้างสุข)
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ที่มาและความสาคัญ

การออมสร้างสุข

คือ การออมเงินอย่างมีเป้าหมาย เพื่อเป็นหลักประกัน
ในการดาเนิ
นชีวิตอย่างมีความสุขในวัยสูงอายุ และเป็นการสร้างวินัยการใช้เงินอย่าง
.
มีคุณภาพ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิต

เป้าหมาย
1. ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงการวางแผนในการใช้เงิน (รายได้ – การออม = เหลือจ่าย)
2. ประชาชนมีการวางแผนการใช้ เงิน มีเงินออมเป็ นของตนเอง และดารงชี วิตอย่าง
มีความสุขในวัยสูงอายุ

ขัน้ ตอนกระบวนการ

1. สำรวจกำรออมของประชำชนจำกข้อมูล จปฐ. ด้านรายได้ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม
บัญชีครัวเรือน (บัญชีรายรับ – รายจ่าย) แบบสารวจการออม
2. วิเครำะห์ผลจำกกำรลงมือสำรวจกำรออม โดยบูรณาการ ร่วมกับภาคีเครือข่า ย
ได้แก่ ธนาคาร สถาบั นการเงิน ศูนย์จั ดการกองทุนชุ มชน องค์การบริ ห าร
ส่วนตาบล กลุ่ มสัมมาชี พ ปราชญ์ชุ มชน กลุ่ ม OTOP เครือข่า ยด้า นการเงิ น
ด้านอาชีพ พร้อมการกาหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุม่ ที่ยงั ไม่มีเงินออม
กลุม่ ที่มีการออมแล้ว
1) ค้นหาสาเหตุไม่ออมเงิน เช่น รายได้ไม่เพียงพอกับ
2)
3)
4)
5)

รายจ่าย มีหนี้สิน ขาดความรู้เรื่องการออมเงิน ฯลฯ
หาแนวทาง/ดาเนินการแก้ไขปัญหา ให้คาแนะนา
ในการลดรายจ่าย หาอาชีพเสริม ฯลฯ
เริ่ มการออม น าผลวิ เคราะห์ จากผลตรวจสุ ขภาพ
การออมมาใช้ กาหนดเป้าหมาย โดยใช้ สมุดบันทึก
การออมบันทึกและใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
วางแผนเตรียมความพร้ อมในการใช้ชีวิ ตช่วงสู งวั ย
โดยมีเมนูการออมรูปแบบต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กองทุนออมต่าง ๆ สลากออมทรัพย์ฯ ฯลฯ
ติดตามผลหลังจากด าเนินกิ จกรรม และประกาศ
ความส าเร็ จ ในที่ ส าธารณะ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ภาคภูมิใจ และเกิดแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น

(กลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพการออมใน
ระดับ 1,2,3) ดาเนินการสร้างความตระหนัก
เรื่ องของการวางแผนการใช้ เ งิ น เพื่ ออนาคต
วางแผนเกษี ยณ สร้ างหลั กประกั นความมั่ นคง
ในชีวิต และการนาเงินไปลงทุนออกดอก เพิ่ม
มูลค่า โดยดาเนินการ ดังนี้
1) สร้างความตระหนักในการออม ตรวจสุขภาพ
การออม ให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการ
ออม วางแผนการใช้เงิน เป็นรายบุคคล
2) ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ก าหนดแนวทาง
วางแผนดูแลสุขภาพการออมรายบุคคล
3) ดาเนินการวางแผนการออม เป็นรายบุคคล
4) ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
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เทคนิคกระบวนการเสริมพลัง (การเสริมสร้างกาลังใจ)
จะเป็นการใช้คาพูดและการกระทาเพื่อลดและผ่อนคลายความทุกข์ใจ ความเดือดร้อนใจ
ให้มีกาลั งใจในการดาเนินชี วิต และช่ วยเสริมกาลั งใจให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มองเห็ น
ทางออกของการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยมีลักษณะของการเสริมพลัง ดังนี้
สะท้อน
ควำมรู้สึก

การเข้าไปมีส่วนทาให้ผู้ที่เข้าร่วมฯ ได้สะท้อนความรู้สึกของตนเองออกมา เช่น
อยากให้ หนี้ สินหมดไป อยากมีอนาคตที่ ดี กว่ าเดิ ม อยากพั ฒนาชีวิ ต ฯลฯ
เพื่อให้พวกเขาได้รู้ตนเองว่า กาลังรู้สึกอย่างไร

ค้นหำ
ศักยภำพ

โดยใช้คาถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดถึงศักยภาพของตน
ภายใต้ความรู้สึกนั้น ๆ เช่น เขารู้สึกว่าตนเองสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
แม้จะมีอาชีพหลั ก เพี ยงแต่ ยั งไม่สามารถท าตอนนี้ได้ เนื่ องจากทรั พยากร
บางอย่างไม่พร้อม เป็นต้น

สนับสนุน
ศักยภำพ

การให้กาลังใจ โดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความผูกพันร่วม เช่น
บุคคลที่เขารัก สมาชิกในครอบครัว ให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น
การลงบันทึกรายรับ - รายจ่ายร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น

เคล็ดลับในการเสริมพลัง

1

เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีให้กำรเสริมกำลังใจในทันที เช่น
การชื่นชม พูดขอบคุณ เป็นต้น
เพื่อไม่ให้บางคนรูส้ ึกถูกละเลย ให้พยายามหำโอกำสพูดคุยเสริมกำลังใจ
ให้ทั่วถึงกัน

3

2

การเสริมกาลังใจควรมาจาก จนท. และ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม เช่น การปรบมือ
ของสมาชิกในกลุ่มเวทีชุมชน การชืน่ ชมในเวที ฯลฯ
หากเแนวคิดของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนาไปสู่ ความขัดแย้ง/เชิงลบ ไม่เห็นด้วยกับ
การจัดกิจกรรมนี้ อาจให้ จนท. ใช้คำถำมปลำยเปิด เช่น
“คุณคิดว่าจะมีวิธีการอื่นใดบ้างที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของตนเองได้”

4

18

กำรประเมินศักยภำพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
การประเมินศักยภาพ
กลมุ่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ตามหลักธรรมาภิบาล

ของงาน
เพื่อสำรวจ ค้นหำปัจจัยเสี่ยง และเตรียมควำมพร้อมรองรับ
ปัญหำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
ให้ มีกำรบริหำรจัด กำรที่มีคุณภำพและถู กต้ องตำมหลักธรรมำภิบำล
เป็นไปตำมแนวทำงของกรมกำรพัฒนำชุมชน

ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ พัฒนำกร/คณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
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ขัน้ ตอน
กระบวนการ
กำรประเมินศักยภำพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต ตำมหลักธรรมำภิบำล
มีขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี้
ให้ พั ฒนำกร ลงไปประเมิ น ศั กยภำพกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อกำรผลิ ต
ตำมหลักธรรมำภิบำล ปีละ 1 ครั้ง ระหว่ำง 1 ม.ค. – 31 มี.ค. ของทุกปี
ตำมแบบประเมินศักยภำพฯ ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลดแบบสำรวจฯ
ได้ทำงเว็บไซต์สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
หลังจำกทำกำรประเมินศักยภำพฯ แล้ว ให้ทีมงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ
เป็นผู้วิเครำะห์ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต จำกแบบประเมิน
ศักยภำพฯ ในแบบสรุปข้อมูลที่กรมฯ กำหนดให้ โดยพัฒนำกำร
อ ำเภอและพั ฒ นำกรต้ อ งเป็ น ผู้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษำกั บ กลุ่ ม ออมทรั พ ย์
เพื่อกำรผลิต
ที ม งำนพั ฒ นำชุ ม ชนอ ำเภอสรุ ป ผลกำรประเมิ น ศั ก ยภำพ
พร้อมจัดระดับกำรพัฒนำ
จั ง หวั ด ตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนถึงกรมฯ ภำยใน 31 มีนำคม ของทุกปี
พัฒนำกร คณะกรรมกำรฯ สมำชิก ร่วมกันวำงแผนกำรพัฒนำ
สำหรับกลุ่มที่อยู่ในระดับกำรพัฒนำที่ 1 พอใช้/ปรับปรุง และ
ระดับกำรพัฒนำที่ 2 ปำนกลำง
เคล็ดลับสำหรับผู้เริ่ มทำแบบประเมิน ฯ : ควรเทียบคำอธิบำยแบบประเมินฯ กับแบบประเมินฯ
แต่ละข้อ เพื่อเพิ่มควำมเชี่ยวชำญ และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรประเมิน
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แนวทางปฏิบตั กิ ารดําเนินการแก้ไขปั ญหา เรืองร้องเรียน
กลุม่ ออมทรัพย์เพือการผลิต
บทบาทเจาหนาที่พัฒนาชุมชน ดําเนินการดังนี้

2

1 รายงานสถานการณ

ก า ร ร อ ง เ รี ย น ใ ห
ผูบั ง คั บ บั ญชาทราบ
ตามลําดับชั้นโดยเร็ว
ภายใน

วัน

3 เมื่อไดรับขอมูลปญหาที่เกิดขึ้น
กั บ กลุ ม ออมทรั พ ย เ พื่ อ การผลิต
ให ต รวจสอบฐานข อ มู ล กลุ ม ฯ
ที่ ขึ้ น ดํ า เนิ น การตามแนวทาง
กรมการพัฒนาชุมชน

4

พัฒนากรลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ขอมูลจากคณะกรรมการ สมาชิกกลุม
ตามที่พัฒนาการอําเภอมอบหมาย
และรายงานผูบั งคั บบั ญชาทราบ
ตามลํ าดั บชั้ น (อํ า เภอ จั ง หวั ด
กรมการพัฒนาชุมชน)

6

กรณีมีสื่อมวลชนนําเสนอขาวเผยแพร
ใหรายงานพัฒนาการอําเภอ พัฒนาการจังหวัด
เพื่อรายงานขอมูลเบื้องตน
ใหอธิบดี และสํานักพัฒนาทุนฯ
ทราบทันที !!!
(ประเด็นสื่อมวลชนที่นําเสนอขาว
วันเวลาที่เสนอขาว ขอมูล
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
สถานที่ตั้ง ปญหาเรื่องที่รองเรียน
จํานวนสมาชิกและเงินที่เสียหาย
และพื้นที่ไดดําเนินการไปแลวอยางไรบาง)

กรณีมีหนังสือรองเรียนหรือหากไมมีแตเกิด
5
ความเสียหายดานการเงินใหจังหวัด/อําเภอแลวแต
กรณี บันทึกเสนอผูวาราชการจังหวัด/นายอํ าเภอ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงลงพื้นที่
โดยเร็ว สอบสวนหาขอเท็จจริง และใหคําแนะนํา
ในการแกไขปญหาแกคณะกรรมการและสมาชิก และ
รายงานผลให ผู บั งคั บบั ญชาทราบตามลํ าดั บชั้ น
อยางตอเนื่องจนกวาเรื่องจะถึงที่สุด

ดําเนินคดี !!!
ติดตามหน้าต่อไปนะ...

การดําเนินคดี
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มีกรณีอะไรบ้าง อายุคดีความกีปี ??
กรณีสมาชิกไม่ชาํ ระหนี ให้ประชุมคณะกรรมการเพือขอมติมอบหมายผูแ้ ทน
ดําเนินการตามกฎหมาย เสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งทีมีเขตอํานาจ
กรณีดาํ เนินคดีอาญากับคณะกรรมการ หรือ กรรมการ
1. ยักยอกเงินกลุม ใหประชุมสมาชิกเพื่อขอมติมอบหมายผูแทนดําเนินการตามกฎหมาย
2. รับเงินจากสมาชิก แล ว ไม
นําเงินเขาบัญชีกลุมฯ ไมออก
หลั ก ฐาน การรั บ เงิ น ให แ ก
สมาชิก ผูเสียหายตองรองทุกข
ดํ า เนิ น การตามกฎหมายกั บ
คณะกรรมการ หรือกรรมการ
ที่ รั บ เงิ น เป น เรื่ อ งส ว นตั ว
ระหวางบุคคล 2 คน

3. ใหผูแทนที่ไดรับมอบหมายจากกลุมฯ ไปแจงความ
ร อ งทุ ก ข ต อ พนั ก งานสอบสวน ณ สถานี
ตํารวจภูธรในอําเภอทองที่ที่เกิดความเสียหาย และ
ขอคําแนะนําปรึกษาในการดําเนินคดี การสงฟอง
ศาล และให จั ด เตรี ย มเอกสาร เช น ระเบี ย บ
ขอบังคับ รายชื่อคณะกรรมการ/สมาชิก บันทึก
การประชุม หนังสือการมอบอํานาจ สัญญาการกูเงิน
ใบสํ าคั ญรั บเงิน สมุด ฝากธนาคาร สมุด สั จ จะ
สะสม เปนตน

อายุความคดี
สัญญากูย้ ืมเงิน

สัญญากูย้ ืมเงิน

ยักยอกทรัพย์

อายุความ 10 ป นับจากวันที่ อายุความ 5 ป นับจากวันที่
ผิ ด นั ด ชํ า ระครั้ ง สุ ด ท า ยตาม ผิ ด นั ด ชํ า ระครั้ ง สุ ด ทา ยตาม
สัญญาจนถึงวันที่ฟองคดี
สัญญาจนถึงวันที่ฟองคดี

ความผิดอาญา มีอายุความ 10 ป นับแต
วั นกระทําความผิ ด แต ผู เสี ยหายจะตอง
ร องทุกข หรื อฟ องร องภายใน 3 เดื อน
นับแตวันที่รูเรื่องและรูตัวผูกระทําผิด
ไมเชนนั้นจะขาดอายุความไมสามารถ
ฟองรองดําเนินคดีทางกฎหมายได

แนวทาง/มาตรการในการดําเนินงาน
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กรณีเกิดปั ญหาข้อร้องเรียน
ขันตอนการดําเนินการในการแก้ไขปั ญหาเบืองต้น (พัฒนากร)
1. ประสานกั บ ผู ร อ งเรี ย น ให ผู
รองเรียนทําหนังสือเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อรองขอใหพัฒนากรเขาไป
ชวยแกไขปญหา
2. หลั ง จากได ห นั ง สื อ ร อ งขอ ให จั ด
ประชุ ม คณะกรรมการและสมาชิ ก
ทั้งหมดเพื่อเจรจาไกลเกลี่ย/ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง สรางความเขาใจและหาขอยุติ
แกไขลดปญหาความขัดแยง

3. รายงานการแกไขปญหาใหพัฒนาการ
อํ า เภอทราบเป น ระยะ ๆ จนกว า
เรื่องจะยุติ
4. แจ ง พั ฒ นาการอํ า เภอรายงานให
นายอําเภอ พัฒนาการจังหวัด และ
กรมฯ ตามลําดับจนกวาเรื่องจะยุติ

1. หนังสือของผูเสียหาย 2. บันทึกรายงานการประชุม 3. ภาพถายการจัดเวที

เอกสารหลักฐาน สรางความเขาใจไกลเกลี่ย 4. รายงานเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ

ขันตอนการสอบข้อเท็จจริง

2.
3.
4.
5.
6.

1. ใหพัฒนาการอําเภอเสนอคําสั่งใหนายอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ประกอบดวย ปลัดอําเภอ พัฒนากร และผูมีความรูในเรื่องบัญชี/การเงิน
ให ค ณะกรรมการที่ ไ ด รั บการแต งตั้ ง ดํ าเนิ น การตรวจสอบข อเท็ จ จริ งและรวบรวม
พยานหลักฐานตาง ๆ แลวรายงานใหนายอําเภอทราบโดยเร็ว
การตรวจสอบ/ขอเท็จจริง ใหตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากผูรองและผูถูกรองเรียน
ใหตรวจสอบ/สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงานคณะกรรมการบริหารกลุม และสมาชิก
ตรวจสอบหลักฐานการเงินทั้งหมด
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งรายงานผลการสอบขอเท็จจริงใหนายอําเภอทราบและ
รายงานจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนตามลําดับ จนกวาคดีจะถึงที่สุด

1. บันทึกเสนอและคําสั่งแตงตั้ง 2.หลักฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุม
เอกสารหลักฐาน 3. รายงานการตรวจสอบขอเท็จจริง 4. แบบบันทึกการสอบขอเท็จจริง
5. ภาพถายการตรวจสอบขอเท็จจริง 6. เอกสารที่เกี่ยวของตาง ๆ

แนวทาง/มาตรการในการดําเนินงาน
กรณีเกิดปั ญหาข้อร้องเรียน
ขันตอนการดําเนินคดีแพ่ง

1
2

3
4

พัฒนากร

- แจ ง ให ป ระธานกลุ ม ออมทรั พ ย เ พื่ อ การผลิ ต
เรียกประชุมคณะกรรมการ
- ลงมติมอบอํานาจใหประธานหรือกรรมการคนใด
คนหนึ่งเปนผูมีอํานาจในการดําเนินคดีตามกฎหมาย
โดยจะตองจัดทําเปนหนังสือมอบอํานาจ มีรายงาน
การประชุ ม เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรพร อ มลายมื อ ชื่ อ
คณะกรรมการที่เขารวมประชุม

ให ผู แ ทนที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจ จั ด หาทนายความ
ให ว า ความและดํ า เนิ น กระบวนการพิ จ ารณาคดี แทน
หรื อถ าเป นกลุ มออมทรั พย ฯ ที่ เคยได รั บเงิ นอุ ดหนุ น
จากกรมฯ สามารถขอพนักงานอัยการดําเนินการแทนได
(โดยไมตองเสียคาธรรมเนียม)
สมาชิกกลุมออมทรัพยฯ ที่ผิดนัดชําระหนี้ ตองผอนชําระ
เงินคืนเปนงวด ๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 204 มีอายุความ 5 ป นับแตวันผิดนัดและเรียก
ดอกเบี้ยไดรอยละ 7.5 ตอป นับตั้งแตวันผิดนัดจนกวา
จะชําระเสร็จสิ้น
สมาชิกกลุมออมทรัพยฯ ที่ผิดนัดชําระหนี้ กรณีที่เปน
สั ญ ญาชํ า ระหนี้ ทั้ ง หมดพร อ มดอกเบี้ ย ในคราวเดี ย ว
มีอายุความ 10 ป นับแตวันที่ถึงกําหนดเวลาชําระหนี้

เอกสารหลักฐาน 1. หนังสือมอบอํานาจ 2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการ
3. รายงานความกาวหนาสถานการณการรองเรียน
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การจดทะเบียนเป็ นสถาบันการเงินประชาชน

24

ที่มาและความสาคัญ
สถาบันการเงินประชาชน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพื่อให้องค์กร
การเงินชุมชนที่มีความประสงค์มีสถานะเป็นนิติบุคคล ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน
ประชาชนได้ตามความสมัครใจ มีธนาคารผู้ประสานงานในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง ช่วยจัดทาและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการให้บริการทางการเงิน สามารถสนองตอบกับ
ปัญหาความต้องการในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
1. เพื่อส่งเสริมการออมและให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
2. ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของ
สมาชิกและประชาชนในพื้นที่
3. ทาหน้าที่เป็นธนาคารของชุมชนให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิก ประชาชน ให้สินเชื่อ
แก่สมาชิก เป็นตัวแทนการรับชาระเงินและโอนเงินของสมาชิกและประชาชน
4. ยกระดับองค์กรการเงินชุมชนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล
5. เป็นตัวกลางในการทาธุรกรรมทางการเงิน และช่วยตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินการ ให้สามารถดาเนินการเป็นธนาคารของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ และเป็น
ที่ยอมรับไว้วางใจของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่

เงือ่ นไขในการยื่นคาขอจดทะเบียน
1. ได้ รั บความเห็น ชอบจากสมาชิกด้ว ยมติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด ให้ยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
2. มีการจัดทางบการเงินประจาปีต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่น
คาขอจดทะเบียน
3. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีทุนที่ชาระแล้ว เป็นจานวนไม่ต่ากว่า 5 แสนบาท
5. มีผ ลการด าเนิ น งานเป็ น กาไรต่ อเนื่องกัน ไม่น้ อยกว่ า 2 ปี นั บถึ ง วั น ที่ ยื่ น ค าขอ
จดทะเบียน และวันที่ยื่นคาขอจดทะเบียนไม่มีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม
นอกจากนี้ สมาชิกขององค์กรการเงินชุมชน ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีภูมิลาเนา
หรือประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในพื้นที่ดาเนินงานนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
นั บ แต่ วั น ที่ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก รวมทั้ ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
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เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอจดทะเบียน
1) คาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
2) รายงานการประชุมซึ่งลงมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด รายชื่อสมาชิก
ทั้งหมด และรายงานการประชุมสมาชิกซึ่งตั้งผู้แทน (ไม่น้อยกว่า 3 คน) พร้อมสาเนา
3) ทะเบียนสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและทะเบียนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อได้จดทะเบียนฯ
4) ร่างข้อบังคับตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
5) งบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
6) รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
7) หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี

กระบวนการในการยื่นขอจดทะเบียน
1) ที่ประชุมสมาชิกตั้งผู้แทนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อดาเนินการยื่นขอจดทะเบียน
2) ยืน่ เอกสารขอจดทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารผู้ประสานงานในพื้นที่ (ธนาคารออมสิน/ธ.ก.ส.)
3) ธนาคารผู้ประสานงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร พร้อมรับรองการ
จดทะเบียนและให้ความเห็นของธนาคารผู้ประสานงาน
4) ธนาคารผู้ประสานงานรวบรวมหลักฐานนาส่งนายทะเบียน (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
5) นายทะเบี ย นตรวจสอบหลั ก ฐาน กรณี ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ นายทะเบี ย นจะออกใบส าคั ญ
รับจดทะเบียนพร้อมหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ถ้าไม่ได้รับอนุมัติ นายทะเบียนจะมี
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาและองค์กรการเงินชุมชนมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียน
ภายใน 60 วัน
6) ให้ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกซึ่งชาระหุ้นตามจานวนที่จะถือหุ้นครบถ้วนแล้วเป็นสมาชิกนับ
แต่วันที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียน กรณีนายทะเบียนอนุมัติให้เป็นสถาบันการเงินประชาชน
7) นัดสมาชิกประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่นายทะเบียนรับจดทะเบียน
เพื่อเลือกตั้งกรรมการสถาบันการเงินประชาชน
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โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
ที่มาและความสาคัญ
ปัจจุบันดำเนินงำนภำยใต้ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรบริหำรและ
กำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น โครงกำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจน พ.ศ. 2553 และแนวทำง
กำรดำเนินงำนที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด มีจำนวนหมู่บ้ำนเป้ำหมำยทั้งสิ้น 29,232
หมู่บ้ำน เป็นกำรสนับสนุนเงินทุน หมู่บ้านละ 280,000 บาท ให้ในระดับหมู่บ้ำน
มอบอำนำจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้คณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน เป็นผู้บริหำร
จัดกำรเงินทุนให้หมุนเวียนคงอยู่ในหมู่บ้ำน โดยมี จนท.พช. เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน
ตรวจสอบ และติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร กข.คจ. ให้มีประสิทธิภำพ

วั

ตถุประสงค์

เพื่อให้ครัวเรือนยำกจนเป้ำหมำยที่มีรำยได้ต่ำกว่ำเกณฑ์ควำมจำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.)
ได้มีแหล่งเงินทุนในระดับหมู่บ้ำน สำหรับยืมไปประกอบอำชีพ หรือขยำยกิจกำรอำชีพ
ของตน เพื่อเพิ่มรำยได้และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พฒ
ั นาชุมชน
ผู้รับผิดชอบ
พัฒนากร

พั ฒนาการ
อาเภอ
พั ฒนาการ
จังหวัด

บทบาทหน้าที่
รั บผิ ดชอบหมู่ บ้ ำนเป้ ำหมำย ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น
กระบวนกำรเรียนรู้ในกำรบริหำรจัดกำรแก่คณะกรรมกำร
กข.คจ. หมู่ บ้ ำน /กำรประกอบอำชีพ คร. เป้ำหมำย/
กำรจัดทำระบบข้อมูลและเอกสำร บัญชีคุมต่ำง ๆ ติดตำม
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลเงินทุน กข.คจ.
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในกำรจั ด ท ำแผนพั ฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรเงินโครงกำร กข.คจ. และชี้แจง
แนะนำติดตำม และกำกับดูแลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
กข.คจ. ของพัฒนำกรผู้รับผิดชอบประจำตำบล
ส่งเสริม สนับสนุน ติดตำม กำกับดูแล กำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำร กข.คจ. ภำยในจังหวัด และมอบหมำย จนท.
ติดตำม ตรวจสอบ และแนะนำกำรลงบัญชีคุมลูกหนี้และ
บัญชีเงินฝำกธนำคำรของหมู่บ้ำนเป้ำหมำย

การรายงาน
ตำมที่
พัฒนำกำรอำเภอ
มอบหมำย
ตำมที่
พัฒนำกำรจังหวัด
มอบหมำย
แจ้ง
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ทรำบ
ปีละ 1 ครั้ง
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แนวทางการดาเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
การจัดทาบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
เรียงลำดับ ครัวเรือนยำกจนที่มีร ำยได้เ ฉลี่ยต่ ำกว่ ำเกณฑ์ (จปฐ.)
ให้เป็นผู้มีสิทธิ์ ยืมเงินทุนตำมโครงกำร กข.คจ. กรณี ครัวเรือนมีรำยได้
เฉลี่ยผ่ำนเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุก ครัวเรือน แต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ให้คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน ให้สิทธิ์กำรยืม
เงินทุนแก่ครัวเรือนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว
การอนุมัติโครงการและเงินยืม
คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน พิจำรณำตำมลำดับบัญชี
ทะเบี ย นครั ว เรื อ นเป้ ำ หมำย และพั ฒ นำกรผู้ รั บ ผิ ด ชอบประจ ำต ำบล
ให้ควำมเห็นชอบ พิจำรณำจำกประเภทอำชีพที่ ครัวเรือนเป้ำหมำยเสนอ
ขอยืมเงิน รวมถึงควำมสำมำรถในกำรส่งใช้เงินยืม ระยะเวลำที่จะก่อให้
เกิด รำยได้ ทั้ งนี้ ห้ามน าเงิน ยื มไปใช้หนี้สินเดิม ซ่อมแซมที่ อยู่อาศัย
หรือนาไปใช้จ่ายในครอบครัว
การทาสัญญายืมเงินตามโครงการ กข.คจ.
หัวหน้ำครัวเรือนเป้ำหมำยหรือผู้แทนที่ได้รับอนุมัติโครงกำร
และเงินยืมให้ทำสัญญำยืมเงิน ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งกำรอนุมัติ
โครงกำรและเงินยืม จำนวน 3 ชุด เก็บที่หัวหน้ำครัวเรือนเป้ำหมำย
ผู้ยืมเงิน 1 ชุด คณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน 1 ชุด และสำนักงำน
พั ฒ นำชุมชนอำเภอ 1 ชุด พร้ อมทั้ งรายงานผลการอนุ มัติ เ งิน ยื มให้
อาเภอทราบ และปิดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
การเบิกจ่ายเงินให้ครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน
ให้คณะกรรมกำรกองทุน กข.คจ. หมู่บ้ำน โอนเงินเข้ำบัญชี
เงินฝำกของหัวหน้ำครัวเรือนเป้ำหมำยเต็มจำนวน และออกใบรับเงินยืม
ของครัวเรือนเป้ำหมำย
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การชาระคืนเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย
ให้คณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน กำหนดระยะเวลำกำรชำระคืน
เงินยืม ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันทาสัญญา และเมื่อสมำชิกชำระ
คืนเงินกู้แล้วคณะกรรมกำรต้องนำฝำกธนำคำรภำยใน 3 วันทำกำร

การผ่อนผันการชาระคืนเงินยืม
กรณีมีเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ ภัยธรรมชำติ หรือเหตุจำเป็นอื่นใด
ให้หัวหน้ำครัวเรือนเป้ำหมำยหรือผู้แทนยื่นคำร้องพร้อมเหตุผลควำมจำเป็น
เพื่ อขอผ่ อนผันระยะเวลำกำรส่งใช้คื นเงินยืมต่อคณะกรรมกำร กข.คจ.
หมู่บ้ำน และให้พิจำรณำเป็นรำยกรณี
การจัดทาเอกสารบัญชี
คณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน จัดทำเอกสำรบัญชี ตำมแบบที่
กำหนด ได้แก่ สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้ำหมำย (เล่มสีม่วง) บัญชีคุมเงิน
ฝำกธนำคำร (เล่มสีเขียว) และบัญชีคุมลูกหนี้ (เล่มสีเหลือง) เมื่อมีกำรรับ
เงินยืม/ส่งใช้คืนเงินยืม ให้มีหลักฐำนกำรรับเงินยืม/กำรส่งใช้คืนเงินยืม
พร้อมจัดทำบัญชี และลงทะเบียนรำยกำรข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
การติดตามและสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย
คณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่ บ้ ำ น มี ห น้ ำ ที่ ติ ด ตำม ส่ ง เสริ ม /
สนั บสนุ น กำรประกอบอำชีพ ของครัว เรือนเป้ ำหมำย เพื่ อให้ค รัวเรือน
สำมำรถคืนเงินยืมได้ตำมจำนวนและระยะเวลำที่กำหนดในสัญญำ
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การส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน
1) กรณีหมู่บ้านที่มีครัวเรือนเป้าหมายรายได้ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.)
ครบทุกครัวเรือน และได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว ที่ประชุม
ส่วนใหญ่ของหมู่บ้ำนมีมติเห็นชอบในกำรส่งคืนเงินโครงกำร กข.คจ.
ของหมู่บ้ำน
2) กรณี มีการยุ บรวมหมู่บ้านท าให้มีเงิน โครงการมากกว่ าหนึ่ง
โครงการ ให้หมู่บ้ำนที่ มีกำรยุ บรวมนั้ น คงมีเ งิน โครงกำร กข.คจ.
เพียงหนึ่งโครงกำรซึ่งได้ มีกำรชำระคืนเงินจำกครัว เรือนเป้ ำหมำยแล้ ว
ส่วนที่เกินจำกหนึ่งโครงกำรนั้น ให้ดำเนินกำรส่งคืนต่อคณะกรรมกำร
อำนวยกำร กข.คจ. อำเภอ
ทั้งนี้ ตำมข้อ 1) และ 2) ให้คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน
ด ำเนิ น กำรแจ้ ง กำรส่ง คื น เงิ น ต่ อ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร กข.คจ.
อำเภอ พร้อมแนบสำเนำบันทึกกำรประชุม รวมถึงโอนเงินทุน 280,000 บำท
เข้ำบัญชี “เงินทุน กข.คจ. อาเภอ” ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วันที่
ได้แจ้ง ส่งคืนเงินกับคณะกรรมกำรอำนวยกำร กข.คจ. อำเภอ และ
สำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินเก็บไว้ทุกครั้ง
การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย
1) คณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน รำยงำนภำวะหนี้สินและฐำนะ
กำรเงินของครัวเรือนเป้ำหมำย ให้อำเภอทรำบเพื่อรำยงำนจังหวัด ปีละ
1 ครั้ง ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคมของทุกปี
2) จังหวัดตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนรำยงำน
ภำวะหนี้ สิน และฐำนะกำรเงิน โครงกำร กข.คจ.ของหมู่บ้ำนเป้ ำ หมำย
ให้กรมกำรพัฒนำชุมชนทรำบ ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคมของทุกปี
3) สำหรั บหมู่บ้ำนที่ มี ปัญ หำเงิน ทุ น ไม่ ค รบถ้ ว น ขอให้จั งหวั ด
ร่วมกับคณะกรรมกำร กข.คจ.หมู่บ้ำน ได้แก้ไขปัญหำแล้วรำยงำนผล
สภำพปั ญ หำกำรบริ ห ำรเงิ น ทุ น โครงกำร กข.คจ. ตำมแบบที่ ก รมฯ
กำหนด
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การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
การประเมินศักยภาพ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ตามหลักธรรมาภิบาล

ของงาน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานโครงการ กข.คจ. ให้ มี
การบริหารจัดการที่เป็นธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้
อย่างแท้จริงและยั่งยืนด้ วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามแนวทาง
ของกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ พัฒนากร
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินทุนของหมู่บ้าน
ร่วมกันให้ข้อมูลแก่พัฒนากรผู้จัดเก็บข้อมูล ในลักษณะการสอบถามประกอบการสัมภาษณ์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
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ขัน้ ตอน
กระบวนการ
การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ตามหลักธรรมาภิบาล มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ให้พัฒนากร ลงไปประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ตามหลักธรรมาภิบาล ปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน 1 พ.ค. – 31 ก.ค.
ของทุกปี ตามแบบประเมินศักยภาพฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบ
สารวจฯ ได้ทางเว็บไซต์สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
หลังจากทาการประเมินศักยภาพฯ แล้ว ให้ทีมงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลตามจานวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน
เงินทุนของอาเภอในแบบสรุปข้อมูลที่กรมฯ กาหนดให้ โดยพัฒนาการ
อาเภอและพัฒนากรต้องเป็นผู้ให้คาปรึกษากับหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการใน
เรื่องการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ.
ให้อาเภอนาผลการประเมินบันทึกลงในแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านและ
ครัวเรือนเป้าหมายโครงการเก้ใขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยให้บันทึกผล
การประเมิน ลงในช่องระดับการพัฒนาหมู่บ้านตามแบบรายงานดังกล่าว
ให้อาเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งให้จังหวัด
ให้จังหวัดสรุปผลการประเมินฯ ในภาพรวมของจังหวัด และตรวจสอบข้อมูล
ตามแบบสรุปผลการประเมินฯ และแบบรายงานฐานข้อมูล หมู่บ้านและ
ครัวเรือนเป้าหมาย ในช่องระดับการพัฒนา ให้ข้อมูล ครบถ้วนถูกต้อง
ตรงตามความเป็นจริงให้กรมฯ ภายใน 31 กรกฎาคม ของทุกปี
เคล็ดลับสาหรับผู้เริ่มทาแบบประเมินฯ : ควรเทียบคำอธิบำยแบบประเมินฯ กับแบบประเมินฯ แต่ละข้อ
เพื่อเพิ่มควำมเชี่ยวชำญ และสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรทำกำรประเมิน
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แนวทางปฏิบตั กิ ารดาเนินการแก้ไขปั ญหา เรื่องร้องเรียน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

พัฒนาการจังหวัด

บทบาทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดาเนินการดังนี้

1. กรณีมีสื่อมวลชนนาเสนอข่าว ให้รายงานข้อมูลเบื้องต้นให้กรมฯ (สานักพัฒนาทุนและ
องค์กรการเงินชุมชน) ทราบทันที ประเด็นที่สื่อนาเสนอ วันเวลาที่เสนอข่าว
ข้อมูลหมู่บ้าน กข.คจ. สถานที่ตั้ง ปัญหาเรื่องที่ร้องเรียน จานวน คร.เป้าหมาย
จานวนเงินที่เสียหาย และพื้นที่ดาเนินการไปแล้วอย่างไร
2. กรณีเรื่องร้องเรียนมีความซับซ้อน โดยมี จนท.พช.เข้าไปเกี่ยวข้อง/ถูกกล่าวหา
ให้บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ลงพื้นที่โดยเร็ว เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง ให้คาแนะนาปรึกษาในการแก้ปัญหา
พร้อมรายงานผลให้กรมฯ ทราบ อย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะถึงที่สุด

พัฒนาการอาเภอ

1. มอบหมายพั ฒ นากรลงพื้ น ที่ ต รวจสอบ และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ (อาเภอ จังหวัด และกรมฯ)

2. กรณีเรื่องมีความซับซ้อน โดยมี จนท.พช. เข้าไปเกี่ยวข้อง/ถูกกล่าวหา ให้บันทึกเสนอ
นายอาเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่โดยเร็ว เพื่อสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง ให้คาแนะนาปรึกษาในการแก้ปัญหา กับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
คร.เป้าหมาย พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะถึงที่สุด
3. กรณีเรื่องที่อาจมีมูลความผิด แต่เป็นเรื่องของคนในชุมชนไม่เกี่ยวกับ
จนท.พช. ไม่ ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง
ควรมอบหมายพัฒนากรไปให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาต่อไป

พัฒนากร

1. รายงานสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว ภายใน 1 วัน

เกิดเรื่องร้องเรียน

2. เมื่อได้รับข้อมูลที่เกิดขึ้น ให้ตรวจสอบข้อมูลรายงานภาวะหนี้สิน
โดยตรวจสอบจานวนเงินทุน/จานวนเงินที่ให้ คร.เป้าหมายยืม
/จานวนเงินที่ฝากธนาคาร และจานวนเงินที่มีปัญหา/เสียหาย
3. กรณีไม่ซับซ้อนหรือร้ายแรง ให้ติดตาม ตรวจสอบ และ
ให้ผู้ที่ถูกร้องเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง ถ้ามี
เหตุผลรับฟังได้ก็เสนอยุติเรื่อง และแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ
(ในกรณี ปรากฏตั วผู้ ร้ องเรี ยน) พร้ อมรายงานผลให้
พัฒนาการอาเภอทราบ
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กรณีตวั อย่าง

ในการดาเนินงานแก้ไขปั ญหาโครงการ กข.คจ.
กรณีครัวเรือนเป้าหมายไม่สง่ คืนเงินยืมตามระยะเวลาที่กาหนด
ขาดวินัยในการคืนเงิน หรือไม่นาเงินยืมไปประกอบอาชีพตามโครงการฯ
1. พั ฒ นากรร่ ว มกั บ คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน ลงพื้ น ที่ คร.ที่ ไ ม่คื น เงิน ยื ม เพื่ อ
หารือถึงปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่คืนเงินยืม
2. พัฒนากรร่วมกับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
จัดประชุม คร.เป้าหมายที่ผิดนัดชาระคืนเงินยืม
โครงการ กข.คจ. เพื่อสอบถามปัญหา/อุปสรรค
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
3. ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ทาหนังสือ แจ้งเตือนและทวงถาม เร่งรัด
การชาระหนี้ โดยกาหนดเวลาการชาระคืนเงินยืม
4. หาก คร.เป้าหมายเพิกเฉยไม่ชาระคืนเงินยืม ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
รายงานคณะกรรมการอ านวยการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนต าบล/อ าเภอ
ตามลาดับเพื่อลงมติเห็นชอบให้ดาเนินคดีฟ้องเรียกเงินคืนจาก คร.เป้าหมาย

กรณีครัวเรือนเป้าหมาย ไม่สง่ คืนเงินยืม
เนือ่ งจากเสียชีวิต ไม่มีทายาทรับสภาพหนี้
1. ให้ พั ฒ นากรจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน เพื่อหารือซักถามปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งรายงานอาเภอ
เพื่อดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อพนักงานอัยการในการฟ้องคดี
3. การใช้สิทธิทางศาลจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีมรดกภายใน 1 ปี นับแต่ทราบ
เรื่องการตายของผู้ยืมเงิน
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กรณีตวั อย่าง
ในการดาเนินงานแก้ไขปั ญหาโครงการ กข.คจ.
กรณีคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบ่ า้ น ไม่นาเงินเข้าบัญชี
แต่เบียดบังเงินเป็นของตนเอง หรือเป็นของคนอื่นโดยทุจริต
1. พัฒนากรจัดประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และ คร.เป้าหมาย
เพื่อสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น และสรุปรายงานความเสียหาย
2. ให้พั ฒ นาการอาเภอบัน ทึ กเสนอแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่อนายอาเภอ
3. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีมูลความผิดจริง
ให้พัฒนากรเสนอเรื่อง และแนบรายงานผลการตรวจสอบฯ พร้อมด้วยพยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องตามลาดับต่อนายอาเภอ เพื่อเสนอให้จังหวัดได้รับทราบต่อไป
4. ให้พัฒนาการจังหวัด ซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ ว่ าราชการจั งหวัด เป็นผู้มีอานาจในการด าเนิ นคดี
อาญาในการร้ อ งทุ ก ข์ ก ล่ า วโทษต่ อ พนั ก งานสอบสวนกรณี ดั ง กล่ า วแต่ เ พี ย งผู้ เ ดี ย ว
โดยไม่สามารถมอบอานาจในการดาเนินคดีให้กับบุคคลใดหรือผู้ดารงตาแหน่งใดได้อีก
5. พัฒนากรไม่มีอานาจในการร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีดังกล่าว

มาตรการ ในการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโครงการ กข.คจ.
1. เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอประสานกับ
ผู้ร้องเรียน และเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
2. ให้ จนท.พช. อาเภอจัดประชุม คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
และคร.เป้าหมาย เพื่อเจรจา แก้ไขไกล่เกลี่ย ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สร้างความเข้าใจ และหาข้อยุติ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
3. ให้ จนท.พช. อาเภอรายงานการแก้ไขปัญหาให้พัฒนาการอาเภอทราบเป็นระยะ ๆ
จนกว่าเรื่องจะยุติ
4. ให้ พั ฒ นาการอ าเภอรายงานให้ น ายอ าเภอ
พั ฒ นาการจั ง หวั ด และกรมการพั ฒ นาชุมชน
ตามลาดับทราบ จนกว่าเรื่องจะยุติ
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ศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
กรมการพั ฒนาชุมชน ด าเนิ นการส่งเสริ มสนั บสนุ นให้มีการจั ดตั้ ง “สถาบั น
การจั ดการเงิ นทุ นชุ มชน (ศู นย์ จั ดการกองทุ นชุ มชน)” ตั้งแต่ปี 2551 โดยมี
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้มแข็งเป็นแกนหลักในการจัดตั้ง และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มาจากตัวแทนของกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันทา
หน้าที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิดจากการเป็นหนี้กองทุนต่าง ๆ
ทั้ งกองทุ นที่ เกิ ดจากการรวมตั วของชาวบ้ านเอง และกองทุ นที่ จั ดตั้ งโดยภาครั ฐ ผ่ าน
กระบวนการบริหารจัดการหนี้ เป้าหมายคือ “การลดหนี้/ปลดหนี้” ของครัวเรือน
โดยการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลกองทุนชุมชน ฐานข้อมูลหนี้สินครัวเรือน ลูกหนี้
วิเคราะห์ข้อมูลและจัดประเภทลูกหนี้ บริหารจัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และส่งเสริมวินัย
ทางการเงินให้กับคนในชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต ส่งเสริมการออม และวางแผนชีวิต นาไปสู่ชีวิต
ที่ มี คุ ณ ภาพต่ อไป ปั จ จุ บั น กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมี ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนที่ อยู่ ใ น
ความรับผิดชอบ จานวน 924 แห่ง (ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อาเภอ)

ศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
ช่วยท่านได้
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การบริหารจัดการ





มาจากตัวแทนกลุ่ม/กองทุน
ที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน
ผู้นาชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ

ระเบียบข้อบังคับ

สมาชิก

กิจกรรม

สมาชิกเป็นรายกลุ่ม

 กลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิก
ของศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนยังคงดาเนินกิจกรรม
ของกลุ่ม/กองทุนตามเดิม 

แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
โดยใช้กระบวนการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา
บูรณาการการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชน
จัดสวัสดิการ

คณะกรรมการ




พัฒนากร

คณะกรรมการ
ศูนย์จดั การฯ

ครอบคลุม/เอื้อต่อการ
ดาเนินงานของกลุ่ม/
กองทุนที่เป็นสมาชิกฯ
 ไม่ขัดระเบียบ/กฎหมาย
 ผ่านความเห็นชอบ


ชาวบ้าน

ขัน้ ตอนกระบวนการ : การบริหารจัดการหนี้สินครัวเรือนภายใต้ภารกิจศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนเป็นเรื่องที่จาเป็นต้องอาศัยการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
มีพัฒนากร/พัฒนาการอาเภอ (จนท.พช) เป็นกลไกสาคัญในฐานะพี่เลี้ยง ผู้ให้คาปรึกษา
แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการฯ เพื่อให้การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ คนในชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเงินทุน วางแผนทางการเงิน และลดหนี้ ปลดหนี้
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บทบาทหน้าที่ของพัฒนากร
ใส่ใจ : ก่อนที่จะถ่ายทอดแนวคิดแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุ มชน
พัฒนากร/พัฒนาการอาเภอต้องศึกษาข้อมูล แนวทางการดาเนินงานตามแนวทางกรมฯ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการหนี้ ให้ชัดเจน
สร้างความเข้าใจ : พัฒนากร/พัฒนาการอาเภอดาเนินการเผยแพร่แนวคิด แนวทาง
การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้นา/กลุ่ม/องค์กร/
กองทุนการเงินภายในหมู่บ้าน ภาคีการพัฒนาให้มีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน อันจะทา
ให้การดาเนินงานขั้นตอนต่อไป เกิดความไว้วางใจและความร่วมมือที่ดีของคนในชุมชน
เอาใจใส่ : ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(กระบวนการบริหารจัดการหนี้) อย่างสม่าเสมอ เพื่อรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรค และให้
ค าแนะน า รวมถึ งเป็ น พี่ เ ลี้ ยงในการแก้ไ ขปั ญหาร่ วมกัน กับคณะกรรมการศู นย์ จัดการ
กองทุนชุมชน

บทบาทหน้าที่ของพัฒนาการอาเภอ
กากับดูแล ให้คาแนะนา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของพัฒนากร ให้สามารถ
ดาเนินการตามภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส่งเสริมการทางานเป็นทีมในการลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน ทาความเข้าใจกับชุมชน นาประสบการณ์จากพื้นที่อื่นมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
ประสาน/แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี สร้างเครือข่ายการพัฒนาในการส่งเสริม
สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน

กระบวนการบริหารจัดการหนี้
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การพัฒนาหมูบ่ า้ นทุนชุมชน
ขยายผลตามแนวพระราชดาริ
กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมดำเนินงำนโครงกำรพระรำชดำริ ในปี พ.ศ. 2509
เมื่อพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิต ร
ได้ พ ระรำชทำนให้ ก รมกำรพั ฒ นำชุ ม ชนกั บ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม
ศูนย์ฝึกอบรมทอผ้ำบ้ำนเขำเต่ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทรงสร้ำงขึ้น เพื่อเป็นสถำนที่
ฝึกอำชีพแก่รำษฎรให้มีรำยได้เพิ่มขึ้น โดยกรมฯ ได้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน (พัฒนำกร)
ชำย 1 คน หญิง 1 คน ไปประจำปฏิบัติ งำนในพื้นที่ เขตพัฒนำพิเศษ บ้ำนเขำเต่ ำ
ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน ได้ ม อบหมำยให้ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนจั ง หวั ด และ
สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเข้ำไปร่วมดำเนินกำรโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริที่อยู่
ในพื้นที่ ตำมที่คณะกรรมกำรในระดับจังหวัดมอบหมำย โดยใช้งบประมำณของสำนักงำน
คณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ (สำนักงำน กปร.)
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน มีภำรกิจหลักสำคัญในกำรส่งเสริม
กำรพัฒนำทุนชุมชน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยกรมกำรพัฒนำชุมชนได้จัดสรร
งบประมำณในกำรด ำเนิ น งำนให้ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนอ ำเภอด ำเนิ น กำรมำตั้ ง แต่
ปี ง บประมำณ พ.ศ. 2556 โดยในแต่ ล ะปี ไ ด้ มี ก ำรพั ฒ นำหมู่ บ้ ำ นทุ น ชุ ม ชนขยำยผล
ตำมแนวพระรำชด ำริ อย่ ำงต่ อเนื่ อ ง ปั จ จุ บัน (ปี งบประมำณ พ.ศ. 2563) มีหมู่บ้ำ น
ทุ น ชุ ม ชนขยำยผลฯ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 76 จั ง หวั ด รวมทั้ ง สิ้ น จ ำนวน 320 หมู่ บ้ ำ น
มี กิ จ กรรมที่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำร ได้ แ ก่ กำรขยำยผลแนวควำมคิ ด โครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริ กำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนและพัฒนำกลุ่มอำชีพตำมแนวพระรำชดำริ
และกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพหมู่บ้ำนทุ น ชุม ชนขยำยผลแนวควำมคิ ด โครงกำรอัน เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริ
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เป้าหมาย
เพื่อพัฒนำหมู่บ้ำนในพื้นที่โครงกำรพระรำชดำริ และโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ในกำรน้ อมน ำหลั กองค์ ค วำมรู้ ซึ่ งพระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิ เ บศร
มหำภู มิพ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิ ต ร ได้ พ ระรำชทำนมำประยุ กต์ และปรั บใช้
ในกำรแก้ไขปัญหำ และพัฒนำให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมตำมวิถีแห่งธรรมชำติ
ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน

ขัน้ ตอนกระบวนการ
พัฒนำกรผู้รับผิดชอบหมู่บ้ำนทุนชุมชนขยำยผลฯ ศึกษำ ทำควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับหลักองค์ควำมรู้ 6 มิติ องค์ควำมรู้กำรดำเนินงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ 8 ประเภท และหลักกำรทรงงำน 27 ข้อ
รวมทั้งถึงกิจกรรมต่ำง ๆ
ค้นหำ และระบุทุนชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้ำน
จัดประชุม แก่แกนนำ ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และประชำชน ในหมู่บ้ำน
ทุนชนขยำยผลเพื่อทบทวน สร้ำงควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรพัฒนำทุนชุมชน
ตำมแนวพระรำชด ำริ รวมทั้ ง กิ จ กรรมในโครงกำร อั น เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริ
ร่วมกันกับ แกนนำ ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และประชำชน ในหมู่บ้ำนทุน
ชุ ม ชนขยำยผล วิ เ ครำะห์ ทุ น ชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ ใ นหมู่ บ้ ำ น เพื่ อ ก ำหนดเป็ น
โครงกำร/กิจกรรมในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำหมู่บ้ำน
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรบรรจุ โ ครงกำร/กิ จ กรรม ในแผนชุ ม ชน และ
สนับสนุนขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม
ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม/โครงกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนให้ จั ง หวั ด และอ ำเภอทรำบ ภายในเดื อ น
กรกฎาคม ของทุกปี
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ทีมาความสําคัญ
เมื่อป พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค เพื่อนําไปใชประโยชนในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดใหกับประชาชนอยางยั่งยืน โดยจัดสรรเปน “เงินขวัญถุง
พระราชทาน” สําหรับจัดตั้งกองทุนแมของแผนดิน เริ่มตนกองทุนละ 8,000 บาท
และพระราชทานเงินกองทุนแมฯ ครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 672
กองทุ น เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2554 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได รั บ มอบหมาย
จากกระทรวงมหาดไทยใหรับผิดชอบการดําเนินงานเสริมสรางความเขมแข็งกองทุนแม
ของแผนดิน โดยมีเปาหมายในการปองกันและแกไ ขปญหายาเสพติดใหไดผลอยา ง
ยั่งยืนดวยพลังสามัคคีของชาวบานใหพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู
และตอยอดไปสูการแกไขปญหาที่ยั่งยืนดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วั

ตถุประสงค์
เพื่อขยายพลังแหงความดีของคนในหมูบาน/ชุมชน ใหกวางขวางขึ้น
เพื่อเสริมสรางกระบวนการในหมูบาน/ชุมชนดานความคิด ความรู การแลกเปลี่ยน
การรวมกลุ มและความตื่ นตั วเพื่ อร วมกั นแก ไขป ญหาของหมู บ าน/ชุ มชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหายาเสพติดเพื่อใหหมูบาน ชุมชนใชกระบวนการดังกลาว
ใหบรรลุถึงความเขมแข็งไดอยางแทจริง
เพื่อ สนับ สนุน คา ใชจา ยที่เ ปน ประโยชนแ กส าธารณะ สนับ สนุน
ใหคนทําดี และเสียสละเพื่อหมูบาน/ชุมชน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนอยางยั่งยืน และพัฒนา
เปนศูนยเรียนรูห มูบาน/ชุมชน เพื่อกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนทั้งภายในและ
ระหวางหมูบาน/ชุมชน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเองและ
พึ่งพาซึ่งกันและกันอยางยั่งยืน เปนผลทําใหปญหาพื้นฐานของหมูบานชุมชนลดลง

พัฒนากรกับการสงเสริมและพัฒนาหมูบานกองทุนแมของแผนดิน
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กระบวนการที่ 1 พัฒนาหมูบานตนกลากองทุนแมของแผนดิน โดยวิธีตอไปนี้
1. คัดเลือกพื้นที่เปาหมายจากหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเปนอันดับแรก หรือหมูบาน
ที่มีความพรอมเปนอันดับถัดไปและตองมีคุณสมบัติตามเกณฑประเมินตนกลากองทุนแม
ของแผนดินของสํานักงาน ป.ป.ส. 12 ขอ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผูนําเขมแข็ง
7. มีการคนหาปญหายาเสพติดโดยชุมชนอยู
เสมอ
8. มีกิจกรรมปองกัน/แกไขยาเสพติดที่สอดคลอง
สมาชิกใหความรวมมือ
กั9.บพืมี้นปทีระชามติ
่
ประชุมหารือเรื่องยาเสพติดสม่ําเสมอ
เห็นชอบตอการเขารวมฯ
10.
มี
ก
ารจั
ด
ตั
ง
้
กองทุ
นยาเสพติดรองรับ
มีกิจกรรมในหมูบานโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
มีมาตรการทางสังคม ประกาศใชอยางจริงจัง 11. มีการบูรณาการอยางเขมแข็งของกลุม/องคกร
มีกลไกเฝาระวัง มอบหมายภารกิจชัดเจน 12. มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
บันทึกเปนลายลักษณอักษร
บันทึกขอมูลใน (http://www.kongtunmae-oncb.go.th)

2. เตรียมความพรอมหมูบานตนกลากองทุนแมของแผนดิน เพื่อรองรับการพระราชทาน
เงินกองทุนแมของแผนดินตามกระบวนการ 10 ขั้นตอน ดังนี้
รับรอง คร. ปลอดภัย
ทําความเขาใจแกทุกครัวเรือน

จัดกิจกรรมรวมกัน
ของสมาชิก
ประชาคมคัดแยก
ดวยสันติวิธี

รับสมัครคณะกรรมการ
10.รักษาชุมชนเขมแข็ง

จัดตั้งกองทุนแม
ของแผนดิน

รับสมัคร คร. สมาชิกที่
เขารวมโครงการฯ
จัดตั้งกฎชุมชนเขมแข็ง

ใหความรูความเขาใจ
เรื่องยาเสพติด

3. ดําเนินงานตามโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณสนับสนุนกิจกรรมหมูบาน
ตนกลากองทุนแมของแผนดิน ตามแนวทางที่กําหนด
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กระบวนการที่ 2

การตรวจสุขภาพกองทุนแมของแผนดิน โดยชุดปฏิบัติการฯ ดําเนินการดังนี้
1. คัดเลือกกลุมบุคคลในการใหขอมูล ใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูมีบทบาท
รวมถึงผูที่ยังไมไดเปนสมาชิก
2. พั ฒนากรร วมชุ ดปฏิ บั ติ การฯ ชี้ แจงความเป นมา แนวคิ ดของ
การดําเนินงาน และวัตถุประสงคของการตรวจสุขภาพฯ
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณกลุม ตามประเด็นคําถาม
ตามแบบตรวจสุขภาพฯ และตรวจเอกสารที่เกี่ยวของ
4. พัฒนากรรวมกับชุดปฏิบัติการฯ ตรวจสอบความรูตามประเด็นคําถามจากผูใหขอมูล
5. พัฒนากรรวบรวมแบบตรวจสุขภาพฯ และบันทึกผล ในโปรแกรมผานเว็บไซต
กรมการพัฒนาชุมชน

กระบวนการที่ 3

การติดตามประเมินผล พัฒนากรดําเนินการ ดังนี้

1. ร ว มกับคณะกรรมการกองทุนแม ฯ สรุ ปผลการตรวจสุข ภาพฯ และนํ าไปพั ฒนา
ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ
2. รวมกับคณะกรรมการหมูบานตนกลากองทุนแมฯ สรุปผล
การขับเคลื่อนหมูบานตามเกณฑที่กําหนด
3. ใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกคณะกรรมการหมูบานกองทุนแม
ของแผนดินอยางสม่ําเสมอ
4. รวมจัดกิจกรรมของหมูบานกองทุนแมของแผนดิน
ทุกครั้ง
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมใหจังหวัดทราบ

สามารถ Download คูมือการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน ไดที่ www.fund.cdd.go.th)

กลไก
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การขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน

สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน มีบทบาท
ภารกิจ ในการเสริ มสร้ างทุ น ชุมชนให้มีธ รรมาภิ บาล โดยทุ น
ชุมชนต้องมีการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา
ที่ มีประสิท ธิ ภ าพ และส่ง เสริ มให้ค นในชุมชนมีอาชีพ รายได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง มีความรู้ และวินัย ทางการเงินรวมถึง
เป็นหลักประกันในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ในปี พ.ศ. 2562 สานักพัฒนาทุนฯ ได้ดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชน
ด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา ร่วมกับสานักงานกองทุ น
พั ฒนาบทบาทสตรี โดยให้ อ าเภอแต่ งตั้ ง ที ม คู่ หู คู่ คิ ด “Move for fund team”
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ซึ่งประกอบด้วย พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน
ทุนชุมชน/พัฒนากรผู้ประสานงานตาบล ปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์
เพื่ อ การผลิ ต ปราชญ์ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน
และ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยมีภารกิจ ดังนี้
1) ส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชนด้วยแบบประเมินธรรมาภิบาล
2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนในการกู้เงินไปประกอบอาชีพ
3) ส่งเสริมการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และการบริหารหนี้ ด้วย Mobile
Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเชิงคุณภาพ (ออมส้รางสุข)
5) ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกองทุนชุมชน
6) ส่งเสริมให้สมาชิกครัวเรือนมีการลด ปลดหนี้กองทุนที่กู้ยืม
7) เฝ้าระวังปัญหาข้อร้องเรียนอันอาจจะเกิดขึ้นของกองทุนต่าง ๆ
8) ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั สดิ ก ารชุ ม ชน และส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง สถาบั น การเงิน
ประชาชน
9) ติดตามผลการดาเนินงานกองทุนชุมชน

15 เทคนิค
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การทางานกองทุนชุมชน
ให้คนสนุกแบบไม่สลบ ให้งานมันจบแบบประสบผลสาเร็จ

เคล็ดลับดี ๆ จำกพี่น้องในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
ในกำรส่ ง เสริ ม ให้ ทุ น ชุ ม ชน สำมำรถเป็ น ที่ พึ่ ง และแก้ ไ ขปั ญ หำ
ให้กับคนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐำนรำก
มั่นคงต่อไป

1. เน้น ยา้ ภารกิ จ

จัดประชุม/อบรม สร้ำงควำมเข้ำใจในระเบียบ/แนวทำงปฏิบัติ มอบหมำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร
2. ทบทวนระเบียบ แนวทาง สำรวจควำมต้องกำรสมำชิกอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

ให้ชดั เจน ประกำศให้ทรำบทัง้ วำจำ/เอกสำร ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
4. ติดตาม ร่วมกับคณะกรรมกำรหลังกำรยืมเงิน เพื่อตรวจสอบ
5. ส่งเสริมคณะกรรมการ/สมาชิก กำรออม จัดทำบัญชีครัวเรือน

3. กาหนดวิธีปฏิบตั ิ

6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้กลุ่มจัดกิจกรรมลดรำยจ่ำย จัดหำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
7. คณะกรรมการสร้างแรงจูงใจสมาชิก
8. กระดานบอกเล่าข่าวสาร ให้เห็นกันอย่ำงทั่วถึง
9. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
10. จัดตัง้ เครือข่ายพี่สอนน้อง
11. มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กบั คนในชุมชน
ลดดอกเบีย้ มีรำงวัลในกำรเข้ำร่วมประชุม
12. ลูกหนีท้ ี่มีปัญหา ติดตำมเป็นรำยบุคคลเพื่อหำทำงแก้ไขอย่ำงใกล้ชิด
13. กรณีไม่มีพื้นที่สาธารณะ ประสำนขอใช้สถำนที่รำชกำร พื้นที่สำธำรณะอื่น

14. สร้างคณะกรรมการรุ่นใหม่
15. เสริ ม พลั ง คณะกรรมการ ถำมไถ่ให้กำลังใจอย่ำงสม่ำเสมอ
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