- คำนำ สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมมั่นคงและมีเสถียรภำพ
โดยให้ ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกชุมชน กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และลดควำมเหลื่อมลำ รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนชุมชนให้มีประสิทธิภำพ กองทุนชุมชนมีธรรมำภิบำล
ภำยใต้วิสัยทัศน์ของกรมกำรพัฒนำชุมชน ที่ว่ำ “เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565”
รำยงำนประจำปี 2563 ส ำนั กพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน ได้รวบรวมผลกำรดำเนินงำน
ตำมภำรกิจของสำนักฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 เสริมสร้ำงทุนชุมชนให้มี
ธรรมำภิบำล ด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 1) พัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนชุมชน 2) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
กองทุนชุมชนสู่ธรรมำภิบำล และ 3) พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนด้วยกองทุน ชุมชน ผ่ำนโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกองทุนเพื่อเกษตรกร
และแหล่งสินเชื่อภำครัฐเพื่อกำรเข้ำถึงแหล่งทุน และโครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อย
เพื่ อลดควำมเหลื่ อมล ำทำงสั งคม โดยมี เป้ ำหมำยงำนทุ นชุ มชนในควำมรั บผิ ดชอบ ประกอบด้ ว ย
กำรดำเนินงำนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต กิจกรรมเครือข่ำย (ศูนย์สำธิตกำรตลำด) โครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) ศูนย์ จัดกำรกองทุน ชุมชน กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลกองทุนชุมชน
กิจกรรมพัฒนำอำชีพ และรำยได้ของคนยำกจน กำรพัฒนำทุนชุมชนตำมแนวพระรำชดำริ รวมทัง
ส่งเสริมและพัฒนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ผู้บริหำรกรมกำรพัฒนำชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำกำหนดนโยบำยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกองทุนชุมชนให้มีกำรบริหำร
จัดกำรเงินทุนชุมชนตำมหลักธรรมำภิบำล และเสริมสร้ำงให้ครัวเรือนมีกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนให้เกิด
ควำมคุ้ มค่ ำ สำมำรถลดหนี /ปลดหนี ได้ รวมทั งผู้ เ กี่ย วข้อ งจะได้ นำไปใช้ป ระโยชน์ ในกำรพัฒ นำ
ปรับปรุงงำนทุนชุมชนตำมภำรกิจของพืนที่ ให้บรรลุเป้ำหมำยเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและประชำชนต่อไป
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
พฤศจิกำยน 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รำยงำนประจ ำปี 2563 ส ำนั กพัฒนำทุ นและองค์ กรกำรเงิ นชุมชน มี วัตถุ ประสงค์เพื่อ สรุปผล
กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจของสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน ที่ดำเนินงำนในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 เสนอผู้บริหำรกรมกำรพัฒนำชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรกำหนดนโยบำยในกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรพัฒนำกองทุนชุมชนให้มีธรรมำภิบำล และประชำสัมพันธ์งำนของสำนักพัฒนำทุนและองค์กร
กำรเงินชุมชนต่อสำธำรณะ โดยกำรรวบรวมผลกำรดำเนินงำนของสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
ที่ดำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ตำมประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 เสริมสร้ำงทุนชุมชนให้มีธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์ให้ชุมชนสำมำรถจัดกำรทุนชุมชนเพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน ได้ดำเนินกำรขับเคลื่อนพันธกิจ
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยดำเนินกิจกรรมตำมอำนำจหน้ำที่ และกิจกรรมที่ได้รับ
จัดสรรงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี
1. การดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงกำรส่ งเสริ มและพั ฒนำหมู่ บ้ ำนกองทุนแม่ของแผ่ นดิ น ส่ งผลให้ หมู่บ้ ำนกองทุนแม่ของแผ่ นดิ น
มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จำนวน 22,009 หมู่บ้ำน และมีหมู่บ้ำนต้นกล้ำกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ที่มีควำมพร้อมเข้ำรับเงินพระรำชทำนขวัญถุงในปี 2564 จำนวน 878 หมู่บ้ำน ซึ่งจำกผล
กำรตรวจสุขภำพกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี 2563 จำนวน 22,009 หมู่บ้ำน มีหมู่บ้ำนกองทุน แม่
ของแผ่นดิน ระดับ A จำนวน 4,480 หมู่บ้ำน ระดับ B จำนวน 14,989 หมู่บ้ำน และระดับ C จำนวน
2,540 หมู่บ้ำน
2. เสริ มสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ ธรรมาภิ บาล ได้ดำเนินกำรส่ งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต กับโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) โดยกำรตรวจสุขภำพ
กองทุนชุมชนเพื่อประเมินศักยภำพกองทุน และจัดทำแผนกำรพัฒนำกองทุน ให้สำมำรถหนุนเสริมเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก ผลกำรดำเนินงำน ดังนี
2.1 ส่ งเสริ มกองทุ นชุ มชนให้ มี กำรบริ หำรจั ดกำรที่ มี ประสิ ทธิ ภำพตำมหลั ก ธรรมำภิ บำล
ด้วยกิจกรรม Mobile Clinic สร้ำงสุขกองทุนชุมชน กองทุนชุมชนเป้ำหมำย จำนวน 9,000 กองทุน ได้แก่
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต จำนวน 4,600 กองทุน และโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) จำนวน
4,400 กองทุน โดยทีมคู่หูคู่คิด Move for fund team ลงพืนที่ให้คำแนะนำ ปรึกษำกองทุนชุมชนให้มี
กำรบริหำรจัดกำรกองทุนชุมชนด้ำนกำรบริหำรโครงกำร บริหำรหนี และบริหำรสัญญำ ส่งเสริมกำรออม
เชิงคุณภำพแก่สมำชิกกองทุนชุมชน และส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนและนำเงินทุนไป
ประกอบอำชีพตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี

2.1.1 กำรดำเนินงำนกองทุนชุมชนมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล จำนวน 9,000 กองทุน
 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
จำนวน 4,600 กองทุน
ระดับก่อนกำรพัฒนำ ระดับ 1 (พอใช้) จำนวน 3,081 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 2 (ปำนกลำง) จำนวน 2,666 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 3 (ดี)
จำนวน 415 กองทุน
ระดับก่อนกำรพัฒนำ ระดับ 2 (ปำนกลำง) จำนวน 1,519 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 3 (ดี)
จำนวน 1,519 กองทุน
 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
จำนวน 4,400 กองทุน
ระดับก่อนกำรพัฒนำ ระดับ 1 (พอใช้) จำนวน 2,242 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 2 (ปำนกลำง) จำนวน 1,669 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 3 (ดี)
จำนวน 573 กองทุน
ระดับก่อนกำรพัฒนำ ระดับ 2 (ปำนกลำง) จำนวน 2,158 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 3 (ดี)
จำนวน 2,158 กองทุน
2.1.2 ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุน จำนวน 158,000 คน เป็นเงินจำนวน 7,816,831,438 บำท
2.2 กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อกำรผลิต ปัจจุ บันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต จำนวน 19,646 กลุ่ม
สมำชิกจำนวน 2,994,383 คน จำนวนเงินสัจจะสะสม 27,607,738,236 บำท สมำชิกได้รับประโยชน์
จำนวน 1,790,482 คน เป็นเงินจำนวน 17,576,522,950 บำท ผลกำรจัดระดับกำรพัฒนำ มีกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อกำรผลิตที่มีผลกำรดำเนินงำนอยู่ ในระดับ 3 ผลงำนดี จำนวน 3,830 กลุ่ ม คิดเป็นร้อยละ 19.50
ระดับ 2 ผลงำนพอใช้ จำนวน 7,935 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 40.39 และระดับ 1 ผลงำนปรับปรุง จำนวน
7,881 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 40.11
2.3 กองทุนแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) ตำมรำยงำนภำวะหนีสินและสถำนะทำงกำรเงิน
กข.คจ. ปี 2563 ปัจจุบันมีหมู่บ้ำนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) จำนวน 29,231 หมู่บ้ำน
เงินทุนจำนวน 8,915,012,290.30 บำท จำนวนครัวเรือนที่ได้รับเงินยืม 1,237,286 ครัวเรือน เป็นเงิน
7,605,591,140 บำท จำนวนเงินทุนฝำกธนำคำร 793,800,541.30 บำท เงินทุนที่อยู่ระหว่ำงกำรเร่งรัด
ติดตำมกำรชำระเงินยืม จำนวน 3,590 หมู่บ้ำน รวมเป็นเงิน 515,620,609 บำท ผลกำรจัดระดับกำรพัฒนำ
มีกองทุนแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) ที่มีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับ 1 ปรับปรุง จำนวน
5,186 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 17.74 ระดับ 2 ปำนกลำง จำนวน 11,897 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 40.70
และระดับ 3 ผลงำนดี จำนวน 12,148 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 41.56
2.4 เพิ่มศักยภำพกำรขับเคลื่อนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) สู่แหล่งเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบและเป็นแหล่งเงินทุนในกำรประกอบอำชีพสำหรับ
ผู้มีรำยได้น้อย จำนวน 36 แห่ง
2.5 พัฒนำศักยภำพผู้เชี่ยวชำญด้ำนทุนชุมชนที่มีอำยุรำชกำรระหว่ำง 1 – 5 ปี ให้เป็นผู้เชี่ยวชำญ
งำนทุนชุมชน จำนวน 152 คน และคัดเลือกผู้เชี่ยวชำญด้ำนทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 36 คน

3. การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กิจกรรมศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบริหำรจัดกำรหนี
“สำนึกดี แผนดี บริหำรหนีได้” จำนวน 240 แห่ง สำมำรถบริหำรจัดกำรหนีให้กับครัวเรือนได้จำนวน
5,083 ครั วเรื อน คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.60 โดยแบ่ งเป็ นหนี ในระบบ จ ำนวน 9,737 สั ญญำ เป็ นเงิ น
231,137,600 บำท หนีนอกระบบ จำนวน 62 สัญญำ เป็นเงิน 1,466,165 บำท สำมำรถลดหนี/ปลดหนี
รวม 40,515,704 บำท คิดเป็นร้อยละ 17.42 ของจำนวนหนีทังหมด และจัดตังศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน
จำนวน 107 แห่ง ใน 76 จังหวัด รวมทังพัฒนำศักยภำพศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่นสู่กำรเป็นต้นแบบ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี จำนวน 36 แห่ง ตลอดจนจัดทำสื่อสร้ำงสรรค์ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรหนี
ได้ แก่ จั ดท ำบทเพลงศู นย์ จั ดกำรกองทุ นชุ มชน จ ำนวน 1 บทเพลง และท ำตรำสั ญลั กษณ์ (Logo)
ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน จำนวน 1 ชินงำน
4. การพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ จัดทำและปรับปรุงฐำนเรียนรู้ของศู นย์เรียนรู้
ทุ นชุ มชน จ ำนวน 3 แห่ ง ได้ แก่ ศู นย์ เรี ยนรู้ ทุ นชุ มชนต ำบลขั ว มุ ง อ ำเภอสำรภี จั งหวั ด เชี ยงใหม่
ศู น ย์ เรี ย นรู้ ทุ น ชุ มชนต ำบลละงู อ ำเภอละงู จั ง หวั ดสตู ล และศู นย์ เรี ยนรู้ ทุ นชุ มชนต ำบลท่ ำ ช้ ำ ง
อำเภอสว่ ำงวี ระวงศ์ จั งหวั ดอุ บลรำชธำนี เพื่ อเตรี ยมควำมพร้ อมให้ เป็ นศูนย์ เรี ยนรู้ ทุน ชุ มชนตำม
แนวทำงทฤษฎีใหม่ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”
พร้ อ มด ำเนิ น กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพเครื อ ข่ ำ ย และยกระดั บ แหล่ ง เรี ย นรู้ ก ำรพั ฒ นำทุ น ชุ ม ชน
ตำมแนวพระรำชดำริในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ โดยกำรสนับสนุน
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือข่ำย จำนวน 6 กลุ่ม และพัฒนำฐำนเรียนรู้ จำนวน 5 ฐำน
5. การดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงสังคม กิจกรรมพัฒนำ
อำชีพและรำยได้ของคนยำกจน ครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อยได้รับกำรพัฒนำอำชีพ จำนวน 7,500 ครัวเรือน
และมีรำยได้เพิ่มขึน จำนวน 7,489 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.85
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ และสนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. กำรประเมินศักยภำพกองทุนแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยใช้แบบประเมิน online ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
3. บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อขยำยผลกำรกำรจัดตังศูนย์จัดกำร
กองทุนชุมชนให้ครอบคลุมอย่ำงน้อย ตำบลละ 1 แห่ง ทั่วประเทศ
4. คัดเลือกหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และจัดทำระบบฐำนข้อมูลผ่ำนระบบ application
5. ขยำยผลกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญกองทุนชุมชนให้ครอบคลุมทุกพืนที่ทั่วประเทศ
6. จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงไว้รองรับสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึน จนไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำม
แผนปฏิบัติกำร เช่น ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-2019)
7. มีระบบกำรให้รำงวัลที่เหมำะสมเพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำรกองทุน
ชุมชนที่ดำเนินงำนประสบผลสำเร็จ
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ภาคผนวก
 บทควำม สทอ. เรื่องที่ 1 ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนกับกำรแก้ไขหนีสิน
จำกวิกฤตกำรณ์ภัยไวรัสโควิด-19
 บทควำม สทอ. เรื่องที่ 2 กำรออม The Series ตอนที่ 1 ออมสุขใจใกล้บ้ำน
 บทควำม สทอ. เรื่องที่ 3 กำรออม The Series ตอนที่ 2 กำรออมเชิงคุณภำพ
เพื่อชีวิตวัยเกษียณ
 แผนผังคุมกำหนดงำน GANTT CHART งำนในภำรกิจของสำนักพัฒนำทุนฯ
 คู่มือกำรดำเนินงำนกองทุนชุมชน
 ทำเนียบผู้บริหำรสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน

ผู้บริหำร

สำนักพัฒนำทุนและองค์ กรกำรเงินชุ มชน

นำยทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำทุนและองค์ กรกำรเงินชุ มชน

นำงทัศณีย์ ตันจริยภรณ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
ประสำนแผนและยุทธศำสตร์

นำงสำวจุฑำทิพย์ สมปรำชญำนันท์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
พัฒนำทุนชุมชนตำมแนวพระรำชดำริ

นำยวิณยั สื บทรง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
ส่ งเสริมและพัฒนำทุนชุมชน

นำงสำยฝน ธนประภำกุล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนส่ งเสริม
และพัฒนำองค์ กรกำรเงินชุมชน

นำยวิณยั สื บทรง

นำงจุฑำรัตน์ ชุ นเกำะ

ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
เสริมสร้ ำงธรรมำภิบำลทุนชุมชน

หัวหน้ ำฝ่ ำยอำนวยกำร

รู้จักสำนักพัฒนำทุนและองค์ กรกำรเงินชุ มชน
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน เป็นหน่วยงำนรำชกำรบริหำรส่วนกลำงระดับสำนัก
สังกัด กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย ที่จัดตังขึนใหม่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ 8 เมษำยน พ.ศ. 2552
และมีคำสั่งกรมกำรพัฒนำชุมชน ที่ 820/2563 ลงวันที่ 26 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งกำรจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรและกำรแบ่งงำนภำยในกรมกำรพัฒนำชุมชน ให้สำนักพัฒนำทุน
และองค์กรกำรเงินชุมชน มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี
 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อกำหนดนโยบำย

ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท มำตรฐำนกำรบริหำร
จัดกำรทุนชุมชน รูปแบบ และแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำระบบทุนชุมชนและกำรบริหำร
จัดกำรทุนชุมชน สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนำทุนชุมชนและองค์กรกำรเงินชุมชน
 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแสวงหำแหล่งทุนและควำมร่วมมือเกี่ยวกับกำรพัฒนำ และกำรบริหำร

จัดกำรทุนชุมชนและองค์กรกำรเงินชุมชน
 กำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรด้ำนกำรขยำยกิจกรรมของชุมชนเพื่อพัฒนำระบบทุนชุมชน
 ประสำนงำนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้ำนกำรพัฒนำชุมชนตำมควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร

กำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงกำรรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE)


 กำรพัฒนำตำมแนวพระรำชดำริในกำรพัฒนำทุนชุมชน


ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย

รายงานประจาปี 2563
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
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โครงสร้ ำงภำยใน
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงำน 1 ฝ่ำย ดังนี
 กลุ่มงำนประสำนแผนและยุทธศำสตร์
 กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำทุนชุมชน
 กลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำองค์กรกำรเงินชุมชน
 กลุ่มงำนพัฒนำทุนชุมชนตำมแนวพระรำชดำริ
 กลุ่มงำนเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลทุนชุมชน
 ฝ่ำยอำนวยกำร

หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของกลุ่มงำน
กลุ่มงำนประสำนแผนและยุทธศำสตร์
ศึกษำ วิเครำะห์ วิจั ย เพื่อกำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนแม่บท กำรประสำนแผน
ยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชนเพื่อจัดทำยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร จัดทำแผนงำนโครงกำร
งบประมำณของส ำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน กำกับ ดูแล ควบคุมงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน จัดทำระบบฐำนข้อมูล
ทุน ชุ มชนและองค์ ก รกำรเงิ น ชุม ชน แสวงหำควำมร่ ว มมื อ และบูร ณำกำรงำนกับ หน่ ว ยงำน ภำคี
ทีเ่ กี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มงำนส่ งเสริมและพัฒนำทุนชุมชน
ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย ด้ ำ นกำรพั ฒ นำทุ น ชุ ม ชน ระบบกองทุ น ชุ ม ชน ก ำหนดนโยบำย
ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท รูปแบบและแนวทำงกำรเสริมสร้ำง และพัฒนำกองทุน ชุมชนและเงินทุน
ชุ มชน กำรบริ หำรจั ดกำรกองทุ นชุ มชนและเงิ นทุ นชุ มชน ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นและพั ฒนำศั กยภำพ
ในกำรพั ฒ นำทุ น ชุ ม ชนเพื่ อ กำรบริ ห ำรกำรพั ฒ นำ กำรพั ฒ นำธุ ร กิ จ กำรเงิ น และกำรลงทุ น ของ
กองทุน ชุมชนและเงิน ทุน ชุมชน จั ดตังและพัฒ นำโรงเรียนกองทุนชุมชน ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น
กำรด ำเนิ น งำนโรงเรี ย นกองทุ น ชุ ม ชน กลุ่ ม เครื อ ข่ ำ ยกองทุ น ชุ ม ชนและเงิ น ทุ น ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม
สถำนภำพทำงกฎหมำยของกองทุ น ชุ ม ชนและเงิ น ทุ น ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม กำรหำแหล่ ง ทุ น ในชุ ม ชน
เพื่ อ กำรบริ ห ำรจั ด กำร ส่ ง เสริ ม กำรใช้ ป ระโยชน์ จ ำกกองทุ น ชุ ม ชนและเงิ น ทุ น ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม
ให้ประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุน พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและยกระดับกำรบริหำรกองทุนชุมชน
และเงินทุนชุมชนให้เข้มแข็งมีธรรมำภิบำล แสวงหำควำมร่วมมือและบูรณำกำรงำนกับหน่วยงำนภำคี
ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
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กลุ่มงำนส่ งเสริมและพัฒนำองค์ กรกำรเงินชุมชน
ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย ด้ ำ นกำรพั ฒ นำองค์ ก รกำรเงิ น ชุ ม ชนและกำรจั ด สวั ส ดิ ก ำร ชุ ม ชน
กำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผนแม่บท รูปแบบ แนวทำงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรกำรเงินชุมชน และกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนในรูปแบบต่ำง ๆ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำศักยภำพ
ในกำรพัฒนำธุ รกิจ กำรเงิน และกำรลงทุนขององค์กรกำรเงินชุ มชน และกำรจัดสวั ส ดิกำรชุ มชน
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน กำรส่งเสริมสถำนภำพทำงกฎหมำยขององค์กรกำรเงินชุมชน
ส่ งเสริ มและสนั บสนุ นกำรสร้ ำงวินั ยกำรออมของประชำชน แสวงหำควำมร่วมมือและบูรณำกำรงำน
กับหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มงำนพัฒนำทุนชุมชนตำมแนวพระรำชดำริ
ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย กำรพั ฒ นำตำมแนวพระรำชด ำริ ใ นกำรพั ฒ นำทุ น ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น และพั ฒ นำศั ก ยภำพของชุ ม ชนในกำรพั ฒ นำชุ ม ชนตำมแนวพระรำชด ำริ เ พื่ อ เพิ่ ม
ควำมเข้ มแข็ งของทุ นชุ มชน ส่ งเสริ มกำรเรี ยนรู้ และขั บเคลื่ อนกำรด ำเนิ นงำนกำรพั ฒนำทุ น ชุ มชน
ตำมแนวพระรำชดำริ ประสำนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน กำรดำเนินงำน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
(อพ.สธ.) กรมกำรพั ฒนำชุ มชน กำรขั บเคลื่ อนงำนส่ วนงำนพั ฒนำชุ มชนในศู นย์ ศึ กษำกำรพั ฒนำ
เขำหิ น ซ้ อ นอั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ กำรด ำเนิ น งำนป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด
กำรดำเนิ นงำนกองทุนแม่ของแผ่ นดิน กำรบริหำรกองทุนแม่ของแผ่ นดิน หมู่บ้ำนต้นกล้ ำกองทุน แม่
ของแผ่นดินศูนย์ เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) แสวงหำควำมร่วมมือและบูรณำกำร งำนกับหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงำน
อื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย

กลุ่มงำนเสริมสร้ ำงธรรมำภิบำลทุนชุมชน
ออกแบบระบบกำรตรวจสอบและประเมินผลกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชนและองค์กรกำรเงิน
ชุมชน จัดทำแผนปฏิบัติกำรตรวจสอบและประเมินผลประจำปี ตรวจสอบและประเมินผลกองทุน
ชุมชน เงินทุนชุมชนและองค์กรกำรเงิน ชุมชน ในด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรบริหำรงำน กำรบริหำร
พัสดุและทรัพย์สิน กำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ และด้ำนอื่น ๆ จัดทำรำยงำนกำรตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนำงำน รวมทังเพื่อป้องปรำมมิให้เกิดควำมเสียหำยหรือทุจริตรั่วไหล
เกี่ยวกับ กำรเงิน และทรัพย์สิ นของกองทุนชุมชน เงินทุนชุมชน และองค์กรกำรเงินชุมชน จัดกำร
ข้อร้องเรียน บริกำรให้คำปรึกษำ และให้ควำมรู้เรื่องกฎหมำยระเบียบทำงกำรเงิน สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่ ม งำนในส ำนั ก ฯ แสวงหำควำมร่ ว มมื อ และบู ร ณำกำรงำนกั บ หน่ ว ยงำนภำคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย
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ฝ่ ำยอำนวยกำร
กำรปฏิบัติงำนบริหำรทั่วไป งำนสำรบรรณ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ งำนกำรเงินและบัญชี งำนพัสดุ
งำนประชำสัมพันธ์ งำนควบคุมภำยใน งำนบริหำรควำมเสี่ยง งำนจัดกำรข้อร้องเรียน งำนพัฒนำ
ประสิทธิภำพ งำนพัฒนำชุมชนใสสะอำด งำนจัดกำรควำมรู้ของสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย

โครงสร้ ำงกำรแบ่ งงำนภำยในและกรอบอัตรำกำลัง
สำนักพัฒนำทุนและองค์ กรกำรเงินชุมชน

41

ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
กง.ส่ งเสริมและพัฒนำทุนชุมชน

กง.ประสำนแผนและยุทธศำสตร์

6

8
ชำนำญกำรพิเศษ (ผอ.กง.) 1
 ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
5


5

ชำนำญกำรพิเศษ (ผอ.กง.) 1
 ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
9
 จพง.ธุรกำร
1



กง.เสริมสร้ ำงธรรมำภิบำลทุนชุมชน

3



ชำนำญกำรพิเศษ (ผอ.กง.) 1
 ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
4

ชำนำญกำรพิเศษ (ผอ.กง.) 1
 ปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร
7


กง.พัฒนำทุนชุมชนตำมแนวพระรำชดำริ

11

กง.ส่ งเสริมและพัฒนำองค์ กรกำรเงินชุมชน

ฝ่ ำยอำนวยกำร

7


ชำนำญกำร

ปฏิบัติงำน สทอ.
7
 ปฏิบัติงำนส่วนงำนพัฒนำชุมชน
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนฯ 4


3

ชำนำญกำร
 นักจัดกำรฯ
 จพง.ธุรกำร/กำรเงิน
 ลูกจ้ำงประจำ


2
2
2
1

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
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6

ข้ ำรำชกำรจำแนกตำมประเภทและระดับตำแหน่ ง
ประเภท

ระดับตาแหน่ง

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

อำนวยกำร

สูง

1

-

1

วิชำกำร

ชำนำญกำรพิเศษ

1

3

4

ชำนำญกำร

4

23

27

ปฏิบัติกำร

-

5

5

ชำนำญงำน

1

2

3

ปฏิบัติงำน

-

-

-

พนักงำนสถำนที่

-

1

1

รวม

7

34

41

ทั่วไป

ลูกจ้ำงประจำ

17.07%

82.93%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563
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7

แผนปฏิบัตริ ำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน
วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจฐำนรำกมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภำยในปี 2565”
พันธกิจ
1. พัฒนำระบบกลไกกำรมีส่วนร่วม และกำรเรียนรู้กำรพึ่งตนเอง
2. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้ขยำยตัว

4. ส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกองทุนชุมชนให้มีธรรมำภิบำล
5. พัฒนำองค์กรให้มีขีดสมรรถะสูง บุคลำกรมีอุดมกำรณ์ในงำนพัฒนำชุมชน
และเชี่ยวชำญกำรทำงำนเชิงบูรณำกำร
ประเด็นกำรพัฒนำ

เรื่องที่ 1 สร้ำงสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
เรื่องที่ 2 ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกให้ขยำยตัวอย่ำงสมดุล
เรื่องที่ 3 เสริมสร้ำงทุนชุมชนให้มธี รรมำภิบำล
เรื่องที่ 4 เสริมสร้ำงองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
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12

งบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชนได้รับ กำรจัดสรร
งบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และงบประมำณ
ที่โอนจัดสรรให้ดำเนินกำรตำมภำรกิจของสำนักฯ งบประมำณทังสิน 204,705,800 บำท ดังนี
งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนบูรณำกำรป้ องกั น
ปรำบปรำม และบำบัดผู้รักษำผู้ติดยำเสพติด โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จำนวน 26,780,400 บำท
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพืนที่
ระดับภำค (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพื่อลด
ควำมเหลื่อมลำทำงสังคม กิจกรรมหลัก : พัฒนำอำชีพและรำยได้ของคนยำกจน จำนวน 46,822,100 บำท
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อ
ภำครัฐเพื่อกำรเข้ำถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่ อนเศรษฐกิจฐำนรำกด้วยทุนชุมชน จำนวน
126,400,000 บำท
งบลงทุน ส่วนงำนพัฒนำชุมชนในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ จำนวน 3,298,700 บำท
งบเบิ ก แทนกั น โครงกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
(เบิกแทนสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด) จำนวน 654,600 บำท
งบประมำณ เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรขั บ เคลื่ อ นภ ำรกิ จ ตำมยุ ท ธ ศำสตร์ ช ำ ติ
โครงกำรเผยแพร่ ป ระชำสั ม พัน ธ์พ ระรำชกรณีย กิ จสมเด็ จ พระนำงเจ้ ำสิ ริ กิติ์ พระบรมรำชิ นีน ำถ
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ด้ำนกำรอนุรักษ์และส่งเสริมกำรใช้ผ้ำไทย จำนวน 750,000 บำท
หมายเหตุ : มีกำรปรับแผนกำรปฏิบัตงิ ำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตำมมำตรกำรด้ำนงบประมำณเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และสถำนกำรณ์ภัยแล้ง มีงบประมำณส่งคืนกรมฯ
จำนวน 20,951,386 บำท
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ผลกำรดำเนินงำน
กรมกำรพัฒนำชุมชนมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมมั่นคงและมี เสถียรภำพ โดยให้ควำมสำคัญ
กับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำกชุมชน กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมลำ
รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนชุมชนให้มีประสิทธิภำพ กองทุนชุมชนมีธรรมำภิบำล จึงได้กำหนดเป็น
ประเด็นกำรพัฒนำของกรมกำรพัฒนำชุมชนในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน/ชุมชน ให้สำมำรถจัดกำรทุนชุมชน
เพื่อเป็ น ฐำนในกำรพัฒ นำเศรษฐกิจและสั งคม โดยใช้รูปแบบกำรพัฒ นำระบบบริห ำรจัดกำรและ
กำรเข้ำถึงแหล่งทุน เป็นกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจกรมกำรพัฒนำชุมชนให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ของ
กรมกำรพัฒนำชุมชน ที่ว่ำ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน
ได้ ขั บเคลื่ อนภำรกิ จของส ำนั กฯ ตำมประเด็ นกำรพั ฒนำที่ 3 เสริ มสร้ ำงทุ นชุ มชนให้ มี ธรรมำภิ บำล
ภำยใต้ 3 กลยุทธ์ คือ พัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนชุมชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกองทุน ชุมชน
สู่ธรรมำภิบำล และพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนด้วยกองทุนชุมชน โดยผ่ำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
หมู่ บ้ ำ นกองทุน แม่ข องแผ่ น ดิ น โครงกำรเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ ำพกำรบริห ำรกองทุ น เพื่ อ เกษตรกรและ
แหล่งสินเชื่อภำครัฐเพื่อกำรเข้ำถึงแหล่งทุน และโครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อย
เพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงสังคม ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำน ดังนี

กลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ กำรผลิต
กรมกำรพัฒ นำชุ มชนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
กำรด ำเนิ น งำนกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรผลิ ต
มำยำวนำนกว่ำ 46 ปี โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำคน” โดยกำรส่งเสริมให้เกิดกระบวนกำร
เรี ยนรู้ ของประชำชนในกำรพั ฒนำตนเอง พั ฒนำ
สังคมให้มีคุณธรรม มีกำรช่วยเหลือเกือกูล เอืออำทร
แบ่งปันซึ่งกันและกัน พัฒนำเศรษฐกิจให้มีแหล่งทุน
ในกำรประกอบอำชีพในชุมชน และลดกำรพึ่งพำ
จำกภำยนอก ตลอดจนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน
ตำมวิ ถี ทำงประชำธิ ปไตย โดยยึ ดหลั กคุ ณธรรม
5 ประกำร คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ ควำมรับผิดชอบ
ควำมเห็นอกเห็นใจ และควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน

ปั จ จุ บั น มี ก ลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรผลิ ต
จำนวน 19,646 กลุ่ม จำนวนสมำชิก 2,994,383 คน
จ ำนวนเงิ น สั จ จะสะสม 27,607,738,236 บำท
สมำชิกกลุ่มฯ ได้รับประโยชน์โดยกำรกู้ยืมเงินเพื่อ
นำเงินไปประกอบอำชีพ โดยไม่ต้องอำศัยแหล่งทุน
ภำยนอก จ ำนวน 1,790,482 คน จ ำนวนเงิ น
17,576,522,950 บำท

ผลกำรประเมินจัดระดับกำรพัฒนำ

ระดับ 3 ผลงำนดี 3,830 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 19.50
ระดับ 2 ผลงำนพอใช้ 7,935 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 40.39
ระดับ 1 ผลงำนปรับปรุง 7,881กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 40.11
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนำคม 2563
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ขนำดกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ กำรผลิตตำมฐำนเงินของกลุ่ม
ขนาด (Size)

ฐานเงินของกลุ่ม

จานวน

B : Beginner

ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท

15,625 กลุ่ม

S : Small Size

ตังแต่ 1 ล้ำนบำทขึนไป - 5 ล้ำนบำท

M : Medium Size

มำกกว่ำ 5 ล้ำนบำทขึนไป - 20 ล้ำนบำท

697 กลุ่ม

L : Large Size

มำกกว่ำ 20 ล้ำนบำทขึนไป - 50 ล้ำนบำท

123 กลุ่ม

XL : Extra Size

มำกกว่ำ 50 ล้ำนบำทขึนไป

3,184 กลุ่ม

17 กลุ่ม

ผลกำรดำเนินงำน
กำรขับเคลื่อนงำนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต ได้ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล รวมทังกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำน
กิจกรรมเครือข่ำยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตให้สำมำรถหนุนเสริมธุรกิจชุมชน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำกชุมชน ผ่ำนกิจกรรมดังนี

กำรประเมินกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ กำรผลิตตำมหลักธรรมำภิบำล


กำรตรวจสุ ขภำพทำงกำรเงิน และจัดทำแผนกำรพัฒนำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ กำรผลิต

ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของกรมฯ ครบทุกกลุ่ม (จำนวน 19,646 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100) เพื่อพัฒนำ
ให้กลุ่มฯ มีกำรบริ หำรจั ดกำรตำมหลักธรรมำภิ บำล และเฝ้ำระวัง ป้องกันไม่ให้ เกิดควำมเสียหำย
แก่กลุ่มฯ พร้อมส่งเสริมให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตจัดสวัสดิกำร และหนุนเสริมสัมมำชีพชุมชน
แก่ครัวเรือนผู้มรี ำยได้น้อยให้มีอำชีพและรำยได้ที่มั่นคง
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กำรเสริมสร้ ำงควำมเข้ มแข็งกองทุนชุมชนสู่ ธรรมำภิบำล
กิจกรรมขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐำนรำกด้ วยทุนชุมชน
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชนได้เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกองทุนชุมชนสู่ ธรรมำภิบำล
ผ่ำนโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภำครัฐเพื่อกำรเข้ำถึง
แหล่งทุน กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำกด้วยทุนชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กองทุน
ชุมชนมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลัก ธรรมำภิบำลด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
และส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนและนำเงินทุนไปประกอบอำชีพตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ก ลุ่ มเป้ ำหมำย คื อ กลุ่ ม ออมทรัพ ย์เ พื่อกำรผลิ ต จำนวน 4,600 กลุ่ ม หมู่ บ้ำ น
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) จำนวน 4,400 หมู่บ้ำน และประชำชน จำนวน 180,000 คน


วิธีกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน/เงื่อนขขของกิจกรรม

1. อำเภอดำเนินกำรทบทวนผลกำรตรวจสุขภำพกองทุนชุมชนประจำปี 2562 ของกองทุนชุมชน
2. อำเภอร่ วมกับคณะกรรมกำรกองทุนชุมชน จัดทำแผนกำรพัฒนำตัวชีวัดที่ไม่ผ่ ำนเกณฑ์
กำรประเมินจำกระดับ 1 สู่ระดับ 2 และจำกระดับ 2 สู่ระดับ 3
3. อำเภอร่วมกับทีมคู่หูคู่คิด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงแหล่งทุน
สมัครเป็นสมำชิกกองทุนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
4. อำเภอสนั บสนุน งบประมำณกำรดำเนินงำนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (งบดำเนินงำน)
ในด้ำนกำรสร้ ำงควำมมั่น คงทำงด้ำนอำหำรในระดับครัว เรือน เพื่อลดรำยจ่ำยในกำรดำรงชีวิตของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ด้วยกำรส่งเสริมกำรปลูกผักสวนครัว อย่ำงน้อย 5 ชนิด และสนับสนุนถังขยะ
เปียกลดโลกร้อนให้กับประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 180,000 คน

ผลกำรดำเนินงำน
ประชำชนจำนวน 180,000 คน ในเขตพืนที่หมู่บ้ำน
9,000 หมู่ บ้ ำ น ได้ รั บ กำรส่ ง เสริ ม กำรปลู ก ผั ก สวนครั ว
อย่ ำ งน้ อ ยครั ว เรื อ นละ 5 ชนิ ด และได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น
ถังขยะเปียก 180,000 ครัวเรือน
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กิจกรรม Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน ดำเนินกิจกรรม Mobile clinic สร้ำงสุขกองทุนชุมชน
เพื่อให้กองทุนชุมชนมีกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเป็นไปตำมหลัก ธรรมำภิบำล โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
เป็นกองทุนชุมชน จำนวน 9,000 กองทุน ประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต จำนวน 4,600
กองทุน และโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) จำนวน 4,400 กองทุน และประชำชนใน
หมู่บ้ำนเป้ำหมำย จำนวน 9,000 หมู่บ้ำน ๆ ละ 20 คน รวม 180,000 คน
 วิธีการ/ขัน
้ ตอนการดาเนินงาน/เงือ่ นไขของกิจกรรม

1. ทีมคู่หูคู่คิด (Move for fund team) ดำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Mobile clinic
สร้ำงสุขกองทุนชุมชน จำนวน 8 ครัง ใน 2 ด้ำน ได้แก่
1.1 ด้ำนกำรส่งเสริมกองทุนชุมชนตำมหลักธรรมำภิบำล ได้แก่
- กำรให้คำแนะนำ ปรึกษำ แก่กองทุนชุมชนเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร
- สำรวจข้อมูลลูกหนีทังหมดของกองทุนชุมชนเป้ำหมำย ตำมโปรแกรมบริหำร
โครงกำรบริหำรสัญญำและกำรบริหำรหนี นำผลที่ได้จำกกำรบันทึกข้อมูลมำประมวลผล และนำผล
ทีป่ ระมวลได้ไปให้คำปรึกษำ และแนะนำ แก่คณะกรรมกำรกองทุนชุมชน
- ส่งเสริมกำรออมเชิงคุณภำพแก่สมำชิกกองทุนชุมชน
- ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
1.2 ด้ำนกำรส่งเสริมให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนและนำเงินทุนไปประกอบ
อำชีพตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
- ส่งเสริมประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยสมัครเป็นสมำชิกกองทุนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
- แนะนำ ให้คำปรึกษำประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนในกำร
ประกอบอำชีพ
- ส่งเสริมประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยให้มีกำรออมในกองทุนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
- ติด ตำมผลและให้คำแนะน ำ ปรึกษำ กำรน ำเงิ น ทุน ไปประกอบอำชีพของ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย
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ผลกำรดำเนินงำน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563

1. การดาเนินงานกองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จานวน 9,000 กองทุน
ประกอบด้วย
 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 4,600 กองทุน
ระดับก่อนกำรพัฒนำ ระดับ 1 (พอใช้)
จำนวน 3,081 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 2 (ปำนกลำง)
จำนวน 2,666 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 3 (ดี)
จำนวน 415 กองทุน
ระดับก่อนกำรพัฒนำ ระดับ 2 (ปำนกลำง) จำนวน 1,519 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 3 (ดี)
จำนวน 1,519 กองทุน
 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน จานวน 4,400 กองทุน
ระดับก่อนกำรพัฒนำ ระดับ 1 (พอใช้)
จำนวน 2,242 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 2 (ปำนกลำง)
จำนวน 1,669 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 3 (ดี)
จำนวน 573 กองทุน
ระดับก่อนกำรพัฒนำ ระดับ 2 (ปำนกลำง) จำนวน 2,158 กองทุน
- พัฒนำเป็นระดับ 3 (ดี)
จำนวน 2,158 กองทุน
2. ประชาชนเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น จ านวน 158,000 คน จ านวนเงิ น ที่ เ ข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น
จานวน 7,816,831,438 บาท โดยอาชีพของผู้เข้าถึงแหล่งทุน เช่น
(1 คน สามารถประกอบอาชีพได้มากกว่า 1 รายการ)
1) ด้ำนเกษตรกร
2) ค้ำขำย
3) รับจ้ำงทั่วไป
4) ข้ำรำชกำร
5) ไม่มีงำนทำ

จำนวน 144,353 คน
จำนวน 7,760 คน
จำนวน 15,828 คน
จำนวน
607 คน
จำนวน
530 คน

3. แหล่งเงินทุนที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง เรียงจากมากไปหาน้อย เช่น
( 1 คน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่า 1 รายการ)
1) โครงกำร กข.คจ.
2) กทบ.
3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
4) ธ.ก.ส.
5) ธนำคำรออมสิน

เข้ำถึงจำนวน
เข้ำถึงจำนวน
เข้ำถึงจำนวน
เข้ำถึงจำนวน
เข้ำถึงจำนวน

71,044
69,353
59,400
21,315
3,722

คน
คน
คน
คน
คน

จำนวนเงินทุนที่เข้ำถึง 703,731,025.67 บำท
จำนวนเงินทุนที่เข้ำถึง 2,042,482,571.05 บำท
จำนวนเงินทุนที่เข้ำถึง 1,034,205,934.20 บำท
จำนวนเงินทุนที่เข้ำถึง 3,286,108,640.31 บำท
จำนวนเงินทุนที่เข้ำถึง 278,274,516.00 บำท
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4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงแหล่งทุน ได้รับการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น
1) เงินทุนกำรศึกษำ
จำนวน 2,800 คน จำนวนเงิน 3,099,600 บำท
2) ค่ำรักษำพยำบำล
จำนวน 2,532 คน จำนวนเงิน 1,437,800 บำท
3) เงินขวัญถุงแรกเกิด
จำนวน 1,092 คน จำนวนเงิน 576,700 บำท
4) ค่ำทำศพ/พวงหรีด
จำนวน 3,357 คน จำนวนเงิน 15,811,700 บำท
5) เงินกูฉ้ ุกเฉินโดยไม่คิดดอกเบีย จำนวน 574 คน จำนวนเงิน 4,427,500 บำท
5. ส่งเสริมการออมเชิงคุณภาพแก่สมาชิกกองทุนชุมชน
1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต จำนวน 51,055 คน
2) ธกส.
จำนวน 28,203 คน
3) กทบ.
จำนวน 35,590 คน
4) ธนำคำรออมสิน
จำนวน 9,868 คน
5) กองทุนกำรออมแห่งชำติ จำนวน 5,223 คน

จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน
จำนวนเงิน

526,033,066.16 บำท
408,895,173.81 บำท
180,063,547.70 บำท
129,346,370.00 บำท
8,089,450.89 บำท

การส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชนได้ดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนกิจกรรม
เครือข่ำยของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต เพื่อหนุนเสริมธุรกิจของชุมชน ดังนี
 การส่งเสริมการดาเนินงานธุรกิจชุมชน จังหวัดละ 1 แห่ง รวม 76 กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อกำรผลิตที่มีควำมเข้มแข็งสำมำรถบริหำรจัดกำรและดำเนินธุรกิจชุมชน (กิจกรรมเครือข่ำย)
กิจกรรมยกระดับการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
สำนั กพัฒ นำทุน และองค์กรกำรเงิน ชุมชน ได้ ดำเนินโครงกำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำร
บริหำรกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภำครัฐเพื่อกำรเข้ำถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐำนรำกด้วยทุนชุมชน กิจกรรมย่ อยที่ 1 เพิ่มประสิ ท ธิภ ำพกองทุ น ชุมชน ข้ อ 3 พัฒ นำ
เศรษฐกิจ ชุมชนด้ว ยกองทุน ชุมชน ข้อ 3.1 ยกระดับกำรดำเนินงำนศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบ
ในวงเงินงบประมำณ 3,186,000 บำท (สำมล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบำทถ้วน) ประกอบด้วย
3 กิจกรรม ดังนี
กิ จ กรรมที่ 1 เตรี ย มความพร้ อ มศู น ย์ ส าธิ ต การตลาดต้ น แบบ (ระดั บ กรมฯ)
ให้คณะกรรมกำรส่วนกลำงคัดเลือกศูนย์สำธิตกำรตลำด งบประมำณ 36,000 บำท (สำมหมื่นหกพันบำทถ้วน) ภำยหลั งดำเนิ นกำรส่ งคืนงบประมำณจำนวน 36,000 บำท (สำมหมื่นหกพันบำทถ้วน)
ให้กรมกำรพัฒนำชุมชน เนื่องจำกไม่ใช้งบประมำณ
กิจกรรมที่ 2 คู่มือกิจกรรมการยกระดับการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
จ ำนวน 2,500 เล่ ม พร้ อมไฟล์ E-Book งบประมำณ 450,000 บำท (สี่ แสนห้ ำหมื่นบำทถ้ว น)
ดำเนินกำรส่งคู่มือให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 2 เล่ม ศูนย์ศึกษำและพัฒนำ
ชุมชน 11 แห่ง ๆ ละ 2 เล่ม ศูนย์สำธิตกำรตลำด 693 แห่ง ๆ ละ 2 เล่ม ส่วนกลำง (สำนักพัฒนำทุน
และองค์กรกำรเงินชุมชน) จำนวน 60 เล่ม รวมจำนวน 2,500 เล่ม
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กิจกรรมที่ 3 ยกระดับศูน ย์สาธิ ตการตลาดต้นแบบ งบประมำณ 2,700,000 บำท
(สองล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) โดยกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนศูนย์สำธิตกำรตลำด
ต้นแบบประจำปี 2563 ที่ได้รั บกำรคัดเลือก จำนวน 18 แห่ง และศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบปี 2562
ทีไ่ ด้รับกำรคัดเลือก จำนวน 6 แห่ง
ผลกำรคัดเลือกศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบประจำปี 2562 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
(1) ศูนย์สำธิตกำรตลำดตำบลห้วงนำขำว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วงนำขำว อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
(2) ศูนย์สำธิตกำรตลำดบ้ำนนำเกำะสัก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้ำหวี อำเภอหำดสำรำญ จังหวัดตรัง
(3) ศูนย์สำธิตกำรตลำดบ้ำนสำยกลำง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองธง อำเภอป่ำบอน จังหวัดพัทลุง
(4) ศูนย์สำธิตกำรตลำดบ้ำนปิยำ หมู่ที่ 3 ตำบลปิยำมุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี
(5) ศูนย์สำธิตกำรตลำดบ้ำนหลำยท่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลป่ำไผ่ อำเภอลี จังหวัดลำพูน
(6) ศูนย์สำธิตกำรตลำดบ้ำนขำม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้ำนขำม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ผลกำรคัดเลือกศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบประจำปี 2563 จำนวน 18 แห่ง ได้แก่
1) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 ตาบลทาปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
2) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่กรณ์ อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
3) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านแม่พะยวบ หมู่ที่ 8 ตาบลเกาะตะเภา อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
4) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตาบลจอมทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
5) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านเชิงผา หมู่ที่ 11 ตาบลกลางดง อาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
6) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 6 ตาบลถาวรวัฒนา อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
7) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านคลองค่าย หมู่ที่ 13 ตาบลแม่เปิน อาเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
8) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านสระยายชี หมู่ที่ 6 ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
9) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านนาปรัง หมู่ที่ 1 ตาบลคลองกวาง อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
10) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านยะกา หมู่ที่ 3 ตาบลกายูคละ อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
11) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 8 ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
12) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 ตาบลหนองฮี อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
13) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านป่าแดง ตาบลห้างสูง อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
14) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านถาวรสามัคคี หมู่ที่ 13 ตาบลหนองม่วง อาเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
15) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านแห้ว หมู่ที่ 8,9 ตาบลบ้านโนน อาเภอซาสูง จังหวัดขอนแก่น
16) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านรกฟ้า หมู่ที่ 11 ตาบลด่านช้าง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
17) ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตาบลส้มป่อย อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
18) ศูนย์สาธิตการตลาดเฉลิมพระเกียรติบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตาบลนายมอาเภอเมืองอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ
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แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
กรมกำรพัฒนำชุมชน ดำเนินกำรโอนจัดสรรงบประมำณไปยังจังหวัด โดยจังหวัดแจ้ง
ศูนย์สำธิตกำรตลำดที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบ เพื่อให้ศูนย์สำธิตกำรตลำด
ต้น แบบ จั ด ท ำแผนกำรพั ฒ นำศู น ย์ ส ำธิ ต กำรตลำด โดยกำรส ำรวจควำมต้ องกำรวั ส ดุ / อุป กรณ์
ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรยกระดับศูนย์สำธิตกำรตลำด และจัดทำโครงกำรเสนอจังหวัดในกำรขอรับ
งบประมำณสนับสนุน โดยดำเนินกำร ดังนี
1. กิ จกรรมยกระดับศูนย์ สำธิตกำรตลำดเป็นศู นย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบ โดยดำเนิ นกำร
3 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
(1) จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ส่งเสริมภำพลักษณ์ศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบ
(2) ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดขำยสินค้ำ Online โดยกำรสร้ำง Fanpage Facebook ของศูนย์สำธิต
กำรตลำดต้นแบบ 1 Fanpage
(3) กิ จ กรรมส่ ง เสริ มกำรขำย โดยกำรท ำประชำสั มพัน ธ์ เ ชิ ง รุกด้ ว ยกำรจัด โปรโมชั่ น
จัด EVENT เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ หรือพัฒนำบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้ำของสมำชิกศูนย์สำธิตกำรตลำด

2. กำรสนั บ สนุ น ให้ส มำชิกศูน ย์ ส ำธิต กำรตลำดมีควำมมั่น คงด้ำนอำหำรระดับ ครัว เรือน
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินกำร 2 กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
(1) กิจกรรม “บ้ำนนีมีรัก ปลูกผักกินเอง ไข่ไก่บ้ำนเรำเอง ไม่ต้องหำไกล” เพื่อให้สมำชิก
ของศูนย์สำธิตกำรตลำดลดรำยจ่ำยในครัวเรือน ให้มี 1 ในปัจจัย 4 (อำหำร) ที่สำมำรถสร้ำงได้ใน
ครั ว เรื อ น ไม่ ว่ ำ จะเจอสถำนกำรณ์ ใ ดก็ ส ำมำรถด ำรงชี พ ได้ มี กิ น อิ่ ม ท้ อ ง หำกมี จ ำนวน มำก
ยังสำมำรถแปรมูลค่ำเป็นเงินหรือสินค้ำอื่นได้
(2) กิจ กรรม “ถังขยะเปีย กลดโลกร้อน” ให้ส มำชิ กศูน ย์ส ำธิ ตกำรตลำด หันมำใส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อมในหมู่บ้ำน/ชุมชนของตนเอง ตระหนักถึงสภำพแวดล้อมรอบตัว นอกจำกจะเป็นกำร
รักษ์โลกเพื่อลดโลกร้อนแล้ว ยังช่วยลดรำยจ่ำยเพรำะสำมำรถนำขยะเปียกที่แปรสภำพเป็นปุ๋ยชันดี
มำใช้กับผักสวนครัวที่ปลูกในครัวเรือนได้อีกด้วย
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ตัวอย่าง ผลกำรดำเนินงำนศูนย์ สำธิตกำรตลำดที่ ได้รับกำรคัดเลื อกเป็นศู นย์สำธิต กำรตลำดต้นแบบ
และได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนศูนย์สำธิตกำรตลำด

ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตาบลส้มป่อย อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยกระดับศูนย์สำธิตกำรตลำดเป็นศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบ โดยดำเนินกำร
3 กิจกรรมย่อย มีรำยละเอียด ดังนี
1.1 จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ส่งเสริมภำพลักษณ์ศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบ จำนวน 4 รำยกำร ดังนี
(1) ค่ำจ้ำงทำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ (พิมพ์สี) ขนำด เอ 4 พับ 3 (2 หน้ำ) จำนวน 50 แผ่น
(2) ค่ำจ้ำงทำป้ำย Roll up ประชำสัมพันธ์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 60 x 160 ซม. จำนวน 4 ป้ำย
(3) ค่ำจ้ำงทำป้ำยอะคริลิคชื่อศูนย์สำธิตกำรตลำด ขนำด 40 x 340 ซม. จำนวน 1 ป้ำย
(4) ค่ำจ้ำงทำป้ำยไวนิลประชำสัมพันธ์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 200 x 100 ซม. จำนวน 1 ป้ำย
หมายเหตุ : กำรดำเนินกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์เป็นไปตำมมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรศูนย์สำธิต
กำรตลำดบ้ำนส้มป่อย โดยอยู่ในวงเงินและดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด
1.2 ส่งเสริมช่องทำงกำรตลำดขำยสินค้ำ Online จำนวน 1 รำยกำร ดังนี
(1) ค่ำจ้ำงผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชำสัมพันธ์ เสนอผลควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนศูนย์สำธิต
กำรตลำด โดยมีเนือหำของกำรนำเสนอ อำทิเช่น ที่มำของศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบ, วิธีกำรบริหำร
จัดกำรวิธีกำรดำเนินกำรกิจกรรมกำรรวมซือรวมขำย, กำรส่งเสริมกำรออมในครัวเรือน, กำรจัดสวัสดิกำร
และปัจจัยควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนศูนย์สำธิตกำรตลำด แผนกำรพัฒนำศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบ
ในอนำคต ฯลฯ เป็นต้น โดยกำหนดสื่อที่จะต้องดำเนินกำร คือ VDO Presentation ควำมยำว 5 นำที
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1.3 กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย จำนวน 3 รำยกำร ดังนี
(1) ถุงผ้ำดิบ ขนำด A4 จำนวน 120 ใบ
(2) ถุงผ้ำดิบ ขนำด ครึ่ง A4 จำนวน 120 ใบ
(3) ตะกร้ำช้อปปิ้งพลำสติก คละสี ขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 x 32 x 25 ซม. จำนวน 10 ใบ

กิจกรรมที่ 2 กำรสนับสนุนให้สมำชิกศูนย์สำธิตกำรตลำดมีควำมมั่นคงด้ำนอำหำรระดับครัวเรือน
ดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินกำร 2 กิจกรรมย่อย มีรำยละเอียด ดังนี
2.1 กิจกรรม “สร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำร” จำนวน 2 รำยกำร ดังนี
(1) เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว (ผักบุ้ง,แมงลัก,ฟักทอง,ผักชี,ฟักแฟง) อย่ำงละ 260 ซอง รวม 1,300 ซอง
(2) ก้อนเห็ดนำงฟ้ำ จำนวน 1,480 ก้อน
2.2 กิจกรรม “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” จำนวน 1 รำยกำร ดังนี
(1) ถังพลำสติกมีฝำปิด ขนำด 66 ลิตร จำนวน 130 อัน
หมายเหตุ : กำรดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ให้สมำชิกศูนย์สำธิตกำรตลำดมีควำมมั่นคงด้ำนอำหำรระดับ
ครั วเรื อนฯ เป็ นไปตำมมติที่ประชุม ของสมำชิกศูนย์ ส ำธิตกำรตลำดบ้ำนส้ มป่อย โดยอยู่ในวงเงินและ
ดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด

เทคนิค/วิธีการ ที่ทาให้ศูนย์สาธิตการตลาดประสบความสาเร็จและยังคงดาเนินการได้ในปัจจุบัน
ปัจจัยของความสาเร็จศูนย์สาธิตการตลาด
1. ชุมชนมีควำมพร้อม เสียสละ เอืออำทร แบ่งปัน
2. คณะกรรมกำรให้ควำมร่วมมือ เสียสละ ให้ควำมสำคัญกับสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
3. มีคณะกรรมกำรที่เข้มแข็งและอุทิศตนต่อส่วนรวม ช่วยเหลือชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน
4. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต
5. คณะกรรมกำรตัวอย่ำงที่ดี ครองตนให้เกิดควำมศรัทธำและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมุ่งมั่นตังใจ
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เทคนิค/วิธีการ กลยุทธ์ในการทางาน
1. สร้ำงทีมงำนที่เข้ำใจ และมีควำมพร้อมในกำรทำงำน ในระดับหมู่บ้ำน
2. เข้ำใจสภำพกำรดำรงชีวิตของคนในหมู่บ้ำนดำเนินกำรแก้ไขปัญหำของหมู่บ้ำน
3. กระตุ้นให้ชุมชน มีควำมจริงใจ เต็มใจ และตังใจจริง
4. กระตุ้นให้ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมติดสินใจ ในกำรเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินชีวิตให้เป็นไปตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
5. ลงมือปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง สร้ำงแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดกำรกระตือรือร้นในกำรดำเนินกิจกรรม
อย่ำงแท้จริง
6. ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำอย่ำงต่อเนื่อง และมอบรำงวัลสมำชิกที่มียอดซือสินค้ำ
วิธีการแก้ไขปัญหาของศูนย์สาธิตการตลาดที่ผ่านมา
ศูนย์ส ำธิตกำรตลำดบ้ำนส้มป่ อย หมู่ที่ 2 ตำบลส้มป่อย อำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีส ะเกษ
ดำเนินกำรโดยให้ คณะกรรมกำรทุกคนมีส่วนร่วม มีกำรตรวจสอบจำนวนสินค้ำในร้ำนทุกวัน ฉะนัน
จึงไม่ค่อยพบปัญหำในกำรดำเนินงำน ที่ผ่ำนมำศูนย์ฯ มีกำรบริหำรงำนโดยเน้นหลัก “การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม” โดยดำเนินกำร ดังนี
1. คณะกรรมกำรมีกำรประชุมทุกวันที่ 4 ของทุกเดือน
2. มีระเบียบ ข้อบังคับ แก้ไขปรับปรุงพัฒนำให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. ออกระเบียบใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
4. จัดทำบัญชีถูกต้อง และบริหำรงำนแบบโปร่งใส
5. มีแผนพัฒนำกิจกรรมร่วมกัน
6. รับผิดชอบร่วมกัน
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โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
กระทรวงมหำดไทยมอบหมำยให้กรมกำรพัฒนำชุมชนดำเนินโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
(กข.คจ.) มำตังแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันมีระยะเวลำกว่ำ 27 ปี เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน โดยมุ่งเป้ำหมำยที่ครัวเรือนยำกจนที่มีรำยได้ต่ำกว่ำเกณฑ์
ควำมจำเป็นพืนฐำน (จปฐ.) โดยกำรสนับสนุนเงินทุนในระดับหมู่บ้ำน ๆ ละ 280,000 บำท เพื่อเป็น
เงิน ทุ น หมุน เวีย นให้ ครั ว เรื อ นเป้ ำ หมำยยื มไปลงทุน ประกอบอำชีพ กำรบริ ห ำรจั ดกำรโครงกำรฯ
ดำเนินกำรภำยใต้ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรใช้จ่ำยเงินโครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน พ.ศ. 2553 และกำรมีส่วนร่วมขององค์กรประชำชนและประชำชนในหมู่บ้ำน
เป้ำหมำยในกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีวิธีกำร
บริหำรจัดกำรเงินทุนให้หมุนเวียนคงอยู่ในหมู่บ้ำน รวมถึงกำรตรวจสอบเงินทุนโดยคณะกรรมกำรและ
มีเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบและติดตำมกำรดำเนินโครงกำร กข.คจ.
ให้มีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพและเกิดธรรมำภิบำล
ปัจจุบันมีหมู่บ้ำนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) จำนวน 29,231 หมู่บ้ำน เงินทุนโครงกำรฯ
จำนวน 8,915,012,290.30 บำท มีกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนโครงกำรฯ ดังนี
จำนวนครัวเรือนที่ได้รับเงินยืม
จำนวนเงินที่ครัวเรือนได้รับเงินยืม
จำนวนเงินทุนที่ฝำกธนำคำร

1,237,286

ครัวเรือน

7,605,591,140

บำท

5.78%

8.90%

793,800,541.30 บำท

จำนวนเงินทุนที่อยู่ระหว่ำงเร่งรัดติดตำมกำรชำระเงินยืมตำมสัญญำ
จำนวน 3,590 หมู่บ้ำน รวมเป็นเงิน 515,620,609 บำท

85.31%

ผลกำรดำเนินงำน
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนหมู่บ้ำนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) ได้มีกำรส่งเสริม
กำรตรวจสุขภำพทำงกำรเงินโครงกำร กข.คจ. ให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก ธรรมำภิบำล โดยจัดทำ
เครื่องมือสนับสนุนหมู่บ้ำนโครงกำร กข.คจ. ในกำรตรวจสุขภำพทำงกำรเงินและประเมินผลกำรพัฒนำ
กิจกรรมหมู่บ้ำนโครงกำร กข.คจ. เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวังและป้องกันมิให้โ ครงกำรฯ เกิดกรณีควำม
เสียหำยและเพื่อให้คณะกรรมกำรฯ ได้รับรู้ถึงปัญหำและผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของโครงกำรฯ รวมทัง
วำงแผนกำรพัฒนำได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งผลกำรจัดระดับกำรพัฒนำ มีดังนี

5,186 กองทุน
คิดเป็นร้อยละ 17.74

11,897 กองทุน

12,148 กองทุน

คิดเป็นร้อยละ 40.70

คิดเป็นร้อยละ 41.56
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โครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ ำงกองทุน แก้ไขปั ญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) ให้เป็นแหล่ งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
และเป็นแหล่งเงินทุนในกำรประกอบอำชีพสำหรับผู้มีรำยได้น้อย
2. เพื่อสร้ ำงกำรรั บรู้ และประชำสัมพันธ์เผยแพร่องค์ควำมรู้กำรดำเนินงำนโครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ

พื้นที่ดาเนินการ
1. บ้ำนแม่ป๋ำม หมู่ที่ 3 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดำว จังหวัดเชียงใหม่
2. บ้ำนสันติพัฒนำ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลำหลวง อำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. บ้ำนสันติธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลสันมะค่ำ อำเภอป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย
4. บ้ำนบัว หมู่ที่ 4 ตำบนบ้ำนตุ่น อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ
5. บ้ำนโพรงตะเข้ หมู่ที่ 9 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตำก จังหวัดตำก
6. บ้ำนต้นงั่ว หมู่ที่9 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
7. บ้ำนหนองนกชุม หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทรำย อำเภอทรำยทองวัฒนำ จังหวัดกำแพงเพชร
8. บ้ำนคลองรุณ หมู่ที่ 7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้ำง จังหวัดพิจิตร
9. บ้ำนชะมวง หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
10. บ้ำนรำแดง หมู่ที่ 3 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลำ
11. บ้ำนเขำเต่ำใน หมู่ที่ 3 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงำ
12. บ้ำนสำคู หมู่ที่ 3 ตำบลสำคู อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต
13. บ้ำนป่ำหวำย หมู่ที่ 8 ตำบลสุไหงปำดี อำเภอสุไหงปำดี จังหวัดนรำธิวำส
14. บ้ำนคลองปอม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตำนี
15. บ้ำนรัตนวำปี หมู่ที่ 11 ตำบลรัตนวำปี อำเภอรัตนวำปี จังหวัดหนองคำย
16. บ้ำนไทยสำมัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
17. บ้ำนคลองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลมะขำมเฒ่ำ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนำท
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18. บ้ำนหนองคู หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลำไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
19. บ้ำนเขำโป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลศิลำลอย อำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20. บ้ำนดอนมะขำมย่ำงเนือ หมู่ที่ 1 ตำบลปำกทะเล อำเภอบ้ำนแหลม จังหวัดเพชรบุรี
21. บ้ำนบำงกระสอบ หมู่ที่ 7 ตำบลบำงกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
22. บ้ำนโรงหวด หมู่ที่ 2 ตำบลงิวรำย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
23. บ้ำนหนองแหน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกวำง อำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
24. บ้ำนวังแย้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกำญจนบุรี
25. บ้ำนนิคมเกษตรกรรมทหำรผ่ำนศึก หมู่ที่ 2 ตำบลดงหมู อำเภอหว้ำนใหญ่ จังหวัดมุกดำหำร
26. บ้ำนพนำสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
27. บ้ำนปลำยคลอง 18 หมู่ที่ 11 ตำบลหมอนทอง อำเภอบำงนำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรำ
28. บ้ำนนำโจน หมู่ที่ 8 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
29. บ้ำนหนองเทำ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนหมำกเค็ง อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว
30. บ้ำนดำวเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลพลับพลำ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
31. บ้ำนดอกกระเจียว หมู่ที่ 8 ตำบลทรำยมูล อำเภอนำพอง จังหวัดขอนแก่น
32. บ้ำนคุ้งสะอำด หมู่ที่ 5 ตำบลนำเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
33. บ้ำนเขำแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลวังกระทะ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
34. บ้ำนเทนมีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
35. บ้ำนนำโพธิ์ หมูที่ 3 อำเภอชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
36. บ้ำนหนองตำใกล้ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนำจเจริญ จังหวัดอำนำจเจริญ
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มาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์พิจารณา
1. เป็ น ครั ว เรื อ นเป้ ำ หมำยที่ ยื ม เงิ น ของโครงกำร กข.คจ. แล้ ว ได้ รั บ ควำมเสี ย หำย ท ำให้
ไม่สำมำรถส่งใช้คืนเงินยืมได้ตำมที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำ และถึงกำหนดระยะเวลำกำรชำระคืนเงินยืม
ระหว่ำงเดือนมีนำคม – ธันวำคม 2563
2. คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน พิจำรณำกำรผ่อนผันส่งใช้คืนเงินยืมเป็นรำยกรณี

ขั้นตอน
1. สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดประสำนสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ แจ้ง คณะกรรมกำร
กข.คจ. หมู่บ้ำน รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับผลกระทบตำมเกณฑ์พิจำรณำ
2. คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน ประชำสัมพันธ์มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ครัวเรือน
เป้ำหมำย
3. ยื่นควำมประสงค์ในกำรขอผ่อนผันกำรคืนเงินยืมแก่คณะกรรมกำรฯ
4. คณะกรรมกำร พิจ ำรณำขออนุ มัติผ่อนผั นของครัวเรือนเป้ำหมำยตำมระเบียบฯ และให้
พัฒนำกรประจำตำบลให้ควำมเห็นชอบภำยใน 3 วัน
5. สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ แจ้งผลกำรพิจำรณำให้คณะกรรมกำรอำนวยกำร กข.คจ. อำเภอ
และจังหวัดทรำบ ภำยใน 7 วัน
6. เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ แจ้งครัวเรือนจัดทำเอกสำรแนบท้ำยสัญญำ 3 ฉบับ แล้วให้อำเภอ
แจ้งจังหวัดเพื่อรำยงำนให้กรมฯ ทรำบ
7. จังหวัด อำเภอ ติดตำมให้คำแนะนำครัวเรือนเป้ำหมำย ให้นำเงินมำชำระคืนตำมกำหนด

สรุปรายงานการให้ความช่วยเหลือ
ครัว เรือนเป้ำหมำยได้รับ ควำมช่ว ยเหลือผ่อนผันกำรส่งใช้คืนเงิน ยืม 55,176 ครัว เรือน
เป็ น เงิน 490,583,744 บำท มีระยะเวลำกำรผ่อนผัน ดังนี
1) ระยะเวลำ 1 ปี
43,371 ครัวเรือน 430,118,294 บำท
2) ระยะเวลำ 10 เดือน 2,252 ครัวเรือน 10,274,167 บำท
3) ระยะเวลำ 9 เดือน 4,371 ครัวเรือน 2,287,443 บำท
4) ระยะเวลำ 8 เดือน 3,101 ครัวเรือน 33,965,680 บำท
5) ระยะเวลำ 6 เดือน 2,056 ครัวเรือน 13,664,160 บำท
6) ระยะเวลำ 3 เดือน
25 ครัวเรือน
274,000 บำท
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โครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวติ ผู้มรี ำยขด้ น้อยเพือ่ ลดควำมเหลือ่ มลำ้ ทำงสั งคม
กรมกำรพั ฒนำชุ มชน มุ่ งเน้ นกำรแก้ ไขปั ญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่ อมล ำทำงสั งคม
ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่งชำติกำหนดยุ ทธศำสตร์ ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ มีเป้ำหมำยเพื่อ
ลดช่องว่ำงรำยได้ระหว่ำงภำคและมีกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรมมำกขึน ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำพืนที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อย
เพื่อลดควำมเหลื่ อมล ำทำงสังคม ข้อ 2.1 พัฒนำอำชีพและรำยได้ของคนยำกจน เพื่อบรรลุเป้ำหมำย
เศรษฐกิจระดับภำคเติบโตตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตดีขึน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักพัฒนำทุนและ
องค์กรกำรเงิน ชุมชน ได้ กำหนดกำรขับ เคลื่ อนโครงกำร
พัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพื่อลดควำม
เหลื่อมลำทำงสังคม กิจกรรมพัฒนำอำชีพและรำยได้ของ
คนยำกจน ในพืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
274 อ ำเภอ 500 หมู่ บ้ ำ น ได้ แ ก่ จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำ
บุรี รั มย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ อุบ ลรำชธำนี ยโสธร ชัยภู มิ
อำนำจเจริ ญ บึ งกำฬ หนองบั ว ล ำภู ขอนแก่น อุดรธำนี
เลย หนองคำย มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด กำฬสินธุ์ สกลนคร
นครพนม และจั ง หวั ด มุ ก ดำหำร ซึ่ ง เป็ น หมู่ บ้ ำ นที่ มี
ครัวเรือนไม่ผ่ำนเกณฑ์รำยได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บำท/ปี
ที่ ส ำมำรถพั ฒ นำได้ หรื อ ครั ว เรื อ นที่ ล งทะเบี ย นบั ต ร
สวั ส ดิ ก ำรแห่ ง รั ฐ โดยใช้ แ นวคิ ด กำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำม
ยำกจนแบบบู ร ณำกำร กำรน้ อ มน ำหลั ก ปรั ช ญำของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมำปฏิ บั ติ จ นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต กำรสร้ ำ ง
ภูมิคุ้มกัน ทำงกำรเงิน และกำรสนับ สนุ นให้ครัว เรือนผู้ มี
รำยได้น้อยเป้ำหมำยมีอำชีพและมีรำยได้ จำนวน 7,500
ครั ว เรื อ น เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในกำรช่ว ยเหลื อ ประชำชน
ได้มีอำชีพ มีรำยได้ และลดปัญหำควำมเหลื่อมลำของคน
ในสังคม

วัตถุประสงค์
พัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ความยากจนระดับอาเภอ
ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันทาง
การเงิน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือน
ผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
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เป้าหมายของโครงการฯ
พื้นที่เป้าหมาย : 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 274 อาเภอ 500 หมู่บ้าน
กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย จานวน 7,500 ครัวเรือน
ที่

จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นครรำชสีมำ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลรำชธำนี
ยโสธร
ชัยภูมิ
อำนำจเจริญ
บึงกำฬ
หนองบัวลำภู
ขอนแก่น
อุดรธำนี
เลย
หนองคำย
มหำสำรคำม
ร้อยเอ็ด
กำฬสินธุ์
สกลนคร
นครพนม
มุกดำหำร
รวมทังสิน

อาเภอ

หมู่บ้าน

28
22
17
21
21
6
15
4
8
5
22
20
11
7
10
15
14
15
9
4
274

58
66
23
50
34
6
40
4
24
5
32
46
11
7
10
15
18
23
20
8
500

จานวนครัวเรือน
จานวนทีมปฏิบัติการฯ
ผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย
(อาเภอละ 5 คน)
(หมู่บ้านละ 15 ครัวเรือน)
140
110
85
105
105
30
75
20
40
25
110
100
55
35
50
75
70
75
45
20
1,370

870
990
345
750
510
90
600
60
360
75
480
690
165
105
150
225
270
345
300
120
7,500

จาแนกกลุ่มเป้าหมาย 7,500 ครัวเรือน ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ครัวเรือนที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์รำยได้เฉลี่ยคนละ 38,000 บำท/ปี จำกข้อมูลควำมจำเป็นพืนฐำน ปี 2562
จำนวน 838 ครัวเรือน
2. ครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อยหรือครัวเรือนผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ จำนวน 6,662 ครัวเรือน
รายงานประจาปี 2563
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ชี้เป้าคนจนด้วย TPMAP Logbook
ประเภทปัญหาของครัวเรือนเป้าหมาย
- ด้ำนรำยได้
จำนวน 6,755 ครัวเรือน
- ด้ำนสุขภำพ
จำนวน 326 ครัวเรือน
- ด้ำนควำมเป็นอยู่
จำนวน 293 ครัวเรือน
- ด้ำนอื่น ๆ
จำนวน
67 ครัวเรือน
- ด้ำนกำรศึกษำ
จำนวน
56 ครัวเรือน
- ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ
จำนวน
3 ครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 7,500 ครัวเรือน

ผลการดาเนินงาน
กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชนได้ ด ำเนิ น กำรขั บ เคลื่ อ นกำร
ดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อย
เพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำงสั งคม กิจกรรมพัฒนำอำชีพและ
รำยได้ของคนยำกจน (ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ทั งในระดั บ ส่ ว นกลำง จั ง หวั ด
และอำเภอ ดังนี

กิจกรรมที่ 1 ประชุม ชี้เป้ าการแก้ ไขปั ญหาความ
ยากจนแบบบูรณาการ
ประชุมวำงแผนขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนแบบบูรณำกำรระดับจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมกำร
บริ ห ำรศูน ย์ อำนวยกำรปฏิบั ติกำรขจั ดควำมยำกจนและ
พัฒนำชนบทตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
(ศจพ.จ.) รับทรำบแนวทำงกำรดำเนินโครงกำรพัฒนำอำชีพ
และคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพื่อลดควำมเหลื่อมลำทำง
สั ง คม และสำมำรถวำงแผนกำรบู ร ณำกำรขั บ เคลื่ อ น
กำรแก้ ไ ขปั ญ หำควำมยำกจนของจั ง หวั ด ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ

จังหวัดยโสธรใช้โมเดล “จับคู่ผูกมิตร
พิชิตความยากจน คนยโสธร ไม่ทอดทิ้งกัน”

จังหวัดอุบลราชธานีขับเคลื่อนโครงการ
“ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

จังหวัดศรีสะเกษใช้โมเดล “แก้จน คนศรีสะเกษ”
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอาเภอ
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน ดำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียม
ทีมปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนระดับอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมปฏิบัติกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจนระดับอำเภอมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำน สำมำรถสนับสนุนและ
ขับ เคลื่ อนกิจ กรรมพัฒ นำอำชีพและรำยได้ของคนยำกจนได้อย่ำงมีป ระสิ ทธิภ ำพ ดำเนิ น กำร
จ ำนวน 4 รุ่ น ๆ ละ 2 วั น ณ จั ง หวั ด ขอนแก่ น อุ ด รธำนี อุ บ ลรำชธำนี และจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
กลุ่ ม เป้ ำ หมำยจ ำนวน 568 คน ประกอบด้วย เจ้ ำหน้ำที่ พัฒนำชุมชนจังหวัดที่ รั บผิ ดชอบงำน
ทุนชุมชน จำนวน 20 จังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 20 คน และทีมปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
ระดับอำเภอ 274 ทีม ๆ ละ 2 คน รวม 548 คน
เนือหำกำรบรรยำยและสำธิตกำรฝึกปฏิบัติ ได้แก่
1) แนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพื่อลดควำม
เหลื่อมลำทำงสังคม โดยนำยทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
2) หัวข้อ เทคนิคกำรให้คำปรึกษำกับครัว เรือนผู้มีรำยได้น้อยในชุมชน โดยนักสังคม
สงเครำะห์ สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
3) หัวข้อ ระบบบันทึกและแสดงข้อมูลครัวเรือนเพื่อกำรพัฒนำคนแบบชีเป้ำ (TPMAP
Logbook) โดยทีมวิทยำกรจำกศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)
4) หัวข้อทุนชุมชนกับกำรลดควำมเหลื่อมลำด้ำนรำยได้ของครัวเรือนยำกจน โดยนำยวิณัย
สืบทรง ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำทุนชุมชน
5) กิจกรรม Role play หัวข้อ บทบำทของทีมปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนระดับอำเภอ
6) กำรแบ่งกลุ่มแต่ละจังหวัดเพื่อจัดทำแผนกำรขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนำอำชีพและ
รำยได้ของคนยำกจน โดยให้จังหวัด /อำเภอได้พูดคุยและวำงแผนกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ
ตัวชีวัด
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กิจกรรมที่ 3 เยี่ยมเยียนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยเพื่อจัดทาข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยากจน
รายครัวเรือน
ทีมปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนระดับอำเภอลงพืนที่เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหำและ
ควำมต้ องกำรของครั ว เรื อนผู้ มี ร ำยได้น้ อยเป้ำหมำยทุก ครัว เรือน บั นทึกลงในระบบ TPMAP
Logbook รวมถึง ร่ว มกัน วิเครำะห์ สำเหตุควำมยำกจน และหำแนวทำงให้ควำมช่ว ยเหลือจำก
หน่วยงำนภำครัฐ/เอกชนที่เกี่ยวข้อง

ทีมปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ส ำนั กงำนพัฒ นำชุม ชนจั งหวั ด /อำเภอส่ งเสริ มและสนั บสนุนกำรประกอบอำชีพแก่
ครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อยเป้ำหมำย 7,500 ครัวเรือน
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อาชีพที่สนับสนุนตามโครงการ ฯ 5 ลาดับแรก
1

เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 2,775 ครัวเรือน

4

ปลูกผัก 396 ครัวเรือน

2

เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง 978 ครัวเรือน

5

เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และปลูกผัก
297 ครัวเรือน

3

เลี้ยงปลาดุก 523 ครัวเรือน

 ผลการขับเคลื่อน

100%
ครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อยเป้ำหมำย ได้รับกำร
พัฒนำอำชีพ จำนวน 7,500 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 100

99.85%
ครัวเรือนผู้มีรำยได้น้อยเป้ำหมำย
มีรำยได้เพิ่มขึน จำนวน 7,489 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 99.85 โดยมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
จำนวน 5,647.27 บำท

จำกกำรดำเนินงำนดังกล่ำวข้ำงต้น พบว่ำ ทีม ปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนระดับ อำเภอ
มีควำมเข้ำใจในกำรขับ เคลื่ อนกิจกรรมฯ สำมำรถให้ คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษำ/พี่เลี ยง เชื่อมประสำน
หน่วยงำนภำคีต่ำง ๆ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือครัวเรือนเป้ำหมำยได้อย่ำงตรงจุดและมีประสิทธิภำพ ครัวเรือน
เป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้รับกำรดูแลตำมปฏิบัติกำร 4 ท. คือ ทัศนะ ทักษะ ทรัพยำกร และทำงออก
ด้วยกำรปรั บทัศนคติครั วเรือนเป้ำหมำยในกำรร่วมแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของครัวเรือนตนเอง อีกทัง
ครัวเรือนเป้ำหมำยมีควำมรู้สึกว่ำไม่ได้ถูกทอดทิงจำกภำครัฐ และมีกำลังใจในกำรลุกขึนมำประกอบอำชีพตำม
ควำมต้องกำรและควำมถนัดของแต่ละคน
รายงานประจาปี 2563
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน

35

ปัจจัยความสาเร็จ
1. กำรดำเนินงำนโดยควำมร่วมมือระหว่ำงกรมกำรพัฒนำชุมชนกับสำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)
ทำให้เกิดกำรใช้ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรพัฒนำคนแบบชีเป้ำ (Thai People Map and Analytics
Platform : TPMAP) อย่ำงเป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ให้ทีมปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนระดับอำเภอ
ได้นำไปเป็นเครื่องมือกำรชีเป้ำครัวเรือนเป้ำหมำย รวมถึงกำรบันทึกผลในระบบแฟ้มบ้ำนเพื่อพัฒนำคนไทย
(TPMAP Logbook) เพื่อจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนเป้ำหมำยอย่ำงง่ำยบนสมำร์ทโฟน หรือในพีซีสำนักงำน
2. มีทีมช่วยเหลือซึ่งเป็นทีมวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ
(NECTEC) ท ำให้ ก ำรด ำเนิ น งำนเก็ บ ข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นเป็ น ไปด้ ว ยควำมรำบรื่ น และกำรแก้ ไ ขปั ญ หำ
เชิงเทคนิคที่รวดเร็ว และให้คำแนะนำกับผู้ใช้งำนระบบอย่ำงสม่ำเสมอ
3. กำรได้รับคำแนะนำด้วยดีจำกผู้บังคับบัญชำ นักวิช ำกำรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่โ ครงกำรจำก
กรมฯ รวมถึงกำรได้รับควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย ผู้นำชุมชน ประชำชนในพืนที่ ในกำรขับเคลื่อน
งำนให้ประสบผลสำเร็จ
4. กำรประชุมชีเป้ำกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนแบบบูรณำกำร โดยคณะกรรมกำรบริหำร
ศจพ.จ/ศจพ.อ. ทำให้เกิดกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ กำรชีเป้ำครัวเรือนยำกจน และกำรมอบหมำยภำรกิจ
แต่ละหน่วยงำนในกำรให้ควำมช่วยเหลือครัวเรือนเป้ำหมำยอย่ำงชัดเจนและไม่เกิดควำมซำซ้อน
5. ทีมปฏิบัติกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนอำเภอมีควำมเข้มแข็ง มีควำมรู้ และมีควำมเข้ำใจ
ในกำรดำเนินงำน
6. ครัวเรือนเป้ำหมำยให้ควำมร่วมมือ อยำกจะเข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถพัฒนำได้ ตลอดจน
มีควำมกระตือรือร้น และรับผิดชอบต่อกำรดำเนินงำนโครงกำร
7. ครั วเรื อนได้รับ วัส ดุสนั บสนุ นตรงตำมควำมต้องกำร/ตรงตำมควำมถนัดในกำรประกอบ
อำชีพ ทำให้ต่อยอดกำรประกอบอำชีพมีควำมต่อเนื่อง เกิดรำยได้เพิ่มขึน
8. กำรคัดเลือกครั ว เรือนเป้ ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรที่ ถูกต้อง ครัว เรือนมีควำมพึงพอใจใน
โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
9. ควำมพร้อมและควำมตังใจของครัวเรือนเป้ำหมำย กำรเลือกอำชีพที่เหมำะสมกับครัวเรือน
และสภำพพืนที่ของชุมชน
10. ครัวเรือนเป้ำหมำยสำมำรถปรับเปลี่ยนแนวคิดในกำรดำเนินชีวิตได้

รายงานประจาปี 2563
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน

36

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
กำรส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำหนีสินครัวเรือนภำยใต้กำรดำเนินงำนของศูนย์จัดกำรกองทุน ชุมชนเป็นอีก
ภำรกิจสำคัญที่กรมกำรพัฒนำชุมชนได้มุ่งเน้นกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทัง
ส่ งเสริ ม และพัฒ นำเศรษฐกิจ ฐำนรำกให้ มี ควำมมั่ นคงและมีเสถีย รภำพให้ เกิด ขึนในหมู่บ้ำ น/ชุ มชน โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน ชุมชนให้ มีประสิ ทธิภ ำพ และเห็ นควำมส ำคัญของกำรแก้ปัญหำหนี
ครัวเรือน โดยเริ่มต้นที่ระดับครัวเรือน อันเป็นกำรพัฒนำโครงสร้ำงทำงสังคมควบคู่กับกำรพัฒนำเศรษฐกิจระดับ
ฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่ม /องค์กร
ในชุมชน ในชื่อ “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” โดยมีกลไกขับเคลื่อนคือคณะกรรมกำรศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนที่มำ
จำกตัวแทนของกลุ่ม/องค์กรในชุมชนทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเงินทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดควำมคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกับกรอบของงำน 3 มิติ ทังกำรจัดกำรหนีสิน กำรจัดกำรเศรษฐกิจ
และกำรปรับ ทัศนคติ ในกำรใช้ชีวิต ประจ ำวัน ตำมหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่ ำนกระบวนกำรปรับ
โครงสร้ำงหนี เพื่อแก้ไขปัญหำหนีสินของประชำชนในหมู่บ้ำน/ชุมชน นำไปสู่เป้ำหมำย คือ “การลดหนี้/ปลดหนี้”
ปัจจุบั น กรมกำรพัฒนำชุมชนมี ศูนย์ จัดกำรกองทุนชุมชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ จำนวน 924 แห่ ง (ในพืนที่
76 จังหวัด 878 อำเภอ) ซึ่งสำมำรถแก้ไขปัญหำหนีสินครัวเรือน โดยลดภำวะหนีสินครัวเรือนในปี 2560 - 2562 จำนวน
40,790 ครัวเรือน ลดหนีได้ 718,104,190 บำท และปลดหนีได้ 153,723,306 บำท
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมกำรพัฒนำชุมชนได้มีกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนศูนย์จัดกำรกองทุน
ชุมชนอย่ ำงต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำต้นแบบ “โมเดล” กำรจัดกำรหนีสินและยกระดับกำรดำเนินงำน
ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่นสู่กำรเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนีของคนในชุมชน
รองรับกำรขยำยผลสู่ กำรปฏิบัติกำรไปยังพืนที่ต่ำง ๆ ให้เป็นหมู่บ้ำน/ชุมชนที่สำมำรถจัดกำรตนเอง จัดกำร
เศรษฐกิจชุมชน นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน และมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรหนี และหนุนเสริม
สัมมำชีพ สร้ำงวินัยทำงกำรเงินให้กับประชำชน สร้ำงแรงจูงใจในกำรปรับพฤติกรรมทำงกำรเงิน วำงแผนกำร
ใช้จ่ำยทำงกำรเงิน ส่งเสริมกำรกำรออม ส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทำ
แผนกำรบริหำรหนีของครัวเรือน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรหนี (ลดหนี/ปลดหนีของครัวเรือน)
ผ่ำนกิจกรรม ดังนี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมาย

1

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่นสู่กำรเป็น
ต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี

1,107,600 บำท

150 คน

2

ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่นสู่กำรเป็นต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี

4,711,800 บำท

36 แห่ง

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนศูนย์จัดกำรกองทุน
ชุมชนดีเด่น

496,800 บำท

36 แห่ง

2.2 สนับสนุนกำรดำเนินงำนศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่นตำมแผนกำร
พัฒนำศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่นสู่กำรเป็นต้นแบบด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรหนี

3,600,000 บำท

36 แห่ง
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
615,000 บำท

3

2.3 ติดตำมสนับสนุน และจัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำงำนศูนย์จัดกำรกองทุน
ชุมชน
 ติดตำมสนับสนุน และจัดกำรองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำงำน ศูนย์จัดกำร
กองทุนชุมชน
 จัดทำสื่อสร้ำงสรรค์ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรหนีครัวเรือนศูนย์จัดกำร
กองทุนชุมชน (เพลง, LOGO)
ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบริหำรจัดกำรหนี “สำนึกดี แผนดี บริหำรหนีได้”

4
5

ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำกลุม่ องค์กรฐำนรำกเพื่อรองรับต่อกำรจัดกำร
ปัญหำควำมยำกจนและ ควำมเหลื่อมลำของสังคม
จัดตังศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน (งบเพิ่มเติม) ตำมโครงกำรกำรแก้ปัญหำหนีสิน
ภำคครัวเรือนของประชำชน โดยศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน

120,000 บำท

เป้าหมาย

495,000 บำท

7 จังหวัด
11 แห่ง
2 ชินงำน

13,320,000 บำท

240 แห่ง

490,000 บำท

1 เรื่อง

7,383,000 บำท

107 แห่ง

ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้
กิจกรรมที่ 1 : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้

เพื่ อ สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจและให้ แ นวทำงกำร
ดำเนินงำนศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่นสู่กำรเป็นต้นแบบ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี และเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้ขับเคลื่อน
งำนศู น ย์ จั ด กำรกองทุ น ชุ ม ชนดี เ ด่ น สู่ ก ำรเป็ น ต้ น แบบและ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี ดำเนินกำรเมื่อวันที่
2 - 4 ธันวำคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พำเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย
จำนวน 150 คน ประกอบด้วย 1) เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน (ส่วนกลำง) 6 คน 2) คณะกรรมกำรศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน
ดีเด่น 108 คน และ 3) เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนจังหวัด/อำเภอ 36 คน เป็นกำรประชุมฯ 3 วัน โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้ำหมำย
ทรำบถึงแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่นสู่กำรเป็นต้นแบบด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรหนี พร้อมฝึกทักษะและวิทยำกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็นต่อกำรเป็นผู้ขับเคลื่อนงำนศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่น
ให้สำมำรถเป็นต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนีต่อไปได้
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กิจกรรมที่ 2 : ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้
เป็นกิจกรรมเพื่อมุ่งพัฒนำศักยภำพศูนย์จัดกำร
กองทุ นชุ ม ชนดี เ ด่ นสู่ ก ำรเป็ น ต้ นแบบและเป็น แหล่ ง
เรี ย นรู้ ด้ ำ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรหนี รวมทั งเป็ น กำร
ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรเรียนรู้ และสร้ำงควำมตระหนัก
ในกำรปรับพฤติกรรมทำงกำรเงิน โดยดำเนินกำรใน
พืนที่ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่น จำนวน 36 แห่ง
ซึ่งประกอบด้วย (1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่น 1 วัน
เพื่อทบทวนกำรดำเนินงำนและวำงแผน/กำหนดทิศทำงกำรขับเคลื่อนงำนศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่นสู่กำรเป็น
ต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี (2) สนับสนุนกำรดำเนินงำนศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่นตำมแผนกำรพัฒนำ
ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่นสู่กำรเป็นต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี โดยเน้นจัดทำสื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
สร้ำงกำรรับรู้และเผยแพร่ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนดีเด่น ผ่ำนช่องทำงสื่อ ออนไลน์
และพัฒนำฐำนเรียนรู้/จุดเรียนรู้ ให้มีควำมพร้อมสำหรับกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษำดูงำนแก่คนทังในและนอกชุมชน

กิจกรรมที่ 3 : ติดตามสนับสนุน และจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ดำเนินกำรในพืนที่ 7 จังหวัด 11 แห่ง เพื่อค้นหำและพัฒนำรูปแบบ (Model) กำรจัดกำรหนีสินที่เหมำะสมกับ
บริ บ ทชุ ม ชน รวมถึ ง กำรบริ ห ำรจั ด กำรงบประมำณสนั บ สนุ น อำชี พ เพื่ อ ให้ ไ ด้ อ งค์ ค วำมรู้ และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Best Practice) มำใช้เป็นข้อมูลสำคัญในกำรวำงแผนและพัฒนำกำรดำเนินงำนศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน
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กิจกรรมที่ 4 : จัดทาสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการบริหารจัดการ
หนี้ครัวเรือนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
จัดทำบทเพลงศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน จำนวน 1 บทเพลง
และท ำตรำสั ญ ลั ก ษณ์ (LOGO) ศู น ย์ จั ด กำรกองทุ น ชุ ม ชน
จำนวน 1 ชินงำน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประชำสัมพันธ์สร้ำงกำร
รับรู้งำนศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนผ่ำนบทเพลงให้เป็นที่รู้จักกัน
อย่ำงแพร่หลำย อีกทังยังเป็นกำรจุดประกำยพร้อมสร้ำงแรง
บันดำลใจในกำรริเริ่มกำรบริหำรจัดกำรหนีตนเองและเพื่อนำ
ตรำสัญลั กษณ์ (LOGO) ไปใช้ในกำรดำเนิ นงำนศูน ย์จัดกำร
กองทุนชุมชนและให้มีเอกลักษณ์เป็นที่จดจำต่อสำธำรณชน
ทั่วไป
 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
เป็นกิจกรรมที่ดำเนินกำรต่อเนื่องมำตังแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรหนีสินของประชำชน โดยกำรส่งเสริมกำรดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้ำงวินัยทำงกำรเงินแก่ครัวเรือนผู้มีหนีสินเป้ำหมำย และส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
ให้แก่ครัวเรือนผู้มีหนีสินเป้ำหมำยให้มีรำยได้เพิ่มขึน สำมำรถแก้ไขปัญหำหนีสินครัวเรือนได้ ซึ่งในปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินกำรในพืนที่ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน จำนวน 240 แห่ง กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย ตัวแทน
ครัวเรือนผู้มีหนีสินที่ได้รับกำรคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับคณะกรรมกำรศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน แห่งละ
30 ครัวเรือน รวมทังสิน 7,200 คน ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรจัดกำรหนี มีดังนี
 สำมำรถบริหำรจัดกำรหนีให้กับครัวเรือนเป้ำหมำยที่เข้ำสู่กระบวนกำรบริหำรจัดกำรหนี ของศูนย์จัดกำร
กองทุนชุมชน 240 แห่ง จำนวน 5,083 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.60 ของครัวเรือนเป้ำหมำยทังหมด แบ่งเป็น
หนีในระบบ 9,737 สัญญำ เป็นเงิน 231,137,600 บำท
หนีนอกระบบ 62 สัญญำ เป็นเงิน 1,466,165 บำท
รวม 9,799 สัญญา เป็นเงิน 232,603,765 บาท
ผลการบริหารจัดการหนี้ (ปรับโครงสร้างหนี้)
- หนีในระบบ 9,737 สัญญำ คงเหลือ 5,512 สัญญำ เป็นเงิน 221,067,125 บำท
ลดลง 4,225 สัญญำ เป็นเงิน 10,070,475 บำท
- หนีนอกระบบ 62 สัญญำ คงเหลือ
8 สัญญำ เป็นเงิน
380,000 บำท
ลดลง
54 สัญญำ เป็นเงิน
1,086,165 บำท
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การลดหนี้/ปลดหนี้ สำมำรถบริหำรจัดกำรหนีได้ 40,515,704 บำท คิดเป็นร้อยละ 17.42 ของจำนวนหนี
ทังหมด (เฉลี่ยลดลงครัวเรือนละ 7,970.83 บำท) แบ่งเป็น
กำรลดหนีจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี
- หนีในระบบ 10,070,475 บำท
กำรลดหนีจำกกำรบริหำรจัดกำรหนีได้
- หนีในระบบ 25,163,464 บำท
- หนีนอกระบบ
15,000 บำท
กำรปลดหนีจำกกำรบริหำรจัดกำรหนีได้
- หนีในระบบ 4,204,300 บำท
- หนีนอกระบบ 1,062,465 บำท
 สร้ ำ งอำชี พ และรำยได้ เ สริ ม ให้ กั บ ประชำชน ใน 240 หมู่ บ้ ำ น ซึ่ ง เป็ น กำรส่ ง เสริ ม และต่ อ ยอดอำชี พ
โดยดำเนินกำรในรูปแบบ “เงินทุนคืนกลุ่ม” และมีกำรจัดตังกลุ่มอำชีพ
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 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนากลุ่มองค์กรฐานราก เพื่อรองรับต่อการจัดการปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้าของสังคม
ดำเนินกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำจำกสำนักงำนศูนย์วิจัยและ
ให้ ค ำปรึ กษำแห่ งมหำวิ ทยำลั ย ธรรมศำสตร์ เพื่ อศึ กษำกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหนีของกลุ่ม
องค์ กรในชุ มชน (ศู นย์ จั ดกำรกองทุ นชุ มชน) รวมทั งวิ ถี ก ำร
ดำเนิ น ชีวิตของคนในชุมชน และบู ร ณำกำรกำรทำงำนของ
องค์ ก รชุ ม ชนให้ เ ป็ น กลไกเพื่ อ สร้ ำ งควำมยั่ ง ยื น ร่ ว มกั น
ในกำรจัดกำรเศรษฐกิจชุมชน กำรบริหำรจัดกำรผสมผสำนแบบ
ใหม่ที่เหมำะสมสำหรับกำรทำงำนขององค์กรชุมชน และกำร
นำร่องจัดกำรปัญหำควำมเหลื่อมลำโดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจชุมชน ในพืนที่จังหวัดที่เป็นที่ตังของศูนย์จัดกำร
กองทุ น ชุ ม ชน จ ำนวน 4 จั ง หวั ด 4 ภำค ๆ ละ 1 จั ง หวั ด
ประกอบด้วย
1. ศู น ย์ จั ดกำรกองทุ น ชุ มชนบ้ ำนชำกไทย หมู่ ที่ 4
ตำบลชำกไทย อำเภอเขำคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
2. ศู น ย์ จั ด กำรกองทุ น ชุ ม ชนบ้ ำ นโป่ ง หมู่ ที่ 6
ตำบลป่ำแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย
3. ศู น ย์ จั ดกำรกองทุ น ชุ ม ชนบ้ ำ นบำงโสก หมู่ ที่ 5
ตำบลเขำต่อ อำเภอปลำยพระยำ จังหวัดกระบี่
4. ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบ้ำนยำงกระเดำ หมู่ที่ 10
ตำบลท่ำเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลรำชธำนี
ข้อค้นพบ
กำรบริหำรจัดกำรหนีไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญำ ในระหว่ำงปี 2560-2562 ของศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน
จำนวน 924 แห่ง สำมำรถลดภำระหนีสินของประชำชนที่มีต่อกองทุนต่ำง ๆ ในชุมชน ได้จำนวน 40,790 ครัวเรือน
คิดเป็นเงินที่ลดลง 872 ล้ำนบำท เฉลี่ย ปีละ 290.6 ล้ำนบำท ลดสัดส่วนหนีสินภำคครัวเรือนต่อรำยได้ครัวเรือน
ลงไปอย่ำงมีนัยสำคัญ กล่ำวคือ จำกร้อยละ 43.3 เป็นร้อยละ 30 ในปี 2560 จำกร้อยละ 35.0 เป็นร้อยละ 23.0
ในปี 2561 และจำกร้อยละ 24.9 เป็นร้อยละ 20.7 ในปี 2562 ในขณะเดียวกันโครงกำรนียังทำให้ผู้กู้ที่เข้ำร่วม
โครงกำรปรับกำรรับรู้ เกี่ยวกับกำรก่อหนีกำรเชื่อมโยงหนีกับกำรจัดกำรเศรษฐกิจ และกำรริเริ่มสร้ำงอำชีพใหม่
สร้ำงรำยได้ใหม่เพิ่มเติมในรูปแบบต่ำง ๆ
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ผลกำรบริหำรจัดกำรหนีของพืนที่ตัวอย่ำง 4 พืนที่ ในปี 2562 พบว่ำทุกพืนที่ที่ศึกษำมีอัตรำส่วนของหนีต่อ
รำยได้ครัวเรือนลดลงจำกเดิม คือ ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบ้ำนชำกไทย ลดลงจำกร้อยละ 29.7 เป็นร้อยละ
21.6 ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบ้ำนโป่ง ลดลงจำกร้อยละ 22.3 เป็นร้อยละ 16.8 ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบ้ำน
บำงโสก ลดลงจำกร้อยละ 26.2 เป็นร้ อยละ 22.8 และศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบ้ำนยำงกระเดำ ลดลงจำกเดิม
ร้อยละ 40.5 เป็นร้อยละ 31.6 ซึ่งกำรปรับปรุงอัตรำส่วนหนีต่อรำยได้ให้ลดลง ถือได้ว่ำเป็นผลงำนเชิงปฏิบัติกำร
ของศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนที่ปรับปรุงกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือนลง และทำให้ทิศทำงของอัตรำส่วน
ของหนีภำคครัวเรือนกับหนีครัวเรือนแบบมหภำคเคลื่อนตัวไปในทิศทำงเดียวกัน
กลไกขับเคลื่อนควำมสำเร็จ คือ บทบำทของผู้นำ กำรประสำนงำนที่ใกล้ชิดระหว่ำงกลไกภำครัฐกับองค์กร
ชุมชนในระดับฐำนรำก กำรสอดประสำนกำรทำงำนร่วมกันขององค์กรชุมชนที่ ลดควำมเป็นเขตแดน ควำมเป็น
องค์กรแบบองค์กรใครองค์กรมันลงไป และเปลี่ยนเป็นกำรทำงำนขององค์กรชุมชนที่ตังอยู่ในพืนที่เดียวกัน มีสมำชิก
เป็นคน ๆ เดียวกัน ให้เป็นขบวนเดียวกัน รวมถึงกระบวนกำรที่นำเอำเรื่องหนีกับกำรจัดกำรเศรษฐกิจมำพิจำรณำ
ร่วมกัน (และออกแบบเป็ นเมนู บริ กำร) ทังก่อนและหลั งปรับโครงสร้ำง ต้องมุ่งทำควำมเข้ำใจต่อทัศนะของ
กำรก่อหนีแบบกู้หลำยที่เป็นหนีหลำยทำง
กำรจัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหนีกับรำยได้ทำงเศรษฐกิจแบบใหม่ อันเป็นกำรริเริ่มปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์
ของกำรก่อหนีหรือเงินทุนจำกกำรใช้จ่ำยเพื่อบริโภค ไปเป็นกำรริเริ่ม กำรส่งเสริมอำชีพ สร้ำงรำยได้ใหม่ ๆ ไม่ ว่ำ
จะเป็นกำรจั ดตังกองทุนส ำนึ กดี หรื อ กำรจั ดตัง และ/หรือประสำนงำนของวิสำหกิจชุมชนเพื่อสร้ำงรำยได้เป็น
หลักประกันที่จะนำไปชำระหนีของศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน เป็นกำรใช้กลไกของกองทุนในชุมชนให้เกิดประโยชน์
ต่อสมำชิก

ควำมสำมำรถขององค์กรชุมชน เป็นควำมสำเร็จของกำรพึ่งพำตนเองขององค์กรชุ มชน และกำรสร้ำง
ควำมเป็ นองค์กรขึนเป็นหัวขบวนของกำรพัฒนำในระดับชุมชน เป็นกำรริเริ่มจำกศักยภำพและควำมสำมำรถ
ของทุ น ทำงสั งคมที่ มี อยู่ ไปสร้ ำงเป็ น งำนที่ เกิ ดประโยชน์ ทำงเศรษฐกิ จของชุ มชน หรื อเป็ น ภำษำวิ ช ำกำรว่ ำ
กำรเคลื่อนย้ำยทุนทำงสังคม
ข้อเสนอแนะ
กำรพัฒนำงำนของศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน ควรขยำยพืนที่กำรดำเนินงำนให้ครอบคลุม
พืนที่ทั่วประเทศ และขยำยควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรชุมชนเพื่อร่วมจัดกำรหนี
กำรพั ฒ นำไปสู่ ข บวนของกำรแก้ ปั ญ หำควำมยำกจนและควำมเหลื่ อ มล ำของ สั ง คม
ควรพัฒนำควำมร่วมมือด้วย “แกน” ของชุมชนที่เข้มแข็ง และขยำยผลกำรดำเนินงำนร่วมให้เป็น
ส่วนหนึ่งของพืนที่ - ท้องถิ่น
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 การจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เป็ น กำรขยำยผลกำรจั ด ตังศูน ย์ จั ดกำรกองทุนชุมชน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุ นให้ห มู่บ้ำน/ชุมชนบูรณำกำรกลไกกำร
ท ำงำนในกำรบริ ห ำรจั ด กำรและแก้ ไ ขปั ญ หำหนี สิ น ของ
ประชำชน ในพืนที่ 76 จังหวัด จำนวน 107 แห่ง โดยดำเนินกำร
ในระดับส่วนภูมิภำค (จังหวัด/อำเภอ) ผ่ำนกิจกรรมดังนี
1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในแนวทำงกำรจัดตังศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน จำนวน 1 วัน
2) ศึกษำดูงำนศูนย์ จัดกำรกองทุน ชุมชนต้นแบบด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรหนี จำนวน 2 วัน
3) ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ ด ำเนิ น กำรจั ด ตั งศู น ย์
จัดกำรกองทุนชุมชน จำนวน 1 วัน
ซึ่งจำกกำรส่งเสริมกำรจัดตังศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน
ใ น ปี 2 5 6 3 ส่ ง ผ ล ใ ห้ ปั จ จุ บั น ก ร ม ก ำ ร พั ฒ น ำ ชุ ม ช น
มีศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำหนีสินครัวเรือน รวมทังสิน 1,031 แห่งทั่วประเทศ
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การพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
โครงกำรส่ งเสริมและพัฒนำกองทุนแม่ ของแผ่ นดิน
กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน ได้ รั บ ควำมไว้ ว ำงใจจำกรั ฐ บำล กระทรวงมหำดไทย และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) ให้เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำน/ชุมชน กำรพัฒนำกลไกแกนนำในพืนที่ให้เป็นพลังแผ่นดินในกำรต่อสู้กับยำเสพติด
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นยุทธศำสตร์พระรำชทำนของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อวิกฤติ มหันตภัยจำกปัญหำยำเสพติด โดยได้ทรง
พระรำชทำนทรัพย์ ส่วนพระองค์ผ่ำนเลขำธิกำร ป.ป.ส. โดยมีพระประสงค์ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน สำนักงำน ป.ป.ส. นำพระรำชทรัพย์ดังกล่ำว สมทบกับ
งบประมำณของสำนักงำน ป.ป.ส. และขอพระรำชทำนนำมจัดตังเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
ตังแต่ ปี งบประมำณ พ.ศ. 2555 กรมกำรพัฒ นำชุมชนได้ดำเนินกำรขับเคลื่ อนกองทุนแม่ของ
แผ่นดินมำอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตังแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2562 จำนวน 22,009 กองทุน
หมู่บ้ำนต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 878 หมู่บ้ำน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยำเสพติดให้ประชำชน โดยใช้กลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
ได้ร ับ จัด สรรงบประมำณเพื ่อ ขับ เคลื ่อ นโครงกำรส่ง เสริม และพัฒ นำกองทุน แม่ข องแผ่น ดิน เป็น เงิน
26,780,400 บำท มีผ ลกำรดำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมย่อย ดังนี
กิจกรรมหลักที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ดังนี

กิจกรรมย่อย 1

กิจกรรมย่อย 2

ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เครื อข่ายกองทุ นแม่ ของ
แผ่ นดิ นจั งหวั ด ในพื นที่
76 จั ง หวั ด ๆ ละ 1 รุ่ น
รวม 7,024 คน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการกองทุนแม่
ของแผ่นดินอาเภอ
ในพืนที่ 878 อำเภอ ๆ ละ
1 รุ่น รวม 22,009 คน/
หมู่บ้ำน

กิจกรรมย่อย 3
จัดทาคู่มือการ
ดาเนินงานกองทุน
แม่ของแผ่นดิน
โดยส่วนกลำง
2,360 เล่ม
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กำรดำเนินงำนกิจกรรมสร้ ำงควำมเข้ มแข็งกองทุนแม่ ของแผ่ นดิน
1. ตรวจสุขภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 22,009 กองทุน
ระดับ A จำนวน 4,480 แห่ง
ระดับ B จำนวน 14,989 แห่ง
ระดับ C จำนวน 2,540 แห่ง

11.54%

20.36%

68.10%

2. จัดทำยุทธศำสตร์ กฎระเบียบ กำรบริหำรจัดกำร และภำรกิจของเครือข่ำยกองทุน แม่ของแผ่นดินระดับ
จังหวัด/อำเภอ
3. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ เป็นกำรกระตุ้นและสร้ำงควำมตระหนักให้ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมตื่นตัว
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด มีกำรเฝ้ำระวังชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียงเพิ่มมำกขึน
4. จัดทำแผนพัฒนำหมู่บ้ำนในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีควำมเข้มแข็งตำมแนวทำงที่กรมฯ
กำหนดอย่ำงน้อย 1-2 กิจกรรม เช่น ทอดผ้ำป่ำจัดหำทุนเพิ่มแก่กองทุนแม่ฯ กำรรับรอง/ขยำยผลครัวเรือน
ปลอดยำเสพติด พัฒนำคณะกรรมกำร/สมำชิกในกำรป้องกันภัยยำเสพติด รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด จัด Mobile Unit ในชุมชน บ้ำน วัด โรงเรียน ส่งผู้ติดยำเข้ำค่ำยบำบัด ดำเนินชีวิตตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง และตังด่ำนตรวจเวรยำม เป็นต้น
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี

กิจกรรมย่อย 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 878 อาเภอ ๆ ละ 15 คน
รวม 13,170 คน

ประเมินหมู่บ้ำนตำมเกณฑ์ประเมินหมู่บ้ำนต้นกล้ำกองทุนแม่ฯ
12 ข้อ ของสำนักงำน ป.ป.ส.
คัดเลือก และแต่งตังคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนต้นกล้ำกองทุนแม่ฯ
จัดทำแผนปฏิบัติกำรพัฒนำหมู่บ้ำนต้นกล้ำกองทุนแม่ฯ
ตำมแนวทำงขับเคลื่อนกองทุนแม่ฯ 10 ขันตอน

กิจกรรมย่อย 2
สนับสนุนกิจกรรมต้นกล้ากองทุนแม่
ของแผ่นดิน 878 หมู่บ้าน เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมของหมู่บ้ำนต้นกล้ำในกำร
รับเงินขวัญถุงพระรำชทำน

รับสมัครสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนต้นกล้ำกองทุนแม่ฯ
ด ำเนิ น กิ จ กรรมตำมเป้ ำ หมำยที่ ก รมก ำหนดอย่ ำ งน้ อ ย
1 กิจกรรม เช่น กำรดำรงชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
กำรตั งด่ ำ นตรวจเวรยำม กำรเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมเครื อ ข่ ำ ย
กำรจัดกิจกรรมวันสำคัญ เป็นต้น
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ผลกำรดำเนินกิจกรรม
ผลผลิต 1. คณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำมำรถบริหำรจัดกำรกองทุนให้ เป็นไปตำม

วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ห มู่ บ้ ำ น/ชุ ม ชนปลอดภั ย จำกยำเสพติ ด ยึ ด หลั ก ธรรมำภิ บ ำล
และมีกำรประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
2. จังหวัด/อำเภอมีเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกและพลังสำคัญในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดควบคู่กับภำครัฐ
3. คณะกรรมกำรหมู่บ้ ำ นต้น กล้ ำกองทุ น แม่ ของแผ่ นดิ นมีค วำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรด ำเนิ นงำน
และกำรสร้ำงกลไกขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. มีกำรขยำยผลกำรดำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สำมำรถเป็นกลไกขับเคลื่อนพลังแผ่นดิน เอำชนะ
ยำเสพติดได้

ผลลัพธ์

1. หมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินปลอดภัยจำกยำเสพติด
2. หมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกแห่งมีกลไกกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ผลสั มฤทธิ์
1. คณะกรรมกำรกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ได้ รั บ เสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพ
ในกำรบริ หำรจั ดกำรกองทุนและกำรสร้ ำงกำรมีส่ วนร่วมของประชำชน
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
2. กองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับกำรวิเครำะห์ ศักยภำพ และมีกำรวำงแผน
พัฒนำกองทุนจำกกำรตรวจสุขภำพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนต้น กล้ำกองทุน แม่ของแผ่นดินได้รับควำมรู้ /
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ แนวทำงกำรดำเนินงำนกองทุนและเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมกำรเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. มีกำรขยำยผลกำรดำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สำมำรถเป็น
กลไกกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
5. มีคู่มือ/แนวทำงกำรดำเนินงำนที่ชัดเจนในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
กองทุนแม่ของแผ่นดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ

คู่มือการดาเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
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กำรจัดกิจกรรมวันสำคัญ

การดารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กำรเตรียมควำมพร้อมหมู่บ้ำนต้นกล้ำ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กำรประชุมเครือข่ำยระดับอำเภอ

กำรประชุมคณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัตงิ านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (สำนักงำน ป.ป.ส.) ได้สนับสนุนงบประมำณ
แก่กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชนในกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 654,600 บำท (หกแสนห้ำหมื่นสี่พันหกร้อยบำทถ้วน) ดำเนินกำร
2 กิจกรรม ดังนี

กิจกรรมที่ 1 : สร้างและพัฒนาหลักสูตร
วัตถุประสงค์/ระยะเวลา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรม

หลักสูตรที่จัดทา

เพื่อสร้ำงหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมนักวิชำกำรพัฒนำชุมชนจังหวัด/
อำเภอ และเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดำเนินกำร 4 วัน
- ภาคีเครือข่าย ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน ป.ป.ส. กอ.รมน. กรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น และเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม 15 คน
- จนท.พช. ได้แก่ นักทรัพยำกรบุคคล สถำบันกำรพัฒนำชุมชน 24 คน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน สำนักพัฒนำทุนฯ 7 คน และนักวิชำกำรพัฒนำ
ชุมชนจังหวัด/อำเภอ 8 คน รวมทังสิน 54 คน
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ยำเสพติดในปัจจุบัน ประวัติควำมเป็นมำ
หลักปรัชญำ แนวคิด และกระบวนกำรขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กำรอภิ ป รำยแลกเปลี่ย นประสบกำรณ์ กำรแบ่ งกลุ่ ม ออกแบบและ
นำเสนอหลักสูตร
3 หมวด 10 รำยวิชำ ได้แก่ 1. เติมควำมรู้สู่ชุมชน 2. พัฒนำกลไก
กำรขับเคลื่อนงำน 3. ก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงมีพลัง

กิจกรรมที่ 2 : จัดทาคู่มือและสื่อการสอน
จำนวน 1,400 ชุด ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 : ที่มำ วัตถุประสงค์ กำรใช้ประโยชน์
ส่วนที่ 2 : สังเขปรำยวิชำ power point เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำย จำนวน 7 วิชำ
ส่วนที่ 3 : องค์ควำมรู้วิทยำกร
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โครงกำรจัดนิทรรศกำรอนุรักษ์ และใช้ ประโยชน์ พนั ธุกรรมพืช
และภูมปิ ัญญำท้ องถิ่นให้ มนั่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชนได้ เ ข้ ำ ร่ ว มสนองพระรำชด ำริ ใ นโครงกำรอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จ พระเทพรั ตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ตังแต่ปี 2560
ในกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้ตระหนักถึงควำมสำคัญของทรัพยำกร
รู้จักกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2563 โครงกำร อพ.สธ. ได้ จั ด งำนประชุ ม และนิ ท รรศกำร ครั งที่ 10
“ทรั พยากรไทย ชาวบ้า นไทยได้ ประโยชน์ ปี 2562” ระหว่ำงวันที่ 29 พฤศจิกำยน - 5 ธันวำคม 2562
ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
อีสำน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ โดยมีหน่วยงำนสนองพระรำชดำริ
ร่วมประชุมและจัดแสดงนิทรรศกำรในครังนีด้วย
กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน โดยส ำนั ก พั ฒ นำทุ น และองค์ ก รกำรเงิ น ชุ ม ชนได้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม และ
จัดนิทรรศกำร “อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญำท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผ ลกำรดำเนิน งำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.-พช) กรมกำรพัฒนำชุมชน
2. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้กับประชำชนในกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน
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โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดาริ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้สนับสนุนงบประมำณ 365,100 บำท (สำมแสนหกหมื่นห้ำพันหนึ่ งร้อยบำทถ้วน) ให้ จั งหวั ดที่เป็นที่ตังศูนย์ เรียนรู้ ทุนชุมชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุ มชน
ตำบลขัวมุง อำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล และศูนย์เรียนรู้
ทุนชุมชนตำบลท่ำช้ำง อำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี ดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน
สู่กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนตำมแนวพระรำชดำริ งบประมำณศูนย์เรียนรู้ฯ ละ 121,700 บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมควำมพร้อมศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้
ทุนชุมชนตำมแนวทำงทฤษฎีใหม่ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล”
และมีกำรบริหำรจัดกำรทุนชุมชน นำไปสู่กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแต่ละศูนย์เรียนรู้
ได้จัดทำและปรับปรุงฐำนเรียนรู้ ด้ำนอำชีพ ดังนี

ฐานการเรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน

1

ตาบลขัวมุง

2

- ปลูกผักสวนครัว
- เลียงกบ/ปลำนิล/ไก่ไข่
- เพำะเห็ดนำงฟ้ำ
- ทำนำหมักชีวภำพ
- ทำปุ๋ยอินทรีย์
- ใช้สำรชีวภัณฑ์แทนเคมี
- ทำลูกประคบสมุนไพร

3

ตาบลท่าช้าง
- ปลูกข้ำว/ผักสวนครัว
- ปลูกพุทรำสำมรส
- เพำะเห็ดนำงฟ้ำ
- ปลูกแก้วมังกร/ดำวเรือง
- เลียงปลำหมอไทย/ไก่
- กำรแพทย์แผนไทย
- ทอเสื่อ

ตาบลละงู
- ปลูกข้ำว/ผักสวนครัว
- ปลูกยำงพำรำ/ปำล์มนำมัน
- ทำสวนสมุนไพร
- สวนไม้โตเร็ว/ไม้ผล
- ไม้ไผ่เชิงอุตสำหกรรม
- มะนำวในท่อซีเมนต์
- เลียงปลำดุก
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย และยกระดับแหล่งเรียนรู้การพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
กรมกำรพัฒนำชุมชน เป็น 1 ใน 12 หน่วยงำน ที่ร่วมสนองพระรำชดำริโครงกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำ
หินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ โดยมีพืนที่รับผิดชอบ จำนวน 31 ไร่
54 ตำรำงวำ ตังแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมำ โดยได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบงำนพัฒนำชุมชนในศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ในด้ำน “กำรส่งเสริมศิลปหัตถกรรม และอุตสำหกรรมในครัวเรือน”
เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลำงกำรฝึ ก อบรมด้ ำ นกำรฝึ ก อำชี พ และถ่ ำ ยทอดวิ ท ยำกำรแผนใหม่ ใ นด้ ำ นอำชี พ ทั่ ว ไป
และงำนด้ำนศิลปำชีพ ให้กับประชำชนและหน่วยงำนทีส่ นใจเพื่อเป็นอำชีพเสริม
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน ได้ดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำย และยกระดับแหล่ งเรียนรู้กำรพัฒนำทุนชุมชนตำมแนวพระรำชดำริ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสื บสำนงำน
ศิลปหัตถกรรมและอุตสำหกรรมในครัวเรือนตำมแนวพระรำชดำริ พัฒนำฐำนกำรเรียนรู้กำรพัฒนำทุนชุมชนตำม
แนวพระรำชดำริให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสำมำรถรองรับผู้มำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำนตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ทุน ชุมชนด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนในงำนหัตถกรรมและ
อุตสำหกรรมในครัวเรือน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี

leoyd

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับแหล่งเรียนรู้การพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เป็นกำรสนับสนุน พัฒนำฐำน
กำรเรียนรู้ภำยในส่วนงำนพัฒนำชุมชนฯ จำนวน 5 ฐำน ได้แก่
1) ฐำนกำรทอผ้ำ
2) ฐำนกำรเดินเส้นทอง
3) ฐำนกำรจักสำนและทอเสื่อจำกเส้นใยจำกพืช
4) ฐำนกำรตีเหล็ก และกำรทำเตำอเนกประสงค์
5) ฐำนบ้ำนพอเพียง
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ฐานการเรียนรู้ภายในส่วนงานพัฒนาชุมชน
ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ทอผ้ำ

ตีเหล็ก

จักสำนและทอเสื่อจำกเส้นใยจำกพืช

เดินเส้นทอง

บ้ำนพอเพียง

ทำเตำอเนกประสงค์

กิจกรรมย่อยที่ 2 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของส่วนงานพัฒนาชุมชนฯ
 จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนของส่วนงำนพัฒนำชุมชนฯ จำนวน 1 เรื่อง
 แผ่นพับประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนของส่วนงำนพัฒนำชุมชนฯ จำนวน 2,600 แผ่น

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
กิจกรรมย่อยที่ 1 สนับสนุนวัสดุการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเครือข่าย
จานวน 6 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มทอผ้ำบ้ำนเนินน้อย หมู่ที่ 20 ตำบลท่ำตะเกียบ อำเภอท่ำตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
2) กลุ่มกระเป๋ำสำนจำกเส้นพลำสติกและกระจูดบ้ำนโคกหัวข้ำว หมู่ที่ 3
ตำบลท่ำถ่ำน อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้ำแฝกบ้ำนแหลมตะคร้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเกำะขนุน
อำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
4) กลุ่มเขียนเส้นลำยทองบ้ำนชำป่ำหวำย หมู่ที่ 9 ตำบลเกำะขนุน อำเภอพนมสำรคำม
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
5) กลุ่มตัดเย็บผ้ำขำวม้ำ หมู่ที่ 15 ตำบลท่ำกระดำน อำเภอสนำมชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
6) กลุ่มวิสำหกิจชุมชนหัตถกรรมชุมชนคนรักษ์แฝกเนินเหล่ำ ตำบลหนองนำใส
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว

จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ดังนี

กิจกรรมย่อยที่ 2 สนับสนุนทางด้านวิชาการ
โดยส่ ว นงานพั ฒ นาชุ ม ชนฯ ได้ เ ข้ า ไป
สนั บ สนุ น ทางด้ า นช่ อ งทางการตลาด
การสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ และ
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการต่ อ ยอด
ผลิ ตภั ณฑ์ใ ห้ เติ บโตอย่า งยั่ง ยืนในพื้น ที่
กลุ่ มเครื อข่ ำยจำนวน 6 กลุ่ ม ระหว่ำ ง
วันที่ 24 - 27 สิงหำคม 2563
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โครงการงบประมาณสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.)
ในปี ง บประมำณ 2563 กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน ได้ รั บ งบประมำณสนั บ สนุ น จำกส ำนั ก งำน กปร.
ในกำรดำเนินงำนพัฒนำชุมชนในศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำเขำหินซ้อนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ในกำรดำเนิน
โครงกำร จำนวน 8 โครงกำร งบประมำณรวม 599,423 บำท ได้แก่
1. โครงกำรสำธิตกำรทอผ้ำ - กำรทอเสื่อ – กำรจักสำนเส้นใยพืช – กำรตีเหล็ก
2. โครงกำรส่งเสริมงำนด้ำนศิลปำชีพสู่โรงเรียนและงำนทำเตำอเนกประสงค์หมู่บ้ำนรอบศูนย์
3. โครงกำรสำธิตกำรเดินเส้นลำยทอง
4. โครงกำรขยำยผลหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงสู่พืนที่หมู่บ้ำนรอบศูนย์ฯ
5. โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์และจุดเช็คอินถ่ำยภำพ บริเวณศูนย์กำรเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงกำรจัดซือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว (จักรตีนตะกุย)
7. โครงกำรจ้ำงเหมำปรับปรุงอำคำรฝึกอบรมและหอพัก (ห้องนำชัน 2)
8. โครงกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อพัฒนำและต่อยอดผลิตภัณฑ์
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กำรเสริมสร้ ำงธรรมำภิบำลทุนชุมชน

1

พัฒนำศักยภำพผู้เชี่ยวชำญด้ำนทุนชุมชน

กรมกำรพัฒนำชุมชนมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมมั่นคงและมีเสถียรภำพ โดยได้ส่งเสริม สนับสนุน
ให้มีกำรจัดตังกองทุนต่ำง ๆ ขึน เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนกำรเงินในกำรลงทุนประกอบอำชีพ และจัดสวัสดิกำร
ซึง่ เป็นเงินทุนและกองทุนที่ภำครัฐสนับสนุน ได้แก่ โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) และเงินทุน
ของประชำชนที่กรมกำรพัฒนำชุมชนส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำชนร่วมกันดำเนินกำร เช่น กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อกำรผลิต ในกำรดำเนิน งำนของทัง 2 กองทุน ยังมีปัญหำกำรชำระคืนเงินยืมตำมสัญญำ ปัญหำหนี
ค้ ำ งช ำระ และกำรร้ อ งเรี ย นจำกสมำชิ ก ในเรื่ อ งกำรบริ ห ำรจั ด กำรของคณะกรรมกำร ประกอบกั บ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันเจ้ำหน้ำที่กรมกำรพัฒนำชุมชนที่อยู่ในพืนที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ ใหม่ ยังไม่มีประสบกำรณ์
ในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุนทุนชุมชนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบเท่ำที่ควร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน ได้รับงบประมำณในกำร
ขับเคลื่อนพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน โดยจัดทำโครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เชี่ยวชำญด้ำนทุน
ชุมชน เพื่อส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ติดตำม กำกับ ดูแ ลกองทุนในชุ มชนให้ มีกำรบริห ำรจัดกำรเป็นไปด้ว ย
ควำมเรี ยบร้ อย มีควำมโปร่ งใส เกิดควำมเข้มแข็ง และมีธ รรมำภิบำล รวมถึงพัฒ นำงำนของเจ้ำหน้ำที่
พัฒนำชุมชนให้เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร แนวทำงปฏิบัติ และทักษะในกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนในด้ำน
ทุนชุมชนต่ำง ๆ สำหรับบริหำรจัดกำรในพืนที่ชุมชนให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 2 โครงกำร ดังนี

1. อบรมให้ความรู้
“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชน”
2. มอบรางวัล/เชิดชูเกียรติ
“โครงการยกระดับการพัฒนางานทุนชุมชน”
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ผลการดาเนินงาน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชน
งบประมำณ 1,554,400 บำท
ดำเนินกำรฝึกอบรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนงำนทุนชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนทุนชุมชน และสำมำรถสนับสนุนกำรดำเนินงำนทุนชุมชน
ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยประกอบด้ ว ยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ พั ฒ นำชุ ม ชนอ ำเภอ
ที่ มี อ ำยุ ร ำชกำรระหว่ ำ ง 1 - 5 ปี หรื อ ตำมควำมเหมำะสมที่ จ ะเป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชำญ
ด้ำนทุน ชุน จำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวม 152 คน โดยดำเนินกำร ณ โรงแรม
เอบีน่ำ เฮำส์ ถนนวิภำวดีรังสิต ซอย 64 กรุงเทพฯ
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2. โครงการยกระดับการพัฒนางานทุนชุมชน
งบประมำณ 363,600 บำท
มอบรำงวั ล /เชิ ด ชู เ กี ย รติ เพื่ อ สร้ ำ งขวั ญ ก ำลั ง ใจให้ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นทุ น ชุ ม ชน
โดยกำรพิจำรณำคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรพัฒนำ ศักยภำพผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนทุนชุมชน และนำควำมรู้ไปพัฒนำงำนทุนชุมชนในพืนที่ของตนเองที่รับผิดชอบได้อย่ำงเหมำะสม
และเกิดประโยชน์กับกลุ่ม/กองทุนในชุมชน จำนวน 36 คน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่
 ประชุ ม คณะท างานพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นทุ น ชุ ม ชนดี เ ด่ น
ประจาปี 2563
ร่วมกันพิจำรณำแนวทำง และเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้เชี่ยวชำญด้ำนทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี
2563 ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน จำนวน
15 คน ดำเนินกำรจัดประชุมฯ จำนวน 2 ครัง ครังที่ 1 วันที่ 27 พฤษภำคม 2563 และครังที่ 2
วันที่ 17 กรกฎำคม 2563 ณ ห้องประชุม 3001 ชัน 3 กรมกำรพัฒนำชุมชน งบประมำณ 17,400 บำท
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชนดีเด่น ประจาปี 2563
โดยกำหนดเกณฑ์ และพิจำรณำคัดเลือกผู้เชี่ยวชำญด้ำนทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563
ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้ตรวจรำชกำรกรม จำนวน 4 คน และเจ้ำหน้ำที่สำนักพัฒนำทุน
และองค์ กรกำรเงิน ชุ ม ชน จ ำนวน 5 คน ด ำเนิน กำรจั ดประชุ ม ฯ ในวั นที่ 30 กรกฎำคม 2563
ณ ห้องประชุม 3001 ชัน 3 กรมกำรพัฒนำชุมชน งบประมำณ 22,200 บำท
 สนับสนุนการยกระดับงานพัฒนาทุนชุมชน
ดำเนินกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้เชี่ยวชำญด้ำนทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 36 คน
โดยสนับสนุนงบประมำณ เพื่อไปพัฒนำงำนด้ำนทุนชุมชนในพืนที่อำเภอที่รับผิดชอบ จำนวน 9,000 บำท
งบประมำณ 324,000 บำท
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ผลสาเร็จ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชน

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนทุนชุมชน
ในด้ำนวิชำกำร แนวทำงปฏิบัติ และทักษะกำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนทุนชุมชน

เชิงคุณภาพ
เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนนำควำมรู้ไปสนับสนุนกำรขับเคลื่อนพัฒนำงำนด้ำนทุนชุมชนได้อย่ำง
เหมำะสมกับบริบทในพืนที่ของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่ม /กองทุนในชุมชนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ เกิดกำรมีส่วนร่วมและบูรณำกำรทำงำนร่วมกันในกำรดำเนินงำนและพัฒนำ
งำนทุนชุมชน
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โครงการศึกษาการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.))

กรมกำรพัฒนำชุมชน เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.)
ด้ว ยกำรสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น ในกำรประกอบอำชีพ ให้ กั บครัว เรือ นในหมู่ บ้ำ นเป้ ำหมำย โครงกำร กข.คจ.
เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ให้มีกำรสร้ำงอำชีพ และเพิ่มรำยได้ ยกระดับคุณภำพชีวิตสำมำรถเลียงดูตนเอง
และครอบครั วได้อย่ำงยั่งยื น โดยให้ คณะกรรมกำร กข.คจ. หมู่บ้ำน เป็นผู้บริหำรจัดกำรเงินทุน และมี
เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตำม และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
กข.คจ. ปัจจุบันยังมีครัวเรือนเป้ำหมำยที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตยืมเงินไปเป็น
จำนวนมำก หำกมีกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่เข้มแข็ง อำจก่อให้เกิดปัญหำในกำรชำระหนีของครัวเรือนเป้ำหมำย
รวมทังปัญหำกำรทุจริตได้
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน ได้ดำเนินกำรศึกษำ
หำสำเหตุของปัญหำ และกำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ จึงได้จัดทำโครงกำรศึกษำกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) ขึน เพื่อทบทวนโครงกำรฯ และหำแนวทำง/วิธีกำรป้องกันใน
กำรแก้ไขปัญหำเงินทุน กข.คจ. ให้มีกำรบริ หำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และเป็นไปตำมแนวทำงที่
กรมกำรพัฒ นำชุมชน ส่ งเสริ ม สนั บ สนุน รวมทังได้ล งพืนที่ติดตำม สนับสนุนกำรบริห ำรจัดกำรเงินทุน
โครงกำร กข.คจ. ในพืนที่หมู่บ้ำน กข.คจ. ทีม่ ีปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรเงินทุน ดังนี

“ โครงการศึกษาการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)”
งบประมำณ 805,220 บำท

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
งบประมำณ 413,120 บำท
ดำเนินกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยน ระดมควำมคิดเห็นกำรดำเนินงำน
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำวิเครำะห์ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน (กข.คจ.) กลุ่ มเป้ำหมำยประกอบด้ว ยเจ้ำหน้ำที่
พัฒนำชุมชนจังหวัดและอำเภอในจังหวัดที่มีโครงกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน (กข.คจ.) พืนที่หมู่บ้ำนที่ต้องเร่งรัดติดตำมกำรชำระ
คืนเงินยืมตำมสัญญำ จำนวน 18 จังหวัด ๆ ละ 3 คน รวม 54 คน
ระหว่ำงวันที่ 30 - 31 มกรำคม 2563 โดยดำเนินกำร ณ โรงแรม
ทีเค พำเลช โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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2. สนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
งบประมำณ 392,100 บำท
ลงพืนที่ติดตำม สนับสนุนหมู่บ้ำน กข.คจ. ที่มีเงินทุนเสียหำย หรือมีปัญหำกำรบริหำรจัดกำร
เงิน ทุน โครงกำร กข.คจ. รวมทังจั งหวัดที่มี กำรรำยงำนภำวะหนีสิ นค้ำ งช ำระ กำหนดด ำเนินกำร
ระหว่ำงวันที่ 10 กุมภำพันธ์ - 20 มีนำคม 2563 จำนวน 18 จังหวัด ๆ ละ 2 หมู่บ้ำน ได้แก่ ขอนแก่น
ชัยภูมิ อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ น่ำน ลำปำง เชียงรำย ปรำจีนบุรี สระบุรี หนองคำย นครพนม
สกลนคร นรำธิวำส นครศรีธรรมรำช ตรัง กำญจนบุรี และสุพรรณบุรี

ผลสาเร็จ

“ โครงการศึกษาการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)”

เชิงปริมาณ
กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 54 คน ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทบทวนกำรดำเนินงำนโครงกำรแก้ไข
ปั ญ หำควำมยำกจน (กข.คจ.) และร่ ว มกัน แก้ ไขปัญ หำกำรบริ ห ำรจั ดกำรเงิน ทุน กข.คจ.
ให้เป็นไปตำมระเบียบฯ /แนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร กข.คจ.

เชิงคุณภาพ
มีรูปแบบ (Model) ในกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.)
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน
1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ และสนับสนุนให้นำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. กำรประเมินศักยภำพกองทุนแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
ตำมหลักธรรมำภิบำล โดยใช้แบบประเมิน online ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
3. บูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อขยำยผลกำรกำรจัดตังศูนย์จัดกำร
กองทุนชุมชนให้ครอบคลุมอย่ำงน้อย ตำบลละ 1 แห่ง ทั่วประเทศ
4. คั ดเลื อกหมู่ บ้ ำ นกองทุ น แม่ ของแผ่ น ดิ นต้ นแบบเพื่อ เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ กำรบริห ำรจั ดกำร
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด และจัดทำระบบฐำนข้อมูลผ่ำนระบบ application
5. ขยำยผลกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญกองทุนชุมชนให้ครอบคลุมทุกพืนที่ทั่วประเทศ
6. จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงไว้รองรับสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึน จนไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำม
แผนปฏิบัติกำร เช่น ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-2019)
7. มีระบบกำรให้รำงวัลที่เหมำะสมเพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้เจ้ำหน้ำที่และคณะกรรมกำรกองทุน
ชุมชนที่ดำเนินงำนประสบผลสำเร็จ
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สทอ. Forum
สทอ. Forum มีจุดเริ่มต้นมำจำกแนวควำมคิดที่ว่ำ จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน
โดยมองว่ำ เจ้ำหน้ำที่สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อน
งำนให้บรรลุผลสำเร็จตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย มีควำมจำเป็นต้องพัฒนำศักยภำพและองค์ควำมรู้
ทำงกำรเงิน ซึ่งถือเป็นรำกฐำนของกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำระบบทุนชุมชน และกำรบริหำรจัดกำร
ทุนชุมชน สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน จึงได้ดำเนินกำรจัดประชุม สทอ. Forum ขึน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชนได้มีกำรจัดประชุม สทอ.
Forum จำนวน 3 ครัง ดังนี
สทอ. Forum ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2563 ภำยใต้หัวข้อ “ควำมรู้ทำงกำรเงิน
(Financial Literacy)” โดยมีนำยปณิธำน สุขสำรำญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรส่วนนโยบำยกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน
สำนักนโยบำยกำรออมและกำรลงทุน สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง ได้มำชีแจงนโยบำยทำงกำรเงิน
และควำมรู้ทำงกำรเงิน (Financial Literacy) พร้อมเสนอแนะว่ำกำรดำเนินงำนในภำรกิจของสำนักพัฒนำทุนฯ
ที่ผ่ำนมำ ได้ขับเคลื่อนกำรพัฒนำทักษะทำงกำรเงินแก่คนในชุมชนได้เป็นอย่ำงดี แต่เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน
ต้องแบกรับภำระในกำรขั บเคลื่ อนงำนทุกเรื่ อง จึงขอเสนอแนะให้ปรั บบทบำทเจ้ ำหน้ ำที่ พัฒนำชุ มชน
เป็นผู้อำนวยควำมสะดวก (Facilitator) และมีหน่วยงำนภำคกำรเงินเป็นผู้ประสำนงำน (Distributors) ซึ่งช่วย
ขับเคลื่อนอีกทำงหนึ่ง เช่น โครงกำรหมอคลังอำสำของกรมบัญชีกลำงที่พร้อมบูรณำกำรกับหน่วยงำนในส่วน
ภูมิภำค เพื่อกำรเข้ำถึงประชำชน (Outreach) มำกขึน และในอนำคตควรมีกำรจ้ำงที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน
(Money Coach) เพื่อทำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำปัญหำทำงกำรเงินที่มีควำมซับซ้อนให้กับประชำชนในพืนที่
จำกนันผู้แทนจำกบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ได้มำอธิบำยถึงควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำน
ในกำรพัฒนำทักษะทำงกำรเงินแก่คนในชุมชน ผ่ำนกิจกรรม “เงินติดล้อ ชีวิตหมุนต่อได้” โดยเน้น
กำรปรั บ พฤติกรรม/ทัศนคติทำงกำรเงิน อย่ำงเป็นขันตอนโดยเริ่มจำกกำรลด ละ เลิกสิ่ งที่ไม่ดี
(กำรเล่ น กำรพนั น , อบำยมุ ข ต่ ำ ง ๆ) กำรกระตุ้ น ให้ มี ค วำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ และกำรมี ส่ ว นร่ ว ม
มี ก ำรปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบกิ จ กรรมให้ เ หมำะสมตำมสถำนกำรณ์ ห รื อ ตำมกลุ่ ม เป้ ำ หมำย
โดยประสำนงำนกับผู้นำชุมชนในกำรคัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำย และจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร
ให้เหมำะสม จำกนันจึงลงพืนที่ดำเนินกำร และติดตำมผลอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง ใช้ระยะเวลำ
ประมำณ 1 ปี เพื่อให้เห็นพัฒนำกำรของผู้ เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้อย่ำงชัดเจน นำไปสู่ กำรลดหนี
ปลดหนีได้อย่ำงยั่งยืน
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สทอ. Forum ครั้งที่ 2 จัดเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2563 ภำยใต้หัวข้อ “มุมมองกำรทำงำน
ทุนชุมชนในพืนที่ ผ่ำนผลิตภัณฑ์ 4 งำนหลัก ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.) และศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน” โดยได้เชิญผู้อำนวยกำร
กลุ่มงำน และนักวิชำกำรพัฒนำชุมชน จำนวน 6 คน ที่มีประสบกำรณ์ทำงำนในพืนที่ มำร่วมเสวนำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรวิเครำะห์และกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำน
ในภำรกิจของสำนักพัฒนำทุนฯ ต่อไป
จำกนันในช่วงบ่ำย รศ.ดร.ปัทมำวดี โพชนุกูล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรด้ำนนโยบำยและแผน
ยุทธศำสตร์ สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้มำพูดคุย
ชวนคิดกับงำนกองทุนชุมชน ภำยใต้หัวข้อ “ทิศทำงกำรพัฒนำองค์กรกำรเงินชุมชน ของกรมกำร
พัฒนำชุมชน โดยได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่ำ ปัจจุบันคนในชุมชนใช้ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน
ที่ห ลำกหลำย ดัง นั น ส ำนั กพัฒ นำทุ น ฯ ต้องพิจำรณำว่ำหำกปรับเปลี่ ย นรูป แบบ กระบวนกำร
ดำเนินงำน จะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของคนในชุมชนได้มำกกว่ำหรือไม่ และควรค้นหำ
นวัตกรรมกำรเงินใหม่ ๆ พร้อมดึงเยำวชน/คนรุ่นใหม่เข้ำมำทำงำน ซึ่งถือเป็นมุมมองจำกผู้เชี่ยวชำญ
ในเรื่ององค์กรกำรเงินชุมชนโดยตรง
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สทอ. Forum ครั้งที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2563 โดยได้เชิญ ดร. สุนทร คุณชัยมัง
รองคณบดี ฝ่ ำ ยสื่ อ สำรองค์ ก รและพั น ธกิ จ สั ง คม วิ ท ยำลั ย พั ฒ นศำสตร์ ป๋ ว ย อึ๊ ง ภำกรณ์
มหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ และอำจำรย์ พิ ม พ์ ช ฎำ ธนกุ ล ด ำรง ผอ.สถำบั น วิ จั ย เพื่ อ กำรพั ฒ นำ
นวั ต กรรมสั ง คม มหำวิ ท ยำลั ย รั ง สิ ต น ำเสนองำนวิ จั ย เรื่ อ ง “กำรพั ฒ นำกลุ่ ม องค์ ก รฐำนรำก
เพื่อ รองรั บ ต่อกำรจั ดกำรปั ญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่ อมล ำของสั งคม” ซึ่งคณะวิทยำกร
เสนอแนะว่ ำ กำรพั ฒ นำงำนของศู น ย์ จั ด กำรกองทุ น ชุ ม ชน ควรขยำยพื นที่ ก ำรด ำเนิ น งำนให้
ครอบคลุม พืนที่ทั่วประเทศ และควรขยำยควำมร่ว มมือระหว่ำงองค์กรชุมชนเพื่อร่วมจัดกำรหนี
จัดตังเครือข่ำย “ต้นแบบตัวคูณ” เริ่มต้นจำกศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนที่ ได้รับรำงวัล ทำหน้ำที่เป็น
พี่เลียงแนะนำกำรบริห ำรหนี กับองค์กรชุมชนของหมู่บ้ำน/ชุมชนอื่นที่รวมตัว กันในแบบเดียวกับ
ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน (ชุมชนเข้มแข็ง เชื่อมและขยำยงำนไปยังหมู่บ้ำนที่เข้มแข็งและมีควำมพร้อม)
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การพัฒนาตนเองผ่านการเรียน e-Learning
กรมกำรพัฒนำชุมชน โดยสถำบันกำรพัฒนำชุมชนได้จัดทำระบบกำรพัฒนำบุคลำกรนอก
ระบบชั นเรี ย น โดยกำรพั ฒ นำบทเรี ย น e-Learning ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เพื่ อ เป็ น ทำงเลื อ กหนึ่ ง
ในกำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองของบุคลำกรได้อย่ำงกว้ำงขวำงเข้ำถึงง่ำย ในปัจจุบันได้มี บทเรียน
e-Learning ที่มีกำรเผยแพร่และบริกำร จำนวน 60 บทเรียน วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลำกร
กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้พัฒนำตนเองในระบบกำรพัฒนำบุคลำกรนอกระบบชันเรียน และเป็นช่อง
ทำงกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในด้ำนกำรพัฒนำชุมชนและด้ำนที่เกี่ยวข้องให้แก่
บุคลำกรในสังกัดกรมกำรพัฒนำชุมชนและผู้นำชุมชน
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลำกรในสังกัดได้มีโอกำสได้พัฒนำตนเองผ่ำนบทเรียน e-Learning ที่สำมำรถศึกษำและเรียนรู้
บทเรียนได้ด้วยตนเอง ทำให้มีควำมรู้ มีทักษะที่พร้อมสำหรับกำรปฏิบัติงำนตอบสนองนโยบำยและ
งำนสำคัญของกรมกำรพัฒนำชุมชน และสำมำรถนำควำมรู้จำกบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนได้ จึงได้ กำหนดให้กำรพัฒนำตนเองผ่ำนกำรเรียน e-Learning
เป็นหนึ่งในเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคล โดยกำหนดให้บุคลำกรลงทะเบียนเรียนผ่ำนกำรเรียน
e-Learning ของสถำบันกำรพัฒนำชุมชน จำนวน 2 หลักสูตร และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำนวน 1 หลักสูตร
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4

ควำมภำคภูมิใจ
จำกควำมทุ่มเทในกำรทำงำนที่ผ่ำนมำ บวกกับวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นของสำนัก
พัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน นั่นคือ คนในองค์กรมีควำมเป็นพี่เป็นน้อง เป็นครอบครัว
เดียวกัน มีควำมรัก สำมัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วม และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในกำรทำงำนโดยใช้รูปแบบ Cross Function รวมทังมีค่ำนิยมองค์กร ABC DEF S&P
ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในกำรขับเคลื่อนงำนของกรมกำรพัฒนำชุมชน ตำมประเด็นกำรพัฒนำที่ 3
เสริ มสร้ำงทุ นชุ มชนให้ มี ธรรมำภิ บำล ให้ สำมำรถบรรลุ เป้ ำหมำยที่ กำหนดได้ ส่งผลให้ เกิ ดควำม
ภำคภูมิใจในผลงำนที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนจนได้รับรำงวัลเป็นสิ่งกำรันตีควำมตังใจในกำรทำงำน
ของสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้รับรำงวัล ดังนี
1. รางวัล รักษาสภาพความเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชน
ใสสะอาด “ต้นแบบ” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส ำนั ก พั ฒ นำทุ น และองค์ ก รกำรเงิ น ชุ ม ชน ได้ รั บ กำร
พิจ ำรณำจำกคณะกรรมกำรฯ พิจ ำรณำเป็นหน่ว ยงำนพัฒ นำ
ชุ ม ชนใสสะอำด “ต้ น แบบ” เป็ น ระยะเวลำ 3 ปี ติ ด ต่ อ กั น
(ปี 2560 – 2562) โดยในปี 2563 สำนักพัฒนำทุนฯ สำมำรถรักษำ
สภำพควำมเป็ น หน่ วยงำนพัฒ นำชุมชนใสสะอำด “ต้นแบบ”
ได้อีกหนึ่งปี
--------------------------------------------------------------------------2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์ความรู้ดีเด่นระดับ
หน่ ว ยงาน ประเภทที่ 3 หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง โครงการ
ตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM MARKET)
สำนักพัฒนำทุนฯ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
องค์ควำมรู้ดีเด่นระดับหน่วยงำน ประเภทที่ 3 หน่วยงำนส่วนกลำง
ชุ ด ควำมรู้ “ศู น ย์ จั ด กำรกองทุ น ชุ ม ชน กุ ญ แจปลดหนี
Keys Success”
---------------------------------------------------------------------------
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5

ก้ำวต่ อขปของ
สำนักพัฒนำทุนและองค์ กรกำรเงินชุ มชน
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนงำนสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชนได้กำหนดกำรดำเนินงำน
ภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมกำรพัฒนำชุมชน โดยกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกองทุนชุมชนให้มีธรรมำภิบำล ตำมประเด็นกำรพัฒนำ เรื่องที่ 3 เสริมสร้ำงทุนชุมชน
ให้มีธรรมำภิบำล ซึ่งมีแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรเข้ำถึงแหล่งทุน และพัฒนำทุนชุมชน
เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ให้ชุมชนสำมำรถจัดกำรทุนชุมชนเพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ไปสู่เป้ำหมำยสูงสุดภำยใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชนได้กำหนดกำรขับเคลื่อน
กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจ ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก โครงกำร
เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภำครัฐเพื่อกำรเข้ำถึงแหล่งทุน
และแผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
หมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีรำยละเอียด ดังนี

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำและส่ งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก
โครงกำรเพิม่ ประสิ ทธิภำพกำรบริหำรกองทุนเพือ่ เกษตรกรและ
แหล่งสิ นเชื่อภำครัฐเพือ่ กำรเข้ ำถึงแหล่งทุน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้กองทุนชุมชนบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ครัวเรือนเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำถึงแหล่งทุนใช้ประโยชน์จำกแหล่งทุนชุมชน
ให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
เป้ำหมำย

1. กองทุนชุมชนเป้ำหมำยมีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
จำนวน 6,000 กลุ่ม/หมู่บ้ำน
2. ประชำชนเข้ำถึงแหล่งทุนมีอำชีพ มีรำยได้ จำนวน 150,000 คน

ตัวชี้วดั

1. ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงแหล่งทุน 150,000 คน
2. กองทุนชุมชนมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล
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ขับเคลื่อนภายใต้ 2 กระบวนงาน คือ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 2. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
1.1 พัฒนำกลไกกำรขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตำมหลักธรรมำภิบำล
1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงกองทุนชุมชนตำมหลักธรรมำภิบำล
2) พัฒนำศักยภำพผู้เชี่ยวชำญด้ำนทุนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564
1.2 สนับสนุนกองทุนชุมชนตำมหลักธรรมำภิบำล
1) ปรับปรุงฐำนข้อมูลกองทุนชุมชนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
2) จัดทำสมุดบัญชีกองทุนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.)
1.3 พัฒนำศักยภำพกองทุนชุมชน
1) พัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตโดยโรงเรียน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
2) พัฒนำศักยภำพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตสู่มำตรฐำน SMART Saving Group
3) ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.)
1.4 ประกำศควำมสำเร็จกองทุนชุมชนสู่กำรเป็นต้นแบบ
1) เพิ่มศักยภำพกำรขับเคลื่อนโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (กข.คจ.)
สู่แหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ
2) ศูนย์สำธิตกำรตลำดต้นแบบ
3) เสริมสร้ำงศักยภำพกิจกรรมเครือข่ำยธุรกิจชุมชน
1.5 สนองพระรำชด ำริ โ ครงกำรอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)
1) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจกำรดำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.)
2) จัดทำสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.6 ส่งเสริมศิลปำชีพตำมแนวพระรำชดำริ
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2. ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร Mobile Clinic สร้ำงสุขกองทุนชุมชน
2.2 กำรแก้ปัญหำหนีสินภำคครัวเรือนของประชำชนโดยศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน
1) จัดตังศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน
2) ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนบริหำรจัดกำรหนี “สำนึกดี แผนดี บริหำรหนีได้”
3) ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชนสู่กำรเป็นต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหนี

แผนงำนบูรณำกำรป้ องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ตดิ ยำเสพติด
โครงกำรส่ งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนกองทุนแม่ ของแผ่ นดิน 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดให้ประชำชนโดยใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เป้าหมาย 1. ชุมชนปลอดภัยจำกยำเสพติด
2. หมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ตัวชี้วัด

1. หมู่บ้ำน/ชุมชนปลอดภัยจำกยำเสพติด 23,765 หมู่บ้ำน
2. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ขับเคลื่อนภายใต้ 2 กระบวนงาน คือ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.1 เพิ่มศักยภำพคณะกรรมกำรเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
1.2 เพิ่มศักยภำพคณะกรรมกำรศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
1.3 สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมำชีพชุมชนแก่เยำวชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ผ่ำนกำรบำบัด

2. พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.2 สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้ำนต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน
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ภาคผนวก

สทอ. CDD Change for Good เสริมสร้างทุนชุมชนให้มธี รรมาภิบาล
บทความ สทอ. เรื่องที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563

B
B

บทความ : ณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม
กรรม์ภิรมย์ สุริยะศรี

ตอนที่ 2 การออมเชิงคุณภาพเพื่อชีวิตวัยเกษียณ

พฤติ กรรมการออมของคนไทย จากผลสารวจของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า คนไทยในปัจจุบันมีการออมเงิน
คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 77.4 ของประชากรทั้งหมด โดยร้อยละ
47.4 เป็นการออมระยะสั้น ส่วนร้อยละ 52.6 เป็นการออมระยะยาว
ซึ่งแบ่งออกเป็นการออมเพื่อการซื้อบ้าน การออมเพื่อการศึกษาบุตร
และการออมเพื่อยามเกษียณ แสดงให้เห็นว่าคนไทยที่คิดวางแผน
ออมเงินเพื่อยามเกษียณยังมีจานวนน้อย หากพิจารณาการวางแผน
เก็บออมเพื่อยามเกษียณของคนไทยส่วนใหญ่ มีเ พียงร้อยละ 25
เท่านั้น ที่มีการวางแผนเก็บออมเพื่อยามเกษียณและสามารถทาตาม
แผนที่วางเอาไว้ได้ (ภาพที่ 1)

RETIREMENT PLANNING?

ภาพที่ 1 สัดส่วนของการคิดวางแผนเก็บออมเพื่อ
ยามชรา/เกษียณอายุ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561)

จากข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562 พบว่า ตัวชี้วัดที่
คนไทยไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 21 คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ไม่มีอาชีพและรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.นฎา วะสี หัวหน้า
กลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวว่า คนอายุ 60 ปี
ขึ้นไป มีสั ดส่ วนในการพึ่ งเงิ นโอนจากลู กหลานเป็ นรายได้หลั กเพิ่มขึ้ นจาก
ร้อยละ 10 เป็ นร้อ ยละ 27 ซึ่งบ่งบอกถึงช่วงที่อ ยู่ในวั ยทางานไม่ได้ มี
การวางแผนออมเงิน ยามเกษีย ณ เมื่ อถึ งวั ยเกษีย ณจึ งมี ปัญ หาเรื่ องของ
การใช้จ่ายไม่เพียงพอและต้องอาศัยเงินโอนจากลูกหลานมากขึ้น รวมถึง
ไม่ มี เ งิ น ออมเป็ น ของตั วเอง ถ้ ายั งปล่ อ ยให้ ส ถานการณ์ เ ป็น เช่ น นี้ ต่ อ ไป
คนไทยส่วนใหญ่จะไม่สามารเกษียณอายุได้อย่างมั่งคั่งแน่นอน

หน้า 1

“

เพื่อให้คนไทยทุกคนมีชีวิตวัยเกษียณอย่างเกษม
เราควรเริ่มต้นวางแผนการออมและการลงทุนในระยะยาว
ตัง้ แต่วนั นี้ ด้วยการ “ออมเชิงคุณภาพ” ตามสมการที่ว่า
“รายได้ - เงินออม = เหลือจ่าย”
โดยให้เงินออมเป็นส่วนสาคัญของชีวิตที่จะการันตี
ความมั่งคั่ง และไม่เป็นภาระของลูกหลานอีกต่อไป

”

วางแผนเกษียณ ด้วย 6 ขั้นตอน

1

กำหนดอำยุ เกษีย ณและอำยุขั ย ปกติค นเรำจะเกษี ยณที่อ ำยุ 60 ปี และมี อำยุขั ยซึ่ ง มี
ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 80 ปี

2

คำนวณค่ำใช้จ่ำยในยำมเกษียณ ถ้ำเรำวำงแผนเกษียณตอนอำยุ 60 ปี และใช้ชีวิตจนถึง
อำยุ 80 ปี ดั ง นั้ น เรำจะมี เวลำ 20 ปี ในกำรใช้ จ่ ำ ยยำมเกษี ย ณ หำกใช้ เงิ น เดื อ นละ
20,000 บำท x 12 เดือน x 20 ปี จะได้เท่ำกับ 4,800,000 บำท ซึ่งเป็นเงินก้อนที่เรำต้อง
เก็บไว้ก่อนเกษียณ คิดจำกสูตร (ภำพที่ 2)

ภาพที่ 2 สูตรการคานวณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ (https://aommoney.com)

3

ตรวจสอบเงินออมเพื่อเกษียณจำกแหล่งต่ำง ๆ โดยถำมตัวเองตอนนี้ว่ำ “เรำมีเงินออม
เพื่อเกษียณจำกแหล่งใดบ้ำง” เช่น ประกันชีวิต กองทุนกำรออมแห่งชำติ (กอช.) กองทุน
รวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF) กองทุนรวมเพื่อกำรเลี้ยงชีพ
(Retirement Mutual Fund : RMF) กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำร (กบข.) เป็นต้น

4

คำนวณเงินออมที่ยังขำดอยู่ ถ้ำหำกยังไม่มี เรำจะเตรียมออมเงินหรือเงินลงทุนอย่ำงไรบ้ำง

5

วำงแผนออมเงินเพิ่ม โดยจัดทำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย เขียนแผนกำรออมเพิ่ม มีวินัย และ
ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

6

ทบทวนเป้ ำหมำยอย่ ำงสม่ ำเสมอ โดยตรวจสอบว่ ำ เรำท ำได้ ต ำมแผนที่ ว ำงไว้ หรื อ ไม่
กำรออมและกำรลงทุนที่เรำทำไว้ มีผลตอบแทนหรือควำมเสี่ยงเป็นอย่ำงไร เพื่อปรับปรุง
แผนกำรออมให้เหมำะสมตำมเป้ำหมำยที่คำดหวังไว้

หน้า 2

“

แล้วเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจะเข้าไปส่งเสริม
และสนับสนุนให้คนในชุมชนมีการ
“ออมเชิงคุณภาพ” อย่างไร?

”

฿

1. สารวจข้อมูลการออมและจัดกลุ่มการออมของคนในชุมชน
กลุ่มที่ 1 : ไม่มีเงินออม

ควรหาสาเหตุที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
ค่าครองชีพสูง เงินไม่พอใช้ ไม่มีเงินเหลือเก็บ มีหนี้สินเยอะ และหาวิธีแก้ไข
ปัญหาโดยให้คนในชุมชนจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย เพื่อสารวจตัวเองว่ า
ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปหรือไม่ เมื่อทราบแล้วจะได้ปรับพฤติกรรมให้ประหยัดขึ้น
วางแผนการออมก่อนใช้จ่ายในแต่ละเดือน และมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

กลุ่มที่ 2 : มีเงินออม
โดยให้คนในชุมชนกาหนดเป้าหมายหลังเกษียณ
ตามหลัก “SMART Goals” เพื่อวางแผน
เกษียณสุข (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 กาหนดเป้าหมายชีวิตด้วย “SMART Goals” (www.set.or.th)

2. สนับสนุนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
สนับสนุนให้คนในชุมชนในระดับครัวเรือนพึ่งพาตนเอง โดยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น ปลูกผัก
เลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และในระดับก้าวหน้า โดยการส่งเสริมให้คนในชุมชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0 เพื่อผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับ
รูปแบบ “โซเชียลคอมเมิร์ซ” (Social Commerce) คือ การขายสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น
Instagram Facebook หรือ Line

หน้า 3

3. จัดสรรเงินออมและการลงทุน
ส่งเสริมให้คนในชุมชนวางแผนการออมก่อนใช้จ่าย และให้ความรู้ในเรื่องการเลือก
ช่อ งทางการลงทุ น ที่ เ หมาะสมกั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ โดยยึ ด สโลแกนที่ ว่า “การลงทุ น
มีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ” เพราะฉะนั้นก่อนจะแนะนาให้คนใน
ชุมชนลงทุนทุกครั้ง ต้องให้คนในชุมชนลองประเมินตัวเองก่อนว่า “เขาสามารถรับความเสี่ยง
ได้แค่ไหน” ในแบบทดสอบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรื อเข้ าไปที่ ลิ งค์ https://www.set.or.th/education/th/online_classroom/risk.html และต้ อ ง
ลงทุนอะไรบ้าง (ภาพที่ 4) โดยสามารถติดตามได้เพิ่มเติมใน SET Education ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือเข้าไปที่ลิงค์ https://www.set.or.th/set/education/main.do

ภาพที่ 4 ปิรามิดการลงทุน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560)

4. จัดกิจกรรมรณรงค์การออมเพื่อวัยเกษียณ
โดยร่วมกับสถาบันทางการเงิน และส่วนราชการในจังหวัด เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของ
การวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณ

5. ติดตามและประเมินผล
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตรวจสอบว่าคนในชุมชนทาได้ตามแผนการออมเพื่อวัยเกษียณที่วางไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่เป็นไป
ตามแผนก็ต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม

สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เชื่อว่า “การวางแผนเกษียณอายุ”
เป็นส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้วัยเกษียณมีสุขภาพทางการเงินที่ดี ส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจ
ดีตามไปด้วย เพราะไม่ต้องกังวลกับปัญหาทางการเงิน เวลาเจ็บป่วยก็มีเงินรักษา แถมมีเงิน
มาใช้จ่ายเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมก้าวไปสู่ วัยเก๋าผู้มีชีวิต “เกษียณสุข” ได้อย่างแท้จริง
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ที่ปรึกษา (coach)

1. นายทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้อานวยการสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
2. นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ
3. นางทัศณีย์ ตันจริยภรณ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
4. นายวิณัย สืบทรง
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
5. นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

จัดทาโดย
ทีมวิชาการสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
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คู่มอื กำรดำเนินงำนกองทุนชุ มชน
คู่มือเพิ่มศักยภาพ ด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา

โหลดเลย
คู่มือการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

โหลดเลย
Cookbook คู่มือการดาเนินงานกองทุนชุมชน (ฉบับเต็ม)

โหลดเลย
Cookbook คู่มือการดาเนินงานกองทุนชุมชน (ฉบับย่อ)

โหลดเลย
คู่มือกิจกรรมการยกระดับการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

โหลดเลย

ทำเนียบผู้บริหำร
สำนักพัฒนำทุนและองค์ กรกำรเงินชุ มชน
1. นายณรงค์ บุ่ยศิรริ ักษ์
2. นายเส่ง สิงห์โตทอง
3. นายธงชัย บุตรนุชิต
4. นายประมวล มุ่งมาตร
5. นายไพศาล สุขปัญญา
6. นายธงชัย บุตรนุชิต
7. นายทรงพล วิชัยขัทคะ

30 กันยายน 2552 – 4 กันยายน 2554
5 กันยายน 2554 – 12 พฤศจิกายน 2556
13 พฤศจิกายน 2556 – 14 ธันวาคม 2557
15 ธันวาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
9 พฤศจิกายน 2558 – 5 ธันวาคม 2559
6 ธันวาคม 2559 – 11 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน

ชื่อหนังสือ : รายงานประจาปี 2563 สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ที่ปรึกษา
นำยทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
นำงสำวจุฑำทิพย์ สมปรำชญำนันท์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนพัฒนำทุนชุมชนตำมแนวพระรำชดำริ
นำงทัศณีย์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนแผนและยุทธศำสตร์
นำงสำยฝน ธนประภำกุล ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำองค์กรกำรเงินชุมชน
นำยวิณัย สืบทรง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำทุนชุมชน และปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลทุนชุมชน
นำงจุฑำรัตน์ ชุนเกำะ
หัวหน้ำฝ่ำยอำนวยกำร

คณะผู้จัดทา
ส.ต.อ.หญิง นภำพร ทัพซ้ำย
นำงสมร เพชรพรรณ
นำงสำวจุฑำมำศ ปลำดศรี
นำงสำวผ่องพรรณ บรรณทอง
นำงสำวนฤมล รัตนเสนีย์
นำงสำวกชพร มณีฝั้น
นำงสำวกนกพรรณ กลีบขจร
นำงสำวปฏิญญำ ปงหำญ
นำงสำวจิตรำนุช เกียรติอดิศร
นำงสำวกรรม์ภิรมย์ สุริยะศรี

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

เรียบเรียง
นำงสำวกรรม์ภิรมย์ สุริยะศรี

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

พิสูจน์อักษร
ส.ต.อ.หญิง นภำพร ทัพซ้ำย
นำงสำวผ่องพรรณ บรรณทอง
นำงสำวกชพร มณีฝั้น
นำงสำวปฏิญญำ ปงหำญ
นำงสำวกรรม์ภิรมย์ สุริยะศรี

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

ออกแบบรูปเล่ม
นำงสำวกรรม์ภิรมย์ สุริยะศรี
พิมพ์ครั้งที่ 1

นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร

พฤศจิกำยน 2563

จัดพิมพ์โดย
สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน

