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Change for Good

สิง่ ที่สง่ มาด้วย

การรายงานผลการดาเนินงานและหลักฐานเชิงประจักษ์
โครงการการแก้ปญ
ั หาหนี้สินภาคครัวเร ือนของประชาชน โดยศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนบร ิหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บร ิหารหนี้ได้”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การรายงานผล

*********************************

การรายงานผลกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนบร ิหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บร ิหารหนี้ได้”
(หน่วยดาเนินการ : ระดับอาเภอ)
 อาเภอสรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
๑. แบบประเมินผลสาหรับผู้รว่ มโครงการ
๑) ส่วนที่ ๑ “ความรูค
้ วามเข้าใจ การนาไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ”
๒) ส่วนที่ ๒ การเก็บข้อมูล “ผลการดาเนินงาน” สาหรับผู้รบ
ั ผิดชอบโครงการ
๒. แผนการบร ิหารจัดการหนี้ของศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
๓. แบบรายงานผลกิจกรรมสนับสนุนการบร ิหารจัดการหนี้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 อาเภอรายงานผลการดาเนินกิจกรรมฯ ให้จงั หวัดทราบ เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
- ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน (จัดตั้งในปี ๒๕๖๓) จานวน ๑๐๗ แห่ง ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
เดิม : รายงานผลภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
ขยายระยะเวลาใหม่ : รายงานผลภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
- ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน (จัดตั้งในปี ๒๕๖๔) จานวน ๑๐๗ แห่ง ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด
เดิม : รายงานผลภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
ขยายระยะเวลาใหม่ : รายงานผลภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 จังหวัดติ ดตามเร่งรัดและตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 จังหวัดรวบรวมและสรุปผลการดาเนินกิจกรรมให้ กรมฯ ทราบ ผ่านระบบบร ิหารงบประมาณและ
บร ิหารกิ จกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) และรายงานผ่ านระบบสานั กงาน
อัตโนมัติ (OA) ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสร ิมและพัฒนาองค์กรการเง ินชุมชน หร ือผ่านทางไลน์กลุ่ม ชือ
่ “ศูนย์จด
ั การฯ
ปี ๖๓, ๖๔” ดังนี้
- ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน (จัดตั้งในปี ๒๕๖๓) จานวน ๑๐๗ แห่ง ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
เดิม : รายงานผลภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔
ขยายระยะเวลาใหม่ : รายงานผลภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
- ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน (จัดตั้งในปี ๒๕๖๔) จานวน ๑๐๗ แห่ง ในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด
เดิม : รายงานผลภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
ขยายระยะเวลาใหม่ : รายงานผลภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

2

หลักฐานเชิงประจักษ์
จังหวัด/อาเภอจัดทา เก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อใช้ประกอบตั วชีว้ ัด
๑. จัดส่งให้กรมฯ (เป็นไฟล์ Word, Excel) รายละเอียดดังนี้

๑.๑ แผนการบร ิหารจัดการหนี้ของศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน (แบบ ๖)

๑.๒ ทะเบี ยนข้อมูลลู กหนี้ และภาวะหนี้ สิ นครั วเรื อนทั้งหมดของกลุ่ ม/องค์กร/กองทุนการเงิ นที่เป็ น

สมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (แบบ 4)

๑.๓ ทะเบียนรายชือ
่ ครัวเร ือนเป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนการบร ิหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บร ิหาร

หนี้ได้” (แบบ ๗)

๑.๔ ทะเบียนผลการบร ิหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเร ือน ๑ สัญญา ของครัวเร ือนเป้าหมาย (แบบ ๘)

๑.๕ แบบรายงานผลสั มฤทธิก
์ ารบร ิหารจัดการหนี้ ของศู นย์จัดการกองทุนชุ มชน ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ ๙)

๑.๖ ภาพถ่ายกิจกรรม

๒. จัดเก็บไว้ที่ครัวเร ือนเป้าหมาย/ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน/อาเภอ รายละเอียดตามข้อ ๑.๑ - ๑.๖ และ

๒.๑ แผนพัฒนาชีว ิตครัวเร ือนเป้าหมาย/บัญชีครัวเร ือน **สาคั ญ ต้ องจัดทาและเก็ บไว้ที่ ศจก./สพอ.
๒.๒ แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการการบร ิหารจัดการหนี้ ๑ ครัวเร ือน ๑ สัญญา

๒.๓ สัญญาการถ่ายโอนภาระหนี้สินในการบร ิหารจัดการหนี้ ๑ ครัวเร ือน ๑ สัญญา
๒.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น รายงานการประชุม เป็นต้น
หมายเหตุ

๑. ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนที่จด
ั ตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๑๐๗ แห่ ง ในพื้นที่ ๗๖

จังหวัด และได้รบ
ั การจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ส่งเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้
กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนที่จด
ั ตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวน ๑๐๗ แห่ ง ในพื้นที่ ๑๐

จังหวัด และมีแผนกาหนดการโอนจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ ๔ เดื อนสิงหาคม ๒๕๖๔ ส่งเอกสารหลักฐาน
เชิงประจักษ์ให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ)

***รายงานผ่านระบบสานักงานอัตโนมัติ (OA) ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสร ิมและพัฒนาองค์กรการเง ินชุ มชน

หร ือผ่านทางไลน์กลุ่ม ชือ
่ “ศูนย์จด
ั การฯ ปี ๖๓, ๖๔” โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด

คิวอาร์โค้ดกลุ่มไลน์

คิวอาร์โค้ดแบบรายงานต่าง ๆ
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รายละเอียดหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบตั วชีว้ ัดและกาหนดการจัดส่ง
ที่

๑

แหล่งจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล

เอกสาร

กาหนดส่ง

ทะเบียนรายชื่อครัวเร ือนเป้าหมายที่เข้ าสู่ กระบวนการ

- ศจก. ๖๓ (๑๓ ส.ค. ๖๔)

บร ิหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บร ิหารหนี้ได้”

- ศจก. ๖๔ ( ๓๐ ก.ย. ๖๔)

ศจก.

อาเภอ

จังหวัด

กรม

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

(แบบ ๗) (กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ ครัวเร ือน)
๒

ทะเบียนผลการบร ิหารจัดการหนี้ไปสู่ ๑ ครัวเร ือน

- ศจก. ๖๓ (๑๓ ส.ค. ๖๔)

๓

แบบรายงานผลสั ม ฤทธิ์ก ารบร ิหารจั ด การหนี้ ข อง

- ศจก. ๖๓ (๑๓ ส.ค. ๖๔)

๑ สัญญา ของครัวเร ือนเป้าหมาย (แบบ ๘ )

ศู นย์จัดการกองทุ นชุ ม ชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.

- ศจก. ๖๔ ( ๓๐ ก.ย. ๖๔)

- ศจก. ๖๔ ( ๓๐ ก.ย. ๖๔)

๒๕๖๔ (แบบ ๙)
๔

แบบรายงานการสนับสนุนกิจกรรมบร ิหารจัดการหนี้

- ศจก. ๖๓ (๑๓ ส.ค. ๖๔)

๕

แผนการบร ิหารจัดการหนี้ของศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชน

- ศจก. ๖๓ (๑๓ ส.ค. ๖๔)

๖

ทะเบียนข้อมูลลูกหนี้ และภาวะหนี้สินครัวเร ือนทั้งหมด

- ศจก. ๖๓ (๑๓ ส.ค. ๖๔)

(แบบ ๑๐)
(แบบ ๖)

ของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเง ินที่เป็นสมาชิกของศู นย์

- ศจก. ๖๔ ( ๓๐ ก.ย. ๖๔)

- ศจก. ๖๔ ( ๓๐ ก.ย. ๖๔)

- ศจก. ๖๔ ( ๓๐ ก.ย. ๖๔)

จัดการกองทุนชุมชน (แบบ ๔)

√

√

๗

แบบบั นทึ กการเข้ าร่ว มโครงการบร ิหารจัดการหนี้ ๑

-

√

√

๘

สัญญาการถ่ายโอนภาระหนี้สินในการบร ิหารจัดการหนี้

-

√

√

แผนพัฒนาชีว ิตครัวเร ือนเป้าหมาย (เก็บไว้ที่ ศจก.)

-

√

√

๙

ครัวเร ือน ๑ สัญญา (เก็บไว้ที่ ศจก.)

๑ครัวเร ือน ๑ สัญญา (เก็บไว้ที่ ศจก.)

๑๐

สมุดบัญชีครัวเร ือน (เก็บที่ครัวเร ือนเป้าหมาย)

๑๑

ภาพกิจกรรม

√

√

- ศจก. ๖๓ (๑๓ ส.ค. ๖๔)

- ศจก. ๖๔ ( ๓๐ ก.ย. ๖๔)

√

√

***หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดไฟล์รายงานต่าง ๆ ได้จาก คิวอาร์โค้ด

คิวอาร์โค้ดแบบรายงานต่าง ๆ

√
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แบบประเมินผลกิจกรรมและแบบรายงาน
ส่วนที่ 1
แบบประเมินผล “ความรูค้ วามเข้าใจ การนาไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ” ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ชื่อกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สานึกดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด้"
ดาเนินการระหว่างวันที่ ...............................................
สถานที.่ ...................................................................................................................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  และเขียนข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
1. ข้อมูลทั่วไป
1) เพศ
2) อายุ

 ชาย
 หญิง
 ต่ากว่า 30 ปี
 30 – 39 ปี
 40 – 49 ปี
 50 – 59 ปี
 60 ปี ขึ้นไป
3) การศึกษา
 ระดับประถมศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษา
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท
 ระดับอื่น ๆ (ระบุ) ...........................................
4) ตาแหน่ง/บทบาทในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน
 สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ปราชญ์ชุมชน
 คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน (ศอช.)
 ผู้นา อช./ อช./ อาสาสมัครอื่น ๆ
 กพสม./ กพสต./ กพสอ./ กพสจ.
 คณะกรรมการกลุ่ม/ กองทุนในชุมชน
 สมาชิกกลุ่ม/ กองทุน
 ประชาชนในชุมชน
2. ความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการ (กรุณาให้ข้อมูลทั้ง ก่อนและหลัง เข้าร่วมกิจกรรม)
ประเด็น
1) ชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได้"
2) การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน
3) การส่งเสริมการออม
4) การสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน
5) การส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ (เทคนิคการ
ลดหนี,้ การวางแผนหนี้สนิ แบบเชิงรุก)
6) การจัดทาบัญชีครัวเรือน/ทาแผนพัฒนาครัวเรือน

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

หลังเข้าร่วมกิจกรรม
น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด
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3. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ระดับความคิดเห็น

ประเด็น

มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

1) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
2) สามารถให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้เกี่ยวข้องได้
3) มั่นใจว่าจะสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
4) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไปเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
4. ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อการบริหารโครงการ (กรุณาทาเครื่องหมาย  เพียงประเด็นละ 1ตัวเลือก)
ประเด็น
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

พึงพอใจ
มาก

พึงพอใจ
ปานกลาง

พึงพอใจ
น้อย

ไม่พึงพอใจ
มาก

ไม่พึงพอใจ
ปานกลาง

ไม่พึงพอใจ
น้อย

5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานในปีต่อไป
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... .........
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบประเมินผล
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แบบสรุปส่วนที่ 1
การประเมินผล “ความรูค้ วามเข้าใจ การนาไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ”
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ชื่อกิจกรรม (โครงการ) ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"
ดาเนินการระหว่างวันที่.......................................................................
อาเภอ........................................... จังหวัด...........................................
1. ข้อมูลทั่วไป
ประเด็น
จานวน
ร้อยละ
1) เพศ
- ชาย
- หญิง
2) อายุ
- ต่ากว่า 30 ปี
- 30 - 39 ปี
- 40 - 49 ปี
- 50 - 59 ปี
- 60 ปี ขึ้นไป
3) การศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- อื่น ๆ
4) ตาแหน่ง/บทบาทในชุมชน
- กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน
- สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปราชญ์ชุมชน
- คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)
- ผู้นา อช./ อช./ อาสาสมัครอื่น ๆ
- กพสม./ กพสต./ กพสอ./ กพสจ.
- คณะกรรมการกลุ่ม/ กองทุนในชุมชน
- สมาชิกกลุ่ม/ กองทุน
- ประชาชนในชุมชน
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2. ความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการ (กรุณาให้ข้อมูลทั้ง ก่อนและหลัง เข้าร่วมกิจกรรม)
ประเด็น

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
มากที่สุด
จานวน

ร้อย
ละ

มาก
จานวน

ปานกลาง
ร้อย
ละ

จานวน

ร้อย
ละ

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

น้อย
จานวน

น้อยที่สุด
ร้อย
ละ

จานวน

ร้อย
ละ

มากที่สุด
จานวน

ร้อย
ละ

มาก
จานวน

ปานกลาง
ร้อย
ละ

จานวน

น้อย

ร้อย
ละ

จานวน

น้อยที่สุด
ร้อย
ละ

จานวน

ร้อย
ละ

1) ชี้แจงทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้
"สานึกดี แผนดี
บริหารหนีไ้ ด้"
2) การวิเคราะห์/
วางแผนการใช้จ่าย
ทางการเงิน
3) การส่งเสริมการ
ออม
4) การสร้าง
แรงจูงใจในการปรับ
พฤติกรรมทางการ
เงิน
5) การส่งเสริมการ
บริหารจัดการหนี้
(เทคนิคการลดหนี,้
การวางแผนหนี้สนิ
แบบเชิงรุก)
6) การจัดทาบัญชี
ครัวเรือน/ทา
แผนพัฒนาครัวเรือน

3. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ประเด็น

1) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2) สามารถให้คาปรึกษาแนะนา
แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
3) มั่นใจว่าจะสามารถนาความรู้
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง
และพัฒนางาน
4) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ใน
ครั้งต่อไปเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

มากที่สุด
จานวน

ร้อยละ

มาก
จานวน

ปานกลาง
ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

น้อย
จานวน

ร้อยละ

น้อยที่สุด
จานวน

ร้อยละ
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4. ความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อการบริหารโครงการ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  เพียงประเด็นละ 1 ตัวเลือก)
ประเด็น

พึงพอใจมาก
จานวน

ร้อยละ

พึงพอใจ
ปานกลาง
จานวน

ร้อยละ

พึงพอใจน้อย
จานวน

ร้อยละ

ไม่พึงพอใจ
น้อย
จานวน

ร้อยละ

ไม่พึงพอใจ
ปานกลาง
จานวน

ร้อยละ

ไม่พึงพอใจ
มาก
จานวน

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอานวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น
5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานในปีต่อไป
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ร้อยละ
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ส่วนที่ 2
แบบจัดเก็บข้อมูล “ผลการดาเนินงาน” สาหรับผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จานวน...............................คน
2. สถานที่ดาเนินการ..........................................................................................................................
หมู่ที่................ ตาบล.......................... อาเภอ......................... จังหวัด..........................................
3. ผลการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้
ดาเนินการ
ระหว่างวันที่

กระบวนการ ขั้นตอน
การดาเนินกิจกรรม

ผลการดาเนินกิจกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

ปัญหา/อุปสรรคหรือ
ข้อเสนอแนะ

4. แผนการขับเคลื่อนหลังจากการดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (ถ้ามี)
ที่

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา
งบประมาณ/
(วัน/เดือน/ปี ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แหล่งงบประมาณ
ที่ดาเนินการ)

ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน (นว.พช.ที่รับผิดชอบ)
(..............................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
เบอร์โทร (มือถือ)...............................................................
E-mail……………………………………………………..…….…………….
หมายเหตุ เมื่อดาเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานประเมินผล ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ในระบบ BPM
ภายใน 7 วัน (แนบไฟล์ข้อมูลทุกฉบับพร้อมถ่ายภาพ)
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หมู่ที่

บันทึกการเข้าร่วมโครงการ
การบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด

แบบ ๑๑

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................นามสกุล....................................... ...
บ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ ......... ตาบล ........................... อาเภอ........................ จังหวัด......... .....................
พร้อมด้วยสมาชิกในครัวเรือน จานวน ..........คน มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1
สัญญา และขอให้คามั่นสัญญาต่อคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน.............................................ว่าจะ
ปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าและสมาชิกในครัวเรือนจะบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นประจาทุกวัน
2. ข้ า พเจ้ า จะด าเนิ น การเข้ า สู่ ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การหนี้ โดยการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ข อง
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อนาไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
3. ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาร่ว มวิเคราะห์ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย และวางแผนชีวิต รวมทั้งให้คาแนะนา
สนับสนุนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต
4. ยินดีที่จะปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
หัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
ประธานกลุ่ม........................................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บ้าน.............................................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............

จำนวนสมำชิก
รำยชื่อผูเ้ ป็นหนีท้ งั้ หมดในครัวเรือน
ที่ บ้ำนเลขที่ ทัง้ หมดในครัวเรือน
(ชื่อ - สกุล)
(คน)
กลุม่ ออมทรัพย์
เพือ่ กำรผลิต

กทบ.

กข.คจ.

กลุม่ อืน่ ๆ ..............กลุม่ อืน่ ๆ .............. หนีน้ อกระบบ
ระบุ
ระบุ

จำนวนหนีจ้ ำกแหล่งเงินทีก่ ยู้ มื ในหมู่บำ้ น/ชุมชน (บำท)

ศูนย์จดั กำรกองทุนชุมชนบ้ำน.............................................. ตำบล....................................... อำเภอ................................... จังหวัด...............................

ทะเบียนข้อมูลลูกหนีแ้ ละภำวะหนีส้ นิ ครัวเรือนทัง้ หมดของกลุม่ /องค์กร/กองทุนกำรเงิน ทีเ่ ป็นสมำชิกของศูนย์จดั กำรกองทุนชุมชน

รวมเป็นหนีท้ งั้ สิน้
(บำท)

แบบ
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แบบ 4 ทะเบียนข้อมูลลูกหนี้และภาวะหนี้สินครัวเรือนทั้งหมดของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน
ที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ที่

เบอร์โทรศัพท์

ลงชื่อ.................................................................ผู้รายงาน
(.............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................................
วันที.่ ........... เดือน................................พ.ศ. ..............................

แผนกำรบริหำรจัดกำรหนีข้ องศูนย์จดั กำรกองทุนชุมชน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
แบบ
ศูนย์จดั กำรกองทุนชุมชนบ้ำน ................................................... หมู่ท.ี่ ............ ตำบล .......................................
อำเภอ .......................................... จังหวัด ................................................
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
ระยะเวลา
งบประมาณ/
กิจกรรม/โครงการ
(ใคร/จานวนคน)
ดาเนินการ
แหล่งงบประมาณ
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แบบ 6 แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13
แบบ 7 ทะเบียนรายชื่อครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ "สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้"
ทะเบียนรำยชื่อครัวเรือนเป้ำหมำยทีเ่ ข้ำสูก่ ระบวนกำรบริหำรจัดกำรหนี้ "สำนึกดี แผนดี บริหำรหนีไ้ ด้"
แบบ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ศูนย์จดั กำรกองทุนชุมชนบ้ำน .........................................................หมู่ที่ ............ ตำบล ............................................อำเภอ.......................................... จังหวัด ..........................................
ที่อยู่
ที่

ชื่อ - สกุล

บ้ำนเลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

อำชีพ

กำรจัด

กำรจัด ทำ

ทำแผน

บัญชีค รัวเรือน

พัฒนำชีวิต (1 จัดท ำ, 0 ไม่ไ ด้ท ำ)

รำยได้ ของครัว เรือน

กำรออมเงิน
แหล่งเงินออม
(ระบุ)

(บำท)

ปี 62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ลงชื่อ.................................................................ผู้รายงาน
(.............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................................
วันที.่ ........... เดือน................................พ.ศ. ..............................
หมำยเหตุ
1. ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ "สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" 30 ครัวเรือน
2. หากมีแหล่งเงินออมมากกว่าหนึ่งให้ใส่เพิม่ มาและรวมยอดเงินออมทั้งหมด
3. ให้จังหวัดรวบรวมและรายงานผลให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ดังนี้
3.1 ศจก. ที่จัดตัง้ ในปี 2563 จานวน 107 แห่ง รายงานผลภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
3.2 ศจก. ที่จัดตัง้ ในปี 2564 จานวน 107 แห่ง รายงานผลภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

รำยได้

จำนวนเงิน (จำกข้อ มูล จปฐ.) ของครัวเรือน

หลังร่วมกิจกรรม

หมำยเหตุ
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แบบ 8 ทะเบียนผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของครัวเรือนเป้าหมาย
ทะเบียนผลกำรบริหำรจัดกำรหนีไ้ ปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญำ ของครัวเรือนเป้ำหมำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ศูนย์จดั กำรกองทุนชุมชนบ้ำน ..........................................................

แบบ

หมูท่ .ี่ .............. ตำบล..................................... อำเภอ.................................... จังหวัด......................................
รำยชื่อครัวเรือนเป้ำหมำย
ทีเ่ ข้ำร่วมกำรบริหำรจัดกำรหนี้
ที่
ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญำ บ้ำนเลขที่

ผลกำรบริหำรจัดกำรหนี้

จำนวนสัญญำเงินกูท้ งั้ หมด (ครัวเรือน)
หนีใ้ นระบบ
หนีน้ อกระบบ
อำชีพ
(สัญญำ) (จำนวนเงิน) (สัญญำ) (จำนวนเงิน)

รวมหนี้
ทัง้ หมด

หมำยเหตุ

1. ช่องรายได้ ให้ระบุจานวนรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี โดยใช้ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
2. หนี้นอกระบบ หากครัวเรือนใดยอมเปิดเผยและ ศจก.สามารถปรับโครงสร้างหนี้โดยรวมหนี้นอกระบบได้ ก็ให้กรอกข้อมูลมาด้วย
ทัง้ นี้ หากดาเนินการได้จะถือเป็นผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการหนี้ของ ศจก. นั้นด้วย
3. ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการไขปัญหาหนี้สินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ตัวชี้วดั กิจกรรม ปี 2564)
4. ครัวเรือนเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ เป็นลูกหนี้ตงั้ แต่ 2 สัญญา ขึ้นไป
5. ให้จังหวัดรวบรวมและรายงานผลให้กรมฯ ทราบภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ดังนี้
5.1 ศจก. ที่จัดตัง้ ในปี 2563 จานวน 107 แห่ง รายงานผลภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
5.2 ศจก. ที่จัดตัง้ ในปี 2564 จานวน 107 แห่ง รายงานผลภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

แหล่งกูย้ มื ใหม่
เลขที่
(กลุม่ /
สัญญำ
กองทุน)

ผลสัมฤทธิ์

ดอกเบีย้ สัญญำใหม่
จำนวนเงิน
(บำท) (ร้อยละ/ปี) เพิม่ ขึ้น/ลดลง/เท่าเดิม
(ระบุ)

หนี้ในระบบ
ลดหนี้
(บำท)

ปลดหนี้
(บำท)

หนี้นอกระบบ
ลดหนี(้ บำท)

ปลดหนี้
(บำท)

กำรเป็นหนี้ซำ้
เป็น (1)/
ไม่เป็น (0)

จำนวนเงิน

ตำบล

อำเภอ

ทีต่ ั้ง

จังหวัด

เป้ำหมำย

(คร.)

ปี 2564

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้

(สัญญำทัง้ หมดก่อน ปรับไปสู่ 1 คร. 1
2 สัญญำ ปรับโครงสร้ำงหนี)้
สัญญำ
ขึ้นไป สัญญา จานวนเงิน สัญญำ จำนวนเงิน

จำนวน

ตำมตัวชี้วัด ครัวเรือน
คร.

ลดหนี้
จำนวนเงิน

4.2 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (จัดตัง้ ในปี 2564) จานวน 107 แห่ง รายงานผลภายในวันที่ 15 กันยายน 2564

คร.

จำนวนเงิน

ปลดหนี้

ผลสัฤทธิ์ ปี 2564 (หนี้ในระบบ)

หมำยเหตุ
1. สัญญาทั้งหมดก่อนปรับโครงสร้างหนี้ ให้นับสัญญาหนี้ในระบบที่เกิดจากกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิก ศจก. เป็นหลักก่อน
**หากครัวเรือนใดสามารถนาหนี้นอกระบบมารวมได้ ให้นับจานวนรวมสัญญาหนี้นอกระบบด้วย และให้หมายเหตุไว้ดา้ นหลัง
2. ลดหนี้ หมายถึง ครัวเรือนมีหนี้สนิ คงค้างลดลง เมื่อเข้าสู่การบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและการส่งเสริมสนับสนุนของคณะทางานจัดการกองทุนชุมชน
3. ปลดหนี้ หมายถึง ครัวเรือนไม่มีหนี้สนิ คงค้างเมื่อเข้าสู่การบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
4. อาเภอรายงานให้จังหวัดทราบ และจังหวัดรวบรวมรายงานส่งกรมฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
4.1 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (จัดตัง้ ในปี 2563) จานวน 107 แห่ง รายงานผลภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564

ชื่อศู นย์จดั กำร

*** 5. ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการไขปัญหาหนี้สนิ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (ตัวชี้วดั กิจกรรม ปี 2564)

ที่

แบบรำยงำนผลสัมฤทธิก์ ำรบริหำรจัดกำรหนีข้ องศูนย์จดั กำรกองทุนชุมชน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
จังหวัด............................................

คร.

จำนวนเงิน

ลดหนี้

กำร
กลับมำ หมำยเหตุ
ปลดหนี้
เป็นหนี้ซำ้
คร.
จำนวนเงิน (เป็น 1/ไม่

ผลสัฤทธิ์ ปี 2564 (หนี้นอกระบบ)

แบบ
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แบบ 9 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ลงชื่อ.................................................................ผู้รายงาน
(.............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................................
วันที.่ ........... เดือน................................พ.ศ. ..............................

หมำยเหตุ : รายงานผลให้กรมฯ ทราบ เมื่อดาเนินกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" แล้วเสร็จ
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (จัดตัง้ ในปี พ.ศ.2563 ) จานวน 107 แห่ง รายงานภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (จัดตัง้ ในปี พ.ศ. 2564 ) จานวน 107 แห่ง รายงานภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ศูนย์จดั กำรกองทุนชุมชน

*** ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการการไขปัญหาหนี้สนิ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ที่

จังหวัด...............................
ครัวเรือน ครัวเรือน กำรจัดทำ
กำรจัดทำ
กำรส่งเสริมอำชีพครัวเรือน (งบ 55,500 บำท)
ทัง้ หมด เป้ำหมำย บัญชีครัวเรือน แผนพัฒนำชีวิต
กิจกรรม
จำนวนกลุ่มเป้ ำหมำย จำนวนเงิน
(คร.)
(คร.)
(คร.)
(คร.)
(ระบุกจิ กรรม)
(คน)
(บำท)

แบบรำยงำนผลกิจกรรมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรหนีต้ ำมแผน (กิจกรรมย่อยที่ 2)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ

แบบ
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แบบ 10 แบบรายงานผลกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ตามแผน (กิจกรรมย่อยที่ 2)
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หมู่ที่

บันทึกการเข้าร่วมโครงการ
การบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด

แบบ 11

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................นามสกุล....................................... ...
บ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ ......... ตาบล ........................... อาเภอ........................ จังหวัด......... .....................
พร้อมด้วยสมาชิกในครัวเรือน จานวน ..........คน มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ การบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1
สัญญา และขอให้คามั่นสัญญาต่อคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน.............................................ว่าจะ
ปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าและสมาชิกในครัวเรือนจะบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นประจาทุกวัน
2. ข้ า พเจ้ า จะด าเนิ น การเข้ า สู่ ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การหนี้ โดยการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ข อง
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อนาไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
3. ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาร่ว มวิเคราะห์ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย และวางแผนชีวิต รวมทั้งให้คาแนะนา
สนับสนุนการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต
4. ยินดีที่จะปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
หัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
ประธานกลุ่ม........................................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
ตาแหน่ง ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บ้าน.............................................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
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แบบ 12

สัญญาเลขที่

/

สัญญาการถ่ายโอนภาระหนี้สิน ในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน................................................................
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เขียนที่
วันที่
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
นามสกุล
อายุ
ปี อยู่
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
.
เบอร์โทรศัพท์
พร้อมด้วยสมาชิกในครัวเรือน จานวน
คน ปัจจุบันครัวเรือนของข้าพเจ้ามี
ภาระหนี้สินกับกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
บาท (
1) กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
จานวนเงิน
บาท
2) กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
จานวนเงิน
บาท
3) กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
จานวนเงิน
บาท
4) กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
จานวนเงิน
บาท
5) กลุ่ม/องค์กร/กองทุน
จานวนเงิน
บาท
2. ข้าพเจ้าได้ทาการปรับโครงสร้างหนี้ ตามกิจกรรม “บริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา” โดยการรวมหนี้ที่
เหลือจากกลุ่ม/กองทุน ตามรายชื่อข้างต้น และได้ทาสัญญาการกู้เงินฉบับใหม่กับ กลุ่ม/กองทุน (ระบุชื่อกลุ่ม/กองทุน)
(
) โดยมีหลักฐานตามเอกสารสัญญาการกู้ยืมเงินเลขที่
และมีผล
ตั้งแต่วันที่
เป็นต้นไป
3.ข้าพเจ้าเข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติของ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน
เป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไข ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้าน
และกลุ่ม/กองทุนชุมชนที่เป็นเจ้าหนี้ใหม่ทุกประการ
ลงชื่อ
(

หัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน

)

ผู้กู้

ลงชื่อ
พยาน
(
)
ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ลงชื่อ
(
ประธานกลุ่ม/กองทุนชุมชน

ผู้ให้กู้
)

ลงชื่อ
พยาน
(
)
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

(ใช้สำหรับเป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ เก็บไว้ที่ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน /อำเภอ)
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แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย
ชื่อหัวหน้าครัวเรือน.......................................................................
บ้าน..............................................หมู่ที่ ..................................
ตาบล...............................อาเภอ.............................จังหวัด………………………………..
ที่

เป้าหมาย

แนวทางสู่การบรรลุเป้าหมาย

ด้านการงาน
เช่น มีอำชีพเสริมภำยใน 1 ปี
-...................................
-...................................
-………………………………
ด้านการเงิน
เช่น ปลดหนี้/ลดหนี้ได้ ภำยในกี่ปี แล้วลดหนี้/ปลดหนี้
ได้เท่ำไร เป็นต้น
-...................................
-...................................
-………………………………
ด้านสุขภาพ
-...................................
-...................................
-………………………………
ด้านครอบครัว
-...................................
-...................................
-………………………………
ด้านสังคม
-...................................
-...................................
-………………………………

ลงชื่อ ....................................................
(.................................................)
**ควรมีการตั้งเป้าหมายเรื่องการปรับลดหนี้ การออมเงิน และการประกอบอาชีพ

แบบ 13

