คํานํา
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน มี ภ ารกิ จ ที สํ า คั ญ คื อ การพั ฒ นาทุ นชุ ม ชน โดยมุ่ ง เน้ นการเสรมสร้า ง

ทุ นชุ ม ชน ให้ มี ป ระสิ ทธิภาพและมี ธรรมาภิ บาล ภายใต้ แนวคิ ดกองทุนชุ ม ชนเปนแหล่ งทุนทีเกิ ดจาก

การบรหารจัดการโดยคนในชุมชน สามารถส่ งเสรมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนในชุ มชนให้ เกิ ด
การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชนพึงตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สํ า นั ก พั ฒ นาทุ นและองค์ ก รการเง นชุ ม ชน จึง ได้ จัด ทํา คู่ มื อ การดํ า เนิ นงานกองทุ นชุ ม ชน

ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล สํ า หรับ พั ฒ นากรขึ น เพื อสร้า งความรู ้ ความเข้ า ใจ และให้ ค วามสํ า คั ญ

ในการขับเคลือนการดําเนินงานกองทุนชุมชนกั บผู้ปฏิบัติงานในพืนที ใช้เปนแนวทางในการขับเคลือน
การบร หารจัด การกองทุ น ชุ ม ชนให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิภ าพ สามารถส่ ง เสร ม สนั บ สนุ น ให้ ค นในชุ ม ชน

มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพือประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พึงพาตนเอง และสามารถส่งผลให้
ลดความเหลือมลาทางสังคมต่ อไป

คณะผู้จด
ั ทํา
ตุลาคม 256๔

สารบัญ
ÁÒ·íÒ¤ÇÒÁÃÙ¨Ñ¡

Ê·Í. ¡Ñ¹

กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

การดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
การตรวจบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
โรงเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
กิจกรรมเครอข่าย (ธุรกิจชุมชน)
การจัดสวัสดิการจากทุนชุมชน
การออมเชิงคุณภาพ (ออมสร้างสุข)
การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
แนวทางปฏิบต
ั ิการดําเนินการแก้ไขปญหาเรองข้อเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
การจดทะเบียนเปนสถาบันการเงนประชาชน

1
10
15
17
37
40
45
52
58

โครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
การดําเนินงานแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
การประเมินศักยภาพโครงการแก้ ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
แนวทางปฏิบต
ั ิการดําเนินการแก้ไขปญหา
เรองร้องเรยนโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)

ศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชน
การดําเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

60
71
87

93
107

งานทุนชุมชนตามแนวพระราชดําร
การพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดําร

120

15 เทคนิค

127

กลไกการขับเคลือนงานทุนชุ มชน
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หน่วยงานในสังกัด
สํ า นั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเง นชุ ม ชน
1 ฝายอํานวยการ ดังนี
1. กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
3. กลุ่มงานส่งเสรมและพัฒนาทุนชุ มชน
5. กลุ่มงานเสรมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน
กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
จัดทํายุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติการ แผนงาน
โครงการ งบประมาณของสํานั กฯ ดูแล ติ ดตาม

ประเมิ น ผล และรายงานผลการดํ า เนิ น งาน
จัดทําระบบฐานข้อมูล

คิดถึงโทร. 0 – 2141 6089

กลุ่มงานส่งเสรมและพัฒนาทุนชุ มชน
งานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

งานโครงการแก้ ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
ศูนย์สาธิตการตลาด งานธุรกิจชุมชน

โรงเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
คิดถึงโทร. 0 – 2141 6098

กลุมงานเสริมสรางธรรมาภิบาลทุนชุมชน
งานตรวจสอบและประเมินผลกองทุนชุมชน
ให้คําแนะนําปรกษา ให้ความรูเ้ รองกฎหมาย
จัดการเรองร้องเรยน
คิดถึงโทร. 0 – 2141 6377

มี ที ม งานทั งหมด 5 + 1 คื อ ..... 5 กลุ่ ม งาน และ
2. กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดําร
4. กลุ่มงานส่งเสรมและพัฒนาองค์กรการเงนชุมชน
6. ฝายอํานวยการ
กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดํ าร
งานทุนชุมชนตามแนวพระราชดําร
งานศูนย์เรยนรูท
้ น
ุ ชุมชน งาน อพ.สธ.
งานศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อน
คิดถึงโทร. 0 – 2141 6099

กลุ่มงานส่ งเสรมและพั ฒนาองค์กรการเงนชุมชน
งานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน
งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
งานเครอข่ายกองทุนชุมชน
งานสวัสดิการชุมชน
คิดถึงโทร. 0 – 2141 6100

ฝายอํานวยการ
งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที
งานพัสดุ งานการเงนและบัญชี
อํานวยความสะดวกในการทํางาน
ของ จนท. ฯลฯ
คิดถึงโทร. 0 – 2141 6374

ความเปนมา
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ดํ า เนิ นการส่ ง เสรม สนั บสนุนการจัด ตั งกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต

โดยศาสตราจารย์ ดร.ยุวฒ
ั น์ วุฒิเมธี อดี ตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เรมทดลองดําเนินการครังแรก

เมื อวันที 6 มี นาคม พ.ศ.2517 จํา นวน 2 แห่ ง คื อ ตํ าบลขั ว มุ ง อํ า เภอสารภี จัง หวั ด เชีย งใหม่ และ

ตําบลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล และต่ อมากรมการพัฒนาชุ มชนได้ กําหนดให้ วันที 6 มีนาคม ของทุกป
เปนวันคล้ายวันก่อตังกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

กลุ่ มออมทรัพย์เพือการผลิ ต เปนการผสมผสานระหว่างแนวคิ ดของสหกรณ์ การเกษตรเครดิ ตยู เนี ยน

และสิ นชือเพือการเกษตร โดยใช้ "เง นเปนเครองมื อในการพัฒนาคน" ทําให้ คนมีคุณธรรม มี การช่วยเหลือ
เกื อกู ล เอื ออาทร แบ่ ง ปนซึ งกั น และกั น เกิ ด กระบวนการเร ยนรู ้ก ารทํ า งานร่ว มกั น ตามว ถี ท าง
ประชาธิปไตย มีการยอมรับฟงความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่ เคารพกฎกติกาทีมาจากข้อตกลงร่วมกั น

เกิ ดการเรยนรูก
้ ารบรหารจัดการเงนทุนของตนเอง เพือจัดสรรผลประโยชน์และจัดเปนสวัสดิ การให้กับ
สมาชิกทําให้ชุมชนมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเปนของตนเอง ลดการพึงพิงแหล่งทุนจากภายนอก
ชุ มชน และทีสําคัญทีสุ ดคื อ เปนการฝกคนให้ มีความอดทน มีสัจจะ มี ระเบียบวนั ยในการใช้เงน รูจ้ ัก

ใช้จ่า ยเง นอย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล มี ค วามเหมาะสม พอประมาณกั บ ตนเอง เปนการสร้า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ
ครอบครัวและชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ ัวฯ รัชกาลที 9
แนวคิด
แนวคิดที 1 การรวมคนในหมู่ บ้านชุ มชน ให้ ชว่ ยหลือซึงกั นและกั นโดยรวมคนทีมีฐานะแตกต่ างกั น

ให้ชว่ ยเหลือกันอยู่บนพืนฐานความเชือทีว่า "จนเงนแต่ไม่จนนาใจ"

แนวคิดที 2 การแก้ไขปญหาการขาดแคลนเงนทุน โดยการรวมกลุ่มออมเงน แล้วให้สมาชิกกู้ยืม

เปนทุนในการประกอบอาชีพ

แนวคิ ด ที 3 การนํ า เง นทุน ไปใช้ดํ า เนิ นการประกอบอาชีพ ด้ ว ยความขยัน ประหยั ด ถู ก ต้ อ ง

เพือให้ได้ทุนคืนและมีกําไรเปนการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก

แนวคิ ด ที 4 การลดต้ น ทุ น ในการครองชี พ โดยให้ ส มาชิ ก มี ก ารจั ด ตั งศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด

เปนการรวมตัวกันซือรวมตัวกันขาย สามารถลดต้นทุนในการซือสิ นค้าอุปโภคบรโภคและปจจัยการผลิตได้

-2หลักการ

การดํ า เนิ น งานกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต เปนการรวมตั ว ของประชาชน บร หารจัด การ

โดยประชาชนและเพือประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน มีหลักการดําเนินงาน ดังนี

1. ความรูส
้ ึกเปนเจ้าของ เปนการสร้างความรูส
้ ึกการเปนเจ้าของให้กับสมาชิกทุกคน ทําให้ เกิด

ความรับผิดชอบและช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการดําเนินงานของกลุ่ม

2. การพึ งตนเอง ฝกนิ สั ย การประหยั ด และอดออม โดยนํ า เอาคุ ณสมบั ติพิ เ ศษ 3 ประการ

ของชาวชนบท คื อ ความซือสั ตย์ ความทนอด และความอดทน มารวมกั นในรู ปกลุ่ ม ทํา ให้ มี การรวม
เงนทุนชุมชนเปนของตนเอง ลดการพึงพาแหล่งทุนจากภายนอกหมู่บ้าน

3. หลั ก คุ ณธรรม ใช้ก ารออมทรัพ ย์ เ ปนเคร องมื อ ในการพั ฒ นาคน เพื อให้ คนมี คุณธรรม 5

ประการ คือ ความซือสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็ นใจ และความไว้วางใจ

4. หลักการควบคุมกั นเอง สมาชิกลุ่ ม ฯ ทุ กคนจะต้ องให้ ความสนใจดู แลความคลือนไหวและ

ตรวจสอบซึงกันและกัน
คําสําคัญทีควรรู ้
“กลุ่ มออมทรัพย์เพือการผลิ ต” หมายถึ ง การรวมตั วของประชาชน เพื อช่วยเหลื อตนเอง และ

ช่วยเหลือซึงกั นและกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล้วนํามาสะสมทีละเล็ก ทีละน้อย เปนประจํา สมาเสมอ

เร ยกว่ า “เง นสั จ จะสะสม” เพื อใช้เ ปนทุ น ให้ ส มาชิก ที มี ค วามจํา เปนเดื อ ดร้อ นกู้ ยื ม ไปใช้ใ นการลงทุ น
ประกอบอาชีพหรอเพือสวัสดิการของตนเอง และครอบครัว

"สมาชิ ก " หมายถึ ง สมาชิ ก ชองกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต ซึ งสมั ค รเข้ า มาโดยถู ก ต้ อ ง

ตามระเบียบและปรากฏรายชืออยู่ในทะเบียนของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

"เงนสั จจะสะสม" หมายถึง จํานวนเงนทีสมาชิกสมัครใจฝากออมไว้กับกลุ่ มออมทรัพย์เพื อการผลิต

ตามทีให้สัจจะกับกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตอย่างสมาเสมอเปนประจําทุกเดือน

"เงนสัจจะพิเศษ" หมายถึง เงนทีสมาชิกนํามาฝาก นอกเหนือจากเงนสั จจะสะสม สามารถเบิกถอนได้

และมีดอกผลตามระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการบรหารกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ทีได้รบ
ั การคัดเลือก

โดยมติทีประชุมสมาชิก

"เครอข่าย" หมายถึง เครอข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพือกรผลิตซึงเปนองค์กรทีเกิดจากการรวมตัวกัน

ของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

"คุณธรรม" หมายถึง คุณธรรม ๕ ประการ ได้ แก่ ความชือสั ตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ

ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ
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เ พื อ พั ฒ นา คน

เพือพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน

เพือพัฒนาสั งคม

1. เพื อพั ฒ นาคน โดยใช้หลั ก การกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เพื อการผลิ ต เปนเครองมื อ ในการพั ฒ นา

ตนเอง และเพือนสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ

2. เพือพัฒ นาเศรษฐกิ จชุ มชน โดยการระดมเงนออม จัดตั งเปนกองทุน ทําให้ ชุมชนมีแหล่ ง

เงนทุน ในการกู้ยืมเงนไปประกอบอาชีพตามความจําเปนของครอบครัว และเรยนรูก
้ ิ จกรรมเชิงธุรกิ จ
สามารถเพิมรายได้ให้กับครอบครัว

3. เพื อพั ฒนาสั งคม โดยการปลู กฝงคุณธรรม 5 ประการ ปลู กฝงวถี ประชาธิปไตยก่ อให้ เกิ ด

ความสามั ค คี การช่ ว ยเหลื อ เอื ออาทรต่ อ กั น ความร่ว มมื อ ร่ว มใจ ความเปนอั น หนึ งอั น เดี ย วกั น
ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกั นของสมาชิก
เงนทุนดําเนินการของกลุ่ม
เงนทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต อาจได้มาจากเงนต่าง ๆ ดังนี
1. เงนค่าสมัครเข้าเปนสมาชิก เงนค่าปรับกรณีผิดสัญญา

2. เง นสั จจะสะสม เปนเงนทีได้ จากการออมของสมาชิก จํา นวนเท่ า ๆ กั น ทุ กเดื อน ซึงจะจ่ายเง นคื น
เมือขาดจากการเปนสมาชิกภาพเท่านัน โดยกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนให้ สมาชิกในรูปของเงนปนผล

3. เง นสั จจะสะสมพิ เ ศษ เปนเง นรับ ฝากจากสมาชิ ก ที มี เ หลื อ และประสงค์ จ ะฝากไว้ กั บ กลุ่ ม

ซึ งสามารถถอนไปใช้ ไ ด้ ต ามความจํา เปนและจ่ า ยผลตอบแทนเปนดอกเบี ยหร อเง นปนผล
ตามระเบียบของกลุ่ม

4. เงนอุดหนุน กลุ่มอาจได้รบ
ั เงนอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และ องค์กรอืน ๆ
5. เงนกู้ยืมจากแหล่งเงนทุน เช่น ธนาคาร หรอสถาบันการเงนอืน ๆ
6. รายได้อืน ๆ เช่น ดอกเบีย เงนบรจาค
สมาชิก
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต มี ๓ ประเภท ดังนี คือ

๑. สมาชิ ก สามั ญ ได้ แ ก่ บุ ค คลธรรมดาในหมู่ บ้ า นหร อตํ า บลทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ที สมั ค รเข้ า มาเปน
สมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

๒. สมาชิกวสามัญ ได้ แก่ กลุ่ม องค์กร ภายในหมู่ บ้านหรอตํ าบล ทีทางราชการสนับสนุ น และรับรอง
ฐานะทีสมัครเข้ามาเปนสมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

๓ . สม าชิ ก กิ ตติ มศั กดิ ได้ แก่ ข้ า ราช ก าร คห บดี ภิ กษุ ส ามเ ณร บุ ค คลที มี คว าม สนใจ และ
ให้การสนับสนุนกลุ่มโดยไม่หวังผลตอบแทนตามทีคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
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คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ประกอบด้ วยคณะกรรมการ ๔ คณะ แต่ ละคณะ

มีจาํ นวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการอํ า นวยการ มี ห น้ า ที กํ า หนดระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ จั ด ทํ า บั ญ ชี / ทะเบี ย น เอกสาร
บรหารงานต่าง ๆของกลุ่ม

๒. คณะกรรมการเง นกู้ มี ห น้ า ที พิ จ ารณาคํ า ร้อ งขอกู้ เ ง นของสมาชิ ก ติ ดตามการใช้ จ่ า ยเง นกู้

ให้ เปนไปตามวัตถุประสงค์ เร่งรัดการส่ งคืนเงนกู้ กรณีสมาชิกผิ ดสั ญญา เยียมเยียน/ช่วยเหลื อให้
คําแนะนําแก่สมาชิก

๓. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีตรวจสอบบัญชี/ทะเบียนเอกสาร ตรวจสอบการดําเนินกิจการของกลุ่ม

๔. คณะกรรมการส่ ง เสร ม มี ห น้ า ที ชั ก ชวนผู้ ส นใจสมั ค รเปนสมาชิ ก กลุ่ ม เสร มสร้า งความเข้ า ใจ
ในหลักการกลุ่ม เผยแพร่ผลการดําเนินงาน
วาระการดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต มีวาระการดํารงตําแหน่ง คราวละ 4 ป
กิ จกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
1. การให้เงนกู้แก่สมาชิก เพือเปนทุนในการประกอบอาชีพและสวัสดิการของครอบครัว

2. การดําเนินงานศู นย์สาธิตการตลาด เพื อรวมกั นซือ รวมกั นขาย วัสดุ อุปกรณ์ ทีเปนปจจัยการผลิ ต
และสินค้าอุปโภค บรโภค ให้ ได้ ในราคาถูกและมี คุณภาพ เช่น ขายปุย ขายเมล็ดพันธุพ
์ ืช พันธุส
์ ั ตว์
ข้าวสาร นามัน เปนต้น

3. การดํ าเนิ นงานยุ้ งฉาง เพื อรวมกั นขายข้ าว หร อผลผลิ ตทางการเกษตรเพื อให้ ได้ ราคาที สู ง และลด
การถูกเอาเปรยบจากพ่อค้าคนกลาง

4. การดําเนินงานธนาคารข้าว เปนการรวบรวมหรอรับบรจาคข้าว เพือให้การสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ขาดแคลน

5. กิ จ กรรมอื น ๆ ตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ที กลุ่ ม กํ า หนด เช่น จัดสวัส ดิ ก ารแก่ ส มาชิก การลงทุ นธุรกิ จ

ทีเปนประโยชน์ และสามารถช่วยเหลื อแก้ ไขปญหาความเดือดร้อนแก่ สมาชิก อาทิ ปมนามั น โรงสี ข้าว
โรงงานนาดืม ลานตากผลผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนากรรมการและสมาชิก เปนต้น
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การเก็ บ รัก ษาเง น ให้ ก ลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต นํ า เง นฝากธนาคาร เช่น ธนาคารกรุ ง ไทย

ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ธนาคารออมสิ น หร อธนาคารอื น ๆ ตามที กลุ่ ม

เห็ นสมควร และการเปดบัญชีเงนฝาก การถอนเงน ต้ องให้ ประธาน รองประธาน เหรัญญิ ก ลงลายมื อชือ
อย่างน้อย ๒ ใน ๓ โดยให้ประธานลงนามด้วยทุกครัง
การจัดทําทะเบียนเอกสารของกลุ่ม
การดํ า เนิ น งานกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต ต้ อ งมี ก ารจั ด ทํา เอกสารทะเบี ย นต่ า ง ๆ เพื อใช้

ควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานของกลุ่ม ประกอบด้วย ทะเบียนรายชือสมาชิก ทะเบียนคุมเงน สัจจะ

สะสม / เงนสั จจะสะสมพิเศษ ทะเบียนคุมหนังสื อเงนกู้ ทะเบียนคุมลูกหนีเงนกู้ ทะเบียนคณะกรรมการ
สมุดบันทึกการประชุม เอกสารหลักฐานอืน ๆ ตามความเหมาะสม
การจัดทําบัญชีของกลุ่ม
การดํ าเนิ นงานกลุ่ มออมทรัพย์เพื อการผลิ ต เปนการดํ าเนิ นงานเกี ยวกั บเรองเงน จึงมีความจําเปน

ต้ องมีการจัดทําบัญชีทีเปนเอกสารหลักฐานสําหรับใช้ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินงานของกลุ่ม ทําให้

ทราบสถานะการเงนของกลุ่มว่ามี กําไรหรอขาดทุน ในการดํ าเนินงานจําเปนต้ องจัดทําบัญชีกลุ่ มออมทรัพย์
เพือการผลิตทีสําคัญ ประกอบด้ วย

๑. บัญชีเงนสด – เงนฝากธนาคาร (ส.)
๓. บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.)

๒. บัญชีรายได้และหนี สิน (ร.)
๔. งบกําไร – ขาดทุน

๕. งบดุล

ข้อห้าม

การดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

กลุ่ ม ออมทรัพย์เ พื อการผลิ ต เปนการระดมเง นออมที รเรมโดยประชาชน ปจจุ บันจึง ไม่ มี ก ฎหมาย

ทีบังคับใช้โดยตรง ดังนัน เพือไม่ให้กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตเปนองค์กรการเงนนอกระบบทีไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย พ.ร.บ.การธนาคารพาณิ ช ย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิ จเงนทุน ธุรกิ จหลักทรัพย์ ธุรกิ จเครดิ ตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ ธุรกิ จ
สถาบันการเงน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนัน กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ทาํ ความตกลงกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อห้าม ดังนี

1. ห้ามรับฝากเงนจากบุคคลภายนอกทีไม่ได้เปนสมาชิกกลุ่ม
2. ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกทีมิใช่สมาชิกกลุ่มกู้เงน

3. ห้ามคิดดอกเบียเงนกู้เกินกว่าทีกฎหมายกําหนด (ร้อยละ ๑๕ ต่อป)
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กับการส่ งเสรมการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

การจัดตั งกลุ่ ม ออมทรัพย์ เ พื อการผลิ ต ให้ ประสบความสํ า เร็จ และ

กลุ่ มออมทรัพย์เพือการผลิ ต สามารถดํ าเนิ นงานได้ อย่างเข้ มแข็ งยังยืนนั น

พั ฒ นากรควรศึ ก ษาแนวคิ ด หลั ก การและแนวทางการจัดตั งกลุ่ มให้ เข้ าใจ
อ ย่ า ง ชั ด เ จ นถ่ อ ง แ ท้ ซึ ง ใ น ก า ร จั ด ตั ง กลุ่ ม อ อ มท รั พ ย์ เ พื อ ก ารผลิ ต
แบ่งการดําเนินงานเปน ๓ ขันตอนดังนี

ขั นตอนที ๑ ก่ อ นการจั ด ตั งกลุ่ ม พั ฒ นากรต้ องศึ ก ษาข้ อ มู ล ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน

ทั งทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสภาพปญหา และนํา ข้ อ มู ล เข้ า สู่ เ วที พู ดคุ ย กั บผู้ นํา ชุ ม ชนหรอผู้ ที สนใจ

ร่ว มกั นว เคราะห์ เพื อให้ เ ห็ นความสํ าคั ญในการออมเงน โดย พั ฒ นากรเปนผู้ ก ระตุ้ น และเปนผู้ เ ผยแพร่
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนวธีการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื อการผลิ ต และค้นหาแกนนํา
หรอกลุ่มเปาหมายทีมีความสนใจเข้าร่วมในการจัดตังกลุ่ม

ขั นตอนที ๒ การจัดตั งกลุ่ม สร้างความเข้าใจในแนวคิ ด หลักการ วัตถุประสงค์ วธีการดําเนินงาน แก่ แกนนํา

และกลุ่มเปาหมายทีจะเข้าร่วมให้ มีความชัดเจนยิงขึน และเปดรับสมาชิก เลือกคณะกรรมการ ร่างระเบียบ
ข้อตกลงเบืองต้น จัดทําสมุดสัจจะสะสม เอกสารทะเบียน/บัญชี และวางแผนการดําเนินงานในการจัดตังต้อง
มีสมาชิกก่อตังไม่น้อยกว่า ๑๕ คน

เอกสารทีต้องจัดเตรยมในการจัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ระยะเรมจัดตัง
๑. ใบสมัครเปนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
๒. สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ของสมาชิก
๓. ทะเบียนรายชือสมาชิก

๔. ทะเบียนคุมเงนสัจจะสะสม/เงนสัจจะสะสมพิเศษ
๕. สมุดบันทึกการประชุ ม

๖. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ปกครอง กรณีสมาชิกยังไม่บรรลุนิติภาวะ

๗. สมุดบัญชี ได้แก่ บัญชีเงนสด-เงนฝากธนาคาร (ส.) บัญชีรายได้และหนีสิ น (ร) บัญชีรายจ่ายและ

ทรัพย์สิน (จ.) งบกําไร-ขาดทุน งบดุล

ขั นตอนที 3 หลั ง การจัด ตั งกลุ่ ม พั ฒ นากรต้ อ งติ ด ตาม/สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานอย่ า ง สมาเสมอ เช่น

เข้ า ร่ว มประชุ ม ให้ คํา ปรกษาแนะนํ า ด้ านการบร หารจั ดการ จัดกิ จ กรรมเพิ มศั ก ยภาพ กรรมการ/สมาชิ ก
ติดตามผลความก้าวหน้า เปนต้น

หลังจากจัดตังกลุ่มแล้วมีเอกสารเพิมเติม ดังนี

๑. ทะเบียนคุมลูกหนีเงนกู้รายตัว ๒. ทะเบียนคุมสัญญากู้เงน ๓. แบบฟอร์มสัญญากู้เงน
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สั ญญาณทีแสดงออกว่ากลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตจะ
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๑. กรรมการคนใดคนหนึงทําหน้าทีรับผิดชอบการเงนของกลุ่มโดยมีระบบกํากับตรวจสอบ

๒. กรรมการทีรับผิดชอบรับฝากถอนเงนไม่ยินยอมให้ มีการตรวจสอบสถานะทางการเงน หรอ

หาเอกสารมายืนยันการรับจ่ายเงนไม่ได้

๓. ไม่ออกหลักฐานการรับจ่ายเงนให้แก่สมาชิกหรอระหว่างคณะกรรมการด้ วยกัน
๔. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการหรอสมาชิกตามระเบียบทีกําหนด
๕. ให้ผลตอบแทนสมาชิกทีนําเงนมาฝากสูงผิดปกติ
๖. ผลกําไรมีแนวโน้มลดลง

๗. สมาชิกขอกู้เงนมีความล่าช้าหรอไม่สามารถปล่อยกู้ได้
๘. สมาชิกขอถอนเงนฝากเงนหุ้นไม่ได้
๙. ไม่สามารถปดงบดุลประจําปได้

๑๐. คณะกรรมการทีถื อเงนรับฝากเงนปล่อ ยกู้ มีพฤติ กรรมการใช้ชีวตฟุ มเฟอย มี ก ารลงทุน

ทําธุรกิจส่วนตัวเพิมขึน โดยไม่มีเหตุผลทีไปทีมาของรายได้จากการประกอบอาชีพส่วนตัว หรออาจนําเงนกลุ่ม
ไปใช้ในการหาเสียงเลือกตังผู้นําท้องถิน

๑๑. ไม่นําเงนไปฝากสถาบันการเงนก่อนทีจะนําเงนไปทําธุรกรรมอืน ๆ
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วัตถุประสงค์ เพือส่งเสรมและสนับสนุนให้ ประชาชนมีการออมเงนผ่ านกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิ ต

โดยการจั ด ตั งกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต มี ก ารขยายฐานสมาชิก และการเพิ มเง นสั จ จะสะสม
เพื อวางแผนทางการเง นให้ มีเง นพร้อมใช้ในวันทีหยุ ดทํางาน (วัยเกษี ยณ) Happy Money Happy
Retirement
แนวทางการปฏิ บัติงานสํ า หรับนั กวชาการพัฒนาชุ มชนจังหวั ด
เกี ยวกั บการดํ าเนิ นงานกลุ่ มออมทรัพย์ เพื อการผลิต
1. ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ของกรมการพัฒนาชุ มชน
2. จัดทําฐานข้อมูลการขับเคลือนการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตของพัฒนากร
3. มอบหมายให้พัฒนากรทุกคน ดําเนินการดังนี

(1) จัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ตามนโยบาย 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

(2) ขยายฐานสมาชิก โดยการส่งเสรมให้ประชาชนในหมู่บา้ นทียังไม่ได้เปนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ
ให้สมัครเปนสมาชิก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนสมาชิกทีมีอยู่ของกลุ่มฯ

-8(3) ส่ งเสรมการออมเชิงคุณภาพ เพือให้ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เกิ ดความตระหนั ก และมีการวางแผน
การออมโดยการเพิมเงนสั จจะสะสม เพือให้ มีเงนพร้อมใช้ในวันทีหยุดทํางาน (วัยเกษียณ) Happy

Money Happy Retirement (การออมเชิงคุณภาพ หมายถึง การออมเงนอย่างมี เปาหมาย เพือเปน
หลั กประกัน ในการดํ าเนิ นชีวตอย่างมีความสุ ขในวันทีหยุดทํางาน (วัยเกษี ยณ) Happy Money

Happy Retirement และเปนการสร้า งว นั ย การใช้เ ง นอย่ า งมี คุณภาพ เพื อสร้างหลั ก ประกั น
ความมันคงของชีวต)

(4) ร่ว มกั บทีม คู่ หู คู่ คิด (Move For Fund Team) ดํ า เนิ นการประเมิ นศั ก ยภาพกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ ฯ
ตามหลั กธรรมาภิ บาล จัดทําแผนการพั ฒ นาตามตั วชีวั ดทีไม่ ผ่ านเกณฑ์ และบันทึ กผลในระบบ
www.cddhealthyfund.com

(5) บันทึกข้อมูลการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ปละ 1 ครัง

4. รายงานผลการดําเนินงานตามข้อ 3 ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบภายในเดื อนสิงหาคมของทุกป

5. นิ เ ทศ ติ ด ตาม และให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ เ จ้า หน้ า ที พั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอ ในการส่ ง เสรมและพั ฒ นา
การดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตเปนประจํา สมาเสมอ

6. กรณี มี การร้องเรยนและรายงานความเสี ยหายที เกิ ดขึ นกั บกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ ถือปฏิ บัติตามแนวทาง
การปฏิบัติกรณีเกิดความเสียหายโดยเคร่งครัด และรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบโดยเร่งด่วน
แนวทางการปฏิ บัติงานสํ า หรับ พั ฒนาการอํา เภอ
เกี ยวกั บการดํ าเนิ นงานกลุ่ มออมทรัพย์ เพื อการผลิต
1. กํากับ ติดตามให้พัฒนากรปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน

2. หากพบว่ า มี ป ญหาหร อส่ อ พฤติ ก รรมให้ เ กิ ด ข้ อ ร้อ งเร ยนของกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต
ให้พัฒนากรทําบันทึกเสนอนายอําเภอ แล้วให้ อําเภอประชุมหาแนวทางแก้ไขเบืองต้นก่อน

แนวทางการปฏิ บัติงานสํ า หรับพั ฒนากร

เกี ยวกั บการดํ าเนิ นงานกลุ่ มออมทรัพย์ เพื อการผลิ ต
1. จัดทําแผนติดตาม ปฏิทิน กําหนดการ การปฏิบต
ั ิงานของพัฒนากร

2. สํารวจจัดทําฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตในพืนทีตําบลหมู่บ้าน
3. ลงพืนทีเข้าร่วมประชุมทุกครังในวันทีมีการจัดเก็บเงนสั จจะสะสม

4. ร่ว มประชุ ม คณะกรรมการกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต เปนประจํา ทุ ก เดื อ น และกํ า กั บ ดู แล
ให้การส่งใช้เงนคืนของสมาชิก ตลอดจนการนําเงนฝากเข้าบัญชีธนาคารให้ ถูกต้อง

5. ติดตามและส่งเสรมการจัดทําบัญชี รวมทังการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยเดื อนละ ๑ ครัง

6. เข้ า ร่ว มประชุ ม ใหญ่ ป ระจํา ปของกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต เพื อให้ คํ า แนะนํ า ปร กษาและ
ตรวจสอบการดําเนินงานการจัดงบดุลกําไร – ขาดทุน

7. กําหนดให้กลุ่มมีการรายงานสถานะทางการเงน การายงานยอดเงนสัจจะสะสมให้เปนประจําทุกเดือน

8. ส่งเสรมให้มีกิจกรรมเครอข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตในเชิงธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการ
ของสมาชิกและชุมชนเชือมโยงนโยบายของรัฐบาล กรมการพัฒนาชุ มชน และภาคีการพัฒนา

9. รายงานผลการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตให้พัฒนาการอําเภอทราบเปนประจําทุกเดือน

-9การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตไปสู่ความเข้มแข็ง เปนเปาหมายทีกรมการพัฒนาชุ มชน

ให้ ความสํา คัญเปนอย่า งยิ ง จึง ได้ จัด ทําเกณฑ์ ชวัี ดเพือใช้เปนเครองมื อในการพัฒนากลุ่ มออมทรัพย์

เพื อการผลิ ต ขึ น เพื อให้ ค ณะกรรมการกลุ่ ม นํ า มาวางแผนและพั ฒ นาปรับ ปรุ ง ให้ ดี ยิ งขึ น ปจจุ บั น
มีเครองมือสําหรับใช้ในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ดังนี

๑. การประเมินศั กยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ซึงใช้หลักธรรมาภิบาล

10 ข้อ มาเปนแนวทางในการจัดทําแบบประเมินเพือให้กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต มีการบรหารจัดการ
ทีมี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังเปนการสร้างความเชือมันให้ แก่ สมาชิก เรมใช้ใ นป พ.ศ. 2562
เปนต้นมา ประกอบด้วย 4 หลักการสําคัญ 10 หลักการย่อย ๒๑ ตัวชีวัด ได้แก่
1) หลักนิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย 4 หลักการย่อย 13 ตัวชีวัด
2) หลักประชารัฐ ประกอบด้วย 2 หลักการย่อย 2 ตัวชีวัด

3) หลักความรับผิดชอบทางการบรหาร ประกอบด้วย 1 หลักการย่อย 1 ตัวชีวัด
4) หลักการบรหารจัดการแนวใหม่ ประกอบด้วย 3 หลักการย่อย 5 ตัวชีวัด
เกณฑ์การจัดระดั บการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

- ระดับ 1 พอใช้/ปรับปรุง หมายถึง กลุ่มทีมีผลงานต้องปรับปรุงและพัฒนา เงอนไข คือ ผ่านเกณฑ์

ไม่ถึง 13 ตัวชีวัด

- ระดั บ 2 ปานกลาง หมายถึ ง กลุ่ ม ที มี ผ ลงานปานกลาง เง อนไขคื อ ผ่ า นเกณฑ์ 1๓ – ๑๗

ตั วชีวัดและต้ องผ่านตั วชีวัดหลัก 1๐ ตั วชีวัดคื อ ตั วชีวัดที 2,๕,6,7,8,9,10,11,15 และ ๑๖ หากไม่ เปนไป
ตามเกณฑ์ให้จด
ั อยู่ในระดับ ๑

- ระดับ 3 ดี หมายถึง กลุ่มทีมีผลงานดี เงอนไขคือ ผ่านเกณฑ์ ๑๘ – ๒๑ ตัวชีวัด และต้องผ่าน

ตั วชีวัดหลัก ๑๒ ตั วชีวัดคื อ ตั วชีวัดที 2,๔,๕,6,7,8,9,10,11,15,๑๖ และ ๑๗ หากไม่ เปนไปตามเกณฑ์
ให้จด
ั อยู่ในระดับ ๒
ระเบียบทีเกี ยวข้อง

ปจจุ บันการส่ ง เสรมการดํ า เนิ นงานกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต ดํ าเนิ น การภายใต้ ระเบีย บ

กรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสรมการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุ ป ได้ ว่ า กลุ่ ม ออมทรัพย์ เ พื อการผลิ ต เปนกลไกสํ า คั ญ ในกระบวนการเสร มสร้า งชุ ม ชนให้

เข้ ม แข็ ง ทํา ให้ เ กิ ดการพั ฒ นาชุ ม ชนครอบคลุ ม ในหลาย ๆ มิ ติ ทั งด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การส่ ง เสร ม
ประชาธิป ไตย การพั ฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ งแวดล้ อ ม ตลอดจนการส่ ง เสร มวัฒ นธรรมว ถี
การดํารงชีวตของคนในชุมชน ซึงเปนรากฐานในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยังยืนในทีสุ ด

- 10 การตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
ทีมาและความสําคัญ

การตรวจสอบบั ญ ชี ก ลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต เปนบทบาทหน้ า ที สํ า คั ญ ของพั ฒ นากร

ในการตรวจสอบการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยการตรวจสอบข้อมูลทางการเงน ทะเบียน และ
เอกสารต่าง ๆ ของกลุ่ม เพือให้ ทราบว่ากลุ่มมีเงนทุน หนีสิน ทรัพย์สิน เท่าไหร่ ในแต่ ละปมีผลกําไรหรอ

ขาดทุนเท่าไหร่ ซึงข้อมูลเหล่ านี เปนพื นฐานในการวเคราะห์ ผลการดําเนิ นงาน จนนํ าไปสู่ การวางแผน
การบรหารจัดการกลุ่มให้ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
ศั พท์การบัญชีทีควรรู ้
การบัญชี (Accounting) หมายถึง งานศิลปะของการนํารายงานและเหตุการณ์ทางการเงนมาจดบันทึก

จัดหมวดหมู่ สรุปผล และวเคราะห์ ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์คาํ ว่า การบัญชี (Book-keeping) ได้มีผู้ให้

คําจํากัดความไว้มากมาย เช่น การบัญชี คือ การจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ทีเกี ยวกับการรับ-จ่ายเงน

และส่ ง ที มี ค่ า เปนเง นไว้ ใ นสมุ ด บั ญ ชีอ ย่ า งสมาเสมอเปนระเบี ยบถู ก ต้ อ งตามหลั ก การและสามารถ
แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงนของกิจการในระยะเวลาหนึงได้

การทําบัญชี (Bookkeeping) หมายถึง งานประจําทีเกียวข้องกับการบันทึกและรวบรวมข้อมูลประจําวัน

เพื อให้ สามารถจัดทํางบการเงนได้ การทําบั ญชีเปนงานย่อยส่ วนหนึงของการบัญชีบุคคลผู้ปฏิ บัติงาน
เกี ยวกั บการบัญชีเรยกว่า นั กบัญชี (Accountant) ส่ วนผู้ทีมี หน้ าทีบันทึกและรวบรวมข้ อมู ลเกี ยวกั บ
การเงนประจําวัน เรยกว่า ผู้ทาํ บัญชี (Bookkeeper)

การตรวจสอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอืน ๆ
รวมทังการใช้วธีตรวจสอบอืน ๆ ทีจําเปน เพือให้ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ วนิจฉั ยและแสดงความคิดเห็ นต่อ

งบการเง นที กิ จ การได้ จั ด ทํ า ขึ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ฐานะการเง นและผลการดํ า เนิ น งานของกิ จ การ
โดยถูกต้องตามหลักการบัญชี

งบการเง น (Financial Statement) หมายถึ ง รายงานทางการเง นที แสดงฐานะทางการเง นและ

ผลการดํ าเนิ นงานของกิ จการในระยะเวลาใดเวลาหนึ ง ณ วันสิ นงวดบัญชี สําหรับธุรกิ จทัวไปมักจะปด
งบการเงนปละ 1 ครัง

งบกําไร – ขาดทุน (Profit and Loss Statement) หมายถึ ง งบการเงนทีแสดงผล
การดําเนินงานของกิจการ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง เช่นรอบปบัญชี โดยจะแสดงรายได้

ค่าใช้จา่ ย และกําไรหรอขาดทุนสุทธิ ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าผลกําไรหรอขาดทุนของกิจการ
นันมาจากส่วนใด เพือปรับปรุง และคาดการณ์ผลในอนาคต

ง บแ ส ดง ฐ านะ ทางก ารเง นห ร องบ ดุ ล (Statements of Financial Position)

หมายถึ ง งบทีจะแสดงข้ อมูลฐานะทางการเงนของกิจการ ณ วันใดวันหนึ งของรอบบัญชี

โดยจะแสดงทรัพย์สิน หนีสิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน) สามารถอธิบายความสัมพันธ์
ของส่ ว นต่ าง ๆ ของงบแสดงฐานะทางการเงนได้ จ ากสมการ สิ นทรัพ ย์ = หนี สิ น +
ส่ วนของเจ้าของ (ทุน)
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สิ น ทรัพ ย์ หมายถึ ง ทรัพ ยากรทางเศรษฐกิ จ ทั งที มี ตั ว ตนและไม่ มี ตั ว ตนที สามารถประมาณค่ า ได้

ซึงกิ จการเปนเจ้าของเพือก่ อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิ จการ เช่น เงนสด ลูกหนี สิ นค้า ทีดิ น เครองจักร
อาคาร อุปกรณ์สํานักงาน วัสดุสินเปลือง พันธบัตร และสิทธิบัตร ฯลฯ

หนี สิ น หมายถึ ง หนีทีกิ จการมี พันธะทีจะต้ องชดใช้ต่อบุ คคลภายนอกซึงอาจชดใช้ เปนเงนสด สิ นค้ า
หรอบรการ หรอสิ งทีมีค่าอื นใดภายในกํ าหนดเวลาทีตกลงกั น เช่น เงนสั จจะสะสมพิ เศษ ตั วเงนจ่า ย
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย เจ้าหนีการค้า

ทุนหรอส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของผู้เปนเจ้าของกิจการ เช่น เงนสั จจะสะสม เงนหุ้ น กําไรสะสม
เปนต้น ซึงสามารถคํานวณได้โดยนําหนีสินไปหักออกจากสินทรัพย์ ส่ วนทีเหลือ คือส่วนของเจ้าของ

รายได้ จ ากการดํ า เนิ น งาน หมายถึ ง รายได้ อั น เกิ ด จากดอกเบี ยเง นกู้ การขายสิ น ค้ า หร อบร การ

ซึงเปนรายได้ตามปกติของกิจการ เช่น รายได้จากดอกเบียรับ ค่าปรับจากลูกหนีผิดนัด ส่วนรายได้อืน ๆ
เปนรายได้ จ ากกิ จ กรรมที ไม่ เ กี ยวข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น งานตามปกติ เช่ น ค่ า สมั ค ร ค่ า ธรรมเนี ย ม
เงนบรจาค ฯลฯ

ค่ า ใช้จ่า ยในการดํ าเนิ นงาน หมายถึ ง ค่ าใช้จ่ายทีจ่ายไปเพื อก่ อให้ เกิ ดรายได้ จ ากการดํ าเนิ นงาน เช่น

ค่าใช้จา่ ยในการจัดซือเครองเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่านา ค่าไฟ หรอค่าอํานวยการในการทําธุรกรรม

ทางการเงนเพือให้เกิดรายได้ส่วนค่าใช้จา่ ยอืน ๆ เปนการแสดงค่าใช้จา่ ยของกิ จกรรมทีไม่เกี ยวข้องกับ
การดํ า เนิ นงานตามปกติ ข องกิ จ การ เช่น เง นบร จาค เง นค่ า สวั ส ดิ ก ารสมาชิก หรอเง นค่ า สาธารณะ
ประโยชน์ เปนต้น

เปาหมายของการตรวจสอบบัญชี
1. เพือลดความผิดพลาด เพราะการตรวจสอบบัญชีคือ การประเมินความเสียง

2. เพือให้กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต มีความมันใจในการบรหารจัดการงบประมาณ สร้างความเชือมัน
ให้กับสมาชิกในการบรหารงานของคณะกรรมการ

3. เพือนําผลการตรวจสอบบัญชีและผลการวเคราะห์งบการเงนมาปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงานต่อไป
เทคนิค/วธีการตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตทีควรรู ้
1. การตรวจดู (Inspection) เอกสารหลั ก ฐานต่ าง ๆ และทรัพ ย์ สิ นที มี รูปร่า ง เช่น พั นธบั ตรรัฐ บาล

ตัวสั ญญาใช้เงน เอกสารการสมัครเปนสมาชิก หลักฐานการส่ งเงนสั จจะ เปนต้ น เพือเปนการประเมิ น
มูลค่าทรัพย์สิน และตรวจสอบสภาพทรัพย์สินว่ามีอยู่จรง

2. การสั งเกตการณ์ (Observation) ด้ วยตาเพือช่วยให้ พัฒนากรได้ ทราบถึ งข้อเท็จจรงทีเปนอยู่ของกลุ่ม
รวมถึงการใช้วจารณญาณสิงทีได้ เห็ นและบันทึกไว้ ว่าความสอดคล้องกั นหรอไม่ เช่น การสั งเกตการณ์
วธีการรับเงน - จ่ายเงน วธีการตรวจนับเงนของกรรมการ และพฤติกรรมอืน ๆ เปนต้น

3. การตรวจนั บ (Counting) เปนการพิ สู จ น์ ปร มาณและคุ ณภาพของสิ งที ต้ อ งการตรวจว่ ามี อ ยู่ จ ร ง

ครบถ้วนตามทีบันทึกไว้โดยตรงให้ เห็ นด้ วยตา สภาพของสิ นทรัพย์ (ชํารุด/เสี ยหาย) การเก็ บดูแล
รักษาสินทรัพย์เปนต้น

- 12 -

4. การยื น ยั น ยอด (Confirmation) เปนว ธีก ารที พั ฒ นากรสามารถตรวจสอบบั ญ ชี ด้ ว ยการให้

ผู้ รบ
ั ผิ ดชอบโดยตรงหรอคณะกรรมการกลุ่มยืนยันความถูกต้ องเปนลายลั กษณ์ อักษรซึงเปนหลักฐานที
เชือถื อ ได้ ม ากที สุ ด โดยต้ อ งควบคุ ม และสอบทานการยื น ยั น ยอด เช่ น การพิ สู จ น์ ค วามถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วนของจํานวนลูกหนี เงนฝากธนาคาร เงนสัจจะ เงนสัจจะสะสม เปนต้น

5. การตรวจสอบเอกสารใบสํ า คั ญ (Examination of original Documents) เปนการตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานทีบันทึกไว้ในสมุดบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงน ใบสําคัญจ่าย สั ญญาเงนกู้ของสมาชิก
ทะเบียนคุมต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับกลุ่ม

6. การตรวจสอบการคํานวณ (Recomputation) เปนการคํานวณตั วเลขในบัญชี เช่นการบวกเลข ในสมุด

ขันต้ น จํานวนยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท การคํานวณค่าเสื อมราคา และหนีสงสั ยจะสูญ เปนต้ น
เพือเปนการพิสูจน์ความถูกต้องของผลลัพธ์แต่ มิได้ พิสูจน์แหล่งทีมาของตัวเลข

7. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) เปนการตรวจสอบความถูกต้ องและความครบถ้วนของการผ่าน
รายการจากบั ญ ชี ส มุ ด ขั นต้ น ไปบั ญ ชี ส มุ ด ขั นปลาย (บั ญ ชี แ ยกประเภท) เพื อเปนการพิ สู จ น์
ความถูกต้ องของการคัดลอกข้อมูลเท่านัน

8. การสอบถาม (Inquiry) เปนการสอบถามข้ อมูลจากคณะกรรมการหรอผู้ทําบัญชีของกลุ่มเพือให้ ได้ทราบ
ข้อเท็จจรงต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ซึงอาจเปนลายลักษณ์อักษรหรอวาจา เช่น เหตุการณ์หลังวันสินปบัญชี
ทีสําคัญ หนีสินทีอาจเกิดขึนในอนาคต และภาระผูกพันของกลุ่ม

ขันตอนการตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
ให้ทําการตรวจสอบจากงบการเงนซึงประกอบด้วย งบกําไร-ขาดทุน และงบดุ ล ของกลุ่ม ณ วันใด

วันหนึงหรอรอบปบัญชี (ปกติจะดําเนินการอย่างน้อยปละ 1 ครัง) โดยตรวจสอบควบคู่กับเอกสารการรับจ่าย
ใบเสร็จรับเงน ทะเบียนคุมยอดต่าง ๆ หรออืน ๆ มี 4 ขันตอน ดังนี

1. ตรวจสอบความถู กต้ องครบถ้วนของงบการเงน โดยพิ จารณารูปแบบของงบดุ ล และงบกํ าไร -

ขาดทุน ว่ามีการจัดทํารูปแบบใด (แบบรายงานหรอแบบตัว T) กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตทีไม่ได้ทาํ บัญชี
ตามหลั ก สากล มั ก ทํ า บั ญ ชี ใ นรู ป แบบรายงาน และมี ก ารสรุ ป ผลในสมุ ด ทะเบี ย นคุ ม พั ฒ นากรหร อ
ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีจากเอกสารดังกล่าว แทนการทําบัญชีแบบสากล (แบบตัว T)
2. ตรวจสอบความถูกต้ องของรายในงบการเงน ดังนี
กรณีงบดุล

2.1 ยอดรายการทังสินของรายการสินทรัพย์ หนีสิ นและส่วนของเจ้าของ (ทุน) ว่าถูกต้องหรอไม่

2.2 รายการต่าง ๆ ทีมาจากบัญชีรายวันและบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ มีความครบถ้วนและถูกต้อง
2.3 ยอดรายการทางด้านสินทรัพย์จะต้องเท่ากับหนีสิน + ส่วนของเจ้าของ (ทุน)

กรณีงบกําไร-ขาดทุน

2.4 ยอดรายการทังสินของรายได้ และค่าใช้จา่ ย ถูกต้องหรอไม่

2.5 การผ่านรายการต่าง ๆ จากบัญชีรายวันและบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ มีความครบถ้วนและถูกต้อง

2.6 ยอดรายได้หักค่าใช้จา่ ย ผลต่างคือกําไรหรอขาดทุนจากการดําเนินงาน
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กรณีงบดุล
สินทรัพย์

3.1 ใบสําคัญรับ/จ่าย ทีแสดงถึงแหล่งทีมาของสินทรัพย์
3.3 ทะเบียนคุมลูกหนีเงนกู้ของกลุ่ม

หนีสิน

3.2 ใบเสร็จรับเงน

3.4 สมุดบัญชีเงนฝากของกลุ่ม

3.5 สัญญาการกู้ยืมเงนของกลุ่ม

3.6 ทะเบียนคุมยอดเงนสัจจะสะสมพิเศษของสมาชิก

3.7 ใบสมัครสมาชิก

3.8 ทะเบียนคุมยอดเงนสั จจะของสมาชิก

ส่วนของเจ้าของ (ทุน)

3.9 ทะเบียนคุมกําไรสะสม

กรณีงบกําไร-ขาดทุน

3.9 ใบสําคัญรับ/จ่าย

3.10 ใบเสร็จรับเงน

3.11 สมุดบัญชีเงนฝากของกลุ่ม

4. ว เคราะห์ งบการเงนทีได้ ตรวจสอบความถูกต้ องแล้ว หากพบข้อผิ ดพลาด ให้ พัฒนากรหรอผู้ตรวจสอบ

แจ้ ง ข้ อ ผิ ด พลาดดั ง กล่ า วให้ ก ลุ่ ม ทราบ พร้อ มให้ คํ า แนะนํ า หร อข้ อ เสนอแนะ เพื อปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข
หากตรวจสอบแล้วตัวเลขมีความถูกต้ อง สัมพันธ์กัน ให้วเคราะห์ผล ดังนี
กรณีงบกําไร – ขาดทุน มีผลเปนกําไร

4.1 ให้พัฒนากรหรอผู้ตรวจสอบ วเคราะห์รายได้ของกลุ่มว่ามาจากแหล่งใด และแนะนําให้กลุ่มรักษา

มาตรฐานการหารายได้ให้คงที หรอหารายได้เพิมจากการลงทุนทีได้ ผลตอบแทนแน่นอน (มีความเสียงตา) เช่น
การซือพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สลากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปนต้น
กรณีงบกําไร – ขาดทุน มีผลเปนขาดทุน

4.2 ให้พัฒนากรหรอผู้ ตรวจสอบ วเคราะห์ค่าใช้จา่ ยของกลุ่มว่ามาจากแหล่งใด และแนะนําให้ กลุ่ม

ลดค่าใช้จา่ ยนัน เช่น ลดอัตราเงนปนผล หรอ ค่าใช้จา่ ยทีไม่จาํ เปน ในขณะเดี ยวกัน กลุ่มจะต้องเพิมรายได้
ให้มากขึน เช่น การเพิมสมาชิก แต่ยังไม่ควรเพิมการลงทุน เปนต้น

*** กรณีทีกลุ่มมีผลการดํ าเนิ นงานเปนผลขาดทุนต่ อเนือง ควรแนะนําให้ กลุ่มยุ ติการดํ าเนินงาน

(อาจเปนการยุติชวคราวเพื
ั
อปรับปรุง หรอยุติถาวร) ขึนอยู่กับมติทประชุ
ี
มของกลุ่ม
กรณีงบดุล

4.3 ให้ตรวจสอบตัวเลขของงบดุลทังสองด้านต้องมีความสมดุลกัน คือ สิ นทรัพย์ = หนีสิน + ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
4.4 นํ า งบดุ ล 1 – 2 ปย้ อ นหลั ง มาเปร ยบเที ย บงบดุ ล ในปปจจุ บั น เพื อตรวจสอบแนวโน้ ม ของ

ทรัพย์สิน หนีสิ น และส่วนของเจ้าของ (ทุน)

4.5 กรณี แ นวโน้ ม ของสิ น ทรัพ ย์ เ พิ มขึ นแสดงว่ า มี ผ ลการดํ า เนิ น งานดี ใ ห้ รก
ั ษามาตรฐานต่ อ ไป

หากสิ นทรัพย์ลดลง ต้ องตรวจสอบว่ามี สาเหตุ มาจากอะไร เช่น รายได้ ลดลง สมาชิกถอนหุ้ น มี การลงทุนเพิม
เปนต้น หารเปนกรณีรายได้ ลดลง หรอ สมาชิกถอนหุ้น ต้องหาแนวทางแก้ไข กรณีมีการลงทุนเพิม ต้องดู
ว่ามีรายได้กลับเข้ามาคุ้มค่าหรอไม่กับการลงทุน
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4.6 กรณีแนวโน้มของหนีสินเพิมขึน แสดงว่ากลุ่มเรมมีปญหาขาดสภาพคล่อง ต้องหาแนวทางแก้ ไข

หากหนีสินลดลงหมายถึงกลุ่มมีผลการดําเนินงานดี มีกําลังในการชําระหนี ให้รก
ั ษามาตรฐานต่อไป

4.7 กรณี แ นวโน้ ม ของส่ ว นของเจ้ า ของ (ทุ น ) เพิ มขึ น แสดงว่ า มี ผ ลการดํ า เนิ น งานดี มี กํ า ไร

สะสมเพิมขึน มีเงนสั จจะสะสมเพิมขึน ควรให้กลุ่มพิจารณาการลงทุนเพิม การทํากิจกรรมเครอข่าย หรอ
การจัดสวัส ดิ ก ารให้ ส มาชิก เพิ มขึ น หากส่ ว นของเจ้า ของ (ทุ น ) มี แนวโน้ ม ลดลง ต้ อ งกลั บ ไปหาสาเหตุ

เช่น กํ า ไรสะสมลดลง หรอเง นสั จจะสะสมลดลงหรอไม่ หากเปนสาเหตุ ดังกล่ าว ต้ อ งหาแนวทางแก้ ไข

เช่น เพิ มผลกํ าไร จากการดําเนินงานให้ มากขึนหรอการเพิ มวงเงนสั จจะให้ มากขึ น หากส่ วนของเจ้าของ
(ทุ น ) ลดลงจากการนํ า เง นไปลงทุ น ดั งนั น มู ลค่ า ในด้ านของสิ น ทรัพ ย์ ข องกลุ่ ม จะต้ อ งเพิ มขึ น
ตามความสัมพันธ์ของสมการ
เครองมือทีใช้ในการทํางาน
คู่มือหลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ป 2563
(สามารถดาวโหลดเอกสารได้จาก www.fund.cdd.go.th)

หมายเหตุ : พัฒนากรหรอผู้ ตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื อการผลิต ควรศึ กษารูปแบบ และวธีการ
จัดทําบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตก่ อ นเข้ าพื นที เพื อเปนการสร้างความรู ้ ความเข้ าใจ
และสร้างความเชือมันในการตรวจสอบและให้ คําแนะนํากลุ่ม
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ปจจุ บัน กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต เหล่ านีมีกลุ่มเปนจํานวนมากทีเรยนรูแ
้ ละพัฒนาตนเองจน

ประสบความสําเร็จ สามารถช่วยเหลื อสมาชิกและชุ มชนในการแก้ ไขปญหาของชุ มชนได้ เปนอย่ างดี ทําให้

ประชาชนมีเงนออม และมีรายได้ เพิมขึน มี แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ หนีสิ นครัวเรอนลดลง อย่างไรก็ดี

ยังมีกลุ่มออมทรัพย์ฯ อีกจํานวนหนึง ทียังขาดโอกาสในการพั ฒนาตนเอง ทังในด้ านการบรหารจัดการกลุ่ม
การจัดทําบัญชี การตรวจสอบบั ญชี และการขยายกิ จ กรรมเคร อข่ ายของกลุ่ ม ซึงถื อ เปนหั ว ใจสํ าคั ญ
ในการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้มีความเข้มแข็ง

การจัดตั งโรงเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต จึงเปนการส่งเสรมและสนับสนุนให้กลุ่มออมทรัพย์ ฯ

ทีเข้มแข็ง มีศักยภาพ เปนสถานทีถ่ายทอดองค์ความรูแ
้ ละประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ

กลุ่ ม อื น ๆ ที ยั ง ไม่ เ ข้ ม แข็ ง ทํ า ให้ เ กิ ด การเชือมโยงเปนเคร อข่ ายการแลกเปลี ยนเร ยนรู ซ
้ ึงกั นและกั น
ทังภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้ชุมชนเปนศู นย์กลางการพัฒนาและเสรมสร้างความเข้มแข็ง

โรงเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตจัดตั งขึนครังแรกในป 2554 ภาคละ 1 แห่ งรวม 4 แห่ง

เดิ มใช้ชอว่
ื า “ศูนย์ศึกษาและพั ฒนากลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต” ต่ อมาในป 2555 ได้จด
ั ตั งเพิมอีกภาคละ
1 แห่ง รวม 4 แห่ง รวมทัวประเทศ 8 แห่ ง และเปลียนชือเปน “โรงเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต”
โดยกรมการพัฒนาชุ มชนพิ จารณาคั ดเลื อกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทีมีการบรหารจัดการทีดี มีความเข้มแข็ ง

มี อ าคารสถานที เหมาะสม เอื อต่ อ การจัด การเร ยนการสอน เดิ น ทางสะดวก มี กิ จ กรรมเคร อข่ า ย

คณะกรรมการมีความรูแ
้ ละประสบการณ์ด้านการบรหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรูแ
้ ละประสบการณ์โดยใช้แนวคิด “พีสอนน้อง เพือนสอนเพือน”

สําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตังโรงเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตก็ เพือให้ มีสถานทีสํ าหรับ

การเรยนรูด
้ ้านการบรหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
และเพื อเปนการสร้างเครอข่ายการเรยนรูด
้ ้ านกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
มี โ ครงสร้า ง ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการบรหารโรงเรยน ที ปร กษา และวทยากรคื อ คณะกรรมการ

กลุ่มออมทรัพย์ฯ ซึงดําเนินการฝกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสู ตรการบรหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ
หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์น และหลักสูตรกิจกรรมเครอข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ

ตลอดระยะเวลาที ผ่ า นมากรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ เ ข้ า ไปสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น กิ จ กรรมของ

โรงเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตด้ วยการสนับสนุนงบประมาณและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน
โดยได้ สนั บสนุ นให้ มี การจัดการอบรม 3 หลั ก สู ต รดั งกล่าวในช่ว งระหว่ างเดื อ นมกราคม – มิ ถุนายน

ซึงการอบรมดังกล่าวจะมีผู้เข้าอบรมหลักสูตรละ 30 คน โรงเรยนละ 3 หลักสูตร รวมจํานวนผู้เข้ารับการอบรม
720 คน/ป
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ผลการดําเนินงานของโรงเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตคือการเปดโอกาสให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ

ทียังไม่เข้มแข็งได้ มีความรู ้ ความเข้าใจในด้ านการบรหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ฯ การบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ฯ
และการดํ าเนิ นกิ จกรรมเครอข่ า ย โดยสามารถนํ า ความรูน
้ ั นไปปรับปรุง กลุ่ ม ของตนเองให้ ทํา งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
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1. ทีมาของกิจกรรมเครอข่าย (ธุรกิ จชุมชน)
หมายถึ ง กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของกลุ่ มออมทรัพย์ เพื อการผลิ ตหร อการลงทุ นของกลุ่ มออมทรัพย์ ฯ

อั นประกอบด้ วย กิ จกรรมทางการผลิต กิ จกรรมทางการขายผลผลิ ต กิ จกรรมการซือ - ขาย การบรการ

และการบรโภคของชุมชน จะเห็ นได้ ว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯ ทีมีความเข้มแข็งจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง

และสามารถขยายการลงทุนหรอขยายกิจการ โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพือยกระดับ
ความเปนอยู่ ที ดี ขึ น เปนกิ จกรรมที ช่วยเหลื อและแก้ ไขปญหาความเดื อดร้อนของชุ มชน เช่น ศู นย์ สาธิต
การตลาด ยุ้งฉาง ปมนามัน ลานตากผลผลิต โรงสี ข้าว กองทุนปุยชีวภาพ เปนต้ น เปนการฝกหั ดการดําเนินธุรกิ จ
ในระบบกลุ่ม โดยมุ่งหวังผลกําไร เพือนําไปดําเนินกิ จกรรมต่าง ๆ หรอจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่มและชุมชน
2. คําสําคัญทีควรรู ้

¡ÅØ Á ÍÍÁ·ÃÑ ¾ Â à ¾×è Í ¡ÒÃ¼ÅÔ µ

หมายถึ ง การรวมตั ว ของประชาชน เพื อช่ว ยเหลื อ ตนเอง และ

ช่วยเหลือซึงกั นและกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล้ วนํามาสะสมทีละเล็ก ทีละน้อย เปนประจํา สมาเสมอ

เร ยกว่ า “เง นสั จ จะสะสม” เพื อใช้เ ปนทุ น ให้ ส มาชิก ที มี ค วามจํา เปนเดื อ ดร้อ นกู้ ยื ม ไปใช้ใ นการลงทุ น
ประกอบอาชีพหรอเพือสวัสดิการของตนเอง และครอบครัว

á¼¹¸ØÃ¡Ô¨ เปนผลสรุปหรอผลรวมแห่ งกระบวนการคิดพิจารณาและการตัดสินใจของผู้ประกอบการ

ออกมาเปนโอกาสทางธุรกิจ ซึงเปนแผนทีช่วยชีแนะการดําเนินงานขันตอนต่ าง ๆ ในการก่อตังและดําเนิน

กิ จการ/ โครงการ ให้ รายละเอี ยดต่ าง ๆ ทางด้ านการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์ การประมาณการทางการเง น
โดยชีให้เห็นประเด็นจุ ดอ่อนและข้อควรระวัง

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ เหตุการณ์หรอกิจกรรมใด ๆ ก็ตามทีจะเกิดขึนในอนาคต และส่งผลกระทบหรอ

สร้างความเสี ยหายต่ อการบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ เปาหมายขององค์ กร ทั งในด้ านกลยุ ทธ์ ด้ านการปฏิ บัติงาน
ด้านการเงน และด้านระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีการวัดโอกาสทีจะเกิดและความรุนแรงจากผลกระทบ

¤ÇÒÁµÍ §¡ÒÃ¢Í§µÅÒ´ กลุ่ มจะต้ องทราบความต้ องการสิ นค้ า และบรการของสมาชิก และคนใน

ชุ ม ชน ความได้ เ ปรยบทางด้ า นการผลิ ต หร อการแข่ ง ขั น เพราะชุ ม ชนแต่ ละพื นที มี ความได้ เปร ยบทาง

ทรัพยากรทีแตกต่ างกั น นั นคื อ กลุ่มควรตระหนั กว่ าจะนําทรัพยากรของชุ มชนทีมีอยู่ มาผลิตสิ นค้ าอะไร
เพือตอบสนองความต้องการและเกิ ดประโยชน์ต่อกลุ่มและชุมชนได้มากทีสุด

¡ÒÃ¼ÅÔµÊÔ¹¤ÒËÃ×ÍºÃÔ¡ÒÃ·Õàè ËÁÒÐÊÁ จะต้องทราบว่าผู้ทีลงมือผลิตมีใครบ้าง ผู้ทีเกียวข้องกับการผลิต

มีใครบ้าง จึงควรให้ ผู้มีความสามารถนีเปนผู้ลงมือผลิต ให้ คําแนะนํา และยังให้ พึงพาผู้ทีเกี ยวข้องกับการผลิต
เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันวชาการต่ าง ๆ นอกจากนี ในการผลิตทีเหมาะสมของธุรกิจ จะต้องคํานึ งถึง
ปจจัยการผลิตอันประกอบด้วย ทีดิน แรงงาน ทุนทีใช้ในการดําเนินงาน และผู้ประกอบการ

¡ÒÃ¨Ñ´ ÊÇÑÊ ´Ô ¡ ÒÃ เมื อกลุ่ มออมทรัพย์เพื อการผลิ ตได้ ดําเนิ นการกิ จกรรมเครอข่ าย (ธุรกิ จชุ ม ชน)

ซึงเมื อมี กํ า ไรจากการดํ า เนิ น งานจึง นํ า มาจัด สรรเปนสวั ส ดิ ก ารให้ กั บ สมาชิก ในรู ป แบบต่ า ง ๆ โดยมี

เปาหมายหลักให้คนในชุ มชนดู แลซึงกั นและกั น ตั งแต่ เกิ ดจนตาย บนพืนฐานของความเอืออาทรต่ อกั น
เช่น การรักษาพยาบาล ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ทุนการศึกษา ทุนสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ
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3. เปาหมาย

มีกิจกรรมเครือข่าย
ธุรกิจชุมชน

มีกิจกรรมส่งเสริม
การดําเนินธุรกิจ

นําผลกําไร
มาจัดสวัสดิการ

1) กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตมีกิจกรรมเครอข่ายธุรกิจชุ มชน ทีสร้างงาน เพิมรายได้ ช่วยเหลือ

และแก้ไขปญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิ จของสมาชิกและชุ มชนได้

2) กลุ่ มออมทรัพย์ เพือการผลิ ต มี กิจกรรมทีส่ งเสรมให้ คณะกรรมการ สมาชิก และคนในชุมชน

มีความรู ้ ความเข้าใจ ในการดําเนินธุรกิจ

3) กิจกรรมเครอข่ายธุรกิ จชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต สามารถนําผลกําไรมาจัดสรร

เปนสวัสดิการให้กับสมาชิก และชุมชน
๔. ขันตอนกระบวนการ
๑) คณะกรรมการและสมาชิก ร่ว มกั น ประเมิ น ความพร้อ มของกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต

ในการดําเนินกิจกรรมเครอข่าย (ธุรกิจชุมชน) ได้แก่

- ความพร้อมของบุคลากรมีความรู ้ ความเชียวชาญ ในการดําเนินกิจกรรมหรอไม่

- เงนทีจะนําไปลงทุน มาจากการระดมหุ้ นของกิจกรรมเครอข่าย หรอ เงนทุนสะสม (เงนหุ้ น

และเงนสัจจะ) กรณีทีนํามาจากเงนทุนสะสม ต้องไม่เกินร้อยละ 5 เพือปองกันความเสียง ฯลฯ
- ความเปนไปได้ ของการดําเนินกิจกรรม กลุ่มเปาหมาย ตลาดรองรับ ฯลฯ

2) คณะกรรมการและสมาชิก ประชุมวเคราะห์สถานการณ์ การบรหารความเสียงของกลุ่มออมทรัพย์ฯ

ในการดําเนินกิจกรรมเครอข่าย ซึงมีข้อควรพิจารณา ดังนี
- เหตุผลความจําเปนและสภาพก่อนจัดตัง
- ประเด็นขันตอนการจัดตัง

- ประโยชน์ทสมาชิ
ี
กและชุมชนได้รบ
ั

- เงนทุน ทีมาของแหล่งเงนทุนตังต้น

- โครงสร้างคณะกรรมการและการควบคุมกํากับดูแล เพือแสดงถึงบทบาทหน้าที
- บุคลากร มีความรู ้ ความเชียวชาญในงานแต่ละด้าน
- ผลผลิต รายการสิ นค้า การจัดเก็บข้อมูลสินค้า

- การคํานวณต้นทุน – ผลกําไร - การจัดแบ่งผลกําไร

- เครองจักร แหล่งซือหากําลังการผลิตของเครองจักร การติดตังและซ่อมบํารุงรักษา

- วธีหาตลาดรับซือ แหล่งจัดจําหน่าย การกระจายสินค้า วธีส่งเสรมการขาย เพิมยอดขาย
- สถานทีดําเนินการ-จัดจําหน่าย-แหล่งวัตถุดิบ เหตุผลทีเลือกอาจพิจารณาว่าสถานทีนี
มีข้อได้เปรยบดี กว่าแหล่งอืนอย่างไร

- ทะเบียน เอกสารบัญชีและอุปกรณ์ทจํ
ี าเปน

- เวลาเปด-ปดทําการ เหตุผลทีเลือกช่วงเวลาดังกล่าว

- 1๙ - ข้ อ จํา กั ด การดํ า เนิ น กิ จ กรรมภายใต้ ส ถานะ สภาพแวดล้ อ ม ประชากร ทรัพ ยากร

งบประมาณทีมีจาํ กัด หรอระเบียบกฎหมายทีมีผลบังคับ

- ข้อปองกั นและการแก้ ไข กรณียังไม่เกิ ดปญหาแต่ เปนการปองกันมิให้ เกิ ดปญหาภายหลัง

เกิดปญหาแล้วมีข้อแก้ไขอย่างไรได้ ผลดีอย่างไร

- ข้อทีควรรู ้ จุดสังเกตตรวจจับทุจรตพฤติกรรมส่ อทุจรตของผู้เกียวข้อง ได้สํารวจพฤติกรรม

ผู้บรโภคในการตัดสินใจซือสินค้า หรอความเปนไปได้ทางธุรกิจหรอไม่

- เทคนิคการทํางาน การสื อความเข้าใจ วธีดําเนินงานทีได้ ผลดี ลดความผิดพลาด ลดเวลา

หรอการจัดร้านค้าให้น่าสนใจ

- การจัดการความรู ้ วธี/ประสบการณ์ทีได้ ขุดค้น และรวบรวมความรู ้ จัดหมวดหมู่ สื อสาร

ถ่ายทอดความรูแ
้ บบรุน
่ สู่รุน
่ แบบ การจัดกิจกรรมกระบวนการแลกเปลียนเรยนรู ้ สร้างองค์ความรูใ้ หม่

- สรุ ป ประเมิ น สถานการณ์ ป จจุ บั น ประเมิ น สถานการณ์ ข องกิ จ กรรมที ดํ า เนิ น การด้ ว ย

SWOT Analysis ซึงเปนเครองมือวเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ แยกเปน

- จุดแข็ง (Strengths) ปจจัยภายในทีสนับสนุนให้ดําเนินกิจกรรมอยูไ่ ด้

- จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพปญหาภายในทีเกิดขึนและยังแก้ไขไม่ได้

- โอกาส (Opportunities) ปจจัยภายนอกทีสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

- อุปสรรค (Threats) ภายคุกคามจากภายนอกทีไม่สามารถควบคุมจัดการได้เลย

๓) คณะกรรมการและสมาชิก ลงมติ คัดเลือกธุรกิจชุมชน ในการดําเนินการกิจกรรมเครอข่าย
๔) จัดทําแผนธุรกิจ ประกอบด้วย

- บทสรุ ปผู้ บรหาร บอกเหตุ ผ ล โอกาส กลุ่ ม ลู กค้ า สภาวะการแข่ งขั นของธุรกิ จ ความสามารถ

ในการทํากําไร ความเชียวชาญ ทักษะของบุคลากร

- ประวัติของกลุ่ม ทีมา วสั ยทัศน์ พันธกิจ ของกลุ่ม
- วเคราะห์สถานการณ์โดย SWOT ธุรกิ จ

- ตังเปาหมายในอนาคต โดยมี ระยะสัน 1 ป ระยะกลาง 3 - 5 ป ระยะยาว 5 ปขึนไป

- แผนการตลาด แผนการขายสินค้า/บรการ เกิดจากการวเคราะห์กลุ่มเปาหมาย ตลาด และคู่แข่ง
- แผนการดําเนินงาน ขันตอนการดําเนินธุรกิจ

- แผนการเงน ทีมาของเงนลงทุน แผนการใช้เงนปจจุ บัน และอนาคต

- แผนฉุ ก เฉิ น การประเมิ นความเสี ยงของธุรกิ จ และว ธีก ารที คาดว่าจะใช้เ พื อรับมือกั บปญหา

ทีอาจเกิดขึน

๕) ดําเนินกิจกรรมเครอข่าย (ธุรกิ จชุ มชน) ทีกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ได้ คัดเลือกซึงทางสํานัก

พัฒนาทุนและองค์กรการเงนชุมชน ได้จด
ั ทําคู่มือหลักสูตร กิจกรรมเครอข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
(กรณีศึกษากิจกรรมเครอข่าย (ธุรกิจชุมชน)) สามารถดาวโหลดได้ที เว็ปไซต์ www.fund.cdd.go.th
5. เครองมือในการทํางาน
๑) เอกสารชุดความรูก
้ ลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตสีขาว WSG Mobile : เทคนิคการบรหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ป ๒๕๕๘

๒) คู่มือหลักสูตรกิจกรรมเครอข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ป ๒๕๖๓

- 20 ตั วอย่างการดําเนินการธุรกิ จชุ มชน 2 กิ จกรรม ได้ แก่ ศู นย์สาธิตการตลาด และโรงสีชุมชน

ทีมาและความสําคัญ

ÈÙ¹ÂÊÒ¸Ôµ¡ÒÃµÅÒ´ เรมดําเนินการครังแรกเมือ ป พ.ศ. 2520
ตลอดระยะเวลา 40 กว่ า ปที ผ่ า นมา ศู น ย์ ส าธิต การตลาดได้
บ รร เ ท า แล ะ แ ก้ ไข ป ญ หา คว าม เ ดื อ ด ร้อ นข อ งประ ชาชน

ในหมู่บ้าน/ตําบลในด้ านสิ นค้าอุปโภค - บรโภค และปจจัยการผลิต
ได้ อย่างดี อย่างไรก็ ตาม ปจจุ บันการแข่งขันระหว่างร้านค้ าปลี ก

ที จํา หน่ า ยสิ น ค้ า อุ ป โภค บร โภคต่ า ง ๆ ได้ ท ว ความรุ น แรงขึ น

ประกอบกั บสถานการณ์ ทีเปลี ยนแปลงไปพฤติ ก รรมผู้ บ ร โภค
เดิมมากและเปลียนแปลงตลอดเวลา การรับรูแ
้ ละวธีทีผู้บรโภค เข้าถึงสือส่งผลให้ผู้บรโภคมีทางเลือกมากขึน
และเปนผลให้ รา้ นค้าปลีก รวมถึงศู นย์สาธิตการตลาดเองจําเปนต้ องปรับตัว เรยนรูก
้ ลยุทธ์ ในการบรหาร
จัดการร้านทีดี เพือให้อยู่รอดและมีกําไรในสถานการณ์ปจจุ บน
ั

ศู นย์สาธิตการตลาดเปนกิจกรรมเครอข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ทีเกิ ดจากแนวคิ ด

ÃÇÁ¡Ñ¹«×éÍ -ÃÇÁ¡Ñ¹¢ÒÂ" ของคนในชุ มชน ทีกรมการพัฒนาชุ มชนให้การส่งเสรมและสนับสนุนอยู่ สาเหตุ

ทีให้ ชอว่
ื า “ศู นย์สาธิตการตลาด” เนื องจากถื อว่าเปนการทดลองปฏิ บัติ เรยนรู ้ และรับผิ ดชอบร่วมกั นของ
สมาชิก กลุ่ มออมทรัพย์ เพื อการผลิ ต ในการดํา เนิ นการซือขายสิ นค้ า ปจจัย การผลิ ต ในราคายุ ติธ รรมและ
ช่วยแก้ไขปญหาของชุมชน
คําสําคัญทีควรรู ้

¡ÅØ Á ÍÍÁ·ÃÑ¾ Âà ¾×èÍ ¡ÒÃ¼ÅÔ µ

หมายถึ ง การรวมตั ว ของประชาชน เพื อช่ว ยเหลื อ ตนเอง และช่ว ยเหลื อ

ซึงกั นและกั น โดยการประหยั ด ทรัพ ย์ แล้ ว นํ ามาสะสมที ล ะเล็ ก ที ล ะน้ อย เปนประจําสมาเสมอ เรยกว่ า

“เงนสั จจะสะสม” เพื อใช้เปนทุนให้ สมาชิกทีมี ความจําเปนเดื อดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ
หรอเพือสวัสดิการของตนเอง และครอบครัว

ÈÙ¹ÂÊÒ¸Ôµ¡ÒÃµÅÒ´ เปนกิจกรรมเครอข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตรูปแบบหนึงทีดําเนินการจัดตัง

ขึนเพือมุ่งให้ ประชาชนในชนบทรวมตัวกันแสวงหาสินค้าอุปโภค-บรโภค ปจจัยการผลิตมาจําหน่ายและเปน
อีกกิจกรรมทีปองกันการถูกเอารัดเอาเปรยบจากพ่อค้าคนกลาง ทีส่ งผลให้ คนในชุมชน ซือสิ นค้าแพงหรอ
ขายผลผลิตได้ราคาตากว่าราคาตลาด

ÃÇÁ¡Ñ¹«×éÍ

เปนการจัดหาสินค้าหรอความต้ องการซือของคนในชุ มชน ศู นย์สาธิตการตลาดไปซือมาในราคา

ส่งแล้วขายสู่ชุมชนในราคายุติธรรม

ÃÇÁ¡Ñ¹¢ÒÂ ช่วยกระจายสิ นค้าชุมชน โดยอาจเปนสิ นค้าเกษตรกรรม หรอสินค้าชุมชนจากฝมือคนในชุ มชน
มาขายในศูนย์สาธิตการตลาด หรอขายออกสู่ตลาดภายนอก
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1. เพื อฝกหั ด ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต มี ค วามรู ้ เกิ ด ความเข้ า ใจและสามารถนํ า ไป
ดําเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด ด้านการค้าขายได้

2. เปนการฝกหัดการนําเงนทุนทีมีไปลงทุน เพือให้เกิดดอกผลเพิมพูนมากยิงขึน

3. เพือช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตและประชาชนในหมู่บ้านให้สามารถหาซือสิงของใช้ใน
ครอบครัวและอุปกรณ์การประกอบอาชีพได้สะดวกรวดเร็วและประหยัด

4. ปองกันการถูกเอารัดเอาเปรยบต้องซือของแพง และขายผลผลิตได้ราคาตาของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
เพือการผลิต และประชาชนทัวไป

5. ต้ องการให้ สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื อการผลิ ตทีมี ฐานะยากจน มีบทบาทด้ านการค้าในระดั บหมู่บ้าน
ตําบล และอาจขยายผลไปสู่ระดั บอําเภอ จังหวัดได้

หมายเหตุ : ปจจุ บัน (ป พ.ศ. 2564) มี ศู นย์ส าธิตการตลาดกระจายและดํ าเนินการอยู่ ทัวประเทศไทย
จํานวนกว่า 693 แห่ง และเปนศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบแล้ว จํานวน 42 แห่ง
ขันตอนกระบวนการ
รู ป แบบ/ลั ก ษณะการดํ า เนิ น งาน “รวมกั น ซือ-รวมกั น ขาย” คื อ แนวคิ ด (Concept) สํ า คั ญ ของ

ศูนย์สาธิตการตลาด ประกอบด้วย

- เปนร้านค้าที "สมาชิกเปนเจ้าของ"

- จัดหาสินค้าอุปโภค- บรโภค ปจจัยการผลิตและปองกันการเอาเปรยบจากพ่อค้าคนกลาง
- รวมกันซือ – รวมกันขาย
- ผลกําไรปนคืนสู่ชุมชน

- ชือ "ศูนย์สาธิตการตลาด" เปนการทดลอง ปฏิบัติเรยนรูแ
้ ละรับผิดชอบร่วมกัน
ขันที ๑ ศึ กษาถึงความต้ องการซือและขายสิ นค้า/ผลผลิ ตตามความต้ องการของผู้ บรโภค ลูกค้ า

1. ว เคราะห์ ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า “5W1H” Who เราขายสิ น ค้ าให้ ใ คร ข้ อ มู ล อายุ เพศ รสนิ ย ม What

ลู กค้าต้องการอะไร ใช้วธีการสํารวจ และสอบถาม Where ลูกค้าเราอยู่ทีไหน When ลูกค้าซือมากทีสุ ด

ในช่ว งเวลาไหน ความถี ในการซือสิ นค้ า เช่น กี ครังต่ อ วั น/สั ป ดาห์ / เดื อ น ช่ว งกลางวั น/กลางคื น Why

จุ ดเด่ นหรอจุ ดขาย เช่น ราคาถูก บรการดี มี สินค้ าหายาก หรอสวั สดิ การแก่ ลูกค้ า How สิ นค้ าและการ
บรการแบบใด ทีตอบโจทย์ลูกค้าจะส่งเสรมการขายด้วยวธีไหน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางใด
2. การเลือกสินค้าและบรการเข้าร้าน

- สิ นค้ าหลัก (สิ นค้ าบรโภคที จํา เปนในชีว ตประจําวัน ได้ แก่ ข้ าว เครองปรุงรส นายาล้ างจาน

ยาสี ฟ น เปนต้ น ) (สิ น ค้ า อุ ป โภค/บร โภค ที ไม่ ใ ช่สิ น ค้ า จํา เปน แต่ ซือเพื อความพึ ง พอใจ ได้ แ ก่ บุ ห ร
เครองดืมแอลกอฮอล์ โลชันบํารุงผิว ของเล่น เปนต้น)

- กลุ่มสิ นค้าใหม่ จะช่วยให้ ศูนย์สาธิตการตลาด ดู ทันสมั ย และมี ความเคลื อนไหวที สมาเสมอ

ซึงจะช่วยสร้างความประทับใจได้ ดี ทําให้มีลูกค้าถามถึง ซึงควรพิจารณานํามาจําหน่ายทีร้านในปรมาณ
ทีพอเหมาะก่อนโดยการทําประชาสัมพันธ์ เช่น การติดตังปายแนะนําสิ นค้าใหม่ เปนต้น
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- กลุ่ ม สิ นค้ า เทศกาล เช่น กระดาษห่ อ ของขวั ญ การ์ดอวยพรในช่วงเทศกาลปใหม่ รู ปเที ย น

เครองสังฆทาน ในช่วงวันสําคัญทางศาสนา นาอบ ตุ๊กตาและดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ เปนต้น

- กลุ่มสินค้าหรอบรการพิเศษ เฉพาะของศูนย์สาธิตการตลาด เปนการสร้างความแตกต่ าง และ

เพิ มความได้ เปรยบให้ กับศูนย์สาธิตการตลาด โดยนําสิ นค้ ามาจําหน่ ายเพื อดึ งดู ดความสนใจของลูกค้า
เพิมกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น สิ นค้าสมุนไพร หรออาจเปนการให้ บรการอืน ๆ เช่น การรับถ่ายเอกสาร ส่ งพัสดุ

- ปจจัยการผลิ ต (เฉพาะศู นย์สาธิตการตลาดบางแห่ งทีมี สิ นค้ า ประเภทนี อยู่ แล้ ว) แสวงหา

ปจจัยการผลิตทีตอบโจทย์อาชีพคนในชุ มชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีหรอเครองมือใหม่ๆ มานําเสนอลูกค้า

โดยปจจัยการผลิ ตในทีนี หมายถึ ง ปจจัยการผลิตสิ นค้ าเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ ์ ปุย เครองมือทางการเกษตร
นอกเหนือจากสินค้าการเกษตร เลือกปจจัยการผลิตจากราคา ความต้องการลูกค้า ประสิทธิภาพของสินค้า
- สินค้าชุมชน หรอสินค้าฝากขายจากคนในพืนที สามารถ มีส่วนช่วยส่ งเสรมเศรษฐกิจชุมชนได้

ด้ วยการรับสิ นค้ าชุ มชนมาขายหรอเปดพื นทีให้ คนในพื นทีนําสิ นค้ามาฝากขายในศู นย์ฯ โดยส่ วนมากจะไม่ ซา
กั บสิ นค้าอุปโภคบรโภคทีมี อยู่ในศู นย์สาธิตการตลาด ไม่ ว่าจะเปน สิ นค้ า OTOP ทีมี คุณภาพ ทังของกิ น
ของใช้ เครองนุ่งห่ ม เปนต้ น นอกจากช่วยเพิมสี สันให้ศูนย์สาธิตการตลาดให้ มีความน่าสนใจแล้ว ยังเปน
การส่งเสรมรายได้ของชุมชนอีกด้วย
3. กลยุทธ์การตังราคา

- กลยุทธ์ราคาล่อใจ เลือกสิ นค้าหลักบางอย่าง มาตั งราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งเล็กน้อย เพือดึ งดูด

ลู กค้าและสร้างภาพลักษณ์ให้ลูกค้าว่าเราขายสิ นค้าแบบเดี ยวกั นในราคาถูกกว่า กําไรน้อยลงจากทีควรจะ

ได้ ก็จรง แต่ราคาเช่นนี ส่ วนมากลูกค้าซือในปรมาณทีมาก และผู้บรโภคมาจับจ่ายก็มักไม่เจาะจงซือสิ นค้า
เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะหยิบสินค้าอืนติดไม้ติดมือไปด้วย สามารถทํากําไรจากสินค้าตัวอืน ๆ ได้อีกด้ วย

- ตั งราคาขายเปนเซ็ท (เปนชุ ด) แม้ จ ะมี ราคารวมมากกว่ า แต่ ราคาต่ อ ชินถูก กว่ า สามารถ

กระตุ้นยอดขายได้แน่นอน เพราะลูกค้าจะรูส
้ ึกว่า "คุ้ม" แม้ตอนแรกไม่ได้ต้องการสินค้าหลายชินเลยก็ตาม

- ตั งราคาสินค้าลงท้ายด้วยเลข 9 ไม่ว่าจะเปน 09 หรอ 99 ว่ากั นว่าราคานีมีผลให้ ลูกค้ารูส
้ ึก

ว่าราคานัน "ถูก" ลงยิงถ้าเปน 99 บาท แทนทีจะเปน 100 บาท ลูกค้าจะยิงรูส
้ ึกถึงความแตกต่าง เพราะหลักสิ บ
กั บหลั กหน่ วยดู ห่ างกั นมาก นอกจากนี เหตุ ผลทางว ทยาศาสตร์ว่ า เลข 9 นั นมี ผลทางจิตว ทยาของลู กค้ า
โดยตรง ถ้ามีของสองชิน ราคา 74 และ 79 ในเวลาเร่งรบ ลูกค้ายังหยิบสินค้าราคา 79 เพราะความเคยชิน
- เปรยบเทียบราคาให้ดู ระหว่างศูนย์สาธิตการตลาด

กับร้านคู่แข่ง ในสินค้าทีเรามันใจว่าถูกกว่าจรง ให้ลูกค้าตัดสินใจ
ได้ไวและง่ายขึน "ซือเปนชุดถูกกว่า" ก็เปนการเปรยบเทียบราคา

อีกชนิดหนึง ผู้บรโภคปจจุ บน
ั ชอบค้นหาข้อมูล ชอบคํานวณผลต่ างกําไร
ชอบหาดีลทีถูกทีสุด เราก็ "บรการข้อมูล" เปรยบเทียบราคาจัดให้ลูกค้า
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4. การส่ ง เสร มการขาย (Promotion) เปนเทคนิ ค หนึ งที จะช่ว ยเพิ มยอดขายให้ ศู น ย์ ส าธิต

การตลาดได้ โดยสามารถจัดได้ หลายรูปแบบ และหลายช่วงเวลา ทีสําคัญ คือ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการ
ลู กค้าให้มากทีสุ ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื อรักษาลูกค้าเก่ าทีมีอยู่ ดึ งดูดลูกค้าใหม่ ๆ ให้ เข้าร้าน สร้างยอดขาย
โดยกระตุ้นยอดการซือต่อครังเพิมขึน หรอจากสินค้าพิเศษช่วงเทศกาล การส่ งเสรมการขาย ทีสําคัญคือ
สื อโฆษณา ซึงสามารถทําได้ หลายแนวทาง ไม่ ว่าจะเปนการทําสื อโฆษณา “ภายนอกร้าน” รูปแบบต้ องมี

ขนาดใหญ่ เห็ นได้ ชด
ั เจน สะดุดตา “ภายในร้าน” รูปแบบต้ องมีจุดดึงดูดสายตา ทําให้เกิดการตัดสินใจซือ
สิ นค้านัน ๆ ทีจุ ดขายทันที สามารถติ ดได้ หลายจุ ด เช่น หน้าเคาน์เตอร์คิดเงน หน้าชันวางสิ นค้า อีกวธีคือ
การปนผลเฉลียนคืน 6 เดื อนครัง หรอปละ 1 ครัง รวมถึง การจับคูปองรางวัล

ขั นที ๒ นํ า ข้ อ มู ล ทีได้ ร บ
ั จากขั นที ๑ เสนอที ประชุ ม คณะกรรมการบร หารกลุ่ ม ออมทรัพย์ เ พื อการผลิ ต
เพื อพิ จารณาสถานที จัดตั งศู นย์สาธิตการตลาด และเลื อกประเภทสิ นค้ า จํา นวนสิ นค้ า และร้านค้าทีจะ
เลือกซือสินค้า การจัดตังศูนย์สาธิตการตลาดนันมีทมาหลากหลายรู
ี
ปแบบ ประกอบด้วย

1. เกิ ด จากเง นทุน ที มาจากการดํ า เนิ น งานกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ ฯ นํ า มาลงทุ น การจัด ตั งศู น ย์ ส าธิต

การตลาด 100%

2. ระดมทุนใหม่ โดยใช้วธีลงหุ้นจากผู้ทีสนใจ โดยการเปนแบบปด คือรับสมัครจากผู้ทีเปนสมาชิก

กลุ่มออมทรัพย์ฯ เท่านัน หรอแบบเปด คื อ รับสมัครบุ คคลทัวไป เช่น สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ส่ วนหนึง

กลุ่ ม อาชีพ ในชุ ม ชน หรอ คนในหมู่ บ้ านอี ก ส่ ว นหนึ ง โดยอาจกํ า หนดราคาหุ้ น เช่น 100 บาท = 1 หุ้ น
สมาชิกแต่ละคนถือหุ้นได้ ไม่เกินคนละ 20 หุ้น เปนต้น

3. เปนแบบผสมระหว่างแบบที 1 และ แบบที 2 เปนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต นําเงนมาลงทุน

และเปดรับสมาชิกเพิม

4. กู้เงนธนาคาร โดยใช้สมุดสัจจะของกลุ่มฯ คาประกั นเงนกู้
จึ ง เปนที มาว่ า คณะกรรมการบร หารกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ ฯ ต้ อ งพิ จ ารณาสถานที ที มี ค วามพร้อ ม

และวเคราะห์สินค้าจะนํามาจําหน่าย (ตามการวเคราะห์ขันที 1) พัฒนาสินค้าและบรการทีตอบโจทย์ลูกค้า

รวมถึงเปนแหล่งรวบรวมและกระจายสิ นค้าชุมชน โดยใช้การวเคราะห์ความแตกต่ าง เปนมูลค่าเพิมให้ กับ
ตั วศู นย์สาธิตการตลาด สามารถสร้างความแตกต่ าง ให้ ไม่ เหมื อนใครด้ วย 3 วธีง่าย (1) แตกต่ างด้ ว ย
“สิ นค้าและบรการ” โดยเลือกจากสิ นค้าทีใหม่ มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ราคายุติธรรม ร้านค้าสะดวกซืออื น
ไม่ มี (2) แตกต่ า งด้ ว ย “การตกแต่ ง ” เน้ น สะดวกสบายในการเลื อ ก บรรยากาศสี ร า้ นสดใส สะอาด

(3) แตกต่ างด้ วย “ความสั มพั นธ์กับชุ มชน” คื อ จุ ดแข็ งทีสํ าคัญของศู นย์สาธิตการตลาด คื อ การรู ใ้ จของคน
ในชุ ม ชน รู จ
้ ัก ชือลู ก ค้ า ทุ ก คน พู ด ภาษาถิ นมี ค วามเปนกั น เองกั บ ลู ก ค้ า เปนศู น ย์ ก ลางในการกระจาย
ข่าวสาร การจัดกิจกรรมคืนกําไรให้ ชุมชน เปนต้น
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ขันที 3 ศึกษาต้ นทุนสินค้าแต่ ละชนิดทีจะจัดจําหน่ายในศู นย์สาธิตการตลาด
วธีการคิดต้นทุน-กําไร

1. จดราคาของทีซือมาทุกครัง

2. หาราคาต่อกรัมหรอต่ อชิน

3. คิดราคาต่อสูตร โดยการคูณปรมาณทีใช้กับราคาต่อกรัม 4. รวมเปนต้นทุนวัตถุดิบ
5. คิดค่าแรง/ค่าไฟ/ค่าของทีอาจทําเสีย = 30% ของต้นทุนวัตถุดิบ
6. คิดกําไร 30 - 50 % ของทุน+ค่าแรง

(ถ้าเปนอาหารหรอขนมทีทําง่าย ควรคิดกําไรประมาณ 30% แต่ ถ้ามีขันตอนในการทําทียุ่งยาก

ซับซ้อนควรขึนกําไรเพิมขึนจาก 30% แต่ไม่ควรเกิน 50%)

7. รวมต้นทุนทังหมด = ทุน (4) + ค่าแรง (5) + กําไร (6)

8. หาราคาเฉลียต่อชินโดยนําต้นทุนทังหมดหารด้วยจํานวนชินทีได้
9. คิดราคาสําหรับขายปลีกและขายส่ง

ขั นที ๔ แจ้ง ให้ ส มาชิก กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต และประชาชนทั วไปทราบ โดยการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ การใช้สือโฆษณา ซึงสามารถทําได้หลายแนวทาง ดังนี

1. การทํา สื อโฆษณา “ภายนอกร้า น” รู ปแบบตั ว สื อต้ อ งมี ข นาดใหญ่ ติดอยู่ หน้ า ร้า น ให้ เ ห็ นได้

ชัดเจน สะดุดตาผู้ทีเดินผ่านไป

2. การทําสื อโฆษณา “ภายในร้าน” รูปแบบต้ องเปนจุ ดดึ งดู ดสายตา ทําให้ เกิ ดการตั ดสิ นใจซือ

สิ นค้านัน ๆ ทีจุดขายทันที สามารถติดได้หลายจุด เช่น หน้าเคาน์เตอร์คิดเงน หรอหน้าชันวางสิ นค้า
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวทีการประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
4. ประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสายของหมู่บ้าน หรอสือวทยุคลืนชุมชนนัน ๆ

ขันที ๕ แต่ งตั งคณะกรรมการจัดการศู นย์สาธิตการตลาดและดํ าเนินงาน/กิ จกรรมศูนย์สาธิตการตลาด

เนื องจากศู น ย์ ส าธิต การตลาดเปนกิ จ กรรมหนึ งของกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต ศู น ย์ ส าธิต

การตลาดจึงไม่มี สมาชิกเฉพาะของศู นย์สาธิตการตลาด แต่ มี ส มาชิกลุ่ม ออมทรัพย์เ พื อการผลิ ตทุกคน
เปนเจ้าของการดําเนินงานจึงต้ องมีคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบร หารกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต ทํ า หน้ า ที กํ า หนดนโยบาย ระเบี ย บ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเกียวกับศูนย์สาธิตการตลาด

2. คณะกรรมการฝายอํ า นวยการกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต ทํ า หน้ า ที การบร หารงาน

ศูนย์สาธิตการตลาด

3. จัดตังคณะกรรมการจัดการศูนย์สาธิตการตลาด
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ฝายจัดซือ และดูแลสต็อกสินค้า

ดําเนินการจัดซือตามความจําเปน การตรวจสอบการจัดซือ ดู แลติ ดตามความเคลือนไหวของ

สิ นค้ า คงคลั ง ตรวจสอบสต็ อ กสิ น คา ทํา รายงานและรายการราคาสิ น ค้ า แต่ ล ะตั ว รวมไปถึ ง การรับ ฟง
ข้อสังเกตจากฝายขาย ฝายบัญชี ว่าสินค้าใดขายดี เพือวางแผนซือสินค้านันมากขึน
ฝายขาย

รูจ้ ก
ั สิ นค้ า รูร้ าคา รูใ้ จลู กค้ า ทังนี เพือให้ลูกค้าได้ รบ
ั ข้อมูลทีถูกต้ องและเพียงพอ ทีจะนําไปใน

การตัดสินใจเลือกซือ พนักงานขายทีเก่งต้องมีเทคนิคการขาย มีใจบรการ และมีมนุษยสัมพันธ์ทีดี
ฝายประชาสัมพันธ์

การสื อสารกั บ ลู ก ค้ า อย่ า งเอาใจใส่ เ ปนเสน่ ห์ ที ทํ า ให้ ทํ า ให้ ลู ก ค้ า เดิ น ข้ า ร้า น ดั ง นั นควรมี

ฝายประชาสัมพันธ์ทหาว
ี
ธีดึงลูกค้าให้ภักดี กับศูนย์สาธิตการตลาด
ฝายบัญชี

ศูนย์สาธิตการตลาดมิ ติใหม่ ต้องจัดทําบัญชี บันทึกรายการสินค้าเข้าออก ยอดขายในแต่ ละวัน

การทําบัญชีนันสําคัญและจําเปน เพือให้ รวู ้ ่ากําไรหรอขาดทุนในแต่ละวัน/เดือน เท่าไร และสินค้าชนิดไหน
ทีขายดี ขายไม่ดี ข้อมูลทีได้จะสามารถนํามาใช้ในการตัดสินใจเพือการลงทุนในอนาคต

4. ให้ มี ก ารแต่ ง ตั งผู้ จัด การศู น ย์ ส าธิต การตลาด ทํา หน้ า ที ควบคุ ม ดู แ ลและดํ า เนิ น งาน และ

แต่งตังพนักงานขายสินค้าและพนักงานบัญชีจาํ นวนทีจําเปน

ขั นที ๖ คณะกรรมการจัดการศู นย์สาธิตการตลาด ต้ องจัดทําบัญชีการเงนของศูนย์สาธิตการตลาด และ
รายงานผลการดําเนินงาน ยอดจําหน่ายสินค้า จํานวน และประเภทสินค้าทีคงเหลือในศูนย์สาธิตการตลาด
ให้คณะกรรมการบรหารกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตทราบความเคลือนไหวอยู่เสมอ
การจัดทําระบบบัญชีศูนย์สาธิตการตลาด

- ใช้ระบบและรูปแบบบัญชีเช่นเดียวกับบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต คือใช้ระบบบัญชีคู่ และ

กําหนดให้มีบัญชีหลักรวม 3 เล่มด้วยกัน อีกทังมีสมุดทะเบียนต่ าง ๆ ประกอบบัญชีหลักดังกล่าว
บัญชีหลัก ประกอบด้วย
1. บัญชีเงนสด
ทะเบียนต่าง ๆ

2. บัญชีรายวันรับ

3. บัญชีรายวันจ่าย

1. ทะเบียนคุมลินค้าเปนประเภท 2. ทะเบียนคุมลูกหนีรายบุคคล
3. ทะเบียนคุมเจ้าหนีรายบุคคล
5. บัญชีรบ
ั – จ่ายรายวัน

4. ทะเบียนซือสินค้าของสมาชิกเปนรายบุคคล
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บัญชีหลัก 3 เล่ม ได้แก่

1. บัญชีเง นสด ใช้ชือบัญชีว่า “บัญชีเงนสด-บัญชีเงนฝากธนาคาร” ใช้อักษรย่ อ “ส” เปน บัญชี

ชันต้ นใช้ลงรายการรับ-จ่าย เมือมีการรับหรอจ่ายเปนเงนสด บัญชีเงนสดนีได้ นําบัญชี เงนฝากธนาคารมารวมไว้
ด้วยกันแบ่งเปน 3 ช่อง คือ ช่องบัญชีเงนสด ช่องบัญชีเงนฝาก ประจํา และช่องบัญชีเงนฝากออมทรัพย์

2. บัญชีรายวันรับ ใช้ชอบั
ื ญชีว่า “บัญชีรายได้ และหนีสิ น” ใช้อักษร “ร” เปนบัญชีแยกประเภทใช้

สําหรับบันทึกรายการรับเงนทุกประเภทซึงแยกเฉพาะรายการรับเงนจากบัญชีเงนสดมาลงในบัญชีเล่ มนี

อีกครังหนึงโดยแยกประเภทรายรับไว้เปนช่องๆ ตามประเภทของเงนที ได้รบ
ั เมือได้รบ
ั เงนประเภทใดก็ให้
นําจํานวนเงนทีได้รบ
ั ลงในช่องรายได้ ประเภททีได้รบ
ั นัน ๆ บัญชีรายได้และหนีสิ น แบ่งเปน 2 ส่วน คือ

ส่ วนที 1 ช่องรายได้ เปนรายได้ อันเกิดจากการขายสินค้า ดอกเบียเงนฝากธนาคาร และรายได้อืน ๆ

ส่ วนที 2 ช่องหนีสิ น เปนการรับเงนอั นก่ อให้ เกิ ดเปนหนี สิ นของศู นย์ส าธิตการตลาดเนื องจาก

รายได้ทได้
ี รบ
ั นี ศูนย์สาธิตการตลาดมีภาระจะต้องจ่ายคืนให้กับเจ้าของเงนเมือครบกําหนด

3. บั ญ ชีรายวันจ่าย ใช้ชือบั ญ ชีว่ า “บัญ ชีรายจ่ายและทรัพ ย์ สิ น” ใช้อั กษร “จ” เปนบัญ ชี แยก

ประเภทเช่นกัน ใช้สําหรับบันทึกรายการจ่ายเงนซึงแยกเอาเฉพาะรายจ่ายจากบัญชีเงน สดมาลงในบัญชี
เล่มนีอีกครังหนึงโดยแยกประเภทรายจ่ายเปนช่องๆ เช่นเดียวกั บบัญชี รายวันรับ เมือได้ จา่ ยเงนประเภท
ใดก็ ให้นําจํานวนเงนทีจ่ายลงในช่องจ่ายนัน ๆ

บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน แบ่งเปน 2 ส่วน คือ

ส่ ว นที 1 ช่อ งรายจ่ า ย เปนรายจ่า ยจากการซื อสิ น ค้ า และรายจ่ า ยจากการดํ า เนิ น งานของ

ศูนย์สาธิตการตลาด ได้แก่ ค่าเครองเขียน แบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่าภาชนะหีบห่อ ดอกเบีย เงนกู้ เปนต้น

ส่ วนที 2 ช่องทรัพย์สิน ได้ แก่ ลู กหนี ทีเกิ ดจากการขายสิ นค้ าเปนเงนเชือ หรอการซือ ทรัพย์สิน

ต่าง ๆ มาใช้ในศูนย์สาธิตการตลาด ได้แก่ เครองคิดเลข ตู้ ชันวางของ โต๊ะ เก้าอี เปนต้น

การขายสินค้าแบบนันเปนเงนเชือจํานวนเงนทีขายเปนเงนเชือให้นําลงบัญชีในช่องลู กหนี ถ้าซือ

สินทรัพย์ให้นําจํานวนเงนทีซือสินทรัพย์ลงบัญชีในช่องทรัพย์สิน

ทรัพย์สินต่าง ๆ ทีปรากฏในช่องที 2 คือ ช่องทรัพย์สิน จะต้ องมีทะเบียนคุมทรัพย์สินทีซือมาและ

ทําทะเบียนคุมลูกหนี ทีซือสิ นค้ าเปนเงนเชือเปนรายตั วบุ คคล เพื อให้ ทราบว่า ลู กหนีแต่ ละคนมี เงนค้ าง
ชําระเปนจํานวนเท่าใด ดังนัน การทําบัญชีศูนย์สาธิตการตลาด นอกจากจะมีบัญชีหลัก 3 เล่มดังกล่าวแล้ว
ยังจะต้องมีสมุดทะเบียนต่าง ๆ ประกอบบัญชี หลัก 3 เล่ม อีกด้วย ดังนี
ทะเบียนคุมสินค้าเปนรายประเภท
ทะเบียนคุมลูกหนีเปนรายบุคคล

ทะเบียนคุมเจ้าหนีเปนรายบุคคล

ทะเบียนซือสินค้าของสมาชิกเปนรายบุคคล
บัญชีรบ
ั -จ่ายรายวัน

- 27 ขันตอนการทําบัญชี
การเปดบัญ ชี คื อ การเรมบันทึ ก รายการลงในบั ญ ชีนันเอง สํ า หรับศู นย์ ส าธิตการตลาดจะเร ม

บันทึกรายการในบัญชีตังแต่ เรมได้ รบ
ั ทุนมาดําเนิ นการ ทุนทีได้ รบ
ั จะได้ มาจาก กลุ่ มออมทรัพย์ฯ ดั งนั น
การลงบัญชีเมือได้รบ
ั เงนมาลงทุน คือ

1. ลงในบัญชีเงนสด ในช่อง “รับ” ของช่องเงนสด เท่ากับจํานวนเงนทีได้รบ
ั

2. ลงในบัญชีรายได้และหนีสิ น ในช่องเจ้าหนี (กลุ่มออมทรัพย์ฯ)โดยลงในช่อง “เงนลงทุน” ในจํานวนเงน

ทีเท่ากันกับบัญชีเงนสด

3. ในลําดับต่อไปเมือได้ รบ
ั เงนมาลงทุนแล้ ว ก็ จะเปนการซือสิ นค้า และการขายสิ นค้า ประจําวัน

ให้ลงบัญชีตามลําดับวันทีทีซือและวันทีทีขายสินค้า

การปดบัญชี เมือสินป (31 ธันวาคมของทุกป) ดําเนินการดังนี

1. ปดบัญชีทุกเล่ม โดยรวมยอดรายรับ-รายจ่ายทุกประเภท รวมทังหายอดคงเหลือในบัญชีเงนสด และ

บัญชีเงนฝากธนาคาร (ถ้ามี) การปดบัญชีสินปนั น เนืองจากได้ ปดบัญชี ทุ กเล่ มเปนประจําทุกเดื อนอยู่ แล้ ว
ดังนัน ยอดรวมของรายรับ-รายจ่าย ก็คือยอดรวมทังปในวันที 31 ธันวาคม ซึงได้ บวกพันยอดกันมาตั งแต่
ต้นปนันเอง

2. ทํางบกําไรขาดทุน เพือหากําไรสุทธิประจําป

3. ทํา งบดุ ลเพื อแสดงทรัพ ย์สิน หนี สิ น และทุ นของศู นย์ สาธิตการตลาด ณ วั นที 31 ธัน วาคม

เพื อให้ สมาชิกได้ ทราบผลการดํ าเนิ นงานในรอบป เมือจัดทํางบดุลเสร็จแล้ว กรรมการตรวจสอบจะต้ อง
ตรวจสอบบัญชีทุกเล่ ม พร้อมด้ วยงบกํ าไร-ขาดทุ น และงบดุ ล เมื อเห็ นว่าถูกต้ องแล้ วให้ เ ซ็นชือรับ รอง
ความถูกต้องในตอนท้ายของงบดุลด้วย
การควบคุมเงน

เหรัญญิกของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เปนผู้รบ
ั ผิดชอบควบคุมการเงนของศูนย์สาธิตการตลาดทําหน้ าที

เบิกจ่ายเงนให้คณะกรรมการจัดการศู นย์สาธิตการตลาด และตรวจสอบบัญชีทงหมด
ั

เง นทุ น ดํ าเนิ นงานรายวั น ให้ ผู้ จัดการศู นย์ สาธิต การตลาดทํา เรองขออนุ มัติจากคณะกรรมการ

จัดการศูนย์สาธิตการตลาด เมือได้รบ
ั อนุมัติแล้วให้ ไปขอเบิกจ่ายเงนจาก เหรัญญิกมาเก็บไว้เพือใช้จา่ ยได้

จํานวนเง นทีผู้ จัดการศู นย์สาธิตการตลาดเก็ บไว้ จะมี จํานวนเท่ าไรให้ เปนหน้ าที ของคณะกรรมการ

บรหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ส่ วนการเก็ บรักษาเงนของผู้จด
ั การ ศูนย์สาธิตการตลาดนัน ควรมีระยะเวลาคราวละ
1 สั ปดาห์ คือ ทุกวันสุ ดสั ปดาห์ ผู้ จัดการศู นย์สาธิตฯ จะต้ องนําเงนส่ งคื นเหรัญญิก และขอเบิกเงนจาก

เหรัญญิกใหม่ทุกวันจันทร์ หากเห็นว่าไม่สะดวกอาจจะกําหนดระยะเวลา 1 เดื อน สําหรับส่งคืนเงน และขอเบิกเงน
จากเหรัญญิกก็ได้ แต่คณะกรรมการศูนย์สาธิตฯ จะต้องคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชด
ิ

ผลกําไร ในรอบเดื อนของศูนย์สาธิตฯ ให้นําฝากบัญชีฝากประจําสัจจะสะสมทรัพย์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ

ส่วนเงนทุนดําเนินการให้นําเข้าฝากบัญชีสะสมทรัพย์ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพือให้สามารถถอนมาใช้ได้

ทุกวันก่อนปดบรการศูนย์สาธิตการตลาด ผู้จด
ั การศูนย์สาธิตการตลาดจะต้องตรวจสอบ
ยอดสินค้าทีจําหน่ายประจําวัน และสินค้าคงเหลือทุกประเภท แล้วลงบัญชีไว้ เปนหลักฐาน

- 28 การจัดสรรผลกําไร สามารถแบ่งได้เปน 2 ลักษณะ คือ
1. เฉลียคืนแก่ผู้ซอสิ
ื นค้าทีเปนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เปนรายเดื อน โดยคณะกรรมการบรหาร

กลุ่มออมทรัพย์ฯ ประชุมพิจารณาร่วมกันว่าจะเฉลียคื น กีเปอร์เซ็นต์ของกําไรทีได้ เช่น คืนร้อยละ 4 บาท

สามารถซือสินค้าไปในรอบเดื อนเปนเงน 500 บาท ก็เฉลียคื นตามวงเงนทีซือตามทีคณะกรรมการบรหาร
กลุ่มออมทรัพย์ฯ กําหนด

2. นํากําไรส่วนทีเหลือจากเฉลียคืนให้สมาชิกไปรวมกับกําไรของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เพือจัดสรรเปน

เง นปนผลให้ ส มาชิก กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ ฯ ตามจํา นวน หุ้ น ที สมาชิก กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ ฯ แต่ ล ะคนมี อ ยู่ ใ น
สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ หักเปนทุน ขยายงาน ทุนสํารอง และทุนสาธารณะ เปนต้น
ด้านระบบคลั งสินค้า
จํานวนสต็ อกสิ นค้ าทีเหมาะสมคือกําไรสู งสุ ดของร้านค้า การบรหารสิ นค้าคงคลังทีดี จะส่ งผลให้

ปรมาณสิ นค้ามีเพี ยงพอต่ อความ ต้ องการของลู กค้ า และควบคุมเงนทุนหมุ นเวยนทีมีอยู่ ไม่ ให้ จมไปกั บ
สิ นค้าทีซือมา กักตุนจนมากเกินไป โดยปจจัยในการควบคุมระดับสิ นค้าคงคลังประกอบด้วย
1. ความถีของการเลือกซือสินค้าเข้าร้าน

2. ความพร้อมของเงนทุนหมุนเวยน ทีนํามาใช้ในการลงทุนซือสินค้า

3. ปรมาณขายออกของสินค้าแต่ละตัว ซึงช่วยระบุปรมาณสินค้าทีต้องการ

4. ความผั นผวนของราคาสิ นค้ า ซึงอาจเกิ ด,ขึ น และทํา ให้ เจ้าของร้า น จํา เปนต้ อ งซือเพิ มหรอ

ลดลงกว่าปกติ

เคล็ดลับในการจัดสต็ อกสิ นค้า
1. ไม่เก็บสต็อกสินค้ามากเกินไป จะทําให้รา้ นมีเงนหมุนเวยน เพิมผลกําไรอีกทางหนึง

2. หมันสํารวจความต้องการของลูกค้า มีสินค้าทีหลากหลาย เพือให้ ลูกค้าได้สินค้าทีต้องการเสมอ
3. ระบายสินค้าทีขายช้าและนําสินค้าใหม่เข้ามาทดแทน

4. หาแหล่งสินค้าทีมีสินค้าครบ เพือความสะดวกและประหยัดค่าเดินทาง

ถ้ า ยิ งขายดี ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า ยิ งมี กํ า ไรเพิ มขึ น บางคนจึ ง ลงทุ น ไปกั บ การโฆษณาเปนจํานวนมาก

สร้างโปรโมชัน ลด แลก แจก แถม เพือสร้างยอดขายและฐานลูกค้า แต่รห
ู ้ รอไม่ว่าการบรหารสต๊ อกสินค้าให้ดี
ก็เปนอีกช่องทางหนึงทีช่วยเพิมกําไรได้ ดังนี

1. ช่วยปองกันสินค้าในคลังหาย ระบบจะทําให้รา้ นค้ารูว้ ่าสิ นค้ามีกีขึน ตรวจสอบได้ ว่าใครเปนคน

นําเข้า หรอขายออกไป ปองกันการรับ สินค้าไม่ครบ รวมทังปองกันไม่ให้ ลูกน้องหยิบของผิดพลาด

2. ลดโอกาสการขาดทุนจากสิ นค้ าทีไม่ได้ขาย ร้านค้าได้ รูว้ ่าสิ นค้าจัดวางทีไหน แก้ ปญหาการหา

สิ นค้าไม่เจอ สินค้าถูก วางลืม และสําหรับสินค้าทีมีอายุจาํ กัด อะไรมาก่อน หลัง ควรระบายสินค้าไหนก่ อน

3. ลดความเสียงสินค้าขาดหรอล้นสต๊ อก เพราะความเปนระบบจะรูว้ ่าสินค้าแต่ละชนิดมีความเร็ว

ในการขายอย่างไร เหลือเท่าใด เพราะการขาดสินค้าเมือลูกค้าต้องการทําให้เสียโอกาสในการขาย

4. เห็นภาพรวมคลังสินค้าว่ามีการเข้า ออกอย่างไร สินค้าชนิดใดขายดีในช่วงไหน หรอ กับคนกลุ่มไหน

ใช้เปนกลยุทธ์ในการทําความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า

5. ช่วยให้คุมงบของร้านได้ดีขึน เพราะได้คํานวณตังแต่ การสังของว่าต้นทุนเท่าไหร่ ทําให้ตังราคา

ได้อย่างเหมาะสม รูว้ ่าควร ขายอะไรจึงจะได้กําไรทีคุ้มค่าทีสุด
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เครองมือในการทํางาน
คู่มือหลักสูตรกิจกรรมเครอข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ป 2563
คู่มือศูนย์สาธิตการตลาด ป 2560

ระเบียบข้อกฎหมายทีเกี ยวข้อง
ภาษีศูนย์สาธิตการตลาด “ศู นย์สาธิตการตลาด” คือ ร้านค้าของกลุ่มออมทรัพย์

เพือการผลิต เปนกิจกรรม รวมกันซือเพือแก้ปญหาซือของแพงของสมาชิก และถือเปน
การทดลองทํ า ธุ ร กิ จ ซือขาย จึง ให้ ชื อว่ า “ศู น ย์ ส าธิต การตลาด” ในระยะแรกของ

การทดลอง จึงได้ รบ
ั การยกเว้นการ เก็ บภาษี ลักษณะการดํ าเนินงานเปนการซือสิ นค้ า

มาขาย เงนทีได้ จากการขายจึงเปนเงน ได้ พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่ งประมวล
รัษฎากร และเนืองจากผู้มีเงนได้เปนคณะ บุคคล มีหน้าทีต้องเสี ยภาษีเงนได้ ตามมาตรา

56 แห่งประมวลรัษฎากร กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตทีมีกิจกรรมศูนย์สาธิตการตลาด
จึงมีหน้าทีต้องเสียภาษีเงนได้หากมีรายได้ตามทีกฎหมายกําหนด
ผู้มีส่วนเกียวข้อง
- คณะกรรมการ/บรหารกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

- คณะกรรมการ/คณะทํางานศู นย์สาธิตการตลาด

เมื อวั น ที 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ได้ ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการดํ า เนิ น งานภายใต้ ค วามร่ว มมื อ

( Memorandum of Understanding : MOU) ร ะ ห ว่ า ง ก ร ม ก า ร พั ฒ นา ชุ มช น กั บ ห น่ ว ย ง า นอื น
ในการขอความร่วมมือการดํ าเนิ นงานศู นย์สาธิตการตลาดตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ

ประชารัฐ (SE) (มุ่ ง เน้ นการถ่ ายทอดองค์ ความรูด
้ ้ า นการบรหารจัด การเชิงธุรกิ จ ด้ า นการปรับปรุ งและ
พั ฒนาศูนย์ฯ ให้ ทันสมัย ด้ านการปรับปรุงรูปลั กษณ์การวางผั งและการจัดเรยงสินค้า และด้ านการจัดทํา
ระบบบัญชีและระบบการเช็คคลังสินค้า) ประกอบด้วย

- มูลนิธพ
ิ ัฒนาชีวตชนบท โดยบรษัทเครอเจรญโภคภัณฑ์ จํากัด
- บรษัท สยามแม็คโครจํากัด (มหาชน)
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ทีมาของการก่ อตัง
การจัดตั งโรงสีชุมชน โดยกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตบ้านสระยายชี เกิ ดขึนจากความต้ องการ

ของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ทีจะลดปญหาการถูกเอารัดเอาเปรยบจาก
เจ้าของโรงสี ข้าว จึงได้ รว่ มกั นจัดตั งโรงสี ข้าวในนามของโรงสี สวัส ดิ การชุ มชนตํ าบลเนิ นปอขึ นเมื อป

พ.ศ. 2544 โดยมี ก ลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต บ้ า นสระยายชี เ ปนแกนหลั ก ในการจั ด ตั ง โดยมี

วัตถุประสงค์ เพือให้ สมาชิกและคนในชุ มชนได้ มีโรงสี ข้าว ทีได้ มาตรฐานและให้ บรการอย่างเปนธรรม
ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้กลับกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตและเปนสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่ม
ขันตอน/วธีการดําเนินการ
1. ประชุมทําความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดตังโรงสีแก่สมาชิก

2. ตังคณะกรรมการบรหารจัดการเพือดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ทกํ
ี าหนด

3. จัดหาสถานที

4. เขียนโครงการเสนอของบประมาณสนั บจากกองทุนเพื อการลงทุนทางสั งคม (SIF) เปนเงน

560,000 บาท โดยใช้ชอของกลุ
ื
่มออมทรัพย์เพือการผลิตบ้านสระยายชีเปนผู้เสนอของบประมาณ

5. ทําการก่ อสร้างตามแบบและตามรายละเอียดทีของบประมาณไปโดยใช้แรงงานในชุ มชนเปน

แรงงานงบประมาณทั งหมดจัดซือวั ส ดุ อุ ปกรณ์ ใ นการก่ อ สร้า งได้ ร บ
ั ความร่ว มมื อ คนในชุ ม ร่ว มด้ ว ย
ช่วยกันในการก่อสร้างโดยไม่คิดค่าแรง

6. บรหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ

การระดมเงนทุน
กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตลงทุนจํานวน 100,000 บาท

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์และบุคคลทัวไปถือหุ้น ๆ ละ 1,000 บาท (ไม่เกินคนละ 1,000 บาท)
ปนผลคิดเปนร้อยละ 10 บาท/ป

- 31 อุตสาหกรรมสีข้าว
การแปรรูปข้าวเปลือกให้ เปนข้าวสาร โดยผ่านกระบวนการลดความชืนของข้าวเปลือก การทํา

ความสะอาดข้าวเปลือก การกะเทาะข้ าวเปลื อก การแยกแกลบ การขัดข้ าว รวมถึ งการคั ดแยกขนาด
และการบรรจุ ก ระสอบ เพื อส่ ง ต่ อ ไปสู่ ผู้ บ ร โภคและนํ า ไปใช้เ ปนวั ต ถุ ดิ บในอุ ต สาหกรรมอื น ๆ เช่น
แปงข้าวเจ้า แปงข้าวเหนียว เส้นก๋วยเตียว และเส้นขนมจีน
ลักษณะและประเภทโรงสี ข้าว
แบ่งตามประเภทการใช้เครองจักรต้นกําลังเปน 3 ประเภท ได้แก่

1. โรงสีข้าวทีใช้เครองจักรไอนา (Steam Engine) โดยใช้แกลบเปนเชือเพลิง
2. โรงสีข้าวทีใช้มอเตอร์ไฟฟาในการขับเคลือนเครองสีข้าว
3. โรงสีทใช้
ี เครองยนต์ดีเซลในการขับเคลือนเครองสีข้าว

ในปจจุ บันนี โรงสี ข้าวทีนิยมทีสุ ดคื อระบบไฟฟาเพราะมีกระบวนการทีง่ายและต้ นทุนตา
วัตถุดิบ
1. ข้าวเปลือก

ผลิตภัณฑ์

ผลพลอยได้

1. ข้าวกล้อง

1. รําข้าว

2. ข้าวขาว

2. ปลายข้าว

3. ข้าวเหนียวขาว

3. แกลบ

4. ข้าวนึง

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

- 32 ขันตอนการทํางานของโรงสี ข้าว
1. นําข้าวเปลือกทีได้รบ
ั จากชาวนาหรอสมาชิกเข้าตะแกรงร่อนเพือคัดแยกสิงเจือปนออก ได้แก่

ฟางข้าว เศษดิน เศษหิน และฝุนละออง

2. นําเข้าเครองกะเทาะเปลื อก ซึงจะมีลูกยางกลม 2 ลู ก หมุ นอยู่ เมล็ ดข้ าวเปลื อกทีผ่านร่อง

ระหว่างลูกกลมยาว 2 ลูกนีจะถูกแรงเสียดสีของลูกยางทําให้เปลือกข้าวหลุดออก

3. จากเคร องกะเทาะข้ า วเปลื อ กจะได้ แ กลบ ข้ า วกล้ อ ง และข้ า วเปลื อ กบางส่ ว นที ยั ง ไม่ ถูก

กะเทาะเปลือก ผ่านต่อไปยังตะแกรงเหลียม ทําการร่อน แยกแกลบ ข้าวเปลือก และข้าวกล้องออกจากกัน

4. ข้าวเปลือกจะย้อนกลั บไปเข้ าเครองกะเทาะเปลื อกใหม่ ข้ าวกล้ องจะผ่ านไปทีตะแกรงโยก

เพือทําการคัดข้าวเปลือกทียังมีผสมไปกับข้าวกล้องออกให้เหลือแต่ข้าวกล้องล้วน ๆ

5. แกลบที ร่อนออกจากตะแกรงจะถู กพั ดลมดู ดไปไว้ต่ างหาก ขณะเดี ยวกั นพัดลมจะดูดเศษ

ข้าวกล้องละเอียด หรอจมูกข้าวรวมทังแกลบละเอียด ส่วนนีเรยกว่ารําหยาบ

6. ตะแกรงโยก มีหน้าทีคัดข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง ในตะแกรงโยกมี แผ่ นเหล็กบาง ๆ วางกั น

เปนช่อง ๆ สลับฟนปลา เดิ นหน้า – ถอยหลังตลอดเวลา ข้าวเปลือกและข้าวกล้องจะแยกไปคนละทาง
ข้าวเปลือกจะย้อนกลับไปเข้าเครองกะเทาะใหม่ ส่วนข้าวกล้องจะผ่านไปสู่หินขัด และหินขัดข้าวขาวต่อไป

7. หินขัดข้าวกล้อง และหิ นขัดข้าวขาว มีลักษณะเปนเหล็กทรงลูกข่าง มีหินกากเพชรผสมปูนพอกไว้

โดยรอบ ตั งบนแกนทีหมุ นได้ ผนั งทีหุ้ มหิ นขั ดข้ าว จะมี ยางเปนท่อน ๆ เรยกยางขัดข้ าว ข้ าวกล้ องจะ
ผ่านช่องว่างระหว่างหินขัดข้าวและยาง ข้าวกล้องจะถูกขัดจนขาว โดยผ่านหินขัดข้าว 2 ครัง

8. ทีผนังหุ้มหินขัดข้าวกล้อง และหิ นขัดข้าวขาวจะมีชอ
่ งให้ พัดลมดูผิวของเมล็ดข้าวกล้องทีถูกขัด

ออกไปส่วนนีเรยกว่า รําละเอียด

9. ข้าวขาวทีออกจากหินขัดข้าว จะเปนข้าวสารเต็ มเมล็ด ข้ าวหั ก และปลายข้ าว รวมกั นจะต้ อง

นําไปผ่านตะแกรงเหลียม และตะแกรงกลมเพือคัดออกมาเปนชนิดข้าวตามต้ องการต่อไป

10. ตะแกรงเหลียมทีจะคัดข้าวสารเต็มเมล็ดและปลายข้าวนี ประกอบด้วยแผ่นตะแกรงซ้อนกั น

หลายแผ่น จะมีรูตะแกรงขนาดต่าง ๆ กัน เพือให้ ข้าวแต่ละชนิดผ่านได้และผ่านไม่ได้

11. ตะแกรงกลมเปนแผ่ นเหล็ กม้ วนกลมหมุนตลอดเวลา ผิ วแผ่ นเหล็ กด้ านในมี ผิวนูนกลมเล็ ก ๆ

จํานวนมาก เพือให้เมล็ดข้าวทีหักเล็กเกาะอยู่ ขณะทีปล่อยให้เมล็ดใหญ่กว่าผ่านไปได้

ขันตอนการสีข้าวนันจะสินสุ ดเมือทําการขัดเมล็ดข้าวสารให้ สะอาด และจะได้ ผลิตภัณฑ์ คือ

ข้าวสาร และปลายข้าว ปลายข้าวนันจะมีความยาวประมาณเท่ากับหรอน้อยกว่า 6/8 ของความยาวเมล็ดเต็ม
ระดั บการสีข้าวแบ่งเปน 4 ระดั บ
1. สีดีพิเศษ (extra well milled) การสีขัดเอารําออกทังหมดจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามเปนพิเศษ
2. สีดี (well milled) การขัดเอารําออกทังหมดจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามดี

3. สีปานกลาง (reasonably well milled) การสีขัดเอารําออกเปนส่วนมากจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงาม
4. สีธรรมดา (ordinarily milled) การสีขัดเอารําออกแต่เพียงบางส่ วน

- 33 มลพิษและของเสียทีเกิ ดจากโรงสี ข้าว
1. สิงปฏิกูลหรอวัสดุทไม่
ี ใช้แล้ว

- เศษฟางหรอวัสดุปลอมปน กรวด ดิน ทราย พลาสติก จากการทําความสะอาด
- แกลบ จากการแยกแกลบ

- รําหยาบ รําละเอียด จากกระบวนการขัดขาว

- ปลายข้าว จากกระบวนการคัดแยกเมล็ด

- กากตะกอนจากระบบบําบัดนาเสีย กรณีโรงงานมีระบบบําบัดนาเสีย

2. มลพิษทางอากาศ แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ

2.1 ฝุนละอองทีเกิ ดขึนในขันตอนของการสี ข้าว บรเวณลานตากข้าวเปลือก การขนส่ งวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑ์ ผู้ทได้
ี รบ
ั ฝุนมีสมรรถภาพปอดลดลง เกิดการระคายเคืองของเยือบุตาและผิวหนัง

2.2 เขม่าควัน ไอเสีย และฝุนละอองจากการเผาไหม้ กรณีโรงสีทมี
ี การใช้นามันเชือเพลิงและโรงสีที

ใช้ห ม้อนาทีมีการใช้แกลบเปนเชือเพลิ ง เมื อเผาไหม้ จะก่ อให้ เกิ ดมลพิ ษในอากาศหรอ ไอเสี ย ได้ แก่

ควันทีเกิ ดจากการเผาไหม้ ไม่ สมบูรณ์ ของสารทีมี คาร์บอนเปนองค์ ประกอบ ฝุ นทีเปนอนุภาคของแข็ง
ลอยตั วอยู่ในอากาศ นอกจากนี การเผาไหม้ยังก่ อให้ เกิดไอระเหยรวมถึ งก๊ าซและสารประกอบ ได้ แก่

คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมือได้รบ
ั จะทํา
ให้เกิดการวงเวยนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย แสบจู มกและอาจทําให้เกิดโรคปอดได้
3. มลพิษทางนาและกลินเหม็น

เกิ ดจากนาจากการแช่ข้าว ผงรําข้ าวทีตกลงตามพืนและถูกชะล้างโดยนาฝน ทําให้ เกิ ดนาเน่ าเสี ย

และส่งกลินเหม็น ในกรณีโรงสี ข้าวทีใช้เครองจักรไอนา จะมีนาเสี ยจากการควบแน่น และนาระบายทิง
จากหม้อไอนา ซึงนาประเภทนีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เมือปล่อยลงสู่ธรรมชาติจะมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
4. มลพิษทางเสียง

เกิ ดจากเครองจักรต่ าง ๆ ในกระบวนการผลิต ได้ แก่ เครองกะเทาะ เครองแยก และเครองขั ดข้าว

เมือได้ รบ
ั เสี ยงดั งมาก ๆ เปนเวลาติ ดต่ อกั นทําให้ เกิ ดอาการหู ตึงหรอหู หนวก อั ตรายต่ อสุ ขภาพทัวไป
และจิตใจ รบกวนการนอนหลับ รบกวนการทํางาน และประสิทธิภาพความถูกต้องของงานสูญเสียไป
มาตรการในการแก้ไขปญหาโรงสี ข้าวและข้อควรปฏิบัติดังนี
1. ผู้ดําเนินกิจการจะต้องมีระบบควบคุมการกําจัดฝุนละออง มิให้ฟุงกระจาย ออกสู่ภายนอก

2. ผู้ดําเนินกิ จการจะต้ องมี ระบบการรักษาความสะอาดเกี ยวกั บการจัดเก็ บวั ตถุ ดิบให้ เปนระเบียบ
เรยบร้อย เช่น จุ ดทีไว้เก็บข้าวเปลือก รําข้าว หรอวัสดุอุปกรณ์ เครองมือซ่อมบํารุงต่ าง ๆ จะต้ องมี
ระบบการจัดเก็บทีดี แยกกั นไว้ต่างหากเพราะอาจทําให้ เกิ ดปญหาด้ านเชือราในข้าวได้ หากเมือนํามา
บรโภคแล้วอาจเกิ ดอั นตราย หรอสถานทีดั งกล่ าวอาจเปนแหล่ งเพาะพั นธุเชือโรคได้ ง่ ายเพราะ
มีสภาพอับชืนมากเกินไป

- 34 3. ผู้ดําเนินกิจการจะต้ องมีระบบหรอวธีการใด ๆ เพือควบคุมมลภาวะจากเสี ยง มิ ให้ ผู้อืนทีอยู่ใกล้เคียง
ได้ รบ
ั ความเดื อดร้อน รําคาญ เช่น ทําการสี ข้าวให้ เปนเวลา ไม่สีข้าวในยามคาคืน หมันตรวจสอบดูแล
เครองจักรอยู่เปนประจํา หากมีปญหาก็ควรรบปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็ว เปนต้น

4. ผู้ดําเนินกิจการหรอคนงานจะต้องจัดให้มีทอุ
ี ดหู หน้ากากกันฝุน เสือผ้าทีสวมใส่จะต้องมิดชิด ในการดําเนินการ
สีข้าวทุกครังเพือความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของตนเอง และผู้ทอยู
ี ่ในสถานทีนัน

5. ผู้ ดํา เนิ นกิ จการจะต้ อ งจัดให้ มี เ ครองปองกั นที ตั ว เคร องจัก ร หรอสถานทีนาทิ งจากการสี ข้ า ว เช่น
จั ด ให้ มี ถั ง ดั บ เพลิ ง ไว้ ใ กล้ ๆ กั บ เคร องจั ก รที มี ค วามร้อ นสู ง และถั ง นาเสี ย จากกระบวนการสี ข้ า ว
จะมีความร้อนสูงมากต้องจัดไว้ไนสถานทีปลอดภัย ห่างไกลผู้ทสั
ี ญจรไปมาควรมีปายเตือนให้ชด
ั เจน
หลักเกณฑ์ วธีการและเงอนไขการขอและการออกใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วธีการและเงอนไขการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั งโรงสี นัน ขึ นอยู่กับองค์ กร

ปกครองส่วนท้องถินนัน ๆ ว่ามีการออกหลักเกณฑ์อย่างไร อาจมีความแตกต่ างไปตามบรบทของพืนที

การพิจารณาว่าผู้ดําเนินกิจการมีสถานทีประกอบกิจการ หรอ สถานทีก่ อตั งโรงสีข้าวเหมาะสมหรอไม่
และได้ ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานและกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารให้ ผู้ประกอบ

กิ จการสี ข้าวด้ วยเครองจักร ดํ าเนินกิ จการเกี ยวกั บสถานทีหรอสุ ขลั กษณะของสถานทีประกอบการ
ดังต่ อไปนี (ยึดถือตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบที 3/2548 เรองการควบคุมการ
ประกอบกิจการ การสีข้าวด้วยเครองจักร) ดังนี
1. ลักษณะทีตั งของโรงสีข้าว
1.1 ห้ ามตั งโรงสีข้าวทีใช้เครองจักรในการผลิต ในบรเวณบ้านจัดสรรเพือการพักอาศัย อาคารชุ ด

พักอาศัย และบ้านแถวเพือการพักอาศัย

1.2 ห้ า มตั งโรงสี ข้ าวที ใช้เ ครองจัก ร ในการผลิ ตขนาดมากกว่า 30 เกว ยนต่ อ วั น ภายในระยะ

ไม่ตากว่า 50 เมตร และตังแต่ 31 เกวยนขึนไปต่อวัน ต้องอยูร่ ะยะห่างไม่ตากว่า 100 เมตร จากเขตชุมชน
วัด โรงเรยน โรงพยาบาล หรอสถานทีอืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานและกฎหมายอืนทีเกี ยวข้อง
ยกเว้ น สถานที ทํ า การของ หน่ ว ยราชการที ใช้ เ ปนที ทํ า การ เพื อการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลอํ า นวย
ความสะดวก หรอการ ให้บรการแก่การดําเนินกิจการนัน ๆ

1.3 ที ตั งโรงสี ข้ า วต้ อ งตั งอยู่ ใ นทํ า เลและสถานแวดล้ อ มที เหมาะสมมี บ ร เวณเพี ย งพอที จะ

ประกอบกิจการตามขนาดและเภทหรอชนิดของโรงสีข้าว โดยไม่ก่อให้ เกิดอันตราย เหตุราํ คาญ หรอ
ความเสียหายต่อบุคคลหรอทรัพย์สินของผู้อืนด้วย
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2.1 อาคารต้องมีความมันคง แข็งแรง วัสดุทีใช้ในการก่อสร้างต้องเหมาะสมกั บการประกอบกิจการ
โรงสีข้าวตามขนาดและประเภท รวมทังไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของอัคคีภัย

2.2 พืนต้องมีความมันคง แข็งแรง ไม่มีนาขังหรอลืน อันอาจก่อให้เกิดอุบติเหตุได้ ง่าย

2.3 ประตูหรอทางออกเพียงพอกั บจํานวนคน บานประตู เปดออกได้ ง่าย โดยเฉพาะเมือมี เหตุ ฉุกเฉิ น
และมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร

2.4 มี บันไดขึ นลงเพื อการตรวจสอบ ดูแล เครองจักร อุปกรณ์ บันได้ ต้องมี ความมั นคง แข็งแรง
มีชว่ งระยะห่างเท่ากันโดยตลอด

2.5 มีการระบายอากาศเหมาะสม โดยมีพืนทีประตู หน้าต่ าง และช่องลมรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 10
ของพืนทีห้องหรอมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์ เมตรต่อนาทีต่อคนงาน 1 คน

2.6 ต้องจัดให้มีแสงสว่างในการทํางานอย่างเพียงพอ ความเข้มของแสงสว่างต้องไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
2.7 จัดให้มีสายล่อฟา ตามความจําเปนและเหมาะสม

3. เครองจักรและอุปกรณ์ทีใช้ในโรงสีข้าว
3.1 ต้องมันคง แข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้งาน มีเครองปองกันอันตราย รวมทังมีการตรวจสอบ
เครองมือและอุปกรณ์ก่อนการใช้งานทุกครัง และตรวจซ่อมบํารุงอย่างสมาเสมอ

3.2 เครองลําเลียงขนส่งข้าว ซึงมีสายลําเลียง ผ่านเหนือบรเวณทีมีผู้ปฏิบัติงานหรอทางเดิ น ต้ องมี
เครองปองของตกและต้ องมีเครองบังคับทีทําให้สายลําเลียงหยุดได้เมือเครองหยุดทํางาน

3.3 ระบบไฟฟา การเดิ นสายไฟฟา และการติ ดตั งเครองยนต์ สวตซ์ไฟฟา อุปกรณ์เครองไฟฟาอื น ๆ
ต้องเปนเปนไปตามหลักวชาการ

4. มีการจัดการด้านสุ ขาภิบาลและปองกั นปญหามลพิษ ดั งนี
4.1 จัดให้มีนาดืม นาใช้ ทีสะอาดเพียงพอและเหมาะสม

4.2 จัดให้มีห้องนา/สุขาสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล ตามทีกําหนดไว้ไนกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.3 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยทีเหมาะสมและเพียงพอ

สถานทีศึกษาดูงาน : กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตบ้านสระยายชี ตําบลเนินปอ อําเภอสามง่าม
จังหวัดพิจต
ิ ร (นายสุนทร มัจฉิม โทรศัพท์ 08 1394 1592)

- 36 4.4 ติดตังระบบควบคุม ปองกันการฟงกระจายของฝุนละออง เขม่ า เถ้าถ่านในทุกกระบวนการผลิต
เช่น จัดให้มีเครองดู ดอากาศ หรออุปกรณ์กําจัดฝุนชนิดทีมีประสิทธิภาพสูงตามปรมาณ'ของฝุน
ทีเกิดจาก กระบวนการผลิต

- ภายในโรงสีข้าว ให้ มีค่าเฉลียของระดับเสี ยง 8 ชัวโมงทําการ ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ

- ในชุมชนทัวไปทีตังบ้านเรอนอยู่ใกล้เคียง กั บสถานประกอบการ(โรงสี) ให้ มีค่าเฉลียของ ระดับ

เสียง ในช่วงเวลากลางวัน (07.00-22.00 น.) ไม่เกิน 55 เดซิเบลเอ และในช่วงเวลากลางคืน

(22.00 - 07.00 น.) ไม่ เ กิ น 45 เดซิเ บลเอ โดยเสี ยงดั งที ได้ รบ
ั ต้ อ งมี ค่า เฉลี ยของระดั บ
เสียง ตลอด 24 ชัวโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ

4.6 กรณีทีมีนาเสียเกิ ดขึน ในกระบวนการผลิตของโรงสี ข้าว ต้ องจัดให้ มีระบบบําบัดนาเสียทีสามารถ
บําบัดนามีลักษณะเปนไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสรมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมหรอกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานแล้วแต่กรณี ก่อนระบายนาทิงออกจากโรงสีข้าว
5. จัดให้ มีบรการและดําเนินการเพือปองกั น และแก้ ไขผลกระทบต่อสุ ขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ดั งนี
5.1 ตรวจสุ ขภาพก่ อนเข้ าทํางาน และตรวจสุ ขภาพเปนระยะโดยเฉพาะระบบ หรออวัยวะทีก๊ าซพิ ษ
มีผลกระทบให้เปนไปตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน

5.2 ปองกั น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมิ ใ ห้ ไ ด้ ร บ
ั หร อสั ม ผั ส ก๊ า ซพิ ษ โดยจัด เตร ยมอุ ป กรณ์ ใ นการปองกั น ภั ย

ส่ วนบุคคล เช่น หน้ ากากปองกันฝุ น เครองกรองฝุน ทีอุ ดหู หมวกนิ รภัยให้ เหมาะสมกับลักษณะงาน
และออกระเบียบบังคับให้คนงานต้องสวมใส่ ขณะทํางานทุกครัง จัดอบรมต้านความปลอดภัย

5.3 จัดให้ มี บรการทางการแพทย์ ให้ เ ปนไปตามกฎหมายว่ าด้ ว ยคุ้ ม ครองแรงงานในเรองเกี ยวกั บ
การจัดสวัสดิภาพของสถานประกอบกิจการ

5.4 การดูแลสถานทีและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ผู้ดําเนินกิจการจะต้อง

- ตรวจสอบประสิทธิภาพเครองมือและอุปกรณ์ก่อนการใช้งานทุกครัง ซ่อมบํารุงอย่างสมาเสมอ

- จัดทําแผนผังวงจรไฟฟา และตรวจสอบสายไฟฟาหากชํารุดต้องซ่อมแซมหรอเปลียนใหม่ทันที
- จัดให้มีการติดปายเตือนอันตรายจากไฟฟา และการใช้ก๊าซพิษรมข้าวภายในโรงสีข้าว

- ในบรเวณทีมีอุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพือลดระดับความร้อน

- ตรวจวัดและระบายความร้อนบรเวณเครองจักรอุปกรณ์ ให้อยู่ระดับทีปลอดภัยอย่างสมาเสมอ
- จัดเตรยมระบบหรอเครองมือในการปองกันอัคคีภัย อย่างเหมาะสม

- ตรวจสอบประสิ ท ธิภ าพของระบบ/เครองมื อ ปองกั น อั ค คี ภั ย อย่ า งสมาเสมอ ให้ มี สัญ ญาณ
แจ้งภัยอันตราย อย่างน้อย 2 ที

- เคร องจัก ร (ตาม พรบ.โรงงานฯ) หมายถึ ง สิ งที ประกอบด้ ว ยชิ นส่ ว นหลายชิน สํ า หรับ ใช้
ก่อกําเนิ ดพลังงาน หรอเปลียนแปลง หรอส่งพลังงาน ทังนีด้ วยกําลั งนา ไอนา ลม ก๊ าซ ไฟฟา
หร อพลั ง งานอื น อย่ า งใดอย่ า งหนึ ง หร อหลายอย่ า งรวมกั น และหมายความรวมถึ ง
เครองอุปกรณ์ - ไฟลล์วลปุลเล สายพาน เพลา เกียร์ หรอสิงอืนทีทํางานสนองกัน
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การจัดสวัสดิการจากทุนชุมชน คือ บรการสําคัญของกลุ่มการเงนชุมชน มีเปาหมายหลักให้คนในชุมชน
ดูแลซึงกันและกัน ตังแต่ เกิดจนตายบนพืนฐานความเอืออาทรกัน
พั ฒ นากรมี บ ทบาทหน้ า ทีในการสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การกองทุ น ชุ ม ชน จํา เปนต้ อ งมี ความรู ้
เรองหลั กการจัดสวั สดิ การชุ มชน เพื อสนั บสนุนให้ กองทุนชุ มชนสร้างมาตรการในการให้ ความช่วยเหลือ
ซึงกันและกัน ซึงจะทําให้ ชุมชนเข้มแข็งและมีการพัฒนาทียังยืน
รูจ้ ก
ั หลักการจัดสวัสดิ การชุ มชน ตามแนวคิดสถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน (องค์การมหาชน) (พอช.)
1. ต้องสอดคล้องกั บวธีชวี ตคนในชุมชน
2. เรมจากเล็กไปใหญ่/ค่อยเปนค่อยไป
3. เงนเปนเพียงเครองมือ ไม่ใช่เปาหมาย: ใช้เงนเปนเงอนไขให้คนอยากช่วยเหลือซึงกันและกัน
4. ระบบการจัดสวัสดิการทีดีจะต้องทําให้ชุมชนช่วยเหลือกัน ไม่เกิดการแบ่งแยกในชุมชน
5. สวัสดิการทีดีทาํ ให้เกิดการเชือมโยงของกิ จกรรมสวัสดิการ
6. ต้องเปนทังผู้ให้และผู้รบ
ั ไม่ใช่ฝายใดให้อีกฝายหนึงรอรับฝายเดียว
7. ต้องรักและอดทนมีศรัทธาเชือมันว่าจะสร้างสวัสดิการตนเองได้
ประเภทสวัสดิ การกองทุนชุ มชน สามารถแบ่งได้เปน 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
1. สวัสดิการพื นฐาน “เกิดแก่ เจ็บตาย”
สวัสดิ การนี มาจากหลั กสั จธรรมแบบศาสนาพุ ทธ โดยสร้างสวัสดิ การพื นฐาน ได้ แก่ สวัสดิ การ
ทารก (เกิด) สวัสดิการผู้สูงอายุ (แก่) สวัสดิการการรักษาพยาบาล (เจ็บ) สวัสดิการการเสียชีวต (ตาย)
พัฒนากรมีหน้าทีให้ ความรูแ
้ ละส่ งเสรมให้เกิดการจัดสวัสดิการพืนฐานขึน โดยดูความพร้อมของกลุ่ม
สิ งทีบ่งบอกถึงความพร้อมของกลุ่ม ได้ แก่ “เงนทุนสะสม” กลุ่มฯ ควรกําหนดเงอนไขการให้ สวัสดิ ก ารที

สอดคล้องกับฐานะการเงนของกลุ่ม และตอบสนองความต้องการพืนฐานของสมาชิกได้

1.1 กรณี กลุ่ มใหม่ หรอมี ขนาดเล็ ก (สมาชิกไม่ ถึง 100 คน เง นทุ นไม่ เกิ น 10,000 บาท) : ควรทดลอง

ตังเงนสวัสดิการเปนหลักสิบ หลักร้อยก่อน 1 ป ดูรายจ่ายจรงเพือดูว่ามีศักยภาพจัดสวัสดิการหรอไม่

1.2 กรณี ชุ มชนอยากจั ด ตั ง “กองทุ น สวั ส ดิ ก าร” ต่ า งหากเพื อจั ด สวั ดิ ก ารโดยเฉพาะ ต้ อ งดู

ความสําเร็จและความเข้มแข็งในการบรหารจัดการเงนของชุมชนก่อน (เน้นความเข้มแข็งของการบรหาร
จัดการเงนในชุมชนมากกว่าการแยกหรอไม่แยกบัญชี)

1.3 ก่อนกลุ่มจะจ่ายสวัสดิการให้ ผู้ได้รบ
ั สิทธิควรเปนสมาชิกมาแล้วอย่างน้อยระยะหนึง เช่น เปนสมาชิก

มาแล้ว 6 เดือนและมีประวัติดี เช่น ไม่ขาดส่งเงนสัจจะ เพือกระตุ้นให้สมาชิกมีวนัย

1.4 จํานวนเง นให้ สวัสดิ การอาจพิ จารณาตามอายุ การเปนสมาชิกด้ วย เพราะเปนสมาชิกกลุ่มมานานและ

ไม่ขาดส่ง เพือส่งเสรมให้วนัยสมาชิกต่ างรุน
่ และผู้ทเปนสมาชิ
ี
กนานคือคนทีรับความเสียงมากกว่าสมาชิกใหม่

.สลิลทิพย์ เชียงทอง อินทิรา วทยสมบูรณ์ . (2553). สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).คู่มือสวัสดิการชุมชน2553.
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1.5 ความเหมาะสมของการให้ เงนสวัสดิ การให้ พิ จารณาจากผลประกอบการปแรก ถ้ าพบว่ าปแรก

จ่ายเงนสวัสดิการสูงกว่ารายรับกลุ่ม (เช่น ดอกเบียเงนกู้) วธีแก้ไขคือ ลองใช้เงอนไขเดิ มต่ อไปอีก 1 ป
แล้วประเมินสถานการณ์ใหม่ หรอลดจํานวนเงนสวัสดิการหรอจํานวนวันรับสวัสดิการลง

1.6 บางกลุ่มเรยกเงนกู้ว่าสวัสดิการ ทังทีความจรงเงนกู้ไม่ใช่สวัสดิการ เพราะเปน “พันธะสั ญญา”
ทีลูกหนีต้องชดใช้ในอนาคตไม่ใช่ “สิ ทธิประโยชน์” ทีพึงได้เมือเปนสมาชิก

2. สวัสดิการเสรม

ถ้ ากลุ่ มมี ความคุ้ นเคยกั บการจัดสวั สดิ การพื นฐาน สร้างความมั นคงโดยสามารถบรหารรายรับ-จ่าย

ในแต่ละปให้มีกําไรแล้ว ก็ควรพิจารณาสวัสดิการด้ านอืนทีเพิมประโยชน์ให้สมาชิก เช่น
-

สวัสดิการสมทบค่านาไฟส่วนกลาง
สวัสดิการพัฒนาหมู่บ้าน

3. สวัสดิ การอืน ๆ

- สวัสดิการการศึ กษา

- บัญชีกําไรชีวต เช่น จัดอบรม ศึกษาดูงาน

นอกเหนื อ จากการจัด สวั ส ดิ ก ารพื นฐานและสวั สดิ ก ารเสร ม ถ้ า กลุ่ ม เข้ ม แข็ ง สามารถพิ จารณา

จัดสวัสดิการอืน ๆ ให้ กับคนในชุ มชนทีไม่ ได้ เปนสมาชิก เพือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุ มชน โดยมักเปน
การตังมติจากคณะกรรมการกลุ่มไปช่วยเหลือ เช่น สวัสดิการผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกทอดทิง
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สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
1. กลุ่ มเปาหมายควรเปนกองทุนชุ มชนที เข้มแข็ ง เพราะโดยหลั กการแล้ วกองทุนต้ องมีการบรหารจัดการ
ทีมันคง จึงจะนําเงนไปจัดสวัสดิการได้

2. การจัดอบรมการให้ ความรูเ้ รอง “การจัดสวัสดิ การ” โดยละเอียด วทยากรต้องมีความรูเ้ รองการจัดสวัสดิการ
ทีลึ กในรายละเอี ยด ตั วอย่างเช่น ความเสี ยงประการสําคั ญของการจัดสวัสดิ การชุมชน คือ "เงนช่วยเหลื อ

ครอบครัวผู้ ตาย” เนื องจากมั กเปนเง นจํานวนมาก การจัดสวัสดิ การฌาปนกิ จทีดี ต้ องอาศั ยการคํ านวณ

“การประมาณการ” สมาชิกทีจะเสี ยชีวตแต่ ละป เทียบกั บรายรับกลุ่ม จํานวนสมาชิกใหม่ เงอนไขการส่งเงน
เพื อคํ านวณว่ ากลุ่ มมี แนวโน้ มจะไม่ มี เงน การจัดสวั สดิ การส่ วนนี ในปใด และควรเปลี ยนเง อนไขแบบใด
(สามารถใช้โปรแกรม excel คํานวณได้)

การคํานวณโดยอาศั ยการว เคราะห์ เช่นนี คล้ ายกั บการคํ านวณเง นบรษั ทประกั นฯ ควรใช้ผู้เชียวชาญเปน
วทยากรทีสามารถถ่ายทอดได้

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
1. พัฒนากรให้คําแนะนําเรองการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับกองทุนชุมชน

(1) ตรวจดูกองทุนชุมชนนันว่ามีการดําเนินการทีเข้มแข็งหรอไม่และมีเงนทุน ทีเพียงพอต่อการจัดสวัสดิ การ
เพี ยงใด โดยดู จากการประเมินศั กยภาพกองทุนชุ มชนตามหลั กธรรมาภิ บาลและการตรวจสอบ
หลักฐานทางการเงน

(2) สอบถามความพร้อมและแนะนําให้ กลุ่มกํ าหนดเงอนไขการให้ สวัสดิ การทีสอดคล้องกั บฐานะ
การเงนของกลุ่ม และตอบสนองความต้องการพืนฐานของสมาชิกได้

Q : ควรตังสวัสดิการอะไรบ้าง ?

A : ควรเรมจากการจัดสวัสดิการพืนฐาน

Q : ควรใช้เงอนไขอะไรในการตังสวัสดิการและควรเรยงลําดับก่อนหลังอย่างไร?

A : พิ จารณาถึงประโยชน์ ทีสมาชิกควรได้ รบ
ั ควบคู่ไปกั บความยังยื นของการดําเนิ นงานกลุ่ม เช่น

ผู้ได้ รบ
ั สิทธิควรเปนสมาชิกมาแล้วระยะหนึง จํานวนเงนให้ สวัสดิ การพิจารณาตามอายุการเปนสมาชิก
ความเหมาะสมของการให้ เ ง นสวั ส ดิ ก ารให้ พิ จ ารณาจากผลประกอบการปแรก ถ้ า กลุ่ ม มี
ความมันคงมีกําไรแล้ว ก็พิจารณาสวัสดิการด้านอืนทีเพิมประโยชน์ให้สมาชิก

2. ในกรณีทีมีปญหาหรอข้อเสนอแนะ พั ฒนากรรายงานพัฒนาการอําเภอ เพือพัฒนาการอําเภอจะเสนอ
ถึ ง ข้ อ เสนอแนะให้ กั บ จัง หวั ด และจัง หวั ด รายงานกรมฯ เพื อพั ฒ นาการส่ ง เสรมจัดสวั ส ดิ ก าร
จากกองทุนชุมชนต่อไป
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¡ÒÃÍÍÁàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ (ÍÍÁÊÃÒ§ÊØ¢)
ทีมาและความสําคัญ
หมายถึ ง ออมสร้างสุ ข คื อ การออมเง นอย่ างมี เปาหมาย เพื อเปนหลั กประกั น ในการดํ าเนิ นชีว ตอย่ าง
มีความสุขในวัยสูงอายุ และเปนการสร้างวนัยการใช้เงนอย่างมีคุณภาพ สร้างหลักประกันความมันคงของชีวต

คําสําคัญทีควรรู ้
การออม คือ ส่ วนต่างระหว่างรายได้ และรายจ่ายทีอาจเกิ ดขึนในช่วงเวลาหนึง อาจกล่าวได้ง่าย ๆ ว่าเปนเงน
รายได้ทเหลื
ี
อจากการใช้จา่ ยแล้วนํามาเก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึน เมือเวลาผ่านไป

การตรวจสุขภาพการออม การประเมิ นสภาพการออมของบุคคล โดยแบบสํารวจการออม ทําให้ ทราบถึง
แนวทาง และการวางแผนด้ านการเงนในอนาคต

ว นั ย ทางการเง น การจัดการวางแผนทางการเงน การออม การลงทุ น อย่ า งเปนระบบและดํ าเนิ นการ
อย่างต่อเนืองตามแผนทีวางไว้

หลักประกั นความมั นคง การมีความมันคง ปลอดภัย ในการดําเนินชีวตอย่างมีความสุข

การลงทุน หมายถึง การออมเพือให้ได้ รบ
ั ผลตอบแทนทีมากขึน ซึงเราจะต้องยอมรับความเสียงทีเพิมขึน

ดังนัน จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลทีเกียวข้องเปนอย่างดีเพือให้ได้รบ
ั ผลตอบแทน
ตามทีคาดหวังไว้ และเพือลดความเสียงทีจะเกิดขึนจากการลงทุน

เปาหมาย
1) ให้ ประชาชนตระหนักรูถ
้ ึงการวางแผนในการใช้เงน (รายได้ – การออม = เหลือจ่าย)

2) ประชาชนมีการวางแผนการใช้เงน มีเงนออมเปนของตนเอง และดํารงชีวตอย่างมีความสุขในวัยสูงอายุ

ขันตอนกระบวนการ
1. สํ ารวจการออมของประชาชนจากข้ อมู ล จปฐ. ด้ านรายได้ รายจ่าย หนี สิ น เง นออม บั ญชี ครัวเร อน
(บัญชีรายรับ – รายจ่าย) แบบสํารวจการออม

2. วเคราะห์ ผลจากการลงมือสํารวจการออม โดยบู รณาการ ร่วมกั บภาคีเครอข่ าย ได้ แก่ ธนาคาร สถาบัน
การเงน ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน องค์การบรหารส่ วนตํ าบล กลุ่มสัมมาชีพ ปราชญ์ชุมชน กลุ่ม OTOP
เครอข่ายด้านการเงน ด้านอาชีพ พร้อมการกําหนดกลุ่มเปาหมาย โดยแบ่งเปน 2 กลุ่ม
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กลุ่มทียังไม่มีเงินออม
1) ค้นหาสาเหตุ ไม่ออมเงน เช่น รายได้ ไม่เพียงพอกั บ
รายจ่าย มีหนีสิ น ขาดความรูเ้ รองการออมเงน ฯลฯ

2) หาแนวทาง/ดําเนิ นการแก้ ไขปญหา ให้ คําแนะนํา
ในการลดรายจ่าย หาอาชีพเสรม ฯลฯ

3) เรมการออม นําผลวเคราะห์ จากผลตรวจสุ ขภาพ
การออมมาใช้กําหนดเปาหมาย โดยใช้สมุดบันทึก
การออมบันทึกและใช้เปนเครองมือในการติ ดตาม

4) วางแผนเตรยมความพร้อมในการใช้ชวี ตช่วงสูงวัย

โดยมี เมนูการออมรูปแบบต่ าง ๆ เช่น กลุ่ มออมทรัพย์ฯ
กองทุนออมต่ าง ๆ สลากออมทรัพย์ฯ ฯลฯ

5) ติ ดตามผลหลั งจากดํ าเนิ นกิ จกรรม และประกาศ

ความสําเร็จในทีสาธารณะ เพือให้เกิดความภาคภูมิใจ
และเกิดแรงบันดาลใจให้กับคนอืน

กลุ่มทีมีการออมแล้ว
(กลุ่ มทีมี ผลการตรวจสุ ขภาพการออมในระดั บ

1,2,3) ดํ าเนิ นการสร้า งความตระหนั ก เร องของ

การวางแผนการใช้เงนเพืออนาคต วางแผนเกษี ยณ

สร้างหลักประกันความมันคงในชีวต และการนําเงน
ไปลงทุนออกดอก เพิมมูลค่า โดยดําเนินการ ดังนี

1) สร้างความตระหนั กในการออม ตรวจสุ ข ภาพ

การออม ให้ ป ระชาชนเห็ นความสํ าคั ญ ของ
การออม วางแผนการใช้เงน เปนรายบุคคล

2) ร่วมกั บภาคีเครอข่ าย กําหนดแนวทาง วางแผน
ดูแลสุ ขภาพการออมรายบุคคล

3) ดําเนินการวางแผนการออม เปนรายบุคคล
4) ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนทีกําหนด

à·¤¹Ô¤¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÊÃÔÁ¾ÅÑ§ (¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃÒ§¡íÒÅÑ§ã¨)
จะเปนการใช้ คํ า พู ด และการกระทํ า เพื อลดและผ่ อ นคลายความทุ ก ข์ ใ จ ความเดื อ ดร้อ นใจ

ให้ มี กํ าลั ง ใจในการดํ าเนิ นชีว ต และช่ว ยเสรมกํ าลั ง ใจให้ ผู้ ที เข้ า ร่วมกิ จ กรรมได้ ม องเห็ นทางออกของ
การแก้ปญหาด้วยตนเองได้ดียิงขึน โดยมีลักษณะของการเสรมพลัง ดังนี

สะทอน
ความรูสึก

คือ การเข้าไปมีส่วนทําให้ ผู้ทีเข้าร่วมฯ ได้ สะท้อนความรูส
้ ึ กของตนเองออกมา

ไม่ ว่าจะเปนความรูส
้ ึ กทีอยากให้ ภาระหนีสิ นหมดไป อยากมี อนาคตในชีวตทีดี กว่าเดิ ม
อยากพัฒนาชีวตแต่ไม่รท
ู ้ ิศทาง ฯลฯ เพือให้พวกเขาได้รต
ู ้ นเองว่า กําลังรูส
้ ึกอย่างไร

ค้ นหาศั กยภาพของผู้เข้าร่วมกิ จกรรม โดยใช้คําถามปลายเปดเพื อกระตุ้นให้

ผู้ เ ข้ า ร่วมกิ จกรรมได้ พู ดถึ งศั กยภาพของตนที สามารถจัดการได้ ภายใต้ ความรูส
้ ึก
เช่น เขารูส
้ ึกว่าตนเองสามารถประกอบอาชีพเสรมได้ แม้ว่าจะมีอาชีพหลัก เพียงแต่

คนหา
ศักยภาพ

ยังไม่สามารถดําเนินการในตอนนีได้ เนืองจากทรัพยากรบางอย่างไม่พร้อม เปนต้น

สนับสนุน
ศักยภาพ

หรอการให้ กําลังใจ โดยเชือมโยงกั บสิ งทีผู้เข้าร่วมกิ จกรรมมีความผูกพันร่วม

เช่ น บุ ค คลที เขารัก สมาชิ ก ภายในครอบครัว ให้ มี ส่ ว นร่ว มในการเปลี ยนแปลง
ตัวอย่างเช่น การลงบันทึกรายรับ - รายจ่ายร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัว เปนต้น

- 42 -

à¤Åç´ÅÑºã¹¡ÒÃàÊÃÔÁ¾ÅÑ§
๑) เมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงพฤติกรรมทีแสดงให้เห็ นถึงทัศนคติทดี
ี ให้มีการเสรมกําลังใจ

ในทันที เช่น การชืนชม พูดขอบคุณ เปนต้น

๒) เพือไม่ให้ใครบางคนรูส
้ ึ กว่าถูกละเลย ดังนันพยายามหาโอกาสเสรมกําลังใจให้ทวถึ
ั งกัน

3) การเสรมกําลั งใจไม่ควรมาจากเจ้าหน้ าทีเพี ยงฝายเดี ยว ควรมาจากผู้เข้ าร่วมกิ จกรรมด้ วย

เช่น การปรบมือของสมาชิกภายในกลุ่มเวทีชุมชน ฯลฯ

4) หากเห็ นว่ าแนวคิดของผู้ ทีเข้าร่วมกิจกรรมอาจนําไปสู่ ความขัดแย้ง หรอออกไปทางเชิงลบ

ควรให้เขาได้ทบทวนความคิด หรอใช้คําถามง่าย ๆ ให้เขาสะท้อนความคิดตนเอง ตัวอย่างเช่น มีผู้เข้าร่วม
โครงการบางรายเห็ นว่ า กิ จกรรมนี ไม่ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ เขา ก็ ใ ห้ เ จ้าหน้ า ทีได้ ล องใช้คําถามปลายเปด
เช่น คุณคิดว่าจะมีวธีการ อืนใดบ้างทีจะพัฒนาคุณภาพชีวตของตนเองได้ เปนต้น

เครองมือในการทํางาน
๑) แบบตรวจสุขภาพการออม

๒) แบบคํานวณการวางแผนทางการเงน

๓) แบบเปาหมายออมสร้างสุข (พันธะสั ญญาออมสร้างสุ ข)
๔) เอกสารข้อมูลการออม และการลงทุน

๕) ห้องเรยนนักลงทุน (E-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6) คลิป “รอบรูเ้ รองเงน” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ทีมาและความสําคัญ
การเพิมศักยภาพการบรหารโครงการ บรหารสั ญญา และการบรหารหนี เปนการสร้างความรู ้ และ

ความเข้ า ใจแนวทางการการบรหารและพิ จารณาอนุ มั ติโ ครงการ การจัดทํา สั ญ ญา และการบร หารหนี

ของกองทุนชุมชน รวมทังสามารถตรวจสอบกองทุนชุ มชนเพือหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน ปญหา และสาเหตุ

และให้ คําแนะนํา ในการบรหารโครงการ บรหารสั ญญา และการบรหารหนีกองทุนชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี “ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team)” เปนกลไกสําคัญในการขับเคลือน
คําสําคั ญที ควรรู ้

การบรหารโครงการ การบรหารจัดการทรัพยากร (เวลา วัสดุ บุคลากร และค่าใช้จา่ ย) ทีมีอยู่อย่าง

เหมาะสมและสมบูรณ์ทีสุ ด โดยใช้องค์ความรู ้ ทักษะ เครองมือ และเทคนิคต่าง ๆ กับกิจกรรมของโครงการ
เพือให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้

การบร หารสั ญ ญา การควบคุ ม หร อดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ ให้ เ ปนไปตามเง อนไขหร อข้ อ กํ า หนด

ในสัญญาในฐานะเปนผู้กู้หรอผู้ให้กู้ ซึงต้องปฏิบต
ั ิตามระเบียบ ข้อกําหนดของทางราชการและข้อกฎหมาย
ทีเกียวข้องด้วย

การบรหารหนี การบรหารจัดการเพือให้เปนหนีทีมีคณ
ุ ภาพ มีหลักการและแนวทางในการปรับปรุง

แก้ ไขปญหาหนีเสียให้เปนหนีดี

หนี หมายถึง การกู้ยืมเงนจากกลุ่ม/กองทุนชุมชน

หนีดี หมายถึง หนีทีช่วยสร้างรายได้ สร้างอนาคต สร้างอาชีพ หรอสร้างความมันคงระยะยาว
หนีค้างชําระ หมายถึง หนีทีอาจมีการชําระล่าช้า
หนีเสี ย หมายถึง หนีทีไม่ก่อให้เกิดรายได้

หนีเสี ยประเภท A หมายถึง ลูกหนีทีมีความรับผิดชอบแต่เกิดอุปสรรคและไม่มีเงนจ่ายหนี
หนีเสี ยประเภท B หมายถึง ลูกหนีทีมีเงนแต่ไม่ยอมจ่ายหนี

หนีเสี ยประเภท C หมายถึง ลูกหนีทีไม่มีเงนจ่ายหนีและไม่มีความรับผิดชอบ

กองทุนชุ มชน หมายถึ ง กลุ่ ม/กองทุนชุ มชนและองค์ กรการเงนในชุ มชนทีประชาชนจัดตั งขึนเอง

และสนับสนุนโดยภาครัฐ เพื อส่ งเสรมและพัฒนาให้ สมาชิกและคนในชุ มชนสามารถเข้าถึ งแหล่งเงนทุน
ในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้และสวัสดิการชุมชน

สั ญ ญากู้ยื ม เงน หมายถึ ง สั ญ ญาทีฝายหนึ งเปนผู้ ใ ห้ กู้ ซึงให้ ยืม ใช้เ งนแก่ คู่ สั ญญาอี ก ฝายหนึง

เรยกว่า “ผู้ยืมหรอผู้ กู้”โดยทีผู้ยืมตกลงจะใช้คืนซึงเงนทียืมนัน ตามเวลาและเงอนไขทีได้ กําหนดตกลงกัน
โดยทีผู้ให้กู้อาจได้สิงตอบแทนการให้กู้ยืมเงนนันเปนดอกเบีย นอกจากเงอนไขเกี ยวกั บการชําระเงนต้ น

และดอกเบียแล้ ว ในสั ญ ญากู้ เ งนยั ง ระบุ ถึงเงอนไขการชําระคื น การชําระคื นก่ อ นกํ า หนด หลั ก ประกั น
แห่ งการกู้ ยืม เบียปรับผิ ดนัด และรายละเอี ยดอื น ๆ ทีผู้ ให้ กู้หรอผู้ กู้ ควรจะได้ ตกลงกั นไว้ แต่ แรกตั งแต่
การเรมกู้ยืมเงนกัน เพือหลีกเลียงปญหาทีอาจเกิดขึนจากความไม่ชด
ั เจนต่าง ๆ

- 44 เปาหมายของการบรหารโครงการ บรหารสัญญา และการบรหารหนี
1. เพื อเปนการสนับสนุนองค์ ความรูใ้ นการบรหารโครงการ บรหารสั ญญา และการบรหารหนี

แก่ กองทุนชุมชน เพือให้มีการบรหารจัดการทีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. เพือเปนการแก้ ปญหาข้อร้องเรยนและการฟองร้องดําเนินคดี กรณีต่าง ๆ อันมีสาเหตุ มาจาก

การบรหารโครงการบรหารสัญญา และการบรหารหนีทีขาดประสิทธิภาพ

ขันตอนการดําเนินการบรหารโครงการ บรหารสัญญา และการบรหารหนี
1. จังหวัดร่วมกั บอําเภอพิจารณาคั ดเลือก “ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team)” อย่างน้อย

อําเภอละ 1 ทีม ๆ ละ 4 คน ประกอบด้วย

1.1 เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนอําเภอทีรับผิดชอบงานทุนชุมชน จํานวน 1 คน

1.2 ปราชญ์ชาวบ้านทีมีความรู ้ ความเชียวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต จํานวน 1 คน

1.3 ปราชญ์ชาวบ้านทีมีความรู ้ ความเชียวชาญเรองโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) จํานวน 1 คน
1.4 คณะกรรมการศู นย์จด
ั การกองทุนชุมชน จํานวน 1 คน

2. จังหวัดร่วมกับอําเภอคัดเลือกกองทุนชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต และ

หมู่บ้านโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ทีมีผลการดําเนิ นงานอยู่ในระดับ 1 เปนลําดับแรก
หากไม่มีหรอไม่เพียงพอให้คัดเลือกระดับ 2 และ 3 เปนลําดับถัดไป เปนกลุ่มเปาหมายในการเก็บข้อมูลลูกหนี

3. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ส่งแบบเก็บข้อมูลลูกหนีกองทุนชุมชนให้กับประธาน/

ผู้ประสาน กองทุนชุ มชนทีได้ คัดเลือกไว้ เพือเก็บข้อมู ลลูกหนีของกองทุน โดยเปนการเก็ บข้อมูลเฉพาะ
สมาชิกกองทุนทีมีสถานะเปนลูกหนี/ผู้ยืม เท่านัน (เปนการเก็บข้อมูล 100% ของลูกหนี/ผู้ยืม ทังหมด)

4. ที ม คู่ หู คู่ คิ ด (Move for fund team) นํ า ข้ อ มู ล ในแบบเก็ บ ข้ อ มู ล ลู ก หนี มากรอกลงใน

ฐานข้อมูลการบรหารโครงการ บรหารสัญญา และการบรหารหนี (www.cddmff.com)

5. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) นําผลการประเมิ นกองทุนชุ มชนพร้อมข้ อเสนอแนะ

ลงไปให้คําแนะนําปรกษาและหาแนวทางแก้ ไขปญหาของกองทุนชุมชน

6. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ลงพืนทีติดตามผลการดําเนินงานของกองทุนชุมชน

7. ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) รายงานผลการติดตามการดําเนินงานกองทุนชุมชนให้จงั หวัดทราบ
8. จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานให้กรมฯ ทราบ

เครองมือที ใช้ในการทํางาน

1. คู่มือเพิมศักยภาพด้านการบรหารโครงการ บรหารหนี และบรหารสัญญา

2. คู่มือหลักสู ตรการบรหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต การบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

และคู่มือหลักสูตรกิจกรรมเครอข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต (www.fund.cdd.co.th)
3. ฐานข้อมูลการบรหารโครงการ บรหารสัญญา และการบรหารหนี

หมายเหตุ : ที ม คู่ หู คู่ คิ ด (Move for fund team) ควรศึ ก ษาและทํ า ความเข้ า ใจเนื อหา

แนวทาง วธีการ การบรหารโครงการ บรหารสัญญา และการบรหารหนี เพือให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และ
สามารถให้คาํ แนะนําปรกษาแก่กองทุนชุมชนได้ถูกต้อง เปนไปตามวัตถุประสงค์
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การประเมินศักยภาพกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

ของงาน
เพื อสํ ารวจ ค้ นหาปจจัยเสี ยง และเตรยมความพร้อ มรองรับ

ปญหา ส่ งเสรมสนับสนุนการดําเนินงานกลุ่ มออมทรัพย์ เพือการผลิ ต
ให้ มี ก ารบร หารจัด การที มี คุ ณภาพและถู ก ต้ อ งตามหลั ก ธรรมาภิบาล
เปนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้จด
ั เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ พัฒนากร/คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

- 46 การประเมิ นศั กยภาพกลุ่ มออมทรัพย์เพือการผลิตดําเนิ นการครังแรกในป พ.ศ. 2553 โดยใช้

แบบประเมินการจัดระดั บการพัฒนาและแบบประเมินการตรวจสุขภาพทางการเงน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนดํ า เนิ น การประเมิ น และตรวจสุ ข ภาพกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต ในรู ป แบบ

SMART SAVING GROUP (SSG) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้ พิจารณาปรับแบบเปนแบบประเมิน

การจัดระดั บและแบบประเมิ นการตรวจสุ ขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ใช้
เพี ย งแบบเดี ย ว คื อ แบบประเมิ นศั ก ยภาพกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื อการผลิ ต ตามหลั ก ธรรมาภิ บาล ทังนี

เพือให้ สามารถตอบสนองกั บสภาพเศรษฐกิจและสั งคมทีเปลียนไปรวมทังตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกชุมชนและสามารถตรวจสอบและชีชัดถึงผลการดําเนินงานทีมีคณ
ุ ภาพได้ชด
ั เจนขึน

การประเมิ นศั กยภาพกลุ่ มออมทรัพย์เพือการผลิ ตตามหลั กธรรมาภิ บาล คือการตรวจสุ ข ภาพ

กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิ ตโดยมี วัตถุประสงค์ เพือสํ ารวจ ค้ นหาปจจัยเสี ยง แนวโน้มของการดํ าเนินงาน
และการเตรยมความพร้อมสําหรับรองรับปญหาทีอาจเกิ ดขึ นกั บกลุ่ มออมทรัพ ย์เพื อการผลิ ต รวมทัง

เพื อการวางแผนการพัฒนา ปองกั นความเสี ยงไม่ ให้ มีความเสี ยหายเกิ ดขึน โดยใช้เครองมื อทีเรยกว่า
“แบบประเมินศั กยภาพกลุ่ มออมทรัพย์เพือการผลิต”ประกอบด้ วย 4 หลักการสําคัญ 10 หลักการย่อย
21 ตั วชีวัด ซึงใช้หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ มาเปนแนวทางในการจัดทําแบบประเมินดั งกล่าว เพือให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ

มีการบรหารจัดการทีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังเปนการสร้างความเชือมันให้แก่สมาชิก เรมใช้
ในป พ.ศ. 2562 เปนต้ นมา โดยมี พัฒนากรเปนผู้จัดเก็ บข้อมูลรายกลุ่ม ปละ 2 ครัง ๆ ทีหนึ งในเดื อน

ธันวาคม ครังที 2 ในเดือน มิถุนายน แล้วสรุปรวบรวมข้อมูลการจัดระดับรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
กลุ่มเปาหมายคือกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทีปฏิบัติตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน

ขันตอนการประเมินผล
1) พัฒนากรผู้รบ
ั ผิดชอบตําบลดําเนินการประเมินร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯและสมาชิกฯ
2) วเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินทีจัดเก็บ

3) สรุปผลการประเมินพร้อมจัดระดับการพัฒนา

4) รายงานผลการดําเนินงานโดยจังหวัดรายงานถึงกรมฯ รอบการประเมินที 1 ภายในวันที 31 มกราคม
รอบการประเมินที 2 ภายในวันที 30 มิถุนายน

5) พัฒนากร คณะกรรมการฯ สมาชิกลุ่ม ร่วมวางแผนการพัฒนาสําหรับกลุ่มฯ ทีอยู่ในระดับการพัฒนา
ที 1 พอใช้/ปรับปรุง และระดับการพัฒนาที 2 ปานกลาง

เคล็ดลับสําหรับผู้เร มทําแบบประเมินฯ : ควรเทียบคําอธิบายแบบประเมิ นฯ กั บแบบประเมินฯ แต่ละข้อ
เพือเพิมความเชียวชาญ และสร้างความเข้าใจในการประเมิน

- 47 คําอธิบายแบบ

ตั ว ชีวั ดที มี * หมายถึ ง ตั ว ชีวั ดบั ง คั บ ทีมี จํานวน 12 ตั ว ชีวั ด จากจํา นวนตั ว ชีวัด ทั งหมด 21

ตัวชีวัด เปนตัวชีวัดทีกําหนดให้กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ทีอยู่ในระดับ 2 และ 3 ต้ องผ่านตามจํานวน
ข้อทีกําหนด ดั งนี
เกณฑ์การจัดระดับ

- ระดั บ 1 พอใช้/ ปรับ ปรุ ง หมายถึ ง กลุ่ ม ที มี ผ ลงานต้ อ งปรับ ปรุ ง และพั ฒ นา เง อนไข คื อ

ผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 13 ตัวชีวัด

- ระดั บ 2 ปานกลาง หมายถึ ง กลุ่ ม ที มี ผ ลงานปานกลาง เง อนไขคื อ ผ่ า นเกณฑ์ 1๓ – ๑๗

ตัวชีวัดและต้องผ่านตั วชีวัดหลัก 1๐ ตั วชีวัดคือ ตัวชีวัดที 2,๕,6,7,8,9,10,11,15 และ ๑๖ หากไม่เปนไป
ตามเกณฑ์ให้จด
ั อยู่ในระดั บ ๑

- ระดับ 3 ดี หมายถึง กลุ่มทีมีผลงานดี เงอนไขคือ ผ่านเกณฑ์ ๑๘ – ๒๑ ตัวชีวัด และต้องผ่าน

ตัวชีวัดหลัก ๑๒ ตัวชีวัดคือ ตัวชีวัดที 2,๔,๕,6,7,8,9,10,11,15,๑๖ และ ๑๗ หากไม่เปนไปตามเกณฑ์ให้
จัดอยู่ในระดั บ ๒
1. หลักนิยมประชาธิปไตย

1.1 หลักความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้

1) คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือนและมีการบันทึกการประชุมทุกครัง
2) มีการส่งสัจจะสะสมสมาเสมอเปนประจําทุกเดือน

3) มีการชําระคืนเงนกู้ตามสัญญา

4) มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ของกลุ่ม

1.2 หลักความโปร่งใส/เปดเผย

1) มีการฝากถอนเงนผ่านระบบสถาบันทางการเงนทีถูกต้องตามกฎหมาย

2) มีการจัดทําระเบียบข้อมูล/เอกสารหลักฐานการเงน/ระบบบัญชีครบถ้วนถูกต้อง

และเปนปจจุ บัน (ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสั จจะ ทะเบียนลูกหนี ทะเบียนเงนกู้ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ฯลฯ)
มีการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงน อย่างน้อยปละ 2 ครัง

3) มีการจัดทํางบกําไร-ขาดทุน งบดุล และรายงานสถานะทางการเงนให้กรรมการ

และสมาชิกทราบปละ 2 ครังขึนไปและติดประกาศไว้ ณ ทีทําการกลุ่มฯ

4) มี ก ารจัด ประชุ ม สามั ญ ประจํา ป อย่ า งน้ อ ยปละ 1 ครัง และมี ส มาชิก เข้ าร่ว ม

ประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยร้อยละ 75 ของครัวเรอนทีเปนสมาชิก

5) มี อาคารสถานทีใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกั นชัดเจน มี ปายชือกลุ่มออมทรัพย์

เพือการผลิตและปายแสดงข้อมูลทีชัดเจนและเปนปจจุ บัน
1.3 หลักนิติธรรม

1) มีระเบียบข้อบังคับเปนลายลักษณ์อักษร เปนปจจุ บัน

2) มีการเก็บดอกเบียเงนกู้ในอัตราไม่เกินทีกฎหมายกําหนด (ร้อยละ 15 ต่อป)

3) มีการพิจารณาเงนกู้เปนไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบชัดเจน

1.4 หลักความเสมอภาค

1) ให้บรการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบต
ั ิ

- 48 2. หลักประชารัฐ

2.1 หลักการมีส่วนร่วม

1) มี ก ารส่ ง เสรมการออม ประชาสั ม พั น ธ์ใ ห้ ป ระชาชนในพื นที สมั ค รเข้ า เปนสมาชิก

เพิมขึนอย่างต่อเนือง เพือสามารถเข้าถึงแหล่งเงนทุนชุมชน
2.2 หลักกระจายอํานาจ

1) มีก รรมการครบ 4 ฝาย และมี ก ารแบ่ง หน้ า ที ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ

เปนลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที
3. หลักความรับผิดชอบทางการบร หาร
3.1 หลักคุณธรรม

1) มี ก ารดํ า เนิ นงานโดยยึ ดหลั ก คุ ณธรรม 5 ประการ (ซือสั ตย์ เสี ย สละ รับผิ ดชอบ

เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจ)

4. หลักการบร หารจัดการแนวใหม่
4.1 หลักประสิทธิผล

1) มีการจัดสรรผลกําไรและจัดให้ มีสวัสดิการชุมชนทุกป

4.2 หลักประสิทธิภาพ

1) มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

2) มีการจัดทําแผนการดํ าเนินงาน/แผนบรหารความเสียง/ประกันความเสี ยงของกลุ่ม

เปนประจําทุกป และสมาชิกปฏิบต
ั ิตามแผนทีกําหนด
4.3 หลักการตอบสนอง

1) สมาชิกสามารถกู้เงนได้ตามความต้องการภายใต้ข้อบังคับของกลุ่ม
2) มีกิจกรรมเครอข่ายทีตอบสนองความต้องการของสมาชิก
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ทีมา/ความสําคัญ
สํ านั กพั ฒนาทุนและองค์ กรการเงนชุ มชน มีกองทุนชุ มชนอยู่ในความรับผิ ดชอบ จํานวน 2 กองทุน

ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต และเงนทุนโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ในการดําเนินงาน
ของทัง 2 กองทุน ยังมีปญหาการชําระคืนเงนยืมตามสัญญา ปญหาหนีค้างชําระ และการร้องเรยนจาก

สมาชิกในเรองการบรหารจัดการของคณะกรรมการอยู่เนือง ๆ หากยังปล่อยให้ สถานการณ์ของกองทุน
ชุมชนดังกล่าว ดําเนินไปในลักษณะเช่นนี ย่อมไม่ส่งผลดี ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากของประเทศ

ประกอบกั บสถานการณ์ ป จจุ บันบุคลากรกรมการพั ฒ นาชุ มชนที อยู่ ใ นพื นทีเปนบุคลากรใหม่ ยังไม่มี
ประสบการณ์ในด้ านการส่ งเสรม สนั บสนุนทุนชุ มชนทีอยู่ ในความรับผิ ดชอบเท่าทีควร ดั งนัน เพือให้

เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนได้ศึกษาและนําไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เปนไปตามแนวทางเดียวกันในการแก้ไข

ปญหาอย่างยังยืน จึงได้ จัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติการดํ าเนิ นการแก้ไขปญหาข้อร้องเรยนกลุ่มออมทรัพย์
เพือการผลิตขึนสํ าหรับเจ้าหน้าทีพั ฒนาชุ มชน เพือใช้ในการปฏิบัติงานกรณีทีเกิ ดปญหาการร้องเรยน
การดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

คําสําคัญทีต้องรู ้
กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต หมายถึง การรวมตั วกั นของชาวบ้าน เพือช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ

ซึงกั นและกั นโดยการประหยั ดทรัพย์ แล้ วนํ ามาสะสมรวมกั นทีละเล็ กละน้ อยเปนประจําอย่ างสมาเสมอ

เพือใช้เปนทุนให้สมาชิกทีมีความจําเปนเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ หรอเพือสวัสดิ การ
ของตนเองและครอบครัว

หลักการดํ าเนิ นงานกลุ่ มออมทรัพย์ ฯ จะดําเนินงานให้ ประสบผลสําเร็จและมีประสิ ทธิภาพ จะต้ อง

บรหารจัดการอยู่ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ ความซือสั ตย์ ความเสี ยสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอก
เห็นใจกัน และความไว้วางใจกั น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี

1. ส่งเสรมให้มีการประหยัดและออมเงนในรูปเงนสัจจะ

2. ให้บรหารเงนทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก
3. ให้มีประสบการณ์ในการบรหาร และจัดทําเงนทุนด้วยตนเอง

4. ส่งเสรมให้มีความสามัคคี การทํางานร่วมกั น และการช่วยเหลือซึงกันและกัน
5. ให้ มีประสบการณ์ในการบรหาร และจัดการเงนทุนของตนเอง

เรองร้องเร ยน หมายถึ ง ประเด็ นปญหาต่ าง ๆ ทีผู้ รอ
้ งเรยนแจ้งผ่ านช่องทางต่ าง ๆ เนื องจาก

ไม่ ได้ รบ
ั การบรการตามสิทธิทีกําหนด ผู้ รบ
ั บรการไม่ได้ รบ
ั ความสะดวกตามสมควร ไม่ ได้ รบ
ั ความเปนธรรม
จากการปฏิ บั ติ ง าน หร อได้ ร บ
ั ความเสี ย หาย หร อความเดื อ ดร้อ นอั น เนื องจากการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ หรอหน่วยงานภายในของกรมการพัฒนาชุมชน

- 53 เปาหมาย
เพือใช้เปนแนวทางในการแก้ ไขปญหาเรองร้องเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

ขันตอนกระบวนงาน
บทบาทเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนกรณีเกิดปญหาเรองร้องเรยนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต ดําเนินการ ดังนี
พัฒนากร
1) รายงานสถานการณ์ปญหาการร้องเรยนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระดั บชันโดยเร็วภายใน 1 วัน

2) กรณีมีสือมวลชนนําเสนอข่าวเผยแพร่ปญหาข้อร้องเรยน ให้รายงานพัฒนาการอําเภอ พัฒนาการจังหวัด
เพือรายงานข้อมูลเบืองต้นให้ อธิบดี และสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงนชุมชนทราบทันที ประเด็น
สื อมวลชนทีนําเสนอข่าว วันเวลาทีเสนอข่าว ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต สถานทีตั ง ปญหาเรอง
ทีร้องเรยน จํานวนสมาชิกและเงนทีเสียหาย และพืนทีได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง

3) เมื อได้ รบ
ั ข้ อมู ลปญหาทีเกิ ดขึ นกั บกลุ่ มออมทรัพย์ เพือการผลิ ต ให้ ตรวจสอบฐานข้ อมู ลกลุ่ มฯ ทีขึ น
ทะเบียนตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน

4) พัฒนากรลงพืนทีไปตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม ตามทีพั ฒนาการอําเภอมอบหมาย
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชัน (อําเภอ จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน)

5) กรณีมีหนั งสื อร้องเรยนหรอหากไม่ มีแต่ เกิ ดความเสี ยหายด้ านการเงนให้ จังหวัด/อําเภอแล้ วแต่กรณี

ให้บน
ั ทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงลงพืนทีโดยเร็ว

สอบสวนหาข้อเท็จจรงเกียวกับการบรหารงาน และให้คําแนะนําในการแก้ไขปญหาแก่คณะกรรมการและ
สมาชิก และรายงานผลให้ผู้บงั คับบัญชาทราบตามลําดับชัน อย่างต่อเนืองจนกว่าเรองจะถึงทีสุด
พัฒนาการอําเภอ
1) รายงานสถานการณ์ปญหาการร้องเรยนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระดั บชันโดยเร็วภายใน 1 วัน

2) กรณี มีสือมวลชนนําเสนอข่าวเผยแพร่ปญหาข้อร้องเรยนกลุ่ มออมทรัพย์เพือการผลิ ต ให้ พัฒนากร

ตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้พัฒนาการจังหวัดเพือรายงานข้อมูลเบืองต้ นให้อธิบดี และสํานักพัฒนาทุน
และองค์ กรการเง นชุ มชนทราบทั นที ประเด็ น สื อมวลชนที นํ าเสนอข่ าว วั นเวลาทีเสนอข่ าว ข้ อมูล

กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต สถานทีตั ง ปญหาเรองทีร้องเรยน จํานวนสมาชิกและเงนทีเสียหาย และ
พืนทีได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง

3) พั ฒนาการอํ าเภอ/พั ฒนากร เมื อได้ ร บ
ั ข้ อมู ลปญหาที เกิ ดขึ นกั บกลุ่ มออมทรัพย์ เพื อการผลิ ต
ให้ตรวจสอบฐานข้อมูลกลุ่มฯทีขึนทะเบียนตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน

4) มอบหมายให้ พั ฒนากรลงพื นที ไปตรวจสอบข้ อมู ลจากคณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ ม และรายงาน
ผู้บงั คับบัญชาทราบตามลําดับชัน (อําเภอ จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน)

5) กรณีมีหนังสือร้องเรยนหรอหากไม่มีแต่ เกิดความเสี ยหายด้ านการเงนให้จงั หวัด/อําเภอแล้วแต่กรณี

บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ แต่ งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงลงพืนทีโดยเร็ว

สอบสวนหาข้อเท็จจรงเกียวกั บการบรหารงาน และให้ คําแนะนําในการแก้ ไขปญหาแก่ คณะกรรมการ
และสมาชิ กกลุ่ มออมทรัพย์ เพื อการผลิ ต และรายงานผลให้ ผู้ บั งคั บบั ญชาทราบตามลํ าดั บชั น
อย่างต่อเนืองจนกว่าเรองจะถึงทีสุ ด

- 54 พัฒนาการจังหวัด

1) รายงานสถานการณ์ปญหาการร้องเรยนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระดั บชันโดยเร็วภายใน 1 วัน

2) กรณี มีสือมวลชนนําเสนอข่าวเผยแพร่ปญหาข้อร้องเรยนกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้พัฒนาการอําเภอรายงาน

ข้อมูลเบืองต้นให้พัฒนาการจังหวัดรายงานอธิบดี และสํานักพัฒนาทุนฯ ทราบทันที ประเด็น สือมวลชน
ทีนําเสนอข่าว วั นเวลาทีเสนอข่าว ข้อมู ลกลุ่ มออมทรัพย์ฯ สถานทีตั ง ปญหาเรองทีร้องเรยน จํานวน
สมาชิก/เงนทีเสียหาย และพืนทีได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง

3) ให้ พัฒนาการอําเภอรายงานผลการตรวจสอบฐานข้อมูลกลุ่มฯทีขึนทะเบียนตามแนวทางกรมฯ

4) ให้ พัฒนาการอําเภอมอบหมายพัฒนากรลงพืนทีไปตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม และ
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชัน (อําเภอ จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน)

5) กรณีมีหนั งสื อร้องเรยนหรอหากไม่ มีแต่ เกิ ดความเสี ยหายด้ านการเงนให้ จังหวัด/อําเภอแล้ วแต่กรณี

บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ แต่ งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงลงพืนทีโดยเร็ว

สอบสวนหาข้อเท็จจรงเกียวกับการบรหารงาน และให้คําแนะนําในการแก้ไขปญหาแก่คณะกรรมการและ
สมาชิก และรายงานผลให้ผู้บงั คับบัญชาทราบตามลําดับชัน อย่างต่อเนืองจนกว่าเรองจะถึงทีสุ ด

6) การดําเนินคดี

- 55 แนวทาง/มาตรการในการดําเนินงานในกรณีเกิดปญหาข้อร้องเรยน ดังนี

- 56 ขันตอนการดําเนินคดี ทางกฎหมาย (คดีอาญา)
๑. สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตทีเปนผู้เสี ยหาย และคณะกรรมการดํ าเนินการจัดประชุมเพือลงมติ

มอบอํานาจให้กรรมการหรอสมาชิกคนใดคนหนึงเปนผู้มีอํานาจในการดําเนินคดี โดยทําหนังสือมอบอํานาจและ
มีรายงานการประชุมเปนลายลักษณ์อักษร พร้อมทังมีรายมือชือสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วย

๒. ให้ ผู้ แทนของกลุ่ มที ได้ ร บ
ั มอบอํ านาจ เข้ าแจ้ งความร้องทุ กข์ ต่ อเจ้าพนั กงานสอบสวน ณ สถานี

ตํารวจภูธรในพืนทีทีเกิดความเสี ยหาย

๓. ความผิดฐานยักยอก เปนความผิดอันยอมความได้ ต้ องแจ้งความร้องทุกข์ภายในสามเดือน คดีจะขาด

อายุความไม่สามารถฟองร้องดําเนินคดีทางกฎหมายได้ แต่ ถ้าแจ้งความร้องทุกข์แล้ว อายุความจะขยายออกไป
เปน ๑๐ ป

๔. คดี ยักยอกสามารถถอนคําร้องทุกข์ ถอนฟองและยอมความกั นได้ ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างดําเนินคดี ในชัน

สอบสวนของพนักงานสอบสวนหรออยู่ระหว่างการพิ จารณาในชันศาล ทัง ๓ ศาล ผู้เสี ยหายสามารถถอนคําร้อง

ทุ กข์ ถอนฟองและยอมความกั นในเวลาใดก็ ได้ ก่ อนคดี ถึ งที สุ ด โดยสิ ทธิการฟองคดี ต่ อศาลย่อมระงั บไป
ผู้เสียหายไม่สามารถฟองคดีต่อศาลได้อีก

๕. ความเสี ย หายที เกิ ดขึ น ถ้ าอยู่ ระหว่ า งแจ้ ง ความร้อ งทุ ก ข์ ส ามารถเจรจาตกลงยอมความกั นได้

การประนี ประนอมยอมความกฎหมายไม่ ได้ บั งคั บว่ าจะต้ องทําเปนหนั งสื อ แต่ เพื อปองกั นมิ ให้ ผู้ กระทําผิด
ไม่ยอมชดใช้ตามเงอนไขทีกําหนดในสัญญา สามารถฟองร้องดําเนินคดีได้แต่ถ้าอยู่ระหว่างดําเนินคดีในชันศาล
ให้ทาํ สั ญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลเพือให้ศาลรับรู ้ สามารถใช้บังคับคดีโดยไม่ต้องฟองร้องอีก

๖. การฟองร้องคดี อาญาต่ อศาล บุ คคลที มี อํ านาจฟองคดี อาญาต่ อศาล ได้ แก่ ๑) พนั กงานอั ยการ

๒) ผู้ เสี ยหาย ในกรณี ผู้ เสี ยหายไม่ ดํ าเนิ นคดี เองจะตั งทนายความให้ ว่ าความและดํ าเนิ นตามกระบวนการ
พิจารณาแทน กรณีผู้เสียหายมอบอํานาจให้ผู้แทนดําเนินการจะว่าความไม่ได้ต้องตังทนายความเพือดําเนินการ
ตามกระบวนการพิจารณา

การฟองร้องต่อศาลผู้เสี ยหายไม่ควรฟองร้องต่อศาลเอง เพราะทําให้ ต้องเสียเงนในการว่าจ้างทนายความ

ควรแจ้ งความร้องทุ กข์ ต่ อพนั กงานสอบสวน แล้ วพนั กงานจะส่ งสํ านวนให้ พนั กงานอั ยการส่ งฟองศาล

เพื อดํ าเนิ นกระบวนการพิจารณาในฐานความผิ ดยักยอกหรอฉ้ อโกง ผู้ เสี ยหายมี สิทธิทีจะเรยกร้องทรัพย์สิน
ทีสู ญเสี ยไปเนื องจากการกระทําผิ ดคื นได้ เมื อพนั กงานอั ยการยืนฟองคดี อาญาต่ อศาล ให้ ผู้เสี ยหาย ขอให้
พนักงานอัยการเรยกทรัพย์สินแทนผู้เสียหายด้วยเลย ผู้เสี ยหายไม่ต้องฟองร้องเปนคดีแพ่งอีก

เอกสารหลักฐาน ๑. หนังสือมอบอํานาจ ๒. รายงานการจัดการประชุมของคณะกรรมการ ๓. รายงานความก้าวหน้า
สถานการณ์การร้องเรยน

- 57 สําหรับกรณีความเสียหายทีเกิดจากสมาชิกไม่ยอมชําระคืนเงนกู้นัน เนืองจากกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

มิได้ เปนนิ ติบุคคล การฟองร้องเพือบังคับให้สมาชิกทีผิดนัดการชําระหนีไม่คืนเงนทีกู้ยืมไปคืนแก่กลุ่ม ถือเปน
คดีแพ่ง กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตมีอํานาจในการเสนอคดีของตนต่อศาลแพ่งทีมีเขตอํานาจได้

ระยะเวลาดําเนินการ
เรมนับระยะเวลาเมือ : รับเรองร้องเรยน
สินสุดระยะเวลาเมือ : ได้มีการชีแจง ให้คําแนะนํา หรอระงับเรอง หรอยุติเรอง หรอการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้ งเรยนทราบ

ระเบียบกฎหมายทีเกียวข้อง
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสรมการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต พ.ศ. 2555
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ทีมาและความสําคัญ
สถาบั นการเงนประชาชนมี ผลบังคับใช้เมื อวันที 26 สิ งหาคม 2562 เพื อให้ องค์ กรการเงนชุ มชนทีมี

ความประสงค์มีสถานะเปนนิติบุคคล ได้ ยืนคําขอจดทะเบียนเปนสถาบันการเงนประชาชนได้ ตามความสมัครใจ
มี ธนาคารผู้ ประสานงานในพื นทีเปนพี เลี ยงช่วยจัดทําและพั ฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศสํ าหรับการ
ให้ บรการทางการเงน รวมทังเพือความคล่ องตั วในการบรหารจัดการและสามารถสนองตอบกั บปญหา
ความต้องการในชุ มชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญทีควรรู ้
“สถาบันการเงนประชาชน” (สง.ปชช.) หมายความว่า องค์กรการเงนชุ มชนซึงได้ จดทะเบียนเปนสถาบัน

การเงนประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงนประชาชน พ.ศ. 2562

“สถาบันการเง นชุมชน” หมายความว่า องค์กรการเงนระดั บชุ มชนทีให้บรการการเงนระดับชุมชน

“บรการการเง นในระดั บชุ มชน” หมายความว่า การรับฝากเงน การให้ สินเชือ การเช่าซือ การรับจํานํา

การรับจํานอง การรับชําระเงน การโอนเงนหรอการอืนใดทีเปนการให้บรการการเงนระดับชุมชนตามทีกําหนด
ในกฎกระทรวง กฎกระทรวง โดยมีขอบเขตการให้ บรการเฉพาะสมาชิกทีอยู่ในตําบลและเขตหมู่บ้านทีติดกัน

“ธนาคารผู้ ป ระสานงาน” หมายความว่ า ธนาคารหร อสถาบั น การเง นซึ งทํ า หน้ า ที สนั บ สนุ น และ
ประสานงานการดาเนินงานของสถาบันการเงนประชาชน
เปาหมาย
เพื อส่ งเสรมการออมและให้ บรการทางการเงนแก่ สมาชิก รวมทั งส่ งเสร มหรอสนั บสนุนการพั ฒนา

องค์ ความรู ้ คุณภาพชีว ต และสวั สดิ การของสมาชิกและประชาชนในพื นที องค์ กรการเง นชุ มชนสามารถ
ยืนคําขอจดทะเบียนเปนสถาบันการเงนประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงนประชาชน พ.ศ. 2562

ได้ ตามความสมั ครใจ โดยสถาบันการเง นประชาชนสามารถทําหน้ าที เปนธนาคารของชุ มชนซึงให้ บรการ

รับฝากเงนจากสมาชิก ประชาชน และวสาหกิ จชุ มชน ให้ สินเชือแก่สมาชิก และเปนตั วแทนการรับชําระเงน
และโอนเงนของสมาชิกและประชาชน โดยมีพืนทีในการดําเนินงานไม่เกินเขตตําบลหรอแขวงทีตังของสถาบัน
การเงนประชาชนและเขตหมู่บ้านทีติดกับตําบลหรอแขวงอันเปนทีตังของสถาบันการเงนประชาชน

การจดทะเบียนเปนสถาบันการเงนประชาชนเปนการยกระดั บองค์ กรการเงนชุ มชนให้ มีสถานะเปน

นิ ติบุ คคลที มี ธนาคารผู้ ประสานงานเปนพี เลี ยงช่วยจัดทําและพั ฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํ าหรับ

การให้ บรการทางการเงน เปนตั วกลางในการทําธุ รกรรมทางการเง น และช่วยตรวจสอบและประเมินผล

การดํ าเนิ นการ ซึงการมีพีเลียงดั งกล่าวจะช่วยลดต้ นทุนและสนั บสนุ นให้ สถาบันการเงนประชาชนสามารถ
ดํ าเนิ นการเปนธนาคารของชุ มชนทีมี ประสิ ทธิภาพและเปนทียอมรับและไว้วางใจของสมาชิกและประชาชน
ในพืนที

- 59 เงอนไขขององค์กรการเงนชุมชนทีจะยืนคําขอจดทะเบียนเปนสถาบันการเงนประชาชน
1) ได้รบ
ั ความเห็นชอบจากสมาชิกด้ วยมติ ไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทังหมด ให้ยืนคําขอ
จดทะเบียนเปนสถาบันการเงนประชาชน

2) มีการจัดทํางบการเงนประจําปต่อเนืองกันเปนเวลาไม่น้อยกว่า 2 ป นับถึงวันทียืนคําขอจดทะเบียน
3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป
4) มีทน
ุ ทีชําระแล้ว เปนจํานวนไม่ตากว่า 5 แสนบาท

5) มี ผลการดําเนินงานเปนกําไรต่ อเนืองกั นเปนเวลาไม่น้อยกว่า 2 ป นับถึงวันทียืนคําขอจดทะเบีย น

และในวัน ทียืนคํ า ขอจดทะเบี ย นต้ องไม่ มีผลการดํ าเนิ นงานขาดทุ นสะสม นอกจากนี สมาชิกของ
องค์ กรการเงนชุ มชนต้ องเปนบุ คคลธรรมดาและมีภูมิลําเนาหรอประกอบอาชีพเปนหลักแหล่งในพืนที

ในการดําเนินงานขององค์กรการเงนชุ มชนนันเปนระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 1 ป นับแต่ วันทีสมัครเปน
สมาชิก รวมทังต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสถาบันการเงนประชาชน

เอกสารและหลักฐานทีองค์กรการเงนชุมชนต้องใช้สําหรับการยืนขอจดทะเบียนเปนสถาบันการเงนประชาชน
1) คําขอจดทะเบียนเปนสถาบันการเงนประชาชน

2) รายงานการประชุมสมาชิกซึงลงมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนสมาชิกทังหมดเพือดําเนินการยืน

คํ าขอจดทะเบีย น พร้อมด้ ว ยรายชือสมาชิก ทังหมด และรายงานการประชุ ม สมาชิก ซึงตั งผู้ แทน
(ไม่น้อยกว่า 3 คน) เพือดําเนินการยืนคําขอจดทะเบียน พร้อมสําเนา

3) ทะเบีย นสมาชิก พร้อ มลายมื อ ชือและทะเบีย นหุ้ นทีแต่ ละคนจะถื อ เมื อได้ จดทะเบี ยนเปนสถาบัน
การเงนประชาชน

4) ร่างข้อบังคับตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการเงนประชาชน พ.ศ. 2562
5) งบการเงนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ป

6) รายงานการเคลือนไหวทางบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 2 ป

7) หลักฐานทีแสดงให้เห็นว่ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทํางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ป

กระบวนการในการยืนขอจดทะเบียน
1) ทีประชุมสมาชิกองค์กรการเงนชุมชนตังผู้แทนไม่น้อยกว่า 3 คน เพือดําเนินการยืนขอจดทะเบียน
2) ยืนเอกสารขอจดทะเบียนได้ทสาขาของธนาคารผู
ี
้ประสานงานในพืนที (ธนาคารออมสิน/ธกส.)

3) ธนาคารผู้ประสานงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร พร้อมรับรองความครบถ้วนของ
เอกสารประกอบการจดทะเบียนและให้ความเห็นของธนาคารผู้ประสานงาน

4) ธนาคารผู้ประสานงานรวบรวมหลักฐานนําส่งนายทะเบียน (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง)

5) นายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบหลักฐานกรณีได้ รบ
ั อนุมัติให้ องค์กรการเงนชุ มชนจดทะเบียนเปน
สถาบันการเงนประชาชน นายทะเบียนจะออกใบสํ าคั ญรับจดทะเบียนพร้อมมีหนังสื อแจ้งผลการพิ จารณา/

ถ้ าไม่ ได้ รบ
ั อนุมัติให้ จดทะเบียน นายทะเบียนจะมีหนังสื อแจ้งผลการพิจารณาและองค์กรการเงน
ชุมชนมีสิทธิยืนอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนภายใน 60 วัน

6) ให้ผู้มีชออยู
ื
่ในทะเบียนสมาชิกซึงชําระหุ้นตามจํานวนทีจะถือหุ้ นครบถ้วนแล้วเปนสมาชิกนับแต่ วันที
ได้รบ
ั อนุญาตจดทะเบียน กรณีนายทะเบียนอนุมัติให้องค์กรการเงนเปนสถาบันการเงนประชาชน

7) นัดสมาชิกประชุมใหญ่สามัญครังแรกภายใน 30 วันนับแต่นายทะเบียนรับจดทะเบียน เพือเลือกตัง
กรรมการสถาบันการเงนประชาชน

ในช่ว ง ป พ.ศ. ๒๕๓๓ พบว่ า ปญหาความยากจนของประชาชนในชนบทไทยมีจํานวนมาก

โดยผลจากการสํ ารวจรายได้ ข องครัว เรอนทัวประเทศของสํ า นั กงานสถิ ติแ ห่ งชาติ และ สถาบันวจัย

เพือการพัฒนาประเทศ พบว่า คนจนมี รายได้ ตากว่าเส้ นความยากจน ได้ เพิมขึน ค่อนข้างมากในเขตชนบท
และจากข้อมูลพืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ ค) ยังบ่งบอกว่ามีหมู่บา้ น ล้าหลัง หรอหมู่บา้ นเร่งรัดพัฒนา

อันดับ ๑ อยู่จาํ นวน ๑๑,๖๐๘ หมู่บา้ น กระทรวงมหาดไทย จึงได้กําหนดดําเนินงานโครงการแก้ไขปญหา
ความยากจนขึน โดยคณะรัฐมนตร มีมติ เมือวันที ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๓๖ เห็ นชอบให้ กระทรวงมหาดไทย
ดํ าเนิ นงานโครงการ กข.คจ. ระยะที ๑ ระหว่ างป ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐ อนุมัติจัดสรรเงน จํานวน ๑๑,๖๐๘

หมู่ บ้าน และคณะรัฐมนตรมี มติ เมื อวันที ๑๗ มิ ถุนายน ๒๕๔๐ เห็ นชอบในหลั กการโครงการ กข.คจ.
ระยะที ๒ (ป ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) อนุมัติ จัดสรรเงน จํานวน ๑๗,๖๒๗ หมู่บ้าน โดยดําเนินการในหมู่บ้าน

ทีมี ครัวเรอนยากจนมี รายได้ เฉลี ย ตากว่ าเกณฑ์ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ป ตามข้ อมู ลความจําเปนพื นฐาน
(จปฐ.) ปพ.ศ. ๒๕๓๙ เพือขยายการดําเนินงานให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทียังไม่ได้ ดําเนินการในระยะที ๑
เมือสินสุด ระยะเวลาดําเนินงาน ในป ๒๕๔๔ ดําเนินการได้ทงสิ
ั น จํานวน ๒๙,๒๓๔ หมู่บา้ น

หลักการและแนวคิด
เปนการสนับสนุนเงนทุนให้ ในระดับหมู่บา้ น แล้วมอบอํานาจและหน้าทีความรับผิดชอบให้องค์กร

ประชาชนในหมู่บ้านเปนผู้บรหารจัดการเงนทุนให้ หมุนเวยนอยู่ในหมู่บา้ นตลอดไป ภายใต้ หลักการ ดังนี

๑. การมี ส่ ว นร่ว มขององค์ ก รประชาชน และประชาชนในหมู่ บ้านเปาหมาย ในการร่ว มคิ ด

ร่วมตั ดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์
ในหมู่บา้ น

๒. การใช้ข้อมูลครัวเรอนเปาหมายจากการจัดเก็ บข้อมูลและตรวจสอบขององค์กรประชาชน
๓. การมอบอํานาจและหน้าที ความรับผิดชอบให้ องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเปาหมาย คือ

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน เปนผู้บรหารจัดการเงนทุนให้หมุนเวยนคงอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป โดยมี
เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน เปนผู้ส่งเสรมสนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

๔. สนับสนุนเงนทุนเพือประกอบอาชีพแก่ครัวเรอนเปาหมาย หมู่บ้านละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์ เพือให้ครัวเรอนยากจนเปาหมายทีมีรายได้ตากว่าเกณฑ์ความจําเปนพืนฐาน (จปฐ.) ได้มี

แหล่งเงนทุนในระดับหมู่บ้าน สําหรับยืมไปประกอบอาชีพ หรอขยายกิจการอาชีพของตน เพือเพิมรายได้และ
พัฒนาคุณภาพชีวตให้ดีขึน

- 61 การดําเนินงานโครงการแก้ ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
โครงการแก้ไขปญหาความยากจน ดําเนินงานภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การบรหารและ

การใช้จ่ายเงนโครงการแก้ ไขปญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๓๖ และฉบับที ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึงได้ ยกเลิก

ไปแล้ ว ปจจุ บั น ดํ า เนิ น งานตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการบร หารและการใช้จ่า ยเง น
โครงการแก้ไขปญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓ และแนวทางการดํ าเนินงานทีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด

คําสําคัญทีควรรู ้
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หมายถึง ครัวเรอนในหมู่ บ้านเปาหมายตามโครงการ กข.คจ. ทีมี รายได้ เฉลีย

ต่อคนต่อปตากว่าเกณฑ์ความจําเปนพืนฐาน (จปฐ.)
แนวทางการคัดเลือกและจัดทําบัญชีทะเบียนครัวเร อนเปาหมาย ดังนี

๑. ให้ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน คัดเลือกครัวเรอนยากจนทีมีรายได้ เฉลียตากว่าเกณฑ์ (จปฐ.) ตามข้อมูล
(จปฐ.) ปทีได้ รบ
ั งบประมาณดํ าเนิ นการ โดยจัดทําบัญชีทะเบียนครัวเรอน เปาหมายเรยงลําดั บไว้
และให้เปนครัวเรอนเปาหมายผู้มีสิทธิยืมเงนทุนตามโครงการ กข.คจ. (๑) กรณีทมี
ี ครัวเรอนมีรายได้

ตากว่ า เกณฑ์ (จปฐ.) เพิ มขึ นภายหลั ง ให้ ถื อ เปน ครัว เร อนเปาหมายผู้ มี สิ ท ธิยื ม เง นทุ น กข.คจ.
เพิ มเติ ม (๒) ให้ ปรับปรุ ง บัญ ชีท ะเบี ย นครัว เรอนเปาหมายให้ เ ปนปจจุ บั นทุ ก ป โดยยึดครัว เร อน

เปาหมายเดิมเปนหลัก และให้ นํารายชือครัวเรอนเปาหมายทีเกิ ดขึนใหม่ ตาม (๑) ต่อท้ายในบัญชี
ทะเบียนครัวเรอนเปาหมายเดิ ม โดยให้ ครัวเรอนเปาหมายตามบัญชีทะเบียนครัวเรอนเปาหมายที
จัดไว้ครังแรกได้ยืมจนครบถ้วนก่ อน จึงให้ ครัวเรอนเปาหมายทีเกิดขึนภายหลังได้ยืมในลําดับถัดไป

๒. กรณี ค รัว เร อนเปาหมาย ในหมู่ บ้ า น กข.คจ. มี ร ายได้ เ ฉลี ยผ่ า นเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุ ก ครัว เรอน
แต่ครัวเรอนเปาหมายยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวต ให้คณะกรรมการ กข.คจ.

หมู่บ้าน บรหารเงนทุนโครงการ กข.คจ. ให้ ครัวเรอนเปาหมายใช้เปนเงนทุน ในการประกอบอาชีพ
เพือพัฒนาคุณภาพชีวตครัวเรอนเปาหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

“เงนทุนโครงการ กข.คจ.” ประกอบด้วย
๑. เงนอุดหนุนจากรัฐบาล

๒. เงนอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

๓. ดอกผลหรอผลประโยชน์อืนใดทีเกิดจากเงนโครงการ กข.คจ.

๔. เงนบรจาคหรอเงนช่วยเหลืออืนใดทีให้โดยไม่มีเงอนไขหรอข้อผูกพัน
๕. เงนกู้ตามโครงการ กข.คจ.

๖. เงนอืนใดทีหน่วยงานอืนหรอองค์กรอืนสนับสนุนให้เปนเงนโครงการ กข.คจ.
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โครงสร้างการบรหารและบทบาทหน้าที

อํานาจหน้าที ควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้เง นโครงการ กข.คจ. ให้ เปนไป

ตามวัตถุประสงค์ของการตังงบประมาณและระเบียบของทางราชการ

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹ÒªØÁª¹¨Ñ§ËÇÑ´/ÍíÒàÀÍ
อํานาจหน้าที

(๑) ส่งเสรมความเข้มแข็งของเครอข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
(๒) สนับสนุนและประสานงาน

(๓) กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
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(ผู้ว่าราชการจังหวัดเปนผู้ลงนามแต่งตัง) ประกอบด้วย

จํานวนไม่เกิน ๑๑ คน

(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทีรับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน เปนประธาน
(๒) ผู้แทนของหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง เปนกรรมการ

(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดั บจังหวัด เปนกรรมการ

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจังหวัดทีมีความรูค
้ วามสามารถด้านการบรหารจัดการเงนทุนชุมชน เปนกรรมการ
(๕) พัฒนาการจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ

(๖) หัวหน้ากลุ่มงานทีรับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ. เปนกรรมการและ ผู้ชว่ ยเลขานุการ
อํานาจหน้าที

(๑) ส่งเสรมความเข้มแข็งของเครอข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
(๒) สนับสนุนและประสานงาน

(๓) กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีได้รบ
ั มอบหมาย
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(นายอําเภอเปนผู้ลงนามแต่งตัง) ประกอบด้วย

จํานวนไม่เกิน ๙ คน

(๑) นายอําเภอ เปนประธาน

(๒) ผู้แทนของหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง เปนกรรมการ

(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถินในอําเภอ เปนกรรมการ

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิในอําเภอทีมีความรูค
้ วามสามารถด้านการบรหารจัดการเงนทุนชุมชน เปนกรรมการ
(๕) พัฒนาการอําเภอ/กิงอําเภอ เปนกรรมการและเลขานุการ

(๖) นักวชาการพัฒนาชุมชนผู้รบ
ั ผิดชอบโครงการ กข.คจ. เปนกรรมการและ ผู้ชว่ ยเลขานุการ
อํานาจหน้าที

(๑) ส่งเสรมความเข้มแข็งของเครอข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
(๒) สนับสนุนและประสานงาน

(๓) บรหารจัดการเงนทุนโครงการ กข.คจ. อําเภอ

(๔) กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
(๕) ปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีได้รบ
ั มอบหมาย
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จํานวนไม่เกิน ๗ คน

(นายอําเภอเปนผู้ลงนามแต่งตัง) ประกอบด้วย

(๑) ปลัดอําเภอผู้ประสานงานประจําตําบล เปนประธาน
(๒) ผู้แทนหน่วยงานราชการทีเกียวข้อง เปนกรรมการ

(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถินในตําบล เปนกรรมการ
(๔) ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน เปนกรรมการ

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในตําบลทีมีความรูค
้ วามสามารถด้านการบรหารจัดการเงนทุนชุมชน เปนกรรมการ
(๖) พัฒนากรผู้รบ
ั ผิดชอบประจําตําบล เปนกรรมการและเลขานุการ
อํานาจหน้าที

(๑) ส่งเสรมความเข้มแข็งของเครอข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ภายในตําบล
(๒) สนับสนุนและประสานงาน

(๓) กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าทีอืนตามทีได้รบ
ั มอบหมาย
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มีจาํ นวน ๗ - ๙ คน มีวาระคราวละ ๔ ป

(นายอําเภอเปนผู้ลงนามแต่งตัง) ประกอบด้วย

(๑) ประธานคณะกรรมการหมู่บา้ น (กม.)

จํานวน ๑ คน

(๓) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน ๑ คน

(๒) ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
(๔) อาสาพัฒนาชุ มชน

(๕) ผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตหรอกลุ่มอาชีพ
(๖) ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรหมู่บา้ น

(๗) ผู้แทนองค์กรชุมชนอืนหรอผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน

จํานวน ๑ คน
จํานวน ๑ คน
จํานวน ๑ คน

จํานวน ไม่เกิน ๒ คน
จํานวน ไม่เกิน ๒ คน

(โดยให้หัวหน้าครัวเรอนเปาหมายประชุมเพือคัดเลือกผู้แทนฯ)

อํานาจหน้าที

(๑) บรหารจัดการเงนโครงการ กข.คจ.หมู่บ้าน

(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการและเงนยืมแก่ครัวเรอนเปาหมาย

(๓) ติดตาม ส่งเสรม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรอนเปาหมาย
(๔) จัดทําระบบข้อมูล จัดทําเอกสาร บัญชี ทะเบียนตามโครงการ กข.คจ.
(๕) รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.

(๖) แก้ ไขปญหาทีเกิดขึนจากการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ
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การบรหารเงนทุนโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
การดําเนินงานโครงการแก้ ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้ ว ยการบร หารและการใช้จ ่ า ยเง นโครงการแก้ ไ ขปญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓ มี แ นวทาง
การบรหารเงนทุน กข.คจ. ดังนี

๑. การพิจารณาอนุมัติโครงการและเงนยืม

ให้ ค ณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า น พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการและเง นยื ม ตามลํา ดั บ บั ญ ชีท ะเบีย น

ครัวเรอนเปาหมาย และต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รบ
ั ผิดชอบประจําตําบล (ตามระเบียบฯ
พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๗) มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี

๑) ให้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการและเง นยื ม แก่ ค รัว เร อนเปาหมาย ตามบั ญ ชี ท ะเบี ย น ครัว เร อน

เปาหมาย ทีได้ จด
ั ทําไว้ครังแรกได้ ยืมจนครบถ้วนก่ อน จึงให้ ครัวเรอนเปาหมายทีเกิ ดขึน ใหม่ภายหลัง
ได้ยืมในลําดับถัดไป

๒) กรณีหมู่ บ้านทีครัวเรอนมี รายได้ ผ่ านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรอนให้ คณะกรรมการ กข.คจ.

หมู่บา้ น พิจารณาอนุมัติโครงการและเงนยืมแก่ครัวเรอนเปาหมาย ทียังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวตใช้เปนเงนทุนในการประกอบอาชีพเพือสร้างรายได้ สําหรับพัฒนาคุณภาพชีวตต่อไป

๓) ประเภทอาชีพทีครัวเรอนเปาหมายสามารถเสนอขอยืมเงนได้ แก่ (๑) อุตสาหกรรมในครัวเรอน

(๒) ค้าขาย (๓) งานช่าง (๔) เกษตรกรรม (๕) อาชีพอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการ กข.คจ. เห็นชอบ

๔) การพิจารณาจํานวนเงนยืมของครัวเรอนเปาหมาย โดยพิจารณาจากความสามารถในการส่ งใช้เงนยืม

ประเภทอาชีพตามความเหมาะสมและเปนไปได้ ระยะเวลาทีจะก่ อให้ เกิด รายได้ เปนต้น

๕) เง อนไขในการใช้เ ง นยื ม ของครัว เร อนเปาหมาย คื อ ให้ นํ า ไปใช้ป ระกอบอาชีพ ตามโครงการ

ทีเสนอขอยืม มีข้อห้าม ดังนี
๕.๑ ห้ามนําไปใช้หนีสิ นเดิ ม

๕.๒ ห้ามนําไปบูรณะ ซ่อมแซมทีอยู่อาศัย
๕.๓ ห้ามนําไปใช้จา่ ยในครอบครัว

๒. การอนุมัติเงนยืมของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน

๑) คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น พิ จ ารณาอนุ มั ติเ ง นยื ม ให้ แก่ ครัว เรอนเปาหมายให้ พิ จารณา

ตามลําดับตามบัญชีทะเบียนครัวเรอนเปาหมาย

๒) การพิจารณาอนุมัติเงนยืมต้องได้ รบ
ั ความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รบ
ั ผิดชอบประจําตําบล และ

ไม่ควรใช้วธีการหารเฉลียเงนทุน ควรพิจารณาตามความจําเปน ความเหมาะสมของแต่ละโครงการและ
คํานึงถึงผลตอบแทนทีจะได้รบ
ั

- 65 ๓. การทําสัญญายืมเงนตามโครงการ กข.คจ.

การทําสัญญายืมเงนทุน กข.คจ. ดําเนินการ ดังนี

๑) แจ้งให้หัวหน้าครัวเรอนเปาหมายหรอผู้ แทนทีได้ รบ
ั อนุมัติโครงการและเงนยืม ให้ ทําสัญญายืม

เงน ภายใน ๓ วัน นับแต่วันทีรับแจ้งการอนุมัติโครงการและเงนยืม

๒) รายงานผลการอนุมัติเงนยื มให้ อําเภอทราบ และปดประกาศให้ ทราบโดยทัวกั น ณ ศู นย์ปฏิ บัติการ

หมู่บา้ นโครงการ กข.คจ. หรอในทีเปดเผยของชุมชน

๓) การทําสั ญญายืมเงน ให้ ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้าน และหั วหน้ าครัวเรอนเปาหมาย

หรอผู้ แทนเปนคู่สัญญา และเปนผู้มีอํานาจลงนามในสั ญญา ในกรณีทีประธานคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่ บ้ า น ไม่ อ ยู่ ห ร อไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที ได้ ให้ ร องประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น หร อ
กรรมการทีคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ นมอบหมาย เปนผู้ลงนามในสัญญายืมเงนแทน

๔) ให้ ทําสั ญญายืมเงนทุน กข.คจ. (ตามแบบทีแนบท้ายระเบียบฯ) จํานวน ๓ ชุ ด เก็ บทีหั วหน้ าครัวเรอน

เปาหมายผู้ยืมเงน ๑ ชุด คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ๑ ชุด และ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ๑ ชุด
๔. การเบิกจ่ายเงนให้ครัวเรอนทีได้รบ
ั อนุมัติให้ยืมเงน

การเบิ ก จ่ า ยเง นกองทุ น กข.คจ. ให้ แ ก่ ค รัว เร อนที ได้ ร ับ อนุ มั ติ ใ ห้ ยื ม เง น ให้ คณะกรรมการ

กองทุ น กข.คจ. หมู่ บ้า น โอนเง นเข้ าบั ญชีเงนฝากของหั วหน้ าครัวเรอนเปาหมายเต็ ม จํา นวนทีได้ รบ
ั
อนุมัติให้ยืม และออกใบรับเงนยืมของครัวเรอนเปาหมาย ตามแบบทีกําหนด
๕. การชําระคืนเงนยืม ของครัวเรอนเปาหมาย

ให้ ค ณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ าน กํ าหนดระยะเวลาการชํา ระคื นเง นยื ม ทังนี ต้ อ งไม่ เกิ น ๓ ป

นับแต่วันทําสัญญา และเมือสมาชิกชําระคืนเงนกู้แล้วคณะกรรมการต้องนําฝาก ธนาคารภายใน ๓ วันทําการ
๖. การผ่อนผันการชําระคืนเงนยืม

กรณีมีเหตุสุดวสั ย ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรอเหตุจาํ เปนอืนใดให้หัวหน้ าครัวเรอนเปาหมาย หรอ

ผู้ แ ทน ยื นคํ า ร้อ งพร้อ มเหตุ ผ ลความจํ า เปนเพื อขอผ่ อ นผั น ระยะเวลาการส่ ง ใช้ คื น เง นยื ม ต่ อ
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น และให้ พิจารณาเปนรายกรณี

๗. การรายงานผลการดําเนินงานและการจัดทําเอกสารบัญชี

๑) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติโครงการและอนุมัติเงนยืมแก่ครัวเรอน

เปาหมายให้อําเภอทราบทุกครัง เมือมีการพิจารณาอนุมัติโครงการและอนุมัติเงนยืม
๒) คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จัดทําเอกสารบัญชี ตามแบบทีกําหนด ได้แก่

2.๑) สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรอนเปาหมาย (เล่มสีม่วง) 2.2 บัญชีคุมเงนฝากธนาคาร โครงการ

กข.คจ. (เล่มสีเขียว) 2.3 บัญชีคุมลูกหนี โครงการ กข.คจ. (เล่มสีเหลือง)

๓) เมือมี การรับเงนยืม/ส่ งใช้คืนเงนยืม ของครัวเรอนเปาหมาย ให้ มีหลักฐานการรับเงนยืม/การส่งใช้

คืนเงนยืมพร้อมจัดทําบัญชีและลงทะเบียนรายการข้อมูลให้ถูกต้องเปนปจจุ บัน

๘.การติดตามและสนับสนุนครัวเรอนเปาหมายทียืมเงนของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้าน จะต้ องติ ดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของ ครัวเรอนเปาหมาย

ภายหลังจากทีได้รบ
ั เงนยืม เพือทราบผลว่าเงนยืมไปประกอบอาชีพตามทีระบุไว้ในโครงการจรงหรอไม่

ผลการประกอบอาชีพเปนอย่างไร มีปญหาหรอต้องช่วยเหลือแก้ไขอย่างไร และมีความพร้อมในการคืนเงนยืม
ตามจํานวนและระยะเวลาทีกําหนดในสัญญาหรอไม่
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การส่ งคืนเง นโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน

ปจจุ บั น หมู่ บ้ า นตามโครงการแก้ ไ ขปญหาความยากจน(กข.คจ.) จํ า นวนหลายแห่ ง ที บรรลุ

วั ต ถุป ระสงค์ ข องโครงการกล่ า วคื อ ไม่ มี ครัว เร อนยากจน ดั ง นั นหากหมู่ บ้าน กข.คจ.ต้ อ งการคื นเงน
มีแนวทางดําเนินการ ดังนี

๑. กรณี หมู่ บ้า นเปาหมายตามโครงการ กข.คจ. ดํ า เนิ นการบรรลุ วัตถุประสงค์ ข อง โครงการ กข.คจ.
ให้ดําเนินการ ดังนี

๑) กรณี ห มู่ บ้ า นทีมี ค รัวเร อนเปาหมายรายได้ ผ่ า นเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุ ก ครัว เร อน แต่ ครัว เร อน

เปาหมายยั ง คงต้ อ งได้ รบ
ั การพั ฒ นาคุ ณภาพชีวตให้ ดีขึนต่ อ ไป ให้ ห มู่ บ้ านยั ง คงสามารถดํ า เนิ นการ
ขับเคลือนโครงการ กข.คจ. ต่ อไปได้ โดยให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการบรหารและ
การใช้จา่ ยเงนโครงการแก้ไขปญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓

๒) กรณี หมู่บ้านทีมี ครัวเรอนเปาหมายรายได้ ผ่ านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรอน และ ครัวเรอน

เปาหมายได้ รบ
ั การพัฒนาคุณภาพชีวตให้ ดีขึนแล้ว ให้ ส่งคืนเงนโครงการ กข.คจ.ของ หมู่บ้าน ไปรวม
เปนเงนทุนโครงการ กข.คจ. อําเภอ โดยดําเนินการ ดังนี

๒.๑) ให้ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จัดประชุมคณะกรรมการและครัวเรอนเปาหมาย และทีประชุม

ต้องมีการลงมติโดยเสียงข้างมากของทีประชุมเห็ นชอบ ในการส่งคืนเงน โครงการ กข.คจ. ของหมู่บา้ น

๒.๒) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน แจ้งการส่งคืนเงน กข.คจ.ของหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการ

อํานวยการ กข.คจ.อําเภอทราบโดยไม่ชก
ั ช้า นับแต่วันทีได้ มีการจัดประชุม และทีประชุมลงมติเห็นชอบ
การส่งคืนเงน พร้อมแนบสําเนาบันทึกการประชุมด้วย

๒.๓) ให้ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้าน ส่ งคื นเงนทุนโครงการ กข.คจ. จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

โดยโอนเงนเข้าบัญชี “เงนทุน กข.คจ. อําเภอ” ภายใน ๗ วันทําการ นับแต่ วันที ได้ แจ้งส่ งคื นเง นกั บ
คณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ

๒.๔) ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า น แจ้ง คณะกรรมการอํ า นวยการ กข.คจ. อํ า เภอทราบ

พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงนโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน เข้าบัญชี “เงนทุน กข.คจ. อําเภอ”

และรับหลั ก ฐานการส่ ง คื นเง นโครงการ กข.คจ.ของหมู่ บ้า นจาก คณะกรรมการอํา นวยการ กข.คจ.
อําเภอ เพือเก็บไว้เปนหลักฐาน

๒. กรณี ห มู่ บ้ า นที อยู่ ใ นเขตเทศบาลใดเปลี ยนเปนชุ ม ชน หร อถู ก ยุ บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย ลั ก ษณะ
ปกครองท้องที และการยุบรวมนันทําให้มีเงนโครงการ กข.คจ. มากกว่าหนึงโครงการ

เมื อมี ก ารยุ บ รวมหมู่ บ้ า นทํา ให้ มี เงนโครงการ มากกว่ า หนึ งโครงการให้ หมู่ บ้า นที มี การยุ บ รวมนั น

คงมีเงนโครงการ กข.คจ. เพียงหนึงโครงการ ซึงได้ มีการชําระคื นเงนจากครัวเรอนเปาหมายแล้ว ส่ วนทีเกิน
จากหนึ งโครงการนั น ให้ ดําเนิ นการส่ งคื นต่ อคณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ การส่ งคื นเงน
โครงการ กข.คจ.หมู่บ้าน ให้ดําเนินการ ดังนี

- 67 ๑) ให้ พัฒนากรผู้ รบ
ั ผิ ดชอบประจําตํ าบล จัดประชุ มคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน และ ครัวเรอน

เปาหมายทังสองหมู่บ้านทีถูกยุ บรวมตามกฎหมายว่าด้ วยลักษณะปกครองท้องที เพือชีแจงทําความเข้าใจ
เกียวกับการส่งคืนเงนโครงการ กข.คจ.ของหมู่บา้ น ไปรวมเปนเงนทุนโครงการ กข.คจ. อําเภอ

๒) ให้ ค ณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น แจ้ ง การส่ ง คื น เง น กข.คจ.ของหมู่ บ้ า น ให้ อํ า เภอทราบ

โดยไม่ชก
ั ช้า นับแต่วันทีได้มีการประชุมชีแจงทําความเข้าใจ

๓) ให้ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ส่ งคืนเงนทุนโครงการ กข.คจ. จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเงน

เข้ า บั ญ ชี “เง นทุ น กข.คจ. อํ า เภอ” ภายใน ๗ วั น ทํ า การ นั บ แต่ วั น ที ได้ แจ้ ง การส่ งคื น เง นกั บ
คณะกรรมการอํา นวยการ กข.คจ.อํ า เภอ และให้ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้า นแจ้ง คณะกรรมการ

อํานวยการ กข.คจ.อําเภอทราบ พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงนโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
เข้ า บั ญ ชี เ ง นทุ น กข.คจ. อํ า เภอ และรับ หลั ก ฐานการส่ ง คื น เง นโครงการ กข.คจ.ของหมู่ บ้ า น
จากคณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ เพือเก็บไว้เปนหลักฐาน
การบรหารและการเบิกจ่ายเง นโครงการ กข.คจ. อําเภอ

๑. เมือมี หมู่บา้ นแสดงเจตนาทีจะคืนเงนโครงการ กข.คจ.หมู่บ้าน กรณีเปนการคืนเงนหมู่บ้านแรก

ของอําเภอ ให้ คณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ ดําเนินการเปดบัญชีเงนฝากธนาคาร ประเภท
ออมทรัพย์ ใช้ชอบั
ื ญชีว่า “เงนทุน กข.คจ. อําเภอ...(ระบุชออํ
ื าเภอ)........................”

๒. การเบิกจ่ายเงนทุน กข.คจ. อําเภอ ให้คณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ ลงนามการเบิกจ่ายเงน

๒ ใน ๓ และให้มีประธานลงนามเบิกจ่ายเงนทุน กข.คจ. อําเภอ ด้วยทุกครัง

๓. เมือคณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ ได้ รบ
ั เงนโครงการ กข.คจ.จากหมู่บ้าน ไม่ว่ากรณีใด

ให้จด
ั ให้มีหลักฐานในการส่ งคืน รับคืนเงน ให้แก่หมู่บา้ นทีส่ งคืนเงนโครงการ กข.คจ. หมู่บ้าน นันด้วย

๔. ให้ ประธานคณะกรรมการอํ า นวยการ กข.คจ.อํ าเภอ เรยกประชุ ม กรรมการ ภายใน ๑๕ วัน

นับแต่วันทีได้รบ
ั คืนเงนโครงการ กข.คจ. หมู่บ้าน

๕. ให้ พิจารณาหมู่ บ้านเปาหมายตามโครงการ กข.คจ. จํานวนทังสิ น ๓๙,๖๔๖ หมู่บ้าน ดํ าเนินการ

ไปแล้ว ๒๙,๒๓๔ หมู่ บ้าน พิจารณาจากหมู่บ้านเปาหมายตามโครงการ กข.คจ.ระยะที ๑ และ ๒ ทียัง
ไม่ได้รบ
ั เงนโครงการ กข.คจ. (จํานวน ๑๐,๔๑๒ หมู่บ้าน)

๖. การพิจารณาจํานวนเงนทุนให้ แก่ หมู่ บ้าน ให้ คณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ พิจารณา

เงนทุนทังโครงการ จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

7. คณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ รายงานผลการบรหารเงนทุนโครงการ กข.คจ. อําเภอ

ให้ ผู้ ว่ า ราชการจัง หวั ด ทราบ ภายใน ๑๕ วั น ทํ า การ นั บ แต่ วั น ที ได้ ร บ
ั คื น เง น โครงการ กข.คจ.

จากหมู่ บ้ านเปาหมายไม่ ว่ า กรณี ใ ด หรอคณะกรรมการอํ า นวยการ กข.คจ.อํ าเภอ ได้ ส่ ง มอบเง นทุ น
โครงการ กข.คจ. ให้กับหมู่บ้านเปาหมาย(ใหม่) รับไปดําเนินการเรยบร้อยแล้ว

- 68 การเปลียนแปลงสถานภาพของหมู่บา้ น กข.คจ.
๑. กรณีการแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านเดิ ม

๑) ให้ คงเงนโครงการ กข.คจ.ไว้ในหมู่บ้านเดิ มเพือให้ ครัวเรอนเปาหมายยืมเปนทุนใน การประกอบ

อาชีพต่อไป ให้คัดเลือกและจัดลําดั บจากครัวเรอนในหมู่บ้านเดิ มเปนครัวเรอน เปาหมายตามโครงการ

ต่ อ ไป โดยให้ คั ด เลื อ กและจัด ลํ า ดั บครัว เร อนเปาหมาย ตามแนวทางการคั ด เลื อ กและจัด ทํา บัญ ชี
ทะเบียนครัวเรอนเปาหมายทีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด

๒) ส่ วนครัวเรอนเปาหมายเดิ มทีแยกไปอยู่หมู่ บ้านใหม่ ให้ พ้นจากการเปนครัวเรอน เปาหมายของ

หมู่บ้านเดิ มนับแต่ได้ มีการแยกหมู่บ้าน เว้นแต่ ครัวเรอนทียังคงค้างชําระเงนยืมตาม โครงการ กข.คจ.
ให้ ยื ม เง นต่ อ ไปจนครบกํ า หนดและส่ ง คื น ตามสั ญ ญาเดิ ม จนครบถ้ ว นแล้ ว จึง ให้ พ้ น จากการเปน

ครัวเรอนเปาหมายของหมู่บ้านเดิ ม ส่ วนการคั ดเลื อกและจัดลําดั บบัญชีทะเบียน ครัวเรอนเปาหมาย
เพิมเติมให้ดําเนินการตามแนวทางทีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด

๓) ให้ ถือว่าคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านเดิ มทีได้ แต่ งตั งไว้แล้วทําหน้าทีต่ อไปจนครบวาระ เว้นแต่

กรณีกรรมการดังกล่าวถูกแยกไปอยู่หมู่บ้านใหม่ จึงให้พ้นจากการเปนกรรมการ กข.คจ.ของหมู่บ้านเดิม
นับแต่วันแยกหมู่บ้าน และให้เลือกกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จากหมู่บ้าน เดิมแทนตําแหน่งนัน ภายใน
๑๕ วัน โดยให้ดํารงตําแหน่งจนครบวาระตามทีเลือกแทน

๒ . ก รณี หมู่ บ้ า นเปาหมา ยโครงการ กข . คจ. ที อยู่ ใ นเ ขตเ ทศบาลใดเปลี ยนเปนชุ มชน หร อ
หมู่บ้านดั งกล่าวถูกยุบตามกฎหมายว่าด้ วยลักษณะปกครองท้องที

๒.๑ กรณีหมู่บ้านเปาหมายทีอยู่ในเขตเทศบาลเปลียนเปนชุมชน

๑) ให้เงนทุนตามโครงการ กข.คจ. ครัวเรอนเปาหมาย คณะกรรมการ กข.คจ. ตลอดจน ผลของการ

ทีได้ดําเนินงานทีผ่านมาก่อนหน้ายังคงมีผลต่ อไป

๒) ให้วาระการดํารงตํ าแหน่ งของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ทีได้ มีการแต่ งตั งก่ อนเปลียน

ฐานะเปนชุมชนในเขตเทศบาล คงนับเวลาต่อเนืองไปจนกว่าจะครบวาระ

๓) ให้ ถื อ ว่ า ครัว เร อนเปาหมายเดิ ม เปนครัว เร อนเปาหมายตามโครงการ กข.คจ. ต่ อ ไป

ส่ วนการคั ดเลือกและจัดลําดั บบัญชีทะเบียนครัวเรอนเปาหมายเพิมเติ ม ให้ ดําเนิ นการตาม แนวทาง
ทีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด

๒.๒ กรณีหมู่บ้านถูกยุบตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที

๑) การยุบรวมหมู่ บ้านทําให้ มีเงนโครงการ กข.คจ. มากกว่าหนึงโครงการ เมือได้ มีการชําระคืนเงน

จากครัวเรอนเปาหมายทียืมเงนแล้ ว ให้ หมู่ บ้านทีมี การถูกยุ บรวมส่ งคื นเงน โครงการ กข.คจ.ของหมู่ บ้าน
ต่ อคณะกรรมการ กข.คจ.อําเภอ โดยปฏิ บัติตามแนวทางการส่ งคื น เง นโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน
ตามแนวทางทีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด

๒) เมื อมี ก ารยุ บ รวมหมู่ บ้ า น ให้ ค ณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น ระงั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที

เปนการชัวคราว และจัดให้ มีการคั ดเลื อกคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้าน ภายใน ๑๕ วั น นั บแต่ วันที
การยุบรวมมีผลใช้บังคับ ส่ วนการทังหลายทีได้ดําเนินการอยู่ก่อนการยุบรวมยังคง ดําเนินการได้ต่อไป

๓) ให้ ถื อ ว่ า ครัว เร อนเปาหมายเดิ ม เปนครัว เร อนเปาหมายตามโครงการ กข.คจ. ต่ อ ไป

ส่ ว นการคั ด เลื อ กและจัด ลํ า บั ญ ชีท ะเบี ย นครัว เร อนเปาหมายเพิ มเติ ม ให้ ดํ า เนิ น การตามแนวทาง
ทีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด

- 69 บทบาทของเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน
พั ฒนากร ผู้รบ
ั ผิดชอบหมู่บ้านเปาหมาย ทําหน้าทีส่ งเสรม สนับสนุน การดําเนินงานโครงการ กข.คจ. ดังนี
๑) ส่งเสรมกระบวนการเรยนรูใ้ นการบรหารจัดการแก่ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
๒) ส่ งเสรม สนับสนุน การประกอบอาชีพของครัวเรอนเปาหมาย
๓) สนับสนุนการจัดทําระบบข้อมูลและเอกสาร บัญชีคุมต่าง ๆ

๔) ติดตาม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลเงนทุน กข.คจ.

๕) รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.

๖) ปฏิบต
ั ิงานอืน ๆ ตามทีพัฒนาการอําเภอมอบหมาย

พั ฒ นาการอําเภอ ทําหน้ าที ส่ งเสรม สนับสนุน ในการจัดทําแผนพั ฒนา ประสิ ทธิภาพการบรหารเงน
โครงการ กข.คจ. และชีแจง แนะนํ า ติ ด ตาม และกํ า กั บ ดู แ ลการ ดํ า เนิ น งานตามโครงการ กข.คจ.
ของพัฒนากรผู้รบ
ั ผิดชอบประจําตําบล

พั ฒนาการจังหวัด ทําหน้าทีส่ งเสรม สนับสนุน ติดตามกํากับดูแล การดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.

ภายในจังหวัด และมอบหมายเจ้าหน้าทีติดตาม ตรวจสอบ และแนะนําการลงบัญชี คุมลูกหนีและบัญชี
เงนฝากธนาคารของหมู่บา้ นเปาหมาย แล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ปละ ๑ ครัง
การรายงาน

๑. การรายงานภาวะหนีสิ นและฐานะการเงนของครัวเรอนเปาหมาย
๑.๑ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้าน รายงานภาวะหนี สิ นและฐานะการเงนของ ครัวเรอนเปาหมาย
ให้ อําเภอทราบเพือรายงานจังหวัด ปละ ๒ ครัง ภายในวันที ๓๐ มี นาคม และวันที ๓๐ กั นยายน ของทุกป
ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ
๑.๒ จังหวั ดตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วนของข้ อมูลก่ อนรายงานภาวะหนี สิ นและ ฐานะการเงน
โครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้านเปาหมาย ให้ กรมการพัฒนาชุ มชนทราบ ภายในวันที ๓๐ กันยายนของทุกป
ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ
๑.๓ สําหรับหมู่บ้านทีมีปญหาเงนทุนไม่ครบถ้วน ขอให้จงั หวัดร่วมกับคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
ได้ แก้ ไ ขปญหาแล้ วรายงานผลสภาพปญหาการบรหารเง นทุ นโครงการ กข.คจ. ตาม แบบแนบท้ า ย
ระเบี ย บฯ ให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนทราบพร้อ มกั บ การรายงานภาวะหนี สิ น และฐานะการเง นของ
ครัวเรอนเปาหมาย
๒. การรายงานผลความก้ าวหน้าการดําเนินงานโครงการ กข.คจ.
๒.๑ อํ า เภอรายงานผลความก้ า วหน้ า การดํ า เนิ น งานโครงการ กข.คจ.ให้ จั ง หวั ด ปละ ๑ ครัง
ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ
๒.๒ จั ง หวั ดตรว จสอ บคว า มถู ก ต้ อ ง ครบถ้ วนตาม แ บบ ร ายง านฐ า นข้ อมู ลห มู่ บ้ า น แ ล ะ
ครัวเรอนเปาหมายโครงการแก้ ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ก่ อนรายงานให้ กรมการพัฒนาชุ มชน
ภายในวันที ๓๐ กันยายนของทุกป
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เครอข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.

ให้ จั ง หวั ด ทบทวนและส่ ง เสร มการจั ด ตั งเคร อข่ า ยหมู่ บ้ า น กข.คจ.ระดั บตํ า บล ระดั บ อํ า เภอ

และระดั บจังหวัด โดยให้ เปนไปตามความเหมาะสมของแต่ ละพืนที ประกอบด้ วยเครอข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
๓ ระดับ ได้แก่

๑. เครอข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.ระดับตําบล (นายอําเภอเปนผู้แต่งตัง) ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการ

กข.คจ.หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

๒. เครอข่ายหมู่ บ้าน กข.คจ.ระดั บอํ าเภอ (นายอําเภอเปนผู้ แต่ งตั ง) ประกอบด้ วย ประธานเครอข่าย

หมู่บา้ น กข.คจ.ระดับตําบลทุกตําบล และผู้แทนเครอข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.ระดับ ตําบล ๆ ละ ๑ คน

๓. เคร อข่ า ยหมู่ บ้ า น กข.คจ.ระดั บจั ง หวั ด (ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เปนผู้ แ ต่ งตั ง) ประกอบด้ วย

ประธานเครอข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. อําเภอทุกอําเภอ และผู้แทนเครอข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับอําเภอ ๆ ละ ๑ คน
อํานาจหน้าที

ส่ ง เสร มความเข้ ม แข็ ง ของหมู่ บ้ า น กข.คจ. สนั บ สนุ น และประสานการดํ า เนิ น งานกั บ หน่ ว ยงานที
เกียวข้อง
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การประเมินศักยภาพโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)

เ พื อ ส่ ง เ ส ร ม ส นั บ ส นุ นง า น โ ค รง ก า ร ก ข . คจ . ใ ห้ มี

การบรหารจัดการทีเปนธรรมและสามารถแก้ไขปญหาความยากจน
ได้ อ ย่ า งแท้ จ ร งและยั งยื น ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล และเปนไป
ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้จด
ั เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ พัฒนากร
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ทีเปนผู้รบ
ั ผิดชอบการบรหารจัดการเงนทุน
ของหมู่บ้าน ร่วมกันให้ข้อมู ลแก่พัฒนากรผู้ จัดเก็บข้ อมูล ในลักษณะการสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์

- 72 ทีมาและความสําคัญ
โครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) เปนการสนับสนุนเงนทุนให้ในระดับหมู่บ้าน แล้วมอบอํานาจ

และหน้าที ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่ บา้ นเปนผู้บรหารจัดการเงนทุนให้หมุนเวยนอยู่ใน

หมู่ บ้านตลอดไป การบรหารจัดการโครงการ กข.คจ. อาจไม่ มีรูปแบบตายตั วในทุกประการ ขึ นอยู่กับ
ศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน แต่การบรหารจัดการจําเปนต้องอยู่ภายใต้หลักการดําเนินงาน ได้แก่

1. การมี ส่ ว นร่ว มขององค์ ก รประชาชนและประชาชนในหมู่ บ้ า นเปาหมายในการร่ว มคิ ด

ร่วมตั ดสินใจ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์

2. การใช้ข้อมูลครัวเรอนเปาหมายจากการจัดเก็บและตรวจสอบขององค์กรประชาชนในหมู่บ้าน

3. การมอบอํ านาจและหน้ า ที ความรับผิ ดชอบในองค์ ก รประชาชนในหมู่ บ้า น เปาหมาย คื อ

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน เปนผู้บรหารจัดการเงนทุนให้หมุนเวยน คงอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป โดยมี

เจ้าหน้าทีพั ฒนาชุมชนเปนผู้ส่งเสรมสนั บสนุน ตรวจสอบ และติ ดตามการดํ าเนินงานโครงการ กข.คจ.
ให้มีประสิทธิภาพ

4. สนั บ สนุ น เง นทุ น เพื อประกอบอาชีพ แก่ ค รัว เร อนเปาหมาย หมู่ บ้ า นละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท

โดยไม่มีดอกเบีย

การประเมิ นศั ก ยภาพโครงการแก้ ไ ขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลเปน

การประเมิ นว่า การดํ าเนิ นโครงการแก้ ไขความยากจนยังเปนไปตามหลั กการดํ าเนิ นงานเบืองต้ นและ
เปนไปตามหลั กธรรมาภิ บาลทีจะทําให้ โ ครงการแก้ ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ดําเนินการแก้ ไ ข

ปญหาความยากจนได้ บรรลุ วัตถุประสงค์ และมี ความยังยื นหรอไม่ และถ้ าไม่ เปนไปตามหลักการและ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวพัฒนากรและชุมชนจะมีวธีแก้ไขปญหาร่วมกั นอย่างไร

พั ฒ นากรมี หน้าทีควบคุม ดูแล ติ ดตาม และตรวจสอบการดํ าเนิ นงานโครงการ กข.คจ. โดยใช้

แบบประมิ นโครงการ กข.คจ. เพื อประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานและจัดระดั บการพั ฒนาหมู่บ้าน กข.คจ.
เดิ มการประเมินศั กยภาพโครงการแก้ ไขปญหาความยากจน กข.คจ. มีแบบฟอร์ม จํานวน 2 แบบ คือ

แบบประมิ นผลการพั ฒนากิ จกรรหมู่ บ้ าน กข.คจ. ๒๖ ตั ว ชีวั ด และแบบประเมิ นสุ ข ภาพทางการเงน
กข.คจ. 24 ตัวชีวัด ปจจุ บันกรมฯ ได้ปรับแบบประเมินโครงการ กขคจ. ใหม่ เปนแบบประมินศักยภาพ

โครงการแก้ ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลั กธรรมาภิ บาล 18 ตั วชีวัด แทนแบบเดิ ม โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื อส่ งเสรมสนั บสนุนงานโครงการ กข.คจ. ให้ มีการบรหารจัดการตั วยหลักธรรมาภิบาล
และเปนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
คําสําคั ญที ควรรู ้

พัฒนากรควรทําความเข้าใจแนวคิดเรองหลักธรรมาภิบาลก่อน เพือเปนพืนฐานในการทําความเข้าใจ

การประเมินศั กยภาพโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

“หลักธรรมาภิบาล” หรอทีบางแห่งเรยกว่า “การบรหารกิจการบ้านเมืองทีดี หลักธรรมรัฐ และ

บรรษั ท ภิ บาล ฯลฯ” ซึงเรารู จ
้ ักกั นในนาม “Good Governance” ที หมายถึ ง การบรหารทีเปนธรรม

เปนการสะสมความรู ข้ องหลั ก การเพื อการอยู่ ร ว่ มกั น ในบ้ า นเมื อ งและสั ง คมอย่ า งมี ค วามสงบสุ ข
สามารถประสานประโยชน์และคลีคลายปญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวธีและพัฒนาสังคมให้ มีความยังยืน
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องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ดังนี
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทน
ั สมัยเหมาะสมกับ
สภาพสั งคมนัน ๆ เปนธรรม และเปนทียอมรับของสั งคมและสมาชิก โดยมี การยินยอมพร้อมใจและ
ถือปฏิบต
ั ิรว่ มกันอย่างเสมอภาคและเปนธรรม
2. หลั กคุณธรรม คื อ การยึดถื อและเชือมั นในความถูกต้ องเปนธรรม มี ค่านิ ยมทีดี งามในกลุ่ม/
องค์กร สั งคมและมี สมาชิกของสั งคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซือสั ตย์สุจรต ความเสี ยสละ ความอดทน
ขยันหมันเพียร ความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิขันพืนฐาน เปนต้น
3. หลักความโปร่งใส คือ การทําให้กลุ่มสังคมหรอกลุ่ม/องค์กร เปนสังคมทีเปดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้ องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางาน
ของกลุ่ ม /องค์ ก รให้ มี ความโปร่ง ใสมี การเปดเผยข้ อ มู ล ข่ าวสารหร อเปดให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึ ง
ข้ อมู ลข่าวสารได้ สะดวก ตลอดจนมี ระบบหรอกระบวนการตรวจสอบและประเมิ นผลทีมีประสิทธิภาพ
ซึงจะเปนการสร้า งความไว้ ว างใจซึงกั น และกั น และช่ว ยให้ ก ารทํ า งานของภาครัฐ และภาคเอกชน
ปลอดจากการทุจรตคอรัปชัน
4. หลั ก ความมี ส่ ว นร่ว ม คื อ การทํา ให้ สั ง คมทีอยู่ เ ปนสั งคมทีประชาชนมี ส่ ว นร่วมรับ รู ้ และร่วม
เสนอความเห็ นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของสั งคม โดยเปดโอกาสให้ประชาชนมีชอ
่ งทาง ในการเข้ามา
มี ส่วนร่วม ได้ แก่ การแจ้งความเห็ น การไต่ สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดง ประชามติ
หรออืน ๆ และขจัดการผูกขาดจากภาคส่วนใดภาคส่วนหนึง หรอกลุ่มคนบางกลุ่ม ซึงจะช่วยให้เกิดการร่วมมือ
กันของทุกภาคส่วน
5. หลักความรับผิดชอบทุกภาคส่วน ต้องตังใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าทีอย่างดียิง โดยมุ่งให้บรการ
แก่ผู้มารับบรการ เพืออํานวยความสะดวกต่ าง ๆ มีความรับผิดชอบต่ อความบกพร่องในหน้าทีการงาน
ทีตนรับ ผิ ดชอบอยู่ พร้อ มทีจะปรับ ปรุงแก้ ไ ขได้ ทัน ท่ว งที หร อมี ก ารรับ ผิ ดชอบต่ อหน้ า ทีของตนเอง
ในฐานะสมาชิกทีเคารพข้อตกลง
6. หลักความคุ้มค่า ผู้บรหารหรอคณะกรรมการ ต้ องตระหนักว่ามี ทรัพยากรค่อนข้างจํากัด ดังนัน
ในการบร หารจั ด การจํ า เปนจะต้ องยึ ด หลั ก ความประหยั ด และความคุ้ ม ค่ า ซึ งจํ า เปนจะต้ อง
ตั งจุ ด มุ่ ง หมายและมี ก ารประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า ของการตั ด สิ น ใจต่ า ง ๆ ทั งในเร องกฎระเบี ย บและ
การดําเนินงาน เพือใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้เกิ ดความยังยืนในการดําเนินงาน

เปาหมาย
เพือส่ งเสรมสนั บสนุนงานโครงการ กข.คจ. ให้ มีการบรหารจัดการทีเปนธรรมและสามารถแก้ ไข

ปญหาความยากจนได้ อ ย่ า งแท้ จ ร งและยั งยื น ตั ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล และเปนไปตามแนวทางของ
กรมการพัฒนาชุมชน

- 74 ขันตอนกระบวนการ
การประเมิ น ศั ก ยภาพโครงการแก้ ไ ขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล

มีขันตอนการดําเนินงาน ดังนี

๑. ให้ พัฒนากร ทําหน้ าทีประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

ปละ ๑ ครัง ภายในเดื อนกั นยายนของทุกป ตามแบบประเมิ นศั กยภาพโครงการแก้ ไขปญหาความยากจน
(กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล ทังนี สามารถดาวน์ โหลดแบบสํารวจฯ ได้ ทางเว็บไซต์สํานั กพัฒนาทุน
และองค์กรการเงนชุมชน

๒. หลังจากทําการประเมินศักยภาพฯ เรยบร้อยแล้ว ให้ทีมงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เปนผู้ ประมวลผล

ข้อมูลตามจํานวนหมู่บ้าน เปาหมายทีได้ รบ
ั การสนับสนุนเงนทุนของอํ าเภอในแบบสรุปข้ อมูลทีกรมฯ
กํ าหนดให้ โดยเมื อประเมิ นศั ก ยภาพฯ เรยบร้อยแล้ ว พั ฒ นาการอํ า เภอและพั ฒ นากรต้ อ งเปนผู้ ใ ห้
คําปรกษากับหมู่บ้านทีเข้าร่วมโครงการในเรองการแก้ ไขปญหาและการพัฒนาหมู่บา้ น กข.คจ.

๓. ให้อําเภอนําผลการประเมินบันทึกลงในแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรอนเปาหมาย

โครงการแก้ ใขปญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยให้ บันทึกผลการประเมิ น ลงในช่องระดั บการพั ฒนา
หมู่บา้ นตามแบบรายงานดังกล่าว

๔. ให้อําเภอตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งให้จงั หวัด

๕. ให้ จงั หวัดสรุปผลการประเมินฯ ในภาพรวมของจังหวัด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตามแบบสรุปผลการประเมิ นฯ และแบบรายงานฐานข้อมูล หมู่บ้านและครัวเรอนเปาหมายโครงการ

แก้ ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ในช่องระดั บการพัฒนา ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเปนจรง
(ผู้จด
ั เก็ บข้อมูลเละผู้ให้ ข้อมูล ได้ แก่ พัฒนากร ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ทีเปน
ผู้รบ
ั ผิดชอบการบรหารจัดการเงนทุนของหมู่บ้าน กข.คจ. ร่วมกั นให้ ข้อมูลแก่ พัฒนากรผู้จด
ั เก็บข้อมูล
ในลักษณะการสอบถามประกอบการสัมภาษณ์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์)
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â¤Ã§¡ÒÃá¡ä¢»ËÒ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹ (¡¢.¤¨.)
ทีมาและความสําคัญ
การบรหารจัดการโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) เปนการดําเนินงานภายใต้ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบรหารและการใช้จา่ ยเงนโครงการแก้ไขปญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓

ซึงกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนเปนหน่ ว ยงานที รับผิ ดชอบในการดํ าเนิ นงานตามโครงการดั ง กล่ า ว โดยให้

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ซึงเปนตัวแทนสําคัญในชุมชนเปนผู้บรหารจัดการเงนทุนให้กับครัวเรอน
เปาหมายนําเงนยืมไปประกอบอาชีพ โดยมี เจ้าหน้าทีพั ฒนาชุ มชนเปนผู้ส่งเสรม สนับสนุน ตรวจสอบ
ติดตาม และรายงานผลการดํ าเนินงาน ซึงถือว่าเปนกลไกการสร้างกระบวนการเรยนรู ้ และยึดหลักการ
มีส่วนร่วม อันนําไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

การดําเนินงานโครงการแก้ไขปญหาความยากจน กข.คจ. ตังแต่ อดีตจนถึงปจจุบัน มีทงหมู
ั
่บ้าน

ทีมี การบรหารจัดการเข้ มแข็ ง และหมู่ บ้ านทีมี ปญหาเกี ยวกั บการบรหารเง นทุ น โดยสาเหตุ ที ทําให้ เ กิ ด
ปญหานั น มี ห ลากหลายด้ ว ยกั น ไม่ ว่ า จะเปนครัว เร อนเปาหมายที ยื ม เง นไปแล้ ว ไม่ ส่ ง คื น เง นยื ม

ตามกําหนดระยะเวลาหรอย้ายออกนอกพืนทีไปอาศัยยังทีอืนการเร่งรัดคืนเงนยืมจึงยากลําบาก รวมถึง
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน บางคน ไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด กระทําการในลักษณะ
แสวงหาประโยชน์จากเงนทุน กข.คจ. จึงทําให้เกิดปญหาความเสียหายกับเงนทุน กข.คจ.

กรมการพั ฒนาชุ มชน เห็ นความสํ าคั ญในการแก้ ไขปญหาโครงการดั งกล่ าวฯ โดยถื อว่าเปน

ภารกิ จ สํ า คั ญ ที ต้ อ งเร่ง ดํ า เนิ น การ ดั ง นั นการจั ด ทํ า แนวทางปฏิ บั ติ ก ารดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปญหา

เรองร้องเรยนเกียวกับโครงการแก้ ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ถือว่าเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่ างหนึ งทีจะช่วยให้ เจ้าหน้ าทีพั ฒนาชุ มชนได้ ตระหนั กถึ งการแก้ ไขปญหา และใช้ประโยชน์ เพือลด
ข้อผิดพลาดในการดําเนินงานโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ในอนาคตต่อไป

คําสําคัญทีต้องรู ้
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้า น หมายถึ ง คณะกรรมการบรหารเงนตามโครงการแก้ ไขปญหา

ความยากจนประจําหมู่บ้าน

ครัว เร อนเปาหมาย หมายถึ ง ครัวเรอนในหมู่ บ้านเปาหมายตามโครงการ กข.คจ. ทีมีรายได้ เฉลี ย

ต่ อคนต่ อปตากว่าเกณฑ์ความจําเปนพืนฐาน กรณี ครัวเรอนเปาหมายในหมู่บ้าน กข.คจ. มีรายได้ เฉลีย

ผ่ า นเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุ กครัว เรอน แต่ ครัว เรอนเปาหมายยั งไม่ บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ด้ านการพั ฒนา
คุณภาพชีวต ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน บรหารเงนทุนโครงการ กข.คจ. ให้ครัวเรอนเปาหมายใช้
เปนเง นทุ นในการประกอบอาชีพ เพื อพั ฒ นาคุ ณภาพชีว ตครัวเร อนเปาหมายให้ บรรลุ วัตถุป ระสงค์
ดังกล่าว

เรองร้องเร ยน หมายถึ ง ประเด็ นปญหาต่ าง ๆ ทีผู้ รอ
้ งเรยนแจ้งผ่ านช่องทางต่ าง ๆ เนื องจาก

ไม่ ได้ รบ
ั ความเปนธรรมจากการปฏิบัติงาน หรอได้ รบ
ั ความเสี ยหาย หรอความเดื อดร้อนอันเนื องจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที
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เพือใช้เปนแนวทางในการแก้ ไขปญหาเรองร้องเรยนโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)

ขันตอนกระบวนการ
๔.๑ บทบาทเจ้า หน้ า ที พั ฒนาชุ ม ชนกั บการดํ า เนิ นงานกรณี เกิ ดปญหาเรองร้องเร ยนโครงการ
แก้ ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ดังนี
๔.๑.๑ พัฒนากร
๑) พั ฒ นากรรา ยงา นส ถา นก ารณ์ ปญ หา การร้ อ งเ ร ยนใ ห้ ผู้ บั งคั บบั ญช า ท ร า บ

ตามระดับชันโดยเร็วภายใน 1 วัน
๒) เมื อได้ รบ
ั ข้ อ มู ล ปญหาทีเกิ ดขึ นกั บโครงการ กข.คจ. ให้ พั ฒ นากรตรวจสอบข้ อ มู ล

รายงานภาวะหนีสิ นของหมู่บ้าน กข.คจ. โดยตรวจสอบจํานวนเงนทุน กข.คจ. จํานวนเงนทีให้ ครัวเรอน
เปาหมายยืม จํานวนเงนทีฝากธนาคาร และจํานวนเงนทีมีปญหา/เสียหาย
๓) กรณีมีเรองร้องเรยน และปญหาไม่ ซบ
ั ซ้อน ร้ายแรงกั บเงนทุน กข.คจ. ให้ พัฒนากร
ติ ดตาม ตรวจสอบ ปญหาทีเกิ ดขึ น และให้ ผู้ถูกร้องเรยน หรอหน่ วยงานทีเกี ยวข้อง ชีแจง ถ้ าเห็ นว่า
มี เหตุผลรับฟงได้ ก็เสนอยุ ติเรอง และแจ้งให้ ผู้รอ
้ งเรยนทราบ (ในกรณีปรากฏตั วผู้ รอ
้ งเรยน) พร้อม
รายงานผลการดําเนินงานให้พัฒนาการอําเภอทราบ

๔.๑.๒ พัฒนาการอําเภอ
๑ ) ใ ห้ พั ฒ น า ก า ร อํ า เ ภ อ ม อ บห ม า ยพั ฒ น า ก รล งพื น ที ไ ปต ร ว จ ส อ บข้ อ มู ล จาก

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ าน ครัว เร อนเปาหมาย และรายงานผู้ บัง คั บบั ญ ชาทราบตามลํ า ดั บ ชัน
(อําเภอ จังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชน)

๒) กรณีมีเรองร้องเรยนเกียวข้องกับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ครัวเรอนเปาหมาย
และเจ้า หน้ าที พั ฒ นาชุ ม ชน โดยปญหามี ความซับซ้อ น ให้ พั ฒ นาการอํ า เภอบันทึก เสนอนายอํ า เภอ

แต่ ง ตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จร งลงพื นที โดยเร็ว เพื อสอบสวนหาข้ อ เท็ จ จร งเกี ยวกั บ
การบรหารจัดการ และให้ คําแนะนําในการแก้ ไขปญหากั บคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้าน ครัวเร อน

เปาหมาย พร้อมรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชันอย่างต่อเนืองจนกว่าเรองจะถึงทีสุด
๓) กรณี เรองร้องเรยนทีอาจมี มูลความผิ ด แต่ เปนเรองของคนในชุ มชนไม่ เกี ยวกั บ
เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนไม่ต้องแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรง ควรมอบหมายพัฒนากรไปให้
คําแนะนําในการแก้ไขปญหาต่อไป
๔.๑.๓ พัฒนาการจังหวัด
๑) กรณีมีสือมวลชนนําเสนอข่าวเผยแพร่ ให้ พัฒนาการจังหวัด รายงานข้อมูลเบืองต้นให้

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน สํ า นั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเง นชุ ม ชน ทราบทั น ที ประเด็ น สื อมวลชนที
นํ า เสนอข่ า ว วั น เวลาที เสนอข่ า ว ข้ อ มู ล หมู่ บ้ า น กข.คจ. สถานที ตั ง ปญหาเร องที ร้อ งเรยน จํา นวน
ครัวเรอนเปาหมาย จํานวนเงนทีเสียหาย และพืนทีได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง
๒) กรณีมีเรองร้องเรยน ให้ พัฒนาการจังหวัดบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั ง

คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจรงลงพื นทีโดยเร็ว เพื อสอบสวนหาข้ อ เท็ จจรงเกี ยวกั บการบรหาร
จัดการ และให้ คําแนะนําในการแก้ไขปญหาโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) พร้อมรายงาน
ผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบอย่างต่ อเนืองจนกว่าเรองจะถึงทีสุ ด
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กรณี ครัว เรอนเปาหมายไม่ ส่ งคื นเงนยื มตามกํ า หนดระยะเวลาเนื องจากมี เหตุ สุ ดว สั ย ภั ย พิ บัติ
ภัยธรรมชาติ

๑. พั ฒนากรร่วมกั บคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้าน จัดประชุ มครัวเรอนเปาหมายทีผิดนัด

ชําระคืนเงนยืม โครงการ กข.คจ.

๒. ให้ ครัวเรอนเปาหมายยืนคําร้องพร้อมเหตุผลความจําเปน ขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งใช้

คืนเงนยืมต่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน เพือพิจารณาผ่อนผันการส่งใช้คืนเงนยืมเปนรายกรณี

๓. เมือครบกําหนดระยะเวลาผ่อนผันการส่ งใช้คืนเงนยืม ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

เร่งรัดการชําระคืนเงนยืม โดยจัดทําหนังสือทวงถามไปยังครัวเรอนเปาหมาย เพือให้นําเงนมาชําระ
คืนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทีได้รบ
ั หนังสือทวงถาม

๔. หากครัว เร อนเปาหมายเพิ ก เฉยไม่ ช ํา ระคื น เง นยื ม ให้ ค ณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น

รายงาน คณะกรรมการอํ า นวยการแก้ ไ ขปญหาความยากจนตํ า บล และรายงานคณะกรรมการ
อํานวยการแก้ ไขปญหาความยากจนอําเภอ ตามลําดั บ เพือลงมติ เห็ นชอบให้ดําเนิ นคดีฟองเรยก
เงนคืนจากครัวเรอนเปาหมาย
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กรณีครัวเรอนเปาหมายไม่ส่งคืนเงนยืมเนืองจากเสียชีวต และไม่มีทายาทรับสภาพหนี

กรณีครัวเรอนเปาหมายไม่ส่งคืนเงนยืมเนืองจากเสียชีวต และมีทายาทรับสภาพหนี
๑. พัฒนากรจัดประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน เพือหารอซักถามปญหาทีเกิดขึน

๒. เมือทราบเรองการเสี ยชีวตของครัวเรอนเปาหมายทียืมเงนให้ คณะกรรมการ กข.คจ.

หมู่ บ้ า น แจ้ง รายงานอํ า เภอ เพื อดํ า เนิ น การรวบรวมพยานหลั ก ฐานเสนอต่ อ พนั ก งานอั ย การ
ในการฟองคดี

๓. การใช้สิทธิทางศาลจะต้องยืนฟองทายาท โดยมีอายุความฟองคดี ภายใน ๑ ป นับแต่

เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย

- 91 กรณีคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ได้ รบ
ั ชําระคืนเงนยืมจากครัวเรอนเปาหมายแล้วไม่นําเข้าบัญชี
กข.คจ. แต่กลับเบียดบังเงนนันเปนของตนเอง หรอเปนของผู้อืนโดยทุจรต

มาตรการในการดําเนินงานในกรณีเกิดปญหาข้อร้องเรยน

เอกสารหลักฐาน

๑) บันทึกรายงานการประชุม

๒) ภาพถ่ายการจัดเวทีสร้างความเข้าใจไกล่เกลีย
๓) รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ

- 92 ขันตอนการสอบข้อเท็จจรง

๑) ให้พัฒนาการอําเภอเสนอคําสังให้นายอําเภอแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรง

๒) ให้ ค ณะกรรมการฯ ที ได้ ร ับ การแต่ ง ตั ง ดํ า เนิ น การตรวจสอบข้ อ เท็ จ จร งและรวบรวม

พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้วรายงานให้นายอําเภอทราบทันที

๓) การตรวจสอบข้อเท็จจรง ให้ ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานทังจากผู้รอ
้ งเรยนและผู้ถูกร้องเรยน

๔) ให้ตรวจสอบข้อเท็จจรงเกียวกับการดํ าเนินงานของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และสอบข้อเท็จจรง

ของครัวเรอนเปาหมาย

๕) ตรวจสอบหลักฐาน/เอกสารทางการเงนทังหมด

๖) ให้ คณะกรรมการฯ ทีได้ รบ
ั แต่ ง ตั งรายงานผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จจรงให้ นายอํา เภอทราบ

พร้อมรายงานจังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชนตามลําดับ จนกว่าคดีจะถึงทีสุ ด
เอกสารหลั กฐาน

๑) บันทึกเสนอและคําสังแต่ งตัง

๒) หลักฐาน/เอกสารทางการเงนของหมู่บ้าน กข.คจ.
๓) รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจรง
๔) แบบบันทึกการสอบข้อเท็จจรง

๕) ภาพถ่ายการตรวจสอบข้อเท็จจรง
๖) เอกสารทีเกียวข้องต่าง ๆ

การแต่ งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจร ง

การแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงอาจประกอบไปด้วยจํานวนและบุคคล ดังนี

๑) ให้ พั ฒ นาการอํ า เภอเสนอคํ า สั งให้ น ายอํ า เภอแต่ ง ตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้ อ เท็ จจรง

จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย (๑) ปลัดอําเภอ (2) พัฒนากร (3) ผู้มีความรูใ้ นเรองบัญชี/การเงน

๒) ให้ พั ฒ นาการจั ง หวั ด เสนอคํ า สั งให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ง ตั งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจรง จํานวน ๓ คน ประกอบด้วย

(๑) หัวหน้ากลุ่มงานทีรับผิดชอบโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)

(2) นักวชาการพัฒนาชุมชนทีรับผิดชอบโครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.)
(๓) ผู้มีความรูใ้ นเรองบัญชี/การเงน
ระเบียบกฎหมายที เกี ยวข้อง

ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการบร หารและการใช้ จ่ า ยเง นโครงการแก้ ไขปญหา

ความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓

ทีมาและความสําคัญ
ปญหาหนี ครัวเร อนเปนปญหาเชิง โครงสร้า งทีเร อรัง เปนอุ ปสรรคสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ

มาโดยตลอดแม้ในสภาวะปกติ และยิงเมือเกิ ดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือไวรัสโคโรนา 2019

ซึงประเทศไทยก็ต้องเผชิญกับผลกระทบรอบด้ าน ส่งผลให้ปจจุบันหนีครัวเรอนไทยอยู่ทร้
ี อยละ ๙๐.๕ ต่ อ GDP
มีอัตราการเพิมทีสูงขึน เมือเทียบกั บ ไตรมาสที ๑/๒๕๖๓ อยู่ทีร้อยละ ๘๐.๒ ต่อ GDP ซึงหนีครัวเรอนไทย
มีการขยายตัวเพิมสูงขึนทําให้ปจจุ บันพบว่า “คนไทยเรมเปนหนีเร็วขึน เปนหนีนานขึน และเปนหนีมากขึน”
สะท้ อนว่ าคนไทยจํา นวนไม่ น้อ ยกํ าลั ง ติ ดอยู่ ใ นวงจรหนี ทีตนเองสร้างขึ น ส่ ว นหนึ งมาจากการขาดว นั ย

และความรูท
้ างการเงน และจากปจจัยภายนอกทีมาจากการขาดโอกาสในด้ านต่ าง ๆ เช่น ขาดเงนทุนใน
การประกอบอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุน ไม่สามารถรักษาวนัยทางการเงนได้ ขาดการวางแผนทางการเงนทีดี ฯ

รัฐบาลจึงมีนโยบายลดความเหลือมลาทางสังคม สร้างความเปนธรรม และสร้างโอกาสให้ ประชาชน

เข้ าถึ งแหล่งทุนเพื อประกอบอาชีพและมี รายได้ ทีมันคงอย่างทัวถึ ง นโยบายการแก้ หนีสิ นครัวเรอน และ

การส่ งเสรมเศรษฐกิ จท้ องถิ น (Local Economy) ซึงสอดรับกั บยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ป ด้ านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสั ง คม ที มี เ ปาหมายเพื อเพิ มขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้อ งถิ นในการพั ฒ นา

การพึงตนเองและการจัดการตนเองเพือสร้างสั งคมคุ ณภาพ แต่ จากสถานการณ์ ทีเปนจรงของกองทุน/

กลุ่ม/องค์ กรในหมู่บ้าน/ชุมชนพบว่ามีแหล่งทุนทีจะช่วยขับเคลือนเศรษฐกิ จฐานรากจํานวนมาก (ทังทีเปน
กองทุนทีรัฐให้การสนับสนุน และกองทุนทีประชาชนรวมตั วกันจัดตังขึนมาเองเพือช่วยเหลือซึงกั นและกั น)
มี ก รรมการหลายคณะ แต่ ส่ ว นใหญ่ เ ปนผู้ นํ า ชุ ม ชนคนเดี ย วกั น และมี สมาชิก เปนคน ๆ เดี ย วกั น ทํ าให้

ประชาชน/ครัวเรอนกํ าลังดํ าเนิ นชีวตสู่ วงจรการเปนหนี หมุ นเวยน “กู้หลายที เปนหนี หลายทาง” ซึงเปน
เพียงการประคับประคองสถานการณ์เอาตัวรอดในระดับหนึงเท่านัน

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมี ภ ารกิ จเกี ยวกั บการส่ ง เสรมกระบวนการเร ยนรู แ
้ ละการมี ส่ ว นร่ว มของ

ประชาชน ส่ ง เสรมและพั ฒ นาเศรษฐกิ จฐานรากให้ มีความมั นคงและมี เ สถี ยรภาพให้ เกิ ดขึ นในหมู่ บ้าน/

ชุ มชน โดยให้ ความสํ าคั ญกั บการบรหารจัดการเงนทุนชุ มชนให้ มีประสิ ทธิภาพ และเห็ นความสําคัญของ

การแก้ปญหาหนีครัวเรอนทีจะต้องแก้ปญหาทีต้นตอ โดยเรมต้นทีระดับครัวเรอน จึงได้ดําเนินการส่งเสรม
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจัด ตั งสถาบั น การจั ด การเง นทุ น ชุ ม ชน (ศู น ย์ จัด การกองทุ น ชุ ม ชน) ตั งแต่ ป 2551
มี ก ลุ่ ม ออมทรัพ ย์เ พื อการผลิ ต ที เข้ ม แข็ ง เปนแกนหลั ก ในการจัด ตั ง และขั บเคลื อนโดยคณะกรรมการ

ศู นย์ จัดการกองทุ นชุ ม ชนทีมาจากตั ว แทนของกลุ่ ม /องค์ ก รต่ า ง ๆ ในหมู่ บ้า น/ชุ ม ชน ร่ว มกั นทํา หน้ า ที

เชือมโยงการบรหารจัดการเงนทุนชุ มชนให้ เกิดความคุ้มค่า มีประสิ ทธิภาพ เกิ ดประโยชน์สูงสุด เพือแก้ไข

ปญหาหนีสิ นของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุ มชนทีเกิ ดจากการเปนหนีกองทุนต่ าง ๆ ทังกองทุนทีเกิดจากการรวมตั ว
ของชาวบ้านเอง และกองทุนทีจัดตั งโดยภาครัฐ ผ่านกระบวนการบรหารจัดการหนี เปาหมายคือ “การลดหนี /
ปลดหนี” ของครัวเรอน

- 94 โดยการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลกองทุนชุมชน ฐานข้อมูลหนีสิ นครัวเรอน ลูกหนี วเคราะห์ข้อมูล

และจัดประเภทลูกหนี บรหารจัดการหนี ปรับโครงสร้างหนี และส่งเสรมวนัยทางการเงนให้กับคนในชุ มชน

โดยการส่ งเสรมสนับสนุ นให้ ครัวเรอนน้อมนํ าหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปปรับใช้ในการดําเนินชีวต
ส่ งเสรมการออม และวางแผนชีวต นําไปสู่ ชวี ตทีมีคุณภาพต่ อไป ซึงถื อเปนสิ งสําคัญในการช่วยเสรมสร้าง

ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุ มชน และนําพาให้ เศรษฐกิจของประเทศเติ บโตได้ อย่างมันคงในทีสุ ด ปจจุบัน
กรมการพั ฒนาชุ มชนมี ศูนย์จัดการกองทุนชุ มชนทีอยู่ ในความรับผิ ดชอบ จํานวน 1,138 แห่ ง ( ในพืนที

76 จังหวัด 878 อําเภอ) และมีศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนทีได้ รบ
ั การคัดเลือกเปนต้นแบบด้านการบรหาร
จัดการหนี จํานวน 54 แห่ง ในพืนที 49 จังหวัด ทําหน้าทีเปนแหล่งเรยนรูก
้ ระบวนการบรหารจัดการหนี
แหล่งเรยนรูด
้ ้านการส่ งเสรมอาชีพ กิจกรรมสํานึกดี แผนดี บรหารหนีได้
คําสําคั ญที ควรรู ้

GDP : (Gross Domestic Product) หรอ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ คือ มูลค่าตลาดของ

สิ นค้ าและบรการขันสุ ดท้ายทีผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึงๆ โดยไม่ คํานึงว่าผลผลิตนันจะเปนผลผลิตที
ได้ จ ากทรัพ ยากรภายในหร อภายนอกประเทศ หรอกล่ าวง่ า ย ๆ ว่ า เปนการนั บรายได้ ทีเกิ ดขึ นจากใน
ประเทศเท่านัน ไม่ว่าจะสั ญชาติใดก็ ตาม ซึงเปนตั วเลขทีรวบรวมมาจากผลผลิตของภาคครัวเรอน ภาครัฐ
และภาคธุรกิจทังประเทศ ถือเปนการวัดความเจรญเติบโตทางเศรษฐกิ จของประเทศนัน ๆ
ประเทศตลาดเกิ ดใหม่ : ประเทศกําลั งพั ฒนาทีอยู่ ในช่วงการพั ฒนาเศรษฐกิ จให้ เจรญก้ าวหน้า
ทัดเทียมประเทศทีพัฒนาแล้ว มีเศรษฐกิจทีขยายตัวรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิ จสูง
เศรษฐกิจท้องถิ น : (Local Economy) ระบบเศรษฐกิ จระดั บท้องถิน หรอชุมชนทีมีลักษณะเปน
องค์ รวม ซึงไม่ได้ มีแต่ เพียงมิติทางด้ านเศรษฐกิ จทีเปนตั วเลขของรายได้ รายจ่าย การผลิต และการบรโภค เท่านัน
แต่ จะเปนระบบเศรษฐกิ จทีเปนส่ วนหนึงของสังคม วัฒนธรรม มีความสั มพั นธ์กับวถีชวี ตความเปนอยู่ของ
คนในชุ มชน และรวมถึงการมีระบบคุณค่ าเข้าไปด้ วย ซึงถื อเปนการดําเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ โดยให้
คนในชุ มชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์บนพืนฐานของความสามารถทีชุมชนต่าง ๆ มีอยู่จาก
การใช้ “ทุนของชุมชน”
ศู น ย์ จัด การกองทุ น ชุ ม ชน : ศู นย์ จัดการกองทุ นชุ ม ชน ที จัดตั งขึ นเมื อป พ.ศ. 2551 – 2564
จํา นวน 1,138 แห่ ง และที จั ด ตั งขึ นเพิ มเติ ม โดยไม่ ใ ช้ง บประมาณ โดยจัง หวั ด ได้ แ จ้ง ฐานข้ อ มู ล ไว้ ที
กรมการพั ฒนาชุ มชน ซึงเปนการรวมตั วของกลุ่ ม/องค์ ก ร/กองทุนการเงนทีมี อยู่ ใ นหมู่ บ้า น/ชุ มชน ทังที
จั ด ตั งโดยภาคประชาชนและสนั บ สนุ น จากภาครัฐ โดยการบู ร ณาการข้ อ มู ล ในพื นที และเชื อมโยง
การบรหารจัดการเงนทุนในชุมชนให้สามารถใช้เงนทุนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ครัวเร อน หมายถึง ครอบครัวเดียวทีประกอบด้ วย พ่ อ แม่ ลูก ตามกฎหมาย (โดยการสมรสหรอ
มีความผูกพันทางสายโลหิ ต หรอการมีบุตรบุญธรรม) ทีอาศั ยอยู่ในบ้านหลังเดี ยวกันหรอคนโสดทีแยกบ้านกั บ
พ่อ แม่ และประกอบอาชีพหลักแยกจากพ่อ แม่ หากในบ้านหลังเดียวกันมีครอบครัวเดี ยวหลายครอบครัว
ให้นับเปนครัวเรอนทีแยกกัน เช่นบ้านหลังหนึงมีครอบครัวเดียว 3 ครอบครัว ให้นับเปน 3 ครัวเรอน
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ชุ มชนตามแนวทางการดําเนิ นงานศู นย์จัดการกองทุนชุ มชน และหมายความรวมถึ งการแก้ ไขปญหาหนี
นอกระบบของคนในชุ ม ชน นํา ไปสู่ ผ ลสั ม ฤทธิ คื อ คนในชุ ม ชนสามารถบร หารจั ดการเง นทุ น วางแผน
ทางการเงน และลดหนี ปลดหนีได้

การบรหารจัดการหนี ไปสู่ 1 ครัวเรอน 1 สั ญญา : การบรหารจัดการหนีให้กับประชาชนทีเปนหนี

จากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงนในหมู่บา้ น/ชุมชน ซาซ้อนกันหลายสัญญาเงนกู้ ให้เหลือเพียงหนึงสัญญา
เงนกู้ต่อหนึงครัวเรอน โดยการบรหารจัดการของศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชน

หนี : หนีทีเกิดจากการกู้ยืมเงนจากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงน ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์

เพือการผลิต โครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
โดยไม่รวมหนีทีเกิดจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงน

ลดหนี : การที ครัว เร อนมี ห นี สิ น คงค้ า งลดลง เมื อเข้ า สู่ ก ารบร หารจัด การหนี ของศู น ย์ จัด การ

กองทุนชุมชน และการส่งเสรมสนับสนุนของคณะทํางานจัดการกองทุนชุมชน

ปลดหนี : การทีครัวเรอนไม่มีหนีสิ นคงค้าง เมือเข้าสู่ การบรหารจัดการหนีของศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

เปาหมาย
แก้ ไขปญหาหนี สิ นครัวเรอน โดยใช้กระบวนการบรหารจัดการหนี (บรหารจัดการเง นทุ นชุ ม ชน
โดยใช้เงนทุนทีมีอยู่ในชุมชนแก้ปญหาหนีสิ นครัวเรอน) ให้สามารถลดหนี และปลดหนีได้ในทีสุด

บทบาทหน้าที
1. แก้ไขปญหาหนีสิ น โดยใช้กระบวนการการบรหารจัดการหนี 6 ขันตอน

2. เชือมโยงการบรหารจัด การเง นทุ นในชุ ม ชนให้ เ ปนระบบ โดยการจัดทํา ฐานข้ อ มู ลทุ นชุ มชน

ฐานข้อมูลหนีสิ นครัวเรอน บรหารจัดการหนี ปรับโครงสร้างหนี และส่งเสรมวนัยทางการเงนให้คนในชุมชน

3. ส่งเสรมสนับสนุนให้ครัวเรอนน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดําเนิน

ชีวตและวางแผนชีวต ครัวเรอนมีการจัดทําบัญชีครัวเรอนเพื อให้ รูร้ ายรับ รายจ่าย รูต
้ ้ นทุน รูว้ ธีปองกั น
จุดรัวไหล จนสามารถบรหารลดหนี ปลดหนี บรหารเงน บรหารชีวตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
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 มาจากตัวแทนกลุ่ม/กองทุน
ทีเปนสมาชิกศูนย์จด
ั การ
กองทุนชุมชน

 ผู้นําชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ

 สมาชิกเปนรายกลุ่ม

 กลุ่ม/กองทุนทีเปนสมาชิก

 แก้ไขปญหาหนีสินครัวเรอน
โดยใช้กระบวนการบรหาร

ของศูนย์จด
ั การกองทุน

จัดการหนี 6 ขันตอน

ชุมชนยังคงดําเนินกิจกรรม  บูรณาการการบรหาร
ของกลุ่ม/กองทุนตามเดิม

จัดการกองทุนชุมชน
 จัดสวัสดิการ

 ครอบคลุม/เอือต่อการ
ดํ าเนินงานของกลุ่ม/
กองทุนทีเปนสมาชิกฯ

 ไม่ขัดระเบียบ/กฎหมาย
 ผ่านความเห็นชอบ

คณะกรรมการศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชน : ตั วแทนกลุ่ ม/กองทุนในหมู่บ้าน/ชุ มชนทีเปนสมาชิกของ

ศู นย์จัดการกองทุนชุมชน ผู้ นําชุ มชน และผู้ ทรงคุณวุฒิ (ไม่ควรมาจากคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนใดเพียง
กลุ่ม/กองทุนเดียว)

สมาชิกศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชน

สมาชิกเปนรายกลุ่ม (ไม่ใช่รายบุคคล) เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตนาดืม

กลุ่มผู้ใช้นา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) โครงการแก้ไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ฯลฯ

กลุ่ ม/กองทุนในหมู่ บ้าน/ชุ มชนทีเปนสมาชิกของศู นย์จัดการกองทุนชุ มชนยั งคงดํ าเนินกิ จกรรม

ของกลุ่มตามเดิม ไม่มีการยุบรวมกับศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

หากกรณีทศู
ี นย์จด
ั การกองทุนชุมชนใดมีสมาชิกเปนรายบุคคล จะต้องปรับเปลียนโดยพิจารณาให้

สมาชิกเข้าสังกัดกลุ่มใดกลุ่ มหนึงของกลุ่ม/กองทุนทีเปนสมาชิกของศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชน หรอจัดตั งกลุ่มใหม่
ขึนมา เพือรองรับการเข้าสังกัดกลุ่มของสมาชิกทีไม่ได้เปนสมาชิกของกลุ่ม/กองทุนต่าง ๆ
กิ จกรรมของศู นย์จด
ั การกองทุนชุ มชน

แก้ไขปญหาหนีสิ นครัวเรอน (โดยใช้การบรหารจัดการหนี)

บูรณาการการบรหารจัดการกองทุนชุมชน เพือส่งเสรมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ส่ ง เสร มครัวเร อนให้ มี ก ารจัดทํ าบัญ ชีค รัว เร อน เพื อให้ รูร้ ายรับ รายจ่า ย รูต
้ ้ นทุ น รูว้ ธีป องกั น

จุดรัวไหล สามารถบรหารเงน บรหารชีวตได้อย่างมีคุณภาพ

จัดสวัสดิ การชุ มชน ซึงกรณีทีกลุ่ม/กองทุนทีเปนสมาชิกของศู นย์จัดการกองทุนชุ มชนดํ าเนิ นการอยู่

อาจเห็ นชอบให้ ศูนย์จัดการกองทุนชุ มชนดํ าเนิ นกิ จกรรมจัดสวั สดิ การชุ มชนในภาพรวมของหมู่ บ้าน/ชุ มชน
โดยทังนีต้องผ่านเวทีประชาคมและมีมติเห็นชอบจากกลุ่ม/กองทุนทีเปนสมาชิกของศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชน
ระเบียบของศู นย์จด
ั การกองทุนชุ มชน

ควรออกระเบียบศู นย์จด
ั การกองทุนชุ มชนให้เอือต่อการดําเนินงานของสมาชิกกลุ่ม/กองทุนทีเปนสมาชิก

ศู นย์จัดการกองทุนชุ มชน โดยไม่ ขั ดต่ อระเบียบของกลุ่ม/กองทุนนัน ๆ และไม่ ขัดต่ อกฎหมายด้ วย ซึงทังนี
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหารกองทุนต่าง ๆ
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จุ ดเรมต้ นทีสํ าคั ญในการขั บเคลือนการดํ าเนิ นงานศู นย์จัดการกองทุนชุ มชนให้ เกิ ดผลสั ม ฤทธิ

เพื อบรหารจัดการหนี แก้ ไขปญหาหนี สิ นของครัวเรอน โดยใช้กระบวนการบรหารจัดการหนี (บรหารจัดการ
เงนทุนชุ มชนโดยใช้เงนทุนทีมีอยู่ในชุ มชนแก้ ปญหาหนีสิ นครัวเรอน) ให้ สามารถลดหนี และปลดหนีได้

ในทีสุ ด นันคือ กระบวนการสร้างความรูค
้ วามเข้าใจแก่ ผู้ทีเกี ยวข้อง ซึงเปนกระบวนการทีมีความสํ า คั ญ

โดยมีพัฒนากร/พัฒนาการอําเภอ (เจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน) เปนกลไกสําคัญในฐานะพีเลียง ผู้ให้คําปรกษา
แก่ ค ณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน เพื อให้ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ และมี ค วามรู ค
้ วามเข้ า ใจใน

การดํ าเนิ นงานศู นย์จัดการกองทุนชุ มชนให้ สามารถขั บเคลือนการดํ าเนิ นงานศู นย์จัดการกองทุนชุ มชน

อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเกิ ดผลสั มฤทธิของงาน คือ คนในชุ มชนสามารถบรหารจัดการเงนทุน วางแผน
ทางการเงน และลดหนี ปลดหนี

บทบาทหน้าทีของพัฒนากร
ใส่ ใ จ : ก่ อ นทีจะสร้างความรู ้ ความเข้ าใจ ถ่ า ยทอดแนวคิ ดแก่ คณะกรรมการศู นย์จัด การ

กองทุนชุ มชน พั ฒนากร/พั ฒนาการอํ าเภอจําเปนต้ องศึ กษาข้ อมู ล แนวทางการดํ าเนิ นงานศู นย์ จัดการ

กองทุนชุมชนตามแนวทางกรมฯ ให้ ถ่องแท้ ชัดเจน ต้องเข้าใจความหมาย วัตถุประสงค์ เปาหมาย รวมถึง
กระบวนการบรหารจัดการหนีของศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

สร้างความเข้าใจ : ขันตอนนีพัฒนากร/พัฒนาการอําเภอดําเนินการเผยแพร่แนวคิด แนวทาง

การดํ าเนิ นงานศู นย์ จัดการกองทุนชุ มชน เพื อสร้างความรู ้ ความเข้าใจ เติ มเต็ มองค์ ความรูใ้ หม่ ๆ ให้ แก่

ผู้ นํ า/กลุ่ ม/องค์ กร/กองทุนการเง นภายในหมู่ บ้ าน รวมทั งภาคี การพั ฒนาให้ มี ความรูค
้ วามเข้ าใจในแนวทาง
การดําเนินงานศู นย์จด
ั การกองทุนชุ มชนไปในทิศ ทางเดี ยวกัน อันจะทําให้ การดําเนินงานในขันตอนต่ อ ๆ
ไปเกิดความราบรน เกิดความไว้วางใจและความร่วมมือทีดีของคนในชุมชน

เอาใจใส่ : ลงพืนทีติ ดตาม สนับสนุนการดําเนินงานศู นย์จด
ั การกองทุนชุมชน (กระบวนการ

บรหารจัดการหนี ) อย่างสมาเสมอ เพือรับทราบถึงปญหา/อุปสรรค และให้ คําแนะนํา รวมถึ งเปนพีเลียง
ทีปรกษาในการช่วยกันหาทางออกในการแก้ไขปญหาร่วมกั นกับคณะกรรมการศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

บทบาทหน้าทีของพัฒนาการอําเภอ (เพิมเติ ม)
1. กํากั บดู แล ให้คําแนะนํา และสนั บสนุนการปฏิบัติงานของพัฒนากร ให้สามารถดําเนินการ

ตามภารกิจทีอยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ส่ งเสรมการทํางานเปนทีมในการลงพืนที เพือสนับสนุนการดํ าเนิ นงานศู นย์จัดการกองทุน

ชุมชน ทําความเข้าใจกับชุมชน และนําประสบการณ์จากพืนทีอืนมาแลกเปลียนเรยนรูร้ ว่ มกัน

3. ประสาน/แสวงหาความร่วมมือของหน่วยงานภาคี สร้างเครอข่ายการพัฒนาในการส่งเสรม

สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน และแก้ปญหาหนีสิ นครัวเรอน
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กระบวนการบรหารจัดการหนี 6 กระบวนงาน

คณะกรรมการศู นย์จด
ั การกองทุนชุ มชนสํารวจข้อมูลกองทุนชุมชนทีดําเนินการในหมู่บ้าน/ชุ มชน

ว่ามี กองทุนทีจัดตั งโดยประชาชน และกองทุนทีเกิ ดจากการสนั บสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน
พร้อมทังจัดทําฐานข้อมู ลลู กหนี แต่ ละกลุ่ ม/กองทุ นทีเปนสมาชิกศู นย์ จัดการกองทุนชุ มชน และนําข้อมู ล

ทีได้ ของแต่ ละกลุ่ม/กองทุนมาจัดทําเปนทะเบียนฐานข้ อมูลภาวะหนี สิ นครัวเรอนของหมู่บ้าน/ชุ มชนเปน
รายครัวเรอน
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วเคราะห์ ข้อมูลกองทุนชุ มชน เกียวกั บสถานภาพของกลุ่ม/กองทุนชุ มชนทังหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน

โดยวเคราะห์ ถึงทีมาของกองทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน เงนทุนปจจุ บัน สมาชิกกองทุน คณะกรรมการ

กองทุ น ระเบีย บ/ข้ อบัง คั บ กิ จ กรรมของกลุ่ ม การบรหารจัด การกลุ่ ม รวมทั งว เคราะห์ จุด แข็ ง จุ ดอ่ อ น
ปญหา/ข้อจํากั ด และอุปสรรค เพือจะได้ ทราบถึ งสถานการณ์ ของแต่ ละกลุ่ ม/กองทุนทีมี อยู่ใ นหมู่ บ้ า น/
ชุมชน และทราบถึงแหล่งเงนทุนในหมู่บา้ น/ชุมชน

วเคราะห์ ข้อมู ลลูกหนี โดยนําข้อมูลลู กหนีทังหมดของแต่ ละกลุ่ม/กองทุนมาวเคราะห์หนี

และศักยภาพของลูกหนีทังหมดแต่ละราย

จัดประเภทลู ก หนี โดยอาจจะพิ จ ารณาจากจํานวนยอดหนี ทังหมดของลู ก หนี เปนราย

ครัวเรอน และมาจัดเปนกลุ่มตามจํานวนยอดหนีทังหมดของลูกหนี เช่น

หร ออาจจะนํา ข้ อ มู ล ลู ก หนี มาจัดลํ า ดั บ หนี จากหนี น้ อ ยสุ ดไปหาหนี มากสุ ด และนํา มาจัดกลุ่ ม /

ประเภทลู กหนี เช่น หมู่ บ้าน ก. มี การสํ ารวจข้อมูลลู กหนี ทังหมดของหมู่บ้าน พบว่า คนในหมู่ บ้าน/ชุ มชน
เปนหนี จํานวน 265 ราย เปนเงน 8,000,000 บาท หนีน้อยสุ ด เปนเงน จํานวน 15,000 บาท/ราย หนี
มากสุ ด เปนเง น จํา นวน 97,000 บาท/ราย คณะกรรมการศู น ย์ จัด การกองทุ น ชุ ม ชนบ้า น ก. จึ ง ได้ มี

การประชุ มหารอ เพือแบ่งกลุ่มลูกหนีให้มีความเหมาะสมกับแหล่งเงนทุนในชุมชน จึงได้ มีมติ เห็ นชอบให้มี
การแบ่งกลุ่มลูกหนี ออกเปน 3 กลุ่ม ดังนี

จะเห็ นได้ ว่า การจัดประเภทลู กหนี /กลุ่ มลู กหนี ขึ นอยู่ กับความเหมาะสมของแต่ ละพืนทีและมติ

ของคณะกรรมการศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน โดยคํานึงถึงยอดหนี และไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/
กองทุน
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คณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนเปนตั ว กลางในการเจรจาระหว่ า งลู ก หนี กั บ เจ้า หนี

(กลุ่ ม/กองทุนทีลู กหนี ทีเปนสมาชิกได้ กู้ ยืม) เพื อตกลงให้ ความช่วยเหลือในลักษณะใดลั กษณะหนึง เช่น
การปรับลดอั ตราดอกเบีย/ค่าปรับ การยืดระยะเวลาการผ่อนชําระคืน การกําหนดวงเงนกู้ใหม่ การพักหนี

หรอการพักชําระหนี ฯลฯ แล้วหากลุ่ ม/กองทุนใดกองทุนหนึงเปนผู้ รบ
ั ผิดชอบเพียงกองทุนเดี ยว โดยคํานึงถึ ง
การเปนสมาชิกของลูกหนี และจํานวนวงเงนกู้ทเปนไปตามระเบี
ี
ยบ/ข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุนนัน ๆ

ประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนเพื อดํ า เนิ น การปรับ
โครงสร้างหนี/โอนภาระหนี/ปรับเปลียนสัญญา
กรณีปรับอัตราดอกเบี ยของกลุ่ม/กองทุนที เปนสมาชิกศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชนให้ เท่ากั น

1. หลังจากทีประชุมมีมติปรับลดอัตราดอกเบียของกลุ่ม/กองทุนให้เท่ากัน คณะกรรมการทีเปนสมาชิก

ศูนย์จด
ั การฯ ต้องประชุมชีแจงสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกกลุ่ม/กองทุนของตน พร้อมทังจัดทํา/ปรับแก้ไขระเบียบ
ข้ อบังคั บกลุ่ ม/กองทุน หรอปรับ/ยืดระยะเวลาการชําระคื นเงนกู้ให้ เปนไปตามมติ (กู้ พร้อมกั น ส่ งใช้คืน
พร้อมกัน หรอไม่พร้อมกันก็ได้)

ทั งนี อั ต ราดอกเบี ยส่ ว นต่ า งของกลุ่ ม /กองทุ น อาจนํ า มาจัด สรรเปนสวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน หร อ

สาธารณประโยชน์ โดยให้ ศู นย์ จัดการฯ เปนตั ว กลางดํ า เนิ นการในภาพรวมของหมู่ บ้าน/ชุ ม ชน หรอจะ
มอบหมายให้กลุ่ม/กองทุนใด ๆ เปนผู้ดําเนินการก็ได้ ขึนอยู่กับมติทประชุ
ี
ม

2. กําหนดกลุ่ม/กองทุนทีจะเข้ามารับผิดชอบในการปรับโครงสร้างหนี โดยพิจารณาจากการแบ่งกลุ่ม

ลูกหนี/จัดประเภทลูกหนีตามวงเงนหนี ให้เหมาะสมกับเงนทุน (สภาพคล่องทางการเงน) ของกลุ่ม/กองทุน
และการเปนสมาชิกกลุ่ม/กองทุนของลูกหนี รวมถึงข้อจํากั ดในเรองระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุน เช่น
ยอดหนีไม่เกิน 30,000 บาท

ให้ทาํ สัญญากั บ กลุ่มอาชีพ

ยอดหนีตังแต่ 75,001 บาทขึนไป

ให้ทาํ สัญญากั บ กลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต

ยอดหนีตังแต่ 30,001 – 75,000 บาท

ให้ทาํ สัญญากับ กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง

3. เมื อหาข้ อตกลงร่วมกันระหว่างลู กหนี กั บเจ้าหนี และได้ กองทุนทีจะเข้ามารับผิ ดชอบในการปรับ

โครงสร้างหนี ให้ ทางคณะกรรมการศู นย์ จัดการฯ เปนตั วกลางประสานลูกหนี เจ้าหนี และคณะกรรมการกลุ่ม/
กองทุนทีเปนผู้รบ
ั ผิดชอบหนีมาทําการถ่ายโอนภาระหนีสิ น โดยทําสั ญญากู้ยืมเงนฉบับใหม่ระหว่างลูกหนี

ทีปรับโครงสร้างหนีกับคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนทีรับเปนเจ้าหนีซึงการพิจารณาว่าจะให้กลุ่ม/กองทุนใดเปนผู้ให้กู้
รายใหม่จะต้ องพิจารณาดู ว่าลูกหนีทีปรับโครงสร้างหนีเปนสมาชิกของกลุ่ม/กองทุนนันด้วยหรอไม่ เมือได้
แหล่งเงนกู้ กลุ่ม/กองทุนผู้เปนเจ้าหนีเรยกลูกหนีมาทําสัญญาใหม่และมอบเงน/ชําระหนีในสัญญาเดิ ม

- 101 กรณีไม่สามารถปรับอัตราดอกเบียของกลุ่ม/กองทุนทีเปนสมาชิกศู นย์จด
ั การกองทุนชุมชน
ให้เท่ากัน (ดอกเบียไม่เท่ากัน)

ดําเนินการ ดังนี

1. ประชุ มคณะกรรมการศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชน เพือหารอแนวทางการบรหารจัดการหนีร่วมกัน

โดยดําเนินการภายใต้ข้อจํากั ด และความต่างของดอกเบีย

2. กํ า หนดรู ป แบบการบร หารจัด การหนี เพื อให้ เ หมาะสมตามบร บทของแต่ ล ะพื นที และมติ

ทีประชุม ซึงอาจทําได้หลายวธี เช่น

บานโปงโมเดล
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ชากไทยโมเดล
เปนรูปแบบการบรหารจัดการหนีไปสู่ 1 ครัวเรอน 1 สัญญา โดยไม่ใช้วธีการปรับลดอัตราดอกเบียให้

เท่ากั น หรอปรับระยะเวลาการกู้ ยืมและชําระคื นของแต่ ละกองทุนให้ พร้อมกั น แต่ จะใช้วธีการออกระเบียบ
ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนในเรองการบรหารจัดการหนี ภายใต้แนวคิดขยายระยะเวลาการชําระหนี ซึงไม่ขัดต่อ
ระเบียบ/กฎข้อบังคับของแต่ละกองทุนทีเปนสมาชิกศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชน โดยใช้ “แพคเกจ 3 5 7”

การบร หารจัด การหนี ตาม “แพคเกจ 3 5 7” ของศู น ย์ จัด การกองทุ น ชุ ม ชนบ้ า นชากไทยจะให้

ครัวเร อนทีเข้ า ร่วม 1 ครัว เร อน 1 สั ญ ญา เลื อ กว ธีก ารชํา ระคื นทีเหมาะสมกั บตนเอง และให้ ก ลุ่ ม/องค์ กร

ติดตามสนับสนุนและหนุนเสรมครัวเรอนทีเข้าสู่กระบวนการ 1 ครัวเรอน 1 สัญญา ให้สามารถบรหารจัดการการเงน
ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิมรายได้ ลดรายจ่ายและรูจ้ ก
ั เก็บออม ซึงมีรูปแบบการบรหารจัดการหนี ดังนี

โดยมีเงอนไข ดังนี
1) ครัวเร อนทีเข้ า ร่วม 1 ครัว เรอน 1 สั ญ ญา จะไม่ ส ามารถกู้ เ ง นจากกองทุนใด ๆ ในชุ ม ชนได้ อีก
จนกว่ าจะชําระหนี หมด โดยต้ องชําระดอกเบียทุกเดื อน ชําระต้ นปละ 1 ครัง (ลดต้ น ลดดอก) เมือสิ นปทาง
บัญชีจะมีการเฉลียคืนดอกเบียให้
2. ครัวเรอนทีสมั ครเข้าร่วมโครงการ 1 ครัวเรอน 1 สั ญญา จะได้ รบ
ั การพั กชําระหนี 1 ป เพือให้ มี
เงนทุนในการประกอบอาชีพ ลดการก่ อหนีทีอาจจะเกิ ดขึนในกรณีทีไม่มีเงนมาชําระหนีตามสัญญาเดิม ทีเปน
สาเหตุของการก่อหนีหมุนเวยน/หนีซาซ้อน
3. กํ า หนดวงเง นกู้ ยื ม พิ เ ศษในกรณี ที มี ค วามจํา เปนเร่ง ด่ ว น ฉุ ก เฉิ น ในขณะที ยั ง ชํา ระหนี ไม่ หมด
(วงเงนกู้ยืมเกินบัญชี) เพือเปนการปองกันไม่ให้ไปกู้เงนนอกระบบ โดยวงเงนนีจะพิจารณาตามเครดิตทีแต่ ละ
ครอบครัวมีอยู่ จะเบิกได้ ต่อเมื อได้ รบ
ั การพิ จารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฝายอํานวยการของศู นย์จด
ั การ
กองทุนชุมชนบ้านชากไทย

- 103 4. ระหว่างสั ญญาครัวเรอนเปาหมายสามารถปรับเปลียนแพคเกจได้ ภายใต้ เงอนไขของระยะเวลาที

เหลืออยู่ของแต่ ละแพคเกจ

อี กทังครัวเรอนทีเข้าสู่ กระบวนการบรหารจัดการหนีไปสู่ 1 ครัวเรอน 1 สั ญญา จะต้ องดํ าเนินการ

ภายใต้แนวทาง ดังนี

- หยุดก่อหนีใหม่ทุกประเภท เพือไม่เปนการเพิมภาระของครัวเรอน

- สํารวจ/ตรวจสอบหนีทังหมดของครัวเรอนว่ามีหนีแหล่งใดอีกบ้างภายหลังทีครัวเรอนเปาหมายเข้า

สู่ กระบวนการบรหารจัดการหนีไปสู่ 1 ครัวเรอน 1 สัญญา เช่น หนีธนาคาร หนีจากการเช่าซือต่าง ๆ เปนต้น
- ทําบัญชีครัวเรอน (รายรับ - รายจ่าย) เพือนํามาวเคราะห์ลดค่าใช้จา่ ยทีไม่จาํ เปน
- ทําบัญชีต้นทุนอาชีพ (บัญชีฟาร์ม)
- วางแผนการใช้หนี

- ปรับเปลียนพฤติกรรมการใช้จา่ ย รูจ้ ก
ั ใช้ รูจ้ ก
ั เก็บ

- หารายได้เพิม เช่น การทําอาชีพเสรม การเก็บออม การลดรายจ่าย

การบู รณาการกองทุนชุ มชนเพือส่ งเสรมอาชีพและสร้างรายได้ ให้ กับคนในชุ มชน ถื อเปนบทบาท

สํ าคัญของคณะกรรมการศู นย์จด
ั การกองทุนชุ มชนในการส่งเสรมสนับสนุนให้ ครัวเรอนเข้าสู่กระบวนการ

บรหารจัดการหนีไปสู่ 1 ครัวเรอน 1 สั ญญา ให้สามารถใช้เงนทุนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุ ด ตามแนวทาง

การดํ าเนินกิ จกรรมตามยุ ทธศาสตร์กรมการพั ฒนาชุ มชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ กําหนดกิ จกรรม
ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนบรหารจัดการหนี “สํานึกดี แผนดี บรหารหนีได้” เพือส่งเสรมสนับสนุนการบรหาร

จัดการหนีไปสู่ 1 ครัวเรอน 1 สั ญญา โดยเน้นให้ ครัวเรอนเปาหมายมีการเสรมสร้างความรูด
้ ้ านการเงนใน
การบรหารจัดการหนี รวมทังสร้างวนัยทางการเงนให้กับครัวเรอน โดยดําเนินการตามกิจกรรม ศูนย์จด
ั การ
กองทุนชุมชนบรหารจัดการหนี “สํานึกดี แผนดี บรหารหนีได้” จํานวน 2 วัน ซึงประกอบด้วย
การวเคราะห์/วางแผนการใช้จา่ ยทางการเงน

การส่งเสรมการออม

การส่งเสรมการบรหารจัดการหนี

การสร้างแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมทางการเงน

การดําเนินชีวตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- เทคนิคการลดหนี (รูส
้ ภาพหนี,เทคนิคการยุบ/ย้าย/ขยายเพือลดหนี)
- การวางแผนหนีสิ นแบบเชิงรุก

- การจัดทําบัญชีครัวเรอน/ทําแผนพัฒนาครัวเรอน

สนับสนุนกิจกรรมการบรหารจัดการหนี (53,000 บาท)

- การสนั บสนุนกิ จกรรมการบรหารจัดการหนี (53,000 บาท) เปนการสนับสนุนให้ ครัวเรอน

เปาหมายทีเข้ า ร่วมกิ จ กรรมศู นย์ จัดการกองทุ นชุ ม ชนบรหารจั ดการหนี “สํ า นึ ก ดี แผนดี บรหารหนี ได้ ”

เท่านัน และเปนกิ จกรรมส่งเสรมอาชีพให้ มีรายได้เพิมขึน เปนอาชีพทีสอดคล้องกับศักยภาพของครัวเรอน
ตรงกับความต้องการของตลาด โดยดําเนินการในรูปแบบ “เงนทุนคืนกลุ่ม”

- ห้ามมิให้นาํ เงนทุนดังกล่าวไปดําเนินกิ จกรรมทีไม่ก่อให้ เกิดรายได้ หรอดําเนินกิจกรรมร่วมกั บศูนย์สาธิต

การตลาดและร้านค้าชุมชนโดยเด็ดขาด
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ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานทุกระดับ ดังนี

1. พัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานฯ/พัฒนาการอําเภอ ติดตาม กํากับดูแล รวมทังกําชับเจ้าหน้าที

ทีรับผิดชอบให้ความสําคั ญในการดํ าเนินการขับเคลือนการดําเนินงานศู นย์จด
ั การกองทุนชุ มชนตามแนวทาง
กรมฯ ให้ บรรลุเปาหมายและตั วชีวัดทีกําหนด และเมือดํ าเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน บรหารจัดการหนี

ไปสู่ การลดหนีหรอปลดหนี ครบตามเปาหมายทีกรมฯ กําหนดแล้ว ให้ คอยติดตาม สนับสนุน และควบคุมให้มี
คุณภาพ เกิดผลสั มฤทธิในการแก้ไขปญหาหนีสิ นครัวเรอนต่อไป

2. นั ก ว ชาการพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด ต้ อ งติ ดตาม สนั บสนุ น และกํ ากั บ ดู แลให้ คํ า แนะนํา เจ้า หน้ า ที

ผู้รบ
ั ผิดชอบงานอย่างสมาเสมอ หากมี ข้อติ ดขัดในการดําเนิ นงานศู นย์จัดการกองทุนชุ มชน ให้ลงพืนทีชีแจง
สร้างความรู ้ ความเข้าใจในการดําเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

3. พัฒนากรผู้รบ
ั ผิดชอบงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน ควรให้ความสําคัญในการติดตามผลการดําเนินงาน

ของศู นย์ จัดการกองทุนชุ มชน อย่ า งต่ อ เนื องสมาเสมอ เพื อรับทราบถึ งปญหา/อุ ปสรรค และให้ คําแนะนํา
รวมถึงแนวทางแก้ไขปญหาแก่คณะกรรมการศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

4. คณะกรรมการศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน ควรติดตามตรวจเยียมครัวเรอนทีเข้าร่วมโครงการฯ เปนประจํา

เพื อรับทราบปญหา ไม่ ว่าจะเปนด้ า นหนี สิ น หรอการประกอบอาชีพ รวมทังส่ ง เสรมสนั บสนุนให้ ค รัว เรอน

มี ก ารจัด ทํา บัญชีครัวเรอน เพื อให้ รูร้ ายรับ รายจ่าย รูต
้ ้ นทุน ปองกั นจุ ดรัวไหล นําไปสู่ การจัดทําแผนพัฒนา

ครัวเรอน ซึงคณะกรรมการศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชนจะนําข้อมูลทีได้ มาวางแผนและจัดทําแผนบรหารความเสี ยง
นํามาปรับใช้ในการดําเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนต่ อไป

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ช่วยท่านได้
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ประเด็นเนนย้ํา

(ตามหนั ง สื อกรมการพั ฒนาชุ ม ชน ที มท 0407.4/ว 0150 ]งวั นที 22 มกราคม 2563 เรอง

ซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน)

1. กรณีพบว่ายังมีการใช้ชอ
ื “สถาบันการจัดการเงนทุนชุ มชน” ให้ดําเนินการเปลียนแปลง

ชือเปน “ศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชน” เนืองจากพระราชบัญญัติสถาบันการเงนประชาชน พ.ศ. 2562 มาตรา 25

กํ าหนดว่ า “ห้ ามผู้ใดนอกจากสถาบันการเง นประชาชนใช้ช ือหร อคํ าแสดงชือในทางธุรกิ จว่ า “สถาบันการเงน
ประชาชน” หร อคํ า อื นใดทีมี ค วามหมายเช่น เดี ย วกั น ” ในกรณี ศู น ย์ จั ด การกองทุ นชุ ม ชนใดยัง คงใช้ชือ
“สถาบันการจัดการเงนทุนชุมชน” จึงมีลักษณะเข้าข่ายความหมายเช่นเดียวกันกับ “สถาบันการเงนประชาชน” ซึงมี

บทกํ าหนดโทษ ตามมาตรา 73 ผู้ ใดฝาฝนหรอไม่ปฏิ บัติตามมาตรา 25 ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรอปรับไม่เกินห้ าหมืนบาท หรอทังจําทังปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้ าพันบาทตลอดเวลาทียังฝาฝนอยู่

2. ศูนย์จด
ั การกองทุนชุ มชน มีหน้าทีในการแก้ ไขปญหาหนีสิ น โดยเชือมโยงการบรหาร

จัดการเงนทุนในชุมชนให้ เปนระบบ มีการจัดทําฐานข้ อมูลทุนชุ มชน ฐานข้ อมูลหนีสิ นครัวเรอน บรหารจัดการ
หนี ปรับโครงสร้างหนี และส่ ง เสรมว นั ย ทางการเง นให้ กับ คนในชุ มชน และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิในการแก้ ไข

ปญหาหนี สิ นครัวเรอน จนสามารถ ลด/ปลดหนี ได้ ในทีสุ ด โดยการส่ งเสรมสนั บสนุ นให้ ครัวเรอนน้อมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปปรับใช้ในการดํ าเนินชีวต และวางแผนชีวตนําไปสู่ ชวี ตทีมีคุณภาพ
ต่ อไป ซึงถื อเปนเปาหมายสู งสุ ดของการดํ าเนิ นงานศู นย์จัดการกองทุนชุ มชน ดั งนั นศู นย์จัดการกองทุ น
ชุมชนจึงทําหน้าทีเปนหน่ วยงานบรหารจัดการหนีเท่านั น หากศู นย์จด
ั การกองทุนชุ มชนขยายบทบาทไปสู่

การสนับสนุนสภาพคล่ องแก่ กลุ่ม องค์กร กองทุนการเงนทีเปนสมาชิก หรอขยายขอบเขตไปสู่การรับฝาก
เงนหรอให้สินเชือแก่สมาชิกโดยตรง (ยังดําเนินงานในรูปแบบสถาบันการจัดการเงนทุนชุมชน) อาจเข้าข่าย
เปนสถาบันการเงนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงนประชาชน พ.ศ. 2562 มาตรา 26 ดังนัน หากพบว่า

ยังมีศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนใดยังมีการทําธุรกรรมทางการเงนแก่คนในชุมชนอยู่ให้เจ้าหน้าทีพัฒนาชุ มชน
ผู้ขับเคลือนงานทุกระดับดําเนินการ ดั งนี

2.1 ลงพืนทีชีแจงสร้างความรู ้ ความเข้ าใจในการดําเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

แก่ คณะกรรมการศู นย์จัดการกองทุนชุ มชน เพือปรับเปลี ยนรูปแบบการดํ าเนิ นงานศู นย์จัดการกองทุนชุมชน
ให้เปนไปตามกรอบแนวทางทีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด

2.2 แยกบทบาทภารกิ จของศู นย์จัดการกองทุนชุ มชน กั บการดํ าเนิ นธุรกรรมทางการเงน

ในรูปแบบ “สถาบันการเงน” ออกจากกันให้ชด
ั เจน และเชิญชวนให้สถาบันการเงนดังกล่าวเปนสมาชิกของ
ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนต่อไป

2.3 ตามข้ อ 2.1 - 2.2 หากศู น ย์ จัด การกองทุ น ชุ ม ชนดั ง กล่ า วยั ง คงยื น ยั น ที จะไม่

ปรับเปลียนการดําเนินงานให้เปนไปตามแนวทางทีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด ให้ดําเนินการ ดังนี

1) ส่ งเสรมให้ ไปยืนคําขอจดทะเบียนเปนสถาบันการเงนประชาชน ตามพระราชบัญญัติ

สถาบันการเงนประชาชน พ.ศ. 2562

2) หากศู นย์จัดการกองทุนชุ มชนตามข้ อ 2.3 ไม่ ประสงค์ ไปยืนจดทะเบียนจดทะเบี ย น

เปนสถาบันการเงนประชาชน ตามข้อ 1) ให้ดําเนินการ ดังนี

- 106 อําเภอแจ้งให้ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนดังกล่าว ดําเนินการจัดประชุมผู้เกียวข้อง

ซึงประกอบด้วย คณะกรรมการศู นย์จด
ั การกองทุนชุ มชน ผู้นําชุมชน สมาชิกของกลุ่ม/กองทุนทีเปน

สมาชิกของศู นย์จัดการกองทุนชุ มชน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75 ขอสมาชิกทังหมด เพื อประชุ มและรับทราบให้
ยกเลิกการดําเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน โดยมีผู้แทนจากอําเภอร่วมสังเกตการณ์
อําเภอจัดทํารายงานการประชุมทีแสดงรายละเอียด ดังนี
- รายชือผู้เข้าร่วมประชุม

- ระบุเหตุผลของการยกเลิกการดําเนินงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชน

- มติทประชุ
ี
มทีระบุให้ยกเลิก
- ภาพถ่ายการประชุม

อํ าเภอดํ า เนิ นการจัดตั งศู นย์ จัดการกองทุนชุ ม ชนใหม่ ทดแทนศู นย์ จัดการกองทุ นชุ มชนทีได้ ทํา

การยกเลิกการดําเนินงาน โดยมีเงอนไข ดังนี

- เปนหมู่บา้ นทีมีกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิตทีเข้มแข็ง ทีได้รบ
ั การประเมินศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล

อยู่ในระดับ 2 หรอระดับ 3 สามารถเปนแกนหลักในการบรหารจัดการหนีของคนในชุมชนได้

- คณะกรรมการกลุ่ม องค์กรในชุมชนมีความเข้มแข็ง น่าเชือถือและประชาชนในหมู่บ้านให้การยอมรับ
- มีกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงนอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม

เอกเทศก็ได้

- มีความพร้อมของสถานที ซึงอาจใช้สถานทีร่วมกับกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงนอืน ๆ หรอเปน

อําเภอรวบรวมเอกสารทีเกี ยวข้องกั บการยกเลิ กการดํ าเนิ นงานศู นย์จัดการกองทุนชุ มชน ได้ แก่

สําเนารายงานการประชุ มพร้อมภาพถ่าย และเอกสารทีเกี ยวข้องกับการจัดตังศู นย์จัดการกองทุนชุ มชนใหม่
ส่ งให้จงั หวัด เพือรวบรวมส่งให้ กรมฯ ต่อไป

เมือกรมฯ ได้รบ
ั เอกสารแจ้งยกเลิกการดําเนิ นงานศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนและจัดตั งศูนย์จด
ั การ

กองทุนชุ ม ชนใหม่ จัก ได้ รายงานให้ อ ธิบดี กรมการพั ฒนาชุ ม ชนทราบ พร้อ มดํ า เนิ นการปรับ ปรุ ง ฐานข้ อมู ล
ศูนย์จด
ั การกองทุนชุมชนให้เปนปจจุ บัน

ทีมาและความสําคัญ
เมือปพุ ทธศั กราช 2546 สมเด็ จพระนางเจ้าสิ รกิ ติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง
ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปเยียมพสกนิกรในพืนทีภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ พระองค์ได้เสด็จเยียมราษฎรของ
หมู่ บ้ า นที เคยมี ป ญหายาเสพติ ด และสามารถแก้ ไ ขปญหาได้ ด้ ว ยพลั ง ของประชาชน ที อํ า เภอวั ง สามหมอ
จัง หวั ดอุ ดรธานี ตามกระบวนการชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ด้ ว ยการใช้แ นวทางสั นติ ว ธี ให้ ผู้ เ คยค้ าเคยเสพในระดั บ
หมู่บ้านปรับเปลียนพฤติ กรรมจากผู้ทีเปน “ภาระ” ให้ กลับมาเปน “พลั ง” ในการแก้ ไขปญหายาเสพติ ดให้ กับ
หมู่บา้ นของตนเอง โดยทีภาครัฐเปนผู้ให้ การสนับสนุน ทรงพอพระราชหฤทัยในการแก้ไขปญหาด้ วยวธีนีอย่างมาก
โดยในการเสด็จฯ ครังนันพระองค์ได้ประทับแรม ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน์ และในวันที 25 พฤศจิกายน 2546
ได้ เสด็ จลงเยียมราษฎรทีเปนมวลชนกลุ่มต่ าง ๆ ทีไปเข้ าเฝาฯ ณ หอประชุ มโครงการชลประทานสกลนคร (ห้ วยเดี ยก)
อ.ภูพาน จ.สกลนคร พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ เลขาธิการ ป.ป.ส. (ในขณะนัน) จึงได้ ขอพระราชทานพระราช
วโรกาสนําตั วแทนกลุ่มราษฎรอาสาปองกั นภัยยาเสพติ ด (รสปส.) เข้าเฝาฯ ด้ วย มีการแสดงละครหน้าพระที
นังเพือสื อให้ ทอดพระเนตรถึงการแก้ ไขปญหายาเสพติ ดด้ วยพลังของชุ มชน และการให้อภัยผู้ค้าผู้ เสพระดั บ
หมู่ บ้านตามแนวทางสั นติ แล้ วมี การปฏิ ญาณตนขอเลิ กยุ่งเกี ยวกั บยาเสพติ ดและขอเปนกํ าลังในการแก้ ไ ข
ปญหายาเสพติดของชาติตลอดไป
ในวันนันพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเลขาธิการ ป.ป.ส.จํานวนหนึ ง
เพื อนํ า ไปใช้ ใ นการแก้ ไ ขปญหายาเสพติ ดให้ กั บประชาชนต่ อ ไป ตั งแต่ ที สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร กิ ติ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พั นปหลวงได้ พ ระราชทานพระราชทรัพ ย์ ส่ว นพระองค์ ผ่ า นเลขาธิการ
ป.ป.ส. เพื อให้ เ ปนประโยชน์ ข องหมู่ บ้ า นและชุ ม ชนต่ า ง ๆ ในการปองกั น และแก้ ไ ขปญหายาเสพติ ด นั น
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้อง รวมทังราษฎรอาสาสมัครทังหลาย จึงมีความเห็นร่วมกันว่า พระราชทรัพย์ทีได้ รบ
ั
พระราชทานนั นถื อเปนมงคลสู งสุ ด เปนเสมื อ นพระราชปณิ ธ านของพระองค์ ทีทรงจะให้ มีการปองกั นและ
แก้ ไขปญหายาเสพติ ดในหมู่บ้านและชุ มชน หากได้ นําพระราชทรัพย์พระราชทานนี ไปไว้ทีหมู่บ้านและชุมชน
ก็ จะเปนขวั ญกําลั งใจสู งสุ ดของปวงราษฎรทังหลายทีจะดํ าเนิ นการให้ พระราชปณิ ธานของพระองค์บรรลุผล
ซึงย่อมหมายถึงความสงบสุ ข ร่มเย็น ปราศจากปญหายาเสพติ ด จึงได้ เรยกพระราชทรัพย์พระราชทานนีว่า
“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และเรยกชือหมู่บา้ น/ชุมชนทีได้รบ
ั กองทุนแม่ของแผ่นดิ นว่า “หมู่บา้ นกองทุนแม่ของ
แผ่นดิ น” โดยมีการพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิ นครังแรก เมือวันที 31 สิ งหาคม 2547 ณ ศู นย์ปฏิบัติ
ธรรมสวนเวฬุวัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่ น โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวัฒนาพรรณวดี
ได้เสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง มาเปนประธาน
ในพิธพ
ี ระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิ นให้ กับผู้แทนหมู่บ้าน/ชุ มชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเปนจํานวน
672 หมู่บ้าน/ชุมชน

- 108 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ร บ
ั มอบหมายภารกิ จ จากกระทรวงมหาดไทย ให้ ร บ
ั ผิ ด ชอบดํ า เนิ น งาน
เสรมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมือเดือนธันวาคม 2554 ซึงเปนยุทธศาสตร์พระราชทานของ
สมเด็ จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงห่ วงใยต่ อวกฤติ มหันตภัยจาก
ปญหายาเสพติด โดยมีเปาหมายในการขจัดปญหายาเสพติดให้ได้ ผลอย่างยังยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน
ให้ พึงพาตนเองบนพืนฐานของทุนทางสั งคมทีมีอยู่ และต่ อยอดไปสู่ การแก้ไขปญหาทียังยื นด้ วยปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย ง มี เ จตนารมณ์ สู ง สุ ด เพื อมุ่ ง หวั ง ให้ เ ปนศู น ย์ ร วมของคนในชุ ม ชนในการร่ว มกั น
ประกอบกรรมดี เปนการน้ อ มนํา ยุทธศาสตร์พ ระราชทานของสมเด็ จพระนางเจ้าสิ ร กิ ติ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในงานพัฒนาทังมวล มุ่งเน้นให้ พสกนิกรมีอาชีพ สร้างรายได้ ส่ งเสรมเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ฟนฟู วั ฒ นธรรม สื บ ทอดภู มิ ป ญญาท้ อ งถิ นและปกปองรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยการพึ งพา
ความเข้ ม แข็ ง ของตนเอง ร่ว มกั น ขจัดปญหายาเสพติ ดบนพื นฐานของการให้ อ ภั ย ทางสั ง คม ให้ ความรูร้ ก
ั
สามั ค คี สร้า งความสมานฉั น ท์ ข องคนในชุ ม ชน ร่ว มกั น เอาชนะปญหาอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ด้ ว ยแนวทางสั น ติ
การสร้างพลังแห่งความดีงามเหล่านี หากปรากฏมากขึนจะทําให้สังคมและชุมชนนัน ๆ เปนสังคมแห่งคุณธรรม
อย่ า งแท้ จ ร ง จนกล่ า วได้ ว่ า กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น คื อ กองทุ น ที รวมจิต ใจของผู้ ค น เพื อช่ว ยเหลื อ ผู้ คน
ทีทุกข์ยากนับเปนทุนเรมต้ นแห่ งความดี งาม
คําสําคั ญที ควรรู ้
กองทุ นแม่ ของแผ่นดิ น หมายถึง กองทุนทีรวมจิตใจของผู้คน เพือช่วยเหลือผู้คนทีทุกข์ยาก นับเปน
ทุ น เร มต้ น แห่ ง ความดี ง ามของสมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ร กิ ติ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนี พั นปหลวง
ได้ ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยมี พระประสงค์ทีจะให้ นําไปใช้ประโยชน์ ในการปองกันและแก้ ไข
ปญหายาเสพติดในหมู่บา้ น/ชุมชน ได้พระราชทานนามจัดตังเปน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
คณะกรรมการกองทุนแม่ ของแผ่ นดิ น หมายถึ ง คณะกรรมการทีได้ รบ
ั การคัดเลื อกจากสมาชิกของ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพือทําหน้าทีบรหารจัดการกองทุนตามแนวทางทีกรมฯ กําหนด
คณะกรรมการเคร อข่ า ยกองทุ นแม่ ข องแผ่ น ดิ น หมายถึ ง คณะกรรมการทีได้ รบ
ั การคั ดเลื อ กจาก
ตั วแทนคณะกรรมการกองทุนแม่ ข องแผ่ นดิ น เพื อการเสรมสร้างพลังชุ มชนในการทํางานปองกั นและแก้ ไข
ปญหายาเสพติด
การตรวจสุ ขภาพกองทุนแม่ ของแผ่ นดิ น หมายถึ ง การประเมิ นสถานะกองทุนแม่ ของแผ่นดิ น ด้ าน
การบรหารจัด การ การบร หารเง นกองทุ น การดํ าเนิ นงานด้ านยาเสพติ ด และการเสรมสร้างความเข้มแข็ ง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพือจัดลําดั บความเข้มแข็ง และใช้ผลการประเมินดังกล่าวเปนเครองมือในการพัฒนา
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
หมู่บ้านต้ นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิ น หมายถึง หมู่บ้านทีได้รบ
ั การพิจารณาคัดเลือกจากผู้นําในพืนที
ซึงเปนหมู่ บ้านเศรษฐกิ จพอเพี ยง/หมู่ บ้า นทีมี ศักยภาพ หรอมี ความพร้อมในการดํ าเนิ นงานกองทุนแม่ ข อง
แผ่นดินโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการหมู่บ้านตามเกณฑ์ทกํ
ี าหนด ของ ป.ป.ส.

- 109 ทุนศรัทธา หมายถึ ง ทุนตั งต้ นของกองทุนแก้ ไขปญหายาเสพติ ด โดยทุนนี จะแสดงถึ งศรัทธาของ
สมาชิกว่าหากต้ องการปองกั นปญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติ ดให้ ได้ อย่ างต่ อเนืองแล้ วจําเปนทีพวกเรา
จะต้องมีศรัทธาอย่างต่อเนืองด้วย
ทุ น ศั ก ดิ สิ ท ธิ หมายถึ ง เง นที ได้ ร บ
ั พระราชทานจากสมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ร กิ ติ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระราชทานให้กับหมู่บ้านทีมีความพร้อมและผ่านเกณฑ์ตัวชีวัด เพือเปนหมู่บา้ น
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ทุ น ปญญา หมายถึ ง การนํ า เง นทุ น ศรัท ธาและทุ น ศั ก ดิ สิ ท ธิมารวมกั น คณะกรรมการต้ องมี
การพิจารณาเพือนําเงนทุนดังกล่าวไปใช้จา่ ยเพือดําเนินกิ จกรรมทีต้องใช้งบประมาณ เพือให้เกิดประโยชน์ต่อ
สมาชิก ฉะนันจําเปนต้องมีการขยายกองทุนด้วยปญญาของคณะกรรมการและสมาชิกแต่ละกองทุน
เปาหมาย : เพือสร้างภูมิค้ม
ุ กันและปองกันยาเสพติดให้ประชาชน โดยใช้กลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

องค์ประกอบของกองทุนแม่ของแผ่นดิ น ได้แก่ ส่ วนที 1 เงนขวัญถุงพระราชทาน แห่งละ 8,000 บาท

(เปนเงนขวัญถุงในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยไม่ใช้จา่ ยให้ หมดไป) ส่วนที 2 ทุนศรัทธา เปนเงนทีราษฎรร่วมกันบรจาค
อย่างต่ อเนืองด้ วยพลังความศรัทธา สมทบเข้ากองทุนแม่ฯ ส่ วนที 3 ทุนปญญา เปนเงนทีราษฎร ในหมู่บ้าน

และชุ มชนคิ ดค้ นขึนด้ วยภู มิปญญาของตนเองในการระดมทุนเพื อขยายกองทุน ให้ กองทุนมีการงอกเงยขึน
จนสามารถนําไปใช้จา่ ยเพือการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอต่อไป
ลั กษณะที แตกต่ างจากกองทุนอื น ๆ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีลักษณะแตกต่างจากกองทุนอืน ๆ ทีมีอยู่ในหมู่บา้ น/ชุมชน 4 ประการ ดังนี

ประการที 1 เปนกองทุนทีมี จุดเรมต้ นจากสมเด็ จพระนางเจ้าสิ รกิ ติ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

พันปหลวง จึงเปนเสมือนกองทุนพระราชทาน

ประการที 2 เปนกองทุนทีกระจายอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนเท่านัน ไม่มีกองทุนรวมในส่วนกลาง

ประการที 3 เปนกองทุ นทีมีขึนเพื อประโยชน์ สาธารณะในการแก้ ไขปญหายาเสพติ ด รวมถึงปญหา

อืน ๆ ในหมู่บา้ น ชุมชน เพือเปนกองทุนช่วยเหลือซึงกันและกัน โดยไม่มีการให้กู้ยืมและไม่มีดอกเบีย

ประการที 4 เปนกองทุ น ที คนในหมู่ บ้ า น ชุ ม ชน โดยชาวบ้ า นร่ว มกั น ระดมทุ น โดยไม่ ไ ด้ เ กิ ดจาก

ภายนอกเพียงช่องทางเดียว ซึงเปนการทําให้ ชุมชนรูจ้ ก
ั พึงพาตนเอง เห็นพลังของตนเอง
วัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิ น

1. เพือขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้กว้างขวางขึน

2. เพือเสรมสร้างกระบวนการในหมู่บ้าน ชุมชนด้านความคิด ความรู ้ การแลกเปลียนการรวมกลุ่มและ

ความตื นตั ว เพือร่วมกั นแก้ ไขปญหาของหมู่ บ้าน ชุ มชน โดยเฉพาะอย่างยิงปญหายาเสพติ ดเพือให้ หมู่บ้าน
ชุมชน ใช้กระบวนการดังกล่าวให้ บรรลุถึงความเข้มแข็งได้อย่างแท้จรง

3. เพื อสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที เปนประโยชน์ แ ก่ ส าธารณะ สนั บ สนุ น ให้ ค นทํ า ดี และเสี ย สละ

เพือหมู่บา้ น/ชุมชน

4. เพือสนับสนุนกิ จกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพือการพึงพาตนเอง และพึงพาซึงกัน

และกั นอย่างยังยืน เปนผลทําให้ ปญหาพืนฐานของหมู่บา้ น ชุมชน ลดลง

5. เพื อสนั บสนุ นกิจกรรมการแก้ ไขปญหายาเสพติ ดในหมู่ บ้าน ชุ มชน อย่างยังยืน และพั ฒนาเปน

ศูนย์เรยนรูห
้ มู่บา้ น/ชุมชน เพือก่อให้เกิดกระบวนการเรยนรูข้ องชุมชนทังภายในและระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน
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พั ฒนากรกั บการส่ งเสร มและพั ฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิ น

การพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน แบ่งเปน 3 กระบวนงาน ดังนี

1.การเสรมสร้างความเข้มแข็งหมู่ บ้านกองทุนแม่ ของแผ่นดิ น กิ จกรรมสําคัญ คื อ การตรวจสุขภาพ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

2.พัฒนาหมู่ บ้านต้ นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสําคัญ คือ การจัดตั งหมู่บ้านต้ นกล้ากองทุน

แม่ของแผ่นดิน การสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

3.การติ ดตามประเมินผล โดยการสรุปผลการดําเนินกิ จกรรมตามแนวทางทีกรมฯ กําหนด

กระบวนงานที 1 การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิ น
วธีการ

พั ฒ นากรประสานชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารตรวจสุ ข ภาพกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ซึ งประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทน

ศป.ปส.อ. เปนหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ผู้แทนวทยากรกระบวนการ ผู้ แทนเครอข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิ นระดับ
อําเภอ เปนทีมปฏิบัติการ เจ้าหน้ าทีพั ฒนาชุ มชนเปนเลขานุการชุ ดปฏิ บัติการ ดํ าเนิ นการดั ง นี (แบบตรวจ
สุ ขภาพตามภาคผนวก 1)

1. การเลื อกกลุ่ ม บุ คคลในการให้ ข้ อ มู ลการดํ า เนิ นงานกองทุน แม่ ข องแผ่ นดิ น ในแต่ ล ะกองทุนให้

ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรอผู้มีบทบาทในการดําเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิ นในหมู่บ้านนัน ๆ เช่น
ประธาน เลขานุ ก าร เหรัญ ญิ ก กรรมการฝายต่ า ง ๆ สมาชิก กองทุ น ผู้ เ คยได้ รบ
ั การช่ว ยเหลื อจากกองทุน
รวมถึ ง ผู้ ที ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ปนสมาชิก กองทุ น ที อาศั ย อยู่ ใ นหมู่ บ้ า น เพื อร่ว มกั น ให้ ข้ อ มู ล ตามประเด็ น คํ า ถามใน
แบบตรวจสุขภาพทีจัดทําไว้ โดยควรนัดหมายกลุ่มเปาหมาย พร้อมสถานทีนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้า

2. พั ฒนากรร่วมชุ ดปฏิบัติการตรวจสุ ขภาพกองทุนแม่ ของแผ่นดิ น ชีแจงความเปนมา แนวคิ ดของ

การดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

3. การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วธีการสัมภาษณ์กลุ่ม ตามประเด็นคําถามในแบบตรวจสุขภาพ

ทีสร้างเอาไว้ทล
ี ะข้อ และตรวจเอกสารทีเกียวข้องร่วมด้วย

4. พัฒนากรร่วมกับชุ ดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตรวจสอบ
ความรูค
้ วามเข้าใจตามประเด็นคําถามจากผู้ให้ข้อมูล หลังการสัมภาษณ์กลุ่ม
รายข้อเพือยืนยันความรูค
้ วามเข้าใจและผลการประเมินสุขภาพของกองทุน
อีกครัง

5. พัฒนากรรวบรวมแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน นําไปบันทึกผล

การตรวจสุ ขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินโปรแกรมการตรวจสุขภาพผ่านเว็บไซต์
กรมการพัฒนาชุมชน

- 111 กระบวนงานที 2 พัฒนาหมู่บ้านต้ นกล้ากองทุนแม่ ของแผ่นดิ น
วธีการ
1. พั ฒ นากรคั ด เลื อ กพื นที เปาหมาย จากหมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต้ น แบบเปนลํา ดั บ แรก หร อ
หมู่บ้านทีมีความพร้อมเปนลําดั บถั ดไปและต้ องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ประเมินต้ นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
12 ข้อ ของสํานักงาน ป.ป.ส. 12 ข้อ (แบบประเมินตามภาคผนวก 2) ดังนี
1) ผู้นาํ หมู่บา้ น/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมทีได้ดําเนินการอย่างเปนรูปธรรม
2) สมาชิกในหมู่บา้ น/ชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมทีจัดขึนในหมู่บา้ น/ชุมชน
3) ประชุมหารอในหมู่บ้าน/ชุมชนในเรองยาเสพติ ดอย่างสมาเสมอ
4) มีกิจกรรมในหมู่บา้ น/ชุมชน ดําเนินการโดยยึดหลักการพึงพาตนเอง
5) มีมาตรการทางสังคมในเรองยาเสพติ ด ประกาศเปนสาธารณะและบังคับใช้อย่างจรงจัง
6) มีกลไกการเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมู่บา้ น/ชุมชนอย่างเปนระบบและมีการมอบหมายภารกิจ
ทีชัดเจน โดยมีการบันทึกผลการเฝาระวังเปนลายลักษณ์อักษร
7) มีการค้นหาปญหายาเสพติดโดยชุมชนเองอยู่เสมอ ยอมรับผล/ไม่ปดบัง
8) มีกิจกรรมปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติดทีสอดคล้องกั บสภาพปญหาในพืนที
9) มีประชามติของคนในหมู่บา้ น/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้าร่วมเปนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
10) มีการจัดตังกองทุนยาเสพติดรองรับกองทุนแม่ของแผ่นดิน
11) มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรชุมชนต่ าง ๆ
12) มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสมาเสมอ
2. พัฒนากรนําผลการประเมินหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 12 ข้อ ตามแบบของสํานักงาน ป.ป.ส.
บันทึกข้อมูลในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิ น (http://www.kongtunmae-oncb.go.th) ตามระยะเวลาทีกําหนด
3. เตร ยมความพร้อ มหมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เพื อรองรับ การพระราชทานเง นกองทุ น
ด้ วยกระบวนการ ๑๐ ขันตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิ น ซึงพัฒนากรเข้าไปขับเคลือนกิจกรรมตามกระบวนการ
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี
๑) ทําความเข้าใจโครงการแก่ ทก
ุ ครัวเรอน

๒) รับสมัครคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิ น

๓) รับสมัครครัวเรอนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ

๔) จัดตังกฎชุมชนเข้มแข็ง

๕) ให้ความรูค
้ วามเข้าใจเรองยาเสพติ ด

๖) จัดตังกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๗) ประชาคมคัดแยกด้วยสันติวธี

๘) จัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกอย่างต่อเนือง

๙) รับรองครัวเรอนปลอดภัย และ

๑๐) รักษาสถานีชุมชนเข้มแข็ง

4. สนับสนุนกิจกรรมหมู่บา้ นต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1) พั ฒ นากรจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะกรรมการหมู่ บ้ า นต้ น กล้ า กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น
(กรมสนั บสนุนงบประมาณในการจัดประชุ ม) และนํากิ จกรรมทีประชุ ม คั ดเลื อกมาเขี ยนโครงการเพื อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 5,000 บาท จากจังหวัด
2) พัฒนากรร่วมกั บคณะกรรมการหมู่บ้านต้ นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ดําเนินงานตามโครงการ
โดยจัดซือวัสดุอุปกรณ์ตามแนวทางทีกําหนด

- 112 กระบวนงานที 3 การติ ดตามประเมินผล
วธีการ
1. พั ฒนากรร่วมกั บคณะกรรมการกองทุนแม่ ของแผ่ นดิ น สรุปผลการตรวจสุ ขภาพกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน และนําไปพัฒนาตัวชีวัดทีตกเกณฑ์
2. พั ฒ นากรร่ว มกั บ คณะกรรมการหมู่ บ้า นต้ นกล้ ากองทุน แม่ ข องแผ่ น ดิ น สรุ ปผลการขั บเคลื อน
หมู่บา้ นต้นกล้าฯ ตามเกณฑ์ทกํ
ี าหนด
3. พั ฒ นากรให้ คํ า แนะนํ า ให้ คํ า ปร กษาแก่ ค ณะกรรมการหมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น อย่ า ง
สมาเสมอ
4. ร่วมการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกครังทีมีการจัดกิจกรรม
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ จงั หวัดทราบ
หลักเกณฑ์ในการใช้จา่ ยเงนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. กิจกรรมเฝาระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. กิ จกรรมปองกั นกลุ่ ม เสี ยง กลุ่ ม เสพ และกลุ่ ม ที เคยค้ า ยาเสพติ ดในชุ มชน มิ ให้ กลั บ ไป
มีพฤติ กรรมเช่นเดิมอีก
3. กิจกรรมสร้างความดี ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพือให้เปนแบบอย่าง
4. กิจกรรมเสรมสร้างความคิด ความรู ้ การรวมกลุ่ม การแลกเปลียนเรยนรู ้
5. กิจกรรมสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิ จแบบพอเพียง ในหมู่บ้าน/ชุมชน
6. กิจกรรมสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน หรอผู้ทก
ุ ข์ยากในหมู่บ้าน/ชุมชน
7. กิจกรรมในการจัดหาธงสั ญลักษณ์ครัวเรอนปลอดภัยจากยาเสพติ ด
ข้ อห้ าม กองทุนแม่ของแผ่ นดินเปนเจตนารมณ์ของสมเด็ จพระนางเจ้าสิรกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พั นปหลวง ดั ง นั น จึง ไม่ ส มควรที จะนํ า กองทุน นี ให้ กู้ ยืม คิ ดดอกผลจากการกู้ ยื มเช่นเดี ย วกั บกองทุนอื น ๆ
เว้นแต่ การสนั บสนุ นช่วยเหลื อสงเคราะห์ และผู้ ทีได้ รบ
ั การสงเคราะห์ จะส่ งคื นพร้อมอาจสมทบเงนจํานวน
หนึงเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้วยความสมัครใจ
ข้อเน้นยา
1. การมอบเงนช่วยเหลือให้กับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะต้องทําพิธม
ี อบต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เพือให้ ผู้ได้ รบ
ั การช่วยเหลือสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทีให้ การช่วยเหลือ ในฐานะเปน
สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. จะต้องมีการนําเงนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้จา่ ยให้ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างต่อเนือง
เครองมือในการส่งเสร มและพั ฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิ น
1. คู่มือในการทํางาน โดยสามารถค้ นหาได้ จากเว็บไวต์ สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงนชุ มชน คลั งข้ อมูล
ดิจท
ิ ัลการพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดําร “หัวข้อกองทุนแม่ของแผ่นดิน”
2. แบบประเมินหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 12 ข้อ
3. แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4 ด้าน 19 ตัวชีวัด
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แนวทางปฏิบัติสําหรับพัฒนากรในการส่ งเสร มสนั บสนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. จัดทําแผนการติ ดตามสนับสนุนการดําเนินในระดับหมู่บ้าน
2. จัดทําฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เปนปจจุ บัน

3. ร่วมการจัดกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกครัง

4. รายงานการดําเนินกิ จกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินให้อําเภอ จังหวัด และกรมทราบอย่าง
ต่อเนือง

ขยายผลตามแนวพระราชดําร
ทีมาและความสําคัญ
กรมการพั ฒนาชุ มชนได้ รว่ มดํ าเนิ นงานโครงการพระราชดํ าร ในป พ.ศ. ๒๕๐๙ เมื อพระบาทสมเด็ จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้กรมการพัฒนาชุมชนกับ

จังหวัดประจวบคีรขันธ์รบ
ั ผิ ดชอบกิ จกรรมศู นย์ฝกอบรมทอผ้าบ้านเขาเต่ า จังหวัดประจวบคีรขันธ์ ทีทรงสร้างขึ น
ตั งแต่ ป พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื อเปนสถานทีฝกอาชีพแก่ ราษฎรให้ มีรายได้ เพิ มขึ น โดยกรมฯ ได้ แต่ งตั งเจ้าหน้าที

พั ฒนาชุ มชน (พั ฒนากร) ชาย ๑ คน หญิ ง ๑ คน ไปประจําปฏิ บัติงานในพืนที เขตพั ฒนาพิเศษ บ้านเขาเต่ า
ตํ าบลหนองแก อําเภอหั วหิ น จังหวัดประจวบคี รขันธ์ ซึงกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั งขึ นเมือวันที ๒๓
สิงหาคม ๒๕๑๑

การร่วมดําเนิ นงานโครงการอั นเนืองมาจากพระราชดํ ารของกรมการพัฒนาชุ มชน ทีผ่านมากรมฯ

ไม่ได้จด
ั สรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาในพืนทีของโครงการอันเนืองมาจากพระราชดํารต่าง ๆ แต่ได้

มอบหมายให้ สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดและสํานักงานพัฒนาชุ มชนอําเภอเข้าไปร่วมดําเนิ นการโครงการ

อันเนืองมาจากพระราชดํารทีอยู่ในพืนทีตามทีคณะกรรมการในระดั บจังหวัดมอบหมาย โดยใช้งบประมาณของ
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําร (สํานักงาน กปร.) เปนส่วนใหญ่

สํ านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงนชุ มชน มีภารกิ จหลั กสําคัญในการส่ งเสรมการพัฒนาทุนชุ มชน

เพื อสร้างความเข้มแข็งให้ กับชุ มชน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ จด
ั สรรงบประมาณในการดําเนิ นงานพัฒนา
หมู่ บ้ า นทุ น ชุ ม ชนขยายผลตามแนวพระราชดํ า ร ให้ สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอดํ า เนิ น การมาตั งแต่

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในแต่ ละปได้ มีก ารพั ฒ นาหมู่ บ้า นทุ นชุ ม ชนขยายผลตามแนวพระราชดํา ร
ซึงผลการดํ าเนินงาน ณ ปจจุ บัน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) มี หมู่ บ้านทุ นชุ มชนขยายผลฯ ครอบคลุ มพืนที

76 จังหวัด รวมทังสินจํานวน 320 หมู่บา้ น (เปนหมู่บ้านต้นแบบทุนชุมชน จํานวน 4 หมู่บา้ น และหมู่บ้านรอบ
ศู นย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนืองมาจากพระราชดําร จํานวน 5 หมู่บ้าน) โดยกิ จกรรมทีได้ดําเนินการ

ได้ แก่ การขยายผลแนวความคิดโครงการอันเนืองมาจากพระราชดํ าร การส่ งเสรมการจัดสวัสดิการชุมชนและ
พั ฒ นากลุ่ ม อาชีพ ตามแนวพระราชดํ า ร และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพหมู่ บ้ า นทุ น ชุ ม ชนขยายผลแนวความคิ ด
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําร
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การพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดําร หมายถึง การพัฒนาทุนชุ มชนให้ เข้มแข็ง และใช้ประโยชน์

ในการพั ฒนาหมู่ บ้านให้ เข้ มแข็ ง โดยน้ อมนําแนวพระราชดํ าร และองค์ ความรูจ้ ากการดํ าเนิ นงานโครงการ

อั นเนื องมาจากพระราชดํ าร และศู นย์ศึกษาการพัฒ นาอั นเนื องมาจากพระราชดํ าร มาดําเนินงานพั ฒนาทุน
ชุ ม ชนตามแนวพระราชดํ า ร มาพั ฒ นาทุ น ชุ ม ชน ทั ง ๕ ด้ า น ได้ แ ก่ ทุ น ธรรมชาติ ทุ น กายภาพ ทุ น การเง น
ทุนมนุษย์ และทุนสังคม

หมู่ บ้านทุนชุ มชนขยายผลตามแนวพระราชดํ าร หมายถึ ง หมู่ บ้านในพืนทีโครงการพระราชดํ าร และ

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําร และหมู่บ้านนอกพืนที ซึงได้ รบ
ั งบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนา
ชุ มชน ในการน้ อมนําหลั กองค์ ความรูซ
้ ึงพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานมาประยุกต์ และปรับใช้ในการแก้ไขปญหา และพัฒนาเพือให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่ างยั งยืน ได้ แก่ หลั ก องค์ ความรู ้ 6 มิ ติ องค์ ความรู ก
้ ารดํ าเนิ นงานโครงการอั นเนื องมาจากพระราชดํ าร
8 ประเภท และหลักการทรงงาน เปนต้น

ทุนชุ มชน หมายถึง สิ งต่ าง ๆ ทีมีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึงมีความสําคัญต่ อการดํารงชีวตทังทีมีอยู่หรอ

เกิ ดขึ นเองในธรรมชาติ และทีมนุ ษย์ สร้างขึ น รวมทั งมี คุ ณค่ า ทางจิตใจหรอมี คุ ณค่ าเปนเงนตรา ซึงจําแนก
ประเภทของ “ทุน” ได้เปน 2 ส่วน คือ ทุนการเงน และทุนทีไม่ใช่เงน

ทุ นการเง น หมายถึง ทรัพยากรทีเปนเงนตราทีประชาชนใช้เพือบรรลุวัตถุประสงค์ในการดํารงชีวต

และโอกาสทางการเงนทีประชาชนสามารถใช้เปนยุทธศาสตร์ในการดํารงชีวต เช่น เงนสด หุ้น อัญมณี กระแส
หมุนเวยนของเงน การบรโภค การผลิต และทุนทีมาจากรายได้อืน ๆ เปนต้น
ทุนทีไม่ใช่เง น จําแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่

1. ทุ นมนุษย์ (Human Capital) หมายถึ ง คุ ณสมบั ติด้า นต่ า ง ๆ ของคนทุก เพศทุ กวั ย ในชุ มชน

ที มี คุ ณ สมบั ติ ใ นด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย อายุ ขั ย / ด้ า นการศึ ก ษาภู มิ ป ญญา ขี ด ความสามารถ/ ด้ า นฐานะทาง
เศรษฐกิ จ ความยากจน รารวยของคนในครัวเรอน ความรูภ
้ ูมิปญญา

2. ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง ทรัพยากรทางสั งคมทีประชาชนใช้เพือการดํารงชีพรวมทัง

ความไว้เนือเชือใจ การยอมรับซึงกันและกั น ความเชือถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมทีสื บทอดมายาวนาน

3. ทุ น กายภาพ (Physical Capital) หมายถึ ง สิ งที มนุ ษ ย์ ส ร้า งขึ นเพื ออํ า นวยความสะดวกใน

การดํารงชีวต หรอเปนปจจัยพืนฐานในการผลิตทีสนับสนุนการดํารงชีวตของประชาชน เช่น การคมนาคมขนส่ง
ระบบไฟฟา ประปา ระบบพลังงาน การสือสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ โบราณสถาน หรอสิงปลูกสร้างต่ าง ๆ

4. ทุ น ธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึ ง ทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้ อ มต่ า ง ๆ ที เปน

ตั วกํ าหนดศั กยภาพในการดํารงชีวตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุ มชน แหล่ งนาธรรมชาติ เช่น ปาไม้
ดิน นา ภูเขา ทะเล เกาะ สัตว์ปา แร่ธาตุ พลังงาน นาพุ พืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหาร

- 122 หลักการองค์ความรู ้ 6 มิ ติ หมายถึง การพัฒนาชุมชนตามหลั กการองค์ความรู ้ โดยปรับนาหนัก
แต่ ละเรอง ตามสภาพภูมิสังคมและสภาพปญหาในแต่ ละพืนที เน้นการพัฒนาชุ มชนตามหลักการองค์ความรู ้
ใน 6 มิติ ได้ แก่ ดิน นา เกษตร พลังงานทดแทน ปา และสิงแวดล้อม โดยจะปรับนาหนักของแต่ละเรองตามสภาพ
ภูมิสังคมและสภาพปญหาของชุ มชนในแต่ละพืนที ซึงองค์ความรู ้ 6 มิติ จะมีลักษณะทีแตกต่างกัน เช่น มิตินา
จะเน้นการพัฒนาแหล่งนา การเก็ บนาให้ อยู่ในประเทศให้ นานทีสุ ด โดยจะให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วเคราะห์ปญหาและพัฒนามากทีสุ ด และให้ชุมชนเปนเจ้าของโครงการเพือทีจะนําไปสู่ การพัฒนาทียังยืน
การดําเนินงานโครงการอันเนื องมาจากพระราชดําร องค์ ความรู ้ 8 ประเภท หมายถึง องค์ความรู ้
การดําเนินงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําร 8 ประเภท ตามแนวพระราชดํารพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี
1. การพัฒนาด้านแหล่งนา

2. การพัฒนาด้านการเกษตร

๓. การพัฒนาด้านสิงแวดล้อม

4. การพัฒนาด้านส่งเสรมอาชีพ

5. การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข

6. การพัฒนาด้านคมนาคม

7 .การพัฒนาสวัสดิการสั งคม

8. การพัฒนาด้านอืน ๆ

หลักการทรงงาน หมายถึ ง หลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงยึดการดําเนินงานในลักษณะทางสายกลางทีสอดคล้องกั บสิงทีอยู่
รอบตั ว และสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ร ง ทรงมี ค วามละเอี ย ดรอบคอบและทรงคิ ด ค้ น แนวทางพั ฒ นาเพื อมุ่ ง สู่
ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด โดยมี 27 หลักการทรงงาน ดั งนี
๑. ซือสัตย์ สุ จรต จรงใจต่ อกั น
ทรงมีพระราชดํารัส เรอง ความซือสั ตย์ สุ จรต จรงใจต่ อกั นอย่างต่ อเนืองตลอดมา เพราะเห็ นว่า
หากคนไทยทุ กคนได้ ร ว่ มมื อกั นช่วยชาติ พั ฒนาชาติ ด้ วยความซือสั ตย์ สุ จร ต จร งใจต่ อกั นแล้ ว ประเทศไทย
จะเจรญก้าวหน้าอย่างมาก
2. อ่อนน้อม ถ่อมตน
การอ่อนน้ อมถ่ อมตน เปนคุณสมบัติทีทุกคนพึงมี พึงปฏิ บัติใ ห้ เปนปกติ วสั ยซึงทําให้ สังคม
มี ความสมานฉั นท์ ทรงปฏิ บัติให้ เห็ นมาโดยตลอด ทรงอ่ อนน้ อมมากเวลาทีเสด็ จฯ ไปเยียมราษฎร ทรงโน้ม
พระวรกายไปหาประชาชน คุกเข่าหน้าประชาชน ถามทุกข์สุข ปรกษาหารอเปนชัวโมง ๆ ประชาชนนังพับเพี ยบ
พระองค์ท่านก็ ทรงทรุดพระวรกายนังพับเพียบบนพืนเดียวกัน
๓. ความเพี ยร
ความเพี ย รเปนคุ ณ สมบั ติ ที จะทํ า ให้ ง านสํ า เร็จ ต้ อ งมี ค วามมุ่ ง มั น โดยเฉพาะการทํา งาน
เพือประโยชน์ส่วนรวม ทรงปฏิบต
ั ิให้ เห็นโดยทรงเรอใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึนฝงทีสั ตหีบ ทรงใช้เวลา
เดิ นทาง ๑๗ ชัวโมง บนเร อขนาดยาวเพี ย ง ๑๓ ฟุ ต ลํ า เรอแคบ ๆ ทรงแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การใช้ความเพี ย ร
ในการทํางานให้สําเร็จ
๔. รู ้ รัก สามัคคี
ทุกยุคทุกสมัย

“รู ้ รัก สามัคคี” เปนพระราชดํารัสทีมีค่าและมีความหมายลึกซึง พร้อมทังสามารถปรับใช้ได้กับ

- 123 ๕. ทําเรอย ๆ ทําแบบสั งฆทาน

ปญหาต่ าง ๆ ของประเทศชาติ เกิ ดขึ นอย่างไม่รูจ้ บ จําเปนต้ องทุ่มเทกําลังความสามารถ

เข้าไปแก้ไข จะหยุดการทํางานไม่ได้ จึงต้ องทําเรอย ๆ ไม่สามารถหยุดงานช่วยเหลือประชาชนได้ โดยพระองค์

ทรงงานมาตลอด ๗๐ ป “หลั ก สั ง ฆทาน” มี ค วามหมายคื อ “ให้ เ พื อให้ ” เปนการให้ โ ดยไม่ เ ลื อ ก ไม่ ห วั ง
ผลตอบแทน และไม่เลือกปฏิบัติ

๖. มี ความสุ ขในการทําประโยชน์ ให้ กับผู้ อื น

ความสุ ขเปนเรองของการทําประโยชน์ให้เกิดขึน ซึงความสุ ขทีแท้จรงคือ การทําประโยชน์

ให้ ผู้อืน มิใช่ทําให้ ตนเองเพียงเท่านั น ต้ องสร้างประโยชน์กับคนอื น เมือคนอืนมี ความสุ ขแล้วเราก็ มีความสุ ขด้ วย
โดยความสุขของผู้อืน คือความสุขส่วนรวมนันเอง เราต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน
๗. ศึ กษาข้อมูลอย่างเป นระบบ ทํางานอย่างผู้รูจ้ ร ง

การทีจะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึงจะทรงศึ กษาข้อมูลรายละเอียดอย่าง

เปนระบบ ทังข้อมูลเบืองต้ นจากเอกสารและแผนที ตลอดจนสอบถามจากเจ้าหน้าที นักวชาการ และราษฎร
ในพื นที ให้ ไ ด้ ร ายละเอี ย ดที ถู ก ต้ อ ง รวมทั งศึ ก ษาตรวจสอบและทอดพระเนตรในพื นที จร ง เพื อที จะ

พระราชทานความช่วยเหลื อได้ อย่างถู กต้ องรวดเร็วตรงตามความต้ องการของประชาชน และสอดคล้ องกั บ
สภาพแวดล้ อมรัก สามั คคี ” เปนพระราชดํารัสทีมี ค่าและมี ความหมายลึ กซึง พร้อมทังสามารถปรับใช้ได้ กับ
ทุกยุคทุกสมัย

๘. ระเบิดจากข้างใน

ทรงมุ่ ง เน้ นเร องการพั ฒ นาคน ดั ง พระราชดํ า รัส ว่ า “ระเบิ ดจากข้ างใน” หมายความว่ า

ต้ องสร้างความเข้มแข็งให้ คนในชุ มชนทีเราเข้าไปพัฒนาให้ มีสภาพพร้อมทีจะรับการพัฒนาเสียก่ อน แล้ วจึง
ค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนําเอาความเจรญหรอบุคคลจากสั งคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนทียังไม่ทัน
ได้มีโอกาสเตรยมตัว หรอตังตัว อย่าให้ โดยทีผู้รบ
ั ยังไม่พร้อมทีจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที
๙. ทําตามลําดั บขั น

ในการทรงงานพระองค์ จ ะทรงเร มต้ น จากสิ งจํา เปนที สุ ด ของประชาชนก่ อ น ได้ แ ก่

สาธารณสุข เมือมีรา่ งกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทําประโยชน์ด้านอืน ๆ ต่อไปได้ จากนันจะเปนเรอง
สาธารณูปโภคขันพืนฐานและสิงจําเปนในการประกอบอาชีพ
๑๐. ภู มิสังคม

การพั ฒ นาใด ๆ ต้ อ งคํ า นึ ง สภาพภู มิ ป ระเทศของบร เวณนั น ๆ ว่ า เปนอย่ า งไร และ

สั งคมวทยาเกียวกับลักษณะนิ สัยใจคอของคน ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมในแต่ ละท้องถิ นทีมีความแตกต่ างกัน
และใช้หลักในการปรับตัวให้ อยู่กับธรรมชาติให้ได้
๑๑. องค์รวม

ในการทีจะพระราชทานพระราชดํารเกี ยวกั บโครงการหนึงนัน จะทรงมองเหตุการณ์ทีจะ

เกิ ด ขึ นและแนวทางแก้ ไ ขอย่ างเชือมโยง อย่ า งครบวงจร ทรงเร ยกว ธีนี ว่ า องค์ ร วม (Holistic) หมายถึ ง

การมองเหตุการณ์ทีจะเกิ ดขึนแบบบู รณาการ และกําหนดแนวทางแก้ ไขอย่างเชือมโยง โดยพิจารณาครบทุกด้ าน
ของปญหา พร้อมแนวทางแก้ไขอย่างเชือมโยงกันเปนระบบ

- 124 ๑๒. ประหยัด เรยบง่าย ได้ ประโยชน์ สูงสุ ด

ในเร องของความประหยั ด นี ประชาชนชาวไทยทราบกั น ดี ว่ า เร องส่ ว นพระองค์

ทรงประหยัดมากดังทีเราเคยเห็นว่า หลอดยาสี พระทนต์นันทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร หรอฉลองพระองค์แต่
ละองค์ทรงใช้อยู่เปนเวลานาน

๑๓. ขาดทุนคือกําไร

การพัฒนาเพือการอยู่ดีกินดีของประชาชนนัน อย่าไปนึกหวังกําไรหรอผลตอบแทนแต่

อย่างเดียว ทําอะไรต้องลงทุนลงแรงและปจจัยบางอย่างเสี ยก่อนเพือสร้างผลกําไรในอนาคต คือ ความอยู่ดี
มีสุขของประชาชน

๑๔. ปลูกปาในใจคน

ปาไม้ เ ปนปจจัย สํ า คั ญ ของชีว ตมนุษย์ หากไม่ มี ก ารปลู ก จิต สํ า นึ ก ในการรัก ษาปาไม้

ให้ กับทุกคนแล้ว จะทําให้ การดํารงชีวตของมนุษย์เปนไปด้ วยความยากลําบาก เจ้าหน้าทีของรัฐดูแลรักษาปาไม้

ด้ วยหน้ าทีพึ งกระทํา แต่ ชาวบ้านจะสามารถดู แลและหวงแหนปาไม้ ด้วยจิตสํานึกเพื อรักษาปจจัยแห่ งชีวต
ของตนเอง

๑๕. ใช้ธรรมชาติ ชว่ ยธรรมชาติ

ทรงเข้ าใจถึ งธรรมชาติ และต้ องการให้ ประชาชนใกล้ชิดกั บธรรมชาติ ทรงมองเห็ นถึง

ปญหาของธรรมชาติ ไ ด้ อ ย่ า งละเอี ย ด หากเราต้ องการแก้ ไ ขปญหาธรรมชาติ จึง จํา เปนต้ อ งใช้ธรรมชาติ

เข้ าช่วยเหลื อ ไม่ ว่าจะเปนการบําบัดนาเสี ยด้ วยการใช้นาดี ไล่ นาเสี ย โดยอาศั ยหลั กแรงโน้มถ่ วงตามธรรมชาติ
(Gravity Flow)

๑๖. อธรรมปราบอธรรม

ทรงนําความจรงในเรองความเปนไปแห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเปน

หลั กการแนวปฏิบัติทีสําคั ญในการแก้ ปญหาและเปลี ยนแปลงสภาวะทีไม่ ปกติ ให้เข้ าสู่ ปกติ ทรงคิ ดค้ นว ธี
บําบัดนาเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิงสกปรกปนเปอนในนา และเปนทีมาของ “อธรรมปราบอธรรม”
๑๗. ประโยชน์ส่วนรวม

ทรงเห็ น ว่ าการทํา งานทุ ก อย่ า งของเรานั นมี ผ ลเกี ยวเนื องถึ งประโยชน์ ส่ว นรวมของ

บ้านเมืองและประชาชนทุกคน เพราะฉะนันจึงจําเปนทีจะต้ องปฏิบัติหน้าทีทุก ๆ ประการให้ บรสุ ทธิ บรบูรณ์

โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ้ ความสามารถ การปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชดําร
ในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเปนสําคัญ
๑๘. การพึ งตนเอง

การพั ฒนาตามแนวพระราชดํ าร ในเบืองต้ นเปนการแก้ ไขปญหาเฉพาะหน้ า เพือให้

ประชาชนมี ความแข็งแรงพอทีจะดํารงชีวตได้ และขั นตอนต่ อไปคื อ การพัฒ นาให้ ประชาชนสามารถอยู่ใน
สั งคมได้ ตามสภาพแวดล้อม สามารถพึงตนเองได้อย่างยังยืน
๑๙. เศรษฐกิ จพอเพียง

เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเปนหลั ก ความคิ ด ที จะดํ า เนิ น การเร องต่ า ง ๆ เพื อนํ า ชี ว ตไปสู่

ความสมดุล มันคง และยังยืน เสมือนเปนการวางฐานรากของตั วอาคาร

- 125 ๒๐. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

เข้าใจ : ทําอะไรต้ อ งเข้ า ใจปญหา เข้ า ใจหนทางแก้ ไ ข เข้ า ใจกระบวนการจัด การและ

ปรับความเข้าใจระหว่างผู้ให้ ผู้รบ
ั เสียก่อน ให้เข้าใจซึงกันและกั น

เข้าถึง : เมือเข้ าใจระหว่างกันทุกประการครบถ้วนแล้ว ต้ องเข้าถึงการกระทํา สร้างความ

ร่วมมือจากผู้เกียวข้อง เข้าถึ งเครองไม้เครองมือและวัสดุอุปกรณ์ และความสามัคคี รว่ มจิตร่วมใจของผู้ปฏิบต
ั ิ
ร่วมไม้รว่ มมือกันทํางาน

พั ฒ นา : เมื อต่ า งฝายต่ า งเข้ า ใจกั น แล้ ว เข้ า ถึ ง กั นแล้ ว การพั ฒ นาก็ จะดํ า เนิ นการไป

อย่ า งยั งยื น ไม่ ส่ ง ผลกระทบที ติ ด ลบต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ งแวดล้ อ มและการเมื อ ง หากแต่ นําไปสู่
ความสมดุล มันคง และยังยืน

๒๑. แก้ ปญหาที จุดเล็ก คิด Macro เรม Micro

ทรงมองปญหาในภาพรวม (Macro) ก่ อ นเสมอ แต่ ก ารแก้ ไ ขปญหาของพระองค์ จ ะ

เรมจากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปญหาเฉพาะหน้าทีคนมักจะมองข้าม
๒๒. ไม่ติดตํารา ทําให้ ง่าย

การพั ฒ นาตามแนวพระราชดํ า ร มี ลั ก ษณะของการพั ฒ นาที อนุ โ ลม และรอมชอมกั บ

สภาพธรรมชาติสิงแวดล้อมและสภาพของสั งคมจิตวทยาแห่งชุมชน
๒๓. การมีส่วนร่วม

ในการทรงงานพระองค์ ทรงเปดโอกาสให้ ทุกฝาย ทังประชาชนหรอเจ้าหน้าทีทุกระดั บ

ได้ มาร่วมกั นแสดงความคิ ด หรอทีเรยกประชาพิ จารณ์ เพื อรับทราบปญหาและความต้ องการของประชาชน
โดยให้เอาชาวบ้านเปนครู

๒๔. พออยู่พอกิ น

ให้ ป ระชาชนสามารถอยู่ อ ย่ า ง “พออยู่ พ อกิ น ” ให้ ไ ด้ เ สี ย ก่ อ น แล้ ว จึง ขยั บ ขยายให้ มี

ขีดสมรรถนะทีก้าวหน้าต่ อไป การดําเนิ นชีวตให้พออยู่พอกินนัน ต้องมีทรัพยากรให้เพียงพอต่ อการดํารงชีวต
ต้ อ งอาศั ย ความอุ ดมสมบู รณ์ ข องทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้ อ มเปนสํ า คั ญ หากขาดแคลนจะทํา ให้

ไม่เพียงพอ อดอยาก ไม่ มันคงในชีวต จํานวนประชากรเพิมขึนทุกวันแต่ ทรัพยากรลดลงทุกที ภาวะขาดแคลน
ย่ อ มเกิ ด ขึ น ทรงแก้ ไ ขปญหาทุ ก ด้ า นเกี ยวกั บ ทรัพ ยากรธรรมชาติ ทรงฟนฟู แ ละรัก ษาความสมดุ ล ของ
ทรัพยากรธรรมชาติทเสี
ี ยไป เพือสร้างความยังยืนให้เกิดขึน เพราะเปนพืนฐานการดํารงชีวตของมนุษย์
๒๕. บร การรวมที จุดเดี ยว

การบรการรวมทีจุดเดียวสําหรับเกษตรกรเปนรูปแบบการบรการแบบเบ็ดเสร็จ

หรอ One Stop Services ทีเกิดขึนเปนครังแรกในระบบบรหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย

เพือประโยชน์แก่ประชาชนทีจะมาขอใช้บรการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ ย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อั นเนื องมาจากพระราชดํ า รเปนต้ นแบบในการบร การรวมทีจุ ดเดี ย ว ซึงมี หน่ ว ยงานราชการต่ า ง ๆ มาร่ว ม
ดําเนินการและให้บรการประชาชน ณ ทีแห่งเดียว

- 126 ๒๖. ร่า เร ง ร นเร ง คึ ก คั ก คร กคร น กระฉั บ กระเฉง มี พ ลั ง เปนปจจัย ของการทํา งานที มี

ประสิทธิภาพ

การทํ า งานให้ สํ า เร็จ และมี ป ระสิ ท ธิภ าพต้ อ งอาศั ย จิต ใจเปนเร องสํ า คั ญ ต้ อ งสร้า ง

บรรยากาศรอบตั วให้ มีความสุ ข ไม่ เครยด ทรงมี พระราชดํ ารัสว่า ทํางานต้ องสนุกกั บงานมิฉะนั นเราจะเบือ
และหยุดทํางานในระยะต่อมา ดังนัน ปจจัยของการทํางานทีมีประสิทธิภาพ คือ ร่าเรง รนเรง คึกคัก ครกครน
๒๗. ชัยชนะของการพัฒนา

การแก้ ไ ขปญหาชี ว ตความเปนอยู่ ข องประชาชน ปญหาทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ

สิ งแวดล้ อม เปนเหมือนการเข้ าสู่ สงครามทีไม่ ได้ ใช้อาวุธในการแก้ ไขปญหา แต่ ใ ช้การพัฒนาเปนเครองมื อ
แก้ ไขปญหาต่าง ๆ และทุกครังทีสามารถแก้ไขปญหาได้ สําเร็จ จึงถือเปนการได้รบ
ั ชัยชนะโดยการพัฒนา
เปาหมาย

เพื อพั ฒนาหมู่ บ้านในพื นทีโครงการพระราชดํ าร และโครงการอั นเนื องมาจากพระราชดํ าร

ในการน้อมนําหลักองค์ความรูซ
้ งพระบาทสมเด็
ึ
จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิ ต ร ได้ พ ระราชทานมาประยุ ก ต์ แ ละปรับ ใช้ใ นการแก้ ไ ขปญหา และพั ฒ นาให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ

สภาพแวดล้อมตามวถีแห่งธรรมชาติในแต่ละพืนทีเพือให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยังยืน ได้แก่ หลักองค์ความรู ้
6 มิติ องค์ความรูก
้ ารดําเนินงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําร 8 ประเภท และหลักการทรงงาน

ขันตอนกระบวนการ
1. พัฒนากรผู้ รบ
ั ผิ ดชอบหมู่ บ้านทุนชุ มชนศึ กษา หาความรู ้ ทําความเข้าใจเกี ยวกั บการพัฒนาทุน
ชุ ม ชนตามแนวพระราชดํ า ร หลั ก องค์ ค วามรู ้ 6 มิ ติ องค์ ค วามรู ก
้ ารดํ า เนิ น งานโครงการอั น เนื องมาจาก
พระราชดําร 8 ประเภท และหลักการทรงงาน 27 ข้อ รวมทังกิจกรรมในโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําร
ทีอยู่ในหมู่บ้าน

๒. ค้นหา และระบุทน
ุ ชุ มชนทีมีอยู่ในหมู่บา้ น

3. จั ด ประชุ ม แก่ แ กนนํ า ผู้ นํา กลุ่ ม องค์ ก ร และประชาชน ในหมู่ บ้ า นทุ น ชนขยายผล

เพือทบทวน สร้างความเข้าใจ เกียวกั บการพัฒนาทุนชุ มชนตามแนวพระราชดําร หลักองค์ความรู ้ 6 มิติ องค์ความรู ้
การดําเนิ นงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดํ าร 8 ประเภท และหลักการทรงงาน 27 ข้อ รวมทังกิจกรรม
ในโครงการ อันเนืองมาจากพระราชดําร

4. ร่วมกั นกับ แกนนํา ผู้นํา กลุ่ ม องค์กร และประชาชน ในหมู่บ้านทุนชุ มชนขยายผล วเคราะห์

ทุนชุ มชนทีมีอยู่ในหมู่บ้าน เพือนํามาใช้ประโยชน์ โดยกําหนดเปนโครงการ/กิ จกรรม ในการแก้ ไขปญหา และ
พัฒนาหมู่บา้ น โดยใช้หลักองค์ความรู ้ ๖ มิติ องค์ความรูก
้ ารดําเนินงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําร 8
ประเภท และหลักการทรงงาน 27 ข้อ มาปรับใช้สู่การแก้ไขปญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน

5. สนับสนุนให้ มีการบรรจุ โครงการ / กิจกรรม ในแผนชุมชน และ สนับสนุนขับเคลือนโครงการ/กิจกรรม

6. ประสานงานหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือขอรับการสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรม / โครงการ
7. รายงานผลการดํ าเนิ นงานให้ จังหวัด และอําเภอ ทราบ ภายในเดื อน กรกฎาคม ของทุกป

ให้ คนสําราญ งานสําเร็จ กลไกการขับเคลือนงานทุนชุมชน
เนื องจาก สํ า นั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเง นชุ ม ชน มี บ ทบาทภารกิ จ ในการเสร มสร้า ง

ทุนชุ มชนให้มีธรรมาภิบาล โดยทุนชุ มชนต้ องมีการบรหารโครงการ บรหารหนี และบรหารสัญญาทีมี

ประสิ ทธิภาพ และส่ งเสรมให้คนในชุมชนมีอาชีพ รายได้ มีคุณภาพชีวตทีดี มันคง มี ความรู ้ และวนัย

ทางการเงนรวมถึงเปนหลักประกั นในการดําเนิ นชีวตอย่างมีความสุ ข ในป พ.ศ.๒๕๖๒ สํานักพัฒนาทุนฯ
ได้ดําเนินโครงการเพิมศักยภาพกองทุนชุ มชนด้านการบรหารโครงการ บรหารหนี และบรหารสัญญา
ร่วมกั บสํ านั กงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร โดยให้ อําเภอแต่ งตัง ทีม “คู่หู คู่คิด Move for fund

team” เปนกลไกหลักในการขับเคลือนงานทุนชุ มชน ซึงประกอบด้วย พัฒนากรผู้รบ
ั ผิดชอบงานทุน
ชุ มชน / พัฒนากร ผู้ประสานงานตําบล ปราชญ์ทีมีความเชียวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพือการผลิต
ปราชญ์ทีมีความเชียวชาญด้านโครงการแก้ ไขปญหาความยากจน และ คณะกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน โดยมีภารกิจ ดั งนี

1) ส่งเสรมการตรวจสุขภาพทางการเงนกองทุนชุมชนด้วยแบบประเมินธรรมาภิบาล
2) ส่งเสรมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนในการกู้เงนไปประกอบอาชีพ

3) ส่ ง เสรมการบรหารโครงการ บรหารสั ญ ญา และการบรหารหนี ด้ ว ย Mobile Clinic

สร้างสุขกองทุนชุมชน

4) ส่งเสรมให้ประชาชนมีการออมเชิงคุณภาพ
5) ส่งเสรมกิจกรรมเครอข่ายกองทุนชุ มชน

6) ส่งเสรมให้สมาชิกครัวเรอนให้มีการลด ปลดหนีกองทุนทีกู้ยืม

7) เฝาระวังปญหาข้อร้องเรยนอันอาจจะเกิดขึนของกองทุนต่าง ๆ

8) ส่งเสรมการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสรมการจัดตังสถาบันการเงนประชาชน
9) ติดตามผลการดําเนินงานกองทุนชุ มชน
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เทคนิค
การทํางานกองทุนชุมชน

จากการดําเนินงานกองทุนชุมชนต่าง ๆ พีน้องพัฒนากรในพืนที ได้ สะท้อนปญหาอุปสรรค ต่าง ๆ

ทั งในด้ า นการบรหารจัด การคน และการบร หารจั ด การกลุ่ ม ซีงมี แ บบวั ด จากการประเมิ น ศั ก ยภาพ

กองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ดั งนัน สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงนชุมชน จึงได้ ระดมความคิดเห็น
จาก พีน้องชาว พช. ทังในระดั บจังหวัด และอําเภอ ในการขจัดปญหา อุปสรรคต่ าง ๆ เพือให้ การทํางาน
กองทุนชุมชน บรรลุเปาหมายอย่างมีคุณภาพ คนสําราญ งานสําเร็จ ดังนี

1. เน้ นยาภารกิ จให้ ชด
ั เจน โดย จัดประชุ ม อบรม สร้างความรูค
้ วามเข้าใจ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ

การบันทึกการประชุม การจัดทําระบบบัญชี การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทํางาน และมอบหมายงาน
เปนลายลักษณ์อักษร

2. ทบทวนระเบียบ แนวทาง ให้เปนปจจุบัน พร้อมทังสํารวจความต้องการของสมาชิกอย่างน้อยปละ 1 ครัง

3. กํ าหนดวธีปฏิ บัติให้ชด
ั เจน และประกาศให้ ทราบทังทางวาจา เอกสาร และปฏิ บัติตามข้ อกําหนด

อย่างเคร่งครัด สมาเสมอ เช่น กําหนดวันส่ งสั จจะให้ ชด
ั เจน ออกหนังสือแจ้งเตื อนลูกหนีก่ อนกําหนดเวลาชําระหนี
นัดประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน กําหนดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกลุ่ม ให้เปนประเพณีของชุมชน
4. ร่วมกับคณะกรรมการติดตามหลังให้ยืมเงนเพือตรวจสอบแนวทางการใช้เงนตามวัตถุประสงค์
5. จัดตังเครอข่ายพีสอนน้อง

6. สํ า หรับ ลู ก หนี ที มี ป ญหา ดํ า เนิ น การติ ด ตามโดยพบเปนรายบุ ค คลเพื อหาแนวทางร่ว ม

ในการแก้ปญหา ปรับโครงสร้างหนี และติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชด
ิ

7. ส่ ง เสร ม ให้ ค ณะกรรมการและสมาชิ ก มี ว นั ย ในการออม จัด ทํ า บั ญ ชีค รัว เร อน ความรู ้

ความเข้าใจ การออมเชิงคุณภาพ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกเรองสาธารณประโยชน์ในชุมชน
8. ในกรณีที ไม่มีพืนทีสาธารณะ เจ้าหน้าทีร่วมประสานขอใช้สถานทีราชการ พืนทีสาธารณในพืนที

9. จัดทําปายประชาสั มพันธ์กิจกรรมข้อมูลต่ าง ๆ ให้ ชด
ั เจน และตั งอยู่ในทีสาธารณะ สามารถ

เห็นได้ทุกคน

10. ประชาสั มพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในทีประชุมประจําเดือนของหมู่บ้าน อย่างสมาเสมอ
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10. ประชาสั มพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในทีประชุมประจําเดือนของหมู่บ้าน อย่างสมาเสมอ

11. ส่ ง เสร ม สนั บ สนุ น ให้ ก ลุ่ ม จั ด หาอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ช้ ใ นการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และ

ดําเนินงานกลุ่มฯ

12. ให้ ค ณะกรรมการสร้า งแรงจู ง ใจ เทคนิ ค ต่ า ง ๆ เพื อให้ ส มาชิ ก เข้ า ร่ว มประชุ ม เช่ น

มีอาหารเลียง มีรางวัลในการเข้าร่วมประชุม ลดดอกเบีย

13. มี กิ จ กรรมสร้า งความสั ม พั น ธ์ใ ห้ กั บ คนในชุ ม ชน เช่น ศึ ก ษาดู ง าน กิ จ กรรมประเพณี

วัฒนธรรม มอบของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ

14. ส่ งเสรมให้ คณะกรรมการจัดกิ จกรรมลดรายจ่ายในครัวเรอนของสมาชิก เช่น ปลู กพื ชผั ก

สวนครัว เลียงสัตว์ ฯลฯ

15. สร้างคณะกรรมการรุน
่ ใหม่

16. เจ้าหน้าทีติดตามให้กําลังใจ สร้างความตระหนัก รับฟงปญหา อุปสรรคต่ าง ๆ อย่างใกล้ชด
ิ

และเข้าร่วมประชุมอย่างสมาเสมอ

เคล็ดลับดี ๆ จากพีน้องในพืนที เพือเปนแนวทางในการปฏิบัติในการส่งเสรมให้ทุนชุมชน สามารถเปนทีพึง
และแก้ ไขปญหา ให้กับคนในชุมชน ซึงจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมันคงต่อไป
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