คำนำ
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจที่สาคัญคือ การพัฒนาทุนชุมชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทุนชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิดกองทุนชุมชนเป็นแหล่งทุนที่เกิดจากการบริหารจัดการ
โดยคนในชุมชน สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนในชุมชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิ น ชุ ม ชน จึ ง ได้ จั ด ท า คู่ มื อ กำรด ำเนิ น งำนกองทุ น ชุ ม ชน
(Community Development Financial Organization Cookbook) สาหรับพัฒนากรขึ้นเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และให้ความสาคัญในการขับ เคลื่ อนการดาเนินงานกองทุนชุ มชน กับ ผู้ปฏิบัติงานในพื้ นที่
ใช้ เป็ นแนวทางในการขับ เคลื่ อนการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้เกิดประสิทธิ ภ าพ สามารถส่งเสริม
สนับสนุน ให้คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง
และสามารถส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมต่อไป
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ความเป็ นมา...

สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2552 ตามกฎกระทรวง
แบ่ งส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุ มชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ได้มี ผ ลบั งคับ ใช้ ตั้งแต่วันที่ 8
เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีภารกิจ คือ “เสริมสร้างและพัฒนาระบบทุ นชุมชน การบริหารจั ดการทุน ชุ ม ชน
การแสวงหาแหล่งทุนและความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบ วิธีการด้านการขยายกิจกรรมของชุ มชน เพื่อพัฒนา
ระบบทุนชุมชนให้มีความมั่นคงผ่านกระบวนการจัดการโดยชุมชน
แน่นอนเลยว่า การทางานของสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน คงหนีไม่พ้นคาว่า “ทุน” ไม่ว่าจะเป็น
“ทุนการเงิน” และ “ทุนที่ไม่ใช่เงิน” (สิ่งที่เป็นมูลค่าหรือมีคุณค่าที่มิใช่เงินตรา แต่หมายถึงสิ่งที่มีความสาคัญต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคน เช่น ความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ของคน ทุนทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี) ประกอบด้วย
ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(1) สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
(2) ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
(3) เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
(4) เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชน
ให้มีธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมาย “กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นจานวน 27,000 กลุ่ม ภายในปี 2565”

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

กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร
แผนงานโครงการ งบประมาณของสานัก ฯ
ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การด าเนิ น งาน จั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล
คิดถึงโทร. 02-1416089

กลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ
งานทุ น ชุ ม ชนตามแนวพระราชด า ริ
งานศูนย์เรียนรู้ทุนชุ มชน งาน อพ.สธ.
งานศู น ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ น
คิดถึงโทร. 02-1416099

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
ง า น ก ลุ่ ม อ อ ม ท รั พ ย์ เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต
งานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ศู น ย์ ส าธิ ตการตลาด งานธุ รกิ จ ชุ ม ชน
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คิดถึงโทร. 02-1416098

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

กลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน
งานตรวจสอบและประเมินผลกองทุนชุมชน
ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
กฎหมาย จัดการเรื่องร้องเรียน
คิดถึงโทร. 02-1416377

งานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
งานเครือข่ายกองทุนชุมชน
งานสวัสดิการชุมชน
ถึงทโทร.
02-1416100
จั ดคิทดายุ
ธศาสตร์
แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร แผนงาน
โครงการ งบประมาณของส านั ก ฯ ดู แล ติ ดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการด
ฝ่ายอานวยการ าเนิ นงาน จัดทา
ระบบฐานข้อมูล คิดถึงโทร. 02-1416089
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นย์เรียนรู
้ทุนชุมญ
ชนชี งาน
อพ.สธ. งานศูนย์
งานการเงิ
นและบั
อานวยความสะดวก
ศึ ก ษาและพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ น คิ ด ถึ ง โทร. 02ในการทางานของ จนท. ฯลฯ
1416099

คิดถึงโทร. 02-1416374

1
1

การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ความเป็นมา
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต
โดยศาสตราจารย์ ดร.ยุ วั ฒ น์ วุ ฒิ เ มธี อดี ต อธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุม ชน ได้ เ ริ่ ม ทดลองด าเนิ น การครั้ งแรก
เมื่ อ วั น ที่ 6 มี น าคม พ.ศ.2517 จ านวน 2 แห่ ง คื อ ต าบลขั ว มุ ง อ าเภอสารภี จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และ
ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล และต่อมากรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดให้ วันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่ มออมทรั พย์ เ พื่ อ การผลิ ต เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด ของสหกรณ์ ก ารเกษตรเครดิ ต
ยู เ นี่ ย น และสิ น ชื่อเพื่อการเกษตร โดยใช้ "เงิ นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน" ทาให้ คนมีคุณ ธรรม มีการ
ช่ว ยเหลื อ เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่ งปั น ซึ่งกันและกั น เกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกั น ตามวิถีทาง
ประชาธิป ไตย มีการยอมรั บ ฟังความคิดเห็ นของเสี ยงส่ ว นใหญ่ เคารพกฎกติก าที่มาจากข้อตกลงร่ ว มกั น
เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เพื่อจัดสรรผลประโยชน์และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก
ทาให้ชุมชนมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพิงแหล่ งทุนจากภายนอกชุมชน และ
ที่สาคัญที่สุดคือ เป็นการฝึกคนให้มีความอดทน มีสัจจะ มีระเบียบวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล
มีความเหมาะสม พอประมาณกับตนเอง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
แนวคิด
แนวคิดที่ 1 การรวมคนในหมู่บ้านชุมชน ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยรวมคนที่มีฐานะแตกต่างกัน
ให้ช่วยเหลือกันอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า "จนเงินแต่ไม่จนน้าใจ"
แนวคิดที่ 2 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน โดยการรวมกลุ่มออมเงิน แล้วให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุน
ในการประกอบอาชีพ
แนวคิ ด ที่ 3 การน าเงิ น ทุ น ไปใช้ ด าเนิ น การประกอบอาชี พ ด้ ว ยความขยั น ประหยั ด ถู ก ต้ อ ง
เพื่อให้ได้ทุนคืนและมีกาไรเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
แนวคิ ด ที่ 4 การลดต้ น ทุ น ในการครองชี พ โดยให้ ส มาชิ ก มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด
เป็นการรวมตัวกันซื้อรวมตัวกันขาย สามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและปัจจัยการผลิตได้
หลักการ
การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการรวมตัวของประชาชน บริหารจัดการโดยประชาชน
และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน มีหลักการดาเนินงาน ดังนี้
1. ความรู้ สึ กเป็ น เจ้ าของ เป็ น การสร้างความรู้สึ กการเป็นเจ้าของให้ กับสมาชิกทุกคน ทาให้ เกิด
ความรับผิดชอบและช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการดาเนินงานของกลุ่ม
2. การพึ่ ง ตนเอง ฝึ ก นิ สั ย การประหยั ด และอดออม โดยน าเอาคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ 3 ประการ
ของชาวชนบท คื อ ความซื่ อ สั ต ย์ ความทนอด และความอดทน มารวมกั น ในรู ป กลุ่ ม ท าให้ มี ก ารรวม
เงินทุนชุมชนเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอกหมู่บ้าน
3. หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน เพื่อให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ คือ
ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ
4. หลั กการควบคุมกัน เอง สมาชิก กลุ่ ม ฯ ทุกคนจะต้องให้ ความสนใจดูแลความคลื่ อ นไหวและ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน
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คาสาคัญที่ควรรู้
“กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” หมายถึง การรวมตัวของประชาชน เพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ
ซึ่ งกั นและกั น โดยการประหยั ดทรั พย์ แล้ วน ามาสะสมที ล ะเล็ ก ที ละน้ อย เป็ นประจ า สม่ าเสมอ เรี ยกว่ า
“เงินสัจจะสะสม” เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจาเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพหรื อ
เพื่อสวัสดิการของตนเอง และครอบครัว
"สมาชิก" หมายถึง สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งสมัครเข้ามาโดยถูกต้องตามระเบียบและ
ปรากฏรายชื่ออยู่ในทะเบียนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
"เงินสัจจะสะสม" หมายถึง จานวนเงินที่สมาชิกสมัครใจฝากออมไว้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามที่
ให้สัจจะกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน
"เงินสัจจะพิเศษ" หมายถึง เงินที่สมาชิกนามาฝาก นอกเหนือจากเงินสัจจะสะสม สามารถเบิกถอนได้และ
มีดอกผลตามระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการบริ หารกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ต ที่ได้รับการคั ดเลื อก
โดยมติที่ประชุมสมาชิก
"เครือข่าย" หมายถึง เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
"คุณธรรม" หมายถึง คุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ
และความไว้วางใจ
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคน

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

เพื่อพัฒนาสั งคม

1. เพื่อพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็น เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง และ
เพื่อนสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออม จัดตั้งเป็นกองทุน ทาให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุน
ในการกู้ยื มเงิ น ไปประกอบอาชี พ ตามความจาเป็น ของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิ งธุร กิจ สามารถ
เพิม่ รายได้ให้กับครอบครัว
3. เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คม โดยการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม 5 ประการ ปลู ก ฝั ง วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสามัคคี การช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความยุติธรรม
ความเท่าเทียมกันของสมาชิก
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เงินทุนดาเนินการของกลุ่ม
เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อาจได้มาจากเงินต่าง ๆ ดังนี้
1. เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก เงินค่าปรับกรณีผิดสัญญา
2. เงินสัจจะสะสม เป็นเงินที่ได้จากการออมของสมาชิกจานวนเท่า ๆ กัน ทุกเดือน ซึ่งจะจ่ายเงินคืน
เมื่อขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเท่านั้น โดยกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกในรูปของเงินปันผล
3. เงิ น สั จ จะสะสมพิ เ ศษ เป็ น เงิ น รั บ ฝากจากสมาชิ ก ที่ มี เ หลื อ และประสงค์ จ ะฝากไว้ กั บ กลุ่ ม
ซึ่งสามารถถอนไปใช้ได้ตามความจาเป็นและจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลตามระเบียบของกลุ่ม
4. เงินอุดหนุน กลุ่มอาจได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรอื่น ๆ
5. เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ
6. รายได้อื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ย เงินบริจาค
สมาชิก
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มี ๓ ประเภท ดังนี้ คือ
๑. สมาชิ ก สามั ญ ได้ แ ก่ บุ ค คลธรรมดาในหมู่ บ้ า นหรื อ ต าบลทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ที่ ส มั ค รเข้ า มาเป็ น
สมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
๒. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่ม องค์กร ภายในหมู่บ้านหรือตาบล ที่ทางราชการสนับสนุน และรับรอง
ฐานะที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
๓. สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ได้ แ ก่ ข้ า ราชการ คหบดี ภิ ก ษุ สามเณร บุ ค คลที่ มี ค วามสนใจ และ
ให้การสนับสนุนกลุ่มโดยไม่หวังผลตอบแทนตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
คณะกรรมการกลุ่ม
คณะกรรมการกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการ ๔ คณะ แต่ ล ะคณะ
มีจานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีห น้าที่ กาหนดระเบียบข้ อบั งคั บ จัดทาบัญชี / ทะเบี ยน เอกสาร
บริหารงานต่าง ๆของกลุ่ม
๒. คณะกรรมการเงิ น กู้ มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาค าร้ อ งขอกู้ เ งิ น ของสมาชิ ก ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น กู้
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ กรณีสมาชิกผิดสัญญา เยี่ยมเยียน/ช่วยเหลือให้คาแนะนา
แก่สมาชิก
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ตรวจสอบบัญชี/ทะเบียนเอกสาร ตรวจสอบการดาเนินกิจการของกลุ่ม
๔. คณะกรรมการส่ งเสริ ม มีห น้าที่ ชักชวนผู้ ส นใจสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ ม เสริมสร้างความเข้า ใจ
ในหลักการกลุ่ม เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
วาระการดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีวาระการดารงตาแหน่ง คราวละ 4 ปี
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กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. การให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพและสวัสดิการของครอบครัว
2. การดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด เพื่อรวมกันซื้อ รวมกันขาย วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยการผลิต
และสินค้าอุปโภค บริโภค ให้ได้ในราคาถูกและมีคุณภาพ เช่น ขายปุ๋ย ขายเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ข้าวสาร
น้ามัน เป็นต้น
3. การดาเนินงานยุ้งฉาง เพื่อรวมกันขายข้าว หรือผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ได้ราคาที่สูง และ
ลดการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
4. การดาเนินงานธนาคารข้าว เป็นการรวบรวมหรือรับบริจาคข้าว เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้
ขาดแคลน
5. กิจกรรมอื่น ๆ ตามระเบียบข้อบังคับที่กลุ่มกาหนด เช่น จัดสวัสดิการแก่สมาชิก การลงทุนธุรกิจ
ที่เป็นประโยชน์ และสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่สมาชิก อาทิ ปัม๊ น้ามัน โรงสีข้าว โรงงาน
น้าดืม่ ลานตากผลผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนากรรมการและสมาชิก เป็นต้น
การเก็บรักษาเงินของกลุ่ม
การเก็บรักษาเงิน ให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นาเงินฝากธนาคาร เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน หรือธนาคารอื่น ๆ ตามที่กลุ่ม เห็นสมควร และ
การเปิดบัญชีเงินฝาก การถอนเงิน ต้องให้ประธาน รองประธาน เหรัญญิก ลงลายมือชื่ออย่างน้อย ๒ ใน ๓
โดยให้ประธานลงนามด้วยทุกครั้ง
การจัดทาทะเบียนเอกสารของกลุ่ม
การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต้องมีการจัดทาเอกสารทะเบียนต่าง ๆ เพื่อใช้ ควบคุม
ตรวจสอบการดาเนินงานของกลุ่ม ประกอบด้วย ทะเบียนรายชื่อสมาชิก ทะเบียนคุมเงิน สัจจะสะสม /
เงินสัจจะสะสมพิเศษ ทะเบียนคุมหนังสือเงินกู้ ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้ ทะเบียนคณะกรรมการ สมุดบันทึกการประชุม
เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
การจัดทาบัญชีของกลุ่ม
การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องเงิน จึงมีความจาเป็นต้อง
มีการจัดทาบัญชีที่เป็นเอกสารหลักฐานสาหรับใช้ควบคุม ตรวจสอบการดาเนินงานของกลุ่ม ทาให้ทราบสถานะ
การเงินของกลุ่มว่ามีกาไรหรือขาดทุน ในการดาเนินงานจาเป็นต้องจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต
ที่สาคัญ ประกอบด้วย
๑. บัญชีเงินสด – เงินฝากธนาคาร (ส.)
๒. บัญชีรายได้และหนี้สิน (ร.)
๓. บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.)
๔. งบกาไร – ขาดทุน
๕. งบดุล
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ข้อห้ามการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการระดมเงินออมที่ริเริ่มโดยประชาชน ปัจจุบันจึงไม่มีกฎหมาย
ที่บังคับใช้โดยตรง ดังนั้น เพื่อไม่ให้ กลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นองค์กรการเงินนอกระบบที่ไม่ถู กต้ อ ง
ตามกฎหมาย พ.ร.บ.การธนาคารพาณิ ช ย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ พ.ร.บ.การประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น
ธุร กิจ หลั กทรั พย์ ธุร กิจ เครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น
กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ทาความตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อห้าม ดังนี้
1. ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
2. ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่มิใช่สมาชิกกลุ่มกู้เงิน
3. ห้ามคิดดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ ๑๕ ต่อปี)
พัฒนากรกับการส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้ประสบความสาเร็จและกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต สามารถดาเนินงานได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืนนั้น พัฒนากรควรศึกษาแนวคิด
หลักการและแนวทางการจัดตั้งกลุ่มให้เข้าใจอย่างชัดเจนถ่องแท้ ซึ่งในการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แบ่งการดาเนินงานเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ก่อนการจัดตั้งกลุ่ม เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง
พัฒนากรต้องศึกษาข้อมูล ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพปัญหา และนาข้อมูลเข้าสู่เวที พูดคุยกับผู้นาชุมชนหรือผู้ที่สนใจร่วมกัน
วิเคราะห์ เพื่อให้เห็นความสาคัญในการออมเงิน โดย พัฒนากรเป็นผู้กระตุ้น
และเป็นผู้เผยแพร่แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนวิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และค้นหาแกนนาหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้าร่วมในการจัดตั้งกลุ่ม
ขั้นตอนที่ ๒ การจัดตั้งกลุ่ม สร้างความเข้าใจในแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการดาเนินงาน
แก่แกนนาและกลุ่มเป้าหมายที่จ ะเข้าร่วมให้ มีความชัด เจนยิ่งขึ้น และเปิดรับสมาชิก เลือกคณะกรรมการ
ร่างระเบียบข้อตกลงเบื้ องต้น จัดทาสมุดสัจจะสะสม เอกสารทะเบียน/บัญชี และวางแผนการดาเนินงาน
ในการจัดตั้งต้องมีสมาชิกก่อตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ คน
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระยะเริ่มจัดตั้ง
๑. ใบสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๒. สมุดสัจจะสะสมทรัพย์ของสมาชิก
๓. ทะเบียนรายชื่อสมาชิก
๔. ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม/เงินสัจจะสะสมพิเศษ
๕. สมุดบันทึกการประชุม
๖. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมของผู้ปกครอง กรณีสมาชิกยังไม่บรรลุนิติภาวะ
๗. สมุดบัญชี ได้แก่
- บัญชีเงินสด-เงินฝากธนาคาร (ส.)
- บัญชีรายได้และหนี้สิน (ร)
- บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.)
- งบกาไร-ขาดทุน
- งบดุล

6
6
ขั้นตอนที่ ๓ หลังการจัดตั้งกลุ่ม พัฒนากรต้องติดตาม/สนับสนุนการดาเนินงานอย่าง สม่าเสมอ เช่น
เข้าร่ ว มประชุม ให้ คาปรึ กษาแนะน าด้านการบริหารจัดการ จัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพ กรรมการ/สมาชิก
ติดตามผลความก้าวหน้า เป็นต้น
หลังจากจัดตั้งกลุ่มแล้วมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้รายตัว
๒. ทะเบียนคุมสัญญากู้เงิน
๓. แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน
สิ่งบ่งชี้สัญญาณที่แสดงออกว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจะเกิดปัญหาทางการเงิน
๑. กรรมการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่รับผิดชอบการเงินของกลุ่มไม่มีการกากับตรวจสอบบัญชีอย่างเป็นระบบ
๒. กรรมการที่รับผิดชอบรับฝากถอนเงินไม่ยินยอมให้มีการตรวจสอบสถานะทางการเงิน หรือหา
เอกสารมายืนยันการรับจ่ายเงินไม่ได้
๓. ไม่ออกหลักฐานการรับจ่ายเงินให้แก่สมาชิกหรือระหว่างคณะกรรมการด้วยกัน
๔. ไม่มีการประชุมคณะกรรมการหรือสมาชิกตามระเบียบที่กาหนด
๕. ให้ผลตอบแทนสมาชิกที่นาเงินมาฝากสูงผิดปกติ
๖. ผลกาไรมีแนวโน้มลดลง
๗. สมาชิกขอกู้เงินมีความล่าช้าหรือไม่สามารถปล่อยกู้ได้
๘. สมาชิกขอถอนเงินฝากเงินหุ้นไม่ได้
๙. ไม่สามารถปิดงบดุลประจาปีได้
๑๐. คณะกรรมการที่ถือเงินรับฝากเงินปล่อยกู้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิต ฟุ่มเฟือย มีการลงทุนทาธุรกิจ
ส่วนตัวเพิ่มขึ้น โดยไม่มีเหตุผลที่ไปที่มาของรายได้จากการประกอบอาชีพส่วนตัว หรืออาจนาเงินกลุ่มไปใช้
ในการหาเสียงเลือกตั้งผู้นาท้องถิ่น
๑๑. ไม่นาเงินไปฝากสถาบันการเงินก่อนที่จะนาเงินไปทาธุรกรรมอื่น ๆ
แนวทางการปฏิบัติงานสาหรับพัฒนากรเกี่ยวกับการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. จัดทาแผนติดตาม ปฏิทิน กาหนดการ การปฏิบัติงานของพัฒนากร
2. สารวจจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่ตาบลหมู่บ้านและประเมินศักยภาพกลุ่มฯ
ภายใน 31 มีนาคม ของทุกปี
3. ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้งในวันที่มีการจัดเก็บเงินสัจจะสะสม
4. ร่ ว มประชุมคณะกรรมการกลุ่ ม ออมทรัพ ย์เ พื่อ การผลิ ต เป็นประจาทุกเดื อน และกากับ ดู แ ล
ให้การส่งใช้เงินคืนของสมาชิก ตลอดจนการนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารให้ถูกต้อง
5. ติดตามและส่งเสริมการจัดทาบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
6. เข้า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ป ระจ าปี ข องกลุ่ ม ออมทรั พ ย์เ พื่ อ การผลิ ต เพื่อให้ คาแนะน าปรึ ก ษาและ
ตรวจสอบการดาเนินงานการจัดงบดุลกาไร - ขาดทุน
7. กาหนดให้กลุ่มมีการรายงานสถานะทางการเงิน โดยเฉพาะการายงานยอดเงินสัจจะสะสมให้เป็น
ประจาทุกเดือน
8. ส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมเครื อ ข่ า ยของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ในเชิ ง ธุ ร กิ จ สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของสมาชิกและชุมชนเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน และภาคีการพัฒนา
9. รายงานผลการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้พัฒนาการอาเภอทราบเป็นประจาทุกเดือน
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แนวทางการปฏิบัติงานสาหรับพัฒนาการอาเภอเกี่ยวกับการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. กากับ ติดตามให้พัฒนากรปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
2. หากพบว่ามีปัญหาหรือส่อพฤติกรรมให้เกิดข้อร้องเรียนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้พัฒนากร
ทาบันทึกเสนอนายอาเภอ แล้วให้อาเภอประชุมหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นก่อน
แนวทางการปฏิบัติงานสาหรับนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดที่รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. ติดตามการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และรวบรวมฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบการรายงานผลการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตปีละครั้ง
2. ให้จังหวัดดาเนินการรณรงค์สัปดาห์แห่งการออมในวันที่ ๖ – 8 มีนาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ และ
รณรงค์การออมให้เป็นประจาทุกปี
3. ให้จังหวัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตามแนวทางการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต การจัดทาทะเบียนเอกสาร บัญชี การวิเคราะห์สถานะการเงิน การปิดงบดุล เป็นต้น
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การพัฒ นากลุ่ ม ออมทรั พย์ เ พื่ อการผลิ ต ไปสู่ ความเข้ ม แข็ ง เป็นเป้าหมายที่ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ให้ ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง จึ ง ได้ จั ด ท าเกณฑ์ ชี้ วั ด เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นากลุ่ ม ออมทรั พ ย์
เพื่อการผลิตขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มนามาวางแผนและพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีเครื่องมือ
สาหรับใช้ในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังนี้
๑.การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล
10 ข้อ มาเป็นแนวทางในการจัดทาแบบประเมินเพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา
ประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย ๒๑ ตัวชี้วัด ได้แก่
1) หลักนิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย 4 หลักการย่อย 13 ตัวชี้วัด
2) หลักประชารัฐ ประกอบด้วย 2 หลักการย่อย 2 ตัวชี้วัด
3) หลักความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบด้วย 1 หลักการย่อย 1 ตัวชี้วัด
4) หลักการบริหารจัดการแนวใหม่ ประกอบด้วย 3 หลักการย่อย 5 ตัวชี้วัด
เกณฑ์การจัดระดับการพัฒนากลุ่ม
- ระดับ 1 พอใช้/ปรับปรุง หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานต้องปรับปรุงและพัฒนา เงื่ อนไข คือ ผ่านเกณฑ์
ไม่ถึง 13 ตัวชี้วัด
- ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานปานกลาง เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ 1๓ – ๑๗ ตัวชี้วัด
และต้องผ่านตัวชี้วัดหลัก 1๐ ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 2,๕,6,7,8,9,10,11,15 และ ๑๖ หากไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ให้จัดอยู่ในระดับ ๑
- ระดับ 3 ดี หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานดี เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ ๑๘ – ๒๑ ตัวชี้วัด และต้องผ่านตัวชี้วัดหลัก
๑๒ ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 2,๔,๕,6,7,8,9,10,11,15,๑๖ และ ๑๗ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัดอยู่ในระดับ ๒
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ปั จ จุ บั น การส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ด าเนิ น การภายใต้ ร ะเบี ย บ
กรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๕
สรุปได้ว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกลไกสาคัญในกระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ทาให้ เกิดการพัฒ นาชุมชนครอบคลุ มในหลาย ๆ มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สั งคม การส่ งเสริมประชาธิปไตย
การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนการส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมวิ ถี ก ารด ารงชี วิ ต ของ
คนในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนในที่สุด
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การตรวจสอบบัญชีกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ที่มาและความสาคัญ
การตรวจสอบบั ญ ชี ก ลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต เป็ น บทบาทหน้ า ที่ ส าคั ญ ของพั ฒ นากรใน
การตรวจสอบการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน ทะเบีย น
และเอกสารต่าง ๆ ของกลุ่ม เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มมีเงินทุน หนี้สิน ทรัพย์สิน เท่าไหร่ ในแต่ละปีมีผลกาไรหรือ
ขาดทุนเท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของกลุ่ม จนนาไปสู่การวางแผน
การบริหารจัดการกลุ่มให้ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ศัพท์ทางการบัญชีที่ควรรู้
การบั ญ ชี (Accounting) หมายถึ ง งานศิ ล ปะของการน ารายงานและเหตุ ก ารณ์ ท างการเงิ น มา
จดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์ ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์คาว่า การบัญชี (Book-keeping) ได้มี
ผู้ให้คาจากัดความไว้มากมาย เช่น การบัญชี คือ การจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินและ
ส่ ง ที่ มี ค่ า เป็ น เงิ น ไว้ ใ นสมุ ด บั ญ ชี อ ย่ า งสม่ าเสมอเป็ น ระเบี ย บถู ก ต้ อ งตามหลั ก การและสามารถแสดงผล
การดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการในระยะเวลาหนึ่งได้
การท าบั ญ ชี (Bookkeeping) หมายถึ ง งานประจ าที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ การบั นทึ ก และรวบรวมข้ อมูล
ประจาวันเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินได้ การทาบัญชีเป็นงานย่อยส่วนหนึ่งของการบัญชีบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบัญชีเรียกว่า นักบัญชี (Accountant) ส่วนผู้ที่มีหน้าที่บันทึกและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกั บการเงิน
ประจาวัน เรียกว่า ผู้ทาบัญชี (Bookkeeper)
การตรวจสอบบัญชี หมายถึง การตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่น ๆ
รวมทั้ ง การใช้ วิ ธีต รวจสอบอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจสอบบั ญชี ไ ด้ วินิ จฉั ย และแสดงความคิ ด เห็ นต่อ
งบการเงินที่กิจการได้จัดทาขึ้น แสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของกิจการโดยถูกต้องตาม
หลักการบัญชี
งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานทางการเงินที่แสดงฐานะทางการเงิ น และ
ผลการด าเนิ น งานของกิ จ การในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ วั น สิ้ น งวดบัญ ชี ส าหรั บ ธุ รกิ จ ทั่ วไปมั ก จะปิด
งบการเงินปีละ 1 ครั้ง
งบกาไร – ขาดทุน (Profit and Loss Statement) หมายถึง งบการเงินที่แสดงผลการดาเนินงานของกิจการ
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น รอบปีบัญชี โดยจะแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไรหรือขาดทุนสุทธิ ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าผล
กาไรหรือขาดทุนของกิจการนั้นมาจากส่วนใด เพื่อปรับปรุงการดาเนินงาน และคาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคต
งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล (Statements of Financial Position) หมายถึง งบที่จะแสดงข้อมูล
ฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งของรอบบัญชี โดยจะแสดงทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน) สามารถ
อธิบายความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ของงบแสดงฐานะทางการเงินได้จากสมการ สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของ
เจ้าของ (ทุน)
สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่สามารถประมาณค่าได้ซึ่ง
กิจการเป็นเจ้าของเพื่อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ต่อกิจการ เช่น เงินสด ลูกหนี้ สินค้า ที่ดิน เครื่องจักร อาคาร
อุปกรณ์สานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง พันธบัตร และสิทธิบัตร ฯลฯ
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หนี้สิน หมายถึง หนี้ที่กิจการมีพันธะที่จะต้องชดใช้ต่อบุคคลภายนอกซึ่งอาจชดใช้ เป็นเงินสด สินค้า
หรือบริการ หรือสิ่งที่มีค่าอื่นใดภายในกาหนดเวลาที่ตกลงกัน เช่น เงินสัจจะสะสมพิเศษ ตั๋วเงินจ่าย ค่าใช้จ่าย
ค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า
ทุนหรือส่วนของเจ้าของ หมายถึง ส่วนของผู้เป็นเจ้าของกิจการ เช่น เงินสัจจะสะสม เงินหุ้น กาไร
สะสม เป็นต้น ซึ่งสามารถคานวณได้โดยนาหนี้สินไปหักออกจากสินทรัพย์ ส่วนที่เหลือ คือส่วนของเจ้าของ
รายได้จากการดาเนินงาน หมายถึง รายได้อันเกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ การขายสินค้าหรือบริการซึ่งเป็น
รายได้ตามปกติของกิจการ เช่น รายได้จากดอกเบี้ย ปรับ ค่าปรับจากลูกหนี้ผิดนัด ส่วนรายได้อื่น ๆ เป็นรายได้
จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามปกติ เช่น ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม เงินบริจาค ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อก่อให้เกิดรายได้จากการดาเนินงาน เช่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่าน้า ค่าไฟ หรือค่าอานวยการในการทาธุรกรรม
ทางการเงิ น เพื่ อ ให้ เ กิด รายได้ ส่ ว นค่ าใช้จ่ ายอื่น ๆ เป็นการแสดงค่ าใช้จ่ ายของกิจ กรรมที่ ไ ม่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
การดาเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น เงินบริจาค เงินค่าสวัสดิการสมาชิก หรือเงินค่าสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น
เป้าหมายของการตรวจสอบบัญชี
1. เพื่อลดความผิดพลาดจากการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพราะการตรวจสอบ
บัญชีคือ การประเมินความเสี่ยง
2. เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความมั่นใจในการบริหารจัดการงบประมาณ สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสมาชิกในการบริหารงานของคณะกรรมการ
3. เพื่อนาผลการตรวจสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินมาปรับปรุง พัฒนา การดาเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต่อไป
เทคนิค/วิธีการตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ควรรู้
1. การตรวจดู (Inspection) เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และทรัพย์สินที่มีรูปร่า ง เช่น
พันธบัตรรัฐบาล ตั๋ว สั ญญาใช้เงิน โฉนดที่ดิน เอกสารการสมัครเป็นสมาชิก หลั กฐานการส่งเงินสั จจะของ
สมาชิก เป็นต้น เพื่อเป็นการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และตรวจสอบสภาพทรัพย์สินว่ามีอยู่จริง
2. การสังเกตการณ์ (Observation) เป็นการสังเกตด้วยตาเพื่อช่วยให้พัฒนากรได้ทราบถึงข้อเท็จจริง
ที่เป็นอยู่ของกลุ่ม รวมถึงการใช้วิจารณญาณสิ่ งที่ได้เห็นและบันทึกไว้ ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ เช่น
การสังเกตการณ์วิธีการรับเงิน - จ่ายเงิน วิธีการตรวจนับเงินของกรรมการ และพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น
3. การตรวจนับ (Counting) เป็นการพิสูจน์ปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่ต้องการตรวจว่ามีอยู่จริง
ครบถ้ว นตามที่บั น ทึ กไว้โ ดยตรงให้ เ ห็ น ด้ว ยตา สภาพของสิ นทรัพย์ (ช ารุด/เสี ยหาย) การเก็บดูแลรั ก ษา
สินทรัพย์เป็นต้น
4. การยื น ยั น ยอด (Confirmation) เป็ น วิ ธี ก ารที่ พั ฒ นากรสามารถตรวจสอบบั ญ ชี ด้ ว ยการให้
ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือคณะกรรมการกลุ่มยืนยันความถูกต้องเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นหลักฐานที่เชื่อถือ
ได้มากที่สุด โดยต้องควบคุมและสอบทานการยืนยันยอด เช่นการพิสูจน์ความถูกต้อง ครบถ้วนของจานวน
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินฝากธนาคาร เงินสัจจะ เงินสัจจะสะสม กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์และภาระผูกพัน เป็นต้น
5. การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ (Examination of original Documents) เป็นการตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐานที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญจ่าย สัญญาเงินกู้ของสมาชิก ทะเบียนคุม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
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6. การตรวจสอบการคานวณ (Recomputation) เป็นการคานวณตัวเลขในบัญชี เช่นการบวกเลข
ในสมุดขั้นต้น จานวนยอด คงเหลือในบัญชีแยกประเภท การคานวณค่าเสื่อมราคา และหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น
เพื่อเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของผลลัพธ์แต่มิได้พิสูจน์แหล่งที่มาของตัวเลข
7. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ
การผ่าน รายการจากบั ญ ชี ส มุ ด ขั้ น ต้ น ไปบั ญ ชี ส มุ ด ขั้ น ปลาย (บั ญ ชี แ ยกประเภท) เพื่ อ เป็ น การพิ สู จ น์
ความถูกต้องของการคัดลอกข้อมูลเท่านั้น
8. การสอบถาม (Inquiry) เป็นการสอบถามข้อมูลจากคณะกรรมการหรือผู้ทาบัญชีของกลุ่มเพื่อให้ได้ทราบ
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา เช่น เหตุการณ์หลังวันสิ้นปีบัญชีที่สาคัญ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และภาระผูกพันของกลุ่ม
ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ให้ทาการตรวจสอบจากงบการเงินซึ่งประกอบด้วย งบกาไร-ขาดทุน และงบดุล ของกลุ่ม ณ วันใดวันหนึ่ง
หรื อรอบปี บั ญชี (ปกติ จ ะด าเนิ น การอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง ) โดยตรวจสอบควบคู่ กั บ เอกสารการรั บจ่าย
ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมยอดต่าง ๆ หรืออื่น ๆ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน โดยพิจารณารูปแบบของงบดุล และงบกาไร ขาดทุน ว่ามีการจัดทารูปแบบใด (แบบรายงานหรือแบบตัว T) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ไม่ได้ทาบัญชี
ตามหลักสากล มักทาบัญชีในรูปแบบรายงาน และมีการสรุปผลในสมุดทะเบียนคุม พัฒ นากรหรือผู้ตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีจากเอกสารดังกล่าว แทนการทาบัญชีแบบสากล (แบบตัว T)
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานในงบการเงิน ดังนี้
กรณีงบดุล
2.1 ยอดรายการทั้งสิ้นของรายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ทุน) ว่าถูกต้องหรือไม่
2.2 รายการต่าง ๆ ที่มาจากบัญชีรายวันและบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ มีความครบถ้วนและถูกต้อง
2.3 ยอดรายการทางด้านสินทรัพย์จะต้องเท่ากับหนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
กรณีงบกาไร-ขาดทุน
2.4 ยอดรายการทั้งสิ้นของรายได้ และค่าใช้จ่าย ถูกต้องหรือไม่
2.5 การผ่านรายการต่าง ๆ จากบัญชีรายวันและบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ มีความครบถ้วนและถูกต้อง
2.6 ยอดรายได้หักค่าใช้จ่าย ผลต่างคือกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงาน
3. ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบในการบันทึกบัญชี ดังนี้
กรณีงบดุล
สินทรัพย์
3.1 ใบสาคัญรับ/จ่าย ที่แสดงถึงแหล่งที่มาของสินทรัพย์
3.2 ใบเสร็จรับเงิน
3.3 ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้ของกลุ่ม
3.4 สมุดบัญชีเงินฝากของกลุ่ม
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หนี้สิน
3.5 สัญญาการกู้ยืมเงินของกลุ่ม
3.6 ทะเบียนคุมยอดเงินสัจจะสะสมพิเศษของสมาชิก
ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
3.7 ใบสมัครสมาชิก
3.8 ทะเบียนคุมยอดเงินสัจจะของสมาชิก
3.9 ทะเบียนคุมกาไรสะสม
กรณีงบกาไร-ขาดทุน
3.9 ใบสาคัญรับ/จ่าย
3.10 ใบเสร็จรับเงิน
3.11 สมุดบัญชีเงินฝากของกลุ่ม
4. วิเ คราะห์งบการเงิน ที่ได้ต รวจสอบความถูกต้องแล้ว หากพบข้อผิ ดพลาดหรือความไม่ ถู กต้ อง
ให้ พัฒ นากรหรือผู้ ตรวจสอบแจ้งข้อผิดพลาดดังกล่าวให้กลุ่ มทราบ พร้อมให้ คาแนะนา หรือข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขหากตรวจสอบแล้วตัวเลขมีความถูกต้อง สัมพันธ์กัน ให้วิเคราะห์ผล ดังนี้
กรณีงบกาไร – ขาดทุน มีผลเป็นกาไร
4.1 ให้พัฒนากรหรือผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์รายได้ของกลุ่มว่ามาจากแหล่งใด และแนะนาให้
กลุ่มรักษามาตรฐานการหารายได้ให้คงที่ หรือหารายได้เพิ่มจากการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนแน่นอน (มีความเสี่ยงต่า)
เช่นการซื้อพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น
กรณีงบกาไร – ขาดทุน มีผลเป็นขาดทุน
4.2 ให้พัฒนากรหรือผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของกลุ่มว่ามาจากแหล่งใด และแนะนาให้
กลุ่มลดค่าใช้จ่ายนั้น เช่น ลดอัตราเงินปันผล หรือ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น ในขณะเดียวกัน กลุ่มจะต้องเพิ่ม
รายได้ ให้มากขึ้น เช่น การเพิ่มสมาชิก แต่ยังไม่ควรเพิ่มการลงทุน เป็นต้น
*** กรณีที่กลุ่มมีผลการดาเนินงานเป็นผลขาดทุนต่อเนื่อง ควรแนะนาให้กลุ่มยุติการดาเนินงาน
(อาจเป็นการยุติชั่วคราวเพื่อปรับปรุง หรือยุติถาวร) ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของกลุ่ม
กรณีงบดุล
4.3 ให้ตรวจสอบตัวเลขของงบดุลทั้งสองด้านต้องมีความสมดุลกัน คือ สินทรัพย์ = หนี้สิน +
ส่วนของเจ้าของ (ทุน)
4.4 นางบดุล 1 – 2 ปีย้อนหลังมาเปรี ยบเทียบงบดุลในปีปัจจุบันเพื่อตรวจสอบแนวโน้ มของ
ทรัพย์สิน หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ (ทุน)
4.5 กรณีแนวโน้ มของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นแสดงว่ามีผลการดาเนินงานดีให้ รักษามาตรฐานต่ อไป
หากสินทรัพย์ ลดลง ต้องตรวจสอบว่ามีสาเหตุ มาจากอะไร เช่น รายได้ลดลง สมาชิกถอนหุ้น มีการลงทุ นเพิ่ ม
เป็นต้น หากเป็นกรณีรายได้ลดลง หรือ สมาชิกถอนหุ้น ต้องหาแนวทางแก้ไข กรณีมีการลงทุนเพิ่ม ต้องดูว่ามีรายได้
กลับเข้ามาคุ้มค่าหรือไม่กับการลงทุน
4.6 กรณีแนวโน้มของหนี้สินเพิ่มขึ้น แสดงว่ากลุ่มเริ่มมีปัญหาขาดสภาพคล่อง ต้องหาแนวทางแก้ไข
หากหนี้สินลดลงหมายถึงกลุ่มมีผลการดาเนินงานดี มีกาลังในการชาระหนี้ ให้รักษามาตรฐานต่อไป
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4.7 กรณี แนวโน้ มของส่ วนของเจ้ าของ (ทุ น) เพิ่ มขึ้ น แสดงว่ ามี ผลการด าเนิ นงานดี มี ก าไร
สะสมเพิ่มขึ้น มีเงินสัจจะสะสมเพิ่มขึ้น ควรให้กลุ่มพิจารณาการลงทุนเพิ่ม การทากิจกรรมเครือข่าย หรือการจัด
สวัสดิการให้สมาชิกเพิ่มขึ้น หากส่วนของเจ้าของ (ทุน) มีแนวโน้ มลดลง ต้องกลับไปหาสาเหตุ เช่น กาไรสะสม
ลดลง หรือเงินสัจจะสะสม ลดลงหรื อ ไม่ หากเป็ น สาเหตุ ดั ง กล่ า ว ต้ อ งหาแนวทางแก้ ไ ข เช่ น เพิ่ ม ผลก าไร
จากการดาเนินงานให้มากขึ้นหรือการเพิ่มวงเงินสัจจะให้มากขึ้น หากส่วนของเจ้าของ (ทุน) ลดลงจากการนาเงิน
ไปลงทุน ดังนั้น มูลค่าในด้านของสินทรัพย์ของกลุ่มจะต้องเพิ่มขึ้นตามความสัมพันธ์ของสมการ
เครื่องมือที่ใช้ในการทางาน
คู่มือหลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2563
(สามารถดาวโหลดเอกสารได้จาก www.fund.cdd.go.th)
หมายเหตุ : พัฒนากรหรือผู้ตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ควรศึกษารูปแบบ และวิธีการจัดทา
บัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตก่อนเข้าพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นใน
การตรวจสอบและให้คาแนะนากลุ่ม
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โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน”
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทุนโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทุนชุมชนที่มีอยู่หลากหลายมาใช้เป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างความมั่นคง
ด้านทุน ชุมชนเพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
มีความสุ ข โดยส่ งเสริ มให้ ชุมชนรวมตัว กันเป็นกลุ่ มและจัดตั้งกลุ่ มออมทรั พย์เ พื่อ การผลิ ตเพื่ อใช้เงิ น เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาคนตั้งแต่ปี 2517 จนกระทั่งปัจจุบัน กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต เหล่านี้มีกลุ่มเป็น
จานวนมากที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองจนประสบความสาเร็จ สามารถช่วยเหลือสมาชิกและชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างดี ทาให้ประชาชนมีเงินออมมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น มี แหล่งทุนในการประกอบ
อาชีพ หนี้สินครัวเรือนลดลงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการดาเนินงานตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างไรก็ดี ยังมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอีกจานวนหนึ่งที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง ทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การจัดทาบัญชี การตรวจสอบบัญชี และการขยายกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มซึ่งถือ
เป็นหัวใจสาคัญในการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความเข้มแข็ง
การจัดตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตที่เข้ม แข็ง มีศักยภาพ เป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มอื่น ๆ ที่ยังไม่เข้มแข็ง ทาให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ ยน
เรี ย นรู้ ซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2554 ภาคละ 1 แห่งรวม 4 แห่ง เดิมใช้
ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ต่อมาในปี 2555 ได้จัดตั้งเพิ่มอีกภาคละ 1 แห่ง
รวม 4 แห่ง รวมทั่วประเทศ 8 แห่ง และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” โดยกรมการ
พัฒนาชุมชนพิจารณาคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง มีอาคาร
สถานที่เหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน เดินทางสะดวก มีกิจกรรมเครือข่าย คณะกรรมการมีความรู้
และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์โดยใช้แนวคิด “พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน”
ปัจจุบันโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์ 8 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์บ้านดอนคา หมู่ที่ 2 ตาบล
ทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 10
ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 3) โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้ านขาม หมู่ที่ 2
ตาบลบ้านขาม อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 4) โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปัญจะพัฒนา หมู่ที่ 11
ตาบลแม่สาว อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 5) โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี หมู่ที่ 6
ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 6) โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองผักนาก หมู่ที่ 5
ตาบลหนองผักนาก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 7) โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโจด หมู่ที่ 16
ตาบลเจ้ าท่า อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 8) โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งสะท้ อน หมู่ที่ 6
ตาบลปากแพรก อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ส าหรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจั ด ตั้ง โรงเรี ยนกลุ่ ม ออมทรั พ ย์เ พื่ อ การผลิ ต ก็ เ พื่ อ ให้ มี ส ถานที่ส าหรับ
การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อพั ฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตมีโครงสร้าง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่ปรึกษา และวิทยากรคือคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งดาเนินการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และหลักสูตรกิจกรรมเครือข่าย กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนได้เข้าไปสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน
กลุ่มออมทรั พย์เพื่อการผลิตด้วยการสนั บสนุนงบประมาณและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของ
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดย กรมได้สนับสนุนให้มีการจัดการอบรม 3 หลักสูตรดังกล่าวในช่วง
ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน ซึ่งการอบรมดั งกล่าวจะมีผู้เข้าอบรมหลักสูตรละ 30 คน โรงเรียนละ 3
หลักสูตร รวมจานวนผู้เข้ารับการอบรม 720 คน/ปี
ผลการดาเนิ น งานของโรงเรี ย นกลุ่ มออมทรัพ ย์เพื่ อ การผลิ ตคื อ การเปิดโอกาสให้ กลุ่ มออมทรั พ ย์
เพื่อการผลิตที่ยังไม่เข้มแข็งได้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต
การบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และการดาเนินกิจกรรมเครือข่าย โดยสามารถนาความรู้นั้นไปปรับปรุง
กลุ่มของตนเองให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. ที่มาของกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)
หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่ มออมทรัพย์ เพื่ อการผลิ ตหรือการลงทุนของกลุ่ มออมทรั พย์
เพื่อการผลิ ต อัน ประกอบด้ว ย กิจ กรรมทางการผลิ ต กิจกรรมทางการขายผลผลิ ต กิจกรรมการซื้อ -ขาย
การบริการ และการบริโภคของชุมชน จะเห็นได้ว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีความเข้มแข็งจะสามารถ
ยืนหยัดได้ด้วยตนเองและสามารถขยายการลงทุนหรือขยายกิจการ โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุ มชน
เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ยุ้งฉาง ปัม๊ น้ามัน ลานตากผลผลิต โรงสีข้าว กองทุนปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น เป็นการฝึกหัด
การดาเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม โดยมุ่งหวังผลกาไร เพื่อนาไปดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดสวัสดิการให้กับ
สมาชิกกลุ่มและชุมชน
2. คาสาคัญที่ควรรู้
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวของประชาชน เพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ
ซึ่ งกั นและกั น โดยการประหยั ดทรั พย์ แล้ วน ามาสะสมที ล ะเล็ ก ที ละน้ อย เป็ นประจ า สม่ าเสมอ เรี ยกว่ า
“เงินสัจจะสะสม” เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจาเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพหรื อ
เพื่อสวัสดิการของตนเอง และครอบครัว
แผนธุรกิจ เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณาและการตัดสินใจของผู้ประกอบการ
ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็นแผนที่ช่วยชี้แนะการดาเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ในการก่อตั้งและดาเนิน
กิจการ/ โครงการ ให้รายละเอียดต่าง ๆ ทางด้านการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์ การประมาณการทางการเงิน
โดยชี้ให้เห็นประเด็นจุดอ่อนและข้อควรระวัง
การบริหารความเสี่ยง เหตุการณ์หรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต และส่งผลกระทบ
หรื อสร้ างความเสี ย หายต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีการวัดโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงจากผลกระทบ
ความต้องการของตลาด การดาเนินกิจกรรมเครือข่ าย กลุ่มจะต้องทราบความต้องการสินค้า และ
บริการของสมาชิก และคนในชุมชน ความได้เปรียบทางด้านการผลิต หรือการแข่งขัน เพราะชุมชนแต่ละพื้นที่มี
ความได้เปรียบทางทรัพยากรที่แตกต่างกัน นั้นคือ กลุ่มควรตระหนักว่าจะนาทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่มาผลิต
สินค้าอะไร เพื่อตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและชุมชนได้มากที่สุด
การผลิตสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม การดาเนินกิจกรรมเครือข่ายจะต้องทราบว่าผู้ที่ลงมือผลิต
มีใครบ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีใครบ้าง จึงควรให้ผู้มีความสามารถนี้เป็นผู้ลงมือผลิต ให้คาแนะนา
ในการผลิต และยังให้พึ่งพาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการต่าง ๆ นอกจากนี้
ในการผลิตที่เหมาะสมของธุรกิจ จะต้องคานึงถึงปัจจัยการผลิตอันประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน ทุนที่ใช้ใน
การดาเนินงาน และผู้ประกอบการ
การจัดสวัสดิ การ เมื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต ได้ดาเนินการกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)
ซึ่งเมื่อมีกาไรจากการดาเนินงานจึงนามาจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย
หลั ก ให้ ค นในชุ ม ชนดู แ ลซึ่ ง กั น และกั น ตั้ ง แต่ เ กิ ด จนตาย บนพื้ น ฐานของความเอื้ อ อาทรต่ อกั น เช่ น
การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนการศึกษา ทุนสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ

16
16
3. เป้าหมาย

มีกิจกรรมเครือข่าย
ธุรกิจชุมชน

มีกิจกรรมส่งเสริม
การดาเนินธุรกิจ

นาผลกาไร
มาจัดสวัสดิการ

1) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชน ที่สร้างงาน เพิ่มรายได้ ช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของสมาชิก และชุมชนได้
2) กลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ต มีกิจกรรมที่ส่ งเสริมให้ คณะกรรมการ สมาชิก และคนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดาเนินธุรกิจ
3) กิจกรรมเครือข่ายธุรกิจชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สามารถนาผลกาไรมาจัดสรรเป็น
สวัสดิการให้กับสมาชิก และชุมชน
4. ขั้นตอนกระบวนการ
๑) คณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกันประเมินความพร้อมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการดาเนิน
กิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) ได้แก่
- ความพร้อมของบุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการดาเนินกิจกรรมหรือไม่
- เงินที่จะนาไปลงทุน มาจากการระดมหุ้นของกิจกรรมเครือข่าย หรือ เงินทุนสะสม (เงินหุ้น
และเงินสัจจะ) กรณีที่นามาจากเงินทุนสะสม ต้องไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อป้องกันความเสี่ยง ฯลฯ
- ความเป็นไปได้ของการดาเนินกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตลาดรองรับ ฯลฯ
2) คณะกรรมการและสมาชิก ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตในการดาเนินกิจกรรมเครือข่าย ซึ่งมีข้อควรพิจารณา ดังนี้
- เหตุผลความจาเป็นและสภาพก่อนจัดตั้ง
- ประโยชน์ที่สมาชิกและชุมชนได้รับ
- ประเด็นขั้นตอนการจัดตั้ง
- เงินทุน ที่มาของแหล่งเงินทุนตั้งต้น
- โครงสร้างคณะกรรมการและการควบคุมกากับดูแล เพื่อแสดงถึงบทบาทหน้าที่
- บุคลากร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานแต่ละด้าน
- ผลผลิต รายการสินค้า การจัดเก็บข้อมูลสินค้า
- การคานวณต้นทุน – ผลกาไร - การจัดแบ่งผลกาไร
- เครื่องจักร แหล่งซื้อหากาลังการผลิตของเครื่องจักร การติดตั้งและซ่อมบารุงรักษา
- ตลาด วิธีหาตลาดรับซื้อ แหล่งจัดจาหน่าย การกระจายสินค้า วิธีส่งเสริมการขาย เพิ่มยอดขาย
- สถานที่ดาเนินการ-จัดจาหน่าย-แหล่งวัตถุดิบ เหตุผลที่เลือกอาจพิจารณาว่าสถานที่นี้มี
ข้อได้เปรียบดีกว่าแหล่งอื่นอย่างไร
- ทะเบียน เอกสารบัญชีและอุปกรณ์ที่จาเป็น
- เวลาเปิด-ปิดทาการ เหตุผลที่เลือกช่วงเวลาดังกล่าว
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- ข้อจากัด การดาเนินกิจกรรมภายใต้สถานะ สภาพแวดล้อม ประชากร ทรัพยากร ลักษณะนิสัย
งบประมาณที่มีจากัด หรือระเบียบกฎหมายที่มีผลบังคับ ซึ่งเป็นข้อจากัด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องพบกับอะไรบ้าง
- ข้อป้องกันและการแก้ไข กรณียังไม่เกิดปัญหาแต่เป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาภายหลังเกิด
ปัญหาแล้วมีข้อแก้ไขอย่างไรได้ผลดีอย่างไร
- ข้อที่ควรรู้ จุดสังเกตตรวจจับทุจริตพฤติกรรมส่ อทุจริตของผู้เกี่ยวข้องความจาเป็ นของ
หลักทรัพย์ค้าประกันทาเลดาเนินการที่เหมาะสม ได้สารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือ
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจหรือไม่
- เทคนิคการทางาน การสื่อความเข้าใจ วิธีดาเนินงานที่ได้ผลดี ลดความผิดพลาด ลดแรงงาน
ลดเวลา หรือการจัดร้านค้าให้น่าสนใจ
- การจั ดการความรู้ วิธี/ประสบการณ์ที่ได้ขุดค้น และรวบรวมความรู้ จัดหมวดหมู่ สื่อสาร
ถ่ายทอดความรู้แบบรุ่นสู่รุ่นแบบ ตัวต่อตัว การจัดกิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์ใช้ความรู้
- สรุปประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน ประเมินสถานการณ์ของกิจกรรมที่ดาเนินการด้วย SWOT
Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ แยกเป็น
- จุดแข็ง (Strengths) ปัจจัยภายในที่สนับสนุนให้ดาเนินกิจกรรมอยู่ได้
- จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพปัญหาภายในที่เกิดขึ้นและยังแก้ไขไม่ได้
- โอกาส (Opportunities) ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
- อุปสรรค (Threats) ภัยคุกคามจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมจัดการได้เลย
๓) คณะกรรมการและสมาชิก ลงมติคัดเลือกธุรกิจชุมชน ในการดาเนินการกิจกรรมเครือข่าย
๔) จัดทาแผนธุรกิจ ประกอบด้วย
- บทสรุปผู้บริหาร บอกเหตุผล โอกาส กลุ่มลูกค้า สภาวะการแข่งขันของธุรกิจ
ความสามารถในการทากาไร ความเชี่ยวชาญ ทักษะของบุคลากร
- ประวัติของกลุ่ม ที่มา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกลุ่ม
- วิเคราะห์สถานการณ์โดย SWOT ธุรกิจ
- ตั้งเป้าหมายในอนาคต โดยมีระยะเวลาตายตัว ระยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 3 - 5 ปี
ระยะยาว 5 ปีขึ้นไป
- แผนการตลาด แผนการขายสินค้า/บริการ เกิดจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ตลาด และคู่แข่ง
- แผนการดาเนินงาน ขั้นตอนการดาเนินธุรกิจ
- แผนการเงิน ที่มาของเงินลงทุน แผนการใช้เงินปัจจุบัน และอนาคต
- แผนฉุกเฉิน การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และวิธีการที่คาดว่าจะใช้เพื่อรับมือ
กับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
๕) ดาเนินกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) ที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้คัดเลือกซึ่งทางสานักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน ได้จัดทาคู่มือหลักสูตร กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (กรณีศึกษา
กิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)) สามารถดาวโหลดได้ที่ เว็ปไซต์ www.fund.cdd.go.th
5. เครื่องมือในการทางาน
๑) เอกสารชุดความรู้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสีขาว WSG Mobile: เทคนิคการบริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี ๒๕๕๘
๒) คู่มือหลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี ๒๕๖๓
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ตัวอย่างการดาเนินการธุรกิจชุมชน 2 กิจกรรม ได้แก่ ศูนย์สาธิตการตลาด และโรงสีชุมชน
ศูนย์สาธิตการตลาด
ที่มาและความสาคัญ
ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด เริ่ ม ด าเนิ น การครั้ ง แรกเมื่ อ
ปี พ.ศ. 2520 ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ศูนย์สาธิต
การตลาดได้ บ รรเทาและแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนในหมู่บ้าน/ตาบลในด้านสินค้าอุ ปโภค-บริโภค และ
ปัจจั ยการผลิ ตได้ อ ย่ า งดี อย่ า งไรก็ ต าม ปั จ จุ บั น การแข่ ง ขัน
ระหว่างร้านค้าปลีก ที่จาหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคต่ าง ๆ ได้
ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคแตกต่ า งไปจากเดิ ม มากและเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา การรับรู้และวิธีที่ผู้บริโภค เข้าถึงสื่อส่งผลให้ผู้บริโภคมี
ทางเลื อ กมากขึ้ น และเป็ น ผลให้ ร้ า นค้ า ปลี ก รวมถึ ง ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาดเอง
จาเป็นต้องปรับตัว เรียนรู้กลยุทธ์ ในการบริหารจัดการร้านที่ดี เพื่อให้อยู่รอดและมีกาไรในสถานการณ์ปัจจุบัน
ศูนย์สาธิตการตลาดเป็นกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่เกิดจากแนวคิด “รวมกันซื้อ รวมกัน ขาย" ของคนในชุมชน ที่กรมการพั ฒ นาชุ มชนให้ ก ารส่ งเสริ มและสนั บสนุ น อยู่ สาเหตุที่ให้ ชื่ อ ว่ า
“ศูนย์สาธิตการตลาด” เนื่องจากถือว่าเป็นการทดลองปฏิบัติ เรียนรู้ และรับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ในการดาเนินการซื้อขายสินค้า ปัจจัยการผลิตในราคายุติธรรม และช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน
คาสาคัญที่ควรรู้
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวของประชาชน เพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ
ซึ่ งกั นและกั น โดยการประหยั ดทรั พย์ แล้ วน ามาสะสมที ล ะเล็ ก ที ละน้ อย เป็ นประจ า สม่ าเสมอ เรี ยกว่ า
“เงินสัจจะสะสม” เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจาเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพหรื อ
เพื่อสวัสดิการของตนเอง และครอบครัว
ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด เป็ น กิ จ กรรมเครื อ ข่ า ยของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต รู ป แบบหนึ่ ง
ที่ดาเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งให้ประชาชนในชนบทรวมตัวกั นแสวงหาสินค้าอุปโภค-บริโภค ปัจจัยการผลิตมา
จ าหน่ ายและเป็ น อีกกิจ กรรมที่ป้ องกัน การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ที่ ส่ งผลให้ คนในชุมชน
ซื้อสินค้าแพงหรือขายผลผลิตได้ราคาต่ากว่าราคาตลาด
รวมกันซื้อ เป็นการจัดหาสินค้าหรือความต้องการซื้อของคนในชุม ชน ศูนย์สาธิตการตลาดไปซื้อมา
ในราคาส่งแล้วขายสู่ชุมชนในราคายุติธรรม
รวมกัน ขาย ช่ว ยกระจายสิน ค้ าชุมชน โดยอาจเป็นสินค้ าเกษตรกรรม หรือสิ นค้ าชุ มชนจากฝีมือ
คนในชุมชน มาขายในศูนย์สาธิตการตลาด หรือขายออกสู่ตลาดภายนอก
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เป้าหมาย
1. เพื่อฝึ กหั ดให้ ส มาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีความรู้ เกิดความเข้าใจและสามารถนาไป
ดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด ด้านการค้าขายได้
2. เป็นการฝึกหัดการนาเงินทุนที่มไี ปลงทุน เพื่อให้เกิดดอกผลเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและประชาชนในหมู่บ้านให้สามารถหาซื้อสิ่งของ
ใช้ในครอบครัวและอุปกรณ์การประกอบอาชีพได้สะดวกรวดเร็วและประหยัด
4. ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบต้องซื้อของแพง และขายผลผลิตได้ราคาต่าของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และประชาชนทั่วไป
5. ต้องการให้ส มาชิกกลุ่ มออมทรัพย์ เ พื่อการผลิตที่มีฐ านะยากจน มีบทบาทด้ านการค้า ในระดับ
หมู่บ้าน ตาบล และอาจขยายผลไปสู่ระดับอาเภอ จังหวัดได้
หมายเหตุ : ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2563) มีศูนย์สาธิตการตลาดกระจายและดาเนินการอยู่ทั่วประเทศไทย
จานวนกว่า 704 แห่ง
ขั้นตอนกระบวนการ
รู ป แบบ/ลั ก ษณะการด าเนิ น งาน “รวมกั น ซื้ อ -รวมกั น ขาย” คื อ แนวคิ ด (Concept) ส าคั ญ ของ
ศูนย์สาธิตการตลาด ประกอบด้วย
- เป็นร้านค้าที่ "สมาชิกเป็นเจ้าของ"
- จัดหาสินค้าอุปโภค- บริโภค ปัจจัยการผลิตและป้องกันการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
- รวมกันซื้อ – รวมกันขาย
- ผลกาไรปันคืนสู่ชุมชน
- ชื่อ "ศูนย์สาธิตการตลาด" เป็นการทดลอง ปฏิบัติเรียนรู้และรับผิดชอบร่วมกัน
ขั้นที่ ๑ ศึกษาถึงความต้องการซื้อและขายสินค้า/ผลผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้า
1. วิเ คราะห์กลุ่มลูกค้า “5W1H” Who เราขายสิ นค้าให้ ใคร ข้อมูล อายุ เพศ รสนิยม
What ลูก ค้า ต้อ งการอะไร ใช้วิธีการสารวจ และสอบถาม Where ลูก ค้า เราอยู่ที่ไ หน When ลูก ค้า ซื้อ
มากที่สุด ในช่วงเวลาไหน ความถี่ในการซื้อสินค้า เช่น กี่ครั้งต่อวัน/สัปดาห์/เดือน ช่วงกลางวัน/กลางคืน Why
จุดเด่นหรือจุดขาย เช่น ราคาถูก บริการดี มีสินค้าหายาก หรือสวัสดิการแก่ลูกค้า How สินค้าและการบริการ
แบบใด ที่ตอบโจทย์ลูกค้าจะส่งเสริมการขายด้วยวิธีไหน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางใด
2. การเลือกสินค้าและบริการเข้าร้าน
- สินค้าหลักหรือสินค้าพื้นฐาน สินค้าหลัก (สินค้าบริโภคที่จาเป็นในชีวิตประจาวั น
ได้แก่ ข้าว เครื่องปรุงรส น้ายาล้างจาน ยาสระผม ยาสีฟัน เป็นต้น) (สินค้าอุปโภค/บริโภค ที่ไม่ใช่สินค้าจาเป็น
แต่ซื้อเพื่อความพึงพอใจ ได้แก่ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โลชั่นบารุงผิว ของเล่น เป็นต้น)
- กลุ่มสินค้าใหม่ การหาสินค้าใหม่ๆ มาเติมอยู่เสมอ จะช่ วยให้ศูนย์สาธิตการตลาด
ดูทันสมัย และมีความเคลื่อ นไหวที่สม่าเสมอ ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจได้ดี สินค้าใหม่มักหมายถึงที่มี
การทาโฆษณาผ่านสื่อทางโทรทัศน์และสื่ออื่น ๆ ทาให้มีลูกค้ าถามถึง ซึ่งควรพิจารณานามาจาหน่ายที่ร้านใน
ปริมาณที่พอเหมาะก่อนโดยการทาประชาสัมพันธ์ เช่น การติดตั้งป้ายแนะนาสินค้าใหม่ เป็นต้น
- กลุ่มสินค้าเทศกาล โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ควรนามาจาหน่ายร้านในแต่ละช่วง
เทศกาล เช่น กระดาษห่อของขวัญ การ์ดอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ รูปเทียน เครื่องสังฆทาน ในช่วงวันสาคัญ
ทางศาสนา น้าอบ ตุ๊กตาและดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ เป็นต้น
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- กลุ่มสินค้าหรือบริการพิเศษ เฉพาะของศูนย์สาธิตการตลาด เป็นการสร้างความแตกต่าง
จากคู่แข่ง และเพิ่มความได้เปรียบให้กับศูนย์สาธิตการตลาด โดยนาสินค้าบางอย่างมาจาหน่ายเพื่อดึงดูด
ความสนใจของลูกค้า เพื่อเพิ่มจานวนคนเข้าร้าน หรือเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น สินค้าสมุนไพร หรืออาจเป็น
การให้บริการอื่น ๆ เช่น การรับถ่ายเอกสาร ส่งพัสดุ บริการตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ และอื่น ๆ
- ปัจจัยการผลิต (เฉพาะศูนย์สาธิตการตลาดบางแห่งที่มีสินค้าประเภทนี้อยู่แล้ว)
แสวงหาปัจจัยการผลิตที่ตอบโจทย์อาชีพคนในชุม ชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่ๆ มานาเสนอ
ลูกค้า โดยปัจจัยการผลิตในที่นี้ อาจหมายถึง ปัจจัย การผลิตสินค้าเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
เครื่ อ งมื อ ทางการเกษตร หรื อ ส่ ว นประกอบ/ส่ ว นผสมของสิ น ค้ า อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากสิ น ค้ า การเกษตร
โดยพิจารณาเลือกปัจจัยการผลิตจากราคา ความต้องการลูกค้า ประสิทธิภาพของสินค้า
- สิ น ค้าชุมชน หรือสิ นค้าฝากขายจากคนในพื้นที่ ศู นย์ส าธิตการตลาด สามารถ
มีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้ ด้วยการรับสินค้าชุมชนมาขายหรือเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ คนในพื้นที่
นาสินค้าของตนมาฝากขายในศูนย์ฯ โดยส่วนมากจะไม่ซ้ากับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีอยู่ในศูนย์สาธิตการตลาด
ไม่ว่าจะเป็น สินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ ทั้งของกิน ของใช้ เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น หรือสินค้าจากหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มอาชี พอื่น และวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่โดยรอบ นอกจากช่วยเพิ่มสีสันให้
ศูนย์สาธิตการตลาดด้วยตัวสินค้าที่มีความน่าสนใจแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ของชุมชนอีกด้วย
3. กลยุทธ์การตั้งราคา
- กลยุทธ์ราคาล่อใจ เลือกสินค้าหลักบางอย่าง มาตั้งราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งเล็กน้อย
เพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์ให้ลูกค้าว่าศูนย์สาธิตการตลาดของเราขายสินค้าแบบเดียวกันในราคาถูกกว่า
กลยุทธ์ราคาล่อใจอาจทาให้ได้กาไรน้อยลงจากที่ควรจะได้ก็จริง แต่สินค้ าที่ตั้งราคาเช่นนี้ ส่วนมากลูกค้า ซื้อใน
ปริมาณที่มาก และส่วนใหญ่เวลาที่ผู้บริโภคมาจับจ่ายก็มักไม่เจาะจงซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะหยิบ
สินค้าอื่นติดไม้ติดมือไปด้วย เราจึงสามารถทากาไรจากสินค้าตัวอื่น ๆ ได้อีกด้วย
- ตั้ ง ราคาขายเป็ น เซ็ ท (เป็ น ชุ ด ) การขายเป็ น เซ็ ท ที่ แ ม้ จ ะมี ร าคารวมมากกว่ า
แต่ราคาต่อชิ้นถูกกว่า แถมลูกค้ายังได้ของมากกว่าอีกด้วย การตั้งราคาเพื่อขายของเป็นเซ็ทแบบนี้ บางที่อ้ าง
ได้กาไรน้อยกว่าขายแยกชิ้นสั กหน่ อย แต่สามารถกระตุ้ นยอดขายได้แน่นอน เพราะลูกค้า จะรู้สึ กว่า "คุ้ ม"
แม้ตอนแรกจะไม่ได้ต้องการสินค้าหลายชิ้นเลยก็ตาม
- ตั้งราคาสินค้าลงท้ายด้วยเลข 9 ไม่ว่าจะเป็นลงท้ายด้วย 09 หรือ 99 ว่ากันว่า
ราคานี้มีผลให้ลูกค้ารู้สึกว่าราคานั้น "ถูก" ลงยิ่งถ้าเป็น 99 บาท แทนที่จะเป็น 100 บาท ลูกค้าจะยิ่งรู้สึกถึง
ความแตกต่าง เพราะหลักสิบกับหลักหน่วยดูห่างกันมาก ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วราคาต่างกันเพียง 1 บาท
เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่า เลข 9 นั้นมีผลทางจิตวิทยาของลูกค้าโดยตรง ถึงแม้ว่าถ้ามี
ของสองชิ้น ราคา 74 และ 79 ในเวลาเร่งรีบ ลูกค้ายังหยิบสินค้าราคา 79 อาจจะหยิบไปเพราะความเคยชิน
- เปรียบเทียบราคาให้ดู การเปรียบเทียบราคาของศูนย์สาธิตการตลาดของเรากั บ
ร้านคู่แข่ง ในสินค้าที่เรามั่นใจว่าถูกกว่าจริง ให้ลูกค้าตัดสินใจได้ไวและง่ายขึ้น หรือใช้ร่วมกับการจัดชุด/เซ็ทสินค้า
ถ้ า หาป้ า ยมาติ ด เปรี ย บเที ย บราคาแยกชิ้ น กั บ ราคาเซ็ ท ให้ ดู ก็ จ ะยิ่ ง ช่ ว ย "ซื้ อ เป็ น ชุ ด ถู ก กว่ า " ก็ เ ป็ น
การเปรียบเทียบราคาอีกชนิดหนึ่ง ผู้บริโภคปัจจุบันชอบค้นหาข้อมูล ชอบคานวณผลต่างกาไร ชอบหาดีลที่
ถูกที่สุด เราก็ "บริการข้อมูล" เปรียบเทียบราคาจัดให้ลูกค้า

21
21
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ศูนย์สาธิต
การตลาดได้ โดยสามารถจัดได้หลายรูปแบบ และหลายช่วงเวลา ที่สาคัญ คือ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการ
ลูกค้าให้มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาลูกค้าเก่าที่มีอยู่ ดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ให้เข้าร้าน สร้างยอดขายโดย
กระตุ้นยอดการซื้อต่อครั้งเพิ่มขึ้น หรือจากสินค้าพิเศษช่วงเทศกาล การส่งเสริมการขาย ที่สาคัญคือสื่อโฆษณา
ซึ่งสามารถทาได้หลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการทาสื่อโฆษณา “ภายนอกร้าน” รูปแบบต้องมีขนาดใหญ่ เห็นได้
ชัดเจน สะดุดตา “ภายในร้าน” รูปแบบต้องมีจุดดึงดูดสายตา ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้านั้น ๆ ที่จุดขาย
ทันที สามารถติดได้หลายจุด เช่น หน้าเคาน์เตอร์คิดเงิน หน้าชั้นวางสินค้า อีกวิธีคือ การปันผลเฉลี่ยนคืน
6 เดือนครั้ง หรือปีละ 1 ครั้ง รวมถึง การจับคูปองรางวัล
ขั้นที่ ๒ นาข้อมูลที่ได้รับจากขั้นที่ ๑ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เพื่อพิจารณาสถานที่จัดตั้ งศูนย์สาธิตการตลาด และเลือกประเภทสินค้า จานวนสินค้า และร้านค้าที่จะ
เลือกซือ้ สินค้า การจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดนั้นมีที่มาหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย
1. เกิดจากเงินทุนที่มาจากการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนามาลงทุนการจัดตั้ง
ศูนย์สาธิตการตลาด 100%
2. ระดมทุนใหม่ โดยใช้วิธีลงหุ้นจากผู้ที่สนใจ โดยการเป็นแบบปิด คือรับสมัครจากผู้ที่เป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเท่านั้น หรือแบบเปิด คือ รับสมัครบุคคลทั่วไป จากหลายภาคส่วน เช่น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่วนหนึ่ง กลุ่มอาชีพในชุมชน หรือ คนในหมู่บ้านอีกส่ว นหนึ่ง โดยอาจ
กาหนดราคาหุ้น เช่น 100 บาท = 1 หุ้น สมาชิกแต่ละคนถือหุ้นได้ ไม่เกินคนละ 20 หุ้น เป็นต้น
3. เป็นแบบผสมระหว่างแบบที่ 1 และ แบบที่ 2 เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นาเงินมา
ลงทุนและเปิดรับสมาชิกเพิ่ม
4. กู้เงินธนาคาร โดยใช้สมุดสัจจะของกลุ่มฯ ค้าประกันเงินกู้
จึงเป็นที่มาว่าคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องพิจารณาสถานที่จัดตั้ง
ศูนย์สาธิตการตลาดที่มีความพร้อม และวิเคราะห์สินค้าจะนามาจาหน่าย ร้านค้าที่จะเลือกซื้อสินค้า (ตามการวิเคราะห์
ขั้นที่ 1) โดยการวิเคราะห์ศูนย์สาธิตการตลาดต้องพิจารณาจากพื้นที่ที่มีจุดขายที่แตกต่าง เพราะจะทาให้ลูกค้า
กล้าตัดสินใจซื้อสินค้าอยู่สม่าเสมอ ไม่หวั่นแม้จะมีคู่แข่งจานวนมาก เพราะเราจะพัฒนาสินค้าและบริก าร
ที่ตอบโจทย์ ลู กค้า รวมถึงเป็ น แหล่ งรวบรวมและกระจายสินค้าชุมชน โดยใช้การวิเคราะห์ ความแตกต่าง
เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับตัวศูนย์สาธิตการตลาด สามารถสร้างความแตกต่าง หรือจุดขายให้ไม่เหมือนใครด้วย 3 วิธี
ง่าย ๆ โดยควรพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ และบริบทของพื้นที่
ที่ศูนย์สาธิตการตลาดจะดาเนินการจัดตั้ง (1) แตกต่างด้วย “สินค้าและบริการ” โดยเลือกจากสินค้าที่ใหม่
มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน ราคายุ ติ ธ รรม จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ร้ า นค้ า สะดวกซื้ อ อื่ น ไม่ มี (2) แตกต่ า งด้ ว ย
“การตกแต่ง” เน้นสะดวกสบายในการเลือก บรรยากาศเน้นสีร้านสดใส สะอาด (3) แตกต่างด้วย “ความสัมพันธ์
กับชุมชน” คือ จุดแข็งที่สาคัญของศูนย์สาธิตการตลาด คือ ความสัมพันธ์ หรือ การรู้ใจของคนในชุมชน รู้จักชื่อ
ลูกค้าทุกคน พูดภาษาถิ่นทาให้สื่อสารง่าย ความเป็นกันเองของคนขายกับลูกค้า เป็นศูนย์กลางในการกระจาย
ข่าวสาร การจัดกิจกรรมคืนกาไรให้ชุมชน เป็นต้น
การพิ จ ารณาเลื อ กศู น ย์ ส าธิ ต การตลาดที่ ส าคั ญ ต้ อ งมี ก ารบริ ก ารที่ ดี ต้ อ งหมั่ น สร้ า ง
ความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า จนทาให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาว จนเกิดเป็นความจงรักภักดี
ของลูกค้าต่อศูนย์สาธิตการตลาด
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ขั้นที่ 3 ศึกษาต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดที่จะจัดจาหน่ายในศูนย์สาธิตการตลาด
วิธีการคิดต้นทุน-กาไร
1. จดราคาของที่ซื้อมาทุกครั้ง
2. หาราคาต่อกรัมหรือต่อชิ้น
3. คิดราคาต่อสูตร โดยการคูณปริมาณที่ใช้กับราคาต่อกรัม
4. รวมเป็นต้นทุนวัตถุดิบ
5. คิดค่าแรง/ค่าไฟ/ค่าของที่อาจทาเสีย = 30% ของต้นทุนวัตถุดิบ
6. คิดกาไร 30 - 50 % ของทุน+ค่าแรง
(ถ้าเป็นอาหารหรือขนมที่ทาง่าย ควรคิดกาไรประมาณ 30% แต่ถ้ามีขั้นตอนในการทาที่
ยุ่งยากซับซ้อนควรขึ้นกาไรเพิ่มขึ้นจาก 30% แต่ไม่ควรเกิน 50%)
7. รวมต้นทุนทั้งหมด = ทุน (4) + ค่าแรง (5) + กาไร (6)
8. หาราคาเฉลี่ยต่อชิ้นโดยนาต้นทุนทั้งหมดหารด้วยจานวนชิ้นที่ได้
9. คิดราคาสาหรับขายปลีกและขายส่ง
ขั้นที่ ๔ แจ้งให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและประชาชนทั่วไปทราบ โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อโฆษณา ซึ่งสามารถทาได้หลายแนวทาง ดังนี้
1. การทาสื่อโฆษณา “ภายนอกร้าน” รูปแบบตัวสื่อต้องมีขนาดใหญ่ติดอยู่หน้าร้าน ให้เห็นได้
ชัดเจน สะดุดตาผู้ที่เดินผ่านไปมาสามารถยืนอ่านได้สะดวก และคอยนาทางไปยังจุดขายสินค้านั้น ๆ หรือรับรู้
ถึงสิ่งที่เราต้องการสื่อ
2. การทาสื่อโฆษณา “ภายในร้าน” รูปแบบต้องเป็นจุดดึงดูดสายตา ทาให้เกิดการตัดสินใจ
ซื้อสินค้านั้น ๆ ที่จุดขายทันที การใช้สื่อติดภายในร้านสามารถติดได้หลายจุด เช่น หน้าเคาน์เตอร์คิดเงิน หรือ
หน้าชั้นวางสินค้า
3. ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเวทีการประชุมสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
4. ประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสายของหมู่บ้าน หรือสื่อวิทยุคลื่นชุมชนนั้น ๆ
ขั้น ที่ ๕ แต่ งตั้ งคณะกรรมการจัดการศูน ย์สาธิ ตการตลาดและดาเนิน งาน/กิจ กรรมศูน ย์ สาธิต
การตลาด
เนื่องจากศูนย์สาธิตการตลาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต ศูนย์สาธิต
การตลาดจึงไม่มีสมาชิกเฉพาะของศูน ย์ส าธิตการตลาด แต่มีสมาชิกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกคนเป็น
เจ้าของ การดาเนินงานจึงต้องมีคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์สาธิตการตลาด
2. คณะกรรมการฝ่ ายอานวยการกลุ่ มออมทรั พย์เ พื่อ การผลิ ต ทาหน้าที่ การบริห ารงาน
ศูนย์สาธิตการตลาด
3. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการศูนย์สาธิตการตลาด
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ฝ่ายจัดซื้อ และดูแลสต็อกสินค้า
ดาเนินการจัดซื้อตามความจาเป็น การตรวจสอบการจัดซื้อ ดูแลติดตามความเคลื่อนไหวของ
สินค้าคงคลัง ตรวจสอบสต็อกสินค้า ทารายงานและรายการราคาสินค้าแต่ละตัวรวมไปถึงการรับฟังข้อสังเกต
จากฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ว่าสินค้าใดขายดี เพือ่ วางแผนซื้อสินค้านั้นมากขึ้น
ฝ่ายขาย
รู้จักสินค้า รู้ราคา รู้ใจลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ที่จะนาไปใน
การตัดสินใจเลือกซื้อ พนักงานขายที่เก่งต้องมีเทคนิคการขายที่หลากหลาย ให้ข้อมูลที่ทันสมัย มีใจบริการ และ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การสื่อสารกับลูกค้าอย่างเอาใจใส่เป็นเสน่ห์ ทีท่ าให้ลูกค้าเดินเข้าร้าน ดังนั้นควรมีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ที่หาวิธดี ึงลูกค้าให้ภักดีกับศูนย์สาธิตการตลาด กระจายข่าวในช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่น และหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ
อยู่เสมอ
ฝ่ายบัญชี
ศูนย์สาธิตการตลาดมิติใหม่ต้องจัดทาบัญชี ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่บันทึกรายการสินค้าเข้าออก
และยอดขายในแต่ละวัน การทาบัญชี นั้นสาคัญและจาเป็น เพื่อให้ รู้ว่ากาไรหรือขาดทุนในแต่ ละวัน/เดื อน
เท่าไร และสิ น ค้ าชนิ ด ไหนที่ขายดี ขายไม่ดี ข้อมูล ที่ได้จะสามารถนามาใช้ในการตัดสิ น ใจเพื่ อการลงทุ น
ในอนาคต
4. ให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการศูนย์สาธิตการตลาด ทาหน้าที่ ควบคุมดูแลและดาเนินงาน และ
แต่งตั้งพนักงานขายสินค้าและพนักงานบัญชีจานวนที่จาเป็น
ขั้นที่ ๖ คณะกรรมการจัดการศูนย์สาธิตการตลาด ต้องจัดทาบัญชีการเงินของศูนย์สาธิตการตลาด
และรายงานผลการดาเนินงาน ยอดจาหน่ายสินค้ า จานวน และประเภทสินค้าที่คงเหลือในศูนย์ สาธิ ต
การตลาด ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทราบความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
การจัดทาระบบบัญชีศูนย์สาธิตการตลาด
- ระบบบัญชีและรูปแบบบัญชีศูนย์สาธิตการตลาด ใช้ระบบและรูปแบบบัญชี เช่นเดียวกับ
บัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือใช้ระบบบัญชีคู่ และกาหนดให้มี บัญชีหลักรวม 3 เล่มด้วยกัน อีกทั้งมี
สมุดทะเบียนต่าง ๆ ประกอบบัญชีหลักดังกล่าว
บัญชีหลัก ประกอบด้วย
1. บัญชีเงินสด
2. บัญชีรายวันรับ
3. บัญชีรายวันจ่าย
ทะเบียนต่าง ๆ
1. ทะเบียนคุมสินค้าเป็นประเภท
2. ทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคล
3. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้รายบุคคล
4. ทะเบียนซื้อสินค้าของสมาชิกเป็นรายบุคคล
5. บัญชีรับ – จ่ายรายวัน
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บัญชีหลัก 3 เล่ม ได้แก่
1. บัญชีเงินสด ใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีเงินสด-บัญชีเงินฝากธนาคาร” ใช้อักษรย่อ “ส” เป็น
บัญชีชั้นต้นใช้ลงรายการรับ-จ่าย เมื่อมีการรับหรือจ่ายเป็นเงินสด บัญชีเงินสดนี้ได้นาบัญชี เงิน ฝากธนาคารมา
รวมไว้ด้วยกันแบ่งเป็น 3 ช่อง คือ ช่องบัญชีเงินสด ช่องบัญชีเงินฝากประจา และช่องบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
2. บัญชีรายวันรับ ใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีรายได้และหนี้สิน” ใช้อักษร “ร” เป็นบัญชีแยกประเภท
ใช้สาหรับบันทึกรายการรับเงินทุกประเภทซึ่งแยกเฉพาะรายการรับเงินจากบัญชีเงินสดมาลงในบัญชีเล่มนี้
อีกครั้งหนึ่งโดยแยกประเภทรายรับไว้เป็นช่องๆ ตามประเภทของเงินที่ได้รับ เมื่อได้รับเงินประเภทใดก็ให้นา
จานวนเงินที่ได้รับลงในช่องรายได้ประเภทที่ได้รับนั้น ๆ บัญชีรายได้และหนี้สิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ช่องรายได้ เป็นรายได้อันเกิดจากการขายสินค้า ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และรายได้อื่น ๆ
ส่วนที่ 2 ช่องหนี้สิน เป็นการรับเงินอันก่อให้เกิดเป็นหนี้สินของศูนย์สาธิตการตลาดเนื่องจาก
รายได้ที่ได้รับนี้ ศูนย์สาธิตการตลาดมีภาระจะต้องจ่ายคืนให้กับเจ้าของเงินเมื่อครบกาหนด ให้แก่เจ้าหนี้เงินทุน
เจ้าหนี้การค้า
3. บัญชีรายวันจ่าย ใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน ” ใช้อักษร “จ” เป็นบัญชี
แยกประเภทเช่นกัน ใช้สาหรับบันทึกรายการจ่ายเงินซึ่งแยกเอาเฉพาะรายจ่ายจากบัญชีเงิน สดมาลงในบัญชี
เล่มนี้อีกครั้งหนึ่งโดยแยกประเภทรายจ่ายเป็นช่องๆ เช่นเดียวกับบัญชี รายวันรับ เมื่อได้จ่ายเงินประเภทใดก็ให้
นาจานวนเงินที่จ่ายลงในช่องจ่ายนั้น ๆ
บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ช่องรายจ่าย เป็นรายจ่ายจากการซื้อสินค้ า และรายจ่ายจากการดาเนินงานของ
ศูนย์สาธิตการตลาด ได้แก่ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่าภาชนะหีบห่อ ดอกเบี้ย เงินกู้ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ช่องทรัพย์สิน ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรือการซื้อ ทรัพย์สินต่าง
ๆ มาใช้ในศูนย์สาธิตการตลาด ได้แก่ เครื่องคิดเลข ตู้ ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
การขายสินค้าแบบนั้นเป็นเงินเชื่อจานวนเงินที่ขายเป็นเงินเชื่อให้นาลงบัญชีในช่องลูกหนี้
ถ้าซื้อสินทรัพย์ให้นาจานวนเงินที่ซื้อสินทรัพย์ลงบัญชีในช่องทรัพย์สิน
ทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏในช่ อ งที่ 2 คื อ ช่ อ งทรั พ ย์ สิ น จะต้ อ งมี ท ะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น
ที่ซื้อมาและทาทะเบียนคุมลูกหนี้ที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเป็นรายตัวบุคคล เพื่อให้ทราบว่า ลูกหนี้แต่ละคนมี
เงินค้างชาระเป็นจานวนเท่าใด ดังนั้น การทาบัญชีศูนย์สาธิตการตลาด นอกจากจะมีบัญชีหลัก 3 เล่มดังกล่าว
แล้ว ยังจะต้องมีสมุดทะเบียนต่าง ๆ ประกอบบัญชี หลัก 3 เล่ม อีกด้วย ดังนี้
ทะเบียนคุมสินค้าเป็นรายประเภท
ทะเบียนคุมลูกหนี้เป็นรายบุคคล
ทะเบียนคุมเจ้าหนี้เป็นรายบุคคล
ทะเบียนซื้อสินค้าของสมาชิกเป็นรายบุคคล
บัญชีรับ-จ่ายรายวัน
ขั้นตอนการทาบัญชี
การเปิดบัญชี คือการเริ่มบันทึกรายการลงในบัญชีนั้นเอง สาหรับศูนย์สาธิตการตลาดจะเริ่ม
บันทึกรายการในบัญชีตั้งแต่เริ่มได้รับทุนมาดาเนินการ ทุนที่ได้รับจะได้มาจาก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ดังนั้น การลงบัญชีเมื่อได้รับเงินมาลงทุน คือ
1. ลงในบัญชีเงินสด ในช่อง “รับ” ของช่องเงินสด เท่ากับจานวนเงินที่ได้รับ
2. ลงในบัญชีรายได้และหนี้สิน ในช่องเจ้าหนี้ (กลุ่มออมทรัพย์ฯ)โดยลงในช่อง “เงินลงทุน”
ในจานวนเงินที่เท่ากันกับบัญชีเงินสด
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3. ในล าดั บ ต่ อ ไปเมื่ อ ได้ รั บ เงิ น มาลงทุ น แล้ ว ก็ จ ะเป็ น การซื้ อ สิ น ค้ า และการขายสิ น ค้ า
ประจาวัน ให้ลงบัญชีตามลาดับวันที่ที่ซื้อและวันที่ที่ขายสินค้า
การปิดบัญชี เมื่อสิ้นปี (31 ธันวาคมของทุกปี) ดาเนินการดังนี้
1. ปิ ดบั ญชีทุกเล่ ม โดยรวมยอดรายรับ -รายจ่า ยทุ ก ประเภท รวมทั้งหายอดคงเหลื อ ใน
บัญชีเงินสด และบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี) การปิดบัญชีสิ้นปีนั้น เนื่องจากได้ปิดบัญชี ทุ กเล่มเป็นประจา
ทุกเดือนอยู่แล้ว ดังนั้น ยอดรวมของรายรับ-รายจ่าย ก็คือยอดรวมทั้งปีในวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งได้บวกพันยอด
กันมาตัง้ แต่ต้นปีนั้นเอง
2. ทางบกาไรขาดทุน เพื่อหากาไรสุทธิประจาปี
3. ทางบดุลเพื่อแสดงทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนของศูนย์สาธิตการตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
เพื่อให้ ส มาชิกได้ทราบผลการดาเนิ น งานในรอบปี เมื่อจัดทางบดุล เสร็จแล้ ว กรรมการตรวจสอบจะต้ อ ง
ตรวจสอบบั ญ ชี ทุ ก เล่ ม พร้ อ มด้ ว ยงบก าไร-ขาดทุ น และงบดุ ล เมื่ อ เห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ งแล้ ว ให้ เ ซ็ น ชื่ อ รั บ รอง
ความถูกต้องในตอนท้ายของงบดุลด้วย
การควบคุมเงิน
เหรัญญิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเงินของ ศูนย์สาธิต
การตลาดทาหน้าที่เบิกจ่ายเงินให้คณะกรรมการจัดการศูนย์สาธิตการตลาด และตรวจสอบบัญชีทั้งหมดของ
ศูนย์สาธิตการตลาด
เงินทุนดาเนินงานรายวัน ให้ผู้จัดการศูนย์สาธิตการตลาดทาเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการ
จัดการศูนย์สาธิตการตลาด เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ไปขอเบิกจ่ายเงินจาก เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
มาเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายได้
จ านวนเงิ น ที่ ผู้ จั ด การศู น ย์ ส าธิ ต การตลาดเก็ บ ไว้ จะมี จ านวนเท่ า ไรให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่วนการเก็บรักษาเงินของผู้จัดการ ศูนย์สาธิตการตลาดนั้น
ควรมีร ะยะเวลาคราวละ 1 สั ปดาห์ คือ ทุกวันสุ ดสั ปดาห์ ผู้จัดการ ศูนย์สาธิตการตลาดจะต้องนาเงินส่ งคื น
เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต และขอเบิกเงินจากเหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตใหม่ทุกวัน
จันทร์ หากเห็นว่าไม่สะดวกอาจจะกาหนดระยะเวลา 1 เดือน สาหรับส่งคืนเงิน และขอเบิกเงินจากเหรัญญิก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตก็ได้แต่คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดจะต้องคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ผลกาไร ในรอบเดือนของศูนย์สาธิตการตลาด ให้นาฝากไว้ในบัญชี ฝากประจาสัจจะสะสม
ทรัพย์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่วนเงินทุนดาเนินการให้นาเข้าฝากใน บัญชีสะสมทรัพย์ของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต เพื่อให้สามารถถอนมาใช้ได้ตลอดเวลา
ทุกวันก่อนปิดบริการศูนย์สาธิตการตลาด ผู้จัดการศูนย์สาธิตการตลาดจะต้องตรวจสอบยอด
สินค้าที่จาหน่ายประจาวัน และสินค้าคงเหลือทุกประเภท แล้วลงบัญชีไว้ เป็นหลักฐาน
การจัดสรรผลกาไร สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. เฉลี่ ย คื น แก่ ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ เป็ น สมาชิ กกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อการผลิ ตเป็ นรายเดื อ น โดย
คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประชุมพิจารณาร่วมกันว่าจะเฉลี่ยคืน กี่เปอร์เซ็นต์ของกาไรที่ได้ เช่น
คืนร้ อยละ 4 บาท สามารถซื้ อสิ นค้ าไปในรอบเดื อนเป็ นเงิน 500 บาท ก็ เฉลี่ ยคื นตามวงเงินที่ ซื้ อตามที่ คณะ
กรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกาหนด
2. นากาไรส่วนที่เหลือจากเฉลี่ยคืนให้สมาชิกไปรวมกับกาไรของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต
เพื่อจัดสรรเป็นเงินปันผลให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามจานวน หุ้นที่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แต่ละคนมีอยู่ในสมุดสัจจะสะสมทรัพย์ หักเป็นทุน ขยายงาน ทุนสารอง และทุนสาธารณะ เป็นต้น
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ด้านระบบคลังสินค้า
จานวนสต็อกสินค้าที่เหมาะสมคือกาไรสูงสุดของร้านค้า การบริหารสินค้าคงคลังที่ดี จะส่งผล
ให้ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความ ต้องการของลูกค้า และควบคุมเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ไม่ให้จมไปกับสินค้าที่
ซื้อมา กักตุนจนมากเกินไป โดยปัจจัยในการควบคุมระดับสินค้าคงคลังประกอบด้วย
1. ความถี่ของการเลือกซื้อสินค้าเข้าร้าน
2. ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียน ที่นามาใช้ในการลงทุนซื้อสินค้า
3. ปริมาณขายออกของสินค้าแต่ละตัว ซึ่งช่วยระบุปริมาณสินค้าที่ต้องการ
4. ความผันผวนของราคาสินค้า ซึ่งอาจเกิด,ขึ้น และทาให้เจ้าของร้าน จาเป็นต้องซื้อเพิ่มหรือ
ลดลงกว่าปกติ
เคล็ดลับในการจัดสต็อกสินค้า
1. ไม่เก็บสต็อกสินค้ามากเกินไป จะทาให้ร้านมีเงินหมุนเวียน และลดต้นทุน เพิ่มผลกาไร
อีกทางหนึ่ง
2. หมั่นสารวจความต้องการของลู กค้าอย่างสม่าเสมอ นาเสนอสินค้าที่ หลากหลายและ
เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าที่แวะมาจะได้สินค้าที่ ต้องการเสมอ
3. ระบายสินค้าที่ขายช้าและนาสินค้าใหม่เข้ามาทดแทน
4. หาแหล่งสินค้าที่มีสินค้าครบ เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าเดินทาง
สาหรับศูนย์สาธิตการตลาดแล้ว ถ้ายิ่งขายดี ก็เท่ากับว่ายิ่งมีกาไรเพิ่มขึ้น บางคนจึง ลงทุนไป
กับการโฆษณา โปรโมทสินค้า ไปเป็นจานวนมาก รวมทั้งสร้างโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เพื่อสร้างยอดขาย
และฐานลูกค้า แต่รู้หรือไม่ว่าการบริหารสต๊อกสินค้าให้ดีก็เป็น อีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มกาไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ
การจัดทาสต็อกสินค้าดี ๆ สามารถช่วยเพิ่มกาไรได้ ดังนี้
1. ช่วยป้องกันสินค้าในคลังหาย ความเป็นระบบจะทาให้ร้านค้ารู้ว่าสินค้ามีกี่ขึ้น ตรวจสอบ
ได้ว่าใครเป็นคนนาเข้า หรือขายออกไปในจานวนกี่ขึ้น ช่วยป้องกันการรับ สินค้าไม่ครบ รวมทั้งป้องกันไม่ให้
ลูกน้องหยิบของผิดพลาด หรือหยิบไปใช้ ไปขายเอง ซึ่งจะทาให้ร้านค้าขาดทุน
2. ลดโอกาสการขาดทุนจากสินค้าที่ไม่ได้ขาย การจัดสต๊อกอย่างเป็นระเบียบทาให้ ร้านค้าได้
รู้ว่าสินค้าแต่ละประเภทจัดวางที่ไหน แก้ปัญหาการหาสินค้าไม่เจอ สินค้าถูก วางลืม ไม่ได้น่าไปขาย และ
สาหรับสินค้าที่มีอายุจากัด ทาให้ร้านค้าได้รู้ข้อมูลว่า สต๊อกล็อตไหนเข้ามาก่อน หลัง ควรระบายสินค้าไหนก่อน
หรือทาโปรโมชั่นกับสินค้า ประเภทไหน เพื่อลดโอกาสสินค้าเหลือและหมดอายุโดยไม่ได้ขาย
3. ลดความเสี่ ยงสิน ค้าขาดหรือล้ นสต๊อกไม่ทันตั้งตัว เพราะความเป็นระบบจะช่วยให้รู้
ว่าสินค้าแต่ละชนิดมีความเร็วในการขายอย่างไร หมดเร็วแค่ไหน ควรสั่งเพิ่มเมื่อสินค้า เหลือเท่าใด เพราะการขาด
สินค้าเมื่อลูกค้าต้องการทาให้เสียโอกาสในการขาย และ อาจทาให้เสียลูกค้าประจาไปให้ร้านอื่น ๆ อีกด้วย
4. เห็นภาพรวมคลังสินค้าว่ามีการเข้า ออกอย่างไร สินค้าชนิดใดขายดีในช่วงไหน หรือ กับ
คนกลุ่มไหน ใช้เป็นกลยุทธ์ในการทาความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า ทาให้เสือก สต๊อกสินค้าและจัดโปรโมชั่นเพิ่ม
ยอดขายได้ดีขึ้น กาไรก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
5. ช่วยให้คุมงบของร้านได้ดีขึ้น เพราะได้คานวณตั้งแต่การสั่งของว่าคิดเป็นต้นทุน เท่าไหร่
ถ้าขายในราคาที่ตั้งจะได้กาไรเท่าไหร่ ทาให้ตั้งราคาได้อย่างเหมาะสม รู้ว่าควร ขายอะไรจึงจะได้กาไรที่คุ้มค่าที่สุด

27
27
สรุปได้ว่าระบบสต๊อกหลังร้าน ที่จริง แล้วก็มีความสาคัญไม่แพ้การโฆษณาเลย การจัดการ
สต๊อกสินค้าให้ดีช่วยให้ลดต้นทุน ประหยัด ตรวจสอบง่าย กาไรเพิ่มโดยไม่ต้อง เสียเงินโฆษณา แถมยังทางาน
ได้ง่ายขึ้นด้วย ถ้าใส่ใจบริหารธุรกิจให้ดีไปพร้อมกันทั้ง หน้าร้านและหลังร้าน กาไรก็ต้องงอกเงยออกมาอย่าง
ไม่ต้องแปลกใจ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการจัดการศูนย์สาธิตการตลาด รายงานผลการดาเนินงาน ยอดจาหน่าย
สินค้า จานวน และประเภทสินค้าที่คงเหลือในศูนย์สาธิตการตลาด ให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตทราบความเคลื่อนไหวเป็นประจาทุกเดือน
5. เครื่องมือในการทางาน
คู่มือหลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2563
คู่มือศูนย์สาธิตการตลาด ปี 2560
6. ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาษี ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด “ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด” คื อ ร้ า นค้ า ของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต
เป็นกิจกรรม รวมกันซื้อเพื่อแก้ปัญหาซื้อของแพงของสมาชิก และถือเป็นการทดลองทาธุรกิจซื้อขาย จึงให้
ชื่อว่า “ศูนย์สาธิตการตลาด” ในระยะแรกของการทดลอง จึงได้รับการยกเว้นการ เก็บภาษี ลักษณะการดาเนินงาน
เป็นการซื้อสินค้ามาขาย เงินที่ได้จากการขายจึงเป็นเงิน ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
และเนื่องจากผู้มีเงินได้เป็นคณะ บุคคล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตที่มีกิจกรรมศูนย์สาธิตการตลาดจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หากมีรายได้ตามที่กฎหมายกาหนด
7. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการ/บริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- คณะกรรมการ/คณะทางานศูนย์สาธิตการตลาด
เมื่ อ วั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 ได้ ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงการด าเนิ น งานภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ
(Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่ า งกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ในการ
ขอความร่วมมือการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
(SE) (มุ่งเน้ น การถ่ายทอดองค์ค วามรู้ ด้านการบริห ารจัดการเชิงธุรกิจ ด้ านการปรับปรุงและพัฒ นาศูนย์ฯ
ให้ทันสมัย ด้า นการปรับปรุงรูปลักษณ์ การวางผังและการจัดเรียงสินค้า และด้านการจัดทาระบบบัญชีและ
ระบบการเช็คคลังสินค้า) ประกอบด้วย
- มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด
- บริษัท สยามแม็คโครจากัด (มหาชน)
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โรงสีชุมชน
ที่มาของการก่อตั้ง
การจัดตั้งโรงสีชุมชน โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี เกิดขึ้นจากความต้องการของ
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่จะลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าของโรงสีข้าว
จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโรงสีข้าวในนามของโรงสีสวัสดิการชุมชนตาบลเนินปอขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตบ้านสระยายชีเป็นแกนหลักในการจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและคนในชุมชนได้มีโรงสีข้าว
ที่ได้มาตรฐานและให้บริการอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้กลับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
และเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่ม
ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
1. ประชุมทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงสีแก่สมาชิก
2. ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. จัดหาสถานที่
4. เขียนโครงการเสนอของบประมาณสนับจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) เป็นเงิน 560,000 บาท
โดยใช้ชื่อของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชีเป็นผู้เสนอของบประมาณ
5. ทาการก่อสร้ างตามแบบและตามรายละเอียดที่ของบประมาณไปโดยใช้แรงงานในชุมชนเป็น
แรงงานงบประมาณทั้งหมดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้รับความร่วมมือคนในชุมร่วมด้วยช่วยกันใน
การก่อสร้างโดยไม่คิดค่าแรง
6. บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ
การระดมเงินทุน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลงทุนจานวน 100,000 บาท
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์และบุคคลทั่วไปถือหุ้น ๆ ละ 1,000 บาท (ไม่เกินคนละ 1,000 บาท)
ปันผลคิดเป็นร้อยละ 10 บาท/ปี
อุตสาหกรรมสีข้าว
การแปรรูปข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร โดยผ่านกระบวนการลดความชื้นของข้าวเปลือก การทาความ
สะอาดข้าวเปลือก การกะเทาะข้าวเปลือก การแยกแกลบ การขัดข้าว รวมถึงการคัดแยกขนาดและการบรรจุ
กระสอบ เพื่อส่งต่อไปสู่ผู้บริโภคและนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว
เส้นก๋วยเตี๋ยว และเส้นขนมจีน
ลักษณะและประเภทโรงสีข้าว
แบ่งตามประเภทการใช้เครื่องจักรต้นกาลังเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. โรงสีข้าวที่ใช้เครื่องจักรไอน้า (Steam Engine) โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
2. โรงสีข้าวที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเครื่องสีข้าว
3. โรงสีที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการขับเคลื่อนเครื่องสีข้าว

29
29
ในปัจจุบันนี้ โรงสีข้าวที่นิยมที่สุดคือระบบไฟฟ้าเพราะมีกระบวนการที่ง่ายและต้นทุนต่า
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้
วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์
ข้าวเปลือก
1. ข้าวกล้อง
2. ข้าวขาว
3. ข้าวเหนียวขาว
4. ข้าวนึ่ง

กระบวนการผลิต

ผลพลอยได้
1. ราข้าว
2. ปลายข้าว
3. แกลบ
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ขั้นตอนการทางานของโรงสีข้าว
1. นาข้าวเปลือกที่ ได้รับจากชาวนาหรือสมาชิกเข้าตะแกรงร่อนเพื่อคัดแยกสิ่ งเจือปนออก ได้แก่
ฟางข้าว เศษดิน เศษหิน และฝุ่นละออง
2. นาเข้าเครื่องกะเทาะเปลือก ซึ่งจะมีลูกยางกลม 2 ลูก หมุนอยู่ เมล็ดข้าวเปลือกที่ผ่านร่องระหว่าง
ลูกกลมยาว 2 ลูกนี้จะถูกแรงเสียดสีของลูกยางทาให้เปลือกข้าวหลุดออก
3. จากเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกจะได้แกลบ ข้าวกล้อง และข้าวเปลือกบางส่วนที่ยังไม่ถูกกะเทาะเปลือก
ผ่านต่อไปยังตะแกรงเหลี่ยม ซึ่งมีแผ่นตะแกรงทาการร่อน แยกแกลบ ข้าวเปลือก และข้าวกล้องออกจากกัน
4. ข้าวเปลือกจะย้อนกลับไปเข้าเครื่องกะเทาะเปลือกใหม่ ข้ าวกล้องจะผ่านไปที่ตะแกรงโยก เพื่อทา
การคัดข้าวเปลือกที่ยังมีผสมไปกับข้าวกล้องออกให้เหลือแต่ข้าวกล้องล้วน ๆ
5. แกลบที่ร่อนออกจากตะแกรงจะถูกพัดลมดูดไปไว้ต่างหาก ขณะเดียวกันพัดลมจะดูดเศษข้าวกล้อง
ละเอียด หรือจมูกข้าวรวมทั้งแกลบละเอียดที่เกิดจากการกะเทาะเปลือกไปไว้ยังอีกทางหนึ่ง ส่วนนี้เรียกว่าราหยาบ
6. ตะแกรงโยก มีหน้าที่คัดข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง ในตะแกรงโยกมีแผ่นเหล็กบาง ๆ วางกั้นเป็น
ช่อง ๆ สลับฟันปลา ตะแกรงโยกจะเดินหน้า – ถอยหลังตลอดเวลา ข้าวเปลือกและข้าวกล้องจะถูกคัดแยกไป
คนละทาง ข้าวเปลือกจะย้อนกลับไปเข้าเครื่องกะเทาะใหม่ ส่วนข้าวกล้องจะผ่านไปสู่หินขัดข้าวเปลือก และหิน
ขัดข้าวขาวต่อไป
7. หินขัดข้าวกล้อง และหินขัดข้าวขาว มีลักษณะเป็นเหล็กทรงลูกข่าง มีหินกากเพชรผสมปูนพอกไว้
โดยรอบ ตั้งบนแกนที่หมุนได้ ผนังที่หุ้มหินขัดข้าว จะมียางเป็นท่อน ๆ เรียกยางขัดข้าววางอยู่ เป็นประจา
ข้าวกล้องจะผ่านช่องว่างระหว่างหินขัดข้าวและยางขัดข้าว ในขณะที่หินขัดข้าวหมุนอยู่ตลอดข้าวกล้องจะถูก
ขัดจนขาว โดยผ่านหินขัดข้าว 2 ครั้ง คือ หินขัดข้าวกล้อง และหินขัดข้าวขาว
8. ที่ผนังหุ้มหินขัดข้าวกล้อง และหินขัดข้าวขาวจะมีช่องให้พัดลมดูผิวของเมล็ดข้าวกล้องที่ถูกขัด
ออกไปส่วนนี้เรียกว่า ราละเอียด
9. ข้าวขาวที่ออกจากหินขัดข้าว จะเป็นข้าวสารเต็มเมล็ด ข้าวหัก และปลายข้าว รวมกันจะต้องนาไป
ผ่านตะแกรงเหลี่ยม และตะแกรงกลมเพื่อคัดออกมาเป็นชนิดข้าวตามต้องการต่อไป
10. ตะแกรงเหลี่ยมที่จะคัดข้าวสารเต็มเมล็ดและปลายข้าวนี้ ประกอบด้วยแผ่นตะแกรงซ้อนกันหลายแผ่น
แต่ล ะแผ่ น จะมีรู ตะแกรงขนาดต่าง ๆ กัน เพื่อให้ ข้าวแต่ล ะชนิดผ่ านได้และผ่ านไม่ได้ ตัว ตะแกรงเหลี่ ย ม
จะเขย่าตลอดเวลาที่ทางาน
11. ตะแกรงกลมมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กม้วนกลมหมุนตลอดเวลาที่ทางาน ผิวแผ่นเหล็กด้านในมีผิว
นูนกลมเล็ก ๆ จานวนมาก เพื่อให้เมล็ดข้าวที่หักเล็กเกาะอยู่ ขณะที่ปล่อยให้เมล็ดใหญ่กว่าผ่านไปได้ และไปสู่
ที่ไว้สาหรับปล่อยข่าวสาร เป็นอันจบกระบวนการสีข้าว
ขั้นตอนการสีข้าวนั้นจะสิ้นสุดเมื่อทาการขัดเมล็ดข้าวสารให้สะอาด และจะได้ผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวสาร
และปลายข้าว ปลายข้าวนั้นจะมีความยาวประมาณเท่ากับหรือน้อยกว่า 6/8 ของความยาวเมล็ดเต็ม
ระดับการสีข้าวแบ่งเป็น 4 ระดับ
1. สีดีพิเศษ (extra well milled) การสีขัดเอาราออกทั้งหมดจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษ
2. สีดี (well milled) การขัดเอาราออกทั้งหมดจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามดี
3. สีปานกลาง (reasonably well milled) การสีขัดเอาราออกเป็นส่วนมากจนเมล็ดข้าวมีลั กษณะ
สวยงามพอสมควร
4. สีธรรมดา (ordinarily milled) การสีขัดเอาราออกแต่เพียงบางส่วน
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มลพิษและของเสียที่เกิดจากโรงสีข้าว
1. สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- เศษฟางหรือวัสดุปลอมปน กรวด ดิน ทราย พลาสติก จากการทาความสะอาด
- แกลบ จากการแยกแกลบ
- ราหยาบ ราละเอียด จากกระบวนการขัดขาว
- ปลายข้าว จากกระบวนการคัดแยกเมล็ด
- กากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย กรณีโรงงานมีระบบบาบัดน้าเสีย
2. มลพิษทางอากาศ แบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ
2.1 ฝุ่ น ละอองที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการสี ข้าว บริเวณลานตากข้าวเปลื อก การขนส่ ง
วั ตถุดิบ และผลิ ตภัณฑ์ ฝุ่ น ที่เกิดขึ้น จะทาให้ ผู้ ที่ได้รับฝุ่ นมีส มรรถภาพปอดลดลง เกิดการระคายเคืองของ
เยื่อบุตาและผิวหนัง
2.2 เขม่าควัน ไอเสีย และฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ กรณีโรงสีที่มีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงและ
โรงสีที่ใช้หม้อน้าที่มีการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงดังกล่าวเมื่อเผาไหม้จะก่อให้เกิดมลพิษในอากาศหรือ
ไอเสีย ได้แก่ ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของสารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ฝุ่นที่เป็นอนุภาค
ของแข็งลอยตัวอยู่ในอากาศ นอกจากนี้การเผาไหม้ยังก่อให้เกิดไอระเหยรวมถึงก๊าซและสารประกอบ ได้แก่
คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อได้รับจะทาให้เกิด
การวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย แสบจูมกและอาจทาให้เกิดโรคปอดได้
3. มลพิษทางน้าและกลิ่นเหม็น
เกิดจากน้าจากการแช่ข้าว ผงราข้าวที่ตกลงตามพื้นและถูกชะล้างโดยน้าฝน ทาให้เกิดน้าเน่าเสียและ
ส่ งกลิ่ น เหม็น ในกรณีโ รงสี ข้าวที่ใช้เครื่ องจักรไอน้า จะมีน้าเสี ยจากการควบแน่นของไอน้าที่ใช้ขับเคลื่อน
เครื่องจักรไอน้าต้นกาลัง และน้าระบายทิ้งจากหม้อไอน้า ซึ่งน้าประเภทนี้ จะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เมื่อปล่อย
ลงสู่ธรรมชาติจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. มลพิษทางเสียง
เกิดจากเครื่องจักรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ได้แก่เครื่องกะเทาะ เครื่องแยก และเครื่องขัดข้าว เมื่อได้รับ
เสียงดังมาก ๆ เป็ น เวลาติดต่อกัน อาจทาให้ เกิดอาการหู ตึงหรือหู หนวก อัตรายต่อสุ ขภาพทั่วไปและจิตใจ
รบกวนการนอนหลับ รบกวนการทางาน และประสิทธิภาพความถูกต้องของงานสูญเสียไป
มาตรการในการแก้ไขปัญหาโรงสีข้าว และข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ดาเนินกิจการจะต้องมีระบบควบคุมการกาจัดฝุ่นละออง มิให้ฟุ้งกระจาย ออกสู่ภายนอกจนเป็น
เหตุให้ชุมชน บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
2. ผู้ดาเนินกิจการจะต้องมีระบบการรักษาความสะอาดเกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เช่น จุดที่ไว้เก็บข้าวเปลือก ราข้าว หรือวัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นด้านน้ามันเชื้อเพลิง เครื่องมือซ่อมบารุง
ต่าง ๆ จะต้องมีร ะบบการจั ด เก็บ ที่ดี แยกกันไว้ต่างหากเพราะอาจทาให้ เ กิด ปัญหาด้านเชื้ อราในข้ า วได้
หากเมื่อนามาบริโภคแล้วอาจเกิดอันตราย หรือสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุเชื้อโรคได้ง่ายเพราะ
มีสภาพอับชื้นมากเกินไป
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3. ผู้ดาเนินกิจการจะต้องมีระบบหรือวิธีการใด ๆ เพื่อควบคุมมลภาวะจากเสียง มิให้ผู้อื่นบ้านเรือน
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน ราคาญ จากปัญหาเสียงดังจากเครื่องจักรกล เช่น ทาการสีข้าวให้เป็น
เวลา ไม่สีข้าวในยามค่าคืนเพราะเสียงดังรบกวนเวลาพั กผ่อน หมั่นตรวจสอบดูแลเครื่องจักรอยู่เป็นประจา
หากทราบว่าเครื่องจักรมีปัญหาก็ควรรีบปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็วเพราะเครื่องจักรอาจจะเป็นสาเหตุของเสียง
ดังมากผิดปกติ เป็นต้น
4. ผู้ดาเนินกิจการหรือคนงานจะต้องจัดให้มีที่อุดหู หน้ากากกันฝุ่น เสื้อผ้าที่สวมใส่จะต้อ งมิดชิด
ในการดาเนินการสีข้าวทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่ออยู่ใน
สถานที่นั้น
5. ผู้ดาเนินกิจการจะต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันที่ตัวเครื่องจักร หรือสถานที่น้าทิ้งจากการสีข้าว เช่น
จัดให้มีถังดับเพลิงไว้ใกล้ๆ กับเครื่องจักรที่มีความร้อนสูงในการทางานและถังน้าเสียจากกระบวนการสีข้าวจะมี
ความร้อนสูงมากจะต้องจัดไว้ไนสถานที่ปลอดภัย ห่างไกลผู้ที่สัญจรไปมาควรมีป้ายเตือนให้ชัดเจน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงสีนั้น ขึ้นอยู่กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ว่ามีการออกหลักเกณฑ์อย่างไร อาจมีความแตกต่างไปตามบริบทของพื้นที่ การพิจารณาว่าผู้
ดาเนินกิจการมีสถานที่ประกอบกิจการ หรือ สถานที่ก่อตั้งโรงสีข้าวเหมาะสมหรือไม่และได้ขออนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้ผู้ประกอบกิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร ดาเนินกิจการ
เกี่ยวกับสถานที่หรือสุขลักษณะของสถานที่ประกอบการดังต่อไปนี้ (ยึดถือตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบบที่ 3/2548 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการ การสีข้าวด้วยเครื่องจักร) ดังนี้
1. ลักษณะที่ตั้งของโรงสีข้าว
1.1 ห้ามตั้งโรงสีข้าวที่ใช้เครื่องจักรในการผลิต ในบริเวณบ้านจัดสรรเพื่อการพักอาศัย อาคารชุด
พักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
1.2 ห้ามตั้งโรงสีข้าวที่ใช้เครื่องจักร ในการผลิตขนาดมากกว่า 30 เกวียนต่อวัน ภายในระยะ ไม่
ต่ากว่า 50 เมตร และตั้งแต่ 31 เกวียนขึ้นไปต่อวัน ต้องอยู่ระยะห่างไม่ต่ากว่า 100 เมตร จากเขตชุมชน วัด
โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นสถานที่
ทาการของ หน่วยราชการที่ใช้เป็นที่ทาการ เพื่อการควบคุมกากับดูแลอานวยความสะดวก หรือการ ให้บริการแก่
การดาเนินกิจการนั้น ๆ
1.3 ทีต่ ั้งโรงสีข้าวต้องตั้งอยู่ในทาเลและสถานแวดล้อมที่เหมาะสมมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบ
กิจการตามขนาดและเภทหรือชนิดของโรงสีข้าว โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุราคาญ หรือความเสียหายต่ อ
บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย
2. ลักษณะของอาคารโรงสีข้าว
2.1 อาคารต้องมีความมั่นคง แข็งแรง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเหมาะสมกับการประกอบ กิจการ
โรงสีข้าวตามขนาดและประเภท หรือชนิดของโรงสีข้าว รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของอัคคีภัย
2.2 พื้นต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ไม่มีน้าขังหรือลื่น อันอาจก่อให้เกิดอุบติเหตุได้ง่าย
2.3 ประตูหรือทางออกเพียงพอกับจานวนคน บานประตูเปิดออกได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินและมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
2.4 มีบันไดขึ้นลงเพื่อการตรวจสอบ ดูแล เครื่องจักร อุปกรณ์ บันได้ต้องมีความมั่นคง แข็งแรง
ขึ้นบันได ไม่ลื่น และมีช่วงระยะห่างเท่ากันโดยตลอด
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2.5 มีการระบายอากาศเหมาะสม โดยมีพื้นที่ประตู หน้าต่าง และช่องลมรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
1 ใน 10 ของพื้นที่ห้องหรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อคนงาน 1 คน
2.6 ต้องจัดให้มีแสงสว่างในการทางานอย่างเพียงพอ ความเข้มของแสงสว่างต้องไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์
2.7 จัดให้มีสายล่อฟ้า ตามความจาเป็นและเหมาะสม
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงสีข้าว
3.1 ต้องมั่นคง แข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้
งาน มีเครื่องป้องกันอันตรายอันเกิดจากส่วนที่เคลื่อนไหวของ
เครื่ อ งจั ก รตามความจ าเป็ น และเหมาะสมรวมทั้ ง มี ก าร
ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนการใช้งานทุกครั้ง และ
ตรวจซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอ
3.2 เครื่ องล าเลี ย งขนส่ งข้า ว ซึ่งมีส ายล าเลียง
ผ่านเหนือบริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงานหรือทางเดิน ต้องมีเครื่อง
ป้องของตกและรับรองของตกและต้องมีเครื่องบังคับที่ทาให้
สายลาเลียงหยุดได้เมื่อเครื่องหยุดทางาน
3.3 ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องยนต์ สวิตซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าอื่น ๆ
ต้องเป็นเป็นไปตามหลักวิชาการ
4. มีการจัดการด้านสุขาภิบาลและป้องกันปัญหามลพิษ ดังนี้
4.1 จัดให้มีน้าดื่ม น้าใช้ ที่สะอาดเพียงพอและเหมาะสม
4.2 จั ดให้ มี ห้ องน้ า ห้ องสุ ขาสะอาด และถู กหลั ก
สุขาภิบาล ตามจานวนที่กาหนดไว่ไนกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.3 จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เหมาะสมและเพียงพอ
4.4 ติดตั้งระบบควบคุม ป้องกันการฟ้งกระจายของ
ฝุ่ น ละออง เขม่า เถ้าถ่านในทุกกระบวนการผลิ ต เช่น จัดให้ มี
เครื่องดูดอากาศ หรืออุปกรณ์กาจัดฝุ่นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง
ตามปริ มาณ'ของฝุ่ น ที่เ กิดจาก กระบวนการผลิ ต ทั้งนี้ปริม าณ
ละออง ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
- ภายในโรงสี ข้าว ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 15.0 มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน (PM-10) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร
- ในบรรยากาศโดยทั่วไปของบ้านเรือนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ'ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน (PM-10) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
4.5 จัดให้มีการป้องกันกลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน จากการประกอบกิจการโรงสีข้าว มิให้เป็น
ทีเ่ ดือดร้อน หรือเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่ ใกล้เคียง
ทั้งนี้ เรื่องเสียงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
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- ภายในโรงสีข้าว ให้มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง 8 ชั่วโมงทาการ ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ
- ในชุมชนทั่วไปที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียง กับสถานประกอบการ(โรงสี) ให้มีค่าเฉลี่ยของ
ระดับเสียง ในช่วงเวลากลางวัน (07.00-22.00 น.) ไม่เกิน 55 เดซิเบลเอ และในช่วงเวลากลางคืน (22.00
- 07.00 น.) ไม่เกิน 45 เดซิเบลเอ โดยเสียงดังที่ได้รับ ต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เกิน
70 เดซิเบลเอ
4.6 กรณีที่มีน้าเสียเกิดขึ้น ในกระบวนการผลิตของโรงสีข้าว ต้องจัดให้มีระบบบาบัดน้าเสียที่
สามารถบาบัดน้ามีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ กฎหมายว่า
ด้วยโรงงานแล้วแต่กรณี ก่อนระบายน้าทิ้งออกจากโรงสีข้าว
5. จัดให้มีบริการและดาเนินการเพื่อป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 ตรวจสุ ข ภาพก่ อ นเข้ า ท างาน
และตรวจสุขภาพเป็นระยะโดยเฉพาะระบบ หรือ
อวั ย วะที่ ก๊ า ซพิ ษ มี ผ ลกระทบให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
5.2 ป้องกัน ผู้ปฏิบัติงานมิให้ได้รับ
หรื อสั มผั ส ก๊าซพิษ โดยจั ดเตรี ย มอุป กรณ์ในการ
ป้ อ งกั น ภั ย ส่ ว นบุ ค คล เช่ น หน้ ากากฟ้ องกั นฝุ่ น
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ เครื่องกรองฝุ่น ที่อุดหู ที่ปิดหู
หมวกนิรภัยให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และออก
ระเบี ย บบั งคับ ให้ คนงานต้ องสวมใส่ เครื่องฟ้ อ ง
กันภัยส่วนบุคคล ขณะทางานทุกครั้งรวมทั้งต้องจัดแก
อบรมต้านความปลอดภัย และการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน
5.3 จัดให้มีบริการทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานในเรื่องเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิภาพของสถานประกอบกิจการ
5.4 การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทางาน ผู้ดาเนินกิจการจะต้อง
- ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตก่อนการใช้ ง าน
ทุกครั้ง และตรวจซ่อมบารุงอย่างสมาเสมอ
- จั ด ท าแผนผั ง วงจรไฟฟ้ า
ภายในโรงสีข้าวทั้งหมด และตรวจสอบสายไฟฟ้า
หากชารุดต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
- จั ด ให้ มี ก ารติ ด ป้ า ยเตื อ น
อั น ตรายจากไฟฟ้ า และการใช้ ก๊ า ซพิ ษ รมข้ า ว
ภายในโรงสีข้าว เช่น อันตรายไฟฟ้าแรงสูง หรือ
เขตอันตรายห้ามเข้า เป็นต้น
- ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสู งกว่า
45 องศาเซลเซียส ต้องมีการแก่ไขปรับปรุงเพื่อลด
ระดับ ความร้อนให้น้อยลง หรือมีอุปกรณ์ฟ้องกัน
ความร้อนแก่ผู้ปฏิบัติงาน
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- ให้มีการตรวจวัดและระบายความร้อนบริ เวณเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ให้กาเนิด
ความร้อน หรือไอน้าให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
- จัดเตรียมระบบหรือเครื่องมือในการป้องกันอัคคีภัย อย่างเหมาะสมเช่น มีตู้เก็บสายและ
หัวฉีด
น้าดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดถังติดตั้ง
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบหรือเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยอย่างสมรเสมอและจัดให้มี
สัญญาณแจ้งภัยอันตราย อย่างน้อย 2 ที่
- เครื่องจักร (ตาม พรบ.โรงงานฯ) หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น สาหรับใช้
ก่อกาเนิดพลังงาน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ด้วยกาลังน้า ไอน้า ลม ก๊าซ ไฟฟ้า
หรือพลังงานอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน และหมายความรวมถึง เครื่องอุปกรณ์-ไฟลล์วีลปุลเล
สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทางานสนองกัน
สถานที่ศึกษาดูงานโรงสีชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
นายสุนทร มัจฉิม โทรศัพท์ 08 1394 1592
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การจัดสวัสดิการจากทุนชุมชน
การจั ด สวัสดิ การจากทุน ชุม ชน คือ บริการส าคัญของกลุ่ ม กองทุน การเงินชุมชนหลายประเภท
มีเป้าหมายหลักให้คนในชุมชนดูแลซึ่งกันและกัน ตั้งแต่เกิดจนตายบนพื้นฐานความเอื้ออาทรกัน
พัฒ นากรมีบ ทบาทหน้ าที่ในการสนับสนุนการดาเนินการกองทุนชุมชน จ าเป็นต้องมีความรู้เรื่อง
หลักการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนให้กองทุนชุมชนสร้างมาตรการในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ซึ่งจะทาให้ชุมชนเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
รู้จักหลักการจัดสวัสดิการชุมชน ตามแนวคิดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)1
1. ต้องสอดคล้องกับวิธีชีวิตคนในชุมชน
2. เริ่มจากเล็กไปใหญ่/ค่อยเป็นค่อยไป
3. เงินเป็นเพียงเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมาย: ใช้เงินเป็นเงื่อนไขให้คนอยากช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. ระบบการจัดสวัสดิการที่ดีจะต้องทาให้ชุมชนช่วยเหลือกัน ไม่เกิดการแบ่งแยกในชุมชน
5. สวัสดิการที่ดีทาให้เกิดการเชื่อมโยงของกิจกรรมสวัสดิการ
6. ต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ไม่ใช่ฝ่ายใดให้อีกฝ่ายหนึ่งรอรับฝ่ายเดียว
7. ต้องรักและอดทนมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าจะสร้างสวัสดิการตนเองได้
ประเภทสวัสดิการกองทุนชุมชน สวัสดิการจากกองทุนชุมชนสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. สวัสดิการพื้นฐาน “เกิดแก่เจ็บตาย”
สวัสดิการนี้มาจากหลักสัจธรรมแบบศาสนาพุทธ โดยสร้างสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกกองทุน
ชุมชน ได้แก่ สวัสดิการทารก (เกิด) สวัสดิการผู้สูงอายุ (แก่) สวัสดิการการรักษาพยาบาล (เจ็บ) สวัสดิการการ
เสียชีวิต (ตาย)
พัฒนากรมีหน้าที่ให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการจัดสวัสดิการพื้นฐานขึ้น โดยต้องดูความพร้อม
ของกลุ่ม สิ่งที่บ่งบอกถึงความพร้อมของกลุ่มหลั กๆ ได้แก่ “เงินทุนสะสม” กลุ่มฯ ควรกาหนดเงื่อนไขการให้
สวัสดิการที่สอดคล้องกับฐานะการเงินของกลุ่ม และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกได้
1.1 กรณีกลุ่มใหม่ หรือมีขนาดเล็ก (สมาชิกไม่ถึง 100 คน เงินทุนไม่เกิน 10,000 บาท): ควรทดลอง
ตั้งเงินสวัสดิการเป็นหลักสิบ หลักร้อยก่อน 1 ปีและดูรายจ่ายจริงเพื่อดูว่าปีต่อไปมีศักยภาพในการปรับเงิน
ขึ้นเพื่อจัดสวัสดิการหรือไม่
1.2 กรณีชุมชนอยากจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ” ต่างหากเพื่อจัดสวัดิการโดยเฉพาะ ต้องดูความสาเร็จ
และความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเงินของชุมชนก่อน (เน้นความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเงินใน
ชุมชนมากกว่าการแยกหรือไม่แยกบัญชี)
1.3 ก่อนกลุ่มจะจ่ายสวัสดิการให้ ผู้ได้รับสิทธิควรเป็นสมาชิกมาแล้วอย่างน้อยระยะหนึ่ง เช่น เป็น
สมาชิกมาแล้ว 6 เดือนและมีประวัติดี เช่น ไม่ขาดส่งเงินสัจจะ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีวินัย
1.4 จานวนเงินให้สวัสดิการอาจพิจารณาตามอายุการเป็นสมาชิก ด้วย เพราะเป็นสมาชิกกลุ่มมานาน
และไม่ขาดส่ง เพื่อส่งเสริมให้วินัยสมาชิกต่างรุ่น และผู้ที่เป็นสมาชิกนานคือคนที่รับความเสี่ยงมากกว่าสมาชิกใหม่

1

.สลิลทิพย์ เชียงทอง อินทิรา วิทยสมบูรณ์ . (2553). สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).คู่มือ
สวัสดิการชุมชน2553.
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1.5 ความเหมาะสมของการให้เงินสวัสดิการให้พิจารณาจากผลประกอบการปีแรก ถ้าพบว่าปีแรกจ่ายเงิน
สวัสดิการสูงกว่ารายรับกลุ่ม (เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้) วิธีแก้ไขคือ ลองใช้เงื่อนไขเดิมต่อไปอีก 1 ปี แล้วประเมิน
สถานการณ์ใหม่ หรือลดจานวนเงินสวัสดิการหรือจานวนวันรับสวัสดิการลง
1.6 บางกลุ่มเรียกเงินกู้ว่าสวัสดิการ ทั้งที่ความจริงเงินกู้ไม่ใช่สวัสดิการ เพราะเป็น “พันธะสัญญา”
ที่ลูกหนี้ต้องชดใช้ในอนาคตไม่ใช่ “สิทธิประโยชน์” ที่พึงได้เมื่อเป็นสมาชิก
2. สวัสดิการเสริม
ถ้ากลุ่มมีความคุ้นเคยกับการจัดสวัสดิการพื้นฐาน สร้างความมั่นคงโดยสามารถบริหารรายรับ-จ่ายใน
แต่ละปีให้มีกาไรแล้ว ก็ควรพิจารณาสวัสดิการด้านอื่นที่เพิ่มประโยชน์ให้สมาชิก เช่น
- สวัสดิการสมทบค่าน้าไฟส่วนกลาง
- สวัสดิการการศึกษา
- สวัสดิการพัฒนาหมู่บ้าน
- บัญชีกาไรชีวิต เช่น จัดอบรม ศึกษาดูงาน
3. สวัสดิการอื่น ๆ
นอกเหนื อจากการจั ดสวัส ดิการพื้นฐานและสวัส ดิการเสริม ถ้ากลุ่ มเข้มแข็งสามารถพิจารณาจั ด
สวัสดิการอื่น ๆ ให้กบั คนในชุมชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยมักเป็นการตั้งมติ
จากคณะกรรมการกลุ่มเพื่อเจียดเงินปลายปีไปช่วยเหลือ เช่น สวัสดิการผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกทอดทิ้ง
การจัดโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มทุนชุมชน (สาหรับจังหวัด)
1. กลุ่มเป้าหมายควรเป็นกองทุนชุมชนที่เข้มแข็ง เพราะโดยหลักการแล้วกองทุนต้องมีการบริหารจัดการ
ที่มั่นคงจึงจะนาเงินไปจัดสวัสดิการได้
2. การจัดอบรมการให้ ความรู้เรื่ องการจัดสวัส ดิการที่ล ะเอียด โดยวิทยากรต้องมีความรู้เรื่องการจั ด
สวัสดิการที่ลึก ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงประการสาคัญของการจัดสวัสดิการชุมชนคือเงินช่วยเหลือครอบครัว
ผู้ตาย เนื่องจากมักเป็นเงินจานวนมาก การจัดสวัสดิการฌาปนกิจที่ดี ต้องอาศัยการคานวณ “การประมาณการ”
สมาชิกที่จะเสียชีวิตแต่ละปี เทียบกับรายรับกลุ่ม จานวนสมาชิกใหม่ และเงื่อนไขการส่งเงิน เพื่อคานวณว่ากลุ่ม
มีแนวโน้มจะไม่มีเงินการจัดสวัสดิการส่วนนี้ในปีใด และควรเปลี่ยนเงื่อนไขแบบใด (สามารถใช้โปรแกรม excel
คานวณได้)
การคานวณโดยอาศัยการวิเคราะห์เช่นนี้คล้ายกับการคานวณเงินบริษัทประกันฯ ควรใช้ผู้เชี่ยวชาญ
เป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดได้
การจัดโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มทุนชุมชน (สาหรับอาเภอ)
1. พัฒนากรให้คาแนะนาเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับกองทุนชุมชน
1.1 ดูกองทุน ชุมชนนั้ นว่ามีการดาเนินการที่เข้มแข็งหรือไม่และมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการจัด
สวัส ดิการเพีย งใด โดยดูจ ากการประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการตรวจสอบ
หลักฐานทางการเงิน
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1.2 สอบถามความพร้อมและแนะนาให้กลุ่มกาหนดเงื่อนไขการให้สวัสดิการที่สอดคล้องกับฐานะ
การเงินของกลุ่ม และตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสมาชิกได้
ควรตั้งสวัสดิการอะไรบ้าง?: ควรเริ่มจากการจัดสวัสดิการพื้นฐาน
- กรณีกลุ่มใหม่ หรือมีขนาดเล็ก (สมาชิกไม่ถึง 100 คน เงินทุนไม่เกิน 10,000 บาท): ควรทดลอง
ตั้งเงินสวัสดิการเป็นหลักสิบ หลักร้อยก่อน 1 ปีและดูรายจ่ายจริงเพื่อดูว่าปีต่อไปมีศักยภาพในการปรับเงินขึ้น
เพื่อจัดสวัสดิการหรือไม่
- กรณีชุมชนอยากจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการ” ต่างหากเพื่อจัดสวัดิการโดยเฉพาะ ต้องดูความสาเร็จ/
ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเงินของชุมชนก่อน (เน้นความเข้มแข็งของการบริหารจัดการเงินในชุมชน
มากกว่าการแยกหรือไม่แยกบัญชี)
ควรใช้เงื่อนไขอะไรในการตั้งสวัสดิการและควรเรียงลาดับก่อนหลังอย่างไร?: ควรพิจารณา
ถึงประโยชน์ที่สมาชิกควรได้รับควบคู่ไปกับความยั่งยืนของการดาเนินงานกลุ่มด้วย
- ก่อนกลุ่มจะจ่ายสวัสดิการให้ ผู้ได้รับสิทธิควรเป็นสมาชิกมาแล้วอย่างน้อยระยะหนึ่ง
เช่น เป็นสมาชิกมาแล้ว 6 เดือนและมีประวัติดี เช่น ไม่ขาดส่งเงินสัจจะ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกมีวินัย
- จานวนเงินให้สวัสดิการอาจพิจารณาตามอายุการเป็นสมาชิกด้วย เพราะเป็นสมาชิก
กลุ่มมานานและไม่ขาดส่ง เพื่อส่งเสริมให้วินัยสมาชิกต่างรุ่น และผู้ที่เป็นสมาชิกนานคือคนที่รับความเสี่ยง
มากกว่าสมาชิกใหม่
- ความเหมาะสมของการให้เงินสวัสดิการให้พิจารณาจากผลประกอบการปีแรก ถ้าพบว่า
ปีแรกจ่ายเงินสวัสดิการสูงกว่ารายรับกลุ่ม (เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้) วิธีแก้ไขคือ ลองใช้เงื่อนไขเดิมต่อไปอีก 1 ปี
แล้วประเมินสถานการณ์ใหม่ หรือลดจานวนเงินสวัสดิการหรือจานวนวันรับสวัสดิการลง
- ถ้ากลุ่มมีความคุ้นเคยกับการจัด สวัสดิการพื้นฐาน สร้างความมั่นคงโดยสามารถบริหาร
รายรับ-จ่ายในแต่ละปีให้มีกาไรแล้ว ก็ควรพิจารณาสวัสดิการด้านอื่นที่เพิ่มประโยชน์ให้สมาชิก เช่น สวัสดิการ
สมทบค่าน้าไฟส่วนกลาง, สวัสดิการการศึกษา, สวัสดิการพัฒนาหมู่บ้าน, บัญชีกาไรชีวิต เช่น จัดอบรม ศึกษาดูงาน
2. ในกรณีที่มีข้อค้น พบ ปั ญหาหรือข้อเสนอแนะ พัฒ นากรรายงานพัฒ นาการอาเภอและให้
ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดสวัสดิการจากกองทุนชุมชน เพื่อพัฒนาการอาเภอจะเสนอถึงข้อเสนอแนะนี้ให้ กับ
จังหวัดและจังหวัดรายงานสู่กรมฯ เพื่อพัฒนาการส่งเสริมจัดสวัสดิการจากกองทุนชุมชนต่อไป
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การออมเชิงคุณภาพ (ออมสร้างสุข)
ที่มาและความสาคัญ
หมายถึง ออมสร้างสุข คือ การออมเงินอย่างมีเป้าหมาย เพื่อเป็นหลักประกัน ในการดาเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขในวัยสูงอายุ และเป็นการสร้างวินัยการใช้เงินอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิต
คาสาคัญที่ควรรู้
การออม คือ ส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง อาจกล่าวได้ง่าย ๆ
ว่าเป็นเงินรายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายแล้วนามาเก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป
การตรวจสุขภาพการออม การประเมินสภาพการออมของบุคคล โดยแบบสารวจการออม ทาให้
ทราบถึงแนวทาง และการวางแผนด้านการเงินในอนาคต
วินัยทางการเงิน การจัดการวางแผนทางการเงิน การออม การลงทุน อย่างเป็นระบบและดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้
หลักประกันความมั่นคง การมีความมั่นคง ปลอดภัย ในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
การลงทุน หมายถึงการออมเพื่อให้ ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซึ่งเราจะต้องยอมรับความเสี่ ยงที่
เพิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบ และศึ ก ษาหาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น อย่ า งดี เ พื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ และเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน
เป้าหมาย
1) ให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงการวางแผนในการใช้เงิน (รายได้ – การออม = เหลือจ่าย)
2) ประชาชนมีการวางแผนการใช้เงิน มีเงินออมเป็นของตนเอง และดารงชีวิตอย่างมีความสุขในวัยสูงอายุ
ขั้นตอนกระบวนการ
๑) สารวจการออมของประชาชนจากข้อมูล จปฐ. ด้านรายได้ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม บัญชีครัวเรือน
(บัญชีรายรับ – รายจ่าย) แบบสารวจการออม
๒) วิเคราะห์ผลจากการลงมือสารวจการออม พร้อมการกาหนดเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มที่ยังไม่มีเงินออม (กลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพการออมในระดับ ๑) ดาเนินการค้นหา
สาเหตุ หาวิธีแก้ไขปัญหา ดาเนินการแก้ไขปัญหาจนสามารถเริ่มออมได้ ติดตามผลการดาเนินงาน
- กลุ่มที่มีการออมแล้ว (กลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพการออมในระดับ ๒, ๓) ดาเนินการสร้าง
ความตระหนักเรื่องของการวางแผนการใช้เงินเพื่ออนาคต เตรียมความพร้อมในการวางแผนเกษียณ การสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิต และการนาเงินไปลงทุนออกดอก ขยายผล เพิ่มมูลค่า
๓) จั ดกิจ กรรมร่ ว มรณรงค์บู ร ณาการ ร่ว มกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กลุ่ มเป้าหมายที่ตรวจสุ ขภาพ
การออมระดับ ๑ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เครือข่ายด้านการเงิน ด้านอาชีพ (ธนาคาร อบต. กลุ่มสัมมาชีพ
ปราชญ์ชุมชน กลุ่ม OTOP โดยดาเนินการ ดังนี้
๓.๑ กิจกรรมสร้างความตระหนักในการออม พร้อมตรวจสุขภาพการออม โดยให้ประชาชน
เห็นความสาคัญของการออม วางแผนการใช้เงินที่เหมาะสมเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการดาเนินชีวิต
และตรวจสุขภาพการออม และวางแผนการออม เป็นรายบุคคล
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๓.๒ กิจกรรมระดมความคิด วางแผนดูแลสุขภาพการออมรายบุคคล ดาเนินการ ดังนี้
๑) กลุ่มที่ยังไม่มีเงินออม
- ค้น หาสาเหตุที่ท าให้ ไม่ ไ ด้อ อมเงิน เช่น รายได้ไม่เ พีย งพอกั บรายจ่ า ย
มีปัญหาหนี้สิน ขาดความรู้เรื่องการออมเงิน ฯลฯ
- หาแนวทาง/ดาเนินการแก้ไขปัญหา ระดมความคิดเห็ นจากผู้ เข้า ร่ ว ม
ประชุมในการแลกเปลี่ยน ให้คาแนะนา ในการลดรายจ่าย หาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ฯลฯ
- เริ่มการออม กาหนดเป้าหมายในการออม โดยนาเอาผลจากการวิเคราะห์
จากผลตรวจสุขภาพการออมมาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเป้าหมาย โดยจะมีสมุดบันทึกการออมสร้างสุข
สาหรับบันทึกเป้าหมายในการออม ซึ่งสมุดบันทึกฯ จะเป็นเครื่องมือในการติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- วางแผนเตรียมความพร้อมสาหรับการสร้างหลักประกันในการใช้ชีวิต
ในช่วงสูงวัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีเมนูการออมในรูปแบบต่าง ๆ ให้ เลือกตามความเหมาะสมของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนออมต่าง ๆ ในชุมชน สลากออมทรัพย์ฯ ฯลฯ
- ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม โดยตรวจสุขภาพการออมหลังจากดาเนิน
กิจกรรม และประกาศความสาเร็จในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจสาหรับผู้สาเร็จในการเข้าร่วม
กิจกรรม และเกิดแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม
๒) กลุ่มที่มีเงินออม และส่งเสริมการออม
- ก าหนดเป้ า หมายการออม โดยจั ด เวที ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ได้ แ ก่
กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจสุขภาพการออมระดับ ๒, ๓ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เครือข่ายด้านการเงิน ด้านอาชีพ
(ธนาคาร อบต. กลุ่มสัมมาชีพ ปราชญ์ชุมชน กลุ่ม OTOP ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาผลการตรวจสุขภาพการออม
มาเป็นแนวทางในการกาหนดเป้ าหมายแบบรายบุคคล โดยให้กลุ่มร่วมกันเสนอแนะแนวทางการออมเงิน
สาหรับการดาเนินชีวิตในวัยสูงอายุ หรือพ้นวัยทางาน โดยนาเอาเป้าหมายการออมบันทึกลงสมุดบันทึกการ
ออมสร้างสุข เพื่อนาไปเป็นแนวทางการวางแผนการออมเงิน และการลงทุนเพิ่มมูลค่า
- วางแผนการออม ศึกษาแนวทางและวิธีการลงทุน เพื่อค้นหาวิธีการที่
เหมาะสมสาหรับตนเอง โดยร่วมกันนาเสนอ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ย วกับการออม ร่วมกับภาคี
เครือข่าย และมีเมนูการออมในรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กองทุนออมต่าง ๆ ในชุมชน สลากออมทรัพย์ฯ ฯลฯ
- ติดตามผลการดาเนินกิจกรรม โดยดูจากบันทึกเป้าหมายออมสร้ างสุ ข
ที่กาหนดไว้ตอนเริ่มต้นกิจกรรม และประกาศความสาเร็จในที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจสาหรับ
ผู้สาเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านให้เข้าร่วมกิจกรรม
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เทคนิคกระบวนการเสริ มพลัง (การเสริมสร้ างกาลังใจ) จะเป็นการใช้คาพูดและการกระทาเพื่อลดและ
ผ่อนคลายความทุกข์ใจ ความเดือดร้อนใจ ให้มีกาลังใจในการดาเนินชีวิต และช่วยเสริมกาลังใจให้ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้มองเห็นทางออกของการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยมีลักษณะของการเสริมพลัง ดังนี้
๑) สะท้อนความรู้สึก คือ การเข้าไปมีส่วนทาให้ผู้ที่เข้าร่วมฯ ได้สะท้อนความรู้สึกของตนเองออกมา
ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่อยากให้ภาระหนี้สินหมดไป อยากมีอนาคตในชีวิตที่ดีกว่าเดิม อยากพัฒนาชีวิตแต่ไม่รู้
ทิศทาง ฯลฯ เพื่อให้พวกเขาได้รู้ตนเองว่า กาลังรู้สึกอย่างไร
๒) ค้นหาศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้คาถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
พูดถึงศักยภาพของตนที่สามารถจัดการได้ ภายใต้ความรู้สึกนั้น ๆ เช่น เขารู้สึกว่าตนเองสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
แม้ว่าจะมีอาชีพหลักแล้วก็ตาม เพียงแต่ยังไม่สามารถดาเนินการในตอนนี้ได้ เนื่องจากทรัพยากรบางอย่าง
ไม่พร้อม เป็นต้น
3) สนับสนุนศักยภาพหรือการให้กาลังใจ โดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความผูกพันร่วม
เช่น บุคคลที่เขารัก สมาชิกภายในครอบครัว ให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น การลงบันทึกรายรับ
- รายจ่ายร่วมกับสมาชิกภายในครอบครัว เป็นต้น
เคล็ดลับในการเสริมพลัง
๑) เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ดี ให้มีการเสริมกาลังใจในทันที
เช่น การชื่นชม พูดขอบคุณ เป็นต้น
๒) เพื่อไม่ให้ใครบางคนรู้สึกว่าถูกละเลย ดังนั้นพยายามหาโอกาสเสริมกาลังใจให้ทั่วถึงกัน
3) การเสริมกาลังใจไม่ควรมาจากเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียว ควรมาจากผู้เข้าร่ วมกิจกรรมด้วย เช่น
การปรบมือของสมาชิกภายในกลุ่มเวทีชุมชน ฯลฯ
4) หากเห็นว่าแนวคิดของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอาจนาไปสู่ความขัดแย้ง หรือออกไปทางเชิงลบ ควรให้
เขาได้ทบทวนความคิด หรือใช้คาถามง่าย ๆ ให้เขาสะท้อนความคิดตนเอง ตัวอย่างเช่น มีผู้เข้าร่วมโครงการ
บางรายเห็นว่ากิจกรรมนี้ไม่เกิดประโยชน์ต่อเขา ก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ลองใช้คาถามปลายเปิด เช่น คุณคิดว่าจะมี
วิธีการ อื่นใดบ้างที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้ เป็นต้น
เครื่องมือในการทางาน
๑) แบบตรวจสุขภาพการออม
๒) แบบคานวณการวางแผนทางการเงิน
๓) แบบเป้าหมายออมสร้างสุข (พันธะสัญญาออมสร้างสุข)
๔) เอกสารข้อมูลการออม และการลงทุน
๕) ห้องเรียนนักลงทุน (E-learning) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6) คลิป “รอบรู้เรื่องเงิน” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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การประเมินศักยภาพกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดาเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2553 โดยใช้แบบประเมิน
การจัดระดับการพัฒนาและแบบประเมินการตรวจสุขภาพทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมการพั ฒนาชุมชน
ดาเนินการประเมินและตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในรูปแบบ SMART SAVING GROUP (SSG) ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพั ฒนาชุ มชนได้ พิ จารณาปรั บแบบเป็ นแบบประเมิ นการจั ดระดั บและ
แบบประเมินการตรวจสุ ขภาพกลุ่ มออมทรั พย์เพื่ อการผลิ ตตามหลั กธรรมาภิบาลโดยให้ ใช้เพี ยงแบบเดียวคือ
แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปรวมทั้งตอบสนองความต้องการของสมาชิกชุมชนและสามารถตรวจสอบและชี้ชัดถึง
ผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพได้ชัดเจนขึ้น
การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล คือการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อสารวจ ค้นหาปัจจัยเสี่ยง แนวโน้มของการดาเนินงาน และการเตรียม
ความพร้อมสาหรับรองรับ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมทั้งเพื่อการวางแผนการพัฒนา
รวมทั้งป้องกันความเสี่ยงไม่ให้มีความเสียหายเกิดขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต”ประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ
มาเป็นแนวทางในการจัดทาแบบประเมินดังกล่าว เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา โดยมี
พัฒนากรเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลรายกลุ่ม ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 31 มีนาคมของทุกปี แล้วสรุปรวบรวมข้อมูลการจัด
ระดับรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ปฏิบัติตามแนวทาง
ของกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 23,212 กลุ่ม
ขั้นตอนการประเมินผล
1) พัฒนากรผู้รับผิดชอบตาบลดาเนินการประเมินร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯและสมาชิกฯ
2) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดเก็บ
3) สรุปผลการประเมินพร้อมจัดระดับการพัฒนา
4) รายงานผลการดาเนินงานโดยจังหวัดรายงานถึงกรมฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
5) พัฒนากร คณะกรรมการฯ สมาชิกกลุ่ม ร่วมวางแผนการพัฒนาสาหรับกลุ่มฯ ที่อยู่ในระดับการพัฒนาที่ 1
พอใช้/ปรับปรุง และระดับการพัฒนาที่ 2 ปานกลาง
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คาอธิบายแบบ
ตัวชี้วัดที่มี * หมายถึงตัวชี้วัดบังคับที่มี จานวน 12 ตัวชี้วัด จากจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัด
ที่กาหนดให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่อยู่ในระดับ 2 และ 3 ต้องผ่านตามจานวนข้อที่กาหนด ดังนี้
เกณฑ์การจัดระดับ
- ระดับ 1 พอใช้/ปรับปรุง หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานต้องปรับปรุงและพัฒนา เงื่อนไข คือ ผ่านเกณฑ์
ไม่ถึง 13 ตัวชี้วัด
- ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานปานกลาง เงื่อนไขคื อ ผ่านเกณฑ์ 1๓ – ๑๗ ตัวชี้วัด
และต้องผ่านตัวชี้วัดหลัก 1๐ ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 2,๕,6,7,8,9,10,11,15 และ ๑๖ หากไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ให้จัดอยู่ในระดับ ๑
- ระดับ 3 ดี หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานดี เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ ๑๘ – ๒๑ ตัวชี้วัด และต้องผ่าน
ตัวชี้วัดหลัก ๑๒ ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 2,๔,๕,6,7,8,9,10,11,15,๑๖ และ ๑๗ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัด
อยู่ในระดับ ๒
1. หลักนิยมประชาธิปไตย
1.1 หลักความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
1) คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือนและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2) มีการส่งสัจจะสะสมสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน
3) มีการชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา
4) มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ของกลุ่ม
1.2 หลักความโปร่งใส/เปิดเผย
1) มีการฝากถอนเงินผ่านระบบสถาบันทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2) มีการจัดทาระเบียบข้อมูล/เอกสารหลักฐานการเงิน/ระบบบัญชีครบถ้วนถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน (ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสัจจะ ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนเงินกู้ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ฯลฯ)
มีการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงิน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
3) มีการจัดทางบกาไร-ขาดทุน งบดุล และรายงานสถานะทางการเงินให้กรรมการ
และสมาชิกทราบปีละ 2 ครั้งขึ้นไปและติดประกาศไว้ ณ ที่ทาการกลุ่มฯ
4) มีการจัดประชุมสามัญประจาปี อย่างน้อยปีล ะ 1 ครั้ง และมีสมาชิกเข้ าร่ว ม
ประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยร้อยละ 75 ของครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
5) มีอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันชัดเจน มีป้ายชื่อกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตและป้ายแสดงข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
1.3 หลักนิติธรรม
1) มีระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน
2) มีการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)
3) มี ก ารพิ จ ารณาเงิ น กู้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ มี ก ารตรวจสอบและมี ห ลั ก ฐานให้
ตรวจสอบชัดเจน
1.4 หลักความเสมอภาค
1) ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ
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2. หลักประชารัฐ
2.1 หลักการมีส่วนร่วม
1) มีการส่งเสริมการออม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน
2.2 หลักกระจายอานาจ
1) มีกรรมการครบ 4 ฝ่าย และมีการแบ่งหน้าที่ความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการ
เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
3. หลักความรับผิดชอบทางการบริหาร
3.1 หลักคุณธรรม
1) มีการดาเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ (ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ
เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจ)
4. หลักการบริหารจัดการแนวใหม่
4.1 หลักประสิทธิผล
1) มีการจัดสรรผลกาไรและจัดให้มีสวัสดิการชุมชนทุกปี
4.2 หลักประสิทธิภาพ
1) มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
2) มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน/แผนบริหารความเสี่ยง/ประกันความเสี่ยงของ
กลุ่มเป็นประจาทุกปี และสมาชิกปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
4.3 หลักการตอบสนอง
1) สมาชิกสามารถกู้เงินได้ตามความต้องการภายใต้ข้อบังคับของกลุ่ม
2) มีกิจกรรมเครือข่ายที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก
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แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย ๒๑ ตัวชี้วัด
ชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต(บ้าน/ตาบล)..................................................................... หมู่ที่.....................
ตาบล........................................................อาเภอ.................................................จังหวัด.........................................
แนวทางตามหลักธรรมาภิบาลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

การพิจารณา
ประกอบการประเมิน







- การส่งเงินสัจจะสะสมด้วย
 ตนเองของสมาชิก ตามวัน และ
สถานที่ ๆ กลุ่มกาหนด

1. หลักนิยมประชาธิปไตย ( Democratic Value )
 หลักความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
1) คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือนและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง

- ตรวจสอบเอกสารบันทึกการ
ประชุมของคณะกรรมการ

2) มีการส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิกอย่างสม่าเสมอ

3) มีการส่งชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา

4) มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ของกลุ่ม


- สมาชิกชาระคืนเงินกู้ครบถ้วน
 ตามสัญญาทุกราย
- มีการจัดกิจกรรมหรือร่วม
 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม

 หลักความโปร่งใส/เปิดเผย

5) มีการฝากถอนเงินผ่านระบบสถาบันทางการเงินที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย



6) มี ก ารจั ด ท าทะบี ย นข้ อ มู ล ของกลุ่ ม /เอกสารหลั ก ฐานทาง
การเงิ น /ระบบบั ญ ชี ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และเป็ น ปั จ จุ บั น
(ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสัจจะ ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนเงินกู้ 
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ฯลฯ) มีการตรวจสอบบัญชีและหลักฐาน
ทางการเงิน อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
7) มี ก ารจั ดทางบกาไร-ขาดทุน งบดุล และการรายงานสถานะ
ทางการเงิ น ให้ ก รรมการและสมาชิ ก ทราบ ปี ล ะ 1 ครั้ ง

และติดประกาศไว้ ณ ที่ทาการกลุ่ม

- ตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝาก –
 ถอน ของกลุ่ม และบัญชีเงินฝาก
– ถอนของธนาคารที่เป็นปัจจุบัน
- ตรวจสอบทะเบียนบัญชีและ
หลักฐานการเงินของกลุ่ม

- ตรวจสอบงบกาไร – ขาดทุน
งบดุล รายงานสถานะทางการเงิน

และประกาศของกลุ่มในแต่ละปี
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8) มีการจัดประชุมสามัญประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมี
สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของ 
ครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
9) มีอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันชัดเจน มีป้ายชื่อ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ ป้ายแสดงข้อมูลที่ชัดเจนและ 
เป็นปัจจุบัน

- ตรวจสอบบันทึกการประชุม
 สามัญประจาปี
- ตรวจสอบ ณ ที่ทาการกลุ่ม


 หลักนิติธรรม

10) มีระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน

11)ารมีการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ไม่เกินกฎหมายกาหนด
ม
(ร้อยละ 15 ต่อปี)
ม
12) มีการพิจารณาเงินกูข้ องสมาชิกเป็นไปตามระเบียบ
มีการตรวจสอบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบชัดเจน




- ตรวจสอบเอกสารระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม

- การติดประกาศ และเผยแพร่
ข้อบังคับให้สมาชิกทราบทั่วกัน
- ตรวจสอบระบบบัญชี และ
 ทะเบียนคุมเงินกู้ และดอกเบี้ย
ของกลุ่ม
- ตรวจสอบบันทึกการประชุม
 ของคณะกรรมการเงินกู้ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ

 หลักความเสมอภาค

13) ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ


- สอบถามความพึงพอใจของ
 สมาชิก โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จากสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน

2. หลักประชารัฐ ( Participatory State )
 หลักการมีส่วนร่วม

14) มีการส่งเสริมการออม ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่
สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถเข้าถึง 
แหล่งเงินทุนชุมชน

- ตรวจสอบกิจกรรมของ
 คณะกรรมการส่งเสริม
- การเพิ่มขึ้นของสมาชิกกลุ่ม

 หลักการกระจายอานาจ

15) มี ค ณะกรรมการครบ 4 ฝ่ า ย และมี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติ

ตามบทบาทหน้าที่

- ตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ หรือบันทึก
 การประชุมของคณะกรรมการ
ที่มีการมอบหมายงานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร

3. หลักความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility)
 หลักคุณธรรม

16) มี การด าเนิ นงานโดยยึ ดหลั กคุ ณธรรม 5 ประการ (ซื่ อสั ตย์
เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจ)



1. คณะกรรมการมีความเสียสละ
ในการทาหน้าที่ และมีการ

ประชุมที่เปิดเผย เป็นที่เชื่อถือ
ของสมาชิก

47
47
2. สมาชิกรับผิดชอบส่งเงินสัจจะ
และเงินกู้ตามกาหนด
3. ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนก่อน
4. สมาชิกนาเงินไปใช้ตาม
โครงการ
4. หลักการบริหารจัดการแนวใหม่ (New Public Management)
 หลักประสิทธิผล

17) มีการจัดสรรผลกาไรและจัดให้มีสวัสดิการชุมชนทุกปี


- ตรวจสอบจากงบกาไร –
ขาดทุน และงบดุลประจาปี

- ตรวจสอบจากการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี

 หลักประสิทธิภาพ

18) มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

19) มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน/แผนบริหารความเสี่ยง/ประกัน
ความเสี่ยงของกลุ่มเป็นประจาทุกปีและสมาชิกปฏิบัติตามแผน 
ที่กาหนด

- มีการใช้ระบบ/โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
 จัดทาบัญชี/หลักฐานทาง
การเงิน/ข้อมูลของสมาชิก/
เอกสารอื่น ๆ ของกลุ่ม
- มีการเรียนรู้เรื่องการบริหาร
 ความเสี่ยง
- มีแผนและกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

 หลักการตอบสนอง

20) สมาชิ ก สามารถกู้ เ งิ น ได้ ต ามความต้ อ งการภายใต้ ร ะเบี ย บ

ข้อบังคับของกลุ่ม
21) มีกิจกรรมเครือข่ายที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก


- ตรวจสอบหลักฐานการกู้เงิน
- สอบถามสมาชิกผู้กู้เงิน
- สอบถามความต้องการของ
สมาชิก
 - ตรวจสอบกิจกรรมเครือข่าย
ของกลุ่มว่ามีหรือไม่ และตรงกับ
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่


ผลการประเมินผ่าน.........................ตัวชี้วัด ผลการจัดระดับ
ระดับ 1 พอใช้/ปรับปรุง 
ระดับ 2 ปานกลาง

ระดับ 3 ดี

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(............................................)
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ...............
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คาอธิบายแบบ
ตัวชี้วัดที่มี * หมายถึงตั วชี้วัดบังคับที่ มี จานวน 12 ตัวชี้วัด จากจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด 21 ตัวชี้วัด
เป็นตัวชี้วัดที่กาหนดให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่อยู่ในระดับ 2 และ 3 ต้องผ่านตามจานวนข้อที่
กาหนด ดังนี้
เกณฑ์การจัดระดับ
- ระดับ 1 พอใช้/ปรับปรุง หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานต้องปรับ ปรุงและพัฒนา เงื่อนไข คือ ผ่านเกณฑ์
ไม่ถึง 13 ตัวชี้วัด
- ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานปานกลาง เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ 1๓ – ๑๗ ตัวชี้วัด
และต้องผ่านตัวชี้วัดหลัก 1๐ ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 2,๕,6,7,8,9,10,11,15 และ ๑๖ หากไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ให้จัดอยู่ในระดับ ๑
- ระดับ 3 ดี หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานดี เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ ๑๘ – ๒๑ ตัวชี้วัด และต้องผ่าน
ตัวชี้วัดหลัก ๑๒ ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 2,๔,๕,6,7,8,9,10,11,15,๑๖ และ ๑๗ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัด
อยู่ในระดับ ๒

รายงานผลการดาเนินงานโดยจังหวัดรายงานถึงกรมฯ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
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แนวทางปฏิบัติการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ที่มา/ความสาคัญ
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งกองทุนชุมชนต่าง ๆ ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินลงทุน ประกอบอาชีพและจัดสวัสดิการ ซึ่งเป็น
เงินทุนและกองทุน ที่ภาครัฐสนับสนุน ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และเงินทุนของ
ประชาชนที่กรมการพัฒ นาชุมชนส่ งเสริ มสนับสนุนให้ ประชาชนร่ว มกัน ดาเนิน การ เช่น กลุ่ มออมทรั พ ย์
เพื่อการผลิต ปัจจุบันกองทุนชุมชนเจริญเติบโตมากขึ้น ทั้งจานวนเงินทุน จานวนสมาชิก กิจกรรม เครือข่าย
ซึ่งมี ส มาชิกกองทุน กู้ยื มเงิน ไปเป็ น จ านวนมาก หากมีการบริห ารจัดการที่ไม่เข้มแข็งอาจก่อให้ เกิดปัญหา
ในการชาระหนี้ของสมาชิกรวมทั้งปัญหาการทุจริตได้
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีกองทุนชุมชนอยู่ในความรับผิดชอบ จานวน 2 กองทุน
ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่ อการผลิต และเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในการดาเนินงาน
ของทั้ง 2 กองทุน ยังมีปัญหาการชาระคืนเงินยืมตามสัญญา ปัญหาหนี้ค้างชาระ และการร้องเรียนจากสมาชิก
ในเรื่องการบริหารจัดการของคณะกรรมการอยู่เนือง ๆ หากยังปล่อยให้สถานการณ์ของกองทุนชุมชนดังกล่า ว
ดาเนินไปในลักษณะเช่นนี้ ย่อมไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ประกอบกับสถานการณ์
ปัจจุบันบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นบุคลากรใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านการส่งเสริม
สนับสนุนทุนชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ศึกษาและนาไปใช้
ในการปฏิบั ติงานให้ เป็ น ไปตามแนวทางเดียวกัน ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างยั่ งยืน จึง ได้ จัดทาคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติการดาเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ขึ้นสาหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุ มชน
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกรณีที่เกิดปัญหาการร้องเรียนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

คาสาคัญที่ต้องรู้
กลุ่มออมทรั พย์เ พื่อการผลิต หมายถึง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวกันของ
ชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนามาสะสมรวมกัน
ทีล ะเล็ กละน้ อยเป็ น ประจ าอย่ า งสม่าเสมอ เพื่อใช้เป็นทุนให้ ส มาชิ กที่ มี ความจาเป็นเดื อดร้ อนกู้ยื ม ไปใช้
ในการลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว
หลักการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะดาเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็ จ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้ อ งบริ ห ารจั ด การอยู่ ภ ายใต้ คุ ณ ธรรม 5 ประการ คื อ ความซื่ อ สั ต ย์
ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีการประหยัดและออมเงินในรูปเงินสัจจะ
2. ให้บริหารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก
3. ให้มีประสบการณ์ในการบริหาร และจัดทาเงินทุนด้วยตนเอง
4. ส่งเสริมให้มีความสามัคคี การทางานร่วมกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
5. ให้มีประสบการณ์ในการบริหาร และจัดการเงินทุนของตนเอง
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เรื่องร้องเรียน หมายถึง ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ เนื่องจากไม่ได้รับ
การบริการตามสิทธิที่กาหนด ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ
ปฏิบัติงาน หรือได้รับความเสียหาย หรือความเดือดร้อนอันเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ หรือหน่วยงานภายในของกรมการพัฒนาชุมชน

เป้าหมาย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ขั้นตอนกระบวนงาน
4.1 บทบาทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกับการดาเนินงานกรณีเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ดาเนินการ ดังนี้
พัฒนากร
1) รายงานสถานการณ์ปัญหาการร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระดับชั้นโดยเร็วภายใน 1 วัน
2) กรณีมีสื่อมวลชนนาเสนอข่าวเผยแพร่ปัญหาข้อร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้รายงาน
พัฒนาการอาเภอ พัฒนาการจั งหวัด เพื่อรายงานข้อมูลเบื้องต้นให้อธิบดี และสานักพัฒนาทุนและองค์ กร
การเงินชุมชนทราบทันที ประเด็น สื่อมวลชนที่นาเสนอข่าว วันเวลาที่เสนอข่าว ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สถานที่ตั้ง ปัญหาเรื่องที่ร้องเรียน จานวนสมาชิกและเงินที่เสียหาย และพื้นที่ได้ดาเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง
3) เมื่อได้รับข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้ตรวจสอบฐานข้อมูลกลุ่มฯ
ที่ขึ้นทะเบียนตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน
4) พัฒนากรลงพื้ นที่ไปตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม ตามที่พัฒนาการอ าเภอ
มอบหมายและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น (อาเภอ จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน)
5) กรณีมีหนังสือร้องเรียนหรือหากไม่มีแต่เกิดความเสียหายด้านการเงินให้จังหวัด/อาเภอแล้วแต่กรณี
ให้บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่โดยเร็ว
สอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงาน และให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการและสมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น อย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะถึงที่สุด
พัฒนาการอาเภอ
1) รายงานสถานการณ์ปัญหาการร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระดับชั้นโดยเร็วภายใน 1 วัน
2) กรณีมีสื่อมวลชนนาเสนอข่าวเผยแพร่ปัญหาข้อร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้พัฒนากร
ตรวจสอบข้อมูลและรายงานให้พัฒนาการจังหวัดเพื่อรายงานข้อมูลเบื้องต้นให้อธิบดี และสานักพัฒนาทุนและ
องค์กรการเงินชุมชนทราบทันที ประเด็น สื่อมวลชนที่นาเสนอข่าว วันเวลาที่เสนอข่าว ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สถานที่ตั้ง ปัญหาเรื่องที่ร้องเรียน จานวนสมาชิกและเงินที่เสียหาย และพื้นที่ได้ดาเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง
3) พัฒนาการอาเภอ/พัฒนากร เมื่อได้รับข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ให้ตรวจสอบฐานข้อมูลกลุ่มฯที่ขึ้นทะเบียนตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน
4) มอบหมายให้พัฒนากรลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น (อาเภอ จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน)
5) กรณีมีหนังสือร้องเรียนหรือหากไม่มีแต่เกิดความเสียหายด้านการเงินให้จังหวัด/อาเภอแล้วแต่กรณี
บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอาเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่โดยเร็ว สอบสวน
หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงาน และให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น อย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะถึงที่สุด
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พัฒนาการจังหวัด
1) รายงานสถานการณ์ปัญหาการร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระดับชั้นโดยเร็วภายใน 1 วัน
2) กรณีมีสื่อมวลชนนาเสนอข่าวเผยแพร่ปัญหาข้อร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้พัฒนาการอาเภอ
รายงานข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ให้ พั ฒ นาการจั ง หวั ด รายงานอธิ บ ดี และส านั ก พั ฒ นาทุ น ฯ ทราบทั น ที ประเด็ น
สื่อมวลชนที่นาเสนอข่าว วันเวลาที่เสนอข่าว ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์ฯ สถานที่ตั้ง ปัญหาเรื่องที่ร้องเรียน จานวน
สมาชิก/เงินที่เสียหาย และพื้นที่ได้ดาเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง
3) ให้พัฒนาการอาเภอรายงานผลการตรวจสอบฐานข้อมูลกลุ่มฯที่ขึ้นทะเบียนตามแนวทางกรมฯ
4) ให้พัฒนาการอาเภอมอบหมายพัฒนากรลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม
และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น (อาเภอ จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน)
5) กรณีมีหนังสือร้องเรียนหรือหากไม่มีแต่เกิดความเสียหายด้านการเงินให้จังหวัด/อาเภอแล้วแต่กรณี
บั น ทึกเสนอผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด /นายอาเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จ จริ งลงพื้น ที่โ ดยเร็ ว
สอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงาน และให้คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการและสมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น อย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะถึงที่สุด
6) การดาเนินคดี
6.1) กรณีสมาชิกไม่ชาระหนี้ ให้ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอมติมอบหมายผู้แทนดาเนินการ
ตามกฎหมาย เสนอคดีของตนต่อศาลสวนแพ่งที่มีเขตอานาจ
6.2) กรณีดาเนินคดีอาญากับคณะกรรมการ หรือ กรรมการ
- ยักยอกเงินกลุ่ม ให้ประชุมสมาชิกเพื่อขอมติมอบหมายผู้แทนดาเนินการตามกฎหมาย
- รับเงินจากสมาชิกแล้วไม่นาเงินเข้าบัญชีกลุ่มฯ และไม่ออกหลักฐาน การรับเงินให้ แก่
สมาชิกที่นาเงินมาชาระให้กลุ่มฯ สมาชิกผู้เสียหาต้องร้องทุกข์ดาเนินการตามกฎหมายกับคณะกรรมการ หรือ
กรรมการที่รับเงิน เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างบุคคล 2 คน
- ให้ ผู้ แทนที่ได้รั บ มอบหมายจากกลุ่ มฯ ไปแจ้งความร้องทุก ข์ต่ อพนัก งานสอบสวน
ณ สถานีตารวจภูธรในอาเภอท้องที่ที่เกิดความเสียหาย และขอคาแนะนาปรึกษาในการดาเนินคดี การส่งฟ้องศาล และให้
จัดเตรียมเอกสาร เช่น ระเบียบข้อบังคับ รายชื่อคณะกรรมการ/สมาชิก บันทึกการประชุม หนังสือการมอบอานาจ
ผู้แทนกลุ่ม สัญญาการกู้เงิน ใบสาคัญรับเงิน สมุดฝากธนาคารสมุดสัจจะสะสม ทะเบียนเอกสารทางบัญชี เป็นต้น
6.3) อายุความคดี
- สั ญ ญาการกู้ ยื ม เงิ น ที่ ก าหนดช าระเงิ น ต้ น คื น พร้ อ มดอกเบี้ ย ทั้ ง หมดในครั้ ง เดี ย ว
อายุความ 10 ปี นับจากวันที่ผิดนัดชาระครั้งสุดท้ายตามสัญญาจนถึงวันที่ฟ้องคดี
- สัญญากู้ยืมเงินที่มีการผ่อนเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดๆ อายุความ 5 ปี นับจาก
วันที่ผิดนัดชาระครั้งสุดท้ายตามสัญญาจนถึงวันที่ฟ้องคดี
- ความผิ ด อาญาฐานยั ก ยอกทรั พ ย์ มี อ ายุ ค วาม 10 ปี นั บ แต่ วั น กระท าความผิ ด
แต่ผู้เสียหายจะต้องร้องทุกข์หรือฟ้องร้องดาเนินคดีภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทาผิด
ไม่เช่นนั้นจะขาดอายุความไม่สามารถฟ้องร้องดาเนินคดีทางกฎหมายได้
4.2. แนวทาง/มาตรการในการดาเนินงานในกรณีเกิดปัญหาข้อร้องเรียน ดังนี้
4.2.1 ขั้นตอนการดาเนินการในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
๑. ให้พัฒนากรประสานกับผู้ร้องเรียน โดยให้ผู้ร้องเรียนทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อร้องขอให้พัฒนากรเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
๒. หลังจากได้มีหนังสือร้องขอ ให้พัฒนากรจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกทั้งหมด
เพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย ตรวจสอบข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจและหาข้อยุติ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาความขัดแย้ง
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๓. ให้พัฒนากรรายงานการแก้ไขปัญหาให้พัฒนาการอาเภอทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าเรื่องจะยุติ
๔. ให้พัฒนาการอาเภอรายงานให้นายอาเภอ พัฒนาการจังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชน
ตามลาดับจนกว่าเรื่องจะยุติ
เอกสารหลักฐาน
๑. หนังสือของผู้เสียหาย ๒.บันทึกรายงงานการประชุม ๓. ภาพถ่ายการจัดเวทีสร้างความเข้าใจ
ไกล่เกลี่ย ๔.รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
4.2.2 ขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริง
๑. ให้พัฒนาการอาเภอเสนอคาสั่ งให้นายอาเภอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ประกอบด้วย ปลัดอาเภอ พัฒนากร และผู้มีความรู้ในเรื่องบัญชี/การเงิน
๒. ให้คณะกรรมการที่ได้รั บการแต่งตั้ง ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้วรายงานให้นายอาเภอทราบโดยเร็ว
๓. การตรวจสอบ/ข้อเท็จจริง ให้ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากผู้ร้องและผู้ถูกร้องเรียน
๔. ให้ตรวจสอบ/สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงานจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
และสอบข้อเท็จจริงจากสมาชิกด้วย
๕. ตรวจสอบหลักฐานการเงินทั้งหมด
๖. ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้นายอาเภอทราบและ
รายงานจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนตามลาดับ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
เอกสารหลักฐาน
๑. บันทึกเสนอและคาสั่งแต่งตั้ง ๒.หลักฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม ๓. รายงาน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง ๔. แบบบันทึกการสอบข้อเท็จจริง ๕. ภาพถ่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริง ๖. เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ขั้นตอนการดาเนินคดีทางกฎหมาย (คดีอาญา)
๑. สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิตที่เป็นผู้เสียหาย และคณะกรรมการดาเนินการ
จัดประชุมเพื่อลงมติมอบอานาจให้กรรมการหรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอานาจในการดาเนินคดี โดยทา
หนังสือมอบอานาจและมีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีลายมือชื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วย
๒. ให้ผู้แทนของกลุ่มที่ได้รับมอบอานาจ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวน
ณ สถานีตารวจภูธรในพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย
๓. ความผิดฐานยักยอก เป็นความผิดอันยอมความได้ ต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายในสามเดือน
คดีจะขาดอายุความไม่สามารถฟ้องร้องดาเนินคดีทางกฎหมายได้ แต่ถ้าแจ้งความร้องทุกข์แล้ว อายุความ
จะขยายออกไปเป็น ๑๐ ปี
๔. คดียักยอกสามารถถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้องและยอมความกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ระหว่าง
ดาเนินคดี ในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล ทั้ง ๓ ศาล ผู้เสียหาย
สามารถถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้ องและยอมความกันในเวลาใดก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุด โดยสิทธิการฟ้องคดีต่อศาล
ย่อมระงับไป ผู้เสียหายไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้อีก
๕. ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ถ้ า อยู่ ร ะหว่ า งแจ้ ง ความร้ อ งทุ ก ข์ ส ามารถเจรจาตกลง
ประนีประนอมยอมความกันได้ การประนีประนอมยอมความกฎหมายไม่ ได้บังคับว่าจะต้องทาเป็นหนังสือ แต่
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้กระทาผิด ไม่ยอมชดใช้ตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา สามารถฟ้องร้องดาเนินคดีได้
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แต่ถ้าอยู่ระหว่างดาเนินคดีในชั้นศาลให้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลเพื่อให้ศาลรับรู้ สามารถ
ใช้บังคับคดีโดยไม่ต้องฟ้องร้องอีก
๖. การฟ้ อ งร้ อ งคดี อ าญาต่ อ ศาล บุ ค คลที่ มี อ านาจฟ้ อ งคดี อ าญาต่ อ ศาล ได้ แ ก่ ๑)
พนักงานอัยการ ๒) ผู้เสียหาย ในกรณีผู้เสียหายไม่ดาเนินคดีเองจะตั้งทนายความให้ว่าความและดาเนินตาม
กระบวนการพิจารณาแทน กรณีผู้เสียหายมอบอานาจให้ผู้แทนดาเนินการจะว่าความไม่ได้ต้องตั้งทนายความ
เพื่อดาเนินการตามกระบวนการพิจารณา
การฟ้องร้องต่อศาลผู้เสียหายไม่ควรฟ้องร้องต่อศาลเอง เพราะทาให้ต้องเสียเงินในการว่าจ้าง
ทนายความ ควรแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน แล้วพนักงานจะส่งสานวนให้พนักงานอัยการส่งฟ้อง
ศาลเพื่อดาเนินกระบวนการพิจารณาในฐานความผิดยักยอกหรือฉ้อโกง ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สิน
ที่สูญเสียไปเนื่องจากการกระทาผิดคืน ได้ เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาล ให้ผู้เสียหายขอให้
พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหายด้วยเลย ผู้เสียหายไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งอีก
เอกสารหลักฐาน ๑. หนังสือมอบอานาจ ๒. รายงานการจัดการประชุมของคณะกรรมการ
๓. รายงานความก้าวหน้าสถานการณ์การร้องเรียน
สำหรับกรณีควำมเสียหำยที่เกิดจำกสมำชิกไม่ยอมชำระคืนเงินกู้นั้น เนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตมิได้เป็นนิติบุคคล การฟ้องร้องเพื่อบังคับให้สมาชิกที่ผิดนัดการชาระหนี้ไม่คืนเงินที่กู้ยืมไปคืนแก่กลุ่ม
ถือเป็นคดีแพ่ง กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีอานาจในการเสนอคดีของตนต่อศาลแพ่งที่มีเขตอานาจได้
ขั้นตอนการดาเนินคดีแพ่ง
๑. พัฒนากรแจ้งให้ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อลงมติมอบอานาจให้ประธานกลุ่มหรือกรรมการคนใด คนหนึ่งเป็นผู้มีอานาจใน
การด าเนิ น คดี ต ามกฎหมาย โดยจะต้ อ งจั ด ท าเป็ น หนั ง สื อ มอบอ านาจ และมี ร ายงานการประชุ ม เป็ น
ลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งลายมือชื่อของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วย
๒. ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอานาจ จัดหาทนายความให้ว่าความและดาเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีแทน หรือถ้าเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน
สามารถขอพนักงานอัยการว่าความและดาเนินการกระบวนการพิจารณาแทนได้ (โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม)
๓. สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ผิดนัดชาระหนี้ ที่ต้องชาระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็น
งวดๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ มาตรา ๒๐๔ มีอายุความ ๕ ปี นับแต่วันผิ ดนัดและเรียก
ดอกเบี้ยได้ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น
๔. สมาชิกกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตที่ผิ ดนัดช าระหนี้ กรณีที่เป็นสั ญญาช าระหนี้
ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในคราวเดียว มีอายุความ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ถึงกาหนดเวลาชาระหนี้
เอกสารหลักฐาน ๑. หนังสือมอบอานาจ ๒. รายงานการจัดการประชุมของคณะกรรมการ
๓.รายงานความก้าวหน้าสถานการณ์การร้องเรียน

5. ระยะเวลาดาเนินการ
5.1 เริ่มนับระยะเวลาเมื่อ : รับเรื่องร้องเรียน
5.4 สิ้นสุดระยะเวลาเมื่อ : ได้มีการชี้แจง ให้คาแนะนา หรือระงับเรื่อง หรือยุติเรื่อง หรือการแจ้งผล
การพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบแล้วแต่กรณี

6. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555
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การจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
ที่มาและความสาคัญ สถาบันการเงินประชาชนมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพื่อให้องค์ก ร
การเงินชุมชนที่มีความประสงค์มีสถานะเป็นนิติบุคคล ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนได้
ตามความสมัครใจมีธนาคารผู้ประสานงานในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยจัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการให้บริการทางการเงิน รวมทั้งเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและสามารถสนองตอบกับ
ปัญหาความต้องการในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญที่ควรรู้
“สถาบันการเงินประชาชน” (สง.ปชช.) หมายความว่า องค์กรการเงินชุมชนซึ่งได้จดทะเบียนเป็นสถาบัน
การเงินประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
“สถาบันการเงินชุมชน” หมายความว่า องค์กรการเงินระดับชุมชนที่ให้บริการการเงินระดับชุมชน
“บริการการเงินในระดับชุมชน” หมายความว่า การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การเช่าซื้อ การรับจานา การรับ
จ านอง การรั บช าระเงิน การโอนเงินหรื อการอื่นใดที่เป็นการให้ บริการการเงินระดับชุมชนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยมีขอบเขตการให้บริการเฉพาะสมาชิกที่อยู่ในตาบลและเขตหมู่บ้านที่ติดกัน
“ธนาคารผู้ประสานงาน” หมายความว่า ธนาคารหรือสถาบันการเงินซึ่งทาหน้าที่สนับสนุนและประสานงาน
การดาเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมการออมและให้บ ริ การทางการเงินแก่สมาชิกรวมทั้งส่ งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒ นา
องค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่ องค์กรการเงินชุมชนสามารถยื่น
คาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชนตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ได้
ตามความสมัครใจ โดยสถาบันการเงินประชาชนสามารถทาหน้าที่เป็นธนาคารของชุมชนซึ่งให้บริการรับฝากเงิน
จากสมาชิก ประชาชน และวิสาหกิจชุมชน ให้สินเชื่อแก่สมาชิก และเป็นตัวแทนการรับชาระเงินและโอนเงิน
ของสมาชิกและประชาชน โดยมีพื้นที่ในการดาเนินงานไม่เกินเขตตาบลหรือแขวงที่ตั้งของสถาบันการเงิน
ประชาชนและเขตหมู่บ้านที่ติดกับตาบลหรือแขวงอันเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินประชาชนการจดทะเบียนเป็น
สถาบันการเงินประชาชนเป็นการยกระดับองค์กรการเงินชุมชนให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่มีธนาคารผู้ประสานงาน
เป็นพี่เลี้ยงช่วยจัดทาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการให้บริการทางการเงิน เป็นตัวกลางใน
การทาธุรกรรมทางการเงิน และช่วยตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ ซึ่งการมีพี่เลี้ยงดังกล่าวจะช่วย
ลดต้นทุนและสนับสนุนให้สถาบันการเงินประชาชนสามารถดาเนินการเป็นธนาคารของชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของสมาชิกและประชาชนในพื้นที่
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เงื่อนไขขององค์กรการเงินชุมชนที่จะยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
1) ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกด้วยมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด ให้ยื่นคาขอ
จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
2) มีการจัดทางบการเงินประจาปีต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอจดทะเบียน
3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
4) มีทุนที่ชาระแล้ว เป็นจานวนไม่ต่ากว่า 5 แสนบาท
5) มีผลการดาเนินงานเป็นกาไรต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอจดทะเบียน
และในวันที่ยื่นคาขอจดทะเบียนต้องไม่มีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม นอกจากนี้ สมาชิกขององค์กรการเงิน
ชุ ม ชนดั ง กล่ า วต้ อ งเป็ น บุ ค คลธรรมดาและมี ภู มิ ล าเนาหรื อ ประกอบอาชี พ เป็ น หลั ก แหล่ ง ในพื้ น ที่
ในการดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิก
รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสถาบันการเงินประชาชน
4) เอกสารและหลักฐานที่องค์กรการเงินชุมชนต้องใช้สาหรับการยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงิน
ประชาชน
1) คาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
2) รายงานการประชุมสมาชิกซึ่งลงมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเพื่อดาเนินการ
ยื่นคาขอจดทะเบียน พร้อมด้วยรายชื่อสมาชิกทั้งหมด และรายงานการประชุมสมาชิกซึ่งตั้งผู้แทน (ไม่น้อยกว่า
3 คน) เพื่อดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียน พร้อมสาเนา
3) ทะเบียนสมาชิกพร้อมลายมือชื่อและทะเบียนหุ้นที่แต่ละคนจะถือเมื่อได้จดทะเบียนเป็นสถาบัน
การเงินประชาชน
4) ร่ า งข้ อ บั ง คั บ ตามมาตรา 23 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น การเงิ น ประชาชน พ.ศ. 2562
5) งบการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
6) รายงานการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี
7) หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทางานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5) กระบวนการในการยื่นขอจดทะเบียน
1) ที่ประชุมสมาชิกองค์กรการเงินชุมชนตั้งผู้แทนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อดาเนินการยื่นขอจดทะเบียน
2) ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารผู้ประสานงานในพื้นที่ (ธนาคารออมสิน/ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์)
3) ธนาคารผู้ประสานงาน ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร พร้อมรับรองความครบถ้วน
ของเอกสารประกอบการจดทะเบียนและให้ความเห็นของธนาคารผู้ประสานงาน
4) ธนาคารผู้ประสานงานรวบรวมหลักฐานนาส่งนายทะเบียน (สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง)
5) นายทะเบียนพิจารณาตรวจสอบหลักฐานกรณีได้รับอนุมัติให้องค์กรการเงินชุมชนจดทะเบียนเป็น
สถาบันการเงินประชาชน นายทะเบียนจะออกใบสาคัญรับจดทะเบียนพร้อมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา/
ถ้าไม่ได้รับอนุมัติให้จดทะเบียน นายทะเบียนจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและองค์กรการเงินชุมชนมีสิทธิ์
ยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนภายใน 60 วัน
6) ให้ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกซึ่งชาระหุ้นตามจานวนที่จะถือหุ้นครบถ้วนแล้วเป็นสมาชิกนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียน กรณีนายทะเบียนอนุมัติให้องค์กรการเงินเป็นสถาบันการเงินประชาชน
7) นัดสมาชิกประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่นายทะเบียนรับจดทะเบียน เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการสถาบันการเงินประชาชน
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การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
ความเป็นมา
ในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ พบว่าปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบทไทยมีจานวนมาก โดยผลจาก
การสารวจรายได้ของครัวเรือนทั่วประเทศของสานักงานสถิติแห่งชาติ และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
พบว่า คนจนมีรายได้ต่ากว่าเส้นความยากจน ได้เพิ่มขึ้น ค่อนข้างมากในเขตชนบท และจากข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.๒ ค) ยังบ่งบอกว่ามีหมู่บ้าน ล้าหลัง หรือหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑ อยู่จานวน ๑๑,๖๐๘
หมู่บ้าน กระทรวงมหาดไทย จึงได้กาหนดดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้น โดยคณะรัฐมนตรี
มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ ๑
ระหว่ า งปี ๒๕๓๖ - ๒๕๔๐ อนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น จ านวน ๑๑,๖๐๘ หมู่ บ้ า น และคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ เห็นชอบในหลักการโครงการ กข.คจ. ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) อนุมัติ
จัดสรรเงิน จานวน ๑๗,๖๒๗ หมู่บ้าน โดยดาเนินการในหมู่บ้านที่มีค รัวเรือนยากจนมีรายได้เฉลี่ย ต่ากว่า
เกณฑ์ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปีพ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อขยายการดาเนินงาน
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ดาเนิ นการในระยะที่ ๑ เมื่อสิ้นสุด ระยะเวลาดาเนินงาน ในปี ๒๕๔๔
ดาเนินการได้ทั้งสิ้น จานวน ๒๙,๒๓๔ หมู่บ้าน
หลักการ/แนวคิด
เป็ น การสนั บสนุนเงินทุนให้ ในระดับหมู่บ้าน แล้ ว มอบอานาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้บริห ารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ใน
หมู่บ้านตลอดไป ภายใต้หลักการ ดังนี้
๑. การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชน และประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย
ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์
๒. การใช้ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายจากการจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบของ
องค์กรประชาชนในหมู่บ้าน
๓. การมอบอ านาจและหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบให้ อ งค์ ก รประชาชนใน
หมู่บ้านเป้าหมาย คือ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนคงอยู่ในหมู่บ้าน
ตลอดไป โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ และติดตามการดาเนินงานโครงการ
กข.คจ. ให้มีประสิทธิภาพ
๔. สนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้มีแหล่งเงินทุน
ในระดับหมู่บ้ าน สาหรับยืมไปประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการอาชีพของตน เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
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การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ดาเนินงานภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การบริหาร
และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๓๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได้ยกเลิก
ไปแล้ว ปัจจุบันดาเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓ และแนวทางการดาเนินงานที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
คาสาคัญที่ควรรู้
“ครัวเรือนเป้าหมาย” หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปีต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
แนวทางการคัดเลือกและจัดทำบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้
๑. ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ (จปฐ.)
ตามข้อมูล (จปฐ.) ปีที่ได้รับงบประมาณดาเนินการ โดยจัดทาบัญชีทะเบียนครัวเรือน เป้าหมายเรียงลาดับไว้
และให้เป็นครัวเรือนเป้าหมายผู้มีสิทธิยืมเงินทุนตามโครงการ กข.คจ.
(๑) กรณีที่มีครัวเรือนมีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ (จปฐ.) เพิ่มขึ้นภายหลังให้ถือเป็น ครัวเรือนเป้าหมาย
ผู้มีสิทธิยืมเงินทุน กข.คจ.เพิ่มเติม
(๒) ให้ ป รั บ ปรุ ง บั ญ ชี ท ะเบี ย นครั ว เรื อ นเป้ า หมายให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ทุ ก ปี โดยยึ ดครั ว เรื อ น
เป้าหมายเดิมเป็นหลัก และให้นารายชื่อครัวเรือนเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ ตาม (๑) ต่อท้ายในบัญชีทะเบียน
ครัวเรือนเป้าหมายเดิม โดยให้ครัวเรือนเป้าหมายตามบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายที่จัดไว้ครั้งแรกได้ยืม
จนครบถ้วนก่อน จึงให้ครัวเรือนเป้าหมายที่เกิดขึ้นภายหลังได้ยืมในลาดับถัดไป
๒. กรณีครัวเรือนเป้าหมาย ในหมู่บ้าน กข.คจ. มีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรือน
แต่ครัวเรือนเป้าหมายยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
บริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ. ให้ครัวเรือนเป้าหมายใช้เป็นเงินทุน ในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครัวเรือนเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
“เงินทุนโครงการ กข.คจ.” ประกอบด้วย
๑. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๒. เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. ดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงินโครงการ กข.คจ.
๔. เงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลืออื่นใดที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพัน
๕. เงินกู้ตามโครงการ กข.คจ.
๖. เงินอื่นใดที่หน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นสนับสนุนให้เป็นเงินโครงการ กข.คจ.
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โครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่
๑. กรมการพัฒนาชุมชน
อำนาจหน้าที่ ควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้ เงินโครงการ กข.คจ. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการ
2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ
อำนาจหน้าที่
(๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
(๒) สนับสนุนและประสานงาน
(๓) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
3. คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด จานวนไม่เกิน ๑๑ คน
(ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง) ประกอบด้วย
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน เป็นประธาน
(๒) ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจังหวัดที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน เป็นกรรมการ
(๕) พัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ. เป็นกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
(๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
(๒) สนับสนุนและประสานงาน
(๓) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอาเภอ จานวนไม่เกิน ๙ คน
(นายอำเภอเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง) ประกอบด้วย
(๑) นายอาเภอ เป็นประธาน
(๒) ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิในอำเภอที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน เป็นกรรมการ
(๕) พัฒนาการอาเภอ/กิ่งอาเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการ กข.คจ. เป็นกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
(๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
(๒) สนับสนุนและประสานงาน
(๓) บริหารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ. อำเภอ
(๔) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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5. คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับตาบล จานวนไม่เกิน ๗ คน
(นายอาเภอเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง) ประกอบด้วย
(๑) ปลัดอาเภอผู้ประสานงานประจาตาบล เป็นประธาน
(๒) ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตาบล เป็นกรรมการ
(๔) ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในตาบลที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน เป็นกรรมการ
(๖) พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล เป็นกรรมการและเลขานุการ
อานาจหน้าที่
(๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ภายในตาบล
(๒) สนับสนุนและประสานงาน
(๓) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
6. คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน มีจานวน ๗ - ๙ คน มีวาระคราวละ ๔ ปี
(นายอาเภอเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง) ประกอบด้วย
(๑) ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
จานวน ๑ คน
(๒) ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
จานวน ๑ คน
(๓) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๑ คน
(๔) อาสาพัฒนาชุมชน
จานวน ๑ คน
(๕) ผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหรือกลุ่มอาชีพ
จานวน ๑ คน
(๖) ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
จานวน ไม่เกิน ๒ คน
(๗) ผู้แทนองค์กรชุมชนอื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน
จานวน ไม่เกิน ๒ คน
(โดยให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนฯ)
อานาจหน้าที่
(๑) บริหารจัดการเงินโครงการ กข.คจ.หมู่บ้าน
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย
(๓) ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย
(๔) จัดทาระบบข้อมูล จัดทาเอกสาร บัญชี ทะเบียนตามโครงการ กข.คจ.
(๕) รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
(๖) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามโครงการ กข.คจ
การบริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ.
การดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้
จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓ มีแนวทางการบริหารเงินทุน กข.คจ. ดังนี้
๑. การพิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืม
ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมตามลาดับบัญชีทะเบียน
ครั ว เรื อนเป้ าหมาย และต้องได้รั บ ความเห็ นชอบจากพัฒ นากรผู้ รับผิ ดชอบประจาตาบล (ตามระเบียบฯ
พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๗) มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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๑) ให้ พิจ ารณาอนุ มัติโ ครงการและเงินยืมแก่ครั ว เรือนเป้าหมาย ตามบัญชีทะเบียนครัว เรือน
เป้าหมายที่ได้จัดทาไว้ครั้งแรกได้ยืมจนครบถ้วนก่อน จึง ให้ครัวเรือนเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ ภายหลังได้ยืมใน
ลาดับถัดไป
๒) กรณีหมู่บ้านที่ครัวเรือนมีรายได้ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรือนให้คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมแก่ค รัวเรือนเป้าหมาย ที่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
๓) ประเภทอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสามารถเสนอขอยืมเงินได้แก่ (๑) อุตสาหกรรมในครัวเรือน
(๒) ค้าขาย (๓) งานช่าง (๔) เกษตรกรรม (๕) อาชีพอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กข.คจ. เห็นชอบ
๔) การพิจ ารณาจ านวนเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความสามารถในการ
ส่งใช้เงินยืม ประเภทอาชีพตามความเหมาะสมและเป็นไปได้ ระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น
๕) เงื่อนไขในการใช้เงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย คือ ให้นาไปใช้ประกอบอาชีพตามโครงการ
ที่เสนอขอยืม มีข้อห้าม ดังนี้
๕.๑ ห้ามนาไปใช้หนี้สินเดิม
๕.๒ ห้ามนาไปบูรณะ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
๕.๓ ห้ามนาไปใช้จ่ายในครอบครัว
๒. การอนุมัติเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
๑) คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายให้พิจารณา
ตามลาดับตามบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
๒) การพิจารณาอนุมัติเงินยืมต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล และ
ไม่ควรใช้วิธีการหารเฉลี่ ยเงินทุ น ควรพิจารณาตามความจาเป็น ความเหมาะสมของแต่ละโครงการและ
คานึงถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ
๓. การทาสัญญายืมเงินตามโครงการ กข.คจ.
การทาสัญญายืมเงินทุน กข.คจ. ดาเนินการ ดังนี้
๑) แจ้งให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนที่ได้รับอนุมัติโครงการและเงินยื ม ให้ทาสัญญายืมเงิน
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งการอนุมัติโครงการและเงินยืม
๒) รายงานผลการอนุมัติเงินยืมให้อาเภอทราบ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
หมู่บ้านโครงการ กข.คจ. หรือในที่เปิดเผยของชุมชน
๓) การทาสัญญายืมเงิน ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน และหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย
หรือผู้แทนเป็นคู่สัญญา และเป็นผู้มี อานาจลงนามในสัญญา ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
ไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ให้ ร องประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น หรื อ กรรมการที่
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในสัญญายืมเงินแทน
๔) ให้ทาสัญญายืมเงินทุน กข.คจ. (ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบฯ) จานวน ๓ ชุด เก็บที่หัวหน้า
ครัวเรือนเป้าหมายผู้ยืมเงิน ๑ ชุด คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ๑ ชุด และ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ๑ ชุด
๔. การเบิกจ่ายเงินให้ครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น กข.คจ. ให้ แ ก่ ค รั ว เรื อ นที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ยื ม เงิ น ให้ ค ณะกรรมการ
กองทุน กข.คจ. หมู่บ้าน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายเต็มจานวนที่ได้รับอนุมัติให้ยืม
และออกใบรับเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย ตามแบบที่กาหนด
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๕. การชาระคืนเงินยืม ของครัวเรือนเป้าหมาย
ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน กาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงินยืม ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓ ปี
นับแต่วันทาสัญญา และเมื่อสมาชิกชาระคืนเงินกู้แล้วคณะกรรมการต้องนาฝาก ธนาคารภายใน ๓ วันทาการ
๖. การผ่อนผันการชาระคืนเงินยืม
กรณีมีเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจาเป็นอื่นใดให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย หรือ
ผู้แทน ยื่นคาร้องพร้อมเหตุผลความจาเป็นเพื่อขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินยื มต่อคณะกรรมการ
กข.คจ.หมู่บ้าน และให้พิจารณาเป็นรายกรณี
๗. การรายงานผลการดาเนินงานและการจัดทาเอกสารบัญชี
๑) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า น แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ครงการและอนุ มั ติ เ งิ น ยื ม
แก่ครัวเรือนเป้าหมายให้อาเภอทราบทุกครั้ง เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติโครงการและอนุมัติเงินยืม
๒) คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จัดทาเอกสารบัญชี ตามแบบที่กาหนด ได้แก่
(๑) สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย (เล่มสีม่วง)
(๒) บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร โครงการ กข.คจ. (เล่มสีเขียว)
(๓) บัญชีคุมลูกหนี้ โครงการ กข.คจ. (เล่มสีเหลือง)
๓) เมื่อมีการรับเงินยืม/ส่งใช้คืนเงินยืม ของครัวเรือนเป้าหมาย ให้มีหลักฐานการรับเงินยืม/การส่ง
ใช้คืนเงินยืมพร้อมจัดทาบัญชีและลงทะเบียนรายการข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๘.การติดตามและสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จะต้องติดตามสนับสนุนการประกอบอาชีพของ ครัวเรือนเป้าหมาย
ภายหลั งจากที่ได้รั บเงิน ยืม เพื่อทราบผลว่ าเงินยืมไปประกอบอาชีพตามที่ระบุ ไว้ในโครงการจริงหรือไม่
ผลการประกอบอาชีพเป็นอย่างไร มีปัญหาหรือต้องช่วยเหลือแก้ไขอย่างไร และมีความพร้อมในการคืนเงินยืม
ตามจานวนและระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาหรือไม่
การส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน
ปัจจุบันหมู่บ้านตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) จานวนหลายแห่งที่บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการกล่าวคือไม่มีครัวเรือนยากจน ดังนั้น หากหมู่บ้าน กข.คจ.ต้องการคืนเงิน มีแนวทางดาเนินการ
ดังนี้
๑. กรณีหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการ กข.คจ.
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) กรณีหมู่บ้านที่มีครัวเรือนเป้าหมายรายได้ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรือน แต่ครัวเรือน
เป้าหมายยังคงต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป ให้หมู่บ้านยังคงสามารถดาเนินการขับเคลื่อน
โครงการ กข.คจ. ต่อไปได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการบริหารและการใช้
จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓
๒) กรณีหมู่บ้านที่มีครัวเรือนเป้าหมายรายได้ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรือน และ ครัวเรือน
เป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว ให้ส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน ไปรวมเป็น
เงินทุนโครงการ กข.คจ. อาเภอ โดยดาเนินการ ดังนี้
๒.๑) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จัดประชุมคณะกรรมการและครัวเรือนเป้าหมาย และ
ที่ประชุมต้องมีการลงมติโดยเสียงข้างมากของที่ประชุมเห็นชอบ ในการส่งคืนเงิน โครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
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๒.๒) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน แจ้งการส่งคืนเงิน กข.คจ.ของหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการ
อานวยการ กข.คจ.อาเภอทราบโดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้มีการจัดประชุม และที่ประชุมลงมติเห็ นชอบ
การส่งคืนเงิน พร้อมแนบสาเนาบันทึกการประชุมด้วย
๒.๓) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ส่งคืนเงินทุนโครงการ กข.คจ. จานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
โดยโอนเงิน เข้าบั ญชี “เงิน ทุน กข.คจ. อาเภอ” ภายใน ๗ วัน ทาการ นับแต่วันที่ ได้แจ้งส่ งคืนเงิ น กั บ
คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ
๒.๔) ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอทราบ
พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการโอนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน เข้าบัญชี “เงินทุน กข.คจ. อาเภอ” และ
รั บ หลั กฐานการส่ งคืน เงิน โครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้ านจาก คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒. กรณีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลใดเปลี่ยนเป็นชุมชน หรือถูกยุบตามกฎหมายว่าด้วย ลักษณะ
ปกครองท้องที่ และการยุบรวมนั้นทาให้มีเงินโครงการ กข.คจ. มากกว่าหนึ่งโครงการ
เมื่อมีการยุบรวมหมู่บ้านทาให้มีเงินโครงการ มากกว่าหนึ่ งโครงการให้หมู่บ้านที่มีการยุบรวมนั้น
คงมีเงินโครงการ กข.คจ. เพี ยงหนึ่งโครงการ ซึ่งได้มีการชาระคืนเงินจากครัวเรือนเป้าหมายแล้ว ส่วนที่เกิน
จากหนึ่งโครงการนั้น ให้ดาเนินการส่งคืนต่อคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ การส่งคืนเงินโครงการ
กข.คจ.หมู่บ้าน ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล จัดประชุมคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน และ ครัวเรือน
เป้าหมายทั้งสองหมู่บ้านที่ถูกยุบรวมตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน ไปรวมเป็นเงินทุนโครงการ กข.คจ. อาเภอ
๒) ให้ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน แจ้งการส่ งคืนเงิน กข.คจ.ของหมู่บ้าน ให้ อาเภอทราบ
โดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้มีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
๓) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ส่งคืนเงินทุนโครงการ กข.คจ. จานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดย
โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี “เงิ น ทุ น กข.คจ. อ าเภอ” ภายใน ๗ วั น ท าการ นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ แ จ้ ง การส่ ง คื น เงิ น กั บ
คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ และให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านแจ้ง คณะกรรมการอานวยการ
กข.คจ.อาเภอทราบ พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการโอนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินทุน
กข.คจ. อาเภอ และรับหลักฐานการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน จากคณะกรรมการอานวยการ
กข.คจ. อาเภอ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
การบริหารและการเบิกจ่ายเงินโครงการ กข.คจ. อาเภอ
๑. เมื่อมีหมู่บ้านแสดงเจตนาที่จะคืนเงินโครงการ กข.คจ.หมู่บ้าน กรณีเป็นการคืนเงินหมู่บ้านแรก
ของอาเภอ ให้คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ ดาเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินทุน กข.คจ. อาเภอ...(ระบุชื่ออาเภอ)........................”
๒. การเบิกจ่ายเงินทุน กข.คจ. อาเภอ ให้คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ ลงนามการเบิก
จ่ายเงิน ๒ ใน ๓ และให้มีประธานลงนามเบิกจ่ายเงินทุน กข.คจ. อาเภอ ด้วยทุกครั้ง
๓. เมื่อคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ ได้รับเงินโครงการ กข.คจ.จากหมู่บ้าน ไม่ว่ากรณีใด
ให้จัดให้มีหลักฐานในการส่งคืน รับคืนเงิน ให้แก่หมู่บ้านที่ส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. หมู่บ้าน นั้นด้วย
๔. ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ เรียกประชุมกรรมการ ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับคืนเงินโครงการ กข.คจ. หมู่บ้าน
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๕. ให้พิจารณาหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. จานวนทั้งสิ้น ๓๙,๖๔๖ หมู่บ้าน ดาเนินการ
ไปแล้ว ๒๙,๒๓๔ หมู่บ้าน พิจารณาจากหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ.ระยะที่ ๑ และ ๒ ที่ยังไม่ได้รับ
เงินโครงการ กข.คจ. (จานวน ๑๐,๔๑๒ หมู่บ้าน)
๖. การพิจารณาจานวนเงินทุนให้แก่หมู่บ้าน ให้คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ พิจารณา
เงินทุนทั้งโครงการ จานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
7. คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ รายงานผลการบริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ. อาเภอ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายใน ๑๕ วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับคืนเงิน โครงการ กข.คจ.จากหมู่บ้าน
เป้าหมายไม่ว่ากรณีใด หรือคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ ได้ส่งมอบเงินทุนโครงการ กข.คจ. ให้กับ
หมู่บ้านเป้าหมาย(ใหม่) รับไปดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของหมู่บ้าน กข.คจ.
๑. กรณีการแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านเดิม
๑) ให้คงเงินโครงการ กข.คจ.ไว้ในหมู่บ้านเดิมเพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายยืมเป็นทุนในการประกอบ
อาชีพต่อไป ให้คัดเลือกและจัด ลาดับจากครัวเรือนในหมู่บ้านเดิมเป็นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการต่อไป
โดยให้คัดเลือกและจัด ลาดับครัวเรือนเป้าหมาย ตามแนวทางการคั ดเลือกและจัดทาบัญชีทะเบียนครัวเรือน
เป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
๒) ส่วนครัวเรือนเป้าหมายเดิมที่แยกไปอยู่หมู่บ้านใหม่ ให้พ้นจากการเป็นครัวเรือน เป้าหมายของ
หมู่บ้านเดิมนับแต่ได้มีการแยกหมู่บ้าน เว้นแต่ ครัวเรือนที่ยังคงค้างชาระเงินยืมตาม โครงการ กข.คจ. ให้ยืมเงิน
ต่อไปจนครบกาหนดและส่งคืนตามสัญญาเดิมจนครบถ้วนแล้ว จึงให้พ้นจากการเป็นครัวเรือนเป้าหมายของ
หมู่บ้านเดิม ส่วนการคัดเลือกและจัดลาดับบัญชีทะเบียน ครัวเรือนเป้าหมายเพิ่มเติมให้ดาเนินการตามแนวทาง
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
๓) ให้ถือว่าคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านเดิมที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วทาหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ เว้นแต่
กรณีกรรมการดังกล่าวถูกแยกไปอยู่หมู่บ้านใหม่ จึงให้พ้นจากการเป็นกรรมการ กข.คจ.ของหมู่บ้านเดิม นับแต่
วันแยกหมู่บ้าน และให้เลือกกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จากหมู่บ้าน เดิมแทนตาแหน่งนั้น ภายใน ๑๕ วัน
โดยให้ดารงตาแหน่งจนครบวาระตามที่เลือกแทน
๒. กรณี ห มู่ บ้ า นเป้ า หมายโครงการ กข.คจ. ที่ อ ยู่ ใ นเขตเทศบาลใดเปลี่ ย นเป็ น ชุ ม ชน หรื อ
หมู่บ้านดังกล่าวถูกยุบตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
๒.๑ กรณีหมู่บ้านเป้าหมายที่อยู่ในเขตเทศบาลเปลี่ยนเป็นชุมชน
๑) ให้เงินทุนตามโครงการ กข.คจ. ครัวเรือนเป้าหมาย คณะกรรมการ กข.คจ. ตลอดจน
ผลของการที่ได้ดาเนินงานที่ผ่านมาก่อนหน้ายังคงมีผลต่อไป
๒) ให้วาระการดารงตาแหน่ง ของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ที่ได้มีการแต่ งตั้ ง ก่ อน
เปลี่ยนฐานะเป็นชุมชนในเขตเทศบาล คงนับเวลาต่อเนื่องไปจนกว่าจะครบวาระ
๓) ให้ ถือว่าครั ว เรื อนเป้าหมายเดิมเป็นครัว เรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ต่อไป
ส่ ว นการคั ด เลื อ กและจั ด ล าดั บ บั ญ ชี ท ะเบี ย นครั ว เรื อ นเป้ า หมายเพิ่ ม เติ ม ให้ ด าเนิ น การตาม แนวทางที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
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๒.๒ กรณีหมู่บ้านถูกยุบตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
๑) การยุบรวมหมู่บ้านทาให้มีเงินโครงการ กข.คจ. มากกว่าหนึ่งโครงการ เมื่อได้ มีการชาระ
คืนเงินจากครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินแล้ว ให้หมู่บ้านที่มีการถูกยุบรวมส่งคืนเงิน โครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน
ต่ อ คณะกรรมการ กข.คจ.อ าเภอ โดยปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการส่ ง คื น เงิ น โครงการ กข.คจ.ของหมู่ บ้ า น
ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
๒) เมื่อมีการยุ บรวมหมู่บ้าน ให้ค ณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ระงับการปฏิบัติ ห น้ า ที่
เป็ น การชั่ ว คราว และจั ด ให้ มี ก ารคั ด เลื อ กคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น ภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วันที่
การยุบรวมมีผลใช้บังคับ ส่วนการทั้งหลายที่ได้ดาเนินการอยู่ก่อนการยุบรวมยังคง ดาเนินการได้ต่อไป
๓) ให้ถือว่าครัวเรือนเป้าหมายเดิมเป็นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ต่อไป
ส่ ว นการคั ด เลื อ กและจั ด ล าดั บ บั ญ ชี ท ะเบี ย นครั ว เรื อ นเป้ า หมายเพิ่ ม เติ ม ให้ ด าเนิ น การตามแนวทาง
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
บทบาทของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
๑. พั ฒ นากร ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหมู่ บ้ า นเป้ า หมาย ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
โครงการ กข.คจ. ดังนี้
๑) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการแก่คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
๒) ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย
๓) สนับสนุนการจัดทาระบบข้อมูลและเอกสาร บัญชีคุมต่าง ๆ
๔) ติดตาม ตรวจสอบ กากับ ดูแลเงินทุน กข.คจ.
๕) รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่พัฒนาการอาเภอมอบหมาย
๒. พั ฒ นาการอ าเภอ ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารเงินโครงการ กข.คจ. และชี้แจง แนะนาติดตาม และกากับดูแลการดาเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
ของพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
๓. พั ฒ นาการจั ง หวั ด ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ติ ด ตามก ากั บ ดู แ ล การด าเนิ น งาน
ตามโครงการ กข.คจ. ภายในจังหวัด และมอบหมายเจ้าหน้ าที่ติดตาม ตรวจสอบ และแนะนาการลงบัญชี
คุมลูกหนี้และบัญชีเงินฝากธนาคารของหมู่บ้านเป้าหมาย แล้วรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ปีละ ๑ ครั้ง
การรายงาน
๑. การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย
๑.๑ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน รายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของ ครัวเรือนเป้าหมาย
ให้อาเภอทราบเพื่อรายงานจังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม และวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี
ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ
๑.๒ จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนรายงานภาวะหนี้สินและ ฐานะการเงิน
โครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้านเป้าหมาย ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี
ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ
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๑.๓ สาหรับหมู่บ้านที่มีปัญหาเงินทุนไม่ครบถ้วน ขอให้จังหวัดร่วมกับคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน ได้แก้ไขปัญหาแล้วรายงานผลสภาพปัญหาการบริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ. ตาม แบบแนบท้าย
ระเบียบฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบพร้อมกับการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย
๒. การรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ กข.คจ.
๒.๑ อาเภอรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ กข.คจ.ให้ จังหวัด ปี ล ะ ๑ ครั้ง
ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ
๒.๒ จั ง หวั ด ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นตามแบบรายงานฐานข้ อ มู ล หมู่ บ้ า นและ
ครั ว เรื อ นเป้ า หมายโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.) ก่ อ นรายงานให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี
เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
ให้ จั ง หวั ด ทบทวนและส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยหมู่ บ้ า น กข.คจ.ระดั บ ต าบล ระดั บ อ าเภอ
และระดับจังหวัด โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วยเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
๓ ระดับ ได้แก่
๑. เครื อ ข่ า ยหมู่ บ้ า น กข.คจ.ระดั บ ต าบล (นายอ าเภอเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ) ประกอบด้ ว ย ประธาน
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
๒. เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับ อาเภอ (นายอาเภอเป็นผู้แต่งตั้ง) ประกอบด้วย ประธานเครือข่าย
หมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตาบลทุกตาบล และผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับ ตาบล ๆ ละ ๑ คน
๓. เครื อ ข่ า ยหมู่ บ้ า น กข.คจ.ระดั บ จั ง หวั ด (ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ) ประกอบด้ ว ย
ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. อาเภอทุกอาเภอ และผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับอาเภอ ๆ ละ ๑ คน
อานาจหน้าที่
ส่งเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้า น กข.คจ. สนับสนุนและประสานการดาเนินงานกับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ตามหลักธรรมาภิบาล
ที่มาและความสาคัญ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้ในระดับหมู่บ้ าน แล้วมอบ
อานาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ใน
หมู่บ้านตลอดไป การบริหารจัดการโครงการ กข.คจ. อาจไม่มีรูปแบบตายตัวในทุกประการ ขึ้นอยู่กับศักยภาพ
ของแต่ละหมู่บ้าน แต่การบริหารจัดการจาเป็นต้องอยู่ภายใต้หลักการดาเนินงาน ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนและประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์
2. การใช้ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายจากการจัดเก็บและตรวจสอบขององค์กรประชาชนในหมู่บ้าน
3. การมอบอ านาจและหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบในองค์ ก รประชาชนในหมู่ บ้ า น เป้ า หมาย คื อ
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้ห มุนเวียน คงอยู่ในหมู่บ้านตลอดไป โดยมี
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ และติดตามการดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้มี
ประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย
การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นการประเมิน
ว่าการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนยังเป็นไปตามหลั กการดาเนินงานเบื้องต้นและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลที่จะทาให้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดาเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนได้
บรรลุวัตถุประสงค์และมีความยั่งยืนหรือไม่ และถ้าไม่เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ดังกล่าวพัฒนากร
และชุมชนจะมีวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างไร
พั ฒ นากรมี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ล ติ ด ตาม และตรวจสอบการด าเนิ น งานโครงการ กข.คจ.
โดยใช้แบบประมินโครงการ กข.คจ. เพื่อประเมินผลการดาเนินงานและจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ.
เดิ ม การประเมิ น ศั ก ยภาพโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน กข.คจ. มี แ บบฟอร์ ม จ านวน 2 แบบ คื อ
แบบประมินผลการพัฒนากิจกรรหมู่บ้าน กข.คจ. ๒๖ ตัวชี้วัด และแบบประเมินสุขภาพทางการเงิน กข.คจ.
24 ตัวชี้วัด ปัจจุบันกรมฯ ได้ปรับแบบประเมินโครงการ กข.คจ. ใหม่ เป็นแบบประมินศักยภาพโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล 18 ตัวชี้วัด แทนแบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงานโครงการ กข.คจ. ให้มีการบริหารจัดการด้ วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามแนวทางของ
กรมการพัฒนาชุมชน
คาสาคัญที่ควรรู้
พัฒนากรควรทาความเข้าใจแนวคิดเรื่องหลักธรรมาภิบาลก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการทาความเข้าใจ
การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล
“หลั กธรรมาภิบาล” หรื อที่บ างแห่ ง เรียกว่า “การบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลั กธรรมรัฐ และ
บรรษั ท ภิ บ าล ฯลฯ” ซึ่ ง เรารู้ จั ก กั น ในนาม “Good Governance” ที่ ห มายถึ ง การบริ ห ารที่ เ ป็ น ธรรม
เป็ น การสะสมความรู้ ของหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถ
ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน
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องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสม
กับ สภาพสั งคมนั้ น ๆ เป็ น ธรรม และเป็นที่ยอมรับ ของสั ง คมและสมาชิ ก โดยมีการยินยอมพร้ อ มใจและ
ถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้ องเป็นธรรม มีค่านิยมที่ดีงามในกลุ่ม/องค์กร
สังคมและมีสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่น เพียร
ความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
3. หลักความโปร่งใส คือ การทาให้ กลุ่มสังคมหรือกลุ่ม/องค์กร เป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้อ งได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทางานของ
กลุ่ม/องค์กรให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก ตลอดจนมีร ะบบหรื อกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี ประสิ ทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้ าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทางานของภาครัฐ และภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทาให้สังคมที่อยู่ เป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสาคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทาง ในการเข้ามามีส่วนร่วม
ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดง ประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัด
การผูกขาดจากภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง หรือกลุ่มคนบางกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เกิดการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน
5. หลักความรับผิดชอบทุกภาคส่วน ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บ ริการแก่
ผู้ มารั บ บริ การ เพื่ออานวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิ ดชอบต่อความบกพร่องในหน้ าที่การงานที่ตน
รับผิดชอบอยู่ พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที หรือมีการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกที่
เคารพข้อตกลง
6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารหรือคณะกรรมการ ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่ อนข้างจากัด ดังนั้น
ในการบริหารจัดการจาเป็นจะต้องยึ ดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจาเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมาย
และมีการประเมิน ความคุ้ม ค่าของการตัดสิ น ใจต่ าง ๆ ทั้งในเรื่องกฎระเบียบและการดาเนินงาน เพื่อใช้
ทรัพยากรต่าง ๆที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาให้เกิดความยั่งยืนในการดาเนินงาน
เป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานโครงการ กข.คจ. ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและสามารถแก้ไขปัญหา
ความยากจนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
ขั้นตอนกระบวนการ
การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล มีขั้นตอน
การดาเนินงาน ดังนี้
๑. ให้พัฒนากร ทาหน้าที่ ประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ปีละ ๑ ครั้ง ภายใน 31 กรกฎาคมของทุกปี ตามแบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบสารวจฯ ได้ทางเว็บไซต์สานัก
พัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
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๒. หลังจากทาการประเมินศักยภาพฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ ทีมงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เป็นผู้ประมวลผล
ข้อมูลตามจานวนหมู่บ้าน เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน เงินทุนของอาเภอในแบบสรุปข้อมูลที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกาหนดให้ โดยเมื่อประเมิน ศักยภาพฯ เรียบร้อยแล้ ว พัฒ นาการอาเภอและพัฒ นากรต้อ งเป็ น ผู้ ใ ห้
คาปรึกษากับหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในเรื่องการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ.
๓. ให้อาเภอนาผลการประเมินบันทึกลงในแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมาย
โครงการแก้ใขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยให้บันทึกผลการประเมิน ลงในช่องระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแบบรายงานดังกล่าว
๔. ให้อาเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งให้จังหวัด
๕. ให้จังหวัดสรุปผลการประเมินฯ ในภาพรวมของจังหวัด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อ มูล
ตามแบบสรุปผลการประเมิน และแบบรายงานฐานข้อมูล หมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมายโครงการเก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) ในช่องระดับการพัฒนา ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็นจริง (ผู้จัดเก็บข้อมูล
และผู้ให้ขอ้ มูล ได้แก่ พัฒนากร ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหาร
จั ดการเงิน ทุน ของหมู่บ้ าน กข.คจ. ร่ ว มกันให้ ข้อมูล แก่พัฒ นากรผู้ จัดเก็บ ข้อ มูล ในลั กษณะการสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์)
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แบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ตามหลักธรรมาภิบาล
********************************************************
คาอธิบายแบบประเมิน
ข้อ ๑ แบบประเมินชุดนี้จัดเก็บกับ หมู่บ้านในโครงการ กข.คจ. : แบบประเมินศักยภาพฯ ชุดนี้ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานหมู่บ้านเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยจัดเก็บ
เป็ น รายหมู่บ้ าน เพื่อประเมิน ผลการดาเนินงานและจัดระดับการพัฒ นาหมู่บ้ าน กข.คจ. รวมทั้งส่ งเสริม
สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหา กากับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้มีความมั่นคง และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ข้อ ๒ พัฒนากรเป็นผู้จัดเก็บ: ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบลเป็นผู้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลของ
หมู่บ้ านเป้ าหมายโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.) ทุกหมู่บ้าน และรวบรวมจัดส่ งให้ จั ง หวั ด
ตามระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๓ แบบประเมินมี ๓ ส่วนสาคัญ: แบบประเมินศักยภาพฯ จานวน ๑ ชุด สาหรับหมู่บ้านเป้าหมาย
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จานวน ๑ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๓ ส่วน
๓.๑ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๓.๒ ส่วนที่ ๒ เกณฑ์การประเมินศักยภาพฯ
3.3. ส่วนที่ 3 คาอธิบายแบบประเมินศักยภาพฯ
ข้อ ๔ เก็บแบบประเมินโดยการสัมภาษณ์และดูหลักฐานประกอบ : การจัดเก็บข้อมูลตามข้อ ๒
ให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบใช้แบบประเมิน ศักยภาพฯ สอบถามข้อมูล จากคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พร้อมกั บ
ตรวจสอบหลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) สมุดทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย (เล่มสีม่วง) ๒) บัญชีคุม
เงินฝากธนาคาร (เล่มสีเขียว) ๓) บัญชีคุมลูกหนี้ (เล่มสีเหลือง) ๔) เอกสารประกอบโครงการฯ ได้แก่ แบบเสนอ
โครงการ แบบขอยืมเงินทุน แบบสัญญายืมเงินทุน แบบรับเงินยืม และแบบรับคืนเงินยืม
ข้อ ๕ พัฒนากรควรอ่านทาความเข้าใจเกณฑ์การประเมินฯ ก่อนลงพื้นที่ประเมินหมู่บ้าน กข.คจ. :
เกณฑ์การประเมินศักยภาพฯ เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน และจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ.
๕.๑ เกณฑ์การประเมินศักยภาพฯ
ให้ ทาเครื่ องหมาย √ ในช่อง
ของตัว ชี้วั ด จานวน ๑๘ ตัว ชี้วัด โดยพิจารณาและ
ประเมินตามความเป็นจริงเป็นรายข้อ ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้
ระดับการประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
- ผ่าน
- ไม่ผ่าน
๕.๒ เกณฑ์การจัดระดับตัวชี้วัด
๕.๒.๑ แบบประเมินศักยภาพฯ จะมีตัวชี้วัด จานวน ๑๘ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดหลัก จานวน
๑๐ ข้อ (ข้อที่มี
) คือ ตัวชี้วัดที่ ๒,๓,๖,๗,๘,๙,๑๑,1๒,๑๓ และ 1๔
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๕.๒.๒ การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ.
- ระดับที่ ๑ ปรับปรุง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ไม่ถึง ๑๐ ตัวชี้วัด หรือมากกว่า ๑๐
ตัวชี้วัด แต่ตัวชี้วัดหลักไม่ถึง ๗ ตัวชี้วัด
- ระดับที่ ๒ ปานกลาง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ ๑๐ – ๑๓ ตัวชี้วัด และต้องผ่านตัวชี้วัด
หลักอย่างน้อย ๗ ตัวชี้วัด
- ระดับที่ ๓ ดี หมายถึง ผ่านเกณฑ์ ๑๔ – ๑๘ ตัวชี้วัด และต้องผ่านตัวชี้วัดหลั ก
อย่างน้อย ๙ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก หมายถึง ข้อที่มี
จานวน ๑๐ ข้อ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๒, ๓, ๖, ๗,
๘, ๙, 1๑, 1๒, ๑๓ และ 1๔
เคล็ดลับสาหรับผู้เริ่มทาแบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล : ควรเที ย บค าอธิ บ ายแบบประเมิ น ฯ กั บ แบบประเมิ น ฯ แต่ ล ะข้ อ เพื่ อ เพิ่ ม
ความเชี่ยวชาญ และสร้างความเข้าใจในการทาการประเมิน
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลของหมู่บ้าน
ชื่อบ้าน...................................................หมู่ที่ ...................ตาบล..........................................
อาเภอ..........................................................จังหวัด.....................................................
๑. ครัวเรือนในหมู่บ้านมีจานวนทั้งหมด.............................ครัวเรือน เป็นจานวน.......................คน
(จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้านตามข้อมูล จปฐ. ณ ปีปัจจุบัน)
๒. ครัวเรือนเป้าหมายมีจานวนทั้งหมด.........................ครัวเรือน เป็นจานวน.....................คน
(ครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่ อคนต่อปีต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. เป็นลาดับแรก ถ้าไม่มีแล้วให้เป็น
ผู้มีรายได้น้อยตามมติที่ประชุมของหมู่บ้านในลาดับถัดไป)
๓. ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับเงินยืมแล้วมีจานวน................................ครัวเรือน
(จานวนครัวเรือนเป้าหมายตามข้อ ๒ ที่ได้รับเงินยืมตามโครงการ กข.คจ. แล้วทั้งสิ้น)
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ส่วนที่ ๒ เกณฑ์การประเมินศักยภาพฯ และคาอธิบายแบบประเมินศักยภาพฯ
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่อง
ความเป็นจริงเป็นรายข้อ
ลาดับที่

ของตัวชี้วัด จานวน ๑๘ ตัวชี้วัด โดยพิจารณาและประเมินตาม

ประเด็นตัวชี้วัด

๑)

ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ปัจจุบันหมู่บ้าน กข.คจ. มีเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ครบ ๒๘๐,๐๐๐ บาท
๑.๑) จานวนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ทั้งหมด (ก)
จานวน....................................บาท
๑.๒) จานวนเงินที่ครัวเรือนเป้าหมายได้รับเงินยืม (ข)
จานวน.....................................บาท
๑.๓) จานวนเงินทุนที่ฝากธนาคาร (ค)
จานวน.....................................บาท
๑.๔) จานวนเงินทุนที่มีปัญหา (ง)
จานวน....................................บาท
๑.๕) จานวนเงินทุนที่เสียหาย (จ)
จานวน....................................บาท
หมายเหตุ จานวนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ทั้งหมด ใน
(ก) = (ข)+(ค)+(ง)+(จ)

๒)

ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินมีวินัยในการชาระคืนเงินยืมตามสัญญา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
2.1) จานวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมดที่ยืมเงินในรอบปีที่ผ่านมาถึง
ปัจจุบัน (ก) จานวน.............คน
2.2) จานวนครัวเรือนเป้าหมายที่นาเงินมาชาระคืนตามกาหนดใน
สัญญา (ข) จานวน.....................คน
2.3) คิดเป็นร้อยละ............................ (ค)
หมายเหตุ ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินมีวินัย
ในการชาระคืนเงินยืมตามสัญญา (ค) = (ข) x 100
(ก)

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
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ลาดับที่
๓)

๔)

๕)
๖)

ประเด็นตัวชี้วัด
ประสิทธิผล (Effectiveness)
ครัวเรือนเป้าหมายนาเงินยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ ๑๐๐
3.1) จานวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมดที่ยืมเงินในรอบปีที่ผ่านมาถึง
ปัจจุบัน
(ก) จานวน.............คน
3.2) จานวนครัวเรือนเป้าหมายนาเงินยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ข) จานวน............คน
3.3) คิดเป็นร้อยละ............................ (ค)
หมายเหตุ ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายนาเงินยืมไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ค) = (ข) x 100
(ก)
การตอบสนอง (Responsiveness)
การพิจารณาโครงการและอนุมัติเงินยืมให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายได้
คานึงถึงหลักเกณฑ์ความเป็นไปได้และประเภทอาชีพของโครงการ
รวมทั้งศักยภาพของครัวเรือนเป้าหมายทุกครั้งที่อนุมัติเงินยืม
4.1) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการพิจารณาโครงการและ
อนุมัติเงินยืมให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ครบทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้
(1) คานึงถึงหลักเกณฑ์ความเป็นไปได้ของโครงการ
( ) มี
( ) ไม่มี
(2) ประเภทอาชีพของโครงการ
( ) มี
( ) ไม่มี
(3) ศักยภาพของครัวเรือนเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
( ) มี
( ) ไม่มี
4.2) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการพิจารณาโครงการและ
อนุมัติเงินยืมให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ครบทั้ง 3 เรื่อง
( ) ครบ
( ) ไม่ครบ
ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการสนับสนุน ติดตาม การประกอบ
อาชีพของครัวเรือนเป้าหมายเป็นประจาทุกเดือน
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รายงานผลการพิจารณาอนุมัติเงินยืม
ของครัวเรือนเป้าหมายให้กับอาเภอทุกครั้งที่มีการอนุมัติ

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ลาดับที่

ประเด็นตัวชี้วัด

๗)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน สรุปรายงานภาวะหนี้สินและฐานะ
การเงินของโครงการ กข.คจ. ให้กับอาเภอ ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด

๘)

๙)

เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
การจัดทาสมุดบัญชีโครงการ กข.คจ. มีความครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน โดยให้ทาเครื่องหมาย ใน
ข้อย่อยที่กาหนดไว้
(ต้องมีบัญชีฯ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ทั้ง ๓ เล่ม ถือว่า
ผ่านเกณฑ์)
๘.๑ สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน
๘.๒ บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน
๘.๓ บัญชีคุมลูกหนี้
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า น มี ก ารโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น
เป้าหมายที่ยืมเงินทุกครั้ง ตามจานวนครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ

๑๐)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า น มี ก ารจั ด ท าหลั ก ฐานการรั บ เงิ น
สนับสนุนหรือเงินบริจาคโครงการ กข.คจ. ทุกครั้ง โดยระบุจานวนเงิน
พร้อมเงื่อนไขการใช้เงินดังกล่าวด้วย

๑๑)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า นออกใบรั บ คื น เงิ น ยื ม ให้ ค รั ว เรื อ น
เป้าหมาย พร้อมนาเงินยืมฝากเข้าบัญชีโครงการฯ ทุกครั้ง ภายใน ๓
วันทาการ

๑๒)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า น ชุ ด เก่ า มี ก ารส่ ง มอบงาน ข้ อ มู ล
หลั ก ฐานทางบั ญ ชี และเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ กั บ คณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้านชุดใหม่ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ลาดับที่

ประเด็นตัวชี้วัด

๑๓)

หลักนิติธรรม (Rule of Law)
การจัดทาสัญญายืมเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทาจานวน ๓ ชุด
พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย ๑ ชุด คณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้าน ๑ ชุด และนายอาเภอ (มอบให้สพอ.) ๑ ชุด โดยกาหนด
ระยะเวลาการชาระคืนเงินยืมไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่วันทาสัญญา

๑๔)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมของ
ครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบลพิจารณาให้
ความเห็นชอบการเสนอโครงการและเงินยืมทุกครั้ง

๑๕)

ความเสมอภาค (Equity)
การพิจารณาเงินยืมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ตามบัญชีทะเบียนครัวเรือน
เป้าหมายมีการหมุนเวียนเงินทุน กข.คจ. ให้กับครัวเรือนมาแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
15.1) จานวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด (บัญชีทะเบียนครัวเรือน
เป้าหมาย)(ก) จานวน................................คน
15.2) จานวนครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับเงินยืม
(ข) จานวน................................คน
๑๕.๓) คิดเป็นร้อยละ.............................................. (ค)
หมายเหตุ ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายมีการหมุนเวียนเงินทุน กข.คจ.
(ค) = (ข) x 100
(ก)

๑๖)

ครั ว เรื อ นเป้ า หมายที่ ขึ้ น ทะเบี ย นบั ญ ชี เ ป็ น ผู้ ยื ม เงิ น ต้ อ งเป็ น ครั ว เรื อ น
เป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นลาดับแรก
และเป็นผู้มีรายได้น้อยตามมติที่ประชุมของหมู่บ้านในลาดับถัดไป

๑๗)

การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus
Oriented)
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการประชุมร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย
ในที่ประชุมของหมู่บ้ าน ให้รับทราบผลการดาเนินงานโครงการ กข.คจ.
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

76
76

ลาดับที่
๑๘)

ผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ประเด็นตัวชี้วัด
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality Ethics)
การดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน ไม่มีการฟ้องร้องดาเนินคดี
ความในทางแพ่งหรือทางอาญา
( ) มี จานวน...................ราย (ครัวเรือนเป้าหมาย)
เป็นเงิน...............................บาท
ทางแพ่ง.................ราย (ครัวเรือนเป้าหมาย)
เป็นเงิน...............................บาท
ทางอาญา...............ราย (ครัวเรือนเป้าหมาย)
เป็นเงิน...............................บาท
( ) ไม่มี

ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน...............................ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลักที่ได้ (ข้อที่มี

) จานวน...............................ตัวชี้วัด

ผลการจัดระดับหมู่บ้าน กข.คจ ระดับที่............................................
ลงชื่อ..............................................................พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
(...............................................................)

รายงานผลการดาเนินงานโดยจังหวัดรายงานถึงกรมฯ
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
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คาอธิบายแบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล
ลาดับ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
๑) ปัจจุบันหมู่บ้าน กข.คจ. มีเงินทุนโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ครบ
๒๘๐,๐๐๐ บาท

คาอธิบาย/หลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร
- หมู่บ้านเป้าหมายโครงการแก้ไข - บัญชีเงินฝากธนาคาร
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ยังมี - สมุดบัญชีคุมเงินฝาก
เงินทุนที่ภาครัฐสนับสนุนในการ
ธนาคาร (เล่มสีเขียว)
ประกอบอาชีพ ครบตามจานวน
๒๘๐,๐๐๐ บาท

๒)

ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินมีวินัยในการชาระ - เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาชาระคืน - สัญญายืมเงิน
คืนเงินยืมตามสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เงินยืม ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงิน - สาเนาใบรับคืนเงินยืม
มีความรับผิดชอบในการชาระคืน
เงินยืมตามสัญญา

๓)

ครัวเรือนเป้าหมายนาเงินยืมไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ ๑๐๐

๔)

การพิจารณาโครงการและอนุมัติเงินยืมให้แก่
ครัวเรือนเป้าหมายได้คานึงถึงหลักเกณฑ์ความ
เป็ น ไปได้ แ ละประเภทอาชี พ ของโครงการ
รวมทั้งศักยภาพของครัวเรือนเป้าหมายทุกครั้ง
ที่อนุมัติเงินยืม

๕)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการสนับสนุน
ติ ด ตาม การประกอบอาชี พ ของครั ว เรื อ น
เป้าหมายเป็นประจาทุกเดือน

- ครัวเรือนเป้าหมายได้รับเงินยืม
แล้ว นาเงินยืมไปประกอบอาชีพ
ตามที่ตนเองเสนอขอโครงการตาม
ความเป็นจริง
- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
พิ จ ารณาคว ามเ ป็ น ไป ไ ด้ ข อ ง
โครงการที่ครัวเรือนเสนอขออนุมัติ
ตามประเภทอาชี พ ของโครงการ
และตามศั ก ยภาพของครั ว เรื อ น
เป้าหมายที่มีทักษะอาชีพประสบการณ์
ความน่าเชื่อถือ และพฤติกรรมใน
การดาเนินชีวิตที่ดี
- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
จะต้องมีการสนับสนุนการประกอบ
อาชีพของครัวเรือนอย่ างสม่าเสมอ
(ระเบียบ กข.คจ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑)
โ ด ย มี ก า ร บั น ทึ ก ติ ด ต า ม ก า ร
ประกอบอาชี พ ของครั ว เรื อ น
เป้าหมายตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ว่ามีการดาเนินงานจริงหรือไม่จริง

- แบบเสนอโครงการ
ของครัวเรือนเป้าหมาย
- แบบเสนอโครงการ
ของครัวเรือนเป้าหมาย
- แบบขอยื ม เงิ น ทุ น
ของครัวเรือนเป้าหมาย

- สมุดทะเบียน
ครัวเรือนเป้าหมาย
(เล่มสีม่วง)
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ลาดับ
คาอธิบาย/หลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพฯ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร
๖) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้ าน รายงานผล - คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน - สาเนาเอกสาร
การพิ จ ารณาอนุ มั ติ เ งิ น ยื ม ของครั ว เรื อ น จะต้องรายงานผลการอนุมัติเงินยืม หลักฐาน/หนังสือการ
เป้าหมายให้กับอาเภอทุกครั้งที่มีการอนุมัติ
ของครัว เรื อ นเป้ าหมายให้ อ าเภอ รายงานผล การ
ทราบทุกครั้ง และปิดประกาศให้ พิจารณาอนุมัติ
ทราบโดยทั่วกัน หรือในที่เปิดเผย โครงการและอนุมัติ
ของชุมชน (ระเบียบ กข.คจ. พ.ศ. ๒๕๕๓ เงินยืม
ข้อ ๑๗)
๗)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน สรุปรายงาน
ภาวะหนี้ สิ น และฐานะการเงิน ของโครงการ
กข.คจ. ให้กับอาเภอ ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด

- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
รายงานภาวะหนี้ สิ น และฐานะ
ทางการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย
ให้อาเภอทราบ เพื่อรายงานจังหวัด
ปีละ ๒ ครั้ง ภายใน มี.ค. และ ก.ย.
ของทุกปี (ระเบียบ กข.คจ. พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๒) )

- สาเนาแบบรายงาน
ภาวะหนี้สินและฐานะ
ทางการเงินโครงการ
กข.คจ. หมู่บ้าน ตาม
แบบที่กรมฯ กาหนด

๘)

การจัดทาสมุดบัญชีโครงการ กข.คจ. มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันโดยให้ ทา
เครื่องหมาย ใน
ข้อย่อยที่กาหนดไว้
(ต้ อ งมี บั ญ ชี ฯ ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และเป็ น
ปัจจุบัน ทั้ง ๓ เล่ม ถือว่าผ่านเกณฑ์)
๘.๑ สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
(เล่มสีม่วง)
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็น
ปัจจุบัน
๘.๒ บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร (เล่มสีเขียว)
ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็น
ปัจจุบัน
๘.๓ บัญชีคุมลูกหนี้ (เล่มสีเหลือง)
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็น
ปัจจุบัน

- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน - สมุดบัญชีทะเบียน
มีการจัดทาบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ครัวเรือนเป้าหมาย
และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบ (เล่มสีม่วง)
ได้
- บัญชีคุมเงินฝาก
ธนาคาร (เล่มสีเขียว)
- บัญชีคุมลูกหนี้
(เล่มสีเหลือง)
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คาอธิบาย/หลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพฯ
ลาดับ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร
๙) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการโอนเงิน - คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน - หลักฐานการโอนเงิน
เข้าบั ญชีครั ว เรื อนเป้ าหมายที่ยื มเงินทุกครั้ง มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ (สาเนาใบนาฝาก)
ตามจานวนครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นเป้ า หมายหรื อ - สาเนาใบรับเงินยืม
ผู้แทนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน และ ของครัวเรือนเป้าหมาย
ต้ อ งมี ก ารออกใบรั บ เงิ น ยื ม ของ
ครัวเรือนเป้าหมายทุกครั้งที่มี การ
เ บิ ก จ่ า ย เงิ นใ ห้ แ ก่ ค รั ว เ รื อ น
เป้าหมาย (ระเบียบ กข.คจ. พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๒๐)
๑๐) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการจัดทา - ในกรณีที่มีผู้ให้เงินสนับสนุนหรือ - หนังสือลงลายมือชื่อ
หลักฐานการรับเงินสนับสนุนหรือเงินบริจาค เงิ น บริ จ าค ให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ ผู้ให้เงินสนับสนุน/เงิน
โครงการ กข.คจ. ทุกครั้ง โดยระบุจานวนเงิน ลงลายมือชื่อผู้ให้เงินสนับสนุน/เงิน บริจาค และผู้รับเงิน
พร้อมเงื่อนไขการใช้เงินดังกล่าวด้วย
บริจาค และผู้รับเงินสนับสนุน/เงิน สนับสนุน/เงินบริจาค
บริจาค โดยระบุจานวนเงิน พร้อม
เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ใ ช้ เ งิ น แ ล ะ แ จ้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ร ะ ดั บ ต่ า ง ๆ
เพื่อทราบต่อไป
๑๑) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านออกใบรับคืน - เมื่อได้รับเงินส่ งใช้ คื นเงินยื มจาก - สาเนาใบรับคืนเงินยืม
เงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมนาเงินยืม ครัวเรือนเป้าหมายให้คณะกรรมการ ของครัวเรือนเป้าหมาย
ฝากเข้าบัญชีโครงการฯ ทุกครั้ง ภายใน ๓ วัน กข.คจ. หมู่บ้าน ออกใบเสร็จรับเงิน - หลั ก ฐานการน าเงิ น
ทาการ
ให้ หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นเป้ า หมายไว้ ฝากเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ทุ น
เป็นหลักฐานทุกครั้งและให้นาเงิน กข.คจ. หมู่บ้าน (สมุด
ฝากเข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร เงินฝาก)
ภายในวัน ๓ วันทาการ (ระเบียบ
กข.คจ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑)
๑๒)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ชุดเก่า มีการ
ส่งมอบงาน ข้อมูล หลักฐานทางบัญชี และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้านชุดใหม่ ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ชุดใหม่ที่เป็นผู้รับมอบ จะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานทางบัญชี และ
ลงลายมือชื่อผู้มอบ – ผู้รับมอบ
ทุกครั้ง

- เอกสาร/หลักฐาน
(แบบมอบหมายงาน
คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน)

80
ลาดับ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
๑๓) การจั ด ท าสั ญ ญายื ม เงิ น และเอกสารที่
เกี่ยวข้องมีการจัดทาจานวน ๓ ชุด พร้อม
เก็บไว้เป็นหลักฐานที่หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย
๑ ชุด คณะกรรมการ กข. คจ. หมู่บ้าน ๑
ชุด และนายอาเภอ (มอบให้สพอ.) ๑ ชุด
โดยกาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงินยืม
ไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่วันทาสัญญา
๑๔)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณา
อนุมัติโครงการและเงินยืมของครัวเรือน
เป้าหมาย โดยมีพัฒนากรผู้รับผิดชอบ
ประจาตาบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การเสนอโครงการและเงินยืมทุกครั้ง

๑๕)

การพิ จ ารณาเงิ น ยื ม ให้ กั บ ครั ว เรื อ น
เป้ า หมายตามบั ญ ชี ท ะเบี ย นครั ว เรื อ น
เป้ า หมาย (เล่ ม สี ม่ ว ง) มี ก ารหมุ น เวี ย น
เงิ น ทุ น กข.คจ. ให้ กั บ ครั ว เรื อ นมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
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คาอธิบาย/หลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร
- การจัดทาสัญญายืมเงินทุน กข.คจ. ให้ - สมุดบันทึกการ
ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ประชุมฯ
รองประธานคณะกรรมการ กข.คจ.
- สัญญายืมเงินทุน
หมู่บ้าน หรือกรรมการที่คณะกรรมการ ของครัวเรือน
กข.คจ. หมู่บ้านมอบหมาย ตามลาดับ เป้าหมาย
ลงนามในสัญญายืมเงินทุน จานวน ๓
ชุด (ระเบียบ กข.คจ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ
๑๙)
- ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและเงิน - สมุดบัญชีทะเบียน
ยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ครัวเรือนเป้าหมาย
ให้พิจารณาไปตามลาดับบัญชีครัวเรือน (เล่มสีม่วง)
เป้าหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบ - แบบเสนอโครงการ
จากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล ของครัวเรือน
(ระเบียบ กข.คจ. พ.ศ. ๒๕๕๓
เป้าหมาย
ข้อ ๑๗)
- แบบขอยืมเงินทุน
ของครัวเรือน
เป้าหมาย
- การพิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยื ม - สมุดบัญชีทะเบียน
แก่ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายตามทะเบี ย น ครัวเรือนเป้าหมาย
ครั ว เรื อ นเป้ า หมาย (เล่ ม สี ม่ ว ง) ที่ ไ ด้ (เล่มสีม่วง)
จัดทาไว้ครั้งแรกได้ยืมจนครบถ้วนก่อน
จึ ง ให้ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่
ภายหลังได้ยืมในลาดับถัดไป
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ลาดับ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
๑๖) ครัวเรือนเป้าหมายที่ขึ้นทะเบียนบั ญชีเป็น
ผู้ ยื ม เงิ น ต้ อ งเป็ น ครั ว เรื อ นเป้ า หมายที่ มี
รายได้ต่ากว่าเกณฑ์ความจ าเป็ น พื้ น ฐาน
(จปฐ.) เป็นลาดับแรก และเป็นผู้มีรายได้
น้อยตามมติที่ประชุมของหมู่บ้านในลาดับ
ถัดไป
๑๗)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการ
ประชุมร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายในที่
ประชุมของหมู่บ้านให้รับทราบผลการ
ดาเนินงานโครงการ กข.คจ. อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง โดยมีการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร

๑๘)

การดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ของ
หมู่บ้าน ไม่มีการฟ้องร้องดาเนินคดีความ
ในทางแพ่งหรือทางอาญา

คาอธิบาย/หลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร
- วิธีการคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายของ - สมุดบัญชีทะเบี ย น
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน จะต้อง ครั ว เรื อ นเป้ า หมาย
ใช้ เ วที ป ระชุ ม ชาวบ้ า นในการคั ด เลื อก (เล่มสีม่วง)
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) เป็นครัวเรือนเป้าหมาย
ในล าดับแรก ถ้าไม่มีให้ ใช้การคัดเลือก
ผู้มีรายได้น้อยในลาดับถัดไป
- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และ - สมุดบันทึกการ
ครัวเรือนเป้าหมาย มีการประชุมร่วมกัน ประชุมหรือสาเนา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้การบริหาร บันทึกการประชุม
จัดการเงินทุน กข.คจ. ดาเนินการไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิผล
- การบริหารจัดการเงินทุน กข.คจ. ของ
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ไม่มีการ
ทุจริต เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ กับ
ตนเองและ พว ก พ้ อ ง รว มถึ ง ไ ม่ มี
ข้ อ ร้ อ งเรี ย นให้ ถู ก ด าเนิ น คดี ค วามแต่
อย่างใด

- เอกสาร/หลักฐาน
ทางการเงิน การบัญชี
ทุกอย่างของหมู่บ้าน
กข.คจ. เป็นปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบได้
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แนวทางปฏิบัติการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ที่มาและความสาคัญ
การบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นการดาเนินงานภายใต้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริ หารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึ่ ง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งานตามโครงการดั ง กล่ า ว โดยให้
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้ าน ซึ่งเป็ นตัว แทนสาคัญในชุมชนเป็นผู้บริห ารจัดการเงินทุนให้กับครัวเรือน
เป้าหมายนาเงินยืมไปประกอบอาชีพ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุ มชนเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงาน ซึ่งถือว่าเป็นกลไกการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และยึดหลักการมีส่วนร่ว ม
อันนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน
การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมู่บ้านที่ มี
การบริหารจัดการเข้มแข็ง และหมู่บ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเงินทุน โดยสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหานั้น
มีหลากหลายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่ ยืมเงินไปแล้วไม่ส่งคืนเงินยืมตามกาหนดระยะเวลาหรือ
ย้ายออกนอกพื้นที่ไปอาศัยยังที่อื่นการเร่ง รัดคืนเงินยืมจึงยากลาบาก รวมถึงคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
บางคน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด กระทาการในลักษณะแสวงหาประโยชน์จากเงินทุน กข.คจ.
จึงทาให้เกิดปัญหาความเสียหายกับเงินทุน กข.คจ.
กรมการพัฒนาชุมชน เห็นความสาคัญในการแก้ไขปั ญหาโครงการดังกล่าวฯ โดยถือว่าเป็นภารกิจ
สาคัญที่ต้องเร่งดาเนินการ ดังนั้นการจัดทาแนวทางปฏิบัติการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหา และใช้ประโยชน์ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการดาเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ในอนาคตต่อไป
คาสาคัญที่ต้องรู้
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน หมายถึง คณะกรรมการบริหารเงินตามโครงการแก้ไขปัญ หา
ความยากจนประจาหมู่บ้าน
ครัวเรือนเป้าหมาย หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่ อ คนต่ อ ปี ต่ ากว่ า เกณฑ์ ค วามจ าเป็ น พื้ น ฐาน กรณี ค รั ว เรื อ นเป้า หมายในหมู่ บ้ าน กข.คจ. มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย
ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรือน แต่ครัวเรือนเป้าหมายยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน บริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ. ให้ครัวเรือนเป้าหมายใช้เป็นเงิน ทุน ใน
การประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
เรื่องร้องเรียน หมายถึง ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้ร้องเรียนแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ เนื่องจากไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือได้รับความเสียหาย หรือความเดือดร้อนอันเนื่อ งจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
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๓. เป้าหมาย
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๔. ขั้นตอนกระบวนงาน
๔.๑ บทบาทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกับการดาเนินงานกรณีเกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดังนี้
๔.๑.๑ พัฒนากร
๑) พั ฒ นากรรายงานสถานการณ์ ปั ญ หาการร้ อ งเรี ย นให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ
ตามระดับชั้นโดยเร็วภายใน 1 วัน
๒) เมื่อได้รับข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการ กข.คจ. ให้พัฒนากรตรวจสอบข้อมูล
รายงานภาวะหนี้ สิ น ของหมู่บ้ าน กข.คจ. โดยตรวจสอบจานวนเงินทุน กข.คจ. จานวนเงินที่ให้ ครัว เรือน
เป้าหมายยืม จานวนเงินที่ฝากธนาคาร และจานวนเงินที่มีปัญหา/เสียหาย
๓) กรณีมีเรื่องร้องเรียน และปัญหาไม่ซับซ้อน ร้ายแรงกับเงินทุน กข.คจ. ให้พัฒนากร
ติดตาม ตรวจสอบ ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ผู้ถูกร้องเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง ถ้าเห็นว่ามีเหตุผล
รั บ ฟั ง ได้ ก็ เ สนอยุ ติ เ รื่ อ ง และแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบ (ในกรณี ป รากฏตั ว ผู้ ร้ อ งเรี ย น) พร้ อ มรายงานผล
การดาเนินงานให้พัฒนาการอาเภอทราบ
๔.๑.๒ พัฒนาการอาเภอ
๑) ให้พัฒนาการอาเภอมอบหมายพัฒนากรลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้าน ครัวเรือนเป้าหมาย และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับชั้น (อาเภอ จังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชน)
๒) กรณีมีเรื่ องร้องเรียน และปัญหามีความซับซ้อน โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒ นาชุมชน
เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือถูกกล่าวหา ให้พัฒนาการอาเภอบันทึกเสนอนายอาเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงลงพื้นที่โดยเร็ว เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และให้คาแนะนาในการแก้ไข
ปั ญ หากั บ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า น ครั ว เรื อ นเป้ า หมาย พร้ อ มรายงานผลให้ ผู้ บัง คั บ บัญ ชาทราบ
ตามลาดับชั้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะถึงที่สุด
๓) กรณีเรื่องร้องเรียนที่อาจมีมูลความผิด แต่เป็นเรื่องของคนในชุมชนไม่เกี่ยวกับ
เจ้ าหน้ าที่พัฒ นาชุมชนไม่ ต้ องแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริง ควรมอบหมายพัฒ นากรไปให้
คาแนะนาในการแก้ไขปัญหาต่อไป
๔.๑.๓ พัฒนาการจังหวัด
๑) กรณี มี สื่ อมวลชนน าเสนอข่ าวเผยแพร่ ปั ญหาข้ อร้ องเรี ยนโครงการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความยากจน (กข.คจ.) ให้พัฒนาการจังหวัด รายงานข้อมูลเบื้อ งต้นให้ กรมการพัฒนาชุมชน สานักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน ทราบทันที ประเด็น สื่อมวลชนที่นาเสนอข่าว วันเวลาที่เสนอข่าว ข้อมูลหมู่บ้าน กข.คจ.
สถานที่ตั้ง ปัญหาเรื่องที่ร้องเรียน จานวนครัวเรือนเป้าหมาย จานวนเงินที่เสียหาย และพื้นที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
อย่างไรบ้าง
๒) กรณี มี เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย น และปั ญ หามี ค วามซับ ซ้ อ น โดยมี เ จ้ า หน้า ที่ พั ฒ นาชุมชน
เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือถูกกล่าวหา ให้พัฒนาการจังหวัด บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่โดยเร็ว เพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และให้คาแนะนาใน
การแก้ไขปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) พร้อมรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
อย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะถึงที่สุด
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๔.๑.๔ การดาเนินคดี
๑) กรณี ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายไม่ ส่ ง คื น เงิ น ยื ม ตามก าหนดระยะเวลาเนื่ อ งจาก
ขาดวินัยในการชาระคืนเงินยืม หรือไม่นาเงินยืมไปประกอบอาชีพตามโครงการฯ
๑. พัฒนากรร่วมกับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน จัดประชุมครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ผิดนัดชาระคืนเงินยืม โครงการ กข.คจ. เพื่อสอบถามปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
๒. ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ทาหนังสือแจ้งเตือนและทวงถาม เร่งรัด
การชาระหนี้ โดยกาหนดเงื่อนเวลาการชาระคืนเงินยืม
๓. พัฒนากรร่วมกับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ลงพื้นที่หมู่บ้านครัวเรือนที่
ไม่คืนเงินยืม เพื่อหารือถึงปัญหา/อุปสรรค ที่ไม่คืนเงินยืม
๔. หากครัวเรือนเป้าหมายเพิกเฉยไม่ชาระคืนเงินยืม ให้คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่ บ้ า น รายงานคณะกรรมการอ านวยการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนตาบล และรายงานคณะกรรมการ
อานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอาเภอ ตามลาดับเพื่อลงมติเห็นชอบให้ดาเนินคดีฟ้องเรียกเงินคืนจ าก
ครัวเรือนเป้าหมาย
๒) กรณีครัวเรือนเป้าหมายไม่ส่งคืนเงินยืมตามกาหนดระยะเวลาเนื่องจากมีเหตุ
สุดวิสัย ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ
๑. พัฒนากรร่วมกับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน จัดประชุมครัวเรือนเป้าหมายที่
ผิดนัดชาระคืนเงินยืม โครงการ กข.คจ.
๒. ให้ครัวเรือนเป้าหมายยื่นคาร้องพร้อมเหตุผลความจาเป็น ขอผ่อนผันระยะเวลาการ
ส่งใช้คืนเงินยืมต่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาผ่อนผันการส่งใช้คืนเงินยืมเป็นรายกรณี
๓. เมื่อครบกาหนดระยะเวลาผ่อนผันการส่งใช้คืนเงินยื ม ให้คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน เร่งรัดการชาระคืนเงินยืม โดยจัดทาหนังสือทวงถามไปยังครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้นาเงินมาชาระคืน
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม
๔. หากครัวเรือนเป้าหมายเพิกเฉยไม่ชาระคืนเงินยืม ให้คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้ าน รายงาน คณะกรรมการอ านวยการแก้ไ ขปั ญหาความยากจนตาบล และรายงานคณะกรรมการ
อานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนอาเภอ ตามลาดับ เพื่อลงมติเห็นชอบให้ดาเนินคดีฟ้องเรียกเงินคืนจาก
ครัวเรือนเป้าหมาย
๓) กรณี ค รั วเรื อนเป้า หมายไม่ ส่ งคื น เงิน ยื มเนื่ อ งจากเสี ย ชี วิต และไม่มีท ายาท
รับสภาพหนี้
๑. ให้พัฒนากรจัดประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน เพื่อหารือซักถามปัญหา
ที่เกิดขึ้น
๒. เมื่อทราบเรื่องการเสียชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินให้คณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งรายงานอาเภอ เพื่อดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อพนักงานอัยการในการฟ้องคดี
๓. การใช้สิ ทธิทางศาลจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีมรดกภายใน ๑ ปี นับแต่
ทราบเรื่องการตายของผู้ยืมเงิน
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รับสภาพหนี้
ที่เกิดขึ้น

๔) กรณี ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายไม่ ส่ ง คื น เงิ น ยื ม เนื่ อ งจากเสี ย ชี วิ ต และมี ท ายาท
๑. พั ฒนากรจั ดประชุ มคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ าน เพื่ อหารื อซั กถามปั ญหา

๒. เมื่อทราบเรื่องการเสียชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินให้คณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งรายงานอาเภอ เพื่อดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อพนักงานอัยการในการฟ้องคดี
๓. การใช้สิทธิทางศาลจะต้องยื่นฟ้องทายาท โดยมีอายุความฟ้องคดี ภายใน ๑ ปี
นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย
๕) กรณี ค ณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า น ได้ รั บ ช าระคื น เงิ น ยื ม จากครั ว เรื อ น
เป้าหมายแล้วไม่นาเข้าบัญชี กข.คจ. แต่กลับเบียดบังเงินนั้นเป็นของตนเอง หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต
๑. พัฒนากรจัดประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และครัวเรือนเป้าหมาย
เพื่อสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการ กข.คจ. และสรุปรายงานความเสียหาย
๒. ให้พัฒนาการอาเภอบันทึกเสนอการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่อนายอาเภอ
๓. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบแล้วพบว่าคณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้าน มีมูลความผิดจริงให้พัฒนากรเสนอเรื่อง และแนบรายงานผลตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมด้วย
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามลาดับต่อนายอาเภอ เพื่อเสนอให้จังหวัดได้รับทราบต่อไป
๔. ให้พัฒนาการจังหวัด ซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีอานาจ
ในการดาเนินคดีอาญาในการร้ อ งทุกข์กล่ าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกรณีดังกล่ าวแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่
สามารถมอบอานาจในการดาเนินคดีให้กับบุคคลใดหรือผู้ดารงตาแหน่งใดได้อีก
๕. พัฒนากรไม่มีอานาจในการร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีดังกล่าว
๔.๒ มาตรการในการดาเนินงานในกรณีเกิดปัญหาข้อร้องเรียน
๔.๒.๑ ขั้นตอนการดาเนินการในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
๑) เมื่อมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอประสานกับผู้ร้องเรียน
และเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
๒) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า น
และครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อเจรจา แก้ไขไกล่เกลี่ย ตรวจสอบข้อเท็จจริง สร้างความเข้าใจ และหาข้อยุติ
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง
๓) ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอรายงานการแก้ไขปัญหาให้พัฒนาการอาเภอทราบเป็น
ระยะ ๆ จนกว่าเรื่องจะยุติ
๔) ให้พัฒนาการอาเภอรายงานให้นายอาเภอ พัฒนาการจังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชน
ตามลาดับทราบ จนกว่าเรื่องจะยุติ
๔.๒.๒ เอกสารหลักฐาน
๑) บันทึกรายงานการประชุม
๒) ภาพถ่ายการจัดเวทีสร้างความเข้าใจไกล่เกลี่ย
๓) รายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๔.๒.๓ ขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริง
๑ ) ให้ พัฒ นาการอาเภอเสนอคาสั่ งให้ นายอาเภอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
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๒ ) ให้ คณะกรรมการฯ ที่ ได้ รับ การแต่ งตั้ง ด าเนิ นการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และ
รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ แล้วรายงานให้นายอาเภอทราบทันที
๓) การตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากผู้ ร้องเรียน
และผู้ถูกร้องเรียน
๔ ) ให้ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน และสอบข้อเท็จจริงของครัวเรือนเป้าหมาย
๕) ตรวจสอบหลักฐาน/เอกสารทางการเงินทั้งหมด
๖ ) ให้ ค ณะกรรมการฯ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง รายงานผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ให้
นายอาเภอทราบ พร้อมรายงานจังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชนตามลาดับ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
๔.๒.๔ เอกสารหลักฐาน
๑) บันทึกเสนอและคาสั่งแต่งตั้ง
๒) หลักฐาน/เอกสารทางการเงินของหมู่บ้าน กข.คจ.
๓) รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๔) แบบบันทึกการสอบข้อเท็จจริง
๕) ภาพถ่ายการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๖) เอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
๔.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจประกอบไปด้วยจานวนและบุคคล ดังนี้
๔.๓.๑ ให้ พั ฒ นาการอ าเภอเสนอค าสั่ ง ให้ น ายอ าเภอแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
๑. ปลัดอาเภอ
๒. พัฒนากร
๓. ผู้มีความรู้ในเรื่องบัญชี/การเงิน
๔.๓.๒ ให้พัฒนาการจังหวัดเสนอคาสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง จานวน ๓ คน ประกอบด้วย
๑. หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๒. นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๓. ผู้มีความรู้ในเรื่องบัญชี/การเงิน
๕. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
พ.ศ. ๒๕๕๓
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การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ที่มาและความสาคัญ
ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทางรัฐบาลได้ให้ความสาคัญ โดยการกาหนดนโยบาย
และมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งหนี้ครัวเรือนไทยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 78 ต่อ
GDP ถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทีย บกับ ค่าเฉลี่ยของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ประมาณร้อยละ 40 อีกทั้งหนี้
ครัวเรือนไทยกลับมาขยายตัวเร่งขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2560 ซึ่งพบว่า “คนไทยเริ่มเป็นหนี้เร็วขึ้น เป็นหนี้
นานขึ้น และเป็นหนี้มากขึ้น” และสะท้อนว่าคนไทยจานวนไม่น้อยกาลังติดอยู่ในวงจรหนี้ที่ส่วนหนึ่งมาจาก
การขาดวินัยและความรู้ทางการเงิน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562 หน้า 24)
จากปั ญหาหนี้ สิ น ที่เพิ่มสู งขึ้นเรื่อย ๆ นี้ ถึงแม้จะเป็นปัญหาระดับครัวเรือน แต่ในที่สุ ดก็จะส่ งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กล่าวคือ หากครัวเรือน
สะสมหนี้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่สูงแล้ว ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนก็จะลดลง ส่งผลให้
มาตรฐานการครองชีพต่าลง เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน
รัฐบาลจึงมีนโยบายลดความเหลื่อมล้าทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงอย่างทั่วถึง นโยบายการแก้หนี้สิ นครัวเรือน และการส่งเสริ ม
เศรษฐกิ จ ท้ องถิ่ น (Local Economy) ซึ่ งจากการติ ดตามสถานการณ์ ก องทุ นต่ าง ๆ ที่ มี ในหมู่ บ้ าน/ชุ มชน
พบว่า ปัจจุบันในหมู่บ้าน/ชุมชนมีแหล่งทุนที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจานวนมาก ทั้งที่เป็นกองทุน
ที่ รั ฐ ให้ การสนั บสนุ นและกองทุ นชุ มชนที่ ประชาชนรวมตั วกั นจั ดตั้ งขึ้ นมาเองเพื่ อช่ วยเหลื อซึ่ งกั นและกั น
การดาเนินงานของแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกันมีทั้งเป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล มีกรรมการหลายคณะ
แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้นาชุมชนคนเดียวกัน และประชาชน/ครัวเรือนเป็นหนี้สินซ้าซ้อนหลายกองทุน ทั้งหนี้ในและ
นอกระบบ บางครั้งต้องแก้ปัญหาหนี้สินด้วยการหมุนหนี้
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้
ความส าคัญกับ การบริ ห ารจั ดการเงิน ทุนชุมชนให้ มีประสิ ทธิภ าพ และเห็ นความส าคัญของการแก้ปัญหา
หนี้ครัวเรือนที่จะต้องแก้ปัญหาที่ ต้นตอ โดยเริ่มต้นที่ระดับครัวเรือน จึงได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ มี
การจั ด ตั้ ง สถาบั น การจั ดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุ นชุ มชน) ตั้งแต่ปี 2551 มีกลุ่ มออมทรั พย์
เพื่อการผลิตที่เข้มแข็งเป็นแกนหลักในการจัดตั้ง และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มา
จากตัวแทนของกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันทาหน้าที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน
ให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่เกิดจากการเป็นหนี้กองทุนต่าง ๆ ทั้งกองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านเอง และกองทุนที่จัดตั้งโดยภาครัฐ
ผ่านกระบวนการบริหารจัดการหนี้ เป้าหมายคือ “การลดหนี้/ปลดหนี้” ของครัวเรือน โดยการสารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลกองทุนชุมชน ฐานข้อมูลหนี้สินครัวเรือน ลูกหนี้ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดประเภทลูกหนี้ บริหาร
จัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และส่งเสริมวินัยทางการเงินให้กับคนในชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือน
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต ส่งเสริมการออม และวางแผนชีวิต นาไปสู่
ชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งถือเป็นสิ่งสาคัญในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน และนาพาให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงในที่สุด ปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชนมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จานวน 924 แห่ง (ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อาเภอ)
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คาสาคัญที่ควรรู้
GDP : (Gross Domestic Product) หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ คือ มูลค่าตลาดของสินค้า
และบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่คานึงว่าผลผลิตนั้นจะเป็นผลผลิตที่ได้จาก
ทรัพยากรภายในหรือภายนอกประเทศ หรือกล่าวง่าย ๆ ว่า เป็นการนับรายได้ที่เกิดขึ้นจากในประเทศเท่านั้น
ไม่ว่าจะสั ญชาติใดก็ตาม ซึ่งเป็ น ตัว เลขที่รวบรวมมาจากผลผลิ ตของภาคครัว เรือน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ
ทั้งประเทศ ถือเป็นการวัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ
ประเทศตลาดเกิดใหม่ : ประเทศกาลังพัฒนาที่อยู่ในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว มีเศรษฐกิจที่ขยายตัวรวดเร็ว การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
เศรษฐกิจท้องถิ่น : (Local Economy) ระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น หรือชุมชนที่มีลักษณะเป็น
องค์รวม ซึ่งไม่ได้มีแต่เพียงมิติท างด้านเศรษฐกิจที่ เป็นตัวเลขของรายได้ รายจ่า ย การผลิต และการบริโภค
เท่านั้น แต่จะเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม มี ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน และรวมถึงการมีระบบคุณค่าเข้า ไปด้วย ซึ่งถือเป็นการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยให้
คนในชุมชนมีส่ว น ร่ ว มคิด ร่ ว มทา ร่ ว มรับผลประโยชน์บนพื้นฐานของความสามารถที่ ชุมชนต่าง ๆ มีอยู่
จากการใช้ “ทุนของชุมชน”
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน : ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 – 2560 จานวน
924 แห่ง และที่จัดตั้งขึ้นเพิ่มเติมโดยไม่ใ ช้งบประมาณ โดยจังหวัดได้แจ้งฐานข้อมูลไว้ที่กรมการพัฒนาชุมชน
ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่จัดตั้งโดยภาคประชาชนและ
สนับสนุนจากภาครัฐ โดยการบูรณาการข้อมูลในพื้นที่ และเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้สามารถ
ใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ตามกฎหมาย (โดยการสมรสหรือ
มีความผูกพันทางสายโลหิต หรือการมีบุตรบุญธรรม) ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหรือคนโสดที่แยกบ้านกับ
พ่อ แม่ และประกอบอาชีพหลักแยกจากพ่อ แม่ หากในบ้านหลังเดียวกันมีครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัว
ให้นับเป็นครัวเรือนที่แยกกัน เช่นบ้านหลังหนึ่งมีครอบครัวเดี่ยว 3 ครอบครัว ให้นับเป็น 3 ครัวเรือน
การบริหารจัดการหนี้ : การแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ตามแนวทางการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และหมายความรวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของ
คนในชุมชน นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ คือ คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการเงินทุน วางแผนทางการเงิน และลดหนี้
ปลดหนี้ได้
การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา : การบริหารจัดการหนี้ให้กับประชาชนที่เป็นหนี้
จากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินในหมู่บ้าน/ชุมชน ซ้าซ้อนกันหลายสัญญาเงินกู้ ให้เหลือเพียงหนึ่งสัญญาเงินกู้
ต่อหนึ่งครัวเรือน โดยการบริหารจัดการของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
หนี้ : หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต กองทุนโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยไม่รวมหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน
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ลดหนี้ : การที่ครัวเรือนมีหนี้สินคงค้างลดลง เมื่อเข้าสู่การบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และ
การส่งเสริมสนับสนุนของคณะทางานจัดการกองทุนชุมชน
ปลดหนี้ : การที่ครัวเรือนไม่มีหนี้สินคงค้าง เมื่อเข้าสู่การบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เป้าหมาย
แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ครั ว เรื อ น โดยใช้ ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การหนี้ ไ ปสู่ 1 ครั ว เรื อ น 1 สั ญ ญา
(บริหารจัดการเงินทุนชุมชนโดยใช้เงินทุนที่มีอยู่ในชุมชนแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน) ให้สามารถลดหนี้ และ
ปลดหนี้ได้ในที่สุด
บทบาทหน้าที่
1. แก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยใช้กระบวนการการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
2. เชื่ อ มโยงการบริ ห ารจั ด การเงิ นทุ น ในชุม ชนให้ เ ป็ นระบบ โดยการจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทุ นชุมชน
ฐานข้อมูลหนี้สินครัวเรือน บริหารจัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และส่งเสริมวินัยทางการเงินให้คนในชุมชน
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
และวางแผนชีวิต ครัวเรือนมีการจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อให้รู้รายรับ รายจ่าย รู้ต้นทุน รู้วิธีป้องกันจุดรั่วไหล
จนสามารถบริหารลดหนี้ ปลดหนี้ บริหารเงิน บริหารชีวิตอย่างมีคุณภาพ
การบริหารจัดการ

มาจากตัวแทนกลุ่ม/กองทุน
ที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน
 ผู้นาชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ


สมาชิกเป็นรายกลุ่ม
 กลุม
่ /กองทุนที่เป็นสมาชิก
ของศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนยังคงดาเนินกิจกรรม
ของกลุ่ม/กองทุนตามเดิม


แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
โดยใช้กระบวนการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา
 บูรณาการการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชน
 จัดสวัสดิการ


ครอบคลุม/เอื้อต่อการ
ดาเนินงานของกลุ่ม/
กองทุนที่เป็นสมาชิกฯ
 ไม่ขัดระเบียบ/กฎหมาย
 ผ่านความเห็นชอบ


คณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน : ตั ว แทนกลุ่ ม /กองทุ น ในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ เ ป็น สมาชิ ก ของ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผู้นาชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่ควรมาจากคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนใดเพียง
กลุ่ม/กองทุนเดียว)
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สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 สมาชิกเป็ นรายกลุ่ ม (ไม่ใช่รายบุ คคล) เช่น กลุ่มออมทรั พย์เพื่ อการผลิ ต กลุ่มอาชี พ กลุ่มผู้ ผลิ ต
น้าดื่ม กลุ่มผู้ใช้น้า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ฯลฯ
 กลุ่ม/กองทุนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนยังคงดาเนินกิจกรรมของ
กลุ่มตามเดิม ไม่มีการยุบรวมกับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 หากกรณีที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนใดมีสมาชิกเป็นรายบุคคล จะต้องปรับเปลี่ยนโดยพิจารณาให้
สมาชิกเข้าสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน หรือจัดตั้งกลุ่มใหม่
ขึ้นมา เพื่อรองรับการเข้าสังกัดกลุ่มของสมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม/กองทุนต่าง ๆ
กิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 แก้ไขปัญหานี้สินครัวเรือน (โดยใช้การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา)
 บูรณาการการบริหารจัดการกองทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
 ส่งเสริมครัวเรือนให้มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อให้รู้รายรับ รายจ่าย รู้ต้นทุน รู้วิธป
ี ้องกันจุด
รั่วไหล สามารถบริหารเงิน บริหารชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
 จั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ซึ่ ง กรณี ที่ ก ลุ่ ม /กองทุ น ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
ดาเนินการอยู่ อาจเห็นชอบให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดาเนินกิจกรรมจัดสวัสดิการชุมชนในภาพรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยทั้งนี้ต้องผ่านเวทีประชาคมและมีมติเห็นชอบจากกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน
ระเบียบของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ควรออกระเบียบศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เอื้อต่อการดาเนินงานของสมาชิกกลุ่ม/กองทุนที่เป็น
สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยไม่ขัดต่อระเบียบของกลุ่ม/กองทุนนั้น ๆ และไม่ขัดต่อกฎหมายด้ วย
ซึ่งทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนต่าง ๆ
ขั้นตอนกระบวนงาน
จุดเริ่มต้นที่สาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อบริหาร
จัดการหนี้ แก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน โดยใช้กระบวนการบริ หารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(บริหารจัดการเงินทุนชุมชนโดยใช้เงินทุนที่มีอยู่ในชุมชนแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน) ให้สามารถลดหนี้ และ
ปลดหนี้ได้ในที่สุด นั่นคือ กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ
โดยมี พั ฒนากร/พั ฒนาการอ าเภอ (เจ้ าหน้ าที่ พั ฒนาชุ มชน) เป็ นกลไกส าคั ญในฐานะพี่ เลี้ ยง ผู้ ให้ ค าปรึกษา
แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญและมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการเงินทุน วางแผนทางการเงิน และลดหนี้ ปลดหนี้
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บทบาทหน้าที่ของพัฒนากร
ใส่ใจ : ก่อนที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถ่ายทอดแนวคิดแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
พั ฒ นากร/พั ฒ นาการอ าเภอจ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาข้ อ มู ล แนวทางการด าเนิ น งานศู นย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
ตามแนวทางกรมฯ ให้ถ่องแท้ ชัดเจน ต้องเข้าใจความหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงกระบวนการบริหาร
จัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
สร้างความเข้าใจ : ขั้นตอนนี้พัฒนากร/พัฒนาการอาเภอดาเนินการเผยแพร่แนวคิด แนวทาง
การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้นา/
กลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินภายในหมู่บ้าน รวมทั้งภาคีการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน อันจะทาให้การดาเนินงานในขั้นตอนต่อ ๆ ไปเกิดความราบรื่น
เกิดความไว้วางใจและความร่วมมือที่ดีของคนในชุมชน
เอาใจใส่ : ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (กระบวนการ
บริ ห ารจั ดการหนี้ ) อย่ างสม่าเสมอ เพื่อรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรค และให้ คาแนะนา รวมถึงเป็นพี่เลี้ยง
ที่ปรึกษาในการช่วยกันหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บทบาทหน้าที่ของพัฒนาการอาเภอ (เพิ่มเติม)
1. ก ากั บ ดู แ ล ให้ ค าแนะน า และสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของพั ฒ นากร ให้ ส ามารถด าเนิ น การ
ตามภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ส่งเสริมการทางานเป็นทีมในการลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ทาความเข้าใจกับชุมชน และนาประสบการณ์จากพื้นที่อื่นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
3. ประสาน/แสวงหาความร่วมมือของหน่วยงานภาคี สร้างเครือข่ายการพัฒนาในการส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน
กระบวนการบริหารจัดการหนี้
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1. สารวจ/จัดทาฐานข้อมูล
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสารวจข้อมูลกองทุนชุมชนที่ดาเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชนว่า
มีกองทุนที่จัดตั้งโดยประชาชน และกองทุนที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้ง
จัดทาฐานข้อมูลลูกหนี้ แต่ละกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และนาข้อมูลที่ได้ของแต่ล ะ
กลุ่ม/กองทุนมาจัดทาเป็นทะเบียนฐานข้อมูลภาวะหนี้สินครัวเรือนของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นรายครัวเรือน
2. วิเคราะห์ข้อมูล/จัดประเภทลูกหนี้
วิเคราะห์ข้อมูลกองทุนชุมชน เกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่ม/กองทุนชุมชนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
โดยวิเคราะห์ถึงที่มาของกองทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน เงินทุนปัจจุบัน สมาชิกกองทุน คณะกรรมการ
กองทุน ระเบียบ/ข้อบังคับ กิจกรรมของกลุ่ม การบริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา/
ข้อจากัด และอุปสรรค เพื่อจะได้ทราบถึงสถานการณ์ของแต่ละกลุ่ม/กองทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และ
ทราบถึงแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน/ชุมชน
วิเคราะห์ ข้อ มูล ลู ก หนี้ โดยน าข้อมูล ลู กหนี้ ทั้ง หมดของแต่ ล ะกลุ่ ม /กองทุน มาวิเ คราะห์ ห นี้ และ
ศักยภาพของลูกหนี้ทั้งหมดแต่ละราย
จัดประเภทลูกหนี้ โดยอาจจะพิจารณาจากจานวนยอดหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้เป็นรายครัวเรือน และ
จั ด กลุ่ ม ตามจ านวนยอดหนี้ ทั้ ง หมดของลู ก หนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความเหมาะสมของแต่ ล ะพื้ น ที่ แ ละมติ ข อง
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยคานึงถึงยอดหนี้ และไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และมติของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
โดยคานึงถึงยอดหนี้ และไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
3. วิเคราะห์ข้อมูล/จัดประเภทลูกหนี้
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนประชุมหารือเพื่อกาหนดแนวทาง/เงื่อนไข/รูปแบบการบริหาร
จัดการหนี้ เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย/ค่าปรับ การยืดระยะเวลา การผ่อนชาระคืน การกาหนดวงเงินกู้ใหม่
การก าหนดเมนู ท างเลื อ ก (Package) ฯลฯ เมื่ อ ได้ ข้ อ สรุ ป ร่ ว มกั น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ครั ว เรื อ น
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจะทาหน้าที่ เป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (กลุ่ม/
กองทุนที่ลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกได้กู้ยื ม) เพื่อตกลงให้ความช่วยเหลื อในลั กษณะใดลักษณะหนึ่ง แล้วหากลุ่ ม/
กองทุนใดกองทุนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเพียงกองทุนเดียว โดยคานึงถึงการเป็นสมาชิกของลูกหนี้ และจานวน
วงเงินกู้ ที่เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุนนั้น ๆ รวมถึงความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย
4. บริหารจัดการหนี้
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจะดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้/โอนภาระหนี้/ปรับเปลี่ยนสัญญา
กรณีปรับอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เท่ากัน ตัวอย่างเช่น
กลุ่ม/กองทุน

อัตราดอกเบี้ยเดิม
(บาท)
3

อัตราดอกเบี้ยใหม่
(บาท)
6

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)

5

6

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

6

6

กลุ่มอาชีพ
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วิธีดาเนินการ ดังนี้
1. หลังจากที่ประชุมมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนให้เท่ากัน คณะกรรมการกลุ่ม/กองทุน
ที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้องประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกกลุ่ม/กองทุนของตน พร้อมทั้ง
จัดทา/ปรับแก้ไขระเบียบข้อบังคับกลุ่ม/กองทุน หรือปรับ/ยืดระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ ให้เป็นไปตามมติ
(กู้พร้อมกัน ส่งใช้คืนพร้อมกัน หรือไม่พร้อมกันก็ได้)
ทั้ ง นี้ อั ต ราดอกเบี้ ย ส่ ว นต่ า งของกลุ่ ม /กองทุ น อาจน ามาจั ด สรรเป็ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน หรื อ
สาธารณประโยชน์ โดยให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นตัวกลางดาเนินการในภาพรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ
จะมอบหมายให้กลุ่ม/กองทุนใด ๆ เป็นผู้ดาเนินการก็ได้ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
2. กาหนดกลุ่ม/กองทุนที่จะเข้ามารับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
โดยพิจารณาจากการแบ่งกลุ่มลูกหนี้/จัดประเภทลูกหนี้ตามวงเงินหนี้ ให้เหมาะสมกับเงินทุน (สภาพคล่องทาง
การเงิน ) ของกลุ่ ม/กองทุน และการเป็ นสมาชิกกลุ่ ม/กองทุนของลู กหนี้ รวมถึงข้อจากัดในเรื่องระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุน เช่น
ยอดหนี้ไม่เกิน 30,000 บาท
ให้ทาสัญญากับ กลุ่มอาชีพ
ยอดหนี้ตั้งแต่ 30,001 – 75,000 บาท
ให้ทาสัญญากับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ยอดหนี้ตั้งแต่ 75,001 บาทขึ้นไป
ให้ทาสัญญากับ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. เมื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ และได้กองทุนที่จะเข้ามารับผิดชอบในการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ให้ทางคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นตัวกลางประสาน
ลูกหนี้ เจ้าหนี้ และคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนที่เป็นผู้รับผิดชอบหนี้มาทาการถ่ายโอนภาระหนี้สิน โดยทา
สัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ระหว่างลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้กับคณะกรรมการกลุ่ ม/กองทุนที่รับเป็นเจ้าหนี้
ซึ่งการพิจารณาว่าจะให้กลุ่ม/กองทุนใดเป็นผู้ให้กู้รายใหม่จะต้องพิจารณาดูว่าลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้เป็น
สมาชิกของกลุ่ม/กองทุนนั้นด้วยหรือไม่ เมื่อได้แหล่งเงินกู้ กลุ่ม/กองทุนผู้เป็นเจ้าหนี้เรียกลูกหนี้มาทาสัญญาใหม่
และมอบเงิน/ชาระหนี้ในสัญญาเดิม
กรณีไม่สามารถปรับอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เท่ากัน
(ดอกเบี้ยไม่เท่ากัน)
วิธีดาเนินการ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการหนี้ร่วมกัน
โดยดาเนินการภายใต้ข้อจากัด และความต่างของดอกเบี้ย
2. กาหนดรูปแบบการบริหารจัดการหนี้ เพื่อให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และมติที่ประชุม
ซึ่งอาจทาได้หลายวิธี เช่น การจัดทาเมนูทางเลือกในการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งคานึงถึงยอดหนี้ของครัวเรือน
อัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และระยะเวลาชาระคืน โดยลูกหนี้
เป็นผู้เลือกตามความสามารถของการชาระหนี้
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ตัวอย่าง หลักการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น
พิจารณาครัวเรือน ยอดหนี้น้อย ทาสัญญากู้ยืมกลุ่ม/กองทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่า
ยอดหนีส้ ูง ทาสัญญากู้ยืมกลุ่ม/กองทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง แต่สามารถยืด
ระยะเวลาการผ่อนชาระคืนให้นานขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดภาระหนักแก่
ลูกหนี้ และเป็นการทาให้มีกาลังที่ส่งคืนเงินกู้ยืม
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแนวทางการบริ หารจัดการของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มติที่ประชุม
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน และความเหมาะสมกับพื้นที่ของหมู่บ้าน/ชุมชน
5. สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปปรั บ ใช้
ในการดาเนินชีวิตและวางแผนชีวิต ให้มีการจัดทาบัญชีครัวเรือนเพื่อให้รู้รายรับ รายจ่าย รู้ต้นทุน รู้วิธีป้องกัน
และสามารถวางแผนทางการเงิน จนสามารถบริหารลดหนี้ ปลดหนี้ บริหารเงิน บริหารชีวิตอย่างมีคุณภาพ
6. ติดตามการดาเนินงาน
ติดตามสนับสนุนการดาเนินงานทุกระดับ ดังนี้
1. พัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/พัฒนาการอาเภอ ติดตาม กากับดูแล
รวมทั้งกาชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ความสาคัญในการดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนตามแนวทางกรมฯ ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนด และเมื่อดาเนิ นงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ครบตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดแล้ว ให้คอยติดตาม สนับสนุน
และควบคุมให้มีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต่อไป
2. นั กวิ ชาการพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ด ต้ องติ ดตาม สนั บสนุ น และก ากั บดู แลให้ ค าแนะน าเจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบงานอย่ างสม่าเสมอ หากมีข้อติดขัดในการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้ลงพื้นที่ชี้แจง
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
3. พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ควรให้ความสาคัญในการติดตามผลการดาเนินงาน
ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรค และให้คาแนะนารวมถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
4. คณะกรรมการศู นย์ จั ดการกองทุนชุ มชน ควรติดตามตรวจเยี่ ยมครัวเรื อนที่เข้ าร่วมโครงการฯ
เป็นประจา เพื่อรับทราบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านหนี้สิน หรือการประกอบอาชีพ ฯลฯ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาจัดทา
แผนพัฒนาครัวเรือน เป็นตัวอย่างให้ครัวเรือนอื่น ๆ ที่ต้องการเข้าสู่การบริหารจัดการหนี้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ นั่นคือ
การลดหนี้ ปลดหนี้ครัวเรือนได้ รวมถึงนาข้อมูลมาทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับใช้ในการดาเนินงานศู นย์
จัดการกองทุนชุมชน

ศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
ช่วยท่านได้

94

95
95
เครื่องมือในการทางาน


การประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดให้มีการประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุ นชุมชน
เพื่อให้ทราบถึงระดับการพัฒนาของศูนย์ จัดการกองทุนชุมชน ทั้ง 924 แห่ง ซึ่งจะเป็นข้อมูล เพื่อใช้ กาหนด
ทิศทางการพัฒนาของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เกณฑ์การประเมินและการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประกอบด้วย 3 ด้าน 20 ตัวชี้วัด
1. ด้านโครงสร้าง (คณะกรรมการ/สมาชิก/ระเบียบข้อบังคับ/ที่ทาการ) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
 ที่มาของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 การประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 ที่มาของสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 ระเบียบข้อบังคับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 สถานที่ทาการของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2. ด้านการบริหารจัดการ (กระบวนการบริหารจัดการหนี้) จานวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
 การสารวจและจัดทาฐานข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้และจัดประเภทลูกหนี้
 กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้
 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
 การบริหารจัดการหนี้
 การสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย
 กิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 การมีส่วนร่วมของสมาชิก
 การติดตามและสนับสนุน
3. ด้านผลสัมฤทธิ์ จานวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
 การส่งเสริมอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย
 การบริหารจัดการหนี้ (ลดหนี้) ของครัวเรือนเป้าหมาย
 การบริหารจัดการหนี้ (ปลดหนี้) ของครัวเรือนเป้าหมาย
 การเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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ที่

เกณฑ์การประเมินและการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
ด้านโครงสร้าง (คณะกรรมการ/สมาชิก/ระเบียบข้อบังคับ/ที่ทาการ)
 มาจากตัวแทน
 มาจากตัวแทน
1 ที่มาของคณะกรรมการ  มาจากคณะกรรมการ
ของกลุ
ม
่
/องค์
ก
รใดเพี
ย
ง
คณะกรรมการของกลุ
ม
่
คณะกรรมการของทุกกลุ่ม/
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

กลุ่ม/องค์กรเดียว ที่เป็น
สมาชิกของศูนย์ฯ และมาจาก
ผู้นาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน

2

บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน

 มีการกาหนดบทบาท
หน้าที่ แต่ไม่บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

3

การประชุม
คณะกรรมการศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน

 ประชุมปีละ 1 - 2 ครั้ง
และมีการจดบันทึกรายงาน
การประชุมทุกครั้ง

บางกลุ่ม/องค์กร (มากกว่า
1 กลุ่ม/องค์กร) ที่เป็น
สมาชิกของศูนย์ฯ และมา
จากผู้นาชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในหมู่บ้าน/
ชุมชน
 กาหนดบทบาทหน้าที่
ชัดเจน บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และคณะ
กรรมการฯ ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ไม่ได้ครบ
ทุกคน
 ประชุมปีละ 3 - 5
ครั้ง และมีการจดบันทึก
รายงานการประชุมทุกครั้ง

4

ที่มาของสมาชิกศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน

5

ระเบียบข้อบังคับ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

 มาจากสมาชิกที่เป็น
กลุ่ม/องค์กร ร้อยละ 50 –
59 ของกลุ่ม/องค์กรใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
 มีระเบียบข้อบังคับเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร ที่กาหนด
โดยคณะกรรมการศูนย์ฯ แต่
ไม่ได้นาเข้าที่ประชุมสมาชิก
ศูนย์ฯ หรือไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากสมาชิกศูนย์ฯ

 มาจากสมาชิกที่เป็น
กลุ่ม/องค์กร ร้อยละ 60 –
69 ของกลุ่ม/องค์กรใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
 มีระเบียบข้อบังคับ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร ที่
กาหนดโดยที่ประชุมสมาชิก
ศูนย์ฯ หรือได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม
สมาชิกศูนย์ฯ

6

 อาคารทีท่ าการแบบ
 มีอาคารที่ทาการแบบ  มีอาคารที่ทาการแบบ
สถานที่ทาการของ
ถาวร มีปา้ ยชือ่ ศูนย์ฯ ป้าย
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ชั่วคราว คือ อาศัยอาคารหรือ ถาวร มีป้ายชื่อศูนย์ฯ
บ้านของบุคคลเป็นที่ทาการ
โดยไม่มีที่จัดเก็บเอกสารการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ เป็น
สัดส่วน

7

การสารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลกองทุนชุมชน

มีป้ายแสดงข้อมูลการ
ดาเนินงานของศูนย์ฯ แต่
ไม่เป็นปัจจุบัน (หมาย
รวมถึง การใช้สถานที่
ร่วมกับกลุ่ม องค์กรอื่น ๆ)
 มีการสารวจและจัดทา  มีการสารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลของกองทุนชุมชน/ ฐานข้อมูลของกองทุน
กลุ่ม/องค์กร ไม่ครบทุกกลุ่มที่ ชุมชน/กลุ่ม/องค์กรที่จัดตั้ง
มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และไม่ โดยประชาชน และกองทุน
เป็นปัจจุบัน
ที่เกิดจากการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐและ
เอกชนทุกกลุ่ม

องค์กร ที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯ และ
มาจากผู้นาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน และมีคาสั่ง/
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ที่เป็นปัจจุบัน โดยนายอาเภอ
เป็นผู้ลงนามฯ
 กาหนดบทบาทหน้าที่
ชัดเจน บันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร และคณะกรรมการฯ
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้ครบ
ทุกคน

 มาจากสมาชิกที่เป็นกลุ่ม/
องค์กร ร้อยละ 70 ขึ้นไปของ
กลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้าน/ชุมชน

 ประชุมอย่างน้อยปีละ
6 ครั้ง และมีการจดบันทึก
รายงานการประชุมทุกครั้ง

 มีระเบียบข้อบังคับเป็น
ลายลักษณ์อักษร ที่กาหนด โดยที่
ประชุมสมาชิกศูนย์ฯหรือได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม
สมาชิกศูนย์ฯ มีการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันและสมาชิกปฏิบัติ
ตามระเบียบ

แสดงข้อมูลการดาเนินงานของ
ศูนย์ฯ ที่เป็นปัจจุบัน (หมาย
รวมถึง การใช้สถานที่ร่วมกับกลุ่ม
องค์กรอื่น ๆ)
 มีการสารวจและจัดทา
ฐานข้อมูลของกองทุนชุมชน/
กลุ่ม/องค์กรที่จัดตั้งโดย
ประชาชน และกองทุนที่เกิดจาก
การสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชนทุกกลุ่ม
พร้อมจัดทาฐานข้อมูลภาวะ
หนี้สินครัวเรือน และเป็น
ปัจจุบัน

96

ค่าคะแนน
ที่ได้

97
97

ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมินและการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

ด้านการบริหารจัดการ
 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
8 การวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้  มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ลู
ก
หนี
้
หรื
อ
จั
ด
ประเภทลู
ก
หนี
้
ลูกหนี้ และจัดประเภท
และจัดประเภทลูกหนี้
ลูกหนี้

9

กระบวนการปรับ
โครงสร้างหนี้

10

การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ  มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ  มีการจัดทาแผน
เป็นลายลักษณ์อกั ษร แต่ไม่
ปฏิบตั กิ าร เป็นลายลักษณ์
ประจาปี

 คณะกรรมการศูนย์
จัดการกองทุนชุมชนมีการ
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการ
บริหารจัดการหนี้ของลูกหนี้

เป็นปัจจุบัน

 คณะกรรมการศูนย์
จัดการกองทุนชุมชนมีการ
ประชุมเพื่อหารือแนวทาง
การบริหารจัดการหนี้ของ
ลูกหนี้ และเป็นตัวกลางใน
การเจรจาระหว่างลูกหนี้กับ
เจ้าหนี้

อักษร เป็นปัจจุบัน และ
สามารถปฏิบัติตามแผนที่
กาหนดไว้น้อยกว่าร้อยละ
30 ของกิจกรรมทั้งหมด
 มีการปรับเปลี่ยน
สัญญา หรือ จัดทาเมนู
ทางเลือกตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนกาหนด

 มีการวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้
และจัดประเภทลูกหนี้ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกาหนด
 คณะกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนมีการประชุมเพื่อ
หารือแนวทาง การบริหารจัดการ
หนี้ของลูกหนี้แต่ละราย และ
เป็นตัวกลางในการเจรจา
ระหว่างลูกหนีก้ ับเจ้าหนี้ เพื่อตก
ลงให้ความช่วยเหลือ เช่น การ
ปรับลดดอกเบี้ย การยืด
ระยะเวลาการผ่อนชาระคืน เป็น
ต้น
 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อกั ษร เป็น
ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติได้
ตามแผนฯ มากกว่าร้อยละ 30
ของกิจกรรมทั้งหมด

11

การบริหารจัดการหนี้

 มีการสมัครเข้าสู่
กระบวนการปรับโครงสร้าง
หนี้

12

การสนับสนุนครัวเรือน
เป้าหมาย

 อบรมให้ความรูก้ ารสร้าง
วินัยทางการเงิน การจัดทา
บัญชีครัวเรือนและสนับสนุน
กิจกรรมการบริหารจัดการหนี้

 อบรมให้ความรู้
การสร้างวินัยทางการเงิน
การจัดทาบัญชีครัวเรือน
และสนับสนุนกิจกรรม
การบริหารจัดการหนี้ที่เป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพให้
มีรายได้เพิ่มขึ้น

 อบรมให้ความรูก้ ารสร้าง
วินัยทางการเงิน การจัดทาบัญชี
ครัวเรือน และสนับสนุนกิจกรรม
การบริหารจัดการหนี้ และเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น เป็นไปในลักษณะ
เงินทุนคืนกลุ่มฯ

13

กิจกรรมของศูนย์จดั การ
กองทุนชุมชน

 บริหารจัดการหนี้ไปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา หรือ
บูรณาการการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชน เพื่อส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน

 บริหารจัดการหนี้ไปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา และ
บูรณาการการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชน เพือ่
ส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชน

 บริหารจัดการหนี้ไปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา และ
บูรณาการการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน พร้อมสนับสนุนและ/หรือ
จัดสวัสดิการชุมชน

 มีการปรับเปลี่ยนสัญญา
และจัดทาเมนูทางเลือกตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกาหนด
ให้กับลูกหนีแ้ ต่ละราย

ค่าคะแนน
ที่ได้

98
98

ที่

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด

เกณฑ์การประเมินและการจัดระดับการพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

14 การฝึกอบรม/สัมมนา/

 ปีละ 1 ครั้ง

 ปีละ 2 ครั้ง

 ปีละ 3 ครั้งขึ้นไป

15 การมีส่วนร่วมของสมาชิก
(เป็นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการเข้าร่วม
กิจกรรมของศูนย์จดั การ
กองทุนชุมชน)
16 การติดตามและสนับสนุน
(ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ได้รับการติดตามและ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาคีที่เกี่ยวข้อง)
17 การส่งเสริมอาชีพ
ครัวเรือนเป้าหมาย

 สมาชิกมีส่วนร่วม
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
สมาชิกศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน

 สมาชิกมีส่วนร่วม
ร้อยละ 50 - 75 ของ
สมาชิกศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน

 สมาชิกมีส่วนร่วม มากกว่า
ร้อยละ 75 ของสมาชิกศูนย์
จัดการกองทุนชุมชน

 ได้รับการติดตามและ
สนับสนุน 1 – 2 ครั้ง /ปี

 ได้รับการติดตามและ
สนับสนุน 3 – 4 ครั้ง/ปี

 ได้รับการติดตามและ
สนับสนุน 5 ครั้งขึ้นไป/ปี
พร้อมนาคาแนะนาและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปจัดทา
แผนปฏิบัติการฯ ที่เป็นรูปธรรม

 ส่งเสริมอาชีพเดิม

 ต่อยอดอาชีพเดิม เพือ่
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
เป้าหมาย

 ต่อยอดอาชีพเดิมหรือเกิด
อาชีพใหม่ โดยการบูรณาการกับ
กลุ่ม/องค์กรที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อ
สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
เป้าหมาย

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน (คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ และ/หรือสมาชิก
ได้รับ/เข้าร่วมการฝึกอบรม/
ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/ศูนย์ฯ /
ฯลฯ)

ด้านผลสัมฤทธิ์
18 การบริหารจัดการหนี้

(ลดหนี้) ของครัวเรือน
เป้าหมาย
19 การบริหารจัดการหนี้
(ปลดหนี้) ของครัวเรือน
เป้าหมาย

20 การเป็นศูนย์จดั การ

กองทุนชุมชนต้นแบบ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 ลดหนี้ได้ น้อยกว่าร้อยละ  ลดหนี้ได้ ร้อยละ 10 10 ของครัวเรือนเป้าหมาย
39 ของครัวเรือนเป้าหมาย

 ลดหนี้ได้ตั้งแต่ร้อยละ 40
ของครัวเรือนเป้าหมาย

 ไม่สามารถปลดหนี้ได้

 ปลดหนี้ได้ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 5 ของ
ครัวเรือนเป้าหมาย

 ปลดหนี้ได้ มากกว่าร้อยละ
5 ของครัวเรือนเป้าหมาย

 เป็นแหล่งเรียนรู้ของคน
ในชุมชนในเรื่องศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนต้นแบบ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

 เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
คนในชุมชนและนอกชุมชน
ในเรื่องศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนต้นแบบ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

 เป็นแหล่งเรียนรู้ของคน
ในชุมชนและนอกชุมชนในเรื่อง
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ พร้อม
ทั้งมีการจัดการความรู้

ค่าคะแนน
ที่ได้

99
99
จานวนตัวชี้วัดหลักที่ได้ 3 คะแนน (ข้อ 1,4,7,8,9,11,12,13,15,17,18, และข้อ 20)
เกณฑ์การจัดระดับการพัฒนาของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ระดับ 1 หมายถึง ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มีผลงานต้องปรับปรุงและพัฒนา
เงื่อนไข คือ ได้คะแนนต่ากว่า 36 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มีผลงานพอใช้
เงื่อนไข คือ ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 37 – 47 คะแนน และได้ 3 คะแนนในตัวชี้วัดหลัก
จานวน 5 – 8 ตัวขึ้นไป (ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 อย่าง เป็นระดับ 1)
ระดับ 3 หมายถึง ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มีผลงานดี
เงื่อนไข คือ ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 48 คะแนนขึ้นไป และได้ 3 คะแนนในตัวชี้วัดหลัก
จานวน 9 ตัวขึ้นไป (ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 อย่าง เป็นระดับ 2)
ประเด็นเน้นย้า
(ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0407.4/ว 0150
ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)
1. กรณีพบว่ายังมีการใช้ชื่อ “สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน” ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น
“ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” เนื่องจากพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 มาตรา 25
กาหนดว่า “ห้ามผู้ใดนอกจากสถาบันการเงินประชาชนใช้ชื่อหรื อคาแสดงชื่ อในทางธุรกิจว่า “สถาบันการเงิ น
ประชาชน” หรือคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน” ในกรณีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนใดยังคงใช้ชื่อ “สถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน” จึงมีลักษณะเข้าข่ายความหมายเช่นเดียวกันกับ “สถาบันการเงินประชาชน” ซึ่ งมี
บทกาหนดโทษ ตามมาตรา 73 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
2. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุน
ในชุมชนให้เป็นระบบ มีการจัดทาฐานข้อมูลทุนชุมชน ฐานข้อมูลหนี้สินครัวเรือน บริหารจัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้
และส่งเสริมวินัยทางการเงินให้กับคนในชุมชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน จนสามารถ
ลด/ปลดหนี้ได้ในที่สุด โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้
ในการดาเนิ นชีวิต และวางแผนชีวิตน าไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งถือเป็นเป้ าหมายสูงสุดของการดาเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ดังนั้นศูนย์จั ดการกองทุนชุ มชนจึ งทาหน้าที่เป็นหน่วยงานบริ หารจั ดการหนี้ เท่ านั้ น
หากศูนย์จัดการกองทุนชุมชนขยายบทบาทไปสู่การสนับสนุนสภาพคล่องแก่กลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินที่เป็น
สมาชิก หรือขยายขอบเขตไปสู่การรับฝากเงินหรือให้สินเชื่อแก่สมาชิกโดยตรง (ยังดาเนินงานในรูปแบบสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน) อาจเข้าข่ายเป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
มาตรา 26 ดังนั้น หากพบว่ายังมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนใดยังมีการทาธุรกรรมทางการเงินแก่คนในชุมชนอยู่
ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ขับเคลื่อนงานทุกระดับดาเนินการ ดังนี้
2.1 ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน แก่คณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง
ที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
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2.2 แยกบทบาทภารกิจของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กับการดาเนินธุรกรรมทางการเงินในรู ปแบบ
“สถาบันการเงิน” ออกจากกันให้ชัดเจน และเชิญชวนให้สถาบันการเงินดังกล่าวเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนต่อไป
2.3 ตามข้ อ 2.1 - 2.2 หากศู นย์ จั ดการกองทุ นชุ มชนดั งกล่ าวยั งคงยื นยั นที่ จะไม่ ป รั บเปลี่ ยน
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด ให้ดาเนินการ ดังนี้ /1) ส่งเสริมให้...
1) ส่ งเสริ มให้ ไปยื่ นคาขอจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
2) หากศูนย์จัดการกองทุนชุมชนตามข้อ 2.3 ไม่ประสงค์ไปยื่นจดทะเบียนจดทะเบียนเป็นสถาบัน
การเงินประชาชน ตามข้อ 1) ให้ดาเนินการ ดังนี้
 อ าเภอแจ้ งให้ ศู น ย์ จั ดการกองทุ นชุ มชนดั งกล่ าว ด าเนิ นการจั ดประชุ มผู้ เกี่ ยวข้ อง
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผู้นาชุมชน สมาชิกของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิ กของ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ขอสมาชิกทั้งหมด เพื่อประชุมและรับทราบให้ยกเลิกการดาเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยมีผู้แทนจากอาเภอร่วมสังเกตการณ์
 อาเภอจัดทารายงานการประชุมที่แสดงรายละเอียด ดังนี้
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
- ระบุเหตุผลของการยกเลิกการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
- มติที่ประชุมที่ระบุให้ยกเลิก
- ภาพถ่ายการประชุม
 อาเภอดาเนินการจัดตั้งศูนย์จั ดการกองทุนชุมชนใหม่ทดแทนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ที่ได้ทาการยกเลิกการดาเนินงาน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- เป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่เข้มแข็ง ที่ได้รับการประเมินศักยภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ 2 หรือระดับ 3 สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการหนี้ของคนในชุมชนได้
- คณะกรรมการกลุ่ม องค์กรในชุมชนมีความเข้มแข็ง น่าเชื่อถือและประชาชนใน
หมู่บ้านให้การยอมรับ
- มีกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม
- มีความพร้อมของสถานที่ ซึ่งอาจใช้สถานที่ร่วมกับกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินอื่น ๆ
หรือเป็นเอกเทศก็ได้
 อาเภอรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน ได้แก่ สาเนารายงานการประชุมพร้อมภาพถ่าย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนใหม่ ส่งให้จังหวัด เพื่อรวบรวมส่งให้กรมฯ ต่อไป
 เมื่อกรมฯ ได้รับเอกสารแจ้งยกเลิกการดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและจัดตั้ง
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนใหม่ จักได้รายงานให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมดาเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน
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การพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดาริ
ที่มาและความสาคัญ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ร่ ว มด าเนิ น งานโครงการพระราชด าริ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙
เมื่อพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
ให้ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนกั บ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมศู น ย์ ฝึ ก อบรมทอผ้ า บ้ า นเขาเต่ า
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทรงสร้างขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพแก่ราษฎรให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น โดยกรมฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน ไปประจาปฏิบัติงานใน
พื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษ บ้านเขาเต่า ตาบลหนองแก อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย
ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๑
การร่วมดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของกรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่ านมา
กรมฯ ไม่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ของโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริตา่ งๆ
แต่ได้มอบหมายให้สานั กงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเข้าไปร่ว มดาเนิน การ
โครงการอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ ที่อยู่ในพื้นที่ตามที่คณะกรรมการในระดับจังหวัด มอบหมาย โดยใช้
งบประมาณของส านั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
(สานักงาน กปร.) เป็นส่วนใหญ่
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีภารกิจหลักสาคัญในการส่งเสริมการพัฒ นาทุน
ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณในการดาเนินงาน
พัฒนาหมู่บ้านทุน ชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดาริให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอดาเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในแต่ละปีได้มีการพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดาริ
ซึ่งผลการดาเนินงาน ณ ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) มีหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลฯ ครอบคลุม พื้นที่
76 จังหวัด รวมทั้งสิ้นจานวน 320 หมู่บ้าน (เป็นหมู่บ้านต้นแบบทุนชุมชน จานวน 4 หมู่บ้าน และหมู่บ้าน
รอบศูน ย์ ศึกษาการพัฒ นาเขาหิ น ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน 5 หมู่บ้าน) โดยกิจกรรมที่ไ ด้
ดาเนินการ ได้แก่ การขยายผลแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุ ม ชนและพั ฒ นากลุ่ ม อาชี พ ตามแนวพระราชด าริ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพหมู่ บ้ า นทุ น ชุ ม ชนขยายผล
แนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
คาสาคัญที่ควรรู้
การพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ หมายถึง การพัฒนาทุนชุมชนให้เข้มแข็ง และใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้มแข็ง โดยน้อมนาแนวพระราชดาริ และองค์ความรู้จากการดาเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มาดาเนินงานพัฒนาทุนชุมชน
ตามแนวพระราชดาริ มาพัฒนาทุนชุมชน ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุ นการเงิน ทุนมนุษย์
และทุนสังคม

102
102
หมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดาริ หมายถึง หมู่บ้านในพื้นที่โครงการพระราชดาริ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และหมู่บ้านนอกพื้นที่ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการพัฒนา
ชุมชน ในการน้อมนาหลักองค์ความรู้ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานมาประยุกต์ และปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน ได้แก่ หลักองค์ความรู้ 6 มิติ องค์ความรู้การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
8 ประเภท และหลักการทรงงาน เป็นต้น
ทุนชุมชน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตทั้งที่มีอยู่หรือ
เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและที่มนุ ษย์สร้ างขึ้น รวมทั้งมีคุณค่าทางจิตใจหรือมีคุณค่าเป็นเงินตรา ซึ่ง จาแนก
ประเภทของ “ทุน” ได้เป็น 2 ส่วน คือ ทุนการเงิน และทุนที่ไม่ใช่เงิน
ทุนการเงิน หมายถึง ทรัพยากรที่เป็นเงินตราที่ประชาชนใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการดารงชีวิต
และโอกาสทางการเงินที่ประชาชนสามารถใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการดารงชีวิต เช่น เงินสด หุ้น อัญมณี กระแส
หมุนเวียนของเงิน การบริโภค การผลิต และทุนที่มาจากรายได้อื่น ๆ เป็นต้น
ทุนที่ไม่ใช่เงิน จาแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง คุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน
ที่มคี ณ
ุ สมบัติในด้านสุขภาพอนามัย อายุขัย/ ด้านการศึกษาภูมิปัญญา ขีดความสามารถ/ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ
ความยากจน ร่ารวยของคนในครัวเรือน ความรู้ภูมิปัญญา
2. ทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใช้เพื่อการดารงชีพ
รวมทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน ความเชื่อถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน
3. ทุนกายภาพ (Physical Capital) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออานวยความสะดวก
ในการดารงชีวิต หรือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดารงชีวิตของประชาชน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ โบราณสถาน หรือสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ
4. ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็น
ตัวกาหนดศักยภาพในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ป่าไม้
ดิน น้า ภูเขา ทะเล เกาะ สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน น้าพุ พืชพันธุ์ธัญญาหาร
หลักการองค์ความรู้ 6 มิติ หมายถึง การพัฒนาชุมชนตามหลักการองค์ความรู้ โดยปรับน้าหนักแต่ละ
เรื่อง ตามสภาพภูมิสังคมและสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ เน้นการพัฒนาชุมชนตามหลักการองค์ความรู้ใน 6 มิติ
ได้แก่ ดิน น้า เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม โดยจะปรับน้าหนักของแต่ละเรื่องตามสภาพ
ภูมิสังคมและสภาพปัญหาของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งองค์ความรู้ 6 มิติ จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น มิติน้า
จะเน้นการพัฒนาแหล่งน้า การเก็บ น้าให้อยู่ในประเทศให้นานที่สุด โดยจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนามากที่สุด และให้ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการเพื่อที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ องค์ความรู้ 8 ประเภท หมายถึง องค์ความรู้
การดาเนิ น งานโครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ 8 ประเภท ตามแนวพระราชดาริ พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้
1. การพัฒนาด้านแหล่งน้า
2. การพัฒนาด้านการเกษตร
๓. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4. การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ
5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6. การพัฒนาด้านคมนาคม
7 .การพัฒนาสวัสดิการสังคม
8. การพัฒนาด้านอื่น ๆ
หลักการทรงงาน หมายถึง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงยึดการดาเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่ สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และ
สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง ทรงมีค วามละเอี ย ดรอบคอบและทรงคิ ด ค้ นแนวทางพั ฒ นาเพื่ อ มุ่ งสู่ ประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด โดยมี 27 หลักการทรงงาน ดังนี้
๑. ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
ทรงมี พ ระราชด ารั ส เรื่ อ ง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต จริ ง ใจต่ อ กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดมา
เพราะเห็นว่าหากคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกันช่วยชาติ พัฒนาชาติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกันแล้ว
ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าอย่างมาก
2. อ่อนน้อม ถ่อมตน
การอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนพึงมีพึงปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัยซึ่งทาให้สังคม
มีความสมานฉันท์ ทรงปฏิบัติ ให้เห็นมาโดยตลอด ทรงอ่อนน้อมมากเวลาที่เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร ทรงโน้ม
พระวรกายไปหาประชาชน คุกเข่าหน้าประชาชน ถามทุกข์สุข ปรึกษาหารือเป็นชั่วโมง ๆ ประชาชนนั่งพับเพียบ
พระองค์ท่านก็ทรงทรุดพระวรกายนั่งพับเพียบบนพื้นเดียวกัน
๓. ความเพียร
ความเพียรเป็นคุณสมบัติที่จะทาให้งานสาเร็จ ต้องมีความมุ่งมั่น โดยเฉพาะการทางาน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทรงปฏิบัติให้เห็นโดยทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบ ทรงใช้เวลา
เดิน ทาง ๑๗ ชั่ว โมง บนเรื อขนาดยาวเพียง ๑๓ ฟุต ล าเรือแคบ ๆ ทรงแสดงให้ เห็ นถึงการใช้ความเพียร
ในการทางานให้สาเร็จ
๔. รู้ รัก สามัคคี
“รู้ รัก สามัคคี” เป็นพระราชดารัสที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้
ได้กับทุกยุคทุกสมัย
๕. ทาเรื่อย ๆ ทาแบบสังฆทาน
ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศชาติเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จบ จาเป็นต้องทุ่มเทกาลังความสามารถ
เข้าไปแก้ไข จะหยุดการทางานไม่ได้ จึงต้องทาเรื่อย ๆ ไม่สามารถหยุดงานช่วยเหลือประชาชนได้ โดยพระองค์
ทรงงานมาตลอด ๗๐ ปี “หลั กสั งฆทาน” มีความหมายคือ “ให้ เพื่อให้ ” เป็นการให้ โ ดยไม่เลื อก ไม่ห วั ง
ผลตอบแทน และไม่เลือกปฏิบัติ
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๖. มีความสุขในการทาประโยชน์ให้กับผู้อื่น
ความสุขเป็นเรื่องของการทาประโยชน์ให้เกิดขึ้น ซึ่งความสุขที่แท้จริงคือ การทาประโยชน์
ให้ผู้อื่น มิใช่ทาให้ตนเองเพียงเท่านั้น ต้องสร้างประโยชน์กับคนอื่น เมื่อคนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วย
โดยความสุขของผู้อื่น คือความสุขส่วนรวมนั่นเอง เราต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตน
๗. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทางานอย่างผู้รู้จริง
การที่จ ะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงศึก ษาข้ อมูล รายละเอียดอย่ า ง
เป็นระบบ ทั้งข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารและแผนที่ ตลอดจนสอบถามจากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎร
ในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง รวมทั้งศึกษาตรวจสอบและทอดพระเนตรในพื้นที่จริง เพื่อที่จะพระราชทาน
ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
๘. ระเบิดจากข้างใน
ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ดังพระราชดารัสว่า “ระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า
ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อย
ออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนาเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนที่ยังไม่ทันได้มี
โอกาสเตรียมตัว หรือตั้งตัว อย่าให้โดยที่ผู้รับยังไม่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
๙. ทาตามลาดับขั้น
ในการทรงงานพระองค์ จ ะทรงเริ่ ม ต้ น จากสิ่ ง จ าเป็ น ที่ สุ ด ของประชาชนก่ อ น ได้ แ ก่
สาธารณสุข เมื่อมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะสามารถทาประโยชน์ด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ จากนั้นจะเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและสิ่งจาเป็นในการประกอบอาชีพ
๑๐. ภูมิสังคม
การพั ฒ นาใด ๆ ต้ อ งค านึ ง สภาพภู มิ ประเทศของบริเ วณนั้ น ๆ ว่ า เป็ น อย่ า งไร และ
สังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน
และใช้หลักในการปรับตัวให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้
๑๑. องค์รวม
ในการที่จะพระราชทานพระราชดาริเกี่ยวกับโครงการหนึ่งนั้น จะทรงมองเหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง อย่างครบวงจร ทรงเรียกวิธีนี้ว่า องค์รวม (Holistic) หมายถึง การมอง
เหตุการณ์ที่จ ะเกิดขึ้น แบบบู รณาการ และกาหนดแนวทางแก้ ไขอย่างเชื่อมโยง โดยพิจารณาครบทุ ก ด้ าน
ของปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบ
๑๒. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในเรื่ อ งของความประหยั ด นี้ ประชาชนชาวไทยทราบกั น ดี ว่ า เรื่ อ งส่ ว นพระองค์
ทรงประหยัดมากดังที่เราเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร หรือฉลองพระองค์แต่ละ
องค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน
๑๓. ขาดทุนคือกาไร
การพัฒนาเพื่อการอยู่ดีกินดีของประชาชนนั้น อย่าไปนึกหวังกาไรหรือผลตอบแทนแต่
อย่างเดียว ทาอะไรต้องลงทุนลงแรงและปัจจัยบางอย่างเสียก่อนเพื่อสร้างผลกาไรในอนาคต คือ ความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน
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๑๔. ปลูกป่าในใจคน
ป่าไม้เป็นปัจจัยสาคัญของชีวิตมนุษย์ หากไม่มีการปลูกจิตสานึกในการรักษาป่าไม้ให้กับ
ทุกคนแล้ว จะทาให้การดารงชีวิตของมนุษย์เป็นไปด้วยความยากลาบาก เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลรักษาป่าไม้
ด้วยหน้าที่พึงกระทา แต่ชาวบ้านจะสามารถดูแลและหวงแหนป่าไม้ด้วยจิตสานึกเพื่อรักษาปัจจัยแห่งชีวิต
ของตนเอง
๑๕. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทรงมองเห็นถึง
ปั ญหาของธรรมชาติ ได้ อ ย่ า งละเอี ย ด หากเราต้อ งการแก้ ไ ขปั ญหาธรรมชาติ จึงจาเป็นต้องใช้ธ รรมชาติ
เข้าช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการบาบัดน้าเสียด้วยการใช้น้าดีไล่น้าเสีย โดยอาศัยหลักแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติ
(Gravity Flow)
๑๖. อธรรมปราบอธรรม
ทรงนาความจริงในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็น
หลักการแนวปฏิบัติที่สาคัญในการแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงสภาวะที่ไม่ปกติให้เข้าสู่ปกติ ทรงคิ ดค้นวิธีบาบัด
น้าเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้า และเป็นที่มาของ “อธรรมปราบอธรรม”
๑๗. ประโยชน์ส่วนรวม
ทรงเห็ น ว่าการทางานทุก อย่า งของเรานั้น มีผ ลเกี่ ยวเนื่ อ งถึ งประโยชน์ส่ ว นรวมของ
บ้านเมืองและประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุก ๆ ประการให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์
โดยเต็มกาลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ การปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการพระราชทานพระราชดาริ
ในการพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ
๑๘. การพึ่งตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ ในเบื้องต้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้
ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะดารงชีวิตได้ และขั้นตอนต่อไปคือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคม
ได้ตามสภาพแวดล้อม สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น หลั ก ความคิ ด ที่ จ ะด าเนิ น การเรื่ อ งต่ า ง ๆ เพื่ อ น าชี วิ ต ไปสู่
ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน เสมือนเป็นการวางฐานรากของตัวอาคาร
๒๐. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
เข้ า ใจ : ท าอะไรต้ อ งเข้ า ใจปั ญ หา เข้ า ใจหนทางแก้ ไ ข เข้ า ใจกระบวนการจั ด การ
และปรับความเข้าใจระหว่างผู้ให้ ผู้รับเสียก่อน ให้เข้าใจซึ่งกันและกัน
เข้าถึง : เมื่อเข้าใจระหว่างกันทุกประการครบถ้วนแล้ว ต้องเข้าถึงการกระทา สร้างความ
ร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และความสามัคคีร่ วมจิตร่วมใจของผู้ปฏิบัติ
ร่วมไม้ร่วมมือกันทางาน
พัฒ นา : เมื่อต่างฝ่ ายต่างเข้าใจกันแล้ว เข้าถึงกันแล้ ว การพัฒ นาก็จะดาเนินการไป
อย่ างยั่ งยื น ไม่ส่ งผลกระทบที่ติ ดลบต่ อระบบเศรษฐกิจ สั งคม สิ่ งแวดล้ อมและการเมื อง หากแต่น าไปสู่
ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
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๒๑. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก คิด Macro เริ่ม Micro
ทรงมองปัญหาในภาพรวม (Macro) ก่อนเสมอ แต่การแก้ไขปัญหาของพระองค์จะเริ่ม
จากจุดเล็ก ๆ (Micro) คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้าม
๒๒. ไม่ติดตารา ทาให้ง่าย
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริมีลั กษณะของการพัฒนาที่อนุโลม และรอมชอมกับ
สภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน
๒๓. การมีส่วนร่วม
ในการทรงงานพระองค์ทรงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย ทั้งประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ได้มาร่วมกันแสดงความคิด หรือที่เรียกประชาพิจารณ์เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน
โดยให้เอาชาวบ้านเป็นครู
๒๔. พออยู่พอกิน
ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน ” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงขยับขยายให้ มี
ขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป การดาเนินชีวิตให้พออยู่พอกินนั้น ต้องมีทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดารงชีวิต
ต้องอาศัย ความอุดมสมบู ร ณ์ ของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมเป็นส าคัญ หากขาดแคลนจะท าให้
ไม่เพียงพอ อดอยาก ไม่มั่นคงในชีวิต จานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ทรัพยากรลดลงทุ กที ภาวะขาดแคลน
ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น ทรงแก้ ไ ขปั ญ หาทุ ก ด้ า นเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ ทรงฟื้ น ฟู แ ละรั ก ษาความสมดุ ล
ของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไป เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้น เพราะเป็นพื้นฐานการดารงชีวิตของมนุษย์
๒๕. บริการรวมที่จุดเดียว
การบริ ก ารรวมที่ จุ ด เดี ย วส าหรั บ เกษตรกรเป็ น รู ป แบบการบริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ
หรื อ One Stop Services ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในระบบบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของประเทศไทย
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนที่จะมาขอใช้บริการ จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยทรงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดาริเป็นต้นแบบในการบริการรวมที่จุดเดียว ซึ่งมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาร่วม
ดาเนินการและให้บริการประชาชน ณ ที่แห่งเดียว
๒๖. ร่ า เริ ง รื่ น เริ ง คึ กคั ก ครึ กครื้ น กระฉั บกระเฉง มี พลั ง เป็ นปั จจั ยของการท างานที่ มี
ประสิทธิภาพ
การท างานให้ ส าเร็ จ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต้ อ งอาศั ย จิ ต ใจเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ต้ อ งสร้ า ง
บรรยากาศรอบตัวให้มีความสุข ไม่เครียด ทรงมีพระราชดารัสว่า ทางานต้องสนุกกับงานมิฉะนั้นเราจะเบื่อ
และหยุดทางานในระยะต่อมา ดังนั้น ปัจจัยของการทางานที่มีประสิทธิภาพ คือ ร่าเริง รื่นเริง คึกคัก ครึกครื้น
๒๗. ชัยชนะของการพัฒนา
การแก้ ไ ขปั ญ หาชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องประชาชน ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม เป็นเหมือนการเข้าสู่สงครามที่ไม่ได้ใช้อาวุธในการแก้ไขปัญหา แต่ใช้การพัฒนาเป็ นเครื่องมือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ และทุกครั้งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้สาเร็จ จึงถือเป็นการได้รับชัยชนะโดยการพัฒนา
http://www.rdpb.go.th/th/King/หลักการทรงงาน
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร.)
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เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในพื้นที่โครงการพระราชดาริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในการน้อมนาหลักองค์ความรู้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ได้พระราชทานมาประยุกต์และปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ตามวิ ถี แ ห่ ง ธรรมชาติ ใ นแต่ ล ะพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง อย่ า งยั่ ง ยื น ได้ แ ก่ หลั ก องค์ ค วามรู้ 6 มิ ติ
องค์ความรู้การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 8 ประเภท และหลักการทรงงาน
ขัน้ ตอนกระบวนการ
1. พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านทุนชุมชนศึกษา หาความรู้ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทุน
ชุมชนตามแนวพระราชดาริ หลักองค์ความรู้ 6 มิติ องค์ความรู้การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
8 ประเภท และหลักการทรงงาน 27 ข้อ รวมทั้งกิจกรรมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่อยู่ในหมู่บ้าน
๒. ค้นหา และระบุทุนชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
3. จัดประชุม แก่แกนนา ผู้นา กลุ่ม องค์กร และประชาชน ในหมู่บ้านทุนชนขยายผลเพื่อ
ทบทวน สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ หลักองค์ความรู้ 6 มิติ องค์ความรู้การ
ดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 8 ประเภท และหลักการทรงงาน 27 ข้อ รวมทั้งกิจกรรมในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
4. ร่ ว มกั น กั บ แกนน า ผู้ น า กลุ่ ม องค์ ก ร และประชาชน ในหมู่ บ้ า นทุ น ชุม ชนขยายผล
วิเคราะห์ทุนชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อนามาใช้ประโยชน์ โดยกาหนดเป็นโครงการ/กิจกรรม ในการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ องค์ความรู้ การดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ 8 ประเภท และหลักการทรงงาน 27 ข้อ มาปรับใช้สู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
5. สนั บ สนุ น ให้มีการบรรจุโครงการ / กิจกรรม ในแผนชุมชน และ สนับสนุนขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม
6. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรม / โครงการ
7. รายงานผลการดาเนินงานให้จังหวัด และอาเภอ ทราบ ภายในเดือน กรกฎาคม ของทุกปี
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การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ที่มาความสาคัญ
เมื่อปีพุทธศักราช 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปี หลวง
ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปเยี่ ยมพสกนิ กรในพื้นที่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎร
ของหมู่บ้ านที่เคยมีปั ญหายาเสพติดและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยพลั งของประชาชน ที่อาเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี ตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการใช้แนวทางสันติวิธี ให้ผู้เคยค้าเคยเสพในระดับหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ที่เป็น “ภาระ” ให้กลับมาเป็น “พลัง” ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้าน
ของตนเอง โดยที่ภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน ทรงพอพระราชหฤทัยในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้อย่างมาก
โดยในการเสด็ จ ฯ ครั้ ง นั้ น พระองค์ ไ ด้ ป ระทั บ แรม ณ พระต าหนั ก ภู พ านราชนิ เ วศน์ และในวัน ที ่ 25
พฤศจิกายน 2546 ได้เสด็จ ลงเยี่ย มราษฎรที่เป็นมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ไปเข้าเฝ้าฯ ณ หอประชุมโครงการ
ชลประทานสกลนคร (ห้ วยเดี ยก) อ.ภู พาน จ.สกลนคร พล.ต.อ.ชิ ด ชั ย วรรณสถิ ต ย์ เลขาธิ ก าร ป.ป.ส.
(ในขณะนั้น) จึงได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนาตัวแทนกลุ่มราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.)
เข้าเฝ้าฯ ด้วย มีการแสดงละครหน้าพระที่นั่งเพื่อสื่อให้ทอดพระเนตรถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลัง
ของชุมชน และการให้อภัยผู้ค้าผู้เสพระดับหมู่บ้านตามแนวทางสันติ แล้วมีการปฏิญาณตนขอเลิกยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและขอเป็นกาลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติตลอดไป
ในวันนั้นพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเลขาธิการ ป.ป.ส.จานวนหนึ่ง
เพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนต่อไป
ตั้ ง แต่ ที่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ พ ร ะ บ ร ม ร า ช ช น นี พั น ปี ห ล ว ง
ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อให้เป็นประโยชน์ของหมู่บ้านและชุมชน
ต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งราษฎรอาสาสมัคร
ทั้ ง หลาย จึ ง มี ความเห็ นร่ วมกั นว่ า พระราชทรั พย์ ที่ ได้ รั บพระราชทานนั้ นถื อเป็ นมงคลสู งสุ ด เป็ นเสมื อน
พระราชปณิธานของพระองค์ ที่ท รงจะให้มีก ารป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ในหมู่บ้า นและชุม ชน
หากได้นาพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ไปไว้ที่หมู่บ้านและชุมชน ก็จะเป็นขวัญกาลังใจสูงสุดของปวงราษฎร
ทั้งหลายที่จ ะด าเนิ น การให้ พ ระราชปณิธ านของพระองค์ บรรลุ ผ ล ซึ่งย่อมหมายถึ ง ความสงบสุ ข ร่มเย็ น
ปราศจากปัญหายาเสพติด จึงได้เรียกพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และเรียกชื่อ
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินว่า “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยมีการพระราชทานกองทุน
แม่ของแผ่นดินครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเป็นประธานในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของ
แผ่นดินให้กับผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจานวน 672 หมู่บ้าน/ชุมชน
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กรมการพัฒ นาชุมชน ได้รั บ มอบหมายภารกิจจากกระทรวงมหาดไทย ให้ รับผิ ดชอบดาเนิ น งาน
เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อวิกฤติ มหันตภัยจาก
ปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน
ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย ง มี เ จตนารมณ์ สู ง สุ ด เพื่ อ มุ่ ง หวั ง ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมของคนในชุ ม ชนในการร่ ว มกั น
ประกอบกรรมดี เป็นการน้อมนายุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพัน ปีห ลวง ในงานพั ฒ นาทั้ง มวล มุ่ง เน้น ให้พ สกนิก รมีอ าชีพ สร้า งรายได้ ส่ง เสริม
เศรษฐกิจ พอเพีย ง ฟื้นฟูวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการ
พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเอง ร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ให้ความรู้รัก
สามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยแนวทางสันติ การ
สร้างพลังแห่งความดีงามเหล่านี้ หากปรากฏมากขึ้นจะทาให้สังคมและชุมชนนั้น ๆ เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่าง
แท้จริง จนกล่าวได้ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก
นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม
คาสาคัญที่ควรรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็น
ทุน เริ่ มต้น แห่ งความดีงามของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยมีพระประสงค์ที่จะให้นาไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้พระราชทานนามจัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกของ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการกองทุนตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด
คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจาก
ตัวแทนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อการเสริมสร้างพลังชุมชนในการทางานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
การตรวจสุ ข ภาพกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น หมายถึง การประเมินสถานะกองทุน แม่ข องแผ่ น ดิ น
ด้านการบริหารจัดการ การบริหารเงินกองทุน การดาเนินงานด้านยาเสพติด และการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อจัดลาดับความเข้มแข็ง และใช้ผลการประเมินดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง หมู่บ้านที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้นาในพื้นที่
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง/หมู่บ้านที่มีศักยภาพ หรือมีความพร้อมในการดาเนินงานกองทุนแม่ ของ
แผ่นดินโดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการหมู่บ้านตามเกณฑ์ที่กาหนด ของ ป.ป.ส.
ทุนศรัทธา หมายถึง ทุนตั้งต้นของกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทุนนี้จะแสดงถึงศรัทธาของ
สมาชิกว่าหากต้องการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้อย่างต่อเนื่องแล้วจาเป็นที่พวกเรา
จะต้องมีศรัทธาอย่างต่อเนื่องด้วย
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ทุน ศักดิ์ สิทธิ์ หมายถึง เงิน ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานให้กับหมู่บ้านที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด เพื่อเป็นหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ทุ น ปั ญ ญา หมายถึ ง การน าเงิ น ทุ น ศรั ท ธาและทุ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม ารวมกั น คณะกรรมการต้ อ งมี
การพิจารณาเพื่อนาเงินทุนดังกล่าวไปใช้จ่ายเพื่อดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สมาชิก ฉะนั้นจาเป็นต้องมีการขยายกองทุนด้วยปัญญาของคณะกรรมการและสมาชิกแต่ละกองทุน
เป้าหมาย : เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้ประชาชน โดยใช้กลไกของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
องค์ประกอบของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เงินขวัญถุงพระราชทาน แห่งละ 8,000 บาท
(เป็น เงิน ขวัญถุงในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยไม่ใช้จ่ายให้ห มดไป) ส่วนที่ 2 ทุนศรัทธา เป็นเงินที่ราษฎรร่วมกัน
บริจาคอย่างต่อเนื่องด้ว ยพลัง ความศรัทธา สมทบเข้ากองทุนแม่ฯ ส่วนที่ 3 ทุน ปัญญา เป็นเงินที่ราษฎร
ในหมู่บ้า นและชุม ชนคิด ค้น ขึ้น ด้ว ยภูมิปัญ ญาของตนเองในการระดมทุน เพื่อ ขยายกองทุน ให้ก องทุน มี
การงอกเงยขึ้น จนสามารถนาไปใช้จ่ายเพื่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอ
ต่อไป
ลักษณะที่แตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีลักษณะแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 4 ประการ ดังนี้
ประการที ่ 1 เป็น กองทุน ที ่ม ีจ ุด เริ ่ม ต้ น จากสมเด็จ พระนางเจ้า สิร ิก ิติ ์ พระบรมราชิน ี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงเป็นเสมือนกองทุนพระราชทาน
ประการที่ 2 เป็นกองทุนที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนเท่านั้น ไม่มีกองทุนรวมในส่วนกลาง
ประการที่ 3 เป็นกองทุนที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงปัญหาอื่น ๆ
ในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการให้กู้ยืมและไม่มีดอกเบี้ย
ประการที่ 4 เป็ น กองทุน ที่คนในหมู่บ้าน ชุมชน โดยชาวบ้านร่วมกันระดมทุน โดยไม่ได้เกิดจาก
ภายนอกเพียงช่องทางเดียว ซึ่งเป็นการทาให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเอง เห็นพลังของตนเอง
วัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. เพื่อขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้กว้างขวางขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้าน ชุมชนด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่ม และ
ความตื่นตัว เพื่อร่วมกันแก้ไ ขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดเพื่อให้หมู่บ้าน
ชุมชน ใช้กระบวนการดังกล่าวให้บรรลุถึงความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง
3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้คนทาดี และเสียสละเพื่อหมู่บ้าน/
ชุมชน
4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกัน
อย่างยั่งยืน เป็นผลทาให้ปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้าน ชุมชน ลดลง
5. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน อย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็น
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน
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พัฒนากรกับการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
การพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน แบ่งเป็น 3 กระบวนงาน ดังนี้
1.การเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสาคัญ คือ การตรวจสุขภาพ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสาคัญ คือ การจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุน
แม่ของแผ่นดิน การสนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
3.การติดตามประเมินผล โดยการสรุปผลการดาเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กรมฯ กาหนด
กระบวนงานที่ 1 การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วิธีการ
พัฒนากรประสานชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึง่ ประกอบด้วย ผู้แทน ศป.ปส.อ.
เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ผู้แทนวิทยากรกระบวนการ ผู้แทนเครือข่า ยกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
เป็นทีมปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นเลขานุการชุดปฏิบัติการ ดาเนินการดังนี้ (แบบตรวจสุขภาพตาม
ภาคผนวก 1)
1. การเลือกกลุ่ มบุ คคลในการให้ข้อมูล การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่ นดิน ในแต่ละกองทุน ให้
ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีบทบาทในการดาเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านนั้น ๆ เช่น
ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการฝ่ายต่าง ๆ สมาชิกกองทุน ผู้เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน รวมถึง
ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนที่อาศัย อยู่ในหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันให้ข้อมูล ตามประเด็นคาถามในแบบตรวจ
สุขภาพที่จัดทาไว้ โดยควรนัดหมายกลุ่มเป้าหมาย พร้อมสถานที่นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้า
2. พัฒนากรร่วมชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชี้แจงความเป็นมา แนวคิดของ
การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม ตามประเด็นคาถามในแบบตรวจสุขภาพ
ที่สร้างเอาไว้ทีละข้อ และตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
4. พัฒนากรร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
ตามประเด็นคาถามจากผู้ให้ข้ อมูล หลังการสัมภาษณ์กลุ่มรายข้อเพื่อยืนยันความรู้ความเข้าใจและผลการ
ประเมินสุขภาพของกองทุนอีกครั้ง
5. พัฒนากรรวบรวมแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน นาไปบันทึกผลการตรวจสุขภาพกองทุน
แม่ของแผ่นดินโปรแกรมการตรวจสุขภาพผ่านเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน
กระบวนงานที่ 2 พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
วิธีการ
1. พัฒนากรคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย จากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นลาดับแรก หรือ
หมู่บ้านที่มีความพร้อมเป็นลาดับถัดไปและต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ประเมินต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
12 ข้อ ของสานักงาน ป.ป.ส. 12 ข้อ (แบบประเมินตามภาคผนวก 2) ดังนี้
1) ผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีกิจกรรมที่ได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
2) สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน
3) ประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชนในเรื่องยาเสพติดอย่างสม่าเสมอ
4) มีกิจกรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
5) มีมาตรการทางสังคมในเรื่องยาเสพติด ประกาศเป็นสาธารณะและบังคับใช้อย่างจริงจัง
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6) มีกลไกการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างเป็นระบบและมีการมอบหมาย
ภารกิจที่ชัดเจน โดยมีการบันทึกผลการเฝ้าระวังเป็นลายลักษณ์อักษร
7) มีการค้นหาปัญหายาเสพติดโดยชุมชนเองอยู่เสมอ ยอมรับผล/ไม่ปิดบัง
8) มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่
9) มีประชามติของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
10) มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดรองรับกองทุนแม่ของแผ่นดิน
11) มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กรชุมชนต่าง ๆ
12) มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสม่าเสมอ
2. พั ฒ นากรน าผลการประเมิ น หมู่ บ้ า นต้ น กล้ า กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น 12 ข้ อ ตามแบบของ
สานักงาน ป.ป.ส. บันทึกข้อมูลในเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน (http://www.kongtunmae-oncb.go.th)
ตามระยะเวลาที่กาหนด
3. เตรี ย มความพร้ อ มหมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เพื่ อ รองรั บ การพระราชทานเงิ น กองทุ น
ด้วยกระบวนการ ๑๐ ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งพัฒนากรเข้าไปขับเคลื่อนกิจกรรมตามกระบวนการ
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังนี้
๑) ทาความเข้าใจโครงการแก่ทุกครัวเรือน
๒) รับสมัครคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๓) รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๔) จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
๕) ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
๖) จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๗) ประชาคมคัดแยกด้วยสันติวิธี
๘) จัดกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
๙) รับรองครัวเรือนปลอดภัย และ
๑๐) รักษาสถานีชุมชนเข้มแข็ง
4. สนับสนุนกิจกรรมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1) พั ฒนากรจั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การคณะกรรมการหมู่ บ้ านต้ นกล้ ากองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ น
(กรมสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุม) และนากิจกรรมที่ประชุมคัดเลือกมาเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ จานวน 5,000 บาท จากจังหวัด
2) พัฒนากรร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาเนินงานตามโครงการ
โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามแนวทางที่กาหนด
กระบวนงานที่ 3 การติดตามประเมินผล
วิธีการ
1. พัฒนากรร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน สรุปผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
และนาไปพัฒนาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์
2. พัฒนากรร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สรุปผลการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
ต้นกล้าฯ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
3. พัฒนากรให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างสม่าเสมอ
4. ร่วมการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้จังหวัดทราบ
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หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. กิ จ กรรมป้ อ งกั น กลุ่ ม เสี่ ย ง กลุ่ ม เสพ และกลุ่ ม ที่ เ คยค้ า ยาเสพติ ด ในชุ ม ชน มิ ใ ห้ ก ลั บ ไป
มีพฤติกรรมเช่นเดิมอีก
3. กิจกรรมสร้างความดี ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เป็นแบบอย่าง
4. กิจกรรมเสริมสร้างความคิด ความรู้ การรวมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. กิจกรรมสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ในหมู่บ้าน/ชุมชน
6. กิจกรรมสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน หรือผู้ทุกข์ยากในหมู่บ้าน/ชุมชน
7. กิจกรรมในการจัดหาธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด
ข้อห้าม กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเจตนารมณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง ดังนั้น จึงไม่สมควรที่จ ะน ากองทุนนี้ให้ กู้ยืม คิดดอกผลจากการกู้ยืมเช่นเดียวกับกองทุนอื่น ๆ
เว้นแต่การสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห์ และผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ จะส่งคืนพร้อมอาจสมทบเงินจานวนหนึ่ง
เข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้วยความสมัครใจ
ข้อเน้นย้า
1. การมอบเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะต้องทาพิธีมอบต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เพื่อให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ให้การช่วยเหลือ ในฐานะเป็น
สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
2. จะต้องมีการนาเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
เครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. คู่มือในการทางาน โดยสามารถค้นหาได้ จากเว็บไวต์สานักพัฒ นาทุนและองค์กรการเงินชุ มชน
คลังข้อมูลดิจิทัลการพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ “หัวข้อกองทุนแม่ของแผ่นดิน”
2. แบบประเมินหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 12 ข้อ
3. แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน 4 ด้าน 19 ตัวชี้วัด
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แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี ............
(ประเมินสถานะเพื่อการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน)
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน...................................................หมู่ที่..........ตาบล............................
อาเภอ....................................จังหวัด...................................
คาชี้แจง : 1) แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินชุดนี้ จัดทาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในภาพรวม เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนพัฒนากองทุนให้สามารถขับเคลื่อน
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) ให้ชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและให้คณะกรรมการ
ช่วยกันตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านตนด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มและตรวจสอบเอกสาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.1 หมู่บ้านนี้มีครัวเรือนทั้งสิ้น..............ครัวเรือน จานวนครัวเรือนตามข้อมูล จปฐ. ปี.........................
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน............ครัวเรือน.............คน
1.2 หมู่บ้านนี้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อาเภอหรือไม่
ระดับจังหวัด ( ) เป็น ปีงบประมาณ.................
( ) ไม่เป็น
ระดับอาเภอ ( ) เป็น ปีงบประมาณ.................
( ) ไม่เป็น
1.3 ที่ตั้งหรือที่ทาการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งอยู่ที่เลขที่....................บ้าน..................................หมู่ที่....................
ตาบล..............................อาเภอ...................................จังหวัด...................................
จานวนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งหมด.............คน แยกเป็น ชาย..............คน
หญิง................คน
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
1.
ประธาน
2.
รองประธาน
3.
รองประธาน
4.
เลขาฯ
5.
กรรมการ
1.4 หมู่บ้านนี้ได้รบั พระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน จานวน 8,000 บาท เมื่อปี พ.ศ............. หมู่บ้านนี้ได้รับ
เงินสมทบจากรัฐบาล จานวน....................บาท เมื่อปี พ.ศ................. (หมายเหตุ : เงินสมทบจากรัฐบาล หมายถึง เงินที่รัฐบาล
ในอดีตสมทบเพิม่ ขึ้น จาก 8,000 บาท เช่น เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2556 ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2555 และ
ปี 2556 ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพิ่มกองทุนละ 10,000 บาท เป็นต้น)
รวม 2 ครั้ง เป็นเงิน............................บาท
1.5 หมู่บ้านมีการสมทบทุน (ทุนศรัทธา) และ หรือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสมทบทุน (ทุนปัญญา) เพิม่ เติมหรือไม่
รวมทั้งสิ้น......................แยกเป็น
( ) ไม่มี
( ) มี ราษฎรร่วมกันสมทบ จานวน...................บาท
( ) มี ส่วนราชการสมทบ ระบุหน่วยงาน.............................................จานวน....................บาท
( ) มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ จานวน....................บาท
( ) มี อื่น ๆ (ระบุ).....................................................................จานวน....................บาท
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1.6 ปัจจุบันหมู่บ้านนี้มีการใช้เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น.....................บาท (เงินพระราชทาน+เงินสมทบ)
คงเหลือเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม........................บาท โดยมีการเก็บรักษาเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
( ) เก็บไว้ที่คณะกรรมการ จานวน...................บาท
( ) ฝากธนาคาร (ระบุ ธนาคารและสาขาทีฝ่ ากในข้อ 1.7)
( ) อื่น ๆ ระบุ............................................................................จานวน....................บาท
1.7 ชื่อบัญชี........................................ธนาคาร...................สาขา...........................เลขที่บัญชี...................................
1) ยอดเงินฝาก ณ วันที่ ..............................จานวน............................บาท
ผู้มีอานาจในการเบิกจ่ายเงินกองทุน ได้แก่ (ระบุชื่อ-สกุล ตาแหน่งในกองทุน)
(1) ชื่อ – สกุล.......................................................ตาแหน่งในกองทุน.......................................................
(2) ชื่อ – สกุล.......................................................ตาแหน่งในกองทุน.......................................................
(3) ชื่อ – สกุล.......................................................ตาแหน่งในกองทุน.......................................................
มีเงื่อนไขในการเบิกจ่าย (กี่คน)..............................................................................................................................
2) กรณีมีมากกว่า 1 บัญชี
ชื่อบัญชี.................................ธนาคาร...................สาขา...........................เลขที่บัญชี...................................
ยอดเงินฝาก ณ วันที่............................จานวน........................บาท
1.8 กองทุนแม่ของแผ่นดินมีกิจกรรมเพื่อสมาชิก/ชุมชนอะไรบ้าง (ตั้งแต่ได้รับเงินพระราชทาน)
ปีที่ดาเนินการ
ปี พ.ศ..............
ปี พ.ศ..............
ปี พ.ศ..............

ชื่อกิจกรรม
1.....................................................
2.....................................................
3.....................................................

รายละเอียดกิจกรรม
1..........................................................................
2..........................................................................
3..........................................................................

(หากมีรายละเอียดมากให้แนบท้าย)
1.9 แผนปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ.............................
ที่
1.
2.
3.

กิจกรรม
1............................................................
2...........................................................
3...........................................................
(หากมีรายละเอียดมากให้แนบท้าย)

เป้าหมาย
.................................
.................................
.................................

ระยะเวลา
...........................................
...........................................
...........................................
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ส่วนที่ 2 แบบประเมินสถานะเพื่อการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ให้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน

ตามความเป็นจริง)

ตัวบ่งชี้/ค่าคะแนน

ประเด็น/ตัวชี้วัด
3
1. การบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

2

1

0

1) การจัดตั้งคณะกรรมการ
มีการจัดตั้ง
กองทุนแม่ฯ
คณะกรรมการและ
ทุกคนทาตามหน้าที่ของ
ตนเอง
2) บทบาทหน้าที่ของ
ประชาสัมพันธ์ด้วยการ
คณะกรรมการ
ปฏิบัติเป็นตัวอย่างและ
กองทุนแม่ฯ ด้านการ
เชิญชวนประชาชนให้เกิด
ประชาสัมพันธ์ให้
ความศรัทธาและสมัคร
ประชาชนในหมู่บ้าน
เป็นสมาชิกกองทุนแม่ฯ
และประชาชนทั่วไปมี
ความศรัทธากองทุนแม่ฯ
3) บทบาทหน้าที่ของ
ติดตามดูแลสมาชิก
คณะกรรมการ ด้านการ อย่างใกล้ชิดเป็นประจาทุก
ดูแลครัวเรือนสมาชิก
เดือน
กองทุนแม่ฯ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
4) ระเบียบบริหาร
มี เป็นลายลักษณ์
จัดการกองทุนแม่ฯ
อักษร และถือปฏิบตั ิ
ที่เป็นของหมู่บ้านเอง
ร่วมกันอย่างเคร่งครัด

มีการจัดตั้ง
มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการและทาตาม คณะกรรมการแต่ไม่ทาตาม
หน้าที่ของตนเองบางส่วน บทบาทหน้าที่ของตนเอง

ไม่มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยการ
ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
เชิญชวนประชาชนให้สมัคร
เป็นสมาชิกกองทุนแม่ฯ
เพียงอย่างเดียว

ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์

ติดตาม ดูแลสมาชิก
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปีละ 4 - 6 ครั้ง

ติดตาม ดูแลสมาชิก
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปีละ 1 - 3 ครั้ง

ไม่ได้ตดิ ตาม
ดูแลสมาชิกตามที่
ได้รับมอบหมาย

มี เป็นลายลักษณ์
อักษร แต่ไม่ได้ถือปฏิบตั ิ

มี แต่ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร แต่ถือปฏิบัติร่วมกัน

5) การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกมากกว่า
สมาชิกในการดาเนินงาน ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน (ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ
ร่วมติดตาม และร่วมรับ
ประโยชน์)

สมาชิก ร้อยละ
50 - 80 มีส่วนร่วม

สมาชิกน้อยกว่า
ร้อยละ 50 มีส่วนร่วม

สมาชิกไม่มี
ส่วนร่วมแต่อย่างใด

อยู่ไม่ครบเต็มจานวน
แต่คงเหลือมากกว่า
ร้อยละ 50 (ของจานวน
เงินฯ 8,000 บาท)
เหลือเงินฯ
จานวน ...............บาท

อยู่ไม่ครบเต็มจานวน
และคงเหลือน้อยกว่า
ร้อยละ 50 (ของจานวน
เงินฯ 8,000 บาท)
เหลือเงินฯ
จานวน ...............บาท

ไม่มีเงินคงเหลือ
แล้ว

ไม่มี

2. การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
6) จานวนเงิน
พระราชทานขวัญถุง
8,000 บาท

อยู่ครบเต็มจานวน
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7) การจัดทาบัญชี
ในการรับ - จ่าย
เงินกองทุนแม่ฯ

ตัวบ่งชี้/ค่าคะแนน
3
มี ถูกต้องตามหลัก
บัญชี และเป็นปัจจุบัน

2
มี ถูกต้องตามหลัก
บัญชี แต่ไม่เป็นปัจจุบัน

8) การสมทบเงินทุนด้วย
สมาชิกร่วมบริจาค
สมาชิกร่วมบริจาค
วิธีแห่งศรัทธา
ในวันแรกเข้าและบริจาค ในวันแรกเข้าและบริจาค
(การบริจาค)
เป็นรายเดือน หรือรายปี เพิ่มเติมบ้างเป็นครั้งคราว
หรือตามที่เห็นร่วมกันเป็น
ประจา
9) การสมทบเงินด้วยวิธี
มี เป็นประจาทุกปี
มี ปีละ 3 - 5 ครั้ง
แห่งปัญญา (เช่น การจัดงาน ไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง
/กิจกรรม, การขอรับ
การสนับสนุนจาก
กองทุนอื่น ๆ/อบต./
NGOs/โครงการของรัฐ)
3. การดาเนินงานด้านยาเสพติด
10) กิจกรรมกองทุนแม่ฯ
จัดเป็นประจา
จัดปีละ 4 - 6 ครั้ง
ในการป้องกันและแก้ไข ทุกเดือน
ปัญหายาเสพติด
(เช่น การให้ความรู้, ตั้ง
จุดตรวจ ฯลฯ)
11) กิจกรรมกองทุนแม่ฯ
เพื่อเด็ก เยาวชน และ
กลุ่มเสี่ยง (เช่น กิจกรรม
เกี่ยวกับการออกกาลังกาย
การส่งเสริมการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ)

มี ปีละ 6 ครั้งขึ้นไป

มี ปีละ 3 - 5 ครั้ง

1
0
มี ไม่ถูกหลักบัญชีแต่เป็น
ไม่มีการจัดทา
การจัดทาบัญชี
บัญชี
อย่างง่าย
สมาชิกร่วมบริจาค
ในวันแรกเข้าเท่านั้น

ไม่มีการสมทบ
เงินทุน

มี ปีละ 1 - 2 ครั้ง

ไม่มีการสมทบ
เงินทุน

จัดปีละ 1 - 3 ครั้ง

ไม่มีการจัดให้
ความรู้โดย
กองทุนแม่ฯ

มี ปีละ 1 - 2 ครั้ง

ไม่มีการจัด
กิจกรรมโดย
กองทุนแม่ฯ

12) การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้เห็น
โทษภัยของยาเสพติด
(เช่น เดินพาเหรด,
จัดป้ายแจ้งเตือน ฯลฯ)

กองทุนแม่ฯ รณรงค์
กองทุนแม่ฯ รณรงค์
กองทุนแม่ฯ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษ ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษ
ภัยของยาเสพติด ปีละ
ภัยของยาเสพติด ปีละ
ภัยของยาเสพติด ปีละ
7 ครั้ง ขึ้นไป
4 - 6 ครั้ง
1 - 3 ครัง้

ไม่มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โดย
กองทุนแม่ฯ

13) การค้นหา/สารวจ
ผู้เสพยาเสพติดที่อยู่ใน
หมู่บ้านด้วยสันติวิธี

มีการค้นหา/สารวจผู้
เสพเพื่อบาบัดแก้ไข
ทุกเดือน

ไม่มีการค้นหา/
สารวจผู้เสพเพื่อบาบัด
แก้ไข

มีการค้นหา/สารวจผู้
เสพเพื่อบาบัดแก้ไข
ปีละ 4 - 6 ครั้ง

การค้นหา/สารวจ
ผู้เสพเพื่อบาบัดแก้ไข
ปีละ 1 - 3 ครั้ง
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ตัวบ่งชี้/ค่าคะแนน
3

2

1

14) กองทุนแม่ฯ
14.1) ช่วยเหลือและมี
ช่วยเหลือผูเ้ สพที่กลับตัว การเตรียมความพร้อม
หรือผ่านการบาบัดรักษา
14.2) ภายในหมู่บ้าน
และเตรียมความพร้อม ไม่มผี ู้เสพ
ของชุมชนและครอบครัว
เพื่อให้โอกาสคนกลุม่ นี้
กลับเข้าสู่ชุมชน (เพื่อลด
ความเสีย่ งที่จะกลับไปมี
พฤติกรรมเช่นเดิม)

กองทุนแม่ฯช่วยเหลือ
ให้ได้รับการบาบัดรักษา
แต่ไม่มีการเตรียมความ
พร้อมปรับแนวคิดของ
ชุมชนและครอบครัว
เพื่อให้โอกาสคนกลุม่ นี้
กลับเข้าสู่ชุมชน

15) มีการส่งเสริมอาชีพ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพ
หรือหางานให้ทาสาหรับ
ผู้ผ่านการบาบัดรักษาใน
ระบบสมัครใจหรือบังคับ
บาบัด

มีการส่งเสริมอาชีพ
มีการส่งเสริมอาชีพ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพ และ เพียงอย่างเดียว สาหรับ
มีงานให้ทา สาหรับ
ผู้ผา่ นการบาบัดรักษาฯ
ผู้ผ่านการบาบัดรักษาฯ
ไม่ครบทุกคน

15.1) มีการส่งเสริม
อาชีพ เพิ่มทักษะด้าน
อาชีพ และมีงานให้ทา
สาหรับทุกคน
15.2) ภายในหมู่บ้าน
ไม่มีบุคคลที่ต้องเข้ารับการ
บาบัดรักษาฯ

0

กองทุนแม่ฯ ไม่ได้
กองทุนแม่ฯ
ช่วยเหลือให้ได้รับการ
ไม่ได้ดาเนินการ
บาบัดรักษาแต่มีการเตรียม ด้านนี้
ความพร้อมปรับแนวคิดของ
ชุมชนและครอบครัวเพื่อให้
โอกาสกลับเข้าสู่ชุมชน

กองทุนแม่ฯ
ไม่ได้ดาเนินการด้าน
นี้

4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
16) การเป็นแหล่งศึกษา
ดูงานกองทุนแม่ฯ ของ
องค์กรหรือหมู่บ้าน
อื่น ๆ/คณะกรรมการ
กองทุนแม่ฯ ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่หมู่บา้ น/
หน่วยงานอื่น ๆ
(ให้เลือกตอบระหว่าง
ข้อ 16.1) หรือ 16.2)
เพียงข้อเดียวเท่านั้น)

16.1)
องค์กรหรือหมู่บ้านอื่น
มาศึกษาดูงานเป็นประจา
ปีละ 3 ครั้งขึ้นไป
....................................
16.2)
มีคณะกรรมการ
กองทุนแม่ฯ ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่หมู่บา้ น/
หน่วยงานอื่น ๆ ปีละ 6
ครั้งขึ้นไป

องค์กรหรือหมู่บ้านอื่น
องค์กรหรือหมู่บ้านอื่น
มาศึกษาดูงานปีละ 2 ครั้ง มาศึกษาดูงานปีละ ๑ ครั้ง
..............................
มีคณะกรรมการ
กองทุนแม่ฯ ได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่หมู่บา้ น/
หน่วยงานอื่น ๆ ปีละ
4 - 6 ครั้ง

................................
มีคณะกรรมการ
กองทุนแม่ฯ ได้รับเชิญเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้
ให้แก่หมู่บ้าน/หน่วยงาน
อื่น ๆ ปีละ 1 - 3 ครั้ง

ไม่มีการเข้ามา
ศึกษาดูงานใน
กองทุนแม่ฯ
...............................
คณะกรรมการ
กองทุนแม่ฯ ไม่ได้
รับเชิญให้เป็น
วิทยากรถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่
หมู่บ้าน/หน่วยงาน
อื่น ๆ หรือ
ในหมู่บ้านไม่มี
คณะกรรมการฯ
ที่เป็นวิทยากรฯ
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ประเด็น/ตัวชี้วัด
17) การเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกับกองทุนแม่ฯ
ของหมู่บ้านอื่น ๆ
(มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์, ปรึกษา
หารือ, ให้ความร่วมมือ
หรือทากิจกรรมร่วมกัน)
18) วิทยากร
กระบวนการกองทุนแม่ฯ
ที่เป็นคนในชุมชน

ตัวบ่งชี้/ค่าคะแนน
3
มีการเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกับกองทุนแม่ฯ
ของหมู่บ้านอื่น มากกว่า
4 กองทุน

มีคนในชุมชนที่มี
จิตอาสาเป็นวิทยากร และ
ได้ปฏิบัตหิ น้าทีต่ ามบทบาท
ของวิทยากรอย่างเต็มที่
19) การทบทวน สรุป
มีการทบทวน
บทเรียน และพัฒนาการ วิเคราะห์สถานการณ์
ทางานของหมู่บ้าน
กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น
กองทุนแม่ฯ
ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
และมีการพัฒนาปรับเปลีย่ น
ให้เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ

2

1

มีการเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกับกองทุนแม่ฯ
ของหมู่บ้านอืน่ 3 – 4
กองทุน

มีการเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกับกองทุนแม่ฯ
ของหมู่บ้านอื่น 1 - 2
กองทุน

มีคนในชุมชนเป็น
วิทยากร และได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทของ
วิทยากรบ้าง
มีการทบทวน
วิเคราะห์สถานการณ์
กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้นบ้าง
และมีการพัฒนา
ปรับเปลีย่ นบ้างพอสมควร

มีคนในชุมชนได้รับ
คัดเลือกเป็นวิทยากร
แต่ยังไม่ได้ทาหน้าที่

0
ไม่มีการ
เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกับ
กองทุนแม่ฯ
ของหมู่บ้านอื่น
ๆ

ไม่มีใครใน
ชุมชนเป็น
วิทยากร
กระบวนการฯ
มีการทบทวนวิเคราะห์
ไม่เคยมี
สถานการณ์ที่ผ่านมา
การสรุป
แต่ไม่ได้นาไปพัฒนา
ทบทวนเลย
ปรับเปลีย่ นการดาเนินงาน

ส่วนที่ ๓ ปัญหา/อุปสรรค และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (หากมีรายละเอียดมากให้แนบท้าย)
ปัญหา/อุปสรรค .........................................................................................................................................................................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................................................................
ผลการตรวจสุขภาพ พบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนนี้ มีสขุ ภาพอยู่ในระดับ
A
B
C
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ลงชื่อ............................................
(.............................................)
............/................../...............

ผู้ตรวจสุขภาพ
ลงชื่อ............................................
(.............................................)
............/................../...............
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การคิดค่าคะแนน
1) รวมคะแนนที่ได้แต่ละข้อ ดังนี้
ข้อที่ตอบตัวบ่งชี้ช่องแรก มีค่าคะแนน = 3 ข้อที่ตอบตัวบ่งชี้ช่องถัดไป มีค่าคะแนน = 2, 1 และ 0 ตามลาดับ
2) ปรับคะแนนที่ได้ เป็นร้อยละ
ค่าคะแนนรวมที่ได้ X 100
ค่าคะแนนเต็ม
ค่าคะแนนเต็มคิดจากการตอบข้อคาถามทัง้ 19 ข้อ แต่ละข้อมีคะแนนสูงสุด 3 คะแนน (ค่าคะแนนเต็ม = 19 x 3 = 57)
ดังนั้น ปรับคะแนนที่ได้ เป็นร้อยละ
ค่าคะแนนรวมที่ได้ X 100
57
ระดับสุขภาพของ
กองทุนแม่ฯ
A

ค่าคะแนนที่ได้
มากกว่า หรือ เท่ากับ
ร้อยละ 80

B

มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 50
แต่ไม่ถึงร้อยละ 80

C

น้อยกว่าร้อยละ 50

หมายถึง
กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง
หมู่บ้านชุมชนมีระบบเฝ้าระวังอย่างยั่งยืน สามารถเป็น
ศูนย์เรียนรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง
หมู่บ้านชุมชนมีการเฝ้าระวัง
หากได้รับการพัฒนาศักยภาพในบางด้านจะสามารถเป็น
ศูนย์เรียนรู้ได้
กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ต้องมีการปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติสาหรับพัฒนากรในการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.จัดทาแผนการติดตามสนับสนุนการดาเนินในระดับหมู่บ้าน
2.จัดทาฐานข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นปัจจุบัน
3.ร่วมการจัดกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกครั้ง
4.รายงานการดาเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินให้อาเภอ จังหวัด และกรมทราบอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
โดยจังหวัดรายงานถึงกรมฯ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
รายงานผลการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินภาพรวมจังหวัด
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ทบทวนข้อมูลศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ภายใน 30 มิถุนายน ของทุกปี
ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
รายงานผล ภายใน 31 มีนาคม ของทุกปี
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กลไกการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน และเทคนิคการทางานกองทุนชุมชน
กลไกการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน
เนื่ อ งจาก ส านั ก พั ฒ นาทุ น และองค์ ก รการเงิ น
ชุ ม ชน มี บ ทบาทภารกิ จ ในการเสริ ม สร้ า งทุ น ชุ ม ชนให้ มี
ธรรมาภิบาล โดยทุนชุมชนต้องมีการบริหารโครงการ บริหาร
หนี้ และบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนมีอาชีพ รายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง มีความรู้ และ
วินัยทางการเงินรวมถึงเป็ นหลั ก ประกัน ในการด าเนิ น ชี วิ ต
อย่างมีความสุข ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ สานักพัฒนาทุนฯ ได้ดาเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชนด้านการบริหารโครงการ
บริหารหนี้ และบริหารสัญญา ร่วมกับสานักงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี โดยให้อาเภอแต่งตั้ง ทีม คู่หู คู่คิด “Move for
fund team” เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานทุ นชุมชน
ซึ่งประกอบด้วย พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน / พัฒนากร
ผู้ประสานงานตาบล ปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ปราชญ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน และ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน โดยมีภารกิจ ดังนี้
1) ส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชนด้วยแบบประเมินธรรมาภิบาล
2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนในการกู้เงินไปประกอบอาชีพ
3) ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารโครงการ บริ ห ารสั ญ ญา และการบริ ห ารหนี้ ด้ ว ย Mobile Clinic
สร้างสุขกองทุนชุมชน
4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเชิงคุณภาพ
5) ส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกองทุนชุมชน
6) ส่งเสริมให้สมาชิกครัวเรือนให้มีการลด ปลดหนี้กองทุนที่กู้ยืม
7) เฝ้าระวังปัญหาข้อร้องเรียนอันอาจจะเกิดขึ้นของกองทุนต่าง ๆ
8) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน และส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน
9) ติดตามผลการดาเนินงานกองทุนชุมชน
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15 เทคนิคการทางานกองทุนชุมชน
“ให้คนสนุกแบบไม่สลบ ให้งานมันจบแบบประสบผลสาเร็จ”
จากการดาเนินงานกองทุนชุมชนต่าง ๆ พี่น้องพัฒนากรในพื้นที่ ได้สะท้อนปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารจัดการคน และการบริหารจัดการกลุ่ม ซี่งมีแบบวัดจากการประเมินศักยภาพ
กองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน จึงได้ระดมความคิดเห็น
จาก พี่น้องชาว พช. ทั้งในระดับจังหวัด และอาเภอ ในการขจัดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การทางาน
กองทุนชุมชน บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ดังนี้
1. เน้นย้าภารกิจให้ชัดเจน โดย จัดประชุม อบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ แนวทาง
ปฏิบัติ การบันทึกการประชุม การจัดทาระบบบัญชี การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการทางาน และมอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ทบทวนระเบี ย บ แนวทาง ให้ เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งส ารวจความต้อ งการของสมาชิ ก
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. กาหนดวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน และประกาศให้ทราบทั้งทางวาจา และเอกสาร และปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดอย่ างเคร่ งครั ด สม่าเสมอ เช่น กาหนดวันส่ งสั จจะให้ ชัดเจน ออกหนังสื อแจ้งเตือนลู กหนี้ก่อน
กาหนดเวลาชาระหนี้ นัดประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน กาหนดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกลุ่ม ให้
เป็นประเพณีของชุมชน
4. ติดตามร่วมกับคณะกรรมการหลังจากการให้ยืมเงินเพื่อตรวจสอบการใช้เงินตามวัตถุประสงค์
5. ส่งเสริม ให้คณะกรรมการและสมาชิก มีวินัยในการออม จัดทาบัญชีครัวเรือน ความรู้
ความเข้าใจ การออมเชิงคุณภาพ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึกเรื่องสาธารณประโยชน์ในชุมชน
6. ส่ ง เสริ 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
ดาเนินงานกลุ่มฯ
7. ให้คณะกรรมการสร้างแรงจูงใจ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม เช่น มีอาหารเลี้ยง
มีรางวัลในการเข้าร่วมประชุม ลดดอกเบี้ย
8. มีกระดานบอกเล่าข่าวสาร ให้เห็นกันอย่างทั่วถึง
9. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในที่ประชุมประจาเดือนของหมู่บ้าน อย่างสม่าเสมอ
10. จัดตั้งเครือข่ายพี่สอนน้อง
11. มีกิจ กรรมสร้ างความสั มพันธ์ให้ กับคนในชุมชน เช่น ศึกษาดูงาน กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรม มอบของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
12. สาหรับลูกหนี้ที่มีปัญหา ดาเนินการติดตามโดยพบเป็นรายบุคคลเพื่อหาแนวทางร่วม
ในการแก้ปัญหา ปรับโครงสร้างหนี้ และติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด
13. ในกรณีที่ ไม่มีพื้นที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่ร่วมประสานขอใช้สถานที่ราชการ พื้นที่สาธารณะ
ในพื้นที่
14. สร้างคณะกรรมการรุ่นใหม่
15. เจ้าหน้าที่ติดตามให้กาลังใจ สร้างความตระหนัก รับฟังปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อย่าง
ใกล้ชิด และเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ
ที่มา : จากพี่น้องในพื้ นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในการส่งเสริมให้ทุนชุมชน สามารถเป็นที่พึ่ง และ
แก้ไขปัญหา ให้กับคนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงต่อไป
ที่มา : เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการพัฒนากองทุนชุมชน
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