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ประสิทธิภำพ และประสบควำมสำเร็จต่อไป
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ความเป็นมาของโรงเรียนกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพั ฒนาชุมชนพิจารณาคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เ พื่อการผลิตที่มีการบริหารจัดการที่ ดี
มีความเข้มแข็งมีอาคารสถานที่เหมาะสม/ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางสะดวก
มี กิ จ กรรมเครื อ ข่ า ย (ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน) คณะกรรมการมี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ า นบริ ห ารจั ด การ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2554 เดิมใช้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
กลุ่มออมทรัพ ย์เพื่อการผลิต ” จัดตั้งภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 จัดตั้ งเพิ่มภาคละ
1 แห่ง รวม 4 แห่ง และรวมทั้งประเทศ 8 แห่ง โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ”

แนวคิด
โรงเรีย นกลุ่ มออมทรั พ ย์ เ พื่ อการผลิ ต จั ด ตั้ ง ขึ้ นภายใต้ แนวคิ ด “พี่ ส อนน้ อง เพื่ อนสอนเพื่ อน”
โดยเพิ่มบทบาทให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่บริหารจัดการดี มีความเข้มแข็ง ทาหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตทีม่ ีการบริหารจัดการยังไม่เข้มแข็ง และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ
ระหว่างคณะกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อนาองค์ความรู้ หรือประสบการณ์ทไี่ ด้รับไปพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีสถานที่สาหรับการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ที่ตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ภาคเหนือ
1.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปัญจะพัฒนา ตาบลแม่สาว อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ภาคใต้
1.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองมะค่า ตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาคกลาง
1.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองผักนาก ตาบลหนองผักนาก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม ตาบลบ้านขาม อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโจด ตาบลเจ้าท่า อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
1

โครงสร้างโรงเรียนกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการ และการฝึกอบรม
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2) ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3) เลขานุการ
4) เหรัญญิก
5) ผู้ช่วยเหรัญญิก
6) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม
7) กรรมการฝ่ายบริหารจัดการ
8) กรรมการฝ่ายวิชาการ
9) กรรมการฝ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
มีหน้าที่ บริหารจัดการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และบริหารการฝึกอบรมให้
เป็นไปตามหลักสูตร
3. วิทยากร ประกอบด้วย
3.1 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพและ
ผ่านการอบรมด้านการจัดทาหลักสูตร การจัดทาแผนการสอน
3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
มีหน้าทีถ่ ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้เป็นไป
ตามหลักสูตรและแผนการสอน

หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประเด็นวิชาประกอบด้วย
1.1 ปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อปรับฐานการเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคย สร้างบรรยากาศ หาความ
คาดหวัง และกาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
1.2 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิด หลักการ
วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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1.3 แนวทางและวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาแนวทางและ
วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต การจั ด สวั ส ดิ ก าร กิ จ กรรมเครื อ ข่ า ย
การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.4 การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ความเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินสถานะ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของตนเอง และรู้จักวางแผนปรับปรุงพัฒนากลุ่ม
2. หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประเด็นวิชา ประกอบด้วย
2.1ปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้ นเคย หาความคาดหวัง ความรู้เบื้องต้ น
เกี่ยวกับบัญชี และกาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีและทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.3 การจัดทาทะเบียนและเอกสารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.4 การจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.5 เทคนิคการตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. หลักสูตรกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) ประเด็นวิชา ประกอบด้วย
3.1 ปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อละลายพฤติ กรรม สร้ างความคุ้ นเคย หาความคาดหวัง ทดสอบความรู้ เบื้องต้ น
เกี่ยวกับกิจกรรมเครือข่ายและกาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
3.2 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกิจกรรมเครือข่ายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด
หลักการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาเนินงาน และกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3.3 การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ประสบผลสาเร็จเป็นการเรียนรู้จาก
องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์จริงของกลุ่มที่มีการบริหารจัดการประสบผลสาเร็จ
3.4 การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการบริหาร
จัดการกิจกรรมเครือข่าย
ทั้งนี้ การฝึกอบรมทุกหลักสูตรจะมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม ซึ่งผู้ผ่านการประเมินจะ
ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมการพัฒนาชุมชน
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หลักสูตรการบริหารจัดการกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย การบริหารคน การบริหารเงินทุน
การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม การจัดทาทะเบียน / บัญชี รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง การอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อนาไปพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ของตนเองให้มี การบริหารจัดการที่ดีและเข้มแข็งขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการ
กลุ่มของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มีการบริหารจัดการประสบผลสาเร็จ มาถ่ายทอด
แก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการจัดการกลุ่ม โดยใช้
แนวคิด “พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปบริหารจัดการกลุ่มของตนเองได้

เนื้อหาสาคัญของหลักสูตร ประกอบด้วย
1. การปรับฐานการเรียนรู้
2. การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. แนวทางและวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ความเข้มแข็ง

กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สถานที่
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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การดาเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มดาเนินการครั้งแรก 2 แห่ง
ณ ตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จั งหวัดเชี ยงใหม่ และต าบลละงู อาเภอละงู จังหวั ดสตูล ในวั นที่ 6มีนาคม พ.ศ. 2517
และถือวันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่ มออมทรัพย์ เพื่ อการผลิ ต เป็ นการผสมผสานระหว่ างแนวคิ ด ของสหกรณ์ การเกษตร เครดิ ตยู เนี่ ยน
และสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ทาให้คนมีคุณธรรม มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย

แนวคิด
แนวคิดที่ 1 การรวมคนในหมู่บ้าน ชุมชนให้ช่วยเหลือซึ่งกั นและกัน โดยรวมคนที่ มีฐานะแตกต่างกันให้ช่วยเหลือกั น
อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “จนเงินแต่ไม่จนน้าใจ”
แนวคิ ด ที่ 2 การแก้ไ ขปัญ หาการขาดแคลนเงิ นทุ นโดยการรวมกลุ่มออมเงิ น แล้วให้ส มาชิ กกู้ ยืมเป็นทุ น
ในการประกอบอาชีพ
แนวคิด ที่ 3 การนาเงินทุ นไปใช้ด าเนินการ ด้ วยความขยัน ประหยัด ถู กต้องเพื่อให้ไ ด้ ทุนคื น และมีกาไร
เป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
แนวคิดที่ 4 การลดต้นทุนในการครองชีพ โดยให้สมาชิกมีการจัดตั้ง ศูนย์สาธิตการตลาดเป็นการรวมตัว
กันซื้อรวมตัวกันขาย สามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคและปัจจัยการผลิตได้

หลักการ
การด าเนิ นงานกลุ่ มออมทรัพ ย์ เ พื่ อการผลิ ต เป็ นการรวมตั วของประชาชน บริ ห ารจั ด การโดย
ประชาชนและเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน มีหลักการดาเนินงาน ดังนี้
1. ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของ เป็ น การสร้ า งความรู้ สึ ก การเป็ น เจ้ า ของให้ กั บ สมาชิ ก ทุ ก คน ท าให้ เ กิ ด
ความรับผิดชอบ และช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการดาเนินงานของกลุ่ม
2. การพึ่งตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัด และอดออม โดยนาเอาคุ ณสมบัติพิเศษ 2 ประการของชุมชน คื อ
ความซื่ อสั ตย์ และ ความอดทน มารวมกันในรูปกลุ่มทาให้ มีเ งินทุนของชุ มชนเป็ นของตนเอง ลดการ
พึ่งพา แหล่งทุนจากภายนอกหมู่บ้าน
3. หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ คือ
ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ
4. หลักการควบคุมกันเอง สมาชิกกลุ่มฯทุกคนจะต้องให้ความสนใจดูแลความเคลื่อนไหวและตรวจสอบซึ่งกันและกัน
7

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง และ
เพื่อนสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ
เพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จ ชุ มชน โดยการระดมเงิ นออม จั ด ตั้ ง เป็ นกองทุ นทาให้ ชุมชนมี แ หล่ ง เงิ นทุ น
ในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ใช้ตามความจาเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ สามารถเพิ่ม
รายได้ให้ กับครอบครัวเพื่อพัฒนาสังคมโดยการปลู กฝัง คุณธรรม 5 ประการ ปลูกฝังวิถี ประชาธิ ปไตย
ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือ เอื้ออาทรต่อกัน ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความเท่าเทียมกันของสมาชิก
คุณธรรมของสมาชิก ซึ่งมี 5 ประการ ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ต่อกัน
หมายถึ ง การสร้างสั จ จะต่ อตนเองในการประหยั ด อดออมอย่ างสม่ าเสมอ และการซื่อสั ตย์ ต่ อกลุ่ ม
ในการถือหุ้นหรือฝากเงินในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เมื่อกู้เงินไปแล้ว ก็ใช้เงินคืนตามสัญญา
2. ความเสียสละ
หมายถึง ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เช่น หากเพื่อนมีความเดือดร้อน
ก็ จ ะให้ เ พื่ อนได้ กู้เ งิ นก่ อน ซึ่ ง การเสี ย สละนี้ จ ะเป็ น การ ผู กมิ ต รไมตรี ร ะหว่ า งสมาชิ ก สร้ างนิ สั ย ให้ เ ห็ น
แก่ประโยชน์ของส่วนรวม
3. ความรับผิดชอบ
หมายถึง การร่วมมือกับกลุ่มในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอต่อการบริหารงานกลุ่ม ความรับผิดชอบ ดังกล่าวจะทาให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถ
แก้ปัญหาของสมาชิกได้ อย่างมีพลัง
4. ความเห็นอกเห็นใจ
หมายถึง ความรู้สึกร่วมภายในใจของเพื่อนสมาชิก ที่เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน หากเกิด
ความเข้าใจต่ อกั นแล้ วจะทาให้ กิจ กรรมที่ ทาร่ วมกั น ทุ กอย่ า งราบรื่ นไปได้ ด้ ว ยดี ความเห็ นอกเห็ นใจ
อาจแสดงออกด้ วยการกล่ าวคาพู ด ที่ ดี เช่ น การให้ กาลั ง ใจแก่ คณะกรรมการที่เ สี ย สละแรงกายแรงใจ
มาทางานให้กับกลุ่ม เป็นต้น
5. ความไว้วางใจกัน
หมายถึ ง การแสดงความรู้ สึ ก ทางบวกต่ อ ความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ การเข้ า ร่ วม เป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม เช่ น
การไว้วางใจเพื่อนสมาชิกที่กู้เงินไปว่านาเงินไปใช้ ในทางที่เป็นประโยชน์และจะนาเงินมาชาระคืนได้ ความไว้วางใจ
ต่ อ การท าหน้ า ที่ ของคณะกรรมการ เป็ น ต้ น ความไว้ ว างใจดั ง กล่ า วจะน ามาซึ่ ง ความยุ ติ ธ รรม
ที่สมาชิกทุกคนจะได้รับบริการจากกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน
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แนวทางและวิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แนวทางและวิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องเป็นไปตามวิธีการที่สาคัญ ดังนี้
1. จานวนเงินสัจจะสะสมให้เป็นไปตามความสมัครใจที่จะออมตามศักยภาพของสมาชิก โดยมุ่งเน้น ความ
สม่าเสมอในการส่ง และสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้เมื่อสิ้นปีปิดบัญชีงบดุลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. การส่งเงินสัจจะสะสม สมาชิกหรือผู้แทนครัวเรือนที่เป็นสมาชิก ต้องนาส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทาการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามวัน เวลา และสถานที่ ๆ กลุ่มกาหนด และให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตรวบรวมเงินสัจจะฝากเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายใน 3 วันทาการ
3. ห้ามมิให้ส่งเงินสัจจะสะสมล่วงหน้าก่อนระยะเวลาที่สมาชิกได้ให้สัจจะไว้กับกลุ่ม ยกเว้นกรณีจาเป็น ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
4. การรั บ เงิ น สั จ จะสะสมหรื อ รั บ ช าระคื น เงิ น กู้ ยื ม ของสมาชิ ก กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ให้
คณะกรรมการรวบรวมเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายใน 3 วันทาการ
เมื่อมีสมาชิกยื่นขอกู้เงิน ให้เบิกถอนเงินจากธนาคารตามระเบียบเบิกจ่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จะนาเงินดังกล่าวข้างต้นจ่ายให้สมาชิก โดยไม่ผ่านระบบบัญชีธนาคารไม่ได้
5. การดาเนินธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกประเภท ให้ดาเนินการผ่านระบบ
บัญชีธนาคารทุกครั้ง
6. ห้ามมิให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด (15% ต่อปี)
7. ห้ามมิให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดาเนินกิจกรรมในลักษณะเข้าข่ายต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

วิธีการบริหารจัดการกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การบริหารคน บริหารเงินทุน และบริหารกิจกรรมกลุม่
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มี 3 ประเภท คือ
1.สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาในหมู่บ้านหรือตาบลทุกเพศ ทุกวัย ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ ม
ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
2.สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่ม องค์กร ภายในหมู่บ้านหรือตาบล ที่ทางราชการสนับสนุนและรับรองฐานะที่
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
3.สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ข้าราชการ คหบดี ภิกษุ สามเณร บุคคลที่มีความสนใจ และให้การสนับสนุนกลุ่ม
โดยไม่หวังผลตอบแทนตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
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การสมัครเป็นสมาชิก
1.ยื่นคาขอเป็นสมาชิก ณ ที่ทาการกลุ่ม
2.เงื่อนไขการรับสมัครเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกลุ่ม

การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบของกลุ่ม
4. ที่ประชุมมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด

บทบาทหน้าที่ของสมาชิก
1. รู้และเข้าใจแนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม
2. รู้ที่จะเลือกคนดีเป็นกรรมการ
3. รู้กติกาและรู้ที่จะปฏิบัติตาม
4. รู้หน้าที่และความรับผิดชอบ
5. รู้กิจกรรมและการดาเนินงานของคณะกรรมการ
6. รู้วิธีการตรวจสอบ

คณะกรรมการกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ แต่ละคณะไม่ควรน้อยกว่า
3 คน โดยวาระการดารงตาแหน่ง คราวละไม่เกิน 4 ปี

โครงสร้างและบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่
• กาหนดระเบียบข้อบังคับ
• จัดทาบัญชีและทะเบียนเอกสารต่าง ๆ
• บริหารงานของกลุ่ม
2. คณะกรรมการเงินกู้ มีหน้าที่
• พิจารณาคาร้องขอกู้เงินของสมาชิก
• ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
• เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ กรณีสมาชิกผิดสัญญา
• เยี่ยมเยียน/ช่วยเหลือให้คาแนะนาแก่สมาชิก
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
• ตรวจสอบบัญชี
• ตรวจสอบทะเบียนเอกสาร
• ตรวจสอบการดาเนินงานของกรรมการกลุ่ม
4. คณะกรรมการส่งเสริม มีหน้าที่
• ชักชวนผู้สนใจสมัครใจเป็นสมาชิกกลุ่ม
• เสริมสร้างความเข้าใจในหลักการกลุ่ม
• เผยแพร่ผลการดาเนินงาน

การดาเนินงานของคณะกรรมการ
1. มีนโยบาย โครงการ/กิจกรรมและแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีการบริหารเชิงธุรกิจ
4. ส่งเสริม ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิก
5. มีการประชุมสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7. มีแผนการติดตาม/ ตรวจสอบ และประเมินผล

การกาหนดกติกา หรือข้อบังคับ
1. เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในการประชุมใหญ่ประจาปี
2. ทุกคนทราบและเข้าใจตรงกัน
3. ทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
4. มีการปรับปรุงแก้ไขโดยการประชุมใหญ่ประจาปี

การบริหารเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อาจได้มาจากเงินต่าง ๆ ดังนี้
1. เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียม และเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญา
2. เงิ นสั จจะสะสม เป็ นเงิ นที่ได้ จากการออมของสมาชิกจ านวนเท่ า ๆกันทุ กเดื อน เพื่ อใช้ เป็ นทุ นในการดาเนิ นงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งจะจ่ายเงินคืนเมื่อขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเท่านั้น โดยกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทน
ให้สมาชิกในรูปของเงินปันผล
3. เงินสัจจะสะสมพิเศษ เป็นเงินรับฝากจากสมาชิกที่มีเหลือและประสงค์จะฝากไว้กับกลุ่ม ซึ่งสามารถถอน
ไปใช้ได้ตามความจาเป็น และจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลตามระเบียบกลุ่ม
4. เงินอุดหนุน กลุ่มอาจได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ
5. เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ
6. รายได้อื่น ๆ เช่น เงินทุนสารอง ดอกเบี้ย เงินบริจาค
11

ประเภทของเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เงิ นทุ นด าเนินการ เป็ นเงิ นทุ นที่ นาไปทากิ จกรรมของกลุ่ ม เช่น การให้ กู้ยื ม การบริ หารศู นย์ ส าธิ ต
การตลาด ยุ้งฉาง ธนาคารข้าว โรงสี ปั๊มน้ามัน เป็นต้น เงินจานวนนี้ได้มาจากเงินสะสมของสมาชิก เงินที่รับฝาก
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หากสมาชิกผู้ใดลาออก จะต้องคืนเงินสะสมแก่สมาชิกผู้นั้น
2. เงินทุนสาหรับใช้เป็นค่าใช้สอย เป็นเงินทุนสาหรับใช้จ่ายในการบริหารงานของกลุ่ม เช่น ค่าสมุด ดินสอ
ปากกา อุปกรณ์ส านั กงาน รวมถึง ค่าใช้ จ่ายในการประสานงานต่าง ๆ เงิ นจ านวนนี้ไ ด้มาจากค่าสมั คร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินจากการจัดสรรผลกาไรบางส่วนที่ระบุให้นามาใช้ในการบริหารจัดการ
ทั้ง นี้ การเก็บรักษาเงิ นทุ นของกลุ่ มออมทรัพ ย์เ พื่อการผลิต ทาได้ โดยการฝากไว้ กับธนาคาร แยกเป็ น
2 บัญชี คือ
1. บัญชีฝากประจา ได้แก่ เงินสัจจะสะสมของสมาชิก และเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เป็นเงินทุนของกลุ่ม
2. บัญชีเผื่อเรียก ได้แก่ เงินค่าสมัคร เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าปรับ ค่าบริการต่าง ๆ

การเก็บรักษาเงินทุนของกลุ่ม
กรมการพัฒนาชุมชน มีแนวทางและคาแนะนาให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต นาเงินสัจจะสะสม
เงินชาระคืนเงินกู้หรือเงินรับอื่น ๆ จากสมาชิกในแต่ละเดือน “ นาฝากธนาคารก่อนที่จะปล่อยให้สมาชิกกู้ยืม”
ซึ่งแนวทางดังกล่าวกลุ่มอาจจะเห็นว่าเป็นการไม่สะดวก ยุ่งยาก เสียเวลา แต่การนาเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ทุกครั้งที่มีการรับเงิน - จ่ายเงิน จะมีข้อดี ดังนี้
1.ป้องกันปัญหาการทุจริตของกลุ่ม เพราะว่า ถ้ากลุ่มใดที่เก็บเงินสัจจะแล้วให้เหรัญญิกหรือคณะกรรมการ
ถือเงินสด อาจเกิดความเสี่ยงที่กรรมการจะนาเงินไปใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็นกรณีปัญหาการร้องเรียนส่วนใหญ่
และสมาชิ กกว่ าจะได้ เ งิ นคื น ต้ องมี ก ารฟ้ องร้ อง การนาเงิ นฝากเข้ าบั ญ ชี ธ นาคาร จึ ง เป็ นการป้ องกั น
ไว้ก่อน ดีกว่าปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขในภายหลัง
2.สะดวกต่อการจัดทาบัญชีและการตรวจสอบบัญชี เพราะถ้านาเงินสัจจะที่เก็บจากสมาชิกฝากเข้าบัญชี
ธนาคารทุกครั้ง จะทาให้ผู้ทาหน้าที่จัดทาบัญชี บันทึกรายการในระบบบัญชีต่าง ๆ ของกลุ่มได้อย่างถูกต้อง
รวมทั้งทาให้สามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างเป็นระบบ

การบริหารกิจกรรมกลุ่ม
การบริหารกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกและใช้
คุณธรรม 5 ประการ เป็นสาคัญ ดังนี้
1. ทางานในรูปคณะกรรมการ โดยสมาชิกเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม
2. สมาชิกร่วมกันกาหนดระเบียบ ข้อบังคับ และสมาชิกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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3. มีการจัดทาบัญชี ทะเบียน เอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
4. มีการตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
5. มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กิจกรรมพื้นฐานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย
1. การดาเนินการทางการเงิน
ส่งเสริมให้สมาชิกนาเงินมาออมทรัพย์ในรูปของเงินค่าหุ้น โดยจะต้องมาสะสมเงินค่าหุ้นอย่างสม่าเสมอ
เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” เพื่อเป็นกองทุนสาหรับสมาชิก ที่เดือดร้อนให้กู้ยืมเมื่อถึงคราวจาเป็น
2. การดาเนินธุรกิจ
เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลื อและแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนของชุมชน เช่น ศูนย์ส าธิตการตลาด ยุ้งฉาง
ปั๊มน้ามัน ลานตากผลผลิต โรงสีข้าว กองทุนปุ๋ย เป็นต้น เป็นการฝึกหัดการดาเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม โดย
มุ่งหวังผลกาไร เพื่อนาไปดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยังสนับสนุนเงินกู้
ให้กับสมาชิกที่เป็นชาวบ้านในชุมชน นาไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ และใช้ศูนย์สาธิตการตลาดเป็น
แหล่งกระจายสินค้า
3. การจัดสวัสดิการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องนาเงินจากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี มาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนการศึกษา ทุนสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงต้องส่งเสริมสมาชิกในการพัฒนา
อาชีพ ให้เ กิด รายได้ โดยกลุ่ มมี บทบาทด้านการสนั บสนุนเงินทุนให้ส มาชิ กนาไปประกอบอาชี พ รวมทั้ ง
ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก ๆ ด้าน

การกู้ยืมเงินของสมาชิก
1. จานวนเงินกู้ยืม ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกลุ่ม และให้กู้เฉพาะบุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น
2. ให้ผู้กู้ยื่นคาขอกู้ตามแบบที่กลุ่มกาหนดต่อคณะกรรมการเงินกู้ ณ ที่ทาการกลุ่มตามวัน เวลา ที่กาหนด
3. ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ทาสัญญาเงินกู้กับกลุ่ม จานวน 3 ฉบับ โดยเก็บไว้ที่คณะกรรมการ 1 ฉบับ ให้ผู้กู้
เก็บ 1 ฉบับ และให้มีผู้ค้าประกันเงินกู้อีก 1 ฉบับ

13

4. การค้าประกันเงินกู้ ผู้ค้าประกันจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น จานวนผู้ค้าประกันให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม
5. การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกาหนด (ไม่เกินร้อยละ 15ต่อปี) สาหรับอัตราค่าปรับกรณี
ผิดสัญญาเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
6. คณะกรรมการต้องทาทะเบียนคุมเงินกู้ และทะเบียนคุมลูกหนี้ ให้เป็นปัจจุบัน
7. การรับคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการนาฝากธนาคาร ภายใน 3 วันทาการ

การจัดสรรผลกาไรของกลุ่ม
การจัดสรรผลกาไรของกลุ่ม มีความสาคัญต่อกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตและต่อสมาชิกมาก
เพราะเป็นการกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกลุ่มฯ ว่าจะจัดสรรผลกาไรจากผลการดาเนินกิจการของ
กลุ่มที่ได้รับในแต่ละปีให้กับสมาชิกในอั ตราเท่าไร นอกจากนี้ การจั ดสรรผลกาไรเป็นการแสดงให้เห็นถึ ง
ความสามารถในการบริหารจั ดการของกลุ่ มด้วย ทั้ง นี้ การจัด สรรผลกาไรของกลุ่ มจะต้ องเป็นไปตาม
ข้อบังคับของกลุ่มควรประกอบด้วย
• จัดสรรเป็นทุนสารองของกลุ่ม เงิ นส่วนนี้เ ป็นเงินทุ นโดยรวมของกลุ่ ม จะนาออกมาใช้ได้ต้องผ่านมติ ที่
ประชุมของกลุ่ม
• จัดสรรเป็นทุนสวัสดิการหรือสาธารณะ กลุ่มสะสมไว้สาหรับใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกและใช้เป็น
สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน
• จัดสรรเป็นทุนขยายงานของกลุ่ม การใช้ทุนประเภทนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
• จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก แบ่งตามสัดส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกผู้กู้แต่ละคนจ่ายให้แก่กลุ่มใน
ระหว่างปีบัญชี
• จัดสรรเงินปันผล แบ่งให้สมาชิกตามสัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีอยู่ในวันสิ้นปีบัญชี
• จัดสรรเป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพื่อรักษาระดับอัตราเงินปันผล ซึ่งจะถอนออกมาใช้ โดยมติ
ของที่ประชุมใหญ่ประจาปีเพื่อจ่ายสมทบเป็นเงินปันผลตามหุ้น
• จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่ประจาปี

ข้อห้าม การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ทาความตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต เพื่อมิให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทาผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 พ.ร.บ.
การประกอบการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522, พ.ศ. 2551 โดยมีข้อห้าม ดังนี้
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1. ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม ฯ
2. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม ฯ กู้เงิน
3. ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ความเสี่ยง (RISK) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง ประสงค์ หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิ ดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจ
เกิ ด ขึ้นในอนาคตและมี ผลกระทบหรื อทาให้ การด าเนิ นงานไม่ ประสบความส าเร็ จ ตามวัต ถุ ประสงค์ แ ละ
เป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง
กระบวนการ การดาเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับและ
ขนาดของความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นในอนาคตอยู่ ใ นระดั บที่ อ งค์ ก รยอมรั บ ได้ ประเมิ นได้ ควบคุ มและ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสาคัญ นั่นคือ “เป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต”
กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) มีกระบวนการ ดังนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน วัดได้ ปฏิบัติได้ สมเหตุสมผล มีกรอบเวลา
2. การระบุความเสี่ยง ความเสี่ยงมีหลายด้านจาเป็นต้องระบุว่าเป็นความเสี่ยงด้านใด เช่น ด้านการเมือง
/สั ง คม ด้ านการเงิ น ด้ านการด าเนิ นงาน ด้ านปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บ ด้ านเทคโนโลยี ด้ านสิ่ ง แวดล้ อม
/ภัยธรรมชาติ
3. การประเมินความเสี่ยง การประเมินต้องระบุปัจจัยความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ผลกระทบ/โอกาส
ที่จะเกิด) รวมทั้งกาหนดวิธีควบคุมและป้องกัน
4. การจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมี 5 แบบ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยง (หยุด/ยกเลิก) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และองค์กรไม่อาจยอมรับได้ จึง
ต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ / กิจกรรมนั้น
2. ควบคุม (ลดโอกาสที่จะเกิด ) เป็นการปรับปรุงระบบการทางาน หรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. กระจาย/ถ่ ายโอน (ผู้ อื่นร่ วมรั บ ) เป็ นการกระจายหรื อถ่ ายโอนความเสี่ ย งให้ ผู้ อื่นช่ วยแบ่ ง ความ
รับผิดชอบ เช่น การจ้างผู้มีความเชี่ยวชาญให้ดาเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หรือจ้างที่ปรึกษาที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมนั้น ๆ
4. ยอมรับ (รับความเสี่ยง) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุม
หรือป้องกันความเสี่ยง
5. การติดตามประเมิ นผล ต้องมีการติดตามผลกระทบต่อวัตถุ ประสงค์ และมีการจัดทารายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง
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ความเสี่ยงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ความเสี่ยงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
• สมาชิกขาดสัจจะ (การส่งเงินสัจจะ การส่งคืนเงินกู้)
• กรรมการไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
• สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
• กรรมการขาดความรู้/ทักษะด้านการบริหารเงินและกิจกรรมของกลุ่ม
• มีการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
• มีการรับฝากเงินจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก หรือให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกู้เงิน
• ไม่นาเงินฝากธนาคาร หรือมีการเก็บเงินไว้กับเหรัญญิก หรือคณะกรรมการ ทาให้เ ป็นปัญหาต่ อการ
ตรวจสอบ และมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้
• ไม่มีการจัดทาระบบบัญชี ปิดงบดุลประจาปี เพื่อแสดงสถานะทางการเงินของกลุ่ม
• ขาดการตรวจสอบบัญชี และเอกสารหลักฐานทางการเงินของกลุ่ม ฯลฯ

การป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีดังนี้
1. ด้านการจัดทาบัญชีและทะเบียนคุม ต้องมีการจัดทาบัญชี งบการเงิน และทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงินได้ เพราะบ่อยครั้งที่กลุ่มออม
ทรัพย์ เพื่ อการผลิ ตประสบปั ญหา คื อ ความไม่พ ร้อมของเอกสาร และความไม่ ถูกต้องของบั ญ ชี ทาให้
การตรวจสอบมีความยุ่งยาก และอาจมีปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้
2. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารคน การบริหารเงินทุน และการบริหารกิจกรรมของกลุ่มต้องมี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ การบริหาร
เงินต้องมีระบบทะเบียน/บัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ต้องมีแผนการดาเนินงาน
มีแ ผนบริห ารความเสี่ย ง ฯลฯ นอกจากนี้ ต้ องมี การพั ฒ นาศั กยภาพคณะกรรมการและสมาชิ กอย่ าง
ต่อเนื่อง
3. ด้านระเบี ยบข้อบั งคั บ จะต้ องมี ระเบีย บ/ข้ อบั งคั บที่ชัดเจน เป็ นปัจ จุบัน ที่ สาคั ญต้ องให้กรรมการและ
สมาชิกรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. ด้านกิจ กรรมของกลุ่ ม เช่น กิจกรรมของกลุ่ม การจัด สวัสดิ การ กิ จกรรมเครือข่าย ต้ องมีการศึกษา
ความเป็นไปได้และจัดทาแผนการดาเนินงานที่รอบคอบ รัดกุมมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตควรกันเงินทุนสารองไว้จากผลกาไรเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่อง
หรือไว้ขยายกิจการ โดยทั่วไปควรกันไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
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แบบแผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ที่

ความเสี่ยง

ปัจจัย/สาเหตุของ การจัดการ/การ
ความเสี่ยง
ควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะ
ดาเนินการ
ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

17

18

19

20

21

22

23

24

(ตัวอย่างการจัดทาระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต)

ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้าน...............................หมู่ท.ี่ ........ตาบล........................
หมวดที่ 1
ว่าด้วยเรื่องทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน.................
หมู่ที่.........ตาบล....................................อาเภอ..................................... จังหวัด..........................
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่..................เดือน...............................พ.ศ..................
ข้อ 3 กลุ่มออมทรัพย์ ใช้ชื่อว่า “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน..........................................”
ข้อ 4 คาขวัญของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน............................คือ วันที่............ของทุก
เดือนเราฝาก ทุกข์ยากเรากู้ ไม่รู้เราถาม
ข้อ 5 สถานที่ตั้งของกลุ่ม ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่................หมู่ที่...........ตาบล....................
อาเภอ....................จังหวัด...........................................
ข้อ 6 ระเบียบนี้จะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีมติของคณะกรรมการ 3 ใน 4
เห็นชอบ หรือสมาชิกเกินกว่าครึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ
หมวดที่ 2
ว่าด้วยเรื่องสมาชิก
ข้อ 7 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน...............................มี 3 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ หมายถึง บุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ในหมู่บ้าน............................................
หมู่ที่............ตาบล...............................อาเภอ........... จังหวัด................. หรือบุคคลที่เป็นสมาชิกของ
กิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตบ้าน.............. เช่น ศูนย์สาธิตการตลาดบ้าน..........เป็นต้น
2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง กลุ่ม เช่น กลุ่มอาชีพ ศูนย์สาธิตการตลาด
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง ข้าราชการ และ พระภิกษุ สามเณร คหบดีทั่วไป
ข้อ 8 การสมัครเป็นสมาชิก
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กลุ่มกาหนดให้
2. ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน ............. บาท/ราย และค่าธรรมเนียม
ผู้สมัครจะเรียกคืนไม่ได้
3. การที่จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิก จะต้องมีคณะกรรมการรับรองสมาชิกแต่ละรายด้วย
4. จะเปิดรับสมัครสมาชิกปีละ.........ครัง้
5. สมาชิกปีแรกจะเป็นสมาชิกรุ่นที่ 1 และปีต่อมารุ่น 2 – 3 – 4 ตามลาดับ
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ข้อ 9 การตั้งโอนผลประโยชน์ ผู้สมัครต้องตั้งโอนผลประโยชน์ตามแบบพิมพ์ของกลุ่ม ในวันยื่นใบสมัคร ตาม
คณะกรรมการพิจารณา เรียงตามหมายเลขตามลาดับในหนังสือโอนผลประโยชน์ หรือดาเนินการตามเจตนารมณ์ ของ
ผู้สมัคร ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันพ้นสมาชิกภาพ
ข้อ 10 การพ้นจากสมาชิกภาพ
1. ตาย
2. ลาออกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว
3. วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งฟ้องให้เป็นคนไร้ความสามารถ
4. กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องคาพิพากษาศาลถึงที่สุดให้จาคุก
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งขององค์ประชุม
6. ทาความเสื่อมเสียขัดขวางไม่ให้การสนับสนุนกลุ่มทาให้เสียหาย อนึ่งในกรณีที่สมาชิก
ออกงบดุลบัญชีประจาปี กลุ่มจะจ่ายให้เฉพาะเงินสัจจะสะสมเท่านั้น
ข้อ 11 สมาชิกทุกคนจะมีสมุดบัญชีสัจจะสะสมทรัพย์ คนละ 1 เล่ม ถ้าทาสมุดหายจะต้องถูกปรับ
เป็นเงิน......... บาท
ข้อ 12 ผู้ใดจะลาออกจากการเป็นสมาชิกจะต้องชาระหนี้สินให้เสร็จสิ้น
หมวดที่ 3
ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ
ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการคนหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้าน.......................................ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ
1. ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน.................................
2. เป็น บุค คลที่ มีค วามเสีย สละยิน ดีแ ละเต็มใจที่ จะท างานรั บใช้ สมาชิก ด้ว ยความซื่ อสั ตย์สุจริ ต
มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่
3. ควรเป็นคนที่มีเวลาว่างเสมอสาหรับการประชุม
4. ควรเป็นคนที่มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย
5. สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องการออมทรัพย์ เรื่องการอาชีพ และเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มและ
สมาชิกอยู่เสมอ
6. มีความคิดริเริ่ม สนใจกิจการงานที่ตนรับผิดชอบในการเป็นกรรมการ
7. คณะกรรมการบริหารกลุ่มจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกเท่านั้น และหากตาแหน่งใดว่าง
ลง ก็ให้เลือกตั้งซ่อมภายใน 60 วัน
ข้อ 14 คณะกรรมการอยู่ในตาแหน่งวาระคราวละ 2 ปี และจัดให้มีการประชุม ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เดือนมกราคมของทุกปี
2. คณะกรรมการฝ่าย ต่างจัดให้มีการประชุมทุกเดือน
3. การประชุมวิสามัญ ประธานอานวยการพิจารณาเรียกประชุมตามความจาเป็น
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ข้อ 15 การพ้นตาแหน่งของคณะกรรมการ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ครบวาระ
4. พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ
5. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ลาออก
ข้อ 16 คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการอานวยการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้
4. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม
ข้อ 17 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. จัดทางบประมาณรายรับ / รายจ่าย ของกลุ่มออมทรัพย์
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาของกลุ่มออมทรัพย์
3. กาหนดกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์
4. พิจารณาเงินลงทุนของกลุ่มไปลงทุนโดยได้รับความเห็นของที่ประชุมใหญ่
5. จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง
6. จัดให้มีการรับสมาชิก
ข้อ 18 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ
1. พิจารณารับและให้สมาชิกออก
2. กาหนดการประชุมใหญ่ของสมาชิก
3. ควบคุมดูแลเอกสารการเงิน และเอกสารที่เป็นของกลุ่มออมทรัพย์
4. ประธาน มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สมาชิก การประชุมคณะกรรมการบริหารการ
ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ลงนามในใบเบิกจ่ายเงิน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์มอบหมาย
5. รองประธาน ทาหน้าที่ เมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือตามแต่ประธาน
มอบหมาย
6. เหรัญญิก ทาหน้าที่ รับผิดชอบการเงินของกลุ่ม ควบคุมดูแลเอกสารต่าง ๆ ทั้งทรัพย์สินของ
กลุ่ม ลงชื่อในใบเบิกจ่ายเงิน ใบรับจ่ายเงิน ควบคุมดูแลบัญชีการเงินให้ถูกต้องเรียบร้อยและพร้อมเสมอ
ให้สมาชิกและคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เลขานุการ ทาหน้าที่ นายทะเบียนของกลุ่ม จดรายงานการประชุม เก็บรักษารายงานของกลุ่ม
และเอกสารต่ า ง ๆ ออกหนัง สื อเชิ ญประชุ ม ก าหนดวาระการประชุม และหน้า ที่ อื่น ๆ ตามที่ป ระธาน
มอบหมาย
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8. กรรมการร่วมมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้
9. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก จัดสรรเงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก เงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ข้อ 19 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลตรวจสอบความเป็นไปของสมาชิก
2. ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
3. ตรวจสอบการจัดทาบัญชี เอกสารการเงิน สัญญาเงินกู้ เงินสวัสดิการ เงินฝากของสมาชิกให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
4. รับฟังและพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก
5. เร่งรัดให้สมาชิกส่งเงินกู้ตามกาหนด
ข้อ 20 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
1. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินกู้
2. สอบสวนอุปนิสัยใจคอของสมาชิก เพื่อหาหลักประกันที่มั่นคงเก็บเงินกู้
3. ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินแก่สมาชิกที่เดือดร้อน
ข้อ 21 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม
1. หาสมาชิกเพิ่ม
2. ประชาสัมพันธ์งานของกลุ่ม
3. แนะนาให้สมาชิกยึดหลักการดาเนินงานของกลุ่ม
4. แนะนาและติดตามการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็นไปตามเหตุผลที่ขอกู้
5. จัดทาผลรายงานผลก้าวหน้า ในการดาเนินงานของกลุ่ม ปีละ 1 ครัง้

หมวดที่ 4
ว่าด้วยเรื่องเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ข้อ 22 เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้มาจาก
1. เงินสัจจะสะสม
2. เงินค่าปรับ
3. เงินค่าบารุงที่สมาชิกกู้เงินของกลุ่ม
4. รายได้อื่น ๆ
ข้อ 23 การถือหุ้นของสมาชิก ถือว่าเงินสะสม 10 บาท มีค่าเท่ากับ หนึ่งหุ้น เงินสะสม 100 บาท มีค่า
เท่ากับ 10 หุ้น ต่อไปทานองเดียวกันนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
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ข้อ 24 การส่งเงินสัจจะสะสม ให้ส่งตามจานวนที่แจ้ง ไว้ทุกวันที่....ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา ...... ถึง ........น.
ณ ที่ทาการกลุ่มออมทรัพย์ หากสมาชิกท่านใดไม่ส่งเงินตามวันที่กาหนดติดต่อกัน 3 ครั้ง ถือว่าพ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อ 25 ถ้าสมาชิกต้องการเพิ่มลด เงินสัจจะสะสม จะเปลี่ยนให้ตอนสิ้นปีของทุกปี
ข้อ 26 การนาเงินของสมาชิกไปลงทุนใดก็ตามในนามของกลุ่มออมทรัพย์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ และที่ประชุมใหญ่เสียก่อนตามลาดับ
ข้อ 27 การจัดสรรผลกาไรประจาปี กลุ่มจะจัดงบดุลบัญชีเมื่อสิ้นสุดปี ดังนี้
1. ปันผลให้สมาชิก ร้อยละ ..........
2. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ร้อยละ...........
ข้อ 28 เงินของกลุ่มจะฝากไว้กับธนาคาร ดังนี้
1. เงินฝากสัจจะและค่าบารุง (เงินกู้) ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม และค่าอื่น ๆ ฝากประเภทสะสมทรัพย์
กับธนาคาร......................... สาขา......................... อาเภอ..................... จังหวัด...............................
ข้อ 29 การฝากเงินและการถอนเงินจากธนาคาร
1. การฝากเงิน ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน เป็นผู้
นาไปฝากในนามของกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งเป็นบัญชีโดยคณะกรรมการ 3 คน
2. การถอนเงิน ให้คณะกรรมการ ที่มีชื่อในใบฝากครั้งแรก (เปิดบัญชี) จานวน 2 ใน 3 เป็นผู้ลงนาม
ถอนเงิน
หมวดที่ 5
การกู้ยืม
ข้อ 30 การกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อนาไปใช้จะพิจารณาตามความสาคัญ-ความจาเป็น ดังนี้
1. การเจ็บป่วย
2. การศึกษา
3. การประกอบอาชีพ
4. การใช้หนี้ดอกเบี้ยราคาแพง
ข้อ 31 การกู้ยืมจะพิจารณาตามรุ่นของสมาชิก เป็นรุ่นที่ 1-2-3-4-5-6 เท่านั้น
ข้อ 32 การกู้ยืมเงินให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ต้องทาเป็นหนังสือขอกูต้ ามแบบพิมพ์ของกลุ่ม โดยมีสมาชิกยื่นค้าประกันไม่นอ้ ยกว่า 2 คน
สมาชิกค้าประกันผู้อื่นไม่เกิน 2 คน ผู้กู้คืนหมดแล้วจึงมีสิทธิค้าประกันผู้อื่นต่อไปได้ 2. ผู้ที่จะขอกู้เงินของ
กลุ่ม จะต้องส่งเงินสัจจะสะสม มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (1ปี)
3. การกู้เงินจะต้องส่งคืนภายใน 10 เดือน หรือ 12 เดือน ตามแต่จะทาสัญญากับกลุ่มพร้อมค่าบารุง
4. การส่งเงินกู้คืน จะต้องส่งทุกเดือน เงินต้นอย่างน้อย ............... บาท ค่าบารุงส่งหมดทุกเดือน
จนกว่าจะหมดหนี้กับกลุ่ม หรือ ตามสัญญา
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5. การกู้ถ้ากู้น้อยกว่าหรือเท่ากับเงินสัจจะสะสมที่มีอยู่ ไม่ต้องมีคนค้าประกันโดยใช้สมุดตนเองค้าก็ได้
6. การกู้เงินของกลุ่ม จะต้องมาทาสัญญากู้และสัญญาค้าต่อหน้าคณะกรรมการฝากเงินกู้ทกุ ครั้ง
เท่านั้น และจะทาการแทนกันไม่ได้
7. สมาชิกกู้เงินของกลุ่ม ไม่ส่งเงินกู้คืน ขาดส่งจะถูกปรับเดือนละ................. บาท / เล่ม และจะถือ
ว่าประวัติการกู้เสีย
8. สมาชิกที่มีประวัติการกู้เสีย การกู้ครั้งต่อไปจะกู้ได้เท่ากับเงินสัจจะสะสมที่มีอยู่เท่านั้น เป็นเวลา 1 ปี
9. สมาชิกกู้เงินของกลุ่มแล้วไม่ส่งคืน ผู้ค้าถือว่าเป็นหนี้ร่วมจะต้องร่วมชาระหนี้จนหมด มิฉะนั้นจะไม่
มีสิทธิกู้เงินของกลุ่มได้
10. ผู้กู้และผู้ค้า ไม่ยอมชาระเงินกู้ (ดื้อดึง) คณะกรรมการจะทาชื่อขึ้นประกาศให้สาธารณชนทราบทั่วกัน
11. ใน 1 ครัวเรือนจะกู้ได้ ........... คนเท่านั้น
12. เมื่อส่งเงินกู้คืนงวดสุดท้าย (ปิดบัญชีแล้ว) จะต้องต้องหยุดกู้ 1 เดือน
หมวดที่ 6
ว่าด้วยเรื่องสวัสดิการ
ข้อ 33 สมาชิกที่จะได้รับสวัสดิการของกลุ่มจะต้องเป็นสมาชิกแล้ว 1 ปี
ข้อ 34 สวัสดิการทางกลุ่มจะจ่ายตามรุ่นที่ 1 จะได้ 100 รุ่นที่ 2 จะได้ 50 ของรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 3 จะได้ 50 ของรุ่นที่
2 ตามลาดับ หรือตามมติของคณะกรรมการการบริหารจะประกาศเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ข้อ 35 สวัสดิการจะจ่าย ดังนี้
1. สมาชิกเสียชีวิต
2. สมาชิกนอนโรงพยาบาล (รัฐบาล)
3. คลอดบุตร
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
5. อื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 36 สมาชิกพอรับสวัสดิการ จะต้องนาเอกสารมาแสดงต่อคณะกรรมการกลุ่มทุกครั้ง เช่น
1. สมุดสัจจะสะสมประจาตัวของสมาชิก
2. ใบรับรองแพทย์ กรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ใบมรณะบัตร กรณีเสียชีวิต ใบสูติบัตร กรณีคลอดบุตร
หมวดที่ 7
ว่าด้วยเรื่องทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารอื่น ๆ
ข้อ 37 ทะเบียนสมุดบัญชี ให้กลุ่มจัดทา มีทะเบียน คือ
1. ทะเบียนสมาชิก
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2. สมุดรายงานการประชุม
3. สมุดบัญชีเงินสด สมุดบัญชีรายรับ สมุดบัญชีรายจ่าย งบกาไร-ขาดทุน งบดุล และบัญชีอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
หมวดที่ 8
ว่าด้วยเรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์
ข้อ 38 การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ดาเนินการจัดสรร ดังนี้
1........................................................
2....................................................
3........................................................
4....................................................
หมวดที่ 9
ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด
ข้อ 39 การดาเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายของกลุ่ม ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการเป็นตัวแทนกลุ่มฯ
ในการทั้งปวง โดยกลุ่มจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน
ข้อ 40 การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมกรรมการบริหาร ซึ่งต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อตกลง หรือข้อบังคับนี้มีผล ตั้งแต่วันที่..........เดือน......................พ.ศ.........
(ลงชื่อ).......................................ประธาน
(.........................................)
หมายเหตุ : ร่างระเบียบข้อบังคับฯ ฉบับนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น กลุ่มฯ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน
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หมวดวิชาการพัฒนากลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตสูค่ วามเข้มแข็ง (วิชาบังคับ)
การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่ม ออมทรัพ ย์เ พื่ อการผลิ ต มี วัตถุ ประสงค์ หลักเพื่อให้ประชาชน ในชนบทรวมตัวกันแก้ไ ข
ปัญ หาขาดแคลนเงินทุ น และปั จจั ย ต่าง ๆ ที่จ าเป็ นต่ อการประกอบอาชีพ ด้ วยตนเอง โดยการฝึ กฝนให้
ประชาชนรู้จั กประหยั ด อดออมเก็ บสะสมเงิ นทุ นที่ เหลื อจากการใช้ จ่าย มาฝากไว้ กับกลุ่มเป็ นประจ าและ
สม่าเสมอเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและหลักคุณธรรมของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยง ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั วรัชกาลที่ 9 ซึ่ง กรมการพั ฒนาชุมชนน้อมนามาเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนเพราะคนจนในชนบทถูก
ปิดล้ อมด้ วยวงจรแห่ งความยากจน ดั งนั้ น การหาเงิ นมาเพื่ อลงทุ น จึ งเป็ นสิ่ งที่ จ าเป็ นมาก การให้ ชาวชนบทมา
รวมกลุ่ม ออมเงิน แล้วกู้ไปทาทุนนั้น เป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง ซึ่งในสังคมปัจจุบัน เงินทุน เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งใน
การพั ฒนาหมู่ บ้าน ถ้าไม่ มีเงิ นทุ นชาวบ้ านก็ยากที่ จะทาอะไรได้ ดั งนั้ น การสะสมเงิ นทุน การสร้างกองทุ นส าหรับ
หมู่บ้าน จึงต้ องเกิดขึ้นเพื่ อนาเงินไปพั ฒนาหมู่ บ้าน ส่ งเสริมอาชีพ และช่ วยเหลื อด้านสวั สดิการต่ าง ๆ การจั ดตั้ ง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไม่เพียงแต่จะสร้างแหล่งเงินทุนให้กับหมู่บ้าน แต่ยังเป็น “เงินทุนภายใน” เป็นแหล่งกู้ยืมเงิน
ไปประกอบอาชี พ มี การช่ วยเหลื อสวั สดิ การ ที่ ประกั นความเจ็ บป่ วยเท่านั้ น หากแต่กลุ่มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ต
ยังก่อให้เกิ ดการรวมกลุ่มสิ นค้ าของชาวบ้ าน มี การซื้ อ - ขายด้วยราคาที่ เป็ นธรรม รวมทั้งลดการพึ่ งพา “เงินทุ น
ภายนอก” มี กระแสการเงิ นหมุนเวี ยนภายในหมู่บ้าน คื อความจาเป็ น อย่ างหนึ่ งที่ จะต้องพั ฒนาให้เกิดขึ้นในระบบที่
ชาวบ้านยังถูกอิทธิพลจากเศรษฐกิจ หรือการใช้เงินตราครอบงาอยู่
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ
ที่จะช่วยเหลือตนเอง และร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองได้ด้วยตนเอง โดยวัตถุประสงค์ของการออมทรัพย์
ก็เ พื่ อส่ ง เสริมการพั ฒนาคน คื อ สมาชิ กและครอบครัวของสมาชิ กให้ส ามารถสร้ างครอบครั วที่มั่นคง
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมในภาพรวมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น วิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุถึง เป้ าหมายสูงสุ ดได้ต้องยึ ดแนวปฏิบัติ “รวมคน” หมายถึง รวมคนที่ มีปัญ หาที่
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน มีจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายเดียวกัน สมัครใจที่จะร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
ซึ่งนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ “พัฒนาคน” โดยแท้ และเมื่อมีการผนึกกาลังกันแล้ว จะเป็นการรวมกลุ่มกัน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของคน ทาให้เกิดกลุ่มที่มีลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน กล่าวคือ ช่วยให้เพื่อนสมาชิกมีรายได้
มีความเป็นอยู่ดีขึ้น นี่คือการ “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
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กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ทุนชุมชนทีย่ งั่ ยืน

สร้าง

1. จากญาติ พี่น้อง พ่อแม่

ทุนภายนอก
2. จากเพื่อนคนคุ้นเคย
3. จากธนาคาร โรงรับจานา ผู้รับจานา

ทุน

4. จากนายทุน (เงินกู้)
5. อื่น ๆ (บางคนไม่มี ปล้นจี้ ขโมย โกง ฉ้อราษฎร์บังหลวงหลวง)

ผลร้ายของทุนภายนอก คือ รับภาระคืนเงินกู้และอัตรา
ดอกเบี้ยสูง หากประกอบอาชีพเสียหายจะมีหนี้สินล้นพ้นตัว
ก่อให้เกิดการล้มละลายได้

ทุนภายใน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สัจจะ

ขยัน

อดทน

ทนอด

รายได้น้อย แต่รู้ประหยัดแล้วสะสมรวมกันที่จะมีทุนของตนเอง รู้คิด
มีวินัย และอดออมดารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวคิด หลักการ และ วิธีการ ดาเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
กลุ่มออมทรัพ ย์เ พื่อการผลิต เป็นวิธีการระดมเงินออม
และทรัพ ยากรอื่ นของแต่ละบุคคลเป็น “เงิ นทุ นกลุ่ มออมทรัพย์ เพื่ อ
การผลิต” นามาจัดสรรให้บริการกับสมาชิกในชุมชน เพื่อช่วยเหลือ
ตนเองยามปกติ และช่วยเหลือซึ่ งกั นและกันยามประสบปัญหา ด้วย
ความเอื้ ออาทรโดยพฤติกรรม ความมีวินัยในการออมและความไว้
เนื้อเชื่อใจระหว่างสมาชิก และเพื่อเป็นการพิทักษ์ปกป้องดูแลกันเองซึ่ง
จะลดโอกาสการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภายนอก ให้เหลือน้อยที่สุด
เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมี 2 ประเภท ดังนี้

1. เงินทุนดาเนินการ
เป็นเงินทุนที่นาไปทากิจกรรมของกลุ่ม เช่น การให้กู้ยืม การบริหารศู นย์สาธิตการตลาด
ยุ้งฉาง ธนาคารข้าว เป็นต้น เงิ นจานวนนี้ได้มาจากเงินสะสมของสมาชิก เงินที่รับฝาก เงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ หากสมาชิกผู้ใดลาออกจะต้อง คืนเงินสะสมแก่สมาชิกผู้นั้น

2. เงินทุนสาหรับใช้เป็นค่าใช้สอย
เป็นเงินทุ นสาหรับใช้จ่ ายในการบริห ารงานของกลุ่ม เช่น ค่าสมุด ดินสอ ปากกา รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ เงินจานวนนี้ได้มาจากค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงิน
จากการจัดสรรผลกาไรบางส่วนที่ระบุให้นามาใช้ ในการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ การเก็บรักษาเงินทุนของกลุ่มทาได้โดยการฝากไว้กับธนาคาร แยกเป็น 2 บัญชี คือ
- บัญชีฝากประจา ได้แก่ เงินสัจจะสะสมของสมาชิกและเงินบริจาคที่มี วัตถุประสงค์เป็น
เงินทุนของกลุ่ม
- บัญชีเผื่อเรียก ได้แก่ เงินค่าสมัคร เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าปรับ ค่าบริการต่าง ๆ
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กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต

สร้าง
ทุนและผลตอบแทนจาก “สัจจะ”
น้าใจ

ความซื่อสัตย์ต่อกัน
ความเสียสละเพื่อส่วนรวม
คุณธรรม
5 ประการ

“สัจจะ”

ทุน

ความรับผิดชอบร่วมกัน
ความเห็นอกเห็นใจกัน
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

เงินออม
ความไว้วางใจกัน

มีกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต แล้วได้อะไร ?
-

ได้กับตัวเรา ทาให้รู้จัก “ประหยัด” อดออม มีเงินออมใช้จ่ายยามจาเป็น ฉุกเฉิน
มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
ได้ เ รี ย นรู้ ก ารทางานร่ ว มกั น การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ตามหลั ก คุ ณ ธรรม
5 ประการ
ได้ช่วยเหลือกันในชุมชน
มีสวัสดิการในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย
ได้รับการช่วยเหลือด้านการซื้อขายผลิตผล และมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือเรา เช่น
ศูนย์สาธิตการตลาด ปั๊มน้ามัน โรงสีข้าวชุมชน รถเกี่ยวข้าว ลานตากผลผลิต
ธนาคารข้าว และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมาชิกอีกมากมาย
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กลุ่ม ออมทรัพ ย์เ พื่อ การผลิต เป็นองค์กรที่รวมเอาคนที่ต้ องการแสวงหาแนวทางใหม่
ในการช่ วยเหลื อซึ่ง กันและกัน สิ่ง สาคั ญที่จ ะทาให้ การรวมตัวของสมาชิกเหนี ยวแน่น สามารถทาให้ กลุ่ ม
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ คุณธรรมของสมาชิก ซึ่งมี 5 ประการ ดังนี้

1. ความซื่อสัตย์ต่อกัน
หมายถึง การสร้างสัจจะต่อตนเองในการประหยัด อดออมอย่างสม่าเสมอ และการซื่อสัตย์ต่อ
กลุ่มในการถือหุ้นหรือฝากเงินในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เมื่อกู้เงินไปแล้ว ก็ใช้เงินคืนตามสัญญา

2.ความเสียสละ
หมายถึง ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เช่น หากเพื่อนมีความ
เดือดร้อน ก็จะให้เพื่อนได้กู้เงินก่อน ซึ่งการเสียสละนี้จะเป็นการ ผูกมิตรไมตรีระหว่างสมาชิก สร้างนิสัยให้เห็น
แก่ประโยชน์ของส่วนรวม

3. ความรับผิดชอบ
หมายถึ ง การร่ วมมื อในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ โดยการเข้ า ร่ ว มประชุ ม การแสดง
ความคิ ด เห็ น และข้อเสนอต่ อการบริห ารงานกลุ่ มต่ อที่ ประชุ มใหญ่ ความรับผิด ขอบดั ง กล่ าว จะทาให้
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถแก้ปัญหาของสมาชิกได้อย่างมีพลัง

4. ความเห็นอกเห็นใจ
หมายถึ ง ความรู้ สึ กร่ วมภายในใจของเพื่ อนสมาชิ ก ที่ เ ข้ าใจความรู้ สึ กของเพื่ อนสมาชิ ก
ด้วยกัน หากเกิดความเข้าใจต่อกันแล้วจะทาให้กิจกรรมที่ทาร่วมกันทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี ความเห็นอกเห็นใจ
อาจแสดงออกด้ วยการกล่าวคาพู ด ที่ ดี เช่ น การให้กาลั ง ใจแก่ คณะกรรมการที่ เ สี ย สละแรงกายแรงใจ
มาทางานให้กับกลุ่ม เป็นต้น

5. ความไว้วางใจกัน
หมายถึง การแสดงความรู้สึกทางบวกต่อความคาดหวังที่มีต่อการเข้าร่วม เป็นสมาชิกกลุ่ม
เช่ น การไว้ วางใจเพื่ อนสมาชิ กที่ กู้เงิ นไปว่ านาเงิ นไปใช้ ในทางที่เ ป็ นประโยชน์ และจะนาเงินมาชาระคื นได้
ความไว้วางใจต่อการทาหน้าที่ ของคณะกรรมการ เป็นต้น ความไว้วางใจดังกล่าวจะนามาซึ่งความยุติธรรม
ที่สมาชิกทุกคนจะได้รับบริการจากกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน
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กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
พัฒนา
ชุมชนด้วยหลัก “คุณธรรม”
คุณธรรม 5 ประการ

ต้องทาอย่างไร

ความซื่อสัตย์ต่อกัน

•
•

ความเสียสละ

•
•

ความรับผิดชอบ

ความเห็นอกเห็นใจกัน

•
•
•

•
•
•

ความไว้วางใจกัน

•
•

ส่งเงินสัจจะตามกาหนด
ต้องส่งเงินกู้ตามสัญญา ไม่คดโกงเพื่อนสมาชิก
การให้เพื่อนสมาชิกที่มีความเดือดร้อนมากกว่ากู้เงินก่อน
เสียสละเวลา / แรงกายเข้าร่วมประชุมกลุ่ม และร่วมมือ
ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
การส่งเงินสัจจะตามกาหนด ณ ที่ทาการกลุ่ม
การส่งคืนเงินกู้ตามสัญญา
การเข้าร่วมประชุมกลุ่มและร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม

เห็นใจเพื่อนสมาชิกที่เดือดร้อนให้กู้เงินก่อน
คนมีเงินเห็นใจคนจน โดยนาเงินมาฝากกับกลุ่มเพื่อเพิ่มทุนให้
กลุ่ม ฯ และตัวเองก็ได้เงินปันผลและดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปีเป็นการ
ตอบแทนความดี
เห็นใจประธาน และคณะกรรมการที่เสียสละเวลา / แรงกาย
ทางานให้กลุ่ม ฯ
ไว้วางใจเพื่อนสมาชิกที่กู้เงินไปว่านามาส่งคืนแน่นอน เพราะ
นาไปประกอบชีพที่เป็นประโยชน์ เพื่อนๆ สมาชิก ช่วยกันดูแล
ไว้วางใจประธานและกรรมการที่มาทาหน้าที่
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กลุ่มออมทรัพย์เ พื่อการผลิต ดาเนินงานอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ใ กล้ชิด ของคน
ในสังคมเดียวกัน จึงจาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์และ กระบวนการในการดาเนินงานที่มั่นใจได้ว่าบุคคลที่เข้ามา
รวมกั นในกลุ่ มจะมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม สามารถร่ ว มมื อช่ วยเหลื อเกื้ อกู ล กั นจนบรรลุ เ ป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มได้อย่างดี สาระสาคัญของการเป็นสมาชิกกลุ่มจึงควร ประกอบไปด้วย การเป็นผู้มี
อายุตามเกณฑ์ที่เหมาะสม อยู่ในวงสัง คมที่มีความสั มพันธ์เดียวกั น มีความประพฤติดี มีศีล ธรรม และมี
ความศรัทธา เห็นชอบ ในคุณค่าของการรวมกลุ่มออมทรัพย์ที่จะมีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม
ดังนั้น สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงแบ่งประเภทได้ ดังนี้

1. สมาชิกสามัญ
ประกอบด้ วย สมาชิ กก่ อตั้ ง ที่ มีค วามสนใจและศรั ทธาในหลั กการของ กลุ่ มออมทรั พ ย์
เพื่อการผลิต รวนตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น และหมายรวมถึงสมาชิก ที่มีความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
แล้วได้ทดลองส่งเงินสั จจะตามวิธีการ ด าเนิ นกิจ กรรมของกลุ่ ม โดยทั่วไปหากทดลองสัจ จะไม่น้อยกว่ า
3 เดือน ก็ถือว่า มีสัจจะที่เชื่อถือได้สมควรเป็นสมาชิกถาวรของกลุ่มต่อไป

2. สมาชิกวิสามัญ
เป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี ประสงค์จะ
ส่งเงินสัจจะและสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยประธานกลุ่มเป็นผู้สมัคร ในนานของกลุ่ม

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
เป็ นบุ คคลภายนอกชุ มชนที่ มีศรั ทธาและมี ควานสนใจสมั ครเข้ าเป็ นสมาชิ กกลุ่ ม นาเงิ นนาฝากไว้
แต่ไม่มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ คหบดี ภิกษุ สามเณร รวมถึงบุคคลภายนอกจากหมู่บ้าน / ตาบลอื่น ๆ
ที่ศรัทธา สนใจในกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยไม่หวังผลตอบแทน
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พัฒนา

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สมาชิกก่อตั้ง

สามัญ
สมาชิก
กลุ่ม
ออม
ทรัพย์
เพื่อ
การ
ผลิต

วิสามัญ

สมาชิกทดลองที่ได้ผ่านการทดลองว่ามี
คุณธรรมดีอย่างน้อย 3 เดือน และกรรมการ
อานวยการรับเข้าเป็นสมาชิกถาวรของกลุ่มฯ

กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/
ตาบล โดยประธานกลุ่มเป็นผู้สมัคร
ในนามของสมาชิกทั้งหมด

ข้าราชการ

สมาชิก
กิตติมศักดิ์

พระภิกษุ สามเณร
บุคคลภายนอกจากหมู่บ้าน / ตาบลอื่น ๆ
ที่ศรัทธา สนใจในกิจการกลุ่ม
ฝากเงินไว้กับกลุ่มแต่ไม่มีสิทธิ์กู้เงิน
จากกลุ่ม
ส่งเงินสัจจะสะสม
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกิจการที่สมาชิกร่วมมือกันทางาน ซึ่งเป็นการทางานกับคน
หมู่มาก จึงให้สมาชิกเลือกตั้งเพื่อนสมาชิกที่มี คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความเสียสละ ให้มาทางานแทน
สมาชิ กทุ กคน เรียกว่า “คณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิต ” เพื่ อเป็ นการฝึ กให้รู้ จั ก
ควบคุ ม ตนเอง บริห ารงาน และตั ด สิ น ใจกั นเอง ตามวิ ถี ประชาธิ ป ไตย โดยคณะกรรมการบริ ห ารฯ
ประกอบด้วย 4 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
ทาหน้าที่พิจารณารับสมาชิก การรับฝากเงิน การจัดทางบดุลทางการเงิน และการจัดสรรเงิน
ปันผลแก่สมาชิก
2. คณะกรรมการเงินกู้
มีหน้าที่พิจารณาคาขอกู้ของสมาชิก ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการ พิจารณาเงินกู้ และ
คอยติดตามให้คาปรึกษาแก่สมาชิกผู้กู้เงินอย่างสม่าเสมอ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ตรวจสอบกิจการของกลุ่ม และตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการทุ กชุด และ
การตรวจสอบทุกครั้งต้องทาบันทึกหรือรายงานให้คณะกรรมการอานวยการทราบด้วย
4. คณะกรรมการส่งเสริม
มีหน้าที่ให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจอันถ่องแท้ถึงหลักการ ของกลุ่มและพัฒนา
คุณธรรมของสมาชิก ทั้งนี้อาจเชิ ญผู้มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ ทรงคุ ณวุฒิมาเป็นวิ ทยากรแก่กลุ่ ม
ด้วยก็ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ต้องปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ
- ทางบประมาณ รายรับ - รายจ่าย ของกลุ่ม
- แต่งตั้งที่ปรึกษาของกลุ่ม
- กาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อบังคับสาหรับกลุ่ม
- จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม แทนคณะกรรมการที่ว่างลง
- จ้างหรือแต่งตั้งพนักงานประจาตามความจาเป็น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นองค์กรทางการเงินภาคประชาชน ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเงิน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการประหยัดและออมทรัพย์เพื่อ
เสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก ครอบครัว และสังคม โดยกิจกรรมพื้นฐานของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ประกอบด้วย
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1. การดาเนินการทางการเงิน
ส่งเสริมให้สมาชิกนาเงินมาออมทรัพย์ในรูปของเงินค่าหุ้น โดยจะต้องมาสะสมเงินค่าหุ้นอย่าง
สม่าเสมอ เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” เพื่อเป็นกองทุนสาหรับสมาชิก ที่เดือดร้อนให้กู้ยืมเมื่อถึงคราวจาเป็น
2. การดาเนินธุรกิจ
เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด
ยุ้งฉาง ปั๊มน้ามัน ลานตากผลผลิต โรงสีข้าว กองทุนปุ๋ย เป็นต้น เป็นการฝึกหัดการดาเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม
โดยมุ่งหวังผลกาไร เพื่อนาไปดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยังสนับสนุน
เงิ น กู้ ใ ห้ กั บ สมาชิ ก ที่ เ ป็ น ชาวบ้ า นในชุ ม ชน กลุ่ ม อาชี พ หรื อ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการหนึ่ ง ต าบล
หนึ่งผลิตภัณ ฑ์ นาไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชี พและใช้ศูนย์สาธิตการตลาดเป็ นแหล่งกระจายสินค้ า
OTOP ในพื้นที่
3. การจัดสวัสดิการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องนาเงินจากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี มาจัดสวัสดิการ
ให้กับสมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ ได้แ ก่ การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนการศึกษา ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ ฯลฯ
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์ เพื่ อการผลิ ตจึง ต้องส่ง เสริ มสมาชิ ก
ในการพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้ โดยกลุ่มมีบทบาทด้านการสนับสนุนเงินทุนให้สมาชิกนาไปประกอบอาชีพ
รวมทั้ง ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก ๆ ด้าน
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สร้าง

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
โรงเรียนผู้นาวิถีประชาธิปไตย
คณะกรรมการ
อานวยการ 5 – 7 คน

1. ดาเนินการประชุมใหญ่
2. ควบคุมนโยบายทั้งหมดของกลุ่ม ฯ

3. เก็บรักษาเงิน

คณะกรรมการเงินกู้
3 – 5 คน

1. พิจารณาอนุมัติเงินกู้
2. ช่วยแก้ปัญหาการเงินแก่สมาชิกผู้
เดือดร้อน

คณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการตรวจสอบ
3 – 5 คน

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของกลุ่ม
2. ตรวจสอบการบริหารงานของ
คณะกรรมการทุกชุด

คณะกรรมการส่งเสริม

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนมาเป็น
สมาชิกของกลุ่ม หาสมาชิกเพิ่ม
2. พิจารณาการรับสมาชิกเข้าใหม่
เสนอประธานคณะกรรมการ
2. ให้ความรู้แก่สมาชิก
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สร้าง

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
วิทยาลัยฝึกหัดนักธุรกิจ
ศูนย์สาธิตการตลาด / ตลาดลอยฟ้า
กิจการลานตากข้าว / ยุ้งฉางข้าว / โรงสีข้าว

กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
มีอยู่จริง สามารถติดต่อ
ศึกษาดูงาน
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
ได้ทสี่ านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
และอาเภอ

รถเกี่ยวข้าว / รถไถ บริการสมาชิก
โรงผลิตน้าดื่มที่ได้มาตรฐาน
โรงงานอบยางแผ่นรมควัน
ทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน
ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะพาไปหาหมอ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้สมาชิก
/ เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้
มีเงินพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ตัดต้นไม้ ขุดลอก
คูคลอง
มีเงินให้กู้ยืมประกอบอาชีพ
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การประเมินศักยภาพกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ตามหลักธรรมาภิบาล
การประเมินศั กยภาพกลุ่ มออมทรัพ ย์ เพื่ อการผลิ ตตามหลั กธรรมาภิ บาล เป็นการตรวจ
สุ ขภาพกลุ่ มออมทรัพ ย์ เ พื่ อการผลิ ต เพื่ อส ารวจ ค้ นหาปั จ จั ย เสี่ ย ง แนวโน้ มของการด าเนิ นงาน และ
การเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยใช้เครื่องมือ
ที่ เ รีย กว่ า “แบบประเมิ นศั กยภาพกลุ่ มออมทรั พ ย์ เ พื่ อการผลิ ต ” ประกอบด้ วย 4 หลั กการส าคั ญ 10
หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ มาเป็นแนวทางในการจัดทาแบบประเมินดังกล่าว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลัก ธรรมาภิบาล เป็นเครื่องมือที่ใช้
เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย และมี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. หลักนิยมประชาธิปไตย
หลักความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
1) คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือนและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2) มีการส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิกอย่างสม่าเสมอ
3) มีการชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา
4) มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ของกลุ่ม
 หลักความโปร่งใส/เปิดเผย
5) มีการฝากถอนเงินผ่านระบบสถาบันทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย นาฝากเงิน
ภายใน 3 วันทาการ
6) มีการจัดทาทะเบียนข้อมูล/เอกสารหลักฐานการเงิน/ระบบบัญชีครบถ้วนถูกต้องและ
เป็ นปั จ จุ บัน (ทะเบี ย นสมาชิ ก ทะเบี ย นสั จ จะ ทะเบี ย นลู กหนี้ ทะเบี ย นเงิ นกู้ ทะเบี ย นคุ มทรั พ ย์ สิ น ฯลฯ )
มีการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงิน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7) มีการจัดทางบกาไร-ขาดทุน งบดุล และรายงานสถานะทางการเงินให้กรรมการและ
สมาชิกทราบปีละ 1 ครั้งขึ้นไป และติดประกาศไว้ ณ ที่ทาการกลุ่มฯ
8) มีการจัดประชุมสามัญประจาปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และมีส มาชิกเข้าร่วมประชุ ม
ใหญ่สามัญอย่างน้อยร้อยละ 75 ของครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
9) มีอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันชัดเจน มีป้ายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต และผังโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่แบ่งเป็น 4 ฝ่ายป้ายแสดงข้อมูล
ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
75

หลักนิติธรรม
10) มีระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน
11) มีการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)
12) มีการพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบชัดเจน
 หลักความเสมอภาค
13) ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักประชารัฐ
 หลักการมีส่วนร่วม
14) มีการส่งเสริมการออม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน
 หลักกระจายอานาจ
15) มีกรรมการครบ 4 ฝ่ าย และมี การแบ่ง หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
3. หลักความรับผิดชอบทางการบริหาร
 หลักคุณธรรม
16) มี การด าเนินงานโดยยึด หลั กคุ ณ ธรรม 5 ประการ (ซื่ อสั ต ย์ เสี ย สละ รับผิ ด ชอบ เห็ นอก
เห็นใจ และไว้วางใจ)
4. หลักการบริหารจัดการแนวใหม่
 หลักประสิทธิผล
17) มีการจัดสรรผลกาไร และจัดให้มีสวัสดิการชุมชนทุกปี
 หลักประสิทธิภาพ
18) มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
19) มี ก ารจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน/แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง/ประกั น ความเสี่ ย งของกลุ่ ม
เป็นประจาทุกปี และสมาชิกปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
 หลักการตอบสนอง
20) สมาชิกสามารถกู้เงินได้ตามความต้องการภายใต้ข้อบังคับของกลุ่ม
21) มีกิจกรรมเครือข่ายที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก
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แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด
ชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต................................................ หมู่ท...
ี่ ..................
ตาบล.......................................อาเภอ.............จังหวัด......................................
แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. หลักนิยมประชาธิปไตย ( Democratic Value )

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

การพิจารณา
ประกอบการประเมิน

















- ตรวจสอบเอกสารบันทึกการ
ประชุมของคณะกรรมการ
- การส่งเงินสัจจะสะสมด้วย
ตนเองของสมาชิก ตามวัน และ
สถานที่ ๆ กลุ่มกาหนด
- สมาชิกชาระคืนเงินกู้ครบถ้วน
ตามสัญญาทุกราย
- มีการจัดกิจกรรมหรือร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม

 หลักความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
1. คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือนและมีการบันทึก
การประชุมทุกครั้ง
2. มีการส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิกอย่างสม่าเสมอ

3. มีการส่งชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา

4. มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ของกลุ่ม

 หลักความโปร่งใส/เปิดเผย
5. มี ก ารฝากถอนเงิ น ผ่ า นระบบสถาบั น ทางการเงิ น
ทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย

6. มีการจัดทาทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม /เอกสารหลักฐาน
ทางการเงิ น/ระบบบัญ ชีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบั น
(ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสัจจะ ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนเงินกู้
ทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ฯลฯ) มี ก ารตรวจสอบบั ญ ชี แ ละ
หลักฐานทางการเงิน อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
7. มี ก ารจั ด ท างบก าไร-ขาดทุ น งบดุ ล และการรายงาน
สถานะทางการเงิ นให้ กรรมการและสมาชิก ทราบ ปี ละ 1
ครั้ง และติดประกาศไว้ ณ ที่ทาการกลุ่ม













- ตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝาก
– ถอน ของกลุ่ม และบัญชีเงิน
ฝาก – ถอน ของธนาคารที่เป็น
ปัจจุบัน
- ตรวจสอบทะเบียนบัญชีและ
หลักฐานการเงินของกลุ่ม

-ตรวจสอบงบกาไร –ขาดทุน งบดุล
รายงานสถานะทางการเงิน และ
ประกาศของกลุ่มในแต่ละปี
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แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
8. มี การจัดประชุ มสามัญประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง
และมีสมาชิกเข้าร่ วมประชุม ใหญ่สามั ญ อย่างน้ อยร้อยละ
75 ของครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
9. มีอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันชัดเจน
มีป้ายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ ป้ายแสดงข้อมูล
ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

ผ่าน



ไม่
ผ่าน


การพิจารณา
ประกอบการประเมิน
- ตรวจสอบบันทึกการประชุม
สามัญประจาปี
- ตรวจสอบ ณ ที่ทาการกลุ่ม





 หลักนิติธรรม
10. มีระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน

11. มีการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ไม่เกินกฎหมาย
กาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)

12. มีการพิจารณาเงินกู้ของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบ
มีการตรวจสอบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบชัดเจน











- ตรวจสอบเอกสารระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม
- การติดประกาศ และเผยแพร่
ข้อบังคับให้สมาชิกทราบทั่วกัน
- ตรวจสอบระบบบัญชี และ
ทะเบียนคุมเงินกู้ และดอกเบี้ย
ของกลุ่ม



- ตรวจสอบบันทึกการประชุม
ของคณะกรรมการเงินกู้ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ



- สอบถามความพึงพอใจของ
สมาชิก โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จากสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน



- ตรวจสอบกิจกรรมของ
คณะกรรมการส่งเสริม
- การเพิ่มขึ้นของสมาชิกกลุ่ม

 หลักความเสมอภาค

13. ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว และไม่เลือก
ปฏิบัติ



2. หลักประชารัฐ ( Participatory State )
 หลักการมีส่วนร่วม
14. มีการส่งเสริมการออม ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน
ในพื้นที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน
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แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

การพิจารณา
ประกอบการประเมิน



- ตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ
ที่มีการมอบหมายงานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร



1. คณะกรรมการมีความเสียสละในการ
ทาหน้าที่ และมีการประชุมที่เปิดเผย เป็นที่
เชื่อถือของสมาชิก
2. สมาชิกรับผิดชอบส่งเงินสัจจะและเงินกู้
ตามกาหนด
3. ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนก่อน
4. สมาชิกนาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ



- ตรวจสอบจากงบกาไร – ขาดทุน
และงบดุลประจาปี
- ตรวจสอบจากการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี

 หลักการกระจายอานาจ
15. มีคณะกรรมการครบ 4 ฝ่าย และมีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็น
ลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่



3. หลักความรับผิดชอบทางการบริหาร
(Administrative Responsibility)
 หลักคุณธรรม
16. มี การด าเนิ นงานโดยยึ ดหลั กคุ ณธรรม 5
ประการ (ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และ
ไว้วางใจ)



4. หลักการบริหารจัดการแนวใหม่
(New Public Management)
 หลักประสิทธิผล
17. มีการจัดสรรผลกาไรและจัดให้มีสวัสดิการ
ชุมชนทุกปี



 หลักประสิทธิภาพ
18. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

19. มี ก ารจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน/แผน
บริหารความเสี่ยง/ประกันความเสี่ยงของกลุ่มเป็ น
ประจาทุกปีและสมาชิกปฏิบัติตามแผนที่กาหนด









-มีการใช้ระบบ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยในการจัดทาบัญชี/หลักฐานทางการเงิน/
ข้อมูลของสมาชิก/ เอกสารอื่น ๆ ของกลุ่ม
- มีการเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
- มีแผนและกิจกรรมบริหารความเสี่ยง
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แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ผ่าน

ไม่ผ่าน

การพิจารณา
ประกอบการประเมิน

 หลักตอบสนอง
20. สมาชิ ก สามารถกู้ เ งิ น ได้ ต ามความ
ต้องการภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม


21. มี กิ จ กรรมเครื อ ข่ า ยที่ ต อบสนองความ
ต้องการของสมาชิก





- ตรวจสอบหลักฐานการกู้เงิน
- สอบถามสมาชิกผู้กู้เงิน



- สอบถามความต้องการของสมาชิก
- ตรวจสอบกิจกรรมเครือข่ายของ
กลุ่มว่ามีหรือไม่ และตรงกับ
ความต้องการของสมาชิกหรือไม่

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

ระดับ 3 ดี


ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน
(.............................................)
วันที...
่ ..........เดือน................พ.ศ........

ระดับ 1 พอใช้/ปรับปรุง หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานต้องปรับปรุง
และพัฒนา เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 13 ตัวชี้วัด
ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานปานกลาง เงื่อนไข
คือ ผ่านเกณฑ์ 13 –17 ตั วชี้ วัด และต้องผ่ านตั วชี้ วัดหลัก 10
ตัวชี้วัด คือ ตัวขี้วัดที่ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 และ 16 หาก
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัดอยู่ระดับ 1
ระดับ 3 ดี หมายถึ ง กลุ่มที่ มีผ ลงานดี เงื่ อนไขคื อ ผ่านเกณฑ์
18 –21 ตั ว ชี้ วั ด และต้ อ งผ่ า นตั วชี้ วั ด หลั ก 12 ตั ว ชี้ วั ด คื อ
ตัวชี้วัดที่ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 และ 17 หากไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัดอยู่ในระดับ 2
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การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้
คานิยาม
การบริหารโครงการ
การบริหารจัด การทรั พยากร (เวลา วั สดุ บุคลากร และค่าใช้ จ่าย) ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและ
สมบูรณ์ที่สุด โดยใช้องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ กับกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
การบริหารสัญญา
การควบคุม หรือดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในสัญญาในฐานะเป็นผู้กู้
หรือผู้ให้กู้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกาหนดของทางราชการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
การบริหารหนี้
การบริหารจัดการเพื่อให้เป็นหนี้ที่มีคุณภาพ มีหลักการและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา
หนี้เสียให้เป็นหนี้ดี
หนี้ หมายถึง การกู้ยืมเงินจากกลุ่ม/กองทุนชุมชน
กองทุนชุมชน หมายถึง กลุ่ม/กองทุนชุมชนและองค์กรการเงินในชุมชนที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นเอง
และสนั บสนุ นโดยภาครัฐ เพื่อส่ งเสริมและพั ฒ นาให้ส มาชิ กและคนในชุมชนสามารถเข้ าถึง แหล่ ง เงิ นทุ น
ในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้และสวัสดิการชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
แนวทางปฏิบัติการบริหารโครงการ
พิจารณาความเป็นไปได้
จาแนกประเภทโครงการ/อาชีพ
การพิจารณากาหนดให้มีการติดตามวัดผล
โครงการมีศักยภาพในการคืนหนี้ได้หรือไม่ อย่างไร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานคุ้มค่ากับเวลา และทรัพยากรของผู้ดาเนินโครงการหรือไม่
ความรู้ความสามารถของผู้ดาเนินโครงการ
ความน่าเชื่อถือของผู้เสนอโครงการ
ท่า มกลางกระแสบริ โ ภคนิ ย มที่ มั ก มีสิ่ ง ล่ อ ตาล่ อ ใจ ให้ เ ราอยากได้ อยากมี... นู่ น ...นี่ ... นั่ น
สารพัด ทั้งที่จาเป็นและไม่จาเป็น ส่งผลให้ความต้องการใช้เงินเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต
•
•
•
•
•
•
•
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ซึ่งในชุมชนก็มีกลุ่ม/กองทุน/องค์กรทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินมากมาย ทั้งกลุ่ม/กองทุน
ที่ภาครัฐสนับสนุน เช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่ม /
กองทุนที่ประชาชนจัดตั้งขึ้น คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งกลุ่ม/กองทุนเหล่านี้จาเป็นต้องสนองตอบ
ความต้ องการทางการเงินของสมาชิ ก และคนในชุมชนโดยให้บริ การเงิ นกู้ / เงินยื มแก่ สมาชิก เพื่ อนาไป
ประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จุนเจือครอบครัว
ก่ อ นการพิ จ ารณาเงิ น กู้ / เงิ น ยื ม จึ ง ต้ อ งคิ ด ให้ ร อบคอบ และต้ อ งท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
การบริหารโครงการ ซึ่ งถือเป็ นเรื่องสาคัญที่ อาจถู กมองข้ ามไป แต่ จริง ๆ แล้วนั้ น การบริ หารโครงการ
เป็นการปูพื้นฐานสาคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการพิจารณาโครงการ ที่มีความเป็นไปได้ การประเมิน
ความจาเป็น และความสามารถในการชาระหนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ของสมาชิกอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็น
ประโยชน์ต่อการอนุ มัติเงิ นกู้ /เงินยืมของคณะกรรมการ และการใช้ เงินกู้ / เงินยื มให้ต รงตามวัตถุประสงค์
เกิดประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและคนในชุมชน
การบริหารโครงการ สิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้ คือ ต้องรู้ว่าโครงการที่เสนอขอมาแต่ละโครงการนั้น
เป็ นโครงการประเภทใด เพื่อใช้ ประกอบการพิ จารณาอนุ มัติ โครงการ อนุมัติเ งิ นกู้ /เงินยืมโดยคานึง ถึ ง
ความเหมาะสมของผู้ เ สนอโครงการแต่ ล ะราย ซึ่ ง การจ าแนกประเภทของโครงการนั้ น อาจจ าแนก
ตามประเภทของโครงการตามระยะเวลาที่เกิดรายได้ ดังนี้
ประเภทโครงการ

คาอธิบาย

การจาแนกโครงการ
โครงการที่ทารายได้ทันที

โครงการระยะสั้น

โครงการระยะยาว

• ผลิตสินค้า/งานบริการ ทารายได้ในทันทีที่ได้รับเงินกู้/เงินยืม หรือ
เงินสนับสนุน ภายใน 1 เดือน
• งวดการชาระเงิน ชาระทุกเดือน หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน
• ผลิตสินค้า/งานบริการได้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ที่ได้รับเงินกู้/
เงินยืม หรือเงินสนับสนุน
• งวดการชาระเงิน ชาระเป็นรายเดือน หรือชาระเป็นรายงวด
• หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน
• ผลิตสินค้า/งานบริการได้ในระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ที่ได้รับ
เงินกู/้ เงินยืม หรือเงินสนับสนุน
• งวดการชาระเงิน ชาระเป็นรายเดือน รายงวด หรือชาระเป็นรายปี
หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม / กองทุนชุมชน
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การคัดเลือกโครงการ
โครงการสาหรับการสร้างอาชีพหลัก
• ให้พออยู่พอกินเป็นอย่างน้อย หรือเป็นการลดภาระครอบครัวเป็นอย่างน้อย หมายถึง มีรายได้หักต้นทุน
และค่าใช้จ่ายแล้ว เพียงพอกับการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ควรเป็นโครงการประเภทที่ทารายได้ในทันที
โครงการสาหรับการสร้างอาชีพเสริม
• มีอาชีพหลักอยู่แล้ว มีเวลาและทรัพยากรสาหรับทาอาชีพเสริม
• เวลา ความสามารถและทรัพยากรที่มีคือทุน
• ไม่กระทบอาชีพหลัก และมีความเป็นไปได้ที่จะประกอบอาชีพเสริม
โครงการสาหรับการต่อยอดอาชีพเดิม
• มีอาชีพหลักหรือทรัพยากรอยู่แล้ว ต้องการทุนในการขยายผล
• ผลผลิตหรืองานบริการที่เพิ่มขึ้น จะนาไปขายหรือให้บริการกับใคร มีตลาดรองรับหรือไม่
โครงการสาหรับการเสริมสภาพคล่อง
• ดาเนินการอยู่ก่อนแล้ว ต้องการสภาพคล่องในช่วงรอออกดอกผล
• มี หนี้ สินเดิ ม หรือไม่ อย่างไร เมื่อได้ ผลผลิต และขายสู่ ตลาดแล้วมีกาไรเหลือชาระหนี้ห รือไม่
การพิจารณาความเป็นไปได้
การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการวิเคราะห์โครงการทางด้านต่าง ๆ ทาเพื่อให้
เกิดความมั่นใจได้ว่าโครงการที่เลือกมานั้นมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่
คุ้มค่าต่อการลงทุนและสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพิจารณาความเป็นไปได้ของ
โครงการจึงจาเป็นต้องวิเคราะห์โครงการในประเด็น ดังนี้
• ความน่าเชื่อถือของผู้เสนอโครงการ
• ทักษะอาชีพของผู้เสนอโครงการ
• ทาได้จริงไหม หมายถึง สามารถทาได้จริงและได้ผลลัพธ์ตามแผนที่กาหนด
- ใช้เวลาเท่าไร
- ขายให้ใคร ขายอย่างไร ขายที่ไหน
- รายได้จะเข้ามาตอนไหน เท่าไร
• งบประมาณและกาไรสมเหตุผลไหม
- ต้นทุน ค่าดาเนินการ กาไร
ซึ่งโครงการที่มีความเป็นไปได้นั้น ต้องเป็น
• โครงการที่ทาได้จริง และเห็นผลลัพธ์ (มีรายได้ ผลกาไร) คุ้มค่ากับการลงุทน
• ผู้เสนอขอโครงการมีต้นทุน (ทักษะพื้นฐาน/องค์ความรู/้ ทรัพยากร) เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือ
โครงการที่เสนอ
• มีตลาดรองรับ / มีสถานที่จาหน่ายชัดเจน
• ผลิตสินค้า / บริการเป็นไปตามความต้องการของตลาด
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ความเป็นไปได้ในการติดตามวัดผล
การติดตามวัดผลโครงการ
เป็ นการพิจ ารณาถึ งความเป็ นไปได้ข องโครงการเพื่อเป็ นข้ อมู ล สาคัญ ให้ คณะกรรมการฯ
สามารถพิจารณาอนุมัติเงินกู/้ เงินยืม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้โครงการบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดตามวัดผลโครงการจะทาให้ทราบถึง
• ความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการ
• ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน
• การให้การช่วยเหลือ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างทันท่วงที
• การเรียนรู้ความสาเร็จเพื่อนาไปขยายผลต่อไป

ความก้าวหน้าของโครงการ
การติด ตามวั ดผลเพื่อส่ง เสริมให้โ ครงการบรรลุ ผล ควรมีการติ ดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ
1. ระยะการเตรียมโครงการหลังได้รับเงินสนับสนุน
2. ระยะที่สร้างรายได้และเริ่มส่งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือส่งคืนเงินยืม
ซึ่งอาจจะติดตามความก้าวหน้าโครงการตามประเภทของโครงการ ดังนี้

ประเภทโครงการ
โครงการที่ทารายได้ทันที
โครงการระยะสั้น
โครงการระยะยาว

ระยะเวลาในการติดตามโครงการ
15 วัน
หลังจากได้รับเงินกู/้ เงินยืมหรือเงินสนับสนุน
45 วัน
หลังจากได้รับเงินกู/้ เงินยืมหรือเงินสนับสนุน
ติดตามทุก 120 วัน/ปี (4 เดือน/ปี)
หลังจากได้รับเงินกู/้ เงินยืมหรือเงินสนับสนุน

โครงการมีศักยภาพในการคืนหนี้
พิจารณาจาก ต้นทุน ซึ่งประกอบด้วย
• ค่าสินค้า
• ค่าดาเนินการ เช่น ค่าน้ามันรถ ค่าขนส่งค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าน้า ค่าไฟ ค่าแรง ฯลฯ
• ค่าการตลาด
• กาไร เหลือมากพอคืนหนี้ได้
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เงื่อนไขการชาระหนี้ เหมาะสมกับประเภทโครงการ
ประเภทโครงการ

งวดการชาระคืน

โครงการที่ทารายได้ทันที

ชาระทุกเดือน หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม
/ กองทุนชุมชน

โครงการระยะสั้น

ชาระเป็นรายเดือน หรือชาระเป็นรายงวด
หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน

โครงการระยะยาว

ชาระเป็นรายเดือน รายงวด หรือรายปี
หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน

ความรูค้ วามสามารถของผูด้ าเนินโครงการ
ความรู/้ ทักษะ/ประสบการณ์ในโครงการทีเ่ สนอขอ
มีความรู้/ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
ขาดความรู้/ทักษะในการประกอบอาชีพ

กรณีที่ผู้เสนอโครงการขาดความรู้ ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
ควรหาแนวทางในการให้การช่วยเหลือ เพื่อแนะนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาให้เกิด
ทักษะด้านอาชีพ เช่น
• เรียนรู้กับปราชญ์ชุมชน (สัมมาชีพชุมชน)
• ประสานหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมทักษะการประกอบอาชีพ เช่น สานักงาน
เกษตรอาเภอ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
เป็นต้น

ความน่าเชื่อถือของผูเ้ สนอโครงการ
• ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย และขาดวินัยทางการเงิน
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
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ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญา
แนวปฏิบัติการบริหารสัญญา
สัญญาชัดเจน เป็นธรรม หลักฐานครบถ้วน จัดเก็บดี
• มีเอกสารหรือไม่ ลงนามครบถ้วนไหม เอกสารประกอบครบหรือไม่
• สัญญามีความชัดเจนและเป็นธรรมหรือไม่
• ยอดเงินกู้และเงื่อนไขการชาระเงิน
• เงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา
• จัดเก็บหลักฐานที่ไหน มีความปลอดภัยหรือไม่
• หากเอกสารสูญหาย มีการวางแผนแก้ไขอย่างไร
การบริหารสัญญา เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือก่อนที่ปัญหาหนี้ค้างชาระจะเกิดขึ้น
ฉะนั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาสัญญา ซึ่งต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ
ในการทาสั ญ ญาเงิ นกู้ / เงิ นยื ม เพราะถื อเป็ นปราการด่ า นแรกในการตรวจทานว่ าหลั กฐาน เอกสาร
ประกอบการกู้ยืมมีความครบถ้วนที่สามารถใช้บังคับ ฟ้องร้องทางกฎหมายได้หรือไม่ หากเกิดกรณีที่ลูกหนี้
ไม่ยอมชาระคืนเงินกู้ยืม ทางคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุน ในฐานะผู้ให้กู้ยืมเงินจะทาอย่างไร
สัญญากู้ยืมเงิน คือ สัญญาที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้กู้ ซึ่งให้ยืมใช้เงินแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า
“ผู้ยืม หรือผู้กู้” โดยที่ผู้ยืมตกลงจะใช้คืนซึ่งเงินที่ยืมนั้น ตามเวลาและเงื่อนไขที่ได้กาหนดตกลงกัน โดยที่ผู้ให้กู้
อาจได้สิ่งตอบแทนการให้กู้ยืมเงินนั้นเป็นดอกเบี้ย นอกจากเงื่อนไขเกี่ยวกับการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว
ในสัญญากู้เงินยังระบุถึงเงื่อนไขการชาระคืน การชาระคืนก่อนกาหนด หลักประกันแห่งการกู้ยืม เบี้ยปรับ
ผิ ด นั ด และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ ผู้ ใ ห้ กู้ แ ละผู้ กู้ค วรจะได้ ต กลงกั น ไว้ แ ต่ แ รกตั้ ง แต่ การเริ่ ม กู้ ยื ม เงิ น กั น
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่าง ๆ
การกู้ยืมเงินจึง เป็นนิติกรรมสัญ ญาอย่างหนึ่ง ซึ่งในการตกลงทาสัญญากู้ยืมเงินนั้น ต้องทาหลักฐาน
การกู้ยืมเงินเป็นหนังสือไว้ต่อกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
สัญญาจึงเป็นเอกสารสาคัญที่จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของสัญญา ประกอบด้วย
หลักฐานแห่งการกูย้ มื เป็นหนังสือ สัญญาการกู้ยืมเงินจะต้องมีข้อความว่ามีการรับเงินที่กู้ยืมและ
จะมีการคืนเงินที่กู้ยืม และต้องระบุจานวนที่กู้ยืม เพราะสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่ระบุจานวนเงินที่ให้กู้ยืมเงินนั้น
เป็นการขาดสาระสาคัญ ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้
หลักฐานแห่งการกูย้ มื เงินต้องลงลายมือชื่อของคู่สัญญา (ผู้กู้ ผู้ให้กู้) รวมทั้งผู้ค้าประกัน และพยาน
สรุป หลักฐานการกู้ยืมเงินต้องมีวัน เดือน ปีที่ทาสัญญา สถานที่ทาสัญญา ข้อความแสดงว่าได้กู้ยืม
เงินเป็นจานวนเท่าใด มีกาหนดใช้คืนเมื่อใด และที่ สาคัญต้ องมีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญา (ผู้ กู้ ผู้ให้ กู้) ผู้ค้า
ประกัน และพยาน
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การพิจารณาการบริหารสัญญา ว่ามีความครบถ้วน
สมบูรณ์ของสัญญาพิจารณาได้จาก
• โครงการที่อนุมัติเงินกู้ยืมนั้นมีการจัดทาสัญญาหรือไม่ ลงนามครบถ้วนไหม เอกสารประกอบ
การกู้ยืมเงินครบหรือไม่

การลงนามในสัญญา ผู้กู้ควรลงนามทุกหน้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ถ้ามีคู่สมรสควรให้คู่สมรสลงนาม
ยินยอม หรือเป็นพยานในสัญญา และลงนามผู้ให้กู้
• สัญญามีความชัดเจนและเป็นธรรมหรือไม่
ระบุยอดเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชาระเงิน (วันครบกาหนดชาระ) ระบุในสัญญาอย่างชัดเจน
ระบุเงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา (ถ้ามี)

การจัดเก็บหลักฐาน
การจัดเก็บหลักฐานสัญญาเงินกู้ยืม เอกสารประกอบการกู้ยืม และเอกสารสาคัญต่าง ๆ ต้องมี
ความปลอดภัย ในการจัดเก็บ เพื่อแสดงถึง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งกลุ่ม /กองทุนจาเป็นต้องมี
การจัดเก็บหลักฐาน โดยพิจารณาดูว่า
• มีการจัดเก็บหลักฐานที่ไหน มีความปลอดภัยหรือไม่
• มีวิธีการตรวจสอบเอกสารได้อย่างไร
• หากเอกสารสูญหาย มีการวางแผนแก้ไขไว้อย่างไร

วิธีการป้องกันเอกสารสูญหาย ควรมีการจัดเก็บเป็นไฟล์เอกสาร (Scan file, ถ่ายภาพ
สัญญาไว้เป็นหลักฐาน, บันทึกข้อมูลลงในระบบ Program เป็นต้น)
• กรณีโอนเงินตามที่อนุมัติโครงการเข้าบัญชีธนาคาร มีการเก็บหลักฐานการโอนเงินหรือไม่
• กรณีผู้กู้ไม่สะดวกรับโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีเอกสารรับเงินหรือไม่
(เอกสารควรอ่านเข้าใจง่าย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด)
• ลูกหนี้ใช้คืนเงินกู้ผ่านช่องทางไหน
• รูปแบบการชาระคืนหนี้ และเอกสารรับรองการชาระคืนหนี้?
• มีการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินและชาระคืนหนี้อย่างไร
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การตรวจสอบก่อนและหลังอนุมตั โิ ครงการ
แยกลักษณะอาชีพ
จาแนกประเภทโครงการ
• ทารายได้ภายใน 1 เดือน
• ทารายได้ภายใน 6 เดือน
• ทารายได้ภายใน 1 ปี

• การสร้างอาชีพหลัก
• การสร้างอาชีพเสริม
• การต่อยอดอาชีพเดิม
• การเสริมสภาพคล่อง

วัตถุประสงค์การกูย้ มื
• ประกอบอาชีพ
• การศึกษา
• ใช้จ่ายครัวเรือน
• ค่ารักษาพยาบาล
• อื่น ๆ

ประเภทเงินกู้
• กู้ฉุกเฉิน
• กู้สามัญ
ตัวอย่างคาถามทีส่ าคัญ
1. ผู้ก/ู้ ยืมเงินดาเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
2. ผู้ก/ู้ ยืมเงินมีทักษะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอ
3. ผู้ก/ู้ ยืมเงินมีความน่าเชื่อถือ และมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ดี
4. วงเงินกู้ของผู้กู้ไม่สูงกว่าเงินฝากสัจจะสะสม
(กรณีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต)
5. ผู้ก/ู้ ยืมเงินมีรายละเอียดการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
6. ผู้ก/ู้ ยืมเงินดาเนินงานได้จริง มีรายได้ มีผลกาไรและคุ้มกับการลงทุน
7. ผู้ก/ู้ ยืมเงินจัดทาสัญญา ครบถ้วน ถูกต้อง
8. ผู้ก/ู้ ยืมเงินเคยมีปัญหาจ่ายช้า หรือค้างชาระหนี้หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่
มี ไม่มี
มี ไม่มี
ใช่ ไม่ใช่
มี ไม่มี
ได้ ไม่ได้
ใช่ ไม่ใช่
มี ไม่มี
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ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารหนี้
แนวปฏิบตั กิ ารบริหารหนี้
• การแยกประเภทหนี้
- จัดนิยามประเภทลูกหนี้ หนี้ดี หนี้เสียประเภทต่าง ๆ
- จัดกลุ่มลูกหนี้ตามประเภท เพื่อเลือกการบริหารจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม
• การชาระหนี้และการติดตาม
- สถานการณ์ชาระหนี้ของลูกหนี้
- วิธีติดตามหนี้ดี
- วิธีติดตามหนี้เสียประเภทต่าง ๆ
• แนวทางการแก้ไขหนีท้ ี่มปี ญ
ั หา
- การลดปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดหนี้เสีย
- แนวทางการแก้ไขปัญหาของหนี้เสียประเภทต่าง ๆ
• การดาเนินการทางกฎหมายและการขอคาแนะนา

เป็นประโยคที่แทบไม่มีใครคัดค้าน หลายคนไม่อยากเป็นหนี้แต่ก็เลี่ยงไม่ได้ เพราะความจาเป็นใน
การดารงชีวิต แต่บางคนก็เป็นหนี้ เพราะตกหลุมพรางสิ่งล่อตาล่อใจจากภายนอก
คาว่า “หนี้” คือสิ่งที่ผลักชีวิตของใครหลายคนให้ห่างไกลจากคาว่าอิสรภาพทั้งอิสรภาพทาง
การเงิน ทางการบริหารจัดการเวลา และการใช้ชีวิต เพราะเมื่อเป็นหนี้สินแล้ว เงินทองที่ควรจะใช้จ่าย
อย่างมีความสุขกลับต้องมาจ่ายเป็นค่าผ่อนชาระหนี้สินเสียทั้งหมด เวลาที่ควรจะได้ใช้ไปกับการพักผ่อน
ก็จะต้องใช้ไปกับการทางานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาใช้หนี้สิน และชีวิตที่จะใช้อย่างมีความสุขกลับต้องมา
คอยเป็นทุกข์ เป็นกังวลกับหนี้สินตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม แม้อาจจะฟังดูน่ากลัว แต่แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าจะใช้ความพยายาม
ในการผลักตัวให้หลุดพ้นจากมันได้
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การแยกประเภทหนี้
ถ้าแบ่งตามประโยชน์ที่ได้จากการเป็นหนี้ สามารถแบ่ง

“หนี”้ 3 ประเภท คือ
หมายถึง หนี้ที่ชว่ ยสร้างรายได้ สร้างอนาคต สร้าง
อาชีพ หรือสร้างความมัน่ คงระยะยาว
ซึ่งอาจแบ่งตามความสามารถและความตั้งใจในการชาระหนี้คนื ดังนี้
 ความสามารถในการชาระหนี้สูง ความตั้งใจในการชาระหนี้คืนสูง
 ลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชาระหนี้ และมีความตั้งใจในการชาระหนี้

หมายถึง หนี้ที่อาจมีการชาระล่าช้า

หมายถึง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
 ไม่ชาระหนี้ตามกาหนดเวลา
 เจ้าหนี้ติดตามแล้วไม่มาชาระหนี้ หรือติดตามไม่ได้
 ไม่จ่ายหนี้เกินกาหนดมากกว่า 90 วัน
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ประเภทของลูกหนี้
ลูกหนี้ที่มีความรับผิดชอบแต่เกิดอุปสรรค
และไม่มีเงินจ่ายหนี้
• รายได้จากโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
• มีอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
• เป็นหนี้ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ เช่น ยืดอายุหนี้
/ มีระยะปลอดส่ง / หรือคิดเฉพาะดอกเบี้ย

ลูกหนี้ที่มีเงินแต่ไม่ยอมจ่ายหนี้
• อาจขาดวินัย หรือ
• มีความจาเป็นอื่นที่สาคัญกว่าชาระหนี้
• เป็นหนี้ที่ต้องใช้กระบวนการเร่งรัด

ลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจ่ายหนี้และไม่มีความรับผิดชอบ
• ปัญหาอาจเกิดจากสองข้อแรก (A + B) รวมกัน
• อาจต้องถึงขั้นตอนการใช้กระบวนการทางกฎหมาย
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การชาระหนีแ้ ละการติดตาม วิธีการติดตามหนี้
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.)

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

• โทรศัพท์ หรือ
Line
• เสียงตามสาย
• ทาหนังสือแจ้ง
เตือนก่อนถึงกาหนด
ชาระ
• แจ้งในที่ประชุม
ประจาเดือนของ
หมู่บ้าน

• โทรศัพท์ หรือ Line
• เสียงตามสาย
• ทาหนังสือแจ้งเตือน
ก่อนถึงกาหนดชาระ
• แจ้งในที่ประชุมประจาเดือน
ของหมู่บ้าน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แจ้งเตือน
• โทรศัพท์ หรือ Line
• เสียงตามสาย
• ทาหนังสือแจ้งเตือนก่อนถึง
กาหนดชาระ
• อาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมู่บ้าน/ชุมชน คณะทางาน
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตาบล/เทศบาล
แจ้งเตือนก่อนถึงกาหนดชาระ
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วิธีการติดตามหนี้ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

เร่งรัด
• ไปพบเพื่อเร่งรัดให้ชาระหนี้
• ประชุมกรรมการ เพื่อ
กาหนดมาตรการเร่งรัดหนี้
• เชิญมาพบกรรมการ
เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา/ช่วยเหลือลูกหนี้
(ปรับโครงสร้างหนี้ เช่น
ยืดระยะเวลาการชาระ
เงิน ลดอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มวงเงินกู้)
• ดาเนินการทางสังคม
• ดาเนินการทางกฎหมาย

โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.)

กองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี

เร่งรัด

เร่งรัด

• ไปพบเพื่อเร่งรัด
ให้ชาระหนี้
• ประชุมกรรมการ เพื่อ
กาหนดมาตรการเร่งรัดหนี้
• เชิญมาพบกรรมการ
เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา / ช่วยเหลือ
ครัวเรือน เป้าหมาย (ปรับ
โครงสร้างหนี้ เช่น ยืด
ระยะเวลาการชาระคืนเงินยืม)
• ดาเนินการทางสังคม
• ดาเนินการทางกฎหมาย

• ไปพบเพื่อเร่งรัดให้ชาระหนี้
• ปร ะ ชุ ม ก ร รม ก า ร เ พื่ อ
กาหนดมาตรการเร่งรัดหนี้
• เชิญมาพบกรรมการระดับ
อาเภอ / จังหวัด เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
/ ช่วยเหลือลูกหนี้
(ปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ยืด
ระยะเวลาการชาระเงิน
ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินกู้)
• ดาเนินการทางสังคม
• ดาเนินการทางกฎหมาย
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การ ลดปัจจัยเสีย่ ง ที่ทาให้เกิดหนีเ้ สีย









เงื่อนไขการปล่อยกู้ ความเป็นไปได้ของโครงการ
สถานะและความน่าเชื่อถือในการรับผิดชอบของผู้กู้
งวดการชาระเงินเหมาะสมกับโครงการ
ช่องทางการชาระเงิน และการให้ความสะดวกในการชาระเงิน
การเตือนล่วงหน้า และการติดตามหนี้
มาตรการผ่อนปรน และรองรับเมื่อมีการชาระเงินล่าช้า
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
การให้ข้อมูลสภาพหนี้

การดาเนินการทางกฎหมาย และการขอคาแนะนา
การละเมิดทีเ่ กิดจากการยักยอก
5
แจ้งความดาเนินคดี
4

3
ดาเนินการและบังคับให้ชดใช้
คืน(ภายในอายุความ เช่น 3
เดือนในกรณียักยอกหรือ
ฉ้อโกง)
.

ทาหลักฐานการยอมรับ
ในการชดใช้หรือรับผิดชอบ
ทาหนังสือรับสภาพความรับผิด
ทางแพ่งและอาญา

2

1

รวบรวมพยาน หลักฐาน(สัญญา
กู้ยืมเงิน, สัญญาค้าประกัน)
/ หาตัวผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง
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กรณีการยักยอก/ฉ้อโกง และแนวทางการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2. จัดเวทีตรวจสอบข้อเท็จจริง
(หากมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง)
3. ยอมรับผิดให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย หากไม่ยอมรับผิด
ให้ดาเนินการทางกฎหมาย
แนวทางการแก้ไข

โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2. จัดเวทีตรวจสอบข้อเท็จจริง
(หากมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง)
3. แจ้งความดาเนินคดี
แนวทางการแก้ไข
แก้ไข

กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(หากมีมูลให้ สพจ. แจ้งอธิบดีฯ ทราบ)
3. กรมฯ แจ้ง สพจ. ให้แจ้งความร้องทุกข์ ภายใน
3 เดือน นับแต่อธิบดีฯ รับทราบ
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กรณีปลอมแปลงเอกสาร
การปลอมแปลงเอกสารด้วยการใช้ชื่อบุคคลอื่นมากู้ยืมเงิน โดยเจ้า ของชื่อไม่ยินยอม
ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งผู้ปลอมแปลงเอกสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่ง
และอาญา (ต้ องชดใช้ เ งิ น คื นและจ าคุ ก ) ส่ว นผู้ ถู ก แอบอ้ า งชื่ อ ซึ่ ง ไม่ มี ส่ วนรู้ เ ห็ น ไม่ ต้ อ ง
รับผิดชอบใด ๆ
แนวทางการแก้ไข

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2. จัดเวทีตรวจสอบข้อเท็จจริง
(หากมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง )
3. ยอมรับผิดให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย หากไม่ยอมรับผิด
ให้ดาเนินการทางกฎหมาย
แนวทางการแก้ไข

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 2. จัดเวทีตรวจสอบข้อเท็จจริง
(หากมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง )
(กข.คจ.)
3. แจ้งความดาเนินคดี
แนวทางการแก้ไข
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กองทุนพัฒนา
3. เรียกผู้กระทาผิดให้มาเจรจาไกล่เกลี่ย
บทบาทสตรี
4. หากมีมูลความผิดให้ สพจ. แจ้งอธิบดีฯ รับทราบ
5. กรมฯ แจ้ง สพจ. ให้แจ้งความร้องทุกข์ ภายใน 3 เดือน
นับแต่อธิบดีฯ รับทราบ
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ขั้นตอนและวิธกี ารแก้ไขปัญหาหนี้
1. จัดทาทะเบียนข้อมูลลูกหนี้
• แยกประเภทโครงการ (มีรายได้ทันที ระยะสั้น และระยะยาว)
• แยกประเภทอาชีพลูกหนี้ (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์และ
บริการ คหกรรม หัตถกรรม ด้านช่าง รับจ้าง ฯลฯ)
• เงื่อนไขการชาระหนี้
• ศักยภาพการชาระหนี้
2. วิเคราะห์ศกั ยภาพลูกหนี้
• ความสามารถและความตั้งใจในการชาระหนี้
• รายรับ - รายจ่ายของลูกหนี้
• ภาวะหนี้สินของลูกหนี้
• ประวัติการชาระหนี้
3. วิเคราะห์ปญ
ั หาลูกหนี้

• วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของลูกหนี้แต่ละรายถึง
สาเหตุที่ทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ เพื่อหาทางออก
ในการแก้ไขปัญหา
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4. กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
• มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ดี เช่น รักษาสภาพหนี้ดีไว้
ให้รางวัล ให้คาชมเชย เป็นต้น
• มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย เช่น ติดตามเร่งรัดหนี้สิน เจรจา ไกล่เกลี่ย ปรับโครงสร้างหนี้
ขยายระยะเวลา
• ปรับทัศนคติลูกหนี้ให้เป็นเชิงบวก เชื่อว่าตัวเองมีความสามารถในการชาระหนี้ได้
• ทาแผนปรับโครงสร้างหนี้/แผนพัฒนาตนเอง
• การนาแผนพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

5. ส่งเสริมวินยั ทางการเงินและการออม
• ส่งเสริมวินัยทางการเงิน และการออมควบคู่กับมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
• รูปแบบการออม (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือออมเพื่อปลดหนี้สร้างสุข )
• เมื่อมีรายได้ควรใช้เงิน ดังนี้
(ใช้จ่าย : เก็บออม : ใช้จ่ายฉุกเฉิน)
 60 : 30 : 10

70 : 20 : 10

99

สรุปการบริหารหนี้
แยกประเภทหนีแ้ ล้วหรือยัง
ลูกหนีด้ ี
• ลูกหนี้ที่ชาระตรงเวลา
ลูกหนีค้ า้ งชาระ
• ลูกหนี้ที่ชาระหนี้ล่าช้าบ้างแต่ไม่เกิน 90 วัน
ลูกหนีเ้ สีย
• ลูกหนี้ค้างชาระเกินกว่า 90 วัน
• คงเหลือจานวนเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้จ่ายทั้งสิ้น.............................บาท

สาเหตุที่ทาให้เกิดหนี้
 รายได้จากโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
 ประสบอุบัติเหตุ/ปัญหาสุขภาพ
 ประสบเหตุสุดวิสัย
 ประสบภัยพิบัติ/ภัยธรรมชาติ
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................
ลูกหนี้ที่มีความรับผิดชอบแต่เกิด
อุปสรรคและไม่มีเงินจ่ายหนี้

เกิดจากปัจจัยภายนอก

เกิดจากปัจจัยที่อาจช่วยแก้ไขได้

 ประสบเหตุสุดวิสัย / ประสบภัยพิบัติ /
ภัยธรรมชาติ / ประสบอุบัติเหตุ
 ราคาผลผลิตตกต่า
 ต้นทุนในการดาเนินการจริงมีราคาสูง
กว่าที่เสนอขอในโครงการ
 อื่น ๆ
(ระบุ).......................................

 ไม่มีตลาดรองรับ
 ไม่มีสถานที่จาหน่าย
 ไม่มีทักษะอาชีพ
 ผลผลิต / งานบริการไม่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด
 อื่น ๆ
(ระบุ)....................................................
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สาเหตุทที่ าให้เกิดหนี้






ขาดวินัยในการชาระหนี้
ติดการพนัน/หวย
ติดสุรา/ยาเสพติด
อื่น ๆ (ระบุ)............................................

ลูกหนี้ที่มีเงิน
แต่ไม่ยอมจ่ายหนี้

ลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจ่ายหนี้
และไม่มีความรับผิดชอบ

 ไม่นาเงินยืมไปประกอบอาชีพ
 ไม่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ เช่น เป็น
ผู้สูงอายุ พิการ ทุพพลภาพ เป็นต้น
 ยืมเงินให้ผู้อื่นที่ไม่ได้ไปประกอบอาชีพ
 ย้ายที่อยู่อาศัยโดยไม่บอกกล่าว
 เสียชีวิต และไม่สามารถติดตามทรัพย์สินจาก
ทายาทได้
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................
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การให้ความช่วยเหลือ
เป็นกลุ่มที่ควรให้ความช่วยเหลือ ให้ดูจากสาเหตุว่าทาไมโครงการ ไม่สร้าง
รายได้ตามที่คาดหวัง หรือเกิดอุปสรรค และให้ความช่วยเหลือ
• ช่วยหาตลาดรองรับ
•ช่วยหาสถานที่จาหน่าย
•ช่วยแปรรูปผลผลิตหรือบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาด

หากไม่ตรงกับปัญหา หรือยังไม่ได้ผล
• อาจช่วยหาแหล่งเงินและโครงการเพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถกลับมา
ชาระหนี้ได้
• อาจพิจารณามาตรการพิเศษช่วยเหลือ เรื่องดอกเบี้ยและการผ่อนชาระหนี้

ใช้มาตรการเร่งรัดหนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ไปพบเพื่อทวงถาม
ประชุมกรรมการเพื่อหาแนวทางเร่งรัด
เรียกมาพบกรรมการเพื่อผ่อนชาระ
ออกจดหมายทวงถาม
ดาเนินการทางกฎหมาย

แนวทาง
1 พิจารณาว่าลูกหนี้ เปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นคนรับผิดชอบได้ หรือไม่
หากได้ ให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับ หนี้เสียประเภท A
2 ประชุมกรรมการเพื่อหาแนวทางเร่งรัด
3 เรียกมาพบกรรมการเพื่อผ่อนชาระ
4 ออกจดหมายทวงถาม
5 ดาเนินการทางกฎหมาย
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การสร้างวินยั ทางการเงินและการออมเชิงคุณภาพ
เมื่อพูดถึงวินัยทางการเงิน หลายคนอาจสงสัย แล้วคิดในใจว่า “มันคืออะไร” คา ๆ นี้ไม่ใช่คาพู ด
ที่ยากในการอธิบาย แต่เป็นคาที่มีความหมาย แต่นามาปฏิบัติจริงได้ยาก เพราะคนที่เริ่มต้นออมเงินจะรู้สึกได้
ทันทีว่าสิ่งที่ยากที่สุด คือ การสร้างวินัยทางการเงิน หากเราไม่มีสิ่งนี้ เราก็จะออมเงินได้ยากขึ้น และห่างไกล
จากการเป็นคนทางานที่ประสบความสาเร็จด้านการเงินอีกด้วย ต้องยอมรับว่าความฝันของหลาย ๆ คน คือ
การมีเ งิ นเดื อนสู ง หรือไม่ ก็มีเ งินเก็บเยอะ ๆ จนสามารถสร้ างธุร กิ จส่ วนตั วได้ แต่ก่อนที่ จ ะไปถึ งจุ ด นั้ น
เราต้องเริ่มสร้างวินัยทางการเงินเสียก่อน มาดูกันว่าวินัยทางการเงินที่เราทุกคนสร้างได้ มีอะไรบ้าง แล้วเรา
สามารถนาไปปรับใช้ได้มากน้อยขนาดไหน ดังนี้

มีเป้าหมายทางการเงิน
ในการเริ่ มต้ นจะทาอะไรสั กอย่ าง เราต้ องมี เป้ าหมายอย่ างเด่ นชั ดและมี ความแน่ นอน ในทางการเงิ น
ก็เช่นเดียวกัน เราต้องสร้างเป้าหมายทางการเงิน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะทาอะไรเช่น การตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเก็บ
เงินไปเที่ยวต่างประเทศให้ได้ภายในสองปี หรือตั้งเป้าหมายว่าจะมีเงินใช้เดือนละสองหมื่นหลังเกษียณอายุ เมื่อเรามี
เป้ าหมายแล้ ว เราก็ จ ะเริ่ มวางแผนเพื่ อให้ เ ป้ าหมายที่ เ ราวางไว้ ประสบผลส าเร็ จ การตั้ ง เป้ าหมายที่ ดี
จะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินที่เด่นชัดขึ้น และสามารถเก็บออมเงินได้อย่างที่ตั้งใจไว้

บันทึกการใช้จ่าย
เราจะเห็นว่าคนที่สามารถเก็บออมเงินได้ จะมีการวางแผนการใช้เงิน แล้วการวางแผนการใช้เงินนั้น
เกิดขึ้นได้อย่างไร หลายคนอาจเกิดข้อสงสัยในเรื่องนี้ หากพูดกันง่าย ๆ การวางแผนการใช้เงินเกิดจากการ
จดบันทึก รายรับ - รายจ่าย เพราะเราจะสามารถดูได้ว่าเดือนที่ผ่านมา เราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ และจ่ายเป็น
ค่าอะไรบ้าง เราก็จะวางแผนการใช้เงินของเดือนต่อ ๆ ไปได้ จนสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบ่งเงินใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน
หากยังคิดไม่ออกว่าจะใช้จ่ายเงิ นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ลองกาหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน เช่ น
กาหนดไว้ว่าในแต่ละวัน เราจะใช้เงินไม่เกินเท่าไหร่ หรือทานอาหารมื้อละไม่เกิน 100 บาท เป็นต้น การกาหนด
ค่าใช้จ่ายนั้นให้เริ่มต้นกาหนดจากจานวนเงินที่เราสามารถทาได้ อย่ากาหนดให้เกินความเป็นจริง เพราะเรา
จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก และไม่สามารถทาได้แน่ ๆ อีกทั้งการเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้เรารู้สึก
คุ้นเคย แล้วเราจะค่อย ๆ ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการนี้ได้ในที่สุด วินัยทางการเงินเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก แต่หากเรา
เรียนรู้และเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะเป็นคนที่สามารถออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะเราสามารถปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการใช้ เงิ นให้ส อดคล้องกั บการเงิ น
ของเราแล้วนั้นเอง
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การออมไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่รู้จักวิธีคิดและเริ่มต้นวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวัน เราก็สามารถ
ที่จะออมเงิ นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น เพี ยงเริ่ มต้นที่ จะสร้างวิ นัยทางการเงินที่ดีใ ห้กับตั วเอง
ซึ่งการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เราลองมาเริ่มทาด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

1. ทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายให้เป็นนิสัย
การทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในทุกวันจะทาให้รู้ว่าคุณมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรในแต่ละวันและ
เราควรทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในทุก ๆ วันให้เ กิดเป็นนิสัย เพราะจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้ รู้
สั ด ส่ ว นการใช้ จ่ า ยของเรา ต่ อรายรั บ ที่ เ ราได้ ใ นแต่ ล ะเดื อ นว่ า มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ ถ้ าหากวั น ใด
เราลืมจดหรือไม่มีเวลา ให้ทาย้อนหลัง หรือหาสมุดเล่มเล็ก ๆ กับปากกาพกติดกระเป๋าไว้ พอนึกออกก็ค่อย
จดลงไป จะเป็นการสร้างนิสัยที่ดีทางด้านการเงินให้กับตัวเราเอง เป็นวิธีพื้นฐานที่ดีที่สุดสาหรับการเริ่มต้น
การออมที่ดี และจะช่วยบ่งบอกถึงยอดเงินคงเหลือในแต่ละเดือนของเราได้ดีอีกด้วย เราจะได้รู้ว่าเงินที่ใช้ไปใน
แต่ละเดือนหมดไปกับการใช้จ่ายอะไรบ้าง ยังช่วยจัดการกับระเบียบการเงินของเราให้เข้าที่อีกด้วย หลาย ๆ
คนใช้จ่ายเงินโดยไม่วางแผน และคิดหน้าคิดหลัง ได้เงินมาก็ใช้ไป พอใกล้สิ้นเดือนก็เกิดปัญหาเงินหมดกระเป๋า
โดยไม่รู้ว่าเงินที่หมดไปนั้น หมดไปกับการใช้จ่ายอะไรบ้าง ถ้าหากเรายังไม่เริ่มสร้างวินัยในการออมตั้งแต่วันนี้
เราจะวางแผนทางการเงินของเราได้ยาก

2. ตั้งเป้าหมายและสรุปภาพรวมบัญชีทุกสิ้นเดือน
การทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายของเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย หากเราไม่กลับมาทบทวนรายจ่าย
ของเราในภายหลัง หลังจากจดบันทึกรายจ่ายในแต่ละวันไปแล้ว ทุกสิ้นเดือนจะต้องนาบันทึกรายจ่ายในแต่ละ
หมวดหมู่มารวมกัน เราจะได้รู้ว่าสัดส่วนการใช้จ่ายของเราเหมาะสมแล้วหรือไม่ แล้วยังสามารถทาให้เราได้รู้
ยอดเงินคงเหลือและสัด ส่วนในส่วนของเงิ นออมในแต่ละเดือนอีกด้ วย หลังจากที่ เราพยายามจั ดระเบีย บ
วางแผนรายจ่ายของตั วเองมาตลอดทั้ ง เดื อนแล้ ว สุ ดท้ ายตั วเลขที่ เราเห็น จะเป็ นสิ่ ง ที่คอยเตื อนสติแ ละ
ควบคุ มการใช้ จ่ ายของตั วเอง การกาหนดเป้ าหมายที่ ชัด เจน จะเป็ นตั วช่ วยเตื อนเราเองให้ ยั บยั้ ง ชั่ ง ใจ
ระมัดระวังการใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากขึ้น

5 นิสัยบ่อนทาลายวินยั ทางการเงิน
เคยตั้งคาถามกับตัวเองหรือไม่ ว่าทางานมาก็เริ่มจะหลายปี ทาไมเงินที่เก็บจึงยังน้อย หรือยังไม่รวย
ซักที เหตุผลหลัก ๆ ที่ทาให้คนวัยทางานในปัจจุบัน ยังไม่สามารถเก็บเงินได้นั้นเป็นเพราะ 5 นิสัยบ่อนทาลาย
วินัยทางการเงิน ดังนี้
(1) อยากได้ ไ ปทุก สิ่ง อย่ าง ความโลภทาให้เ ราไม่ สามารถเก็ บเงิ นได้ อย่ าตามกระแสจนเกินไป
เพราะจะทาให้เราอยากได้นู่นนี่ไม่รู้จักจบสิ้น หันมาซื้อของจากความจาเป็นเท่านั้น
(2) ไม่ค่อยเก็บเงิน เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ จาไว้ว่า “ใครออมก่อน คนนั้นรวยก่อน” ส่วนเลือกวิธีออม
อย่างไรนั้น ก็เลือกตามความสนใจและความชอบของเรา
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(3) กั ง วลมากเกินไป อย่ าเครีย ดมากจนเกินไปว่าท าไมเราไม่รวยจะยิ่ง ส่งผลเสียโดยเฉพาะเรื่อ ง
สุขภาพ และสุดท้ายอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่าเดิมไปกับค่ารักษาพยาบาล
(4) ไม่ทาบันทึกรายรับรายจ่าย การทาบันทึกรายรับ – รายจ่าย คือสิ่งที่ดีที่สุดหากเราเริ่มเก็บเงิน
เพราะจะทาให้สามารถวางแผนการใช้เงินล่วงหน้าได้
(5) ไม่ตั้ง เป้าหมายทางการเงิน ที่ชัด เจน ลองถามตนเองว่าเป้าหมายคืออะไร และพยายามให้ถึ ง
เป้าหมายนั้นให้ได้ อาทิเช่น บางคนอยากเกษียณอายุตนเองตอนอายุ 40 ปี ทาให้ช่วงเวลาตั้งแต่ 20 – 40 ปี
นั้น ต้องทางานหนักและพยายามเก็บเงิน เพื่อที่จะได้เกษียณอายุก่อนคนอื่นเป็นต้น

วินัยทางการเงินที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัย และเริ่มได้ทันทีเพื่อสร้างอนาคต
ที่สดใสและมั่นคง
ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กที่เริ่มเรียนรู้ค่าของเงินและการอดออม วัยทางานที่อยู่ระหว่าง
การสร้างเนื้อสร้างตัว และสร้างครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น และวัยเกษียณ
ที่จะต้องวางแผนเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตามการสร้างวินัยทางการเงินที่ดี
อาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างยิ่งยวด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน
ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ใ นช่ ว งข้า มคื น การตั้ ง เป้า หมายทางการเงิ น ที่ ชั ด เจน เช่ น
การมีบ้า น มีร ถ มีชีวิตที่ดี และล าดับความส าคัญของเป้ า หมาย รวมทั้ ง วางแผนการ
เก็บออมและการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ เป้าหมายที่ชัดเจน
จะเป็นสิ่งสาคัญที่สนับสนุนให้เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะนาไปสู่
ความมั่นคงทางการเงิน และอิสรภาพทางการเงินที่ไม่มีภาระหนี้สินในที่สุด
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การที่จะใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จะต้องมี
วินัยทางการเงินที่ดีตาม “วงจรแห่งความเจริญด้านการใช้จา่ ยเงิน”
1. ประหยัด เป็นการรู้จักรักษาทรัพย์ใช้จ่ายอย่างฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ฟุ่มเฟือย เก็บหอมรอมริบ
2. สะสม เป็นการออมเงินในส่ วนรายได้ที่เ หลื อจากหักค่าใช้จ่ าย เงินออมเป็ นปั จจั ยส าคัญ ที่ จะทาให้
เป้าหมายของบุคคลซึ่งกาหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ และ สามารถใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ทางการเงินที่อาจเกิ ดขึ้นได้ โดยไม่ต้องพึ่ งพาบุ คคลอื่ น การออมจึงควรกระทาอย่างสม่าเสมอและเป็นกิจนิสั ย
สิ่งจูงใจ ที่ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเก็บออมมากขึ้นคือเป้าหมาย หากมีเป้าหมาย จะประกอบอาชีพ
ค้าขายและมีเงินออมไว้จานวนหนึ่งก็จะ “มีทุนของตนเอง ” ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญช่วยให้ถึงเป้าหมายในอนาคตได้
3. กู้ เป็นการใช้บริการสินเชื่อทางการเงินจานวนหนึ่ง ในส่วนที่เกินความสามารถ ในการสะสมด้วยตนเอง
มารวมกับเงินทุนของตนเอง เพื่อเป็นเงินทุนที่มากพอ สาหรับดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
4. ชาระคืน เป็นการตระหนักถึงหน้าที่ของลูกหนี้ที่ดี ต้องชาระคืนให้ตรงเวลา เพื่อประโยชน์ ด้านเครดิต
ทางการเงิ น ซึ่ ง อาจจ าเป็ นต่ อการกู้ ยื มเงินในกิ จกรรมส าคั ญ หากมี ระเบี ยบวิ นัย ทางการเงิ นดี จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการกู้ยืมเงินในอนาคต เนื่องจาก ศัตรูทางการเงินตัวฉกาจ คือ ตัวของผู้กู้เอง ทุกปัญหาคนเรา
นั่ นเองที่ เ ป็ นคนสร้ างมั นขึ้ นมา ดั ง นั้ น เพื่ อ ความสุ ข ในชี วิ ต ควรบริ ห ารจั ด การค่ าใช้ จ่ ายให้ เ หมาะสม
สร้างนิสัยมีเงินก่อนค่อยซื้อ

วงจรแห่ง
ความเจริญ
ด้านการใช้จ่ายเงิน

ความเจริญด้านการใช้จ่ายเงินของบุคคลจะมีได้ก็
ต้องเริ่มที่ “ประหยัด” ถ้าเริ่มที่จะกู้แล้วจะต้องจน
เรื่อยไป การประหยัดจะสนับสนุนให้เกิดการออม
หากออมไม่ พ อที่ จ ะขยายงาน ก็ ส ามารถเพิ่ ม
เงินทุนโดยกู้ จากที่อื่น ทาให้มีเงินทุนเพียงพอใน
การประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มกาลังด้านเงินทุน
เพื่ อ การผลิ ต และมี ก าลั ง การใช้ คื น เงิ น กู้ ม าก
เพราะเรากู้มาน้อย
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สูตรการคานวณรายได้ และ ค่าใช้จา่ ย
1. รายได้รวม – รายจ่ายรวม = เงินสดคงเหลือ
2. ถ้าเงินสดคงเหลือเป็นบวก = ควรจัดสรรเงินออม
3. ถ้าเงินสดคงเหลือเป็นลบ = ควรวางแผนทางการเงินใหม่ โดยตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออก หากมีหนี้ให้รีบ
จัดการหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายรับ หรือเปลี่ยนงานใหม่เพื่อให้มีผลตอบแทนสูงขึ้น

แนวทางการวางแผนทางการเงินหลังจากการจัดทางบรายได้และค่าใช้จ่าย
1.ถ้าเงิ นสดคงเหลือเป็นบวก ให้จัด สรรเงินออม (เงิ นออมรวม =เงินเพื่อใช้จ่ าย + เงิ นออมเผื่อฉุกเฉิน +
เงินออมเพื่อการลงุทน)
- เงิน เพื่อ ใช้ จ่าย คื อ เงินกองที่มีไว้ เพื่อ ช่วยสร้ างสภาพคล่องทางการเงินให้ กับชี วิต ประจาวันของเรา
เงินส่วนนี้เราสามารถนามาใช้สาหรั บการผ่อนจ่ายหนี้ชาระค่าใช้จ่ายประจาเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่ า
ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ค่าผ่อนสินเชื้อต่าง ๆ เป็นต้น โดยเราจะต้องเข้าถึงเงินกองนี้
ได้ทันที ควรมีจานวนพอกับค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 3 เดือน
- เงินออมเผื่อฉุกเฉิน จะต้องเป็นเงินที่เราเข้าถึงได้ เพื่อที่จะสามารถนาออกมาใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณี มี
ปัญหาด้านการเงิน เกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถไปทางานได้ เกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง ฯลฯ ทาให้เรา
ไม่สามารถไปทางานได้ และทาให้เสียรายได้ประจา โดยเงินกองนี้ควรจะมีจานวนเท่ากับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน
ที่เราใช้ เป็นประจารวมกั น 6 เดื อน หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิ นเกิดขึ้น เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ต้อง
ลาบากอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 6 เดือนนั้นเอง
- เงินออมเพื่อการลงทุน เป็นเงินกองที่เราสามารถนามา ต่อยอดความมั่งคั่งให้กับตนเอง เงินกองนี้จะต้อง
เป็นเงินเย็น ซึ่ งเป็นเงินที่สามารถนาไปใช้ส าหรับการลงทุ นระยะยาวได้ โดยเราจะต้องไม่ไปยุ่งกับเงินส่วนนี้
จนกว่าจะถึงกาหนดปันผล หรื อกาหนดขายคื นกองทุน (อย่าลืมว่าการลงทุ นทุกอย่างมีความเสี่ยง ดังนั้ น
ควรศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อนจะตัดสินใจ)
2. เงินสดคงเหลือเป็นลบ ให้วางแผนการเงินใหม่ (รายจ่ายมากกว่ารายรับ จะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง)
- แยกให้ออกระหว่างรายจ่ายจาเป็น และรายจ่ายที่ไม่จาเป็น สิ่งแรกที่ควรจะใส่ใจก็คือ การแยกแยะรายจ่าย
ที่จาเป็ น และไม่จาเป็นออกจากกัน เพื่อที่เรานั้นจะได้รู้ว่าสาเหตุที่เรามีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับนั้นมาจาก
สาเหตุอะไรบ้าง ตัวอย่างรายจ่ายที่จาเป็น เช่น ค่าน้า ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทางาน เป็น
ต้น หรือเข้าใจง่ายๆ คือ รายจ่ายที่เราต้องใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันนั้นเอง ส่วนรายจ่ายที่ไม่จาเป็น เช่น
ค่ าเปลี่ ย นมื อถื อใหม่ ต ามแฟชั่ น หรื อ รายจ่ ายที่ ไ ม่ จ าเป็ นในการด าเนิ นชี วิต ของเรา หากงดการใช้ จ่ า ย
ก็ ไ ม่ ส่ ง ผลอะไรต่ อ การด าเนิ นชี วิต แต่ อ ย่ าลื มว่ า ต้ อ งแยกแยะให้ ชัด เจนว่ าจ าเป็ น จริ ง ๆ หรื อ ว่ าเรานั้ น
คิดว่าจาเป็น เพราะส่วนนี้จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
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- ตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออก ขั้นต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรคือรายจ่ายจาเป็นและไม่จาเป็น ก็ ให้เรา
ตัดในส่วนของรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออกทั้งหมด เพื่อลดรายจ่ายโดยรวมของเราลง
- หากมีหนี้ให้รีบจัดการ หากช่วงที่เรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับนั้น ทาให้เราเป็นหนี้ ก็ขอแนะนาว่า
หลังจากลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นลงแล้ว ก็ให้รีบวางแผนจัดการหนี้ที่มีอยู่ให้หมดไปโดยเร็ว เพราะยิ่งปล่อยไว้
นาน ๆ ดอกเบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
- หารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายรับ หนทางหนึ่ งในการเพิ่ มรายรับของเราที่ดีมาก ๆ ก็คือการหา
รายได้ เ สริ ม นั้ น เอง ไม่ ว่ า จะเป็ น การท า OT หรื อ ว่ าจะหารายได้ เ สริ ม จากการขายของออนไลน์ หรื อ
จากช่องทางอื่น ๆ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น อย่างที่มีคนพูดกันไว้ว่า เรานั้นควรจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งทาง
นั้นเอง
- เปลี่ยนงานใหม่ หากว่าเรารู้สึกว่างานที่ทาอยู่ให้ผลตอบแทนน้อยเกินไป ก็สามารถที่จะมองหา
งานใหม่ได้ เพื่อจะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ข้อนี้ควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ เพราะอนาคตไม่มีอะไร
แน่นอนรวมถึง ปัญหาในการทางานใหม่ด้วย เพราะในทุ กที่ทางานนั้นมีปัญหาเสมอ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย
ก็ล้วนแต่มีปัญหาทั้งนั้น ดังนั้น จึงต้องศึกษารายละเอียดของงานใหม่ให้ดีด้วย
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โรงน้าดื่มชุมชน
ที่มาของการก่อตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีแนวคิดที่จะ
ดาเนินกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ให้เกิดขึ้ นกับคนในชุมชม เริ่มจากการ
ส ารวจข้ อ มู ล ความต้ อ งการของคนในชุ ม ชน จากมติ
ที่ประชุมพบว่ าน้าดื่มเป็นสิ่ งที่ทุกบ้านต้องซื้อหาไว้บริ โภค
และในชุมชนยังไม่มีโรงน้าดื่ม ทาให้ต้องซื้อหาจากนอกชุมชน
ตามร้ า นค้ า ห้ า งร้ า น หรื อ ร้ า นสะดวกซื้ อ เงิ น ในชุ ม ชน
ไหลออกไปนอกชุ ม ชน หากมี โ รงน้ าดื่ ม ของชุ ม ชนเอง
นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้าดื่มที่ถูกลงแล้ว เงินจะ
หมุนเวียนภายในหมู่บ้าน /ชุมชนด้วย จึงเป็นที่มาของการทา
โรงน้าดื่มชุมชนขึ้น

ขั้นตอน/วิธีการ
1. นาตัวอย่างน้าไปทดสอบ
กรณี น้ าประปา ให้ น าส่ ง ตั ว อย่ า งน้ าไปทดสอบด้ า น
จุ ล ชี ว วิ ท ยากั บ กรมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร เพื่ อ ทดสอบน้ า
โดยภาชนะที่ใ ช้เ ก็บตั วอย่างต้องสะอาดและได้ผ่านการฆ่าเชื้ อ
ทาความสะอาดหั วก๊ อกน้ า โดยเช็ ด ด้ วยผ้ าสะอาดหรื อส าลี
ชุบแอลกอฮอล์สาหรับเช็ดแผล แล้วเปิดน้าทิ้ง ประมาณ 5 นาที
เพื่ อไล่ น้าที่ ค้างอยู่ภายในท่อออกก่ อนบรรจุ ลงขวดเก็บตั วอย่ าง
ล้างมือให้สะอาด เปิดฝาขวดเก็บตัวอย่างโดยจับเฉพาะด้านบน
ห้ามจับด้านในของฝาหรือปากขวด ใส่น้าลงในขวดสูงระดับไหล่
ของขวด อย่าใส่จนน้าล้นแล้วรีบปิดฝาขวด ติดแผ่นป้ายที่ข้าง
ขวดเก็บตัวอย่างระบุรายละเอียดของตัวอย่างดังนี้ ชื่อตัวอย่าง
น้า สถานที่เก็ บ วันเวลาที่ เก็ บ นาตัวอย่ างน้าส่งเพื่อทดสอบ
โดยเร็ วที่ สุ ด อย่ างช้ าไม่ เกิ น 6 ชั่ วโมงหลั งเก็ บตั วอย่ าง ทั้ ง นี้
เนื่ องจากจุ ลินทรี ย์เ พิ่ มจ านวนตลอดเวลา ในกรณีที่เก็ บจาก
ต่างจังหวัด ควรนาขวดตัวอย่างใส่ใ นถุงพลาสติ ก รัดปากถุ ง
ให้ แ น่ น เพื่ อ กั น น้ าจากภายนอกปนเปื้ อ นเข้ า ไป แล้ ว แช่ เ ย็ น
ในกระติกน้าแข็งระหว่างการนาส่งตัวอย่าง
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กรณี ไ ม่ มี น้ าประปา/น้ าประปาไม่ เ พี ย งพอ/น้ าบาดาล ต้ อ งน าน้ าส่ ง ตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า
ตาม พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการ
พิจารณาอนุญาต ด้วยการเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อน้าบาดาลที่เจาะใหม่ ให้เก็บในขณะทาการทดสอบปริมาณน้า
โดยเก็บก่อนทาการหยุดสูบประมาณ 15 นาที การเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อน้าบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตใช้น้า
บาดาลแล้ว ให้เก็บหลังจากการเริ่มสูบน้าใช้ในวันที่จะเก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า 15 นาที ภาชนะที่จะใส่ตัวอย่าง
น้า ต้องเป็นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกที่สะอาด และจะต้องล้างทั้งขวดและฝาด้วยน้าที่จะบรรจุเสียก่อน
ประมาณ 2- 3 ครั้ง แล้วจึงบรรจุตัวอย่างน้าให้เต็ม ปิดฝาให้แน่น แล้วรีบนาส่งวิเคราะห์ทันที
สถานที่ยื่นคาขอ สานักควบคุมกิจการน้าบาดาล หรือสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
, สานักทรัพยากรน้าบาดาล เขต 1 - 12
2. การขออนุญาตสถานที่ผลิตน้าดื่มและชาระภาษีโรงเรือน
ติด ต่ อหน่ วยงานท้ องที่ (องค์ การบริ ห ารส่ วนต าบล) ในเรื่ องการขออนุ ญ าตสถานที่ ผ ลิ ต น้ าดื่ มและ
การชาระภาษี โ รงเรือน สถานที่ ผ ลิ ต โรงน้ าดื่ มชุ ม ชน ซึ่ ง ต้ องดู ส ถานที่ ตั้ ง และอาคารผลิ ต เพื่ อป้ องกั น
การปนเปื้ อน ห้ องผลิ ต แยกเป็ นสั ดส่ วน ห้ องบรรจุ มีความถาวร สะอาด ปลอดภั ย หรือไม่ เครื่ องจั กร
เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตได้มาตรฐาน ภาชนะบรรจุปลอดภัย เป็นต้น
สถานที่ตั้งอาคารผลิตและบริเวณใกล้เคียงต้องอยู่ในที่ ๆ เหมาะสม ไม่ทาให้เกิด
การปนเปื้อนกับน้าบริโภค หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการ
ป้องกันเพิ่มเติม อาคารผลิตต้องมีผนังทั้ง 4 ด้าน การจัดอาคารอย่างน้อย
ประกอบด้วย
(1) ห้องติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ปรับคุณภาพน้าต้องมีพื้นลาดเอียง มีทาง
ระบายน้า ไม่มีน้าขัง
(2) ห้ องหรือบริ เ วณเก็บภาชนะก่ อนล้าง ต้ องมี พื้นที่ แห้ ง มี ชั้น หรื อยกพื้ น
มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง
(3) ห้องหรือบริเ วณล้ างและฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุภัณ ฑ์ ต้องมีพื้นที่ล าดเอีย ง
ไม่มีน้าขัง และมีทางระบายน้า มีระบบจัดแยกภาชนะที่กาลังรอล้าง
(4) ห้ องบรรจุ ต้ องมี มาตรการป้ องกั นการปนเปื้ อนอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ทางเข้าที่สามารถป้องกันสัตว์ แมลง ไม่เป็นทางเดินไปยังบริเวณอื่น ๆ มีพื้ น
ลาดเอียง ไม่มีน้าขังและมีทางระบายน้า มีโต๊ะและมีแท่นบรรจุ ซึ่งทาความสะอาด
ง่าย ห้องบรรจุดังกล่าวต้องมีการใช้และปฏิบัติงานจริง
(5) ห้ องเก็ บผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห้ องนี้ ต้ องมี ชั้น หรื อยกพื้นรองรั บ มี ร ะบบการจั ด
กิจกรรมเพื่อรอจาหน่าย
สถานที่ติดต่อ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตาบล ในพื้นที่ที่ดาเนินการ
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3. การขออนุญาตหากสถานประกอบการเข้าข่ายโรงงาน (หากเข้าข่ายโรงงาน)
สถานที่เข้าข่ายโรงงาน สามารถแยกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. โรงงานประเภท 1 มี เ ครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต 5 – 20 แรงม้ า หรื อ คนงานไม่ เ กิ น
20 คน โรงงานประเภทนี้ ไ ม่ ต้ องขออนุ ญ าต แต่ ต้ องปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ์ ที่ กาหนดในกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (โรงงานน้าดื่มชุมชนส่วนใหญ่อยู่ประเภท 1)
2. โรงงานประเภท 2 มี เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิ ต 20 –50 แรงม้า หรื อคนงานไม่ เกิ น 50 คน เมื่อจะเริ่มประกอบ
กิจการโรงงานต้องแจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่
3. โรงงานประเภท 3 มีเ ครื่ องจั กรหรืออุ ปกรณ์ ที่ใช้ ในการผลิ ต เกิ น 50 แรงม้า หรื อคนงานเกิ น 50 คน
หรือโรงงานประเภท 1 และ 2 ที่มีการใช้ ฟื น ขี้ เลื่ อย หรือแกลบเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ผู้ประกอบการ
ต้องยื่นขออนุญาตก่อน จึงจะตั้งโรงงานได้
สถานที่ ติดต่อ อุต สาหกรรมจั งหวัด (หากสถานประกอบการเข้ าข่ายโรงงาน ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู่กับแรงม้าของ
เครื่องจักร และแรงงานคน) สามารถติดต่ออุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ที่ดาเนินการ
4. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (ขอเครื่องหมาย อย.)
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (ขอเครื่องหมาย อย.)
ต้ องส่ ง ตั วอย่ างน้ าดื่ ม และน าผลวิ เ คราะห์ มายื่ น
ขออนุ ญาตผลิ ตต่ อส านั กงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) / สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
(ทั้ ง นี้ ต้ องผ่ านบั นทึ กการตรวจสอบสถานที่ ผ ลิ ต
น้าบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท : ตส.3 (50))
สถานที่ออกใบอนุญาต (เครื่องหมาย อย.) สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
5. การเปิดกิจกรรมโรงน้าดื่มชุมชน
โดยวิธีการให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลงหุ้น
และให้ ส มาชิ กกลุ่ มออมทรั พ ย์ เ พื่อการผลิ ต ลงหุ้ น
ร่วมกัน และปันผลกาไรคืนแก่สมาชิกทุกปี
6. ผลิตภัณฑ์น้าดื่ม (Product)
6.1 น้าดื่มบรรจุขวด กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มบุคคล
ทั่วไป หรือคนที่ต้องการน้าดื่มปริมาณไม่มาก สะดวก
แก่การพกพา เหมาะสมสาหรั บการขายตามร้านค้ า
ในชุมชน
6.2 น้าดื่มบรรจุถัง กลุ่มลูกค้าจะเป็นคนในชุมชน
ที่ ใ ช้ บ ริ โ ภ ค ใ น ค รั ว เ รื อ น เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่ ห รื อ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ร้านค้ า เนื่ องจากน้ าดื่ ม
บรรจุถังมีราคาถูก และได้น้าปริมาณมาก
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7. ลักษณะที่ดีของน้าดื่มบรรจุขวด/ถัง
7.1 สภาพภายนอกและสภาพภายในของขวด/ถั ง ต้องสะอาด บริ เวณฝาปิด ต้ องไม่มีคราบปนเปื้ อน
ฝาต้องปิดสนิท มีแผ่นพลาสติกห่อหุ้มฝาอีกชั้นหนึ่ง
7.2 ลักษณะของน้าดื่มต้องใส ไม่มีตะกอน สี กลิ่น รสที่ผิดปกติ
7.3 ฉลากต้องระบุชื่อ ตราน้าดื่ม ที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาตรสุทธิ เลขทะเบียน อย. อย่างชัดเจน
8. การกาหนดราคา
การกาหนดราคาของน้ าดื่ มนั้น ต้ องกาหนดจากต้ นทุนการผลิ ต ซึ่ ง ประกอบด้ วย ค่ าแรงงาน ค่าน้ า
ค่าไฟฟ้า ค่าบรรจุภัณฑ์ ประกอบกับสภาวะทางการตลาด ข้อพึงระวัง ส่วนใหญ่มักจะกาหนดราคาให้ต่ากว่า
ท้องตลาด เพื่อต้องการหาตลาดให้กับน้าดื่มและต้องการขายปริ มาณมาก บางครั้งอาจส่ง ผลให้ขาดทุ น
ต่อเนื่องและดาเนินการได้ไม่นาน

การระดมเงินทุน โดยวิธีให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลงหุ้น และให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต
ลงหุ้นร่วมกันและปันผลกาไรคืนแก่สมาชิกทุกปี ตัวอย่าง เช่น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ลงหุ้นจานวน 170,000 บาท
ให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ถือหุ้น ๆ ละ
100 บาท
ปันผลคิดเป็นร้อยละ
8 บาท/ปี
หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการ (ผลกาไรจากการดาเนินงาน)
ข้อกฎหมาย/พ.ร.บ./ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
1. พ.ร.บ. น้าบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และ
ในการพิจารณาอนุญาต
1.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกตามความในพระราชบัญญัติน้าบาดาล
พ.ศ. 2520 เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสาหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและ
การป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตามข้อ 3 คุณภาพของน้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ดังนี้
(1) น้ าบาดาลที่จ ะใช้ บริโ ภคต้ องเป็นน้ าที่ ได้ ผ่ านการวิเ คราะห์คุณ ลักษณะจากกรมทรั พยากรน้ า
บาดาลหรือส่วนราชการอื่ น หรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้า หรือ
สถาบันที่กรมทรัพยากรน้าบาดาลให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้า
บาดาลกาหนด
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1.2 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บตัวอย่างน้าบาดาล
(1) ให้ผู้ประกอบกิจการน้าบาดาล เป็นผู้ดาเนินการเก็บตัวอย่างน้า
(2) การเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าจากบ่ อ น้ าบาดาลที่ เ จาะใหม่ ให้ เ ก็ บ ในขณะท าการทดสอบปริ ม าณน้ า
โดยเก็บก่อนทาการหยุดสูบประมาณ 15 นาที
(3) การเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อน้าบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตใช้น้าบาดาลแล้ว ให้เก็บหลังจากการเริ่ม
สูบน้าใช้ในวันที่จะเก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า 15 นาที
(4) ภาชนะที่จะใส่ตัวอย่างน้า ต้องเป็นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกที่สะอาด และจะต้องล้างทั้งขวดและฝา
ด้วยน้าที่จะบรรจุ เสีย ก่อนประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วจึงบรรจุตั วอย่ างน้าให้เ ต็ม ปิด ฝาให้แ น่น แล้วรี บนาส่ ง
วิเคราะห์ทันที
สถานที่ ดู ง านโรงน้ าดื่ม ชุ ม ชน : กลุ่ มออมทรั พ ย์ เพื่ อการผลิ ตบ้ านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ต าบลท่ าเมื อง
อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์ติดต่อ 08 4616 4886

ปั๊มน้ามันชุมชน
ที่มาของการก่อตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีความต้องการ
ดาเนินกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น โดยมุ่งเน้น ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชม
และต้ องการให้ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตมี ผลกาไรให้กับสมาชิ กเพิ่ มขึ้น จึงกาหนดประชุมสมาชิ กขึ้นเพื่อส ารวจ
ความต้องการของคนในชุ มชน จากมติที่ประชุมพบว่ าพื้นที่ของชุมชน อยู่ไกลจากสถานที่ให้บริการน้ามั น
หลายกิโลเมตร การขับรถเพื่อไปใช้บริการปั๊มน้ามันสาหรับรถเล็กนั้น ถือว่าไม่คุ้มค่า และชุมชนเองมีรถเล็ก
จานวนมากอีกด้วย ทั้งนี้ รวมไปถึงรถไถ รถเกี่ยวข้าว หากในชุมชนมีสถานที่ให้บริการน้ามันในชุมชน จะช่วย
ประหยัดรายจ่ายของคนในชุมชนได้มาก เงินในชุมชนใช้จ่ายออกไปนอกชุมชน จะหมุนเวียนกลับมาภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชนด้วย เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการทาปั๊มน้ามันชุมชนขึ้น
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ขั้นตอน/วิธีการ
1. การยื่นเอกสารขออนุญาตเปิดปั๊มขนาดเล็กในหมู่บ้าน/ชุมชน
การขออนุญาตเปิดปั๊มน้ามันชุมชน ต้องพิจารณาว่าเป็นการประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ามันเชื้อเพลิง
ที่กฎหมายได้กาหนด ให้อยู่ในการกากับดูแลประเภทใด ซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่
(1) ประเภทที่ 1 ได้แก่ กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันที ตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ
(2) ประเภทที่ 2 ได้แก่ กิจการที่จะประกอบการ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน
(3) ประเภทที่ 3 ได้แก่ กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้
โดยจะต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อสานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามพื้นที่นั้น ๆ เช่ น
องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาล เป็นต้น
เนื่ อ งจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ภ ารกิ จ
ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ย โ อนจากกรมธุ ร กิ จ พ ลั ง ง านต า ม
พระราชบั ญญั ติควบคุ มน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง พ.ศ 2542 โดยมี
อานาจหน้าที่ในการตรวจตราการรับแจ้ งและการอนุญาต
ประกอบกิจการน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับกิจการควบคุมน้ามัน
เชื้อเพลิง ประเภทที่ 1, 2 และ 3 ซึ่ง การเปิด ปั๊มน้ ามั นชุ มชน
จะอยู่ในกิจการควบคุมประเภทที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่รับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตราสถานที่
เก็ บรั กษาน้ ามั นเชื้ อเพลิ ง ของกิ จ การควบคุ มประเภทที่ 2
ได้ แ ก่ โ รงงานขนาดเล็ ก หรื อ สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาน้ ามั น
เพื่ อ การเกษตร ปั๊ ม ถั ง ลอย ดี เ ซลริ ม ทาง ขนาดเล็ ก
ปั๊มหลอดแก้วมื อหมุน และสถานที่บริ การน้ ามันขนาดเล็ ก
ซึ่ ง เป็ น กิ จ การที่ ผู้ ป ระกอบการสามารถด าเนิ น การได้
โดยจะต้ อ งแจ้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ (พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
หมายความว่ า วิ ศ วกรของกรมธุ ร กิ จ พลั ง งานหรื อผู้ ซึ่ ง
รั ฐ ม น ต รี แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ มี อ า น า จ ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก า ร
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ) ทราบก่ อ น และจะต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามวิธีการและขั้นตอนในการรับแจ้งการประกอบกิจการ ดังนี้
1) ยื่นเอกสาร ธพ.น.1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจ้ง ธพ.น.2
3) ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
4) การแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงการประกอบกิ จ การควบคุ ม
ประเภทที่ 2 ให้ดาเนินการตามขั้นตอนในข้อ (1) – (3)
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2. ลักษณะและความปลอดภัยของการเปิดปั๊มน้ามันชุมชน
รายละเอียดความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ปั๊มน้ามันชุมชนห้ามเก็บ
น้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟมาก การเก็บน้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือไวไฟน้อย มีบริเวณชัดเจน
ไม่ ติ ด กั บ อาคารพั ก อาศั ย ทางเข้ า ออกสถานี บ ริ ก ารต้ อ งเป็ น ไปตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต ให้ เ ชื่ อ มทาง
จากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเส้นทางสายนั้น บริเวณสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงจะต้องจัดให้มีท่อหรือรางระบายน้า
พร้อมบ่อพักน้าให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมีความสะอาดเรียบร้อย การป้องกันและระงับอัคคีภัยบริเวณ
ตู้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ายาดับเพลิงขนาดบรรจุ 6.80 กิโลกรัม
จานวน 1 เครื่อง บริเวณตู้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิง (ทั้งนี้ สามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ตั้งปั้มน้ามันชุมชน)
3. การขออนุญาตจดทะเบียนเป็น ผู้ค้าน้ามันเชื้อเพลิง
ซึง่ การยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ามันเชื้อเพลิง ที่มีความปลอดภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กล่าวคือ ตู้จ่ายน้ามันเชื้อเพลิงต้องตั้งห่างจากเตาไฟหรือที่ทาการหุงต้มและแนว
เขตสถานีบริการอย่างน้อย 3 เมตร โดยรอบต้องมีทรายในปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลิตร เก็บไว้ในบริเวณ
ใกล้กับน้ามันเชิงเพลิง และสามารถนามาใช้งานได้สะดวกตลอดเวลา และต้องมีถังดับเพลิงเคมีแห้ง หรือน้ายา
ดับเพลิงขนาดบรรจุ 6.80 กิโลกรัม และเป็นชนิดที่ดับเพลิงอันเกิดจากน้ามันเชื้อเพลิง โดยเฉพาะ จานวนไม่
น้อยกว่ า 1 ถั ง เพื่อเตรีย มไว้ สาหรับดับเพลิงและผู้ประกอบกิจ การต้องเป็ นผู้ ที่มี สิทธิ์ ในที่ดิ นที่ตั้ งสถานี
บริการ และต้องไม่อยู่ในเขตห้ามประกอบกิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ชนิดน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการประกอบกิจการมี 3 ชนิด คือ
1) ชนิดไวไฟน้อย มีจุดวาบไฟตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป ได้แก่ น้ามันดีเซล น้ามันเตา น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ
2) ชนิดไวไฟปานกลาง มีจุดวาบไฟระหว่าง 37.8 - 60 องศาเซลเซีย ส ได้แ ก่ น้ามั นก๊าด น้ามันเชื้อเพลิ ง
สาหรับ เครื่องบิน
3) ชนิดไวไฟมาก มีจุดวาบไฟต่ากว่า 37.8 องศาเซลเซียส ได้แก่ น้ามันเบนซิน น้ามันปิโตรเลียมดิบ ฯลฯ

ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ามันเชื้อเพลิง มี 5 ประเภท คือ
1) ขวดน้ามันเชื้อเพลิงทาด้วยแก้วความจุ 0.5 - 1.0 ลิตร
2) กระป๋องน้ามันเชื้อเพลิงทาด้วยพลาสติกหรือเหล็กเคลือบดีบุก จานวนความจุไม่เกิน 20 ลิตร
3) ถังน้ามันเชื้อเพลิง ทาด้วยพลาสติกหรือเหล็กความสูงไม่เกิน 227 ลิตร
4) ถังน้ามันเก็บเชื้อเพลิง ทาด้วยเหล็กความจุเกินกว่า 227 ลิตร ขึ้นไป
5) ถังขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง ทาด้วยเหล็ก อลูมิเนียม อัลลอย ไม่จากัดปริมาณ
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สถานที่เก็บรักษาน้ามันเชื้อเพลิง สาหรับปั๊มน้ามันชุมชน สถานที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิงคือ การเก็บน้ามันเชื้อเพลิง
ชนิดไวไฟมากมีปริมาณ 40 ลิตรแต่ไม่เกิน 454 ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลางมีปริมาณเกิน 227 ลิตรแต่ไม่เกิน
1,000 ลิตร หรือชนิดไวไฟน้อยมีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร
การระดมเงินทุน โดยวิธีการให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลงหุน้ และให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ลงหุ้นร่วมกัน และปันผลกาไรคืนแก่สมาชิกทุกปี ตัวอย่าง เช่น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ลงหุ้นจานวน 50,000 บาท
ให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ถือหุ้น ๆ ละ
100 บาท (ไม่เกินคนละ 10,000 บาท)
ปันผลคิดเป็นร้อยละ
2 บาท/ปี (สาหรับผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ)
คืนให้สมาชิกที่ลงหุ้น 20% คิดเป็น 10 บาท/ปี (เฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 5 บาท)
(ให้หลักการสร้างแรงจูงใจ ให้คนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน)
หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการ (ผลกาไรจากการดาเนินงาน)
ข้อกฎหมาย/พ.ร.บ./ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
2. มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
สถานทีด่ งู านปัม้ น้ามันชุมชน : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางกระเดา หมู่ที่ 10 ตาบลท่าเมือง
อาเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์ติดต่อ 08 4616 4886

ธนาคารขยะ
ที่มาของการก่อตัง้
“จะแก้ปัญหาขยะ ต้องแก้ที่คน” หมู่ที่ 4 บ้านชากไทย ตาบลชากไทย อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
มีครัวเรือนทั้งสิ้น 199 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาการเกษตร มีการตั้งบ้านเรือนที่อยู่
อาศัยในพื้นที่ของตนเอง จากเดิมที่ขยะจะถูกทิ้งและถูกจัดการในพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การเผา การฝัง รวมถึงการทิ้ง ไว้เ พื่อรอรถมารับซื้อ จนกระทั่ง มีการยกฐานะจากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลชากไทย เป็นเทศบาลตาบลชากไทย และในปี 2554 มีการซื้อรถเก็บขยะเพื่อดาเนินการเก็บขยะใน
ตาบล จึงทาให้วิถีการจัดการขยะในชุมชนเปลี่ยนไป โดยเอาขยะที่เดิมเคยจัดการเองแต่ต้นทางของแต่ละครัวเรือน
ถูกนามาทิ้งในถังขยะเพื่อให้ท้องถิ่นมาเก็บและนาไปจัดการต่อไป
หมู่ ที่ 4 บ้านชากไทย มี การจัด ตั้ ง กลุ่ มออมทรั พ ย์ เพื่ อการผลิ ต เมื่ อวั นที่ 9 กรกฎาคม 2541
มีกิจ กรรมที่ ส มาชิ กต้องมาส่ งเงิ นออม และชาระเงิ นกู้ ทุกวั นที่ 9 ของเดื อน ประกอบกั บคณะกรรมการ
ต้องการต่อยอดขยายผลการด าเนิ นงาน / กิจ กรรมของกลุ่ มฯ คณะกรรมการกลุ่มฯ มีแ นวคิ ดบริ หาร
จัดการขยะในชุมชน โดยการบูรณาการให้เข้ากับกิจกรรมการส่งเงินฝากสัจจะของสมาชิก จึงได้ดาเนินการ
จัดตั้งธนาคารขยะบ้านชากไทย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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1. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และสร้างเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน
2. เพื่อพัฒนาคน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ใช้ธนาคารขยะเป็นเครื่องมือ
3. เพื่อพัฒนาสังคม สร้างการมีส่วนร่วม การยอมรับกฎ กติกา
4. เพื่อส่งเสริมการออม โดยสมาชิกนาขยะมาขาย และสมาชิกสามารถนาเงินจากการขายขยะไปฝากเงินสัจจะ
สะสมทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารขยะ (อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ3)
5. เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม การทางานเพื่อสังคม
6. เพื่อสร้างสุขอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ

•เกิดธนาคารขยะ
•สร้างรายได้
•ลดรายจ่าย
•มีแหล่งทุนในชุมชน
•พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ

นักวิชาการ

•ประชุมกาหนดแนวทางปฏิบัติ
•พัฒนาศักยภาพ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
•จัดตั้งธนาคารขยะบ้านชากไทย
•ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
•พัฒนา “คน” โดยใช้ “ขบวนการกลุ่ม”
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

เอกชน

•กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทยใช้กลไกกลุ่ม
ดูแลสิ่งแวดล้อม , ขยายผลการดาเนินงาน
•ผู้นาและบุคลากรมีจิตอาสาและมีความเข้มแข็ง
•นโยบายภาครัฐ

ประชาชน

ราชการ
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ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
1) ประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ เพื่อตกผลึกทางความคิด การกาหนดเป้าหมายร่วม
2) แบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการธนาคารขยะ ดังนี้ - ผู้จัดการธนาคารขยะ –ฝ่ายบัญชี –ฝ่ายคัดแยก
รับซื้อ – ฝ่ายขาย
3) ประสานงานแหล่งรับซื้อขยะ (วงษ์พานิช) เพื่อนาขยะไปขาย และขอราคารับซื้อล่วงหน้า
4) ประชาสัมพันธ์ ให้ส มาชิกกลุ่มออมทรัพ ย์เพื่อการผลิต / ประชาชนในชุมชนได้ทราบว่าจะมี การจัดตั้ ง
ธนาคารขยะ
5) นาคณะกรรมการศึ กษาดู ง านแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การจั ด การขยะ การคั ด แยกขยะ กั บพื้ นที่ ที่มีการ
ดาเนินงานจัดตั้งธนาคารขยะมาก่อน
6) อบรมให้ ความรู้เชิ งปฏิ บั ติ การการคั ด แยกขยะให้ กับสมาชิ กกลุ่ มออมทรัพย์ เพื่ อการผลิ ต (ครัวเรือน
เป้าหมาย)
7) รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ
8) รับซื้อขยะ ทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน โดยมีเงื่อนไขขยะที่นามาขายต้องเป็นขยะที่คัดแยกแล้วเท่านั้น และขยะ
อันตรายแลกไข่
9) ทบทวนการทางาน และวางแผนการดาเนินงาน ทุ กปี โดยการประชุม / การศึกษาดู งานร่วมกันของ
คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารขยะ
10) การสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกธนาคารขยะ เช่น การแจกของรางวัลสมาชิกที่นาขยะมาขายในปีนั้น ๆ
การแจกเสื้อทีมเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมเป็นทีมเดียวกัน
การด าเนิ นงานของธนาคารขยะบ้ านชากไทยบริ ห ารจั ด การภายใต้ แ นวทางการบู ร ณาการ
การทางานกับกลุ่ม/องค์กรที่อยู่ในชุมชนภายใต้แนวคิด การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น รณรงค์ สร้ างจิต สานึก อบรมการคัด แยกขยะ การทาปุ๋ย อินทรีย์ น้าจากเศษอาหาร
ในครัวเรือน ลดการใช้ถุงพลาสติก การรีไซเคิล เป็นต้น มีผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ ดังนี้
1) การรับซื้อขยะ โดยผู้ที่จะนามาขายต้องสมัครเป็นสมาชิกและต้องคัดแยกขยะแต่ละประเภทมาให้
เรียบร้อย จะมีการรับซื้อในราคาที่สูงกว่าการรับซื้อทั่วไป
2) ลดการใช้ถุง พลาสติ ก โดยทากิจ กรรมร่วมกับร้านค้าชุ มชนบ้านชากไทย โดยส่งเสริมและ
รณรงค์ให้นาถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง
3) การรีไ ซเคิล การนาวัส ดุ ที่เ หลื อใช้มาปรั บเปลี่ ย นรู ปแบบเพื่ อสร้ างมู ลค่ าเพิ่ม โดยการนา
กระป๋องน้าอัดลมมาทาเป็นตะกร้า กระเช้าของขวัญ กล่องใส่กระดาษทิชชู
4) จัดการขยะจากเศษอาหารในครัวเรือน ดังนี้ การทาปุ๋ยอินทรีย์น้าจากขยะเปียก ซึ่งปุ๋ ยอินทรีย์น้า
จะมีการรับซื้อโดยกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน (สัมมาชีพ ๖๑)
5) ลดการใช้กระดาษโดยการนากระดาษด้านที่ดีกลับมาใช้อีกครั้ง โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กองทุนหมู่บ้าน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กองทุนสวัสดิการออมวันละบาทบ้านชากไทย เป็นต้น
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6) สร้า งนิสัย การออม ซึ่ งถ้าสมาชิกน าขยะมาขายและมีความประสงค์ จะฝากเงินไว้ จะได้รั บ
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาทต่อปี โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทย
7) จัดการขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปย์ ภายใต้กิจกรรมขยะแลกไข่
เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบยาว 1 หลอดแลกไข่ 1 ฟอง เป็นต้น
วิธีการระดมเงินทุน
1. ใช้ เงิ นทุ นจากกลุ่ม ออมทรัพ ย์เ พื่อการผลิ ตบ้ านชากไทยเป็น ทุน ตั้ง ต้น ในการรับ ซื้อ ขยะแต่
หลังจากที่นาขยะไปขายและมีส่วนต่างจากการขายขยะ ก็ใช้เงินทุนของธนาคารขยะในการรับซื้อ
2. เงินที่ขายขยะได้ของสมาชิกที่ฝากไว้กับกลุ่มใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ ธนาคารขยะบ้านชากไทยเป็นการบริหารจัดการที่ไม่ได้มุ่งผลกาไรเป็นเรื่องสาคัญ แต่มุ่งเน้น
การสร้างจิตสานึกให้สมาชิกและคนในชุมชนเรื่องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ดั้งนั้น ส่วนต่างที่เกิดจาก
การขายจึงไม่มากแต่จะให้ราคาการรับซื้อขยะจากสมาชิกในราคาที่สูง
สถานที่ดูงานธนาคารขยะ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทย (กิจกรรมธนาคารขยะ) เลขที่ 8/3 หมู่ที่ 4 ตาบลชากไทย
อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210 โทร 08 9244 1783 E: rewat2057@gmail.com
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ชื่อเอกสาร : คู่มือหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ที่ปรึกษา
1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
2. นายโชคชัย แก้วป่อง
3. นายทรงพล วิชัยขัทคะ
4. นายเส่ง สิงห์โตทอง
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