คำ�นำ�
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมี ภ ารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห มู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชนมี ก ารจั ด ตั้ ง
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยการบูรณาการและเชื่อมโยงกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินในหมู่บ้าน/
ชุมชนให้มี การบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และใช้เงินทุนอย่าง
คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และมีเป้าหมายในการบริหารจัดการหนีไ้ ปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน จนสามารถลดหนี้ และปลดหนี้ เป็นการ
สร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ น การด�ำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ได้มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมฯ จึงได้จัดท�ำเอกสาร “แนวทางการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประจ�ำปี 2561”
ซึ่งเป็นแนวทาง ที่ยังคงมุ่งส่งเสริมการบูรณาการกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ให้มีการเชื่อมโยง
การบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน
และบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากจะมี ก ารทบทวนบทบาทหน้ า ที่
และการบริ ห ารจั ด การของศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนแล้ ว ในประเด็ น กระบวนการบริ ห าร
จั ด การหนี้ ยั ง ได้ เ พิ่ ม เติ ม เมนู ท างเลื อ กในการช� ำ ระหนี้ ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบหรื อ โมเดลของ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ที่สามารถบริหารจัดการหนี้ภายใต้ข้อจ�ำกัด และบริบท
ที่ แ ตกต่ า งกั น จนประสบผลส� ำ เร็ จ และยั ง ได้ เ ติ ม ความสมบู ร ณ์ แ ละความชั ด เจนของ
การด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนด้วยประเด็นแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561รวมถึงประเด็นข้อค�ำถามส�ำคัญในพื้นที่
และแนวทางแก้ ไข ซึ่ ง จะเป็ น เข็ ม ทิ ศ ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ แ ละคณะกรรมการ
ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนได้ใช้ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานศูนย์จดั การกองทุนชุมชน ตลอดทัง้ ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน
พฤศจิกายน 2560
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1

รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม สร้างความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคงอย่างทั่วถึง นโยบายการแก้หนี้สินครัวเรือน
และการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์กองทุนต่าง ๆ
ทีม่ ใี นหมูบ่ า้ น/ชุมชน พบว่า ปัจจุบนั ในหมูบ่ า้ น/ชุมชนมีแหล่งทุนทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานราก
จ� ำ นวนมาก ทั้ ง ที่ เ ป็ น กองทุ น ที่ รั ฐ ให้ ก ารสนั บ สนุ น และกองทุ น ชุ ม ชนที่ ป ระชาชนรวมตั ว กั น
จัดตั้งขึ้นมาเองเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การด�ำเนินงานของแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกัน
มี ทั้ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลและไม่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล มี ก รรมการหลายคณะแต่ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน
คนเดียวกัน และประชาชน/ครัวเรือนเป็นหนีส้ นิ ซ�ำ้ ซ้อนหลายกองทุน ทัง้ หนีใ้ นและนอกระบบ บางครัง้
ต้องแก้ปัญหาหนี้สินด้วยการหมุนหนี้
กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ได้ให้ความ
ส�ำคัญในการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) จ�ำนวน 924 แห่ง ใน 76 จังหวัด 878
อ�ำเภอ เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเงินทุน โดยมีคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนและบูรณาการกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินในชุมชน มีหน้าที่ใน
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เชื่อมโยง
การบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้เป็นระบบ โดยการจัดท�ำฐานข้อมูลทุนชุมชน ฐานข้อมูลหนี้สิน
ครัวเรือน บริหารจัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และส่งเสริมวินัยทางการเงินให้กับคนในชุมชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน จนสามารถ ลด ปลด หมดหนี้ได้ในที่สุด
โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
การด�ำเนินชีวิต และวางแผนชีวิต น�ำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
การด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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ที่มาของชื่อศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เดิม

สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ใหม่

ศูนย์จัดการเงินทุนชุมชน

ความหมาย

การรวมตัวของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่
จัดตั้งโดยภาคประชาชน และสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการบูรณาการข้อมูลใน
พื้นที่ และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้สามารถใช้เงิน
ทุนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2560
ได้เสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อ เนื่องจากชื่อ “สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน” มีความคล้ายคลึง
กับ “สถาบันการเงินชุมชน” กรมฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงเป็น “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” เพื่อ
ให้สอดคล้องกับภารกิจของศูนย์จดั การกองทุนชุมชน และไม่ให้เกิดความสับสนกับสถาบันการเงินชุมชน
และให้ใช้ชื่อ “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการกลุ ่ ม /องค์ ก ร/กองทุ น การเงิ น ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยง
การบริหารจัดการเงินทุนชุมชน ให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน และบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

บริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครัวเรือน จนสามารถลดหนี้ และปลดหนี้ได้ในที่สุด

บทบาทหน้าที่

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

• แก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือน ไปสู่ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา
• เชือ่ มโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้เป็นระบบ โดยการจัดท�ำฐานข้อมูล
ทุนชุมชน ฐานข้อมูลหนี้สินครัวเรือน บริหารจัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้
และส่งเสริมวินัยทางการเงินให้คนในชุมชน
• ส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต และวางแผนชีวิต จนสามารถลดหนี้ ปลดหนี้
และน�ำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

คณะกรรมการ




มาจากตัวแทนกลุ่ม/
องค์กร/กองทุน
การเงินที่เป็นสมาชิก
ศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน
ผู้นำ�ชุมชน/ผู้ทรง
คุณวุฒิ

สมาชิก



สมาชิกเป็นรายกลุ่ม
กลุม่ /องค์กร/กองทุน
การเงินที่เป็น
สมาชิกของ
ศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนยังคงดำ�เนิน
กิจกรรมของกลุ่ม/
กองทุนตามเดิม

กิจกรรม






บริหารจัดการหนี้
ไปสู่ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา
บูรณาการการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชน
จัดสวัสดิการ

ระเบียบข้อบังคับ






ครอบคลุม/
เอื้อต่อการดำ�เนิน
งานของกลุม่ /กองทุน
ที่เป็นสมาชิกฯ
ไม่ขัดระเบียบ/
กฎหมาย
ผ่านความเห็นชอบ

3

4

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
มาจากตั ว แทนกลุ ่ ม /องค์ ก ร/กองทุ น การเงิ น ในหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชนที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผู้น�ำชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่ควรมาจากคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนใด
เพียงกลุ่ม/กองทุนเดียว)

ทั้งนี้ ให้นายอ�ำเภอเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ตามที่ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเสนอ

โครงสรางคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ที่ปรึกษาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
• เจาหนาที่ พช.
• ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน

รองประธาน

เลขานุการ

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ

กรรมการ
ฝายจัดการหนี้

กรรมการ
ฝายกิจกรรม

ที่มาของคณะกรรมการ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
หนี้

หนี้

หนี้

สัญญากู
1 ครัวเรือน
1สัญญา

การบริหาร
จัดการหนี้
¡ÅØ‹ÁÍÍÁ·ÃÑ¾Âà¾×èÍ¡ÒÃ¼ÅÔµ

1 ครัวเรือน
1 สัญญา
¡ÅØ‹ÁÍÒªÕ¾

¡Í§·Ø¹ ¡¢.¤¨.

¡ÅØ‹Á¡Í§·Ø¹µ‹Ò§æ
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5

สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
• สมาชิกเป็นรายกลุ่ม (ไม่ใช่รายบุคคล) เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพ
กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต น�้ ำ ดื่ ม กลุ ่ ม ผู ้ ใช้ น�้ำ กองทุ น หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง (กทบ.) โครงการแก้ ไขปั ญ หา
ความยากจน (กข.คจ.) ฯลฯ
• กลุ่ม/กองทุนในหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนยังคงด�ำเนิน
กิจกรรมของกลุ่มตามเดิม ไม่มีการยุบรวมกับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
• หากกรณีที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนใดมีสมาชิกเป็นรายบุคคล จะต้องปรับเปลี่ยนโดย
พิจารณาให้สมาชิกเข้าสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของ
ศูนย์จดั การกองทุนชุมชน หรือจัดตัง้ กลุม่ ใหม่ขนึ้ มา เพือ่ รองรับการเข้าสังกัดกลุม่ ของสมาชิกทีไ่ ม่ได้
เป็นสมาชิกของกลุ่ม/กองทุนต่าง ๆ

กิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
• บริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
• บูรณาการการบริหารจัดการกองทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน
• จั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน ซึ่ ง กรณี ที่ ก ลุ ่ ม /องค์ ก ร/กองทุ น การเงิ น ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ของ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนด�ำเนินการอยู่ อาจเห็นชอบให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนด�ำเนินกิจกรรม
จั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนในภาพรวมของหมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชน โดยทั้ ง นี้ ต ้ อ งผ่ า นเวที ป ระชาคมและมี ม ติ
เห็นชอบจากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ระเบียบข้อบังคับของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ควรออกระเบียบข้อบังคับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เอื้อต่อการด�ำเนินงานของสมาชิก
กลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยไม่ขัดต่อระเบียบของกลุ่ม/
กองทุนนั้น ๆ และไม่ขัดต่อกฎหมายด้วย ซึ่งทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนต่าง ๆ
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ค�ำนิยาม

การบริ ห ารจั ด การหนี้ ไ ปสู ่ 1 ครั ว เรื อ น 1 สั ญ ญา : การบริ ห ารจั ด การหนี้ ใ ห้ กั บ
ประชาชนที่เป็นหนี้จากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ซ�้ำซ้อนกันหลายสัญญา
เงินกู้ ให้เหลือเพียงหนึ่งสัญญาเงินกู้ต่อหนึ่งครัวเรือน โดยการบริหารจัดการของศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน และการส่งเสริมสนับสนุนของคณะท�ำงานจัดการกองทุนชุมชนระดับหมู่บ้าน
หนี้ : หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง (กทบ.) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยไม่รวมหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินอื่น
ครัวเรือน : ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ตามกฎหมาย (โดยการสมรส
หรือมีความผูกพันทางสายโลหิต หรือการมีบุตรบุญธรรม) ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
หรือคนโสดที่แยกบ้านกับพ่อ แม่ และประกอบอาชีพหลักแยกจากพ่อ แม่ หากในบ้านหลัง
เดียวกันมีครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัว ให้นับเป็นครัวเรือนที่แยกกัน เช่น บ้านหลังหนึ่งมี
ครอบครัวเดี่ยว 3 ครอบครัว ให้นับเป็น 3 ครัวเรือน
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ส่วนที่ 2

7

กระบวนการบริหารจัดการหนี้

กระบวนการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ส�ำรวจ/จัดท�ำฐานข้อมูล
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนส�ำรวจข้อมูลกองทุนชุมชนทีด่ �ำเนินการในหมูบ่ า้ น/
ชุมชนว่า มีกองทุนทีจ่ ดั ตัง้ โดยประชาชน และกองทุนทีเ่ กิดจากการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
และเอกชน พร้อมทั้งจัดท�ำฐานข้อมูลลูกหนี้แต่ละกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิก
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และน�ำข้อมูล ที่ได้ของแต่ละกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินมาจัดท�ำเป็น
ทะเบียนฐานข้อมูลภาวะหนี้สินครัวเรือนของหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นรายครัวเรือน
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วิเคราะห์ข้อมูล/จัดประเภทลูกหนี้
วิเคราะห์ข้อมูลกองทุนชุมชน เกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินทั้งหมด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยวิเคราะห์ถึงที่มาของกองทุน วัตถุประสงค์ของกองทุน เงินทุนปัจจุบัน
สมาชิกกองทุน คณะกรรมการกองทุน ระเบียบ/ข้อบังคับ กิจกรรมของกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่ม
รวมทั้งวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา/ข้อจ�ำกัด และอุปสรรค เพื่อจะได้ทราบถึงสถานการณ์ของ
แต่ละกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน และทราบถึงแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน/
ชุมชน
วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ โดยน�ำข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดของแต่ละกลุ่ม/กองทุนมาวิเคราะห์หนี้
และศักยภาพของลูกหนี้ทั้งหมดแต่ละราย
จัดประเภทลูกหนี้ โดยอาจจะพิจารณาจากจ�ำนวนยอดหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้เป็นราย
ครัวเรือน และมาจัดเป็นกลุ่มตามจ�ำนวนยอดหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้ เช่น
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กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

หนี้ไม่เกิน
30,000 บาท
??? ราย

30,001 ถึง
75,000 บาท

หนี้ตั้งแต่

??? ราย
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กลุ่มที่ 3
หนี้มากกว่า

75,000 บาท

??? ราย

หรืออาจจะน�ำข้อมูลลูกหนีม้ าจัดล�ำดับหนีจ้ ากหนีน้ อ้ ยสุดไปหาหนีม้ ากสุด และน�ำมาจัดกลุม่ /
ประเภทลู ก หนี้ เช่ น หมู ่ บ ้ า น ก. มี ก ารส� ำ รวจข้ อ มู ล ลู ก หนี้ ทั้ ง หมดของหมู ่ บ ้ า นพบว่ า คนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหนี้ จ�ำนวน 265 ราย เป็นเงิน 8,000,000 บาท หนี้น้อยสุดเป็นเงิน จ�ำนวน
15,000 บาท/ราย หนี้มากสุด เป็นเงิน จ�ำนวน 97,000 บาท/ราย คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนบ้าน ก. จึงได้มีการประชุมหารือ เพื่อแบ่งกลุ่มลูกหนี้ให้มีความเหมาะสมกับแหล่งเงินทุนใน
ชุมชน จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการแบ่งกลุ่มลูกหนี้ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

หนี้ไม่เกิน
30,000 บาท
??? ราย

30,000 ถึง
50,000 บาท

หนี้ตั้งแต่

??? ราย

กลุ่มที่ 3
หนี้มากกว่า

50,000 บาท

??? ราย

จะเห็นได้ว่า การจัดประเภทลูกหนี้ /กลุ่มลูกหนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
และมติของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยค�ำนึงถึงยอดหนี้ และไม่ขัดต่อระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุน

ประชุมหารือ/เจรจา/หากองทุนรับผิดชอบ
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
(กลุ่ม/กองทุนที่ลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกได้กู้ยืม) เพื่อตกลงให้ความช่วยเหลือในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
เช่น การปรับลดอัตราดอกเบีย้ /ค่าปรับ การยืดระยะเวลาการผ่อนช�ำระคืน การก�ำหนดวงเงินกูใ้ หม่ฯลฯ
แล้วหากลุ่ม/กองทุนใดกองทุนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเพียงกองทุนเดียว โดยค�ำนึงถึงการเป็นสมาชิก
ของลูกหนี้ และจ�ำนวนวงเงินกู้ ที่เป็นไปตามระเบียบ/ข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุนนั้น ๆ
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บริหารจัดการหนี้
ประชุมคณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุมชนเพือ่ ด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนี/้ โอนภาระหนี/้
ปรับเปลี่ยนสัญญา  
• กรณีปรับอัตราดอกเบีย้ ของกลุม่ /กองทุนทีเ่ ป็นสมาชิกศูนย์จดั การกองทุนชุมชนให้เท่ากัน

กลุ่ม/กองทุน
กลุม่ อาชีพ
กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต

อัตราดอกเบีย้
3 บาท
5 บาท
6 บาท

เดิม

อัตราดอกเบีย้ ปรับใหม่
6 บาท

ด�ำเนินการ ดังนี้
1. หลังจากที่ประชุมมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนให้เท่ากัน คณะกรรมการ
กลุ่ม/กองทุน ที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้องประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่สมาชิก
กลุ่ม/กองทุนของตน พร้อมทั้งจัดท�ำ/ปรับแก้ไขระเบียบข้อบังคับกลุ่ม/กองทุน หรือปรับ/ยืดระยะ
เวลาการช�ำระคืนเงินกู้ ให้เป็นไปตามมติ (กู้พร้อมกัน ส่งใช้คืนพร้อมกัน หรือไม่พร้อมกันก็ได้)
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยส่วนต่างของกลุ่ม/กองทุน อาจน�ำมาจัดสรรเป็นสวัสดิการชุมชน
หรือสาธารณประโยชน์ โดยให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นตัวกลางด�ำเนินการในภาพรวมของ
หมู่บ้าน/ชุมชน หรือจะมอบหมายให้กลุ่ม/กองทุนใด ๆ เป็นผู้ด�ำเนินการก็ได้ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
2. ก�ำหนดกลุ่ม/กองทุนที่จะเข้ามารับผิดชอบในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา โดยพิจารณาจากการแบ่งกลุ่มลูกหนี้/จัดประเภทลูกหนี้ตามวงเงินหนี้ ให้เหมาะสมกับ
เงินทุน (สภาพคล่องทางการเงิน) ของกลุ่ม/กองทุน และการเป็นสมาชิกกลุ่ม/กองทุนของลูกหนี้
รวมถึงข้อจ�ำกัดในเรื่องระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม/กองทุน เช่น
ยอดหนี้ไม่เกิน 30,000 บาท
ให้ท�ำสัญญากับ กลุ่มอาชีพ
ยอดหนี้ตั้งแต่ 30,001 – 75,000 บาท ให้ท�ำสัญญากับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ยอดหนี้ตั้งแต่ 75,001 บาทขึ้นไป
ให้ท�ำสัญญากับ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. เมื่อหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ และได้กองทุนที่จะเข้ามารับผิดชอบใน
การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ให้ทางคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เป็นตัวกลางประสานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนที่เป็นผู้รับผิดชอบหนี้มา

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

11

ท�ำการถ่ายโอนภาระหนี้สิน โดยท�ำสัญญากู้ยืมเงินฉบับใหม่ระหว่างลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้กับ
คณะกรรมการกลุม่ /กองทุนทีร่ บั เป็นเจ้าหนี้ ซึง่ การพิจารณาว่าจะให้กลุม่ /กองทุนใดเป็นผูใ้ ห้กรู้ ายใหม่
จะต้ อ งพิ จ ารณาดู ว ่ า ลู ก หนี้ ที่ ป รั บ โครงสร้ า งหนี้ เ ป็ น สมาชิ ก ของกลุ ่ ม /กองทุ น นั้ น ด้ ว ยหรื อ ไม่
เมื่อได้แหล่งเงินกู้ กลุ่ม/กองทุนผู้เป็นเจ้าหนี้เรียกลูกหนี้มาท�ำสัญญาใหม่และมอบเงิน/ช�ำระหนี้ใน
สัญญาเดิม
• กรณีไม่สามารถปรับอัตราดอกเบีย้ ของกลุม่ /กองทุนทีเ่ ป็นสมาชิกศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
ให้เท่ากัน (ดอกเบีย้ ไม่เท่ากัน)
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
ระยะเวลาช�ำระคืน
กลุ่ม/กองทุน
3 บาท
กลุม่ อาชีพ
6 บาท
กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมือง
กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
12 บาท

?

ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการหนี้
ร่วมกัน โดยด�ำเนินการภายใต้ข้อจ�ำกัด และความต่างของดอกเบี้ย
2. ก�ำหนดรูปแบบการบริหารจัดการหนี้ เพื่อให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และมติ
ที่ประชุม ซึ่งอาจท�ำได้หลายวิธี เช่น

จัดท�ำเมนูทางเลือก ในการช�ำระหนี้

“บ้านโป่งโมเดล”

เป็นการจัดท�ำเมนูทางเลือกในการช�ำระคืน โดยสมาชิก (ครัวเรือน) เป็นผู้เลือกตามความ
สามารถของการช�ำระหนี้

เมนู 1

เงื่อนไข

ดอกเบี้ย เงินต้นจ่ายตามความสามารถ ช�ำระดอกเบี้ยทุกเดือน วงเงินกู้
ร้อยละ 12 บาท สูงสุด ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถยื่นกู้ได้ทุกเดือน ปันผล
และเฉลี่ยคืนเมื่อครบสิ้นปี
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต

เมนู 2

เงื่อนไข

ช�ำระเงินต้น อย่างน้อย 1% ของหนี้/ปี ช�ำระดอกเบี้ยทุกเดือน
ดอกเบี้ย
วงเงินกูส้ งู สุดไม่เกิน 100,000 บาท สามารถยืน่ กูไ้ ด้ตอ่ เมือ่ ช�ำระหนี้
ร้อยละ 10 บาท
ไปแล้ว 50% กู้เพิ่มวงเงินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ดอกเบีย้ ลดลงตามเงินต้นทีเ่ หลือปันผลและเฉลีย่ คืนเมือ่ ครบสิน้ ปี
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
หากผิดช�ำระเพียง 1 ครัง้ จะถูกปรับดอกเบีย้ เป็นเมนู 1 (ร้อยละ12)
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เงื่อนไข

เมนู 3

ดอกเบี้ย กู้ครั้งเดียว สัญญา 5 ปี ช�ำระเงินต้น + ดอกเบี้ย 60 เดือนวงเงิน
ร้อยละ 6 บาท กู้สูงสุดขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการ ต้องจัดท�ำบัญชีครัวเรือน/
บั ญ ชี ต ้ น ทุ น การผลิ ต ต้ อ งเป็ น ครั ว เรื อ นต้ น แบบ/เศรษฐกิ จ
พอเพียง หากผิดช�ำระเพียง 1 ครัง้ จะถูกปรับดอกเบีย้ เป็นเมนู 1
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต (ร้อยละ 12)
เงื่อนไข

เมนู 4

ดอกเบี้ย กู้ปีละ 1 ครั้ง ช�ำระเงินต้น ปีละ 1 ครั้ง ช�ำระดอกทุกเดือนวงเงิน
ร้อยละ 7 บาท กู้สงู สุด ไม่เกิน 75,000 บาท การรับเงินกู้ต้องผ่านระบบธนาคาร
ไม่มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนการอนุมัติวงเงินกู้ต้องไม่เกิน
จ�ำนวนเงินของกองทุน
กองทุนหมู่บ้าน

“ชากไทย โมเดล”

การจัดการทางการเงิน แบบธนาคาร (ไฟแนนซ์)

ดอกเบี้ยสูง ระยะเวลาช�ำระคืนนานขึ้น

เป็นการจัดท�ำทางเลือกในการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งค�ำนึงถึงยอดหนี้ของครัวเรือน อัตรา
ดอกเบี้ยของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์ฯ และระยะเวลาช�ำระคืน โดยสมาชิก (ครัวเรือน) เป็น
ผู้เลือกตามความสามารถของการช�ำระหนี้
หลักการในการบริหารจัดการหนี้ นั่นคือ พิจารณาครัวเรือนที่มียอดหนี้น้อย ท�ำสัญญากู้ยืม
กลุ่ม/กองทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่ำ หากจ�ำนวนยอดหนี้สูง ให้ท�ำสัญญากู้ยืมกับกลุ่ม/กองทุนที่มี
อัตราดอกเบี้ยสูง แต่สามารถยืดระยะเวลาการผ่อนช�ำระคืนให้นานขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดภาระหนักแก่
ลูกหนี้ และเป็นการท�ำให้มีก�ำลังใจที่ส่งคืนเงินกู้ยืม เช่น

จ�ำนวนยอดหนี้

ไม่เกิน 30,000 บาท
30,000 - 50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท

อัตราดอกเบีย้ ต่อปี
3 บาท
6 บาท
12 บาท

ระยะเวลาช�ำระคืน
1 ปี
1 ปี
ไม่เกิน 5 ปี

คืนปีละ 10,000 - 20,000 บาท
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ยกตัวอย่างเช่น นาย ข. มียอดหนี้รวมกัน จ�ำนวน 28,000 บาท นาย ค. มียอดหนี้รวมกัน
จ�ำนวน 50,000 บาท มติที่ประชุมเห็นชอบให้ นาย ข. ไปท�ำสัญญากับกลุ่ม/กองทุนที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาท/ปี ช�ำระเงินคืนภายใน 1 ปี และ นาย ค. ให้ไปท�ำสัญญากับกลุ่ม/กองทุนที่มี
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 บาท/ปี ช�ำระเงินคืนภายใน 5 ปี เนื่องจากนาย ค. ยอดหนี้สูง จึงต้อง
ยอมรับในอัตราดอกเบี้ยที่สูงตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับระเบียบของกลุ่ม/กองทุนนั้น ๆ
หรือสามารถใช้เทคนิควิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย
การบูรณาการกองทุนชุมชนเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ถือเป็น
บทบาทส�ำคัญของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือน
เข้าสูก่ ระบวนการบริหารจัดการหนีไ้ ปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา รวมทัง้ ให้สามารถใช้เงินทุนอย่างคุม้ ค่า
เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างงาน สร้างรายได้ และต่อยอดอาชีพของครัวเรือน ซึ่งตามแนวทาง
การด�ำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้
ก�ำหนดกิจกรรม ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และเสริมสร้างความรู้
ด้านการเงินในการบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสร้างวินัยทางการเงินให้กับครัวเรือน โดยด�ำเนินการ
ตามกิจกรรม ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด้” จ�ำนวน 4 วัน
ซึง่ ประกอบด้วย
• อบรมให้ความรู้การสร้างวินัยทางการเงิน “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
- ศาสตร์พระราชากับการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
			 จนเป็นวิถีชีวิต
- การเชื่อมโยงและสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- การสร้างวินัยทางการเงิน
- การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
- การส่งเสริมการออม
- การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน
- การปรับพฤติกรรมทางการเงิน
- การส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
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• สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ (40,000 บาท)
- การสนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ (40,000 บาท) เป็นการสนับสนุนให้
ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได้” เท่านั้น และเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยด�ำเนินการในรูปแบบ
“เงินทุนคืนกลุ่ม”
- ห้ า มมิ ใ ห้ น� ำ เงิ น ทุ น ดั ง กล่ า วไปด� ำ เนิ น กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ หรื อ ด� ำ เนิ น
กิจกรรมร่วมกับศูนย์สาธิตการตลาดและร้านค้าชุมชนโดยเด็ดขาด

ติดตามการด�ำเนินงาน
ติดตามสนับสนุนการด�ำเนินงานทุกระดับ ดังนี้
1. พัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/พัฒนาการอ�ำเภอ ติดตาม
ก� ำ กั บ ดู แ ล รวมทั้ ง ก� ำ ชั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ น
การด�ำเนินงานศูนย์จดั การกองทุนชุมชนตามแนวทางกรมฯ ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ทีก่ ำ� หนด
และเมื่อด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ครบตาม
เป้าหมายที่กรมฯ ก�ำหนดแล้ว ให้คอยติดตาม สนับสนุน และควบคุมให้มีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต่อไป
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ต้องติดตาม สนับสนุน และก�ำกับดูแลให้ค�ำแนะน�ำ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงานอย่างสม�ำ่ เสมอ หากมีขอ้ ติดขัดในการด�ำเนินงานศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
ให้ลงพื้นที่ชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจในการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
3. พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ควรให้ความส�ำคัญในการติดตามผล
การด�ำเนินงานของศูนย์จดั การกองทุนชุมชน อย่างต่อเนือ่ งสม�ำ่ เสมอ เพือ่ รับทราบถึงปัญหา/อุปสรรค
และให้ค�ำแนะน�ำรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
4. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ควรติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการฯ เป็นประจ�ำ  เพื่อรับทราบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านหนี้สิน หรือการประกอบอาชีพ ฯลฯ
เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาจัดท�ำแผนพัฒนาครัวเรือน เป็นตัวอย่างให้ครัวเรือนอื่น ๆ ที่ต้องการเข้าสู่
การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา รวมถึงน�ำข้อมูลมาท�ำแผนบริหารความเสี่ยง
มาปรับใช้ในการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมฯ ได้ ติดตาม สนับสนุน และประเมินผลศูนย์จัดการกองทุน
ชุมขน เพื่อประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินงานในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและผลกระทบที่มิได้คาดหวังจากการด�ำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุน ในปี พ.ศ.2560 และปัจจัยที่เกื้อหนุนให้การบริหารจัดการหนี้ประสบผลส�ำเร็จ เพื่อน�ำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนางานและกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์จัดการ
กองทุนชุมขนในปีตอ่ ไป โดยได้ตดิ ตามฯ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 41 จังหวัดศูนย์จัดการกองทุนชุมขน
54 แห่ง
ผลการติดตาม สนับสนุน และประเมินผลดังกล่าว มีความสอดคล้องกับการประเมินผล
การน�ำแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2560 – 2564 ไปสู่การปฏิบัติระยะต้นแผน
ถึ ง แม้ จ ะพบว่ า การด� ำ เนิ น งานในหลายด้ า นเกิ ด ผลในเชิ ง บวกต่ อ ชุ ม ชน แต่ ก็ มี ผ ลในเชิ ง ลบ
หลายประการ โดยหนึ่งในนั้น ได้แก่ การขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ของ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมขน ขาดผู้ให้ค�ำปรึกษา รวมทั้ง
การบริหารจัดการหนี้ภายใต้ข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกัน เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการช�ำระคืน และ
เงินทุนของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมขน
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้น�ำผลการติดตามสนับสนุน
ดังกล่าวมาด�ำเนินการปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเติมเต็ม องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและ
การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่รับผิดชอบงานกองทุนชุมชนมีสถานะเป็นที่ปรึกษาหรือ
พี่เลี้ยงที่เป็นมืออาชีพ เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่ ก รมฯ ก� ำ หนดไว้ กรมฯ จึ ง ได้ ก� ำ หนดแนวทางการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
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กิจกรรม

1

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อน
งานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
กลุ ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต โครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.) โครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ และกองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน ให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
งานในพื้นที่
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการ/ขั้นตอนด�ำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม :
รายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรม





กรมฯ วางแผนเตรียมความพร้อมการประชุมฯ พร้อมแจ้งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม
โครงการที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน วางแผนเตรียมความพร้อมในการประชุมฯ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ดำ�เนินกิจกรรมประชุมฯ ตามหัวข้อดังนี้

1 เติมความรู้ด้านทุนชุมชน
		 - ทบทวนแนวคิด/เติมเต็มความรู้การขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุน
			 ชุ ม ชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิต โครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.)
			 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และกองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน)
		 - กองทุนชุมชนกับการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
			 วิถีชีวิต
		 - กรณีศึกษาการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (เล่าสู่กันฟัง)
2 หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน
		 - เทคนิคการบูรณาการกองทุน การประนอมหนี้ และการบริหารจัดการหนีไ้ ปสู่ 1 ครัวเรือน
			 1 สัญญาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
		 - การสร้างวินัยทางการเงิน
		 - กลยุทธ์การเป็นทีป่ รึกษาด้านการบริหารจัดการกองทุนชุมชนและการบริหารจัดการหนี้
		 - เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
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รายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรม
3 ก้าวผ่านไปข้างหน้าอย่างมีพลัง
		 - ทิศทางการด�ำเนินงานกองทุนชุมชน ในปี 2561
		 - การวางบทบาท (Positioning) ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกับการหนุนเสริมอาชีพ
			 ครัวเรือน และภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง





กรมฯ (สำ�นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) ติดตามสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ประชุมฯ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง รายงานผลกิจกรรมประชุมฯ
กรมฯ สรุปรายงานผลกิจกรรม และรายงานผลต่อผู้บริหาร

กลุมเปาหมาย

นักวิชาการจังหวัด ๆ ละ 1 คน รวม 76 คน
เจาหนาที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ละ 1 คน รวม 878 คน
รวมทั้งสิ้น 954 คน จำนวน 11 รุน

ระยะเวลาดําเนินการ

ดำเนินการในไตรมาส 1 (เดือนธันวาคม 2560)
จำนวน 3 วัน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

รอยละ 85 ของผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ
ดานการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
และสามารถ เปนที่ปรึกษาสงเสริมสนับสนุนใหศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ได

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เจาหนาที่พัฒนาชุมชนเปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำ
การดำเนินงานศูนยจดั การกองทุนชุมชนขับเคลือ่ น
การบริหารจัดการหนี้ได

หนวยดําเนินการ
หนวยงานรับผิดชอบ

ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แหง
สำนักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน,
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน
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กรอบการ
ด�ำเนิน
กิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบขับเคลื่อนงานพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ และกองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่




เพื่อพัฒนาศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน 954 คน 11 รุ่นประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
- จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน
- อ�ำเภอละ 1 คน รวม 878 คน

ระยะเวลาด�ำเนินการ

ไตรมาส 1 จ�ำนวน 3 วัน (ธันวาคม 2560)

เนื้อหาหลักสูตร
หมวดวิชาที่ 1

เติมความรู้ด้านทุนชุมชน
• ทบทวนแนวคิด/เติมเต็มความรู้
การขับเคลือ่ นงานกองทุนชุมชน
• กองทุนชุมชนกับการน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต
• กรณีศึกษาการบริหารจัดการหนี้
ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(เล่าสู่กันฟัง)

หมวดวิชาที่ 2

หนุนเสริมการขับเคลือ่ นงาน

หมวดวิชาที่ 3

ก้าวผ่านไปอย่างมีพลัง

• เทคนิคการบูรณาการกองทุน • ทิศทางการด�ำเนินงานกองทุน
และการบริหารจัดการหนีไ้ ปสู่
ชุมชน ในปี 2561
1 ครัวเรือน 1 สัญญาที่มี
• การวางบทบาท (Positioning)
ประสิทธิภาพ
ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกับ
• การสร้างวินัยทางการเงิน
การหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน
และภารกิจอื่น ๆ
• กลยุทธ์การเป็นที่ปรึกษา
ด้านการบริหารจัดการกองทุน
ชุมชน และการบริหารจัดการหนี้
• การเชื่อมโยงองค์ความรู้
สู่การปฏิบัติ

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

หน่วยด�ำเนินการ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง ๆ ละ 1 รุ่น
ศพช.สระบุรี

61 คน

ศพช.เพชรบุรี

59 คน

ศพช.ชลบุรี

69 คน

ศพช.นครศรีธรรมราช

81 คน
84 คน

ศพช.อุบลราชธานี

109 คน

ศพช.ยะลา

ศพช.อุดรธานี

127 คน

ศพช.นครราชสีมา

ศพช.ล�ำปาง

111 คน

ศพช.นครนายก

ศพช.พิษณุโลก

102 คน

รวม 11 รุ่น

การวัดและประเมินผล
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pre-test) และหลังการเรียนรู้ (Post-test)
 แบบประเมินหลักสูตร
 แบบประเมินการถ่ายทอดความรู้รายบุคคล
 การติดตาม ประเมินผลหลังฝึกอบรม


106 คน
45 คน
954 คน
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แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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กิจกรรม

2

พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ให้แก่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2. เพื่อพัฒนาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ให้แก่คณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการ/ขั้นตอนด�ำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม :
รายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรม
• กรมฯ วางแผนเตรียมความพร้อมการประชุมฯ พร้อมแจ้งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม
โครงการที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง
• ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่ง ก�ำหนดแผนด�ำเนินการ และเตรียมความพร้อม
ในการประชุมฯ
• ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่ง จัดกิจกรรมประชุมฯ ตามหัวข้อดังนี้
1 เติมความรู้ด้านทุนชุมชน
		 - ทบทวนแนวคิด/เติมเต็มความรู้การขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุน
			 ชุ ม ชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิต โครงการแก้ ไขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.)
			 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และกองทุนหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน)
		 - กองทุนชุมชนกับการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถชี วี ติ
		 - กรณีศึกษาการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (เล่าสู่กันฟัง)
2 หนุนเสริมการขับเคลื่อนงาน
		 - เทคนิคการบูรณาการกองทุนและการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาที่มี
			 ประสิทธิภาพ
		 - การสร้างวินัยทางการเงิน
		 - พลังเครือข่าย : พลังขับเคลื่อนกองทุนชุมชน
		 - เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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รายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรม
3 ก้าวผ่านไปข้างหน้าอย่างมีพลัง
		 - ทิศทางการด�ำเนินงานกองทุนชุมชน ในปี 2561
		 - ติดตั้งเข็มทิศ (การก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานและการวางบทบาท (Positioning)
			 ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกับการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือนและภารกิจอื่น ๆ
• กรมฯ (สำ�นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน) ติดตามสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ประชุมฯ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง
• ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั้ง 11 แห่ง รายงานผลกิจกรรมประชุมฯ
• กรมฯ สรุปรายงานผลกิจกรรม และรายงานผลต่อผู้บริหาร

กลุมเปาหมาย

คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน 924 แหง ๆ ละ
3 คน รวม 2,772 คน
คณะกรรมการศูนยเรียนรูทุนชุมชน 3 แหง ๆ ละ 3 คน
รวม 9 คน (จังหวัดสตูล, เชียงใหม และอุบลราชธานี)
รวมจำนวน 2,781 คน 27 รุน

ระยะเวลาดําเนินการ

ดำเนินการในไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2561)
จำนวน 3 วัน

ตัวชี้วัดกิจกรรม

รอยละ 85 ของผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ในการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนสามารถขับเคลื่อน
การดำเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชนบรรลุตามแนวทาง
/เปาหมายที่กรมฯ กำหนดไว

หนวยดําเนินการ
หนวยงานรับผิดชอบ

ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แหง
สำนักพัฒนาทุนและองคกรการเงินชุมชน,
ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน
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กรอบการ
ด�ำเนิน
กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

วัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการด�ำเนินงานของศูนย์จดั การกองทุนชุมชนให้แก่
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน


เพื่อพัฒนาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ให้คณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน 2,781 คน 27 รุ่นประกอบด้วย
- คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
		 จ�ำนวน 924 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวม 2,772 คน
- คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน
		 จ�ำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวม 9 คน

เนื้อหาหลักสูตร
หมวดวิชาที่ 1

เติมความรู้ด้านทุนชุมชน
• ทบทวนแนวคิด/เติมเต็มความรู้
การขับเคลือ่ นงานกองทุนชุมชน
• กองทุนชุมชนกับการน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต
• กรณีศึกษาการบริหารจัดการหนี้
ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

หมวดวิชาที่ 2

หนุนเสริมการขับเคลือ่ นงาน

หมวดวิชาที่ 3

ก้าวผ่านไปอย่างมีพลัง

• เทคนิคการบูรณาการกองทุน • ทิศทางการด�ำเนินงานกองทุน
และการบริหารจัดการหนีไ้ ปสู่
ชุมชน ในปี 2561
1 ครัวเรือน 1 สัญญาที่มี
• ติดตัง้ เข็มทิศ (การก�ำหนดทิศทาง
ประสิทธิภาพ
การด�ำเนินงานและการวาง
• การสร้างวินัยทางการเงิน
บทบาท (Positioning) ของ
• พลังเครือข่าย : พลังขับเคลื่อน
ศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
กองทุนชุมชน
ในการหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน
และภารกิจอื่น ๆ
• การเชื่อมโยงองค์ความรู้
การปฏิบัติ

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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หน่วยด�ำเนินการ
ศพช.สระบุรี

2 รุ่น

ศพช.เพชรบุรี

2 รุ่น

ศพช.ชลบุรี

2 รุ่น

ศพช.นครศรีธรรมราช

2 รุ่น

ศพช.อุบลราชธานี

3 รุ่น

ศพช.ยะลา

2 รุ่น

ศพช.อุดรธานี

4 รุ่น

ศพช.นครราชสีมา

3 รุ่น

ศพช.ล�ำปาง

3 รุ่น

ศพช.นครนายก

1 รุ่น

ศพช.พิษณุโลก

3 รุ่น

รวม 27 รุ่น

2,781 คน

การวัดและประเมินผล
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้ (Pre-test) และหลังการเรียนรู้ (Post-test)
 แบบประเมินหลักสูตร
 แบบประเมินการถ่ายทอดความรู้รายบุคคล
 การค้นหาบทเรียนความส�ำเร็จ (Best Practice) ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 การติดตาม ประเมินผลหลังฝึกอบรม
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กิจกรรม

3

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้“ส�ำนึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได้”
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินในการบริหารจัดการหนี้สินและสร้างวินัยทางการเงิน
ให้แก่ประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาพ

วิธีการ/ขั้นตอนด�ำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม :
รายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรม




อ�ำเภอก�ำหนดแผนการด�ำเนินกิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี
แผนดี บริหารหนี้ได้” และรายงานให้จังหวัดทราบ
จังหวัดรวบรวมและรายงานแผนการด�ำเนินกิจกรรมศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ

อ�ำเภอและคณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุมชนเตรียมความพร้อมด�ำเนินการตามขัน้ ตอน
ดังนี้
1) อ�ำเภอประสานและสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุมชนเตรียมความพร้อม
		 ในการด�ำเนินการบริหารจัดการหนี้
2) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
		 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและมอบภารกิจงานให้แก่คณะกรรมการฯ
3) คณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนด� ำ เนิ น การส� ำ รวจ/ตรวจสอบข้ อ มู ล ลู ก หนี้
		 ทัง้ หมดของกลุม่ /กองทุนการเงิน ทีเ่ ป็นสมาชิกของศูนย์จดั การกองทุนชุมชน พร้อมทัง้
		 จัดท�ำฐานข้อมูลลูกหนี้ของคนในชุมชนเป็นรายครัวเรือน
4) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้และจัดประเภทลูกหนี้
5) คณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุมชนคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายทีเ่ ป็นหนี้ ลงทะเบียน
		 ครัวเรือน เพื่อเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้
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รายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรม
อ�ำเภอและคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนด�ำเนินการเข้าสู่กระบวนการบริหาร
จัดการหนี้ โดยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ พร้อมทั้งจัดเวที “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
เพื่อชี้แจงเกณฑ์การเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 4 วัน
ดังนี้
1) อบรมให้ความรู้การสร้างวินัยทางการเงิน “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ตามหัวข้อดังนี้
		 · ศาสตร์พระราชากับการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเป็น
			 วิถีชีวิต
		 · การเชื่อมโยงและสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
		 · การสร้างวินัยทางการเงิน
· การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน
		 · การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
· การปรับพฤติกรรมทางการเงิน
		 · การส่งเสริมการออม
· การส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้
2) ประชุมวางแผนการบริหารจัดการหนี้ร่วมกัน
3) คณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุมชนด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนีใ้ ห้กบั กลุม่ เป้าหมาย
		 ให้เป็น 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยมีขั้นตอนดังนี้
		 - เจรจาต่อรองการปรับหนี้ ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (กองทุนชุมชน)
		 - โอนภาระหนี้ สิ น ของลู ก หนี้ ใ ห้ ม าอยู ่ ก ลุ ่ ม /กองทุ น เพี ย งกลุ ่ ม /กองทุ น เดี ย ว (ที่ เ ป็ น
			 สมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)
		 - ปรับสัญญาเงินกู้ทั้งหมดให้เหลือ 1 สัญญา รวมเงินต้นทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยให้เป็น
			 1 ครัวเรือน 1 สัญญา











จัดท�ำแผนการบริหารจัดการหนี้ตามความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย โดยด�ำเนินการ
เป็นกลุ่มตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และต้องเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และก่อให้เกิดรายได้
ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น (เงินทุนคืนกลุ่ม)
ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนเสนอโครงการตามแผนบริหารจัดการหนี้ และอ�ำเภอด�ำเนินการเสนอ
อ�ำเภอเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแจ้งจังหวัดเพื่อขออนุมัติด�ำเนินการจากจังหวัด
ในวงเงินงบประมาณแห่งละ 40,000 บาท
คณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุมชนด�ำเนินการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการหนี้
จังหวัดติดตามสนับสนุน/ประเมินผลการด�ำเนินงาน
การรายงาน
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แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

รายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรม
· อ�ำเภอสรุปรายงานผลการด�ำเนินงานและรายงานผลให้จงั หวัดทราบ
· จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ  
		 - ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เดิม (จัดตั้งปี พ.ศ.2551 – 2556) บันทึกในระบบ BPM
			 ภายในเดือนมีนาคม 2561
		 - ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ที่จัดตั้งในปี พ.ศ.2560 บันทึกในระบบ BPM ภายในเดือน
			 มิถุนายน 2561

กลุมเปาหมาย

ครัวเรือนเปาหมายที่เปนหนี้ที่ไดรับการคัดเลือกและ
ลงทะเบียนครัวเรือนกับคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน จำนวน 924 แหง ๆ ละ 30 คน
รวมทั้งสิ้น 27,720 คน

ระยะเวลาดําเนินการ

ดำเนินการในไตรมาส 2 – 3 จำนวน 4 วัน
- ศูนยจัดการกองทุนชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2551 –
2556 จำนวน 479 แหง ใหดำเนินการใหแลวเสร็จ
ในไตรมาสที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2561
- ศูนยจัดการกองทุนชุมชน ที่จัดตั้งขึ้น ในป พ.ศ.2560
จำนวน 445 แหง ใหดำเนินการในไตรมาสที่ 3
เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561

งบประมาณ

สนับสนุนการดำเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน จำนวน
924 แหง ๆ ละ 61,000 บาท โดยมีรายละเอียด
แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได” จำนวน 924 แหง ๆ ละ 21,000 บาท
2) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน
จำนวน 924 แหง ๆ ละ 40,000 บาท

หนวยดําเนินการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พื้นที่ดําเนินการ

พื้นที่ตั้งของศูนยจัดการกองทุนชุมชน จำนวน 924 แหง

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ครัวเรือนเปาหมายมีความรูความเขาใจในการบริหาร
จัดการหนี้และการสรางวินัยทางการเงิน
2. ศูนยจัดการกองทุนชุมชนสามารถสงเสริมการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ตัวชี้วัด

1. จำนวนครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได
12,764 ครัวเรือน
2. รอยละ 75 ของศูนยจัดการกองทุนชุมชนสามารถ
บริหารจัดการหนี้ได

กรอบการ
ด�ำเนิน
กิจกรรม
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ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได้”

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินในการบริหารจัดการหนี้สินและสร้างวินัยทางการเงิน
		 ให้แก่ประชาชน
 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา


กลุ่มเป้าหมาย
ครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นหนี้ที่ได้รับคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจ�ำนวน 924 แห่ง ๆ ละ 30 คนรวมทั้งสิ้น 27,720 คน

ระยะเวลาด�ำเนินการ
ไตรมาส 2-3 จ�ำนวน 4 วัน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (เดิม 479 แห่ง) ไตรมาส 2 ให้แล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2561
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (ใหม่ 445 แห่ง) ไตรมาส 3 ภายใน เมษายน-พฤษภาคม 2561

ตัวชี้วัด
1. จ�ำนวนครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ 12,764 ครัวเรือน
2. ร้อยละ 75 ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้
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แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

กระบวนการด�ำเนินกิจกรรม
ขั้นด�ำเนินการ

ขั้นเตรียมการ

ขั้นหลังด�ำเนินการ

• อ�ำเภอก�ำหนดแผนด�ำเนินการ • อ�ำเภอ/คณะกรรมการฯ ด�ำเนิน
กระบวนการบริหารจัดการหนี้
และรายงานให้จังหวัดทราบ
และจัดเวทีิ “ส�ำนึกดี แผนดี
• จังหวัดรวบรวมและรายงาน
บริหารหนี้ได้” จ�ำนวน 4 วัน
แผนให้กรมฯ ทราบ
1. อบรมให้ความรู้
• อ�ำเภอประสานคณะกรรมการ
2. วางแผนการบริหารจัดการหนี้
ศูนย์จดั การฯ เตรียมความพร้อม
1. ส�ำรวจข้อมูล/จัดท�ำข้อมูล
3. ด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนี้
		 ลูกหนี้ กลุ่ม/กองทุน
4. จัดท�ำ/เสนอโครงการ
2. วิเคราะห์และจัดประเภท
		 งบ 40,000 บาท
		 ลูกหนี้
5. ด�ำเนินการตามแผนส่งเสริม
3. คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย
		 อาชีพ

• อ�ำเภอ/จังหวัดติดตามสนับสนุน
การด�ำเนิน
• รายผลการด�ำเนินงาน
1. อ�ำเภอสรุป/รายงานผลให้
		 จังหวัดทราบ
2. จังหวัดรวบรวมและ
		 สรุปรายงานผลให้กรมทราบ
3. บันทึก BPM
		 - ศูนย์ฯ เดิม (479 แห่ง)
			 ภายในเดือน มี.ค. 61
		 - ศูนย์ฯ ใหม่ (445 แห่ง)
			 ภายในเดือน มิ.ย. 61

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครัวเรือนเป้าหมายมีความรูค้ วามเข้าใจในการบริหารจัดการหนีแ้ ละสร้างวินยั ทางการเงิน
2. ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนสามารถส่งเสริมการบริหารจัดการหนีไ้ ปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

วันที่ 2

09.30-10.00 น.

10.00-12.00 น.

ลงทะเบียน/
รายงานตัว

ชี้แจงท�ำความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ
ศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนบริหารจัดการ
หนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได้”

ศาสตร์พระราชา
กับการน้อมน�ำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้จน
เป็นวิถีชีวิต

การสร้างวินัยทางการเงิน

วันที่ 3

การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน

วันที่ 4

การส่งเสริมแผนบริหารการจัดการหนี้
(การปรับโครงสร้างหนี้โอนภาระหนี้
ปรับเปลี่ยนสัญญา)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 1

07.00-09.30 น.

12.00-13.00 น.

วัน/
เวลา

13.00-14.30 น.

14.30-17.00 น.

การเชื่อมโยงและ
การสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

การปรับพฤติกรรม
ทางการเงิน

การส่งเสริมการออม

การจัดท�ำบัญชี
ครัวเรือน

การจัดแผนพัฒนา
ครัวเรือน

จัดท�ำแผนการบริหาร
จัดการหนี้

คัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมการบริหาร
จัดการหนี้

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

การฝึกอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” สามารถ
เว้นระยะเวลาของแต่ละวันในการอบรมได้ โดยไม่จำ� เป็นต้องอบรมต่อเนือ่ ง
ติดต่อกัน จ�ำนวน 4 วัน แต่ทั้งนี้ ต้องด�ำเนินการให้ครบตามจ�ำนวน
วัน และภายในไตรมาสที่ก�ำหนดไว้
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แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

กิจกรรม พัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
4
						
ไปสู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพศูนย์จดั การกองทุนชุมชนให้เป็นต้นแบบ สามารถเป็นทีศ่ กึ ษาดูงานได้
2. เพือ่ สร้างแรงกระตุ้น ผลักดันให้พื้นที่ข้างเคียงมีความสนใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ให้เข้มแข็ง

วิธีการ/ขั้นตอนด�ำเนินการ/เงื่อนไขของกิจกรรม :
รายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรม


กรมฯ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมในการพัฒนาเพื่อเป็นต้นแบบ จ�ำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1)
2)
3)
4)




ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย หมู่ 4 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกระเดา หมู่ 10 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโป่ง หมู่ 6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ 8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

กรมฯ แจ้งจังหวัดประสานอ�ำเภอด�ำเนินการตามแนวทางฯ ที่ก�ำหนด
อ�ำเภอด�ำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
จ�ำนวน 1 วัน ดังนี้
1) ทบทวนผลการดำ�เนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในปีที่ผ่านมา
2) วิเคราะห์เพื่อกำ�หนดแนวคิดและวางแผนในการพัฒนาตนเอง (SWOT Analysis) หรือ
กลยุทธ์การประเมินสถานการณ์แวดล้อม โดยกำ�หนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
3) จัดทำ�แผนพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปสู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ









คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเสนอโครงการตามแผนพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ไปสู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบให้อ�ำเภอ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแจ้งจังหวัด เพื่อขออนุมัติ
ดำ�เนินการในวงเงินงบประมาณ แห่งละ 60,900 บาท
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดำ�เนินการพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ
จังหวัด/อำ�เภอติดตามสนับสนุนการดำ�เนินงานในพื้นที่

การรายงานผล
1) อำ�เภอสรุปรายงานผลการดำ�เนินงานและรายงานผลให้จังหวัดทราบ
2 จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ (บันทึกในระบบ BPM ภายใน
เดือนที่ได้รับงบประมาณที่กรมฯ ได้จัดสรรให้)

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

กลุมเปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

กลุมเปาหมาย จำนวน 15 คน ประกอบดวย เจาหนาที่
พัฒนา ชุมชนอำเภอ ภาคีการพัฒนา และคณะกรรมการ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ดำเนินการไตรมาสที่ 2 – 3 จำนวน 1 วันกำหนด
ดำเนินการ ดังนี้
1) ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานชากไทย หมู 4
ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ดำเนินการ
ภายในเดือน กุมภาพันธ 2561
2) ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานยางกระเดา หมู 10
ต.ทาเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ดำเนินการ
ภายในเดือน เมษายน 2561
3) ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานโปง หมู 6 ต.ปาแดด
อ.แมสรวย จ.เชียงราย ดำเนินการภายในเดือน
พฤษภาคม 2561
4) ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานทุงโตะหยะ หมู 8
ต.โคกสัก อ.บางแกว จ.พัทลุง ดำเนินการภายในเดือน
มิถุนายน 2561

งบประมาณ

สนับสนุนการดำเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน จำนวน
4 แหง ๆ ละ 67,300 บาท โดยมีรายละเอียด แบงออก
เปน 2 สวน ดังนี้
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน จำนวน 6,400 บาท/แหง
2) สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชนไปสู
การเปนตนแบบ จำนวน 60,900 บาท/แหง

หนวยดําเนินการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พื้นที่ดําเนินการ

พื้นที่ตั้งของศูนยจัดการกองทุนชุมชน จำนวน 4 แหง

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ศูนยจัดการกองทุนชุมชนไดรับการพัฒนาเปนศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนตนแบบและสามารถเปนแหลงเรียนรูศึกษาดู
งานได

ตัวชี้วัด

ศูนยจัดการกองทุนชุมชนตนแบบสามารถเปนแหลงศึกษา
ดูงานได จำนวน 4 แหง
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แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

กรอบการ
ด�ำเนิน
กิจกรรม

พัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปสู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนต้นแบบ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เป็นต้นแบบ สามารถเป็นที่ปรึกษา
		 ดูงานได้

เพื่อสร้างแรงกระตุ้น ผลักดันให้พื้นที่ข้างเคียงมีความสนใจในการพัฒนาชุมชนของ
		 ตนเอง


พื้นที่ด�ำเนินการ

ระยะเวลาด�ำเนินการ

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนจ�ำนวน 4 แห่ง ดังนี้

ด�ำเนินการไตรมาส 2-3 จ�ำนวน 1 วัน

บ้านชากไทย หมู่ 4 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ
จ.จันทบุรี
บ้านยางสะเดา หมู่ 10 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง
จ.อุบลราชธานี
บ้านโป่ง หมู่ 6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ 8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว
จ.พัทลุง



กุมภาพันธ์ 2561



เมษายน 2561



พฤษภาคม 2561



มิถุนายน 2561

กลุ่มเป้าหมาย
จ�ำนวน 15 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เจ้าหน้าที่ พช. อ�ำเภอภาคี
พัฒนา

งบประมาณ


67,300 บาท/แห่ง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 6,400 บาท/แห่ง
2. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สู่การเป็นต้นแบบ 60,900 บาท/แห่ง

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

ขั้นเตรียมการ
• กรมฯ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ
• จังหวัดประสานอ�ำเภอ
ด�ำเนินการตามแนวทางฯ
• อ�ำเภอเตรียมความพร้อมพื้นที่
และเตรียมด�ำเนินการ

กระบวนการด�ำเนินกิจกรรม
ขั้นด�ำเนินการ
• อ�ำเภอประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
จ�ำนวน 1 วัน โดยมีประเด็นเนื้อหา
ดังนี้
ทบทวนผลการด�ำเนินงาน
วิเคราะห์เพื่อก�ำหนดแนวคิด/
วางแผนในการพัฒนาตนเอง
SWOT Analysis จัดท�ำแผน
พัฒนาศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนไปสู่การเป็นต้นแบบ
• คณะกรรมการศูนย์จดั การฯ
เสนอโครงการตามแผนพัฒนาฯ
ให้อ�ำเภอ
• อ�ำเภอเสนอรายละเอียด
โครงการแจ้งจังหวัด เพื่อขอ
อนุมัติโครงการ
• คณะกรรมการศูนย์ฯ ด�ำเนิน
การพัฒนาตามแผนฯ สู่การเป็น
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ

33

ขั้นหลังด�ำเนินการ
• อ�ำเภอ/จังหวัดติดตามสนับสนุน
การด�ำเนิน
• รายผลการด�ำเนินงาน
1. อ�ำเภอสรุป/รายงานผล
		 ให้จังหวัดทราบ
2. จังหวัดรวบรวมและสรุป
		 รายงานผลให้กรมทราบ
• บันทึก BPM ภายหลังด�ำเนินการ
เสร็จภายใน 7 วัน ในเดือนที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนได้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนต้ น แบบ และ
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได้

ตัวชี้วัด
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ จ�ำนวน 4 แห่ง
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แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

แนวทางการดำ
แนวทางการดำ
�เนิน�เงานศู
นินงานศู
นย์นจัดย์การกองทุ
จัดการกองทุ
นชุมนชน
ชุมชน
ประจำประจำ
�ปี �2561
ปี 2561

ส่วนที่ 4
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การรายงานผล

ตามแนวทางการดำ�เนินกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
1
“ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ ได้”
เมือ่ ด�ำเนินกิจกรรม ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด้”
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ให้ด�ำเนินการ ดังนี้

อ�ำเภอ

1. อ�ำเภอสรุปรายงานผลการด�ำเนินกิจกรรมตามแบบประเมินผลส�ำหรับผู้ร่วมโครงการ
1) ส่วนที่ 1 “ความรู้ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ”
2) ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูล “ผลการด�ำเนินงาน” ส�ำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ
3) แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2. อ�ำเภอรายงานผลให้จังหวัดทราบ โดยรายงานผล ภายใน 7 วัน หลังด�ำเนินการแล้วเสร็จ
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ที่จัดตั้งในปี 2551 – 2556
			 จ�ำนวน 479 แห่ง)  ด�ำเนินการไตรมาสที่ 2 ภายในเดือนมีนาคม 2561
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ที่จัดตั้งในปี 2560
			 จ�ำนวน 445 แห่ง) ด�ำเนินการไตรมาสที่ 3 ภายในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561

จังหวัด

1. จังหวัดติดตามเร่งรัดและตรวจสอบผลการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. จังหวัดรวบรวมและสรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ พร้อมทั้งบันทึกในระบบ
BPM ดังนี้
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ที่จัดตั้งในปี 2551 – 2556
			 จ�ำนวน 479 แห่ง) บันทึกในระบบ BPM และรายงานผลให้กรมฯ ทราบภายใน
			 เดือนมีนาคม 2561
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ที่จัดตั้งในปี 2560
			 จ�ำนวน 445 แห่ง) บันทึกในระบบ BPM และรายงานผลให้กรมฯ ทราบภายใน
			 เดือนมิถุนายน 2561
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แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

กิจกรรม

2

พัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ไปสู่การเป็น
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ

อ�ำเภอ

(เฉพาะอ�ำเภอที่เป็นที่ตั้งของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน 4 แห่ง)
1. อ�ำเภอสรุปรายงานผลการด�ำเนินกิจกรรมตามแบบประเมินผลส�ำหรับผู้ร่วมโครงการ
1) ส่วนที่ 1 “ความรู้ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ”
2) ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูล “ผลการด�ำเนินงาน” ส�ำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ
3) แผนพัฒนาศูนย์จดั การกองทุนชุมชนไปสูก่ ารเป็นศูนย์จดั การกองทุนชุมชนต้นแบบ
2. อ�ำเภอรายงานผลให้จังหวัดทราบ โดยรายงานผล ภายใน 7 วัน หลังด�ำเนินการแล้วเสร็จ
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย หมู่ 4 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
			 ด�ำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกระเดา หมู่ 10 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง
			 จ.อุบลราชธานี ด�ำเนินการภายในเดือนเมษายน 2561
- ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบ้านโป่ง หมู่ 6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ด�ำเนินการ
			 ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
- ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ หมู่ 8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
			 ด�ำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2561
3. บันทึกข้อมูลผลการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในระบบงานศูนย์ข้อมูลกลาง
เพื่ อ บริ ห ารจั ด เก็ บ และใช้ ป ระโยชน์ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และให้
สอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

จังหวัด

1. จังหวัดติดตามเร่งรัดและตรวจสอบผลการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. จังหวัดรวบรวมและสรุปผลการด�ำเนินกิจกรรมให้กรมฯ ทราบ พร้อมทัง้ บันทึกในระบบ BPM
ภายในสิน้ เดือนของเดือนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณ
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การบริหารจัดการหนี้ ไปสู่
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1 ครัวเรือน
1 สัญญา

1. รายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยให้จังหวัด
รวบรวมและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ ทุกวันที่ 20 ของเดือน เริม่ ตัง้ แต่เดือนมีนาคม - มิถนุ ายน 2561
2. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จ�ำนวน 2 รอบ
		รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2561
		 รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

การรายงานผล ตัวชี้วัด
การด�ำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณพ.ศ. 2561
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน มีตัวชี้วัดโครงการ คือ
1. จ�ำนวนครัวเรือนที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จ�ำนวน 12,764
			 ครัวเรือน
2. ร้อยละ 75 ของศูนย์จดั การกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนีไ้ ด้ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
		 1) ส�ำรวจ/จัดท�ำทะเบียนลูกหนี้ครัวเรือน
		 2) วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้
		 3) ด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนเป้าหมาย
		 4) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีแผนการบริหารจัดการหนี้
		 5) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายได้
				 โดยน�ำไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการการเงินชุมชน
		 1. จ�ำนวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ไม่น้อยกว่า
				 12,764 ครัวเรือน
		 2. ร้อยละ 70 ของกองทุนชุมชนสามารถหนุนเสริมอาชีพครัวเรือน
		 3. ร้อยละ 70 ของครัวเรือนที่เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้มีรายได้เพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตัวชีว้ ดั ที่ 4 :จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพหรือแก้ปัญหาหนี้สิน
(อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : กพร.)
การก�ำหนดเป้าหมาย
รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการหนี้ ด�ำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ทั้ง 11 แห่ง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
การบริหารจัดการหนี้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อ�ำเภอ จ�ำนวน 954 คน และคณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จ�ำนวน 2,781 คน
รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน 2561)
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จ�ำนวน 12,764 ครัวเรือน
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รอบที่ 1 : การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
การบริ ห ารจั ด การหนี้ โดยผ่ า นกระบวนการถ่ า ยทอดความรู ้ ข องศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
ทัง้ 11 แห่ง และต้องมีผลผลิต คือ ร้อยละ 85 ของผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถ
ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การหนี้ ไ ปสู ่ 1 ครั ว เรื อ น
1 สัญญา ซึ่งมี 3 กิจกรรมที่ต้องด�ำเนินการ ดังนี้
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรการขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
ชุมชน เพื่อจัดท�ำหลักสูตร สื่อประกอบการฝึกอบรม การสร้างความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรที่ผ่าน
การวิพากษ์ สร้างและพัฒนาแล้ว รวมทั้งสาธิตการสอนประกอบสื่อ เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
ในการถ่ายทอดของวิทยากร
2) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบขั บ เคลื่ อ นงานพั ฒ นาทุ น และ
องค์กรการเงินชุมชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อ�ำเภอมีความรู้ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และสามารถเป็นที่ปรึกษา/ส่งเสริมสนับสนุนให้
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ได้เป็นผลส�ำเร็จ
3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุมชน จ�ำนวน 2,781 คน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในแนวทางการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ตามแนวทางที่กรมฯ ก�ำหนด
รอบที่ 2 : จ�ำนวนกลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รบั การแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ จ�ำนวน 12,764 ครัวเรือน
โดยด�ำเนินการบริหารจัดการหนี้ภายใต้กิจกรรม ”ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” และด�ำเนินการผ่าน
กิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนในการบริหารจัดการหนี้
ซึ่งทั้งนี้ จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ไม่ซ�้ำ
กับครัวเรือนเป้าหมายที่สามารถบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ในปี พ.ศ.2560
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�ำเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก�ำหนดไว้ กรมฯ จึงขอให้จังหวัด/อ�ำเภอ ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ด�ำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ศนู ย์จดั การกองทุนชุมชนสามารถขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาโดยก�ำหนดเป้าหมาย
ให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา อย่างน้อยแห่งละ 14
ครัวเรือน โดยไม่ซ�้ำกับครัวเรือนเป้าหมายที่สามารถบริหารจัดการไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ในปี
พ.ศ.2560
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2. ให้จังหวัด/อ�ำเภอจัดท�ำ เก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัด
		2.1 จัดส่งให้กรมฯ (เป็นไฟล์ PDF) ภายในเดือน กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังนี้
				 (1) ทะเบียนข้อมูลลูกหนี้และภาวะหนี้สินครัวเรือนทั้งหมดของกลุ่ม/องค์กร/กองทุน
						 การเงินที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
				 (2) แผนการบริหารจัดการจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
				 (3) ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
				 (4) แบบรายงานการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
						 (รายงาน 2 รอบ คือ เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม)
				 (5) ภาพถ่ายกิจกรรม
		 2.2 จัดเก็บทีศ่ นู ย์จดั การกองทุนชุมชน/อ�ำเภอ
				 รายละเอียดตามข้อ 2.1 (1) – (5) และ
					 -		 แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย
					 -		 แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
					 -		 สัญญาการถ่ายโอนภาระหนี้สินในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
					 -		 หลักฐานอื่น ๆ เช่น รายงานการประชุม เป็นต้น
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สรุปการรายงานผลการด�ำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
กรมการพัฒนาชุมชนประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่

กิจกรรม/การรายงานผล

หลักฐาน/
เอกสารการรายงาน

ห้วงระยะเวลา
การรายงาน

หมายเหตุ

การด�ำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ
1

กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุน 1) ส่วนที่ 1 แบบสรุป
 ศูนย์จัดการฯ (เดิม 479 แห่ง)
ชุมชนบริหารจัดการหนี้
ประเมินผลโครงการ/
ภายใน 31 มี.ค. 61
“ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด้”
กิจกรรม
 ศูนย์จัดการฯ (ใหม่ 445 แห่ง)
2) ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูล
ภายใน มิ.ย. 61
“ผลการด�ำเนินงาน”
3) แผนการบริหารจัดการหนี้
ของศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน
4) ภาพถ่ายกิจกรรม

2

กิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนไปสู่การเป็น
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ต้นแบบ

1) ส่วนที่ 1 แบบสรุป
ประเมินผล โครงการ/
กิจกรรม
2) ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูล
“ผลการด�ำเนินงาน”
3) ภาพถ่ายกิจกรรม

รายงาน
ให้กรมฯ
ทราบ

 ศูนย์จดั การฯ บ้านชากไทย
รายงาน
จ. จันทบุรี ภายใน 28 ก.พ. 61 ให้กรมฯ
 ศูนย์จัดการฯ บ้านยางกระเดา ทราบ
หมู่ 10 จ. อุบลราชธานี ภายใน
30 เม.ย. 61
 ศูนย์จัดการฯ บ้านโป่ง
จ. เชียงราย ภายใน 31 พ.ค. 61
 ศูนย์จัดการฯ บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
หมู่ 8 จ. พัทลุง ภายใน
30 มิ.ย. 61

การรายงานผลการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
1

รายงานผลความก้าวหน้า
การบริหารจัดการหนี้ไปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา

 แบบรายงานความ
ก้าวหน้าฯ

รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือน
(มี.ค.- มิ.ย. 61)

2

รายงานผลการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา

 แบบรายงานการบริหาร
จัดการหนี้ฯ
(รายงาน 2 รอบ)

รอบ 1 เม.ย. 61
รอบ 2 15 ก.ค. 61
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รายละเอียดหลักฐานประกอบตัวชี้ว้ด
แหล่งจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล
อ�ำเภอ
จังหวัด
กรมฯ

ที่

เอกสาร

1

ทะเบียนข้อมูลลูกหนี้และภาวะหนี้สินครัวเรือนทั้งหมดของกลุ่ม/
องค์กร/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน







2

แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน







3

ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา







4

แบบรายงานผลการบริหารจัดการหนี้
ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(รายงาน 2 รอบ คือ เดือนเมษายน และกรกฎาคม 2561)







5

แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการหนี้
1 ครัวเรือน 1 สัญญา (เก็บไว้ที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)



6

สัญญาการถ่ายโอนภาระหนี้สินในการบริหารจัดการหนี้
1 ครัวเรือน 1 สัญญา (เก็บไว้ที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)



7

แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย
(เก็บไว้ที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)



8

ภาพถ่ายกิจกรรม







เอกสาร/หลักฐานส�ำคัญของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ที่

เอกสาร

1
2
3
4

ทะเบียนคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ทะเบียนสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ระเบียบข้อบังคับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ทะเบียนข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
ทะเบียนข้อมูลลูกหนี้และภาวะหนี้สินครัวเรือนทั้งหมดของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน
แบบรายงานการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (กรณีที่มีการจัดตั้งใหม่)
แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
สัญญาการถ่ายโอนภาระหนี้สินในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย
รายงานการประชุมฯ
ภาพถ่ายกิจกรรม

5
6
7
8
9
10
11
12
13
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ส่วนที่ 5
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ประเด็นข้อคำ�ถาม
ในพื้นที่และแนวทางแก้ไข

จะท�ำอย่างไร

กรณีศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ด�ำเนินกิจกรรมรับฝากเงิน/ธุรกรรมทางการเงิน
กรณีที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนใดที่มีกิจกรรมรับฝากเงิน และท�ำธุรกรรมทางการเงินให้
ด�ำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต หรือกลุม่ /กองทุน (สถาบันการเงินชุมชน)
ทีส่ ามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินได้เป็นผูด้ ำ� เนินการ และแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบให้ชดั เจน ดังนี้
 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน รับผิดชอบเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลกองทุนชุมชนในพื้นที่
บริหารจัดการหนี้ ส่งเสริมวินัยทางการเงินของคนในชุมชนให้ใช้เงินทุนในชุมชนเพื่อสร้างงาน
สร้างรายได้ ต่อยอดอาชีพ และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต รับผิดชอบเกีย่ วกับการส่งเสริมการออมของสมาชิกรับฝากเงิน
ท�ำธุรกรรมทางการเงิน ท�ำกิจกรรมเครือข่าย เช่น โรงสีขา้ วชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาด ฯลฯ
กรณีทศี่ นู ย์จดั การกองทุนชุมชนใดทีไ่ ด้ดำ� เนินการปล่อยกูใ้ ห้กบั สมาชิกไปแล้ว ให้รอจนกว่าผู้กู้
ส่งเงินคืนครบตามสัญญา แล้วคืนเงินให้กับรายบุคคล และรายกลุ่มตามจ�ำนวนเงินที่ได้รับฝาก
ใช้วิธี “ลด ละ เลิก” คือ ไม่ท�ำกิจกรรมรับ-ฝากเงิน จากนั้นให้ถ่ายโอนภารกิจไปให้กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต หรือกลุ่ม/กองทุน (สถาบันการเงิน) เป็นผู้ด�ำเนินการต่อไป

จะท�ำอย่างไร

กรณีเงินทุนในชุมชนน้อย ความต้องการบริหารจัดการหนี้สูง
แนวทางแก้ไข
1. วิเคราะห์สถานการณ์กองทุนชุมชน ถ้าเป็นหนี้กลุ่ม/กองทุนในชุมชน วงเงินหนี้จะไม่เกิน
จ�ำนวนเงินทุนของกลุ่ม/กองทุน
2. ชี้แจงท�ำความเข้าใจกับคนในชุมชน และแจ้งสถานะทางการเงินให้สมาชิกทราบ
3. ระดมทุนในชุมชน โดยให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตด�ำเนินการรับฝากเงินสัจจะพิเศษ
เพื่อน�ำเงินไปลงทุนท�ำกิจกรรมเครือข่ายเพื่อแสวงหาก�ำไร และก�ำหนดผลตอบแทนเป็นเงินปันผล
ที่มากกว่าธนาคาร แต่ทั้งนี้ ต้องวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของกลุ่มตลอดเวลา เพื่อรักษา
สภาพคล่องทางการเงินของกลุ่ม หากมีเงินทุนเพียงพอก็ให้แจ้งต่อสมาชิกกลุ่ม เพื่อหยุดการรับ
ฝากเงินสัจจะพิเศษ
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4. แสวงหาแหล่งเงินภายนอก โดยกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เปิด OD กับทางธนาคาร ทั้งนี้ ต้องดูเงื่อนไขของธนาคารว่าสอดคล้องกับการบริหารจัดการภายใน
ชุมชน รวมทั้งความสามารถในการช�ำระเงิน ไม่เป็นการสร้างภาระ และต้องค�ำนึงถึงประโยชน์
ที่ชุมชนได้รับเป็นส�ำคัญ

จะท�ำอย่างไร

กรณีทหี่ มูบ่ า้ นบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ครบทุกครัวเรือน 100%
แนวทางแก้ไข
1. ให้คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ติดตาม สนับสนุนให้ครัวเรือนเป้าหมาย
ทีส่ ามารถบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ไม่กลับมาเป็นหนี้ซ�้ำซ้อนอีก หรือหาก
ครัวเรือนเป้าหมายนั้น มีความจ�ำเป็นต้องกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ ก็ให้ด�ำเนินการในรูปแบบ
1 ครัวเรือน 1 สัญญา และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของครัวเรือน จนสามารถปลดหนี้ครัวเรือนได้
2. ให้จงั หวัด/อ�ำเภอด�ำเนินการขยายผลการจัดตัง้ ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนไปยังหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดได้รับตามที่กรมฯ ก�ำหนดไว้ (จัดตั้งโดยไม่ใช้งบประมาณ)
โดยให้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได้ทุกครัวเรือนเป็นพี่เลี้ยงคอยให้
ค�ำแนะน�ำ  และช่วยเหลือในการด�ำเนินการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และให้
จังหวัดรายงานฐานข้อมูลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ให้กรมฯ ทราบ เพื่อปรับฐาน
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
โดยทั้งนี้ให้มีจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ตามแนวทางกรมฯ ดังนี้
เกณฑ์การคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้มแข็งเป็นแกนหลักในการจัดตั้ง หากไม่มี ให้พิจารณา
คัดเลือกกลุ่ม/องค์กรการเงินชุมชน/กองทุนการเงินชุมชนอื่น ๆ ที่มีความพร้อมและอยู่ในการ
ก�ำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นแกนหลักในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2. มีกลุม่ /องค์กรการเงินชุมชน/กองทุนการเงินชุมชนอยูใ่ นหมูบ่ า้ น/ชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า 3 กลุม่
3. มีสถานที่ท�ำการพร้อมด�ำเนินการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (สถานที่ท�ำการจะใช้ร่วมกับ
กลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินชุมชน หรือเป็นเอกเทศก็ได้)
4. ผู้น�ำชุมชน และตัวแทนกลุ่ม/องค์กรการเงินชุมชน/กองทุนการเงินชุมชน ที่จะเข้ามาเป็น
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ต้องมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถในเรื่องของ

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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การบริหารงานกองทุนชุมชน เป็นที่ไว้วางใจ มีความซื่อสัตย์ และมีความสมัครใจในการจัดตั้ง
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
5. ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (ไม่เป็นพื้นที่ซ�้ำซ้อนกับการด�ำเนินงานสถาบันการเงิน
ในรูปแบบอื่น)

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนควรท�ำในระดับหมู่บ้าน

ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ขั้นตอนที่ 1 เผยแพร่แนวคิดการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
พัฒนาการอ�ำเภอ/พัฒนากร ด�ำเนินการเผยแพร่แนวคิด แนวทางการด�ำเนินงานศูนย์จัด
การกองทุนชุมชน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้น�ำกลุ่ม/องค์กรการเงินชุมชน/กองทุน
การเงินชุมชน ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และภาคีการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกระตุ้น
ให้ชุมชนเห็นความส�ำคัญ ในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
 สถานการณ์ของกองทุน สถานการณ์เงินทุนของกลุ่มต่าง ๆ ข้อมูลการกู้เงิน แผนชุมชน
ของหมู่บ้าน ข้อจ�ำกัดของการด�ำเนินงานกองทุน การน�ำข้อมูล จปฐ. / กชช.2ค. มาวิเคราะห์ร่วมกัน
เพื่อหาทางออกในการบริหารจัดการทุนในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
 ความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ/สังคมในชุมชน โดยผู้น�ำชุมชนค้นหาปัญหา
ของชุมชน และความต้องการของชุมชน ซึ่งการแก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นสิ่งที่ส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น
 กระตุ ้ น ให้ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน ได้ ส� ำ รวจปั ญ หาที่ เ กิ ด ในครั ว เรื อ นแต่ ล ะครั ว เรื อ นในทุ ก ด้ า น
อาทิ เช่ น เรื่ อ งปากท้ อ ง การประกอบอาชี พ สวั ส ดิ ก ารต่ า ง ๆ และความต้ อ งการของคน
ในครัวเรือน เพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาของคน
ในชุมชน และเผยแพร่แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้แต่ละครัวเรือนได้ทราบและ
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ซึ่งการเผยแพร่แนวคิดการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สามารถด�ำเนินการได้หลาย
รูปแบบ เช่น การจัดเวทีประชาคมเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู/้ การพูดคุยกลุม่ ย่อย/การใช้หอกระจายข่าว/
การใช้สื่อ วิดีโอ แผ่นพลิก แผ่นพับ ฯลฯ
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ขั้นตอนที่ 2 ส�ำรวจวิเคราะห์ข้อมูลกองทุนชุมชน
ส�ำรวจข้อมูลกองทุน
หลังจากเผยแพร่แนวคิด แนวทางการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนแก่
กลุม่ เป้าหมาย (ผูน้ ำ� กลุม่ /องค์กรการเงินชุมชน/กองทุนการเงินชุมชน ภายในหมูบ่ า้ น/ชุมชน)
ขั้นตอนนี้กลุ่มเป้าหมายจะต้องท�ำการส�ำรวจข้อมูลกองทุนชุมชนที่ด�ำเนินการในหมู่บ้าน/
ชุมชน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ยังสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ และมีสภาพการคงอยู่
ของกองทุ น ทั้ ง ที่ ยั ง ด� ำ เนิ น การอยู ่ แ ละหยุ ด ด� ำ เนิ น การแล้ ว แต่ มี เ งิ น ทุ น และทรั พ ย์ สิ น
ที่สามารถตรวจสอบได้ โดยข้อมูลที่ต้องด�ำเนินการส�ำรวจ ประกอบด้วย
ด้ า นคน ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น เป็ น อย่ า งไร บุ ค คลหนึ่ ง คนได้ รั บ
การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลาย ๆ กองทุนใช่หรือไม่ สมาชิกหนึง่ คนสมัครเป็น
สมาชิกหลายกองทุนหรือไม่ และสมาชิกดังกล่าวกู้เงินทุกกองทุนหรือไม่ ที่ปรึกษากองทุน
และผู้น�ำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ การด�ำเนินงานกองทุนมากน้อยเพียงใด
สามารถให้ค�ำแนะน�ำกองทุนให้ด�ำเนินงานถูกต้องตามหลักการและแนวทางหรือไม่ เป็นต้น
ด้านเงินทุน แต่ละกองทุนมีที่มาของเงินอย่างไร การบริหารจัดการประสบความส�ำเร็จหรือ
ล้มเหลว ปัจจุบันแต่ละกองทุนมีเงินทุนเหลือจ�ำนวนเท่าใด
ด้านกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องตรงกับความต้องการของ
สมาชิกและชุมชนมากน้อยเพียงใด มีปัญหา/อุปสรรค ในการด�ำเนินกิจกรรมมีหรือไม่
ด้านวัตถุประสงค์และกลุม่ เป้าหมาย กองทุนมีการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์
หรือไม่ การบริหารจัดการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงไร
วิเคราะห์ข้อมูลกองทุน
เมื่อได้ข้อมูลของกองทุนต่าง ๆ แล้ว ให้ด�ำเนินการวิเคราะห์ สถานภาพของกองทุนที่มา
ของกองทุนทั้งหมดในชุมชน วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน เงินทุนปัจจุบัน สมาชิกกองทุน ที่มา
ของคณะกรรมการกองทุน ระเบียบที่ใช้ปัจจุบัน กิจกรรมของกองทุน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ข้อจ�ำกัด การบริหารจัดการและการด�ำเนินงานเป็นอย่างไร ฯลฯ เพื่อให้ทราบสถานการณ์จริง
ของกองทุนเหล่านั้น
ขั้นตอนที่ 3 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เป็นการประชุมประธานกลุ่มฯ/กรรมการ/ผู้แทนกองทุนชุมชน ผู้น�ำชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคี
การพัฒนา เพื่อเตรียมการ/วางแผนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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จัดตัง้ ศูนย์จดั การกองทุนชุมชน ตามรูปแบบแนวทางทีก่ รมการพัฒนา
ขั
น
้
ตอนที
่
4
							
ชุมชนก�ำหนด
โดยการประชุมประธานกลุ่ม/องค์กรกองทุนชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเลือกคณะกรรมการ
บริหาร ร่างระเบียบข้อบังคับก�ำหนด/วางแผนการจัดท�ำกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ด�ำเนินการโดยการประชุมประธานกลุ่ม/องค์กร
การเงินชุมชน/กองทุนการเงินชุมชน/องค์กรกองทุนชุมชน และผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบอ�ำนาจ
เป็นผู้แทนกลุ่มสมัครเป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และผู้น�ำชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคี
การพัฒนา เพื่อด�ำเนินการ ดังนี้ (1) เลือกคณะกรรมการบริหาร (2) จัดท�ำร่างระเบียบข้อบังคับ
(3) จัดท�ำแผนและก�ำหนดการจัดท�ำกิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (4) จัดเตรียมสถานที่
เอกสาร สื่อต่าง ๆ ที่จะใช้ในการด�ำเนินงาน (5) เพิ่มทักษะคณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน เตรียมคน และด�ำเนินการจัดกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนให้ ก รมการพั ฒ นา
							
ชุมชนทราบ
เมื่อจัดตั้งแล้วเสร็จให้รายงานผลการจัดตั้งฯ ให้จังหวัดทราบ และจังหวัดรายงานผล การขึ้น
ทะเบียนศูนย์จัดการกองทุนชุมชนภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนให้กรมฯ ทราบ
เพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นในฐานข้ อ มู ล ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน ส� ำ หรั บ การรายงานการจั ด ตั้ ง และ
ขึ้นทะเบียน เอกสารส�ำคัญประกอบด้วย
 แบบรายงานการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 ทะเบียนคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 ทะเบียนสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
 ระเบียบข้อบังคับของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

จะท�ำอย่างไร

กรณีที่กลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิก ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีระเบียบข้อบังคับ
แตกต่างกัน
แนวทางแก้ไข
หากสมาชิกของศูนย์จดั การกองทุนชุมชน เป็นกลุม่ /กองทุนทีเ่ กิดจากภาคประชาชนก็สามารถ
ปรับระเบียบให้สอดคล้องและเอื้อต่อการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนได้ง่าย โดยใช้วิธี
ขอมติ จ ากที่ ป ระชุ ม สมาชิ ก แต่ ห ากสมาชิ ก ของศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนเป็ น กลุ ่ ม /กองทุ น
ทีส่ นับสนุนโดยภาครัฐ ให้ศนู ย์จดั การกองทุนชุมชนด�ำเนินการออกระเบียบให้เอือ้ ต่อการด�ำเนินงาน
ของสมาชิกกลุม่ /กองทุนนัน้ ๆ โดยไม่ขดั กับระเบียบของกลุม่ /กองทุนนัน้ ๆ และไม่ขดั ต่อกฎหมายด้วย
ทั้งนี้ต้องพูดคุยสร้างความเข้าใจกันก่อน
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การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา จ�ำเป็นหรือไม่ ที่จะต้องปรับอัตรา
ดอกเบี้ยกลุ่ม/กองทุนให้เท่ากัน

ค�ำตอบ

การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบางพื้นที่
อาจสามารถด�ำเนินการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เท่ากันได้ และบางพื้นที่ไม่สามารถปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ ย ให้ เ ท่ า กั น จึ ง ไม่ จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งปรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ของกลุ ่ ม /กองทุ น ที่ เ ป็ น สมาชิ ก
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เท่ากัน ทั้งนี้ ควรด�ำเนินการภายใต้รูปแบบ/บริบทของแต่ละพื้นที่ และ
ความต้องการของคนในชุมชน โดยผ่านมติในที่ประชุมของสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ซึ่งอาจจะท�ำรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาให้กับครัวเรือน
เป้าหมาย (ลูกหนี้แต่ละราย) โดยค�ำนึงถึงจ�ำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยของแต่ละกลุ่ม/กองทุน
ข้อจ�ำกัดของกลุ่ม/กองทุน ระยะเวลาการช�ำระคืนเงินกู้ และไม่ขัดกับระเบียบของกลุ่ม/กองทุน
ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน ซึ่ ง อาจจะสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายด้ ว ย
การสนับสนุนเงินต่อยอดให้มากกว่ายอดเงินกู้ หรืออาจจะก�ำหนดเงือ่ นไขต่าง ๆ ให้ครัวเรือนเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เช่น ส่งเสริมให้มีการออมเงิน โดยการ
ฝากเงินกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตควบคู่กับการกู้เงิน
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ส่วนที่ 6

แบบประเมินผล/แบบรายงาน

แบบประเมินผลกิจกรรม
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ ได้”
แบบประเมินผลส�ำหรับผู้ร่วมโครงการ
ส่วนที่ 1 “ความรู้ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ”
ชือ่ กิจกรรม ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด้”
ด�ำเนินการระหว่างวันที่ ...........................................
บ้าน................หมู่ที่......... ต�ำบล.............อ�ำเภอ .................. จังหวัด .........................
ค�ำชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย และเขียนข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
1. ข้อมูลทั่วไป
1) เพศ			  ชาย  หญิง
2) อายุ			  ต�่ำกว่า 30 ปี 	 
30 ปี - 39 ปี
							  40 - 49ปี  50 - 59 ปี
							  60 ปี ขึ้นไป
3) การศึกษา  ระดับประถมศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษา
									  ระดับปริญญาตรี
 ระดับปริญญาโท
									  ระดับอื่น ๆ (ระบุ) .................................................
4) ต�ำแหน่งในองค์กร  ประธาน
 รองประธาน
											  เลขานุการ  	
 กรรมการ
											  อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................
5) ต�ำแหน่งทางสังคม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
				  ก�ำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน		
 ผู้น�ำอช./อช.
				  ศอช.  สมาชิก อบต./เทศบาล
 กม.
 สตรี  ประชาชนทั่วไป
 อื่นๆ...................
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2. ความรูแ้ ละความเข้าใจด้านวิชาการ(กรุณาให้ขอ้ มูลทัง้ ก่อนและหลัง เข้าร่วมกิจกรรม)
ประเด็น

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

มาก
ปาน
น้อย มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สดุ ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สดุ

1) ศาสตร์พระราชากับการน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต
2) การเชื่อมโยงและสร้างโอกาส
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
3) การสร้างวินัยทางการเงิน
4) การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
5) การส่งเสริมการออม
6) การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่าย
ทางการเงิน
7) การปรับพฤติกรรมทางการเงิน

3.การน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ระดับความคิดเห็น

ประเด็น

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1) สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้
2) สามารถให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้
3) มั่นใจว่าจะสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
4) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไปเป็น
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

4. ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)

การประสานงานของเจ้าหน้าที่
การอ�ำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
บรรยากาศในการเรียนรู้

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่พึง
พอใจ
น้อยที่สุด
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ประเด็น
6)
7)
8)
9)
10)

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่พึง
น้อยที่สุด พอใจ

ระยะเวลาการจัดประชุม
เอกสารประกอบการประชุม
อาหาร
อาหารว่าง
การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น

5.ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานในปีต่อไป
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบประเมินผล
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ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูล “ผลการด�ำเนินงาน” ส�ำหรับผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ชือ่ กิจกรรม ศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนีไ้ ด้”
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ..................... คน
2. สถานที่ด�ำเนินการ.....................................................................................................
หมู่ที่.................ต�ำบล.......................อ�ำเภอ...........................จังหวัด..........................
3. กระบวนการบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
ด�ำเนินการ กระบวนการ ขั้นตอน
ระหว่างวันที่ การด�ำเนินกิจกรรม

ผลการด�ำเนินกิจกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

ปัญหา/อุปสรรค
หรือข้อเสนอแนะ

4. กิจกรรมการบริหารจัดการหนีต้ ามแผนการบริหารจัดการหนี้ (งบประมาณ 40,000 บาท)
4.1 ชื่อกิจกรรม (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้) .....................................................
งบประมาณ .........................บาท กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ..................คน
4.2 ชื่อกิจกรรม (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้) .....................................................
			 งบประมาณ ............................บาท กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ................คน
4.3 ชื่อกิจกรรม (กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้) .....................................................
			 งบประมาณ ..........................บาท กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ ..................คน
4.4 ผลลัพธ์ที่ได้ ........................................................................................................
							
........................................................................................................
							
........................................................................................................
							
........................................................................................................
4.5 ปัญหาอุปสรรค ...................................................................................................
							
........................................................................................................
							
........................................................................................................
							
........................................................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน (นว.พช.ที่รับผิดชอบ)
(.......................................................)
ต�ำแหน่ง..........................................................................
เบอร์โทร (มือถือ).............................................................
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แบบสรุปประเมินผล
ส่วนที่ 1 “ความรู้ความเข้าใจ การน�ำไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ”
ชื่อกิจกรรม ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “ส�ำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
ด�ำเนินการระหว่างวันที่ ....................................................
บ้าน .................. หมู่ที่ ........... ต�ำบล ....................อ�ำเภอ................ จังหวัด ..................
1. ข้อมูลทั่วไป
ประเด็น

1)

เพศ
- ชาย
- หญิง

2)

อายุ
- ต�่ำกว่า 30 ปี
- 30 - 39 ปี
- 40 - 49 ปี
- 50 - 59 ปี
- 60 ปีขึ้นไป
การศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับอื่น ๆ (ระบุ)
ต�ำแหน่งในองค์กร
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
กรรมการ
อื่น ๆ (ระบุ)
ต�ำแหน่งทางสังคม
ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้น�ำ อช./อช.
ศอช.ต.
สมาชิก อบต./เทศบาล
กม.
สตรี
ประชาชนทั่วไป
อื่น ๆ

3)

4)

5)

จ�ำนวน

ร้อยละ
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2. ความรูแ้ ละความเข้าใจด้านวิชาการ (กรุณาให้ขอ้ มูลทัง้ ก่อนและหลัง เข้าร่วมกิจกรรม)
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

มากที่สุด มาก

ประเด็น

น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก

น้อย น้อยที่สุด

จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ

1) ศาสตร์พระราชากับการน้อมน�ำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้จนเป็นวิถี
ชีวิต
2) การเชื่อมโยงและสร้างโอกาส
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
3) การสร้างวินัยทางการเงิน
4) การจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
5) การส่งเสริมการออม
6) การวิเคราะห์/วางแผน
การใช้จ่ายทางการเงิน
7) การปรับพฤติกรรมทาง
การเงิน
8) การส่งเสริมการบริหารจัดการ
หนี้

3. การน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์

1) สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
2) สามารถให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้
3) มั่นใจว่าจะสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
4) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไป

ร้อยละ

น้อยที่สุด
จ�ำนวน

ร้อยละ

น้อย
จ�ำนวน

ร้อยละ

ปานกลาง
จ�ำนวน

ร้อยละ

มาก
จ�ำนวน

ประเด็น

ร้อยละ

มากที่สุด
จ�ำนวน
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4. ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ร้อยละ

ไม่พึง
พอใจ
จ�ำนวน

ร้อยละ

น้อย
ที่สุด
จ�ำนวน

ร้อยละ

น้อย
จ�ำนวน

ร้อยละ

ปาน
กลาง
จ�ำนวน

ร้อยละ

มาก
จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ประเด็น

มาก
ที่สุด

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอ�ำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานในปีต่อไป
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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แบบประเมินผลกิจกรรม
พัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปสู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ต้นแบบ
แบบประเมินผลส�ำหรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ส่วนที่ 1 “ความรูค้ วามเข้าใจ การน�ำไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ”
ชือ่ กิจกรรม พัฒนาศูนย์จดั การกองทุนชุมชนไปสูก่ ารเป็นศูนย์จดั การกองทุนชุมชนต้นแบบ
ด�ำเนินการวันที่ .................................................................
บ้าน.......................หมู่ที่........ต�ำบล................อ�ำเภอ ................... จังหวัด ......................
ค�ำชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย และเขียนข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
1. ข้อมูลทั่วไป
1) เพศ			
 ชาย
 หญิง
2) อายุ			
 ต�่ำกว่า 30 ปี 	
 30 ปี - 39 ปี
						
 40 - 49ปี
 50 - 59 ปี
						
 60 ปี ขึ้นไป
3) การศึกษา
 ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา
						
 ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท
						
 ระดับอื่น ๆ (ระบุ) .................................................
4) ต�ำแหน่งในองค์กร  ประธาน
 รองประธาน
						
 เลขานุการ  	
 กรรมการ
						
 อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................
5) ต�ำแหน่งทางสังคม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
				  ก�ำนัน
 ผู้ใหญ่บ้าน
 ผู้น�ำอช./อช.
				  ศอช.
 สมาชิก อบต./เทศบาล  กม.
 สตรี 	
 ประชาชนทั่วไป
 อื่นๆ...................
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2. ความรูแ้ ละความเข้าใจด้านวิชาการ (กรุณาให้ขอ้ มูลทัง้ ก่อนและหลัง เข้าร่วมกิจกรรม)
ประเด็น

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

มาก
ปาน
น้อย มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สดุ ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สดุ

1) การทบทวนผลการด�ำเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2) การวิเคราะห์สถานการณ์ศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน SWOT Analysis
3) แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ
4) การจัดท�ำแผนพัฒนาศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนไปสู่การเป็นศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนต้นแบบ
5) อื่น ๆ  ..................................

3.การน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ระดับความคิดเห็น

ประเด็น

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1) สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้
2) สามารถให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้
3) มั่นใจว่าจะสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
4) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไปเป็น
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

4. ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การประสานงานของเจ้าหน้าที่
การอ�ำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
บรรยากาศในการเรียนรู้
ระยะเวลาการจัดประชุม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่พึง
พอใจ
น้อยที่สุด
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ประเด็น
7)
8)
9)
10)

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

ไม่พึง
น้อยที่สุด พอใจ

เอกสารประกอบการประชุม
อาหาร
อาหารว่าง
การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น

5.ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานในปีต่อไป
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบประเมิน

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ประจำ�ปี 2561

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูล “ผลการด�ำเนินงาน” ส�ำหรับผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ชือ่ กิจกรรม พัฒนาศูนย์จดั การกองทุนชุมชนไปสูก่ ารเป็นศูนย์จดั การกองทุนชุมชนต้นแบบ
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน ..................... คน
2. สถานที่ด�ำเนินการ.....................................................................................................
หมูท่ .ี่ ..............ต�ำบล.....................อ�ำเภอ.....................จังหวัด.....................................
3. ผลการด�ำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้
ด�ำเนินการ กระบวนการ ขั้นตอน
ระหว่างวันที่ การด�ำเนินกิจกรรม

ผลการด�ำเนินกิจกรรม

ปัญหา/อุปสรรค
ประโยชน์ที่ได้รับ หรื
อข้อเสนอแนะ

4. ผลการวิเคราะห์/ประเมินสถานการณ์ของศูนย์จดั การกองทุนชุมชน (SWOT Analysis)
4.1 จุดแข็ง .........................................................................................................
4.2 จุดอ่อน ........................................................................................................
4.3 โอกาส .........................................................................................................
4.4 อุปสรรค ......................................................................................................
5. แผนการขับเคลือ่ นการด�ำเนินกิจกรรม/โครงการ
ที่

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณ/
ระยะเวลา
แหล่งงประมาณ (วัน/เดือน/ปี ที่
ด�ำเนินการ)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

6. กิจกรรมพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปสู่การเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ต้นแบบ (งบประมาณ 60,900 บาท)
5.1 ชื่อกิจกรรม...................................................งบประมาณ .......................บาท
5.2 ชื่อกิจกรรม...................................................งบประมาณ .......................บาท
5.3 ผลลัพธ์ที่ได้ ..................................................................................................
			 ...............................................................................................................
5.4 ปัญหาอุปสรรค ............................................................................................
			 ...............................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผู้รายงาน (นว.พช.ที่รับผิดชอบ)
( ................................................................. )
ต�ำแหน่ง...........................................................
เบอร์โทร(มือถือ)..........................................................
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แบบประเมินผลกิจกรรม
ส่วนที่ 1 “ความรูค้ วามเข้าใจ การน�ำไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ”
ชือ่ กิจกรรม พัฒนาศูนย์จดั การกองทุนชุมชนไปสูก่ ารเป็นศูนย์จดั การกองทุนชุมชนต้นแบบ
ด�ำเนินการระหว่างวันที่ ....................................................
บ้าน ............... หมู่ที่ ........... ต�ำบล ................อ�ำเภอ.................... จังหวัด .....................
1. ข้อมูลทั่วไป
1)
2)

3)

4)

5)

ประเด็น

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- ต�่ำกว่า 30 ปี
- 30 - 39 ปี
- 40 - 49 ปี
- 50 - 59 ปี
- 60 ปีขึ้นไป
การศึกษา
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับอื่น ๆ (ระบุ)
ต�ำแหน่งในองค์กร
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
กรรมการ
อื่น ๆ (ระบุ)
ต�ำแหน่งทางสังคม
ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้น�ำ อช./อช.
ศอช.ต.
สมาชิก อบต./เทศบาล
กม.
สตรี
ประชาชนทั่วไป
อื่น ๆ

จ�ำนวน

ร้อยละ
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2. ความรูแ้ ละความเข้าใจด้านวิชาการ (กรุณาให้ขอ้ มูลทัง้ ก่อนและหลัง เข้าร่วมกิจกรรม)
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

มากที่สุด มาก

น้อย น้อยที่สุด มากที่สุด มาก

น้อย น้อยที่สุด

จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ

ประเด็น

1) การทบทวนผลการด�ำเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2) การวิเคราะห์สถานการณ์
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
SWOT Analysis
3) แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ต้นแบบ
4) การจัดท�ำแผนพัฒนา
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนไปสู่
การเป็นศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนต้นแบบ
5) อื่น ๆ

3. การน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

1) สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
2) สามารถให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้
3) มั่นใจว่าจะสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
4) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไป

ร้อยละ

น้อยที่สุด
จ�ำนวน

ร้อยละ

น้อย
จ�ำนวน

ร้อยละ

ปานกลาง
จ�ำนวน

ร้อยละ

มาก
จ�ำนวน

ร้อยละ

ประเด็น

จ�ำนวน

มากที่สุด
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4. ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ร้อยละ

ไม่พึง
พอใจ
จ�ำนวน

ร้อยละ

น้อย
ที่สุด
จ�ำนวน

ร้อยละ

น้อย
จ�ำนวน

ร้อยละ

ปาน
กลาง
จ�ำนวน

ร้อยละ

มาก
จ�ำนวน

ร้อยละ

ประเด็น

มาก
ที่สุด
จ�ำนวน
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1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอ�ำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารว่าง
10) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานในปีต่อไป
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

ที่

(ครัวเรือน)

ทั้งหมด

ทั้งหมดของครัวเรือนที่เป็นหนี้

(ครัวเรือน)

(สัญญา)

(จานวนเงิน)

(ครัวเรือน)

(สัญญา)

ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ

คงเหลือสัญญา

(ครัวเรือน)

ไปสู่ 1 คร. 1 สัญญา)

ที่สามารถบริหารจัดการหนี้

จานวนครัวเรือน

 รอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม

(จานวนเงิน) (ครัวเรือน) (สัญญา) (จานวนเงิน)

ปรับโครงสร้างหนี้

ผลการบริหารจัดการหนี้

 รอบที่ 1 เดือนเมษายน

จานวนสัญญาเงินกู้

2 สัญญาขึ้นไป (สัญญาทั้งหมดก่อนปรับโครงสร้างหนี้)

ที่เป็นหนี้

จานวน คร.

ลดหนี้

ลงชื่อ.................................................................ผู้รายงาน
(.............................................................)
ตาแหน่ง ............................................................................

ต้องเกิดจากการยืมเงินจากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินชุมชน ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน
ทั้งนี้ ให้จังหวัดรวบรวมและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน และรอบที่ 2 ภายใน วันที่ 15 กรกฎาคม

ผลสัมฤทธิ์
ปลดหนี้

(คร.) (จานวนเงิน) (คร.) (จานวนเงิน)

หมายเหตุ : จานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ คือ จานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้กับกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินชุมชน ที่เป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา หมายถึง การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนที่เป็นหนี้หลายสัญญา ให้ครัวเรือนหนึ่งมีหนี้สินจากการกู้ยืมได้เพียงสัญญาเดียว ซึ่งหนี้สินนั้น

ชื่อศูนย์จัดการ

จานวน คร.

จังหวัด.....................................................................

แบบรายงานการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
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แบบรายงาน

การบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
1. แบบรายงานการบริหารจัดการหนีไ้ ปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (จ�ำนวน 2 รอบ)
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2. แบบรายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนีไ้ ปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 – เดือนมิถุนายน 2561)
แบบรายงานความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
จังหวัด............................................
ประจ�ำเดือน ...................................................................
จ�ำนวนครัวเรือนที่สามารถ
จ�ำนวนครัวเรือนเป้าหมาย

บริหารจัดการหนี้ไปสู่

(ครัวเรือน)

1 ครัวเรือน 1 สัญญา  (ครัว
เรือน)

หมายเหตุ

-ยอดสะสมข้อมูล ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..........................
(ลงชื่อ)............................................ผู้รายงาน
(..................................................)
ต�ำแหน่ง .................................................
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .........

หมายเหตุ :
1. จ� ำ นวนครั ว เรื อ นที่ เ ป็ น หนี้ คื อ จ� ำ นวนครั ว เรื อ นที่ เ ป็ น หนี้ กั บ กลุ ่ ม /องค์ ก ร/
กองทุนการเงินชุมชนที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
2. การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา หมายถึง การแก้ไขปัญหา
หนี้สินให้กับประชาชนที่เป็นหนี้หลายสัญญาให้ครัวเรือนหนึ่งมีหนี้สินจากการกู้ยืมได้เพียง
สัญญาเดียว ซึ่งหนี้สินนั้นตองเกิดจากการยืมเงินกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินชุมชนภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
3. ให้จังหวัดรวบรวมและรายงานผลให้กรมฯ ทราบ ภายในวันที่ 20 ของเดือน
ตั้งแต่ เดือน มี.ค. ถึง มิ.ย. 2561
สามารถส่งทางระบบ OA มาที่เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน
						
ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
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แผนการบริหารจัดการหนี้
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บ้าน..............................................หมู่ที่ ..................................
ต�ำบล...........................อ�ำเภอ...........................จังหวัด........................................
ที่

กิจกรรม/โครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
(คน)

ระยะเวลา

งบประมาณ/

ด�ำเนินการ แหล่งงบประมาณ

(ลงชื่อ)............................................ผู้รายงาน
(..................................................)
ต�ำแหน่ง .................................................
วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ..............
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ที่

บ้าน

เลขที่

จานวนสมาชิก

ทั้งหมดในครัวเรือน
(คน)

(ชื่อ - สกุล)

รายชื่อผูเ้ ป็นหนีท้ ั้งหมดในครัวเรือน
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

กทบ.

กข.คจ.

กลุ่มอืน่ ๆ .............. กลุ่มอืน่ ๆ ..............
ระบุ
ระบุ

จานวนหนีจ้ ากแหล่งเงินที่กยู้ ืมในหมู่บ้าน/ชุมชน (บาท)

ทะเบียนข้อมูลลูกหนี้และภาวะหนี้สินครัวเรือนทั้งหมดของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน.....................................................................................

(บาท)

รวมเป็นหนีท้ ั้งสิ้น
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ทะเบียนข้อมูลลูกหนี้และภาวะหนี้สินครัวเรือนทั้งหมด
ของกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ที่

บ้านเลขที่

อาชีพ

จานวนสัญญาเงินกู้ทั้งหมด
ผลการบริหารจัดการหนี้
ของครัวเรือน
(สัญญา) (จานวนเงิน) แหล่งกู้ยืมใหม่ (กลุ่ม/กองทุน) เลขที่สัญญา จานวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ - ช่องรายได้ ให้ระบุจานวนรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี โดยใช้ผลการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

รายชื่อครัวเรือนเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมการบริหารจัดการหนี้
ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน ..........................................................
รายได้ของครัวเรือน
(จากข้อมูล จปฐ.)
ปี 60
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ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้
ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
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แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ
การบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

(ใช้ส�ำหรับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เก็บไว้ที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน/อ�ำเภอ)

บันทึกการเข้าร่วมโครงการ
การบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน...................................................................
หมู่ที่ ..................... ต�ำบล ................... อ�ำเภอ ......................จังหวัด ..........................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................นามสกุล........................
บ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ ......... ต�ำบล .................. อ�ำเภอ............... จังหวัด.......................
พร้อมด้วยสมาชิกในครัวเรือน จ�ำนวน ..........คน มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ การบริหาร
จัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และขอให้ค�ำมั่นสัญญาต่อคณะกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชนบ้าน.............................................ว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าและสมาชิกในครัวเรือนจะบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นประจ�ำทุกวัน
2. ข้าพเจ้าจะด�ำเนินการเข้าสูก่ ระบวนการบริหารจัดการหนี้ โดยการปรับโครงสร้างหนี้
			 ของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อน�ำไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
3. ยินดีให้เจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย และวางแผนชีวิต
			 รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ สนับสนุนการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
			 ปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต
4. ยินดีที่จะปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
หัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
ประธานกลุ่ม........................................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
ต�ำแหน่ง ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บ้าน.............................................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
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สัญญาการถ่ายโอนภาระหนี้สิน
การบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

(ใช้ส�ำหรับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เก็บไว้ที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน /อ�ำเภอ)
สัญญาเลขที่............./..............

สัญญาการถ่ายโอนภาระหนี้สิน ในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน................................................................
หมู่ที่ ............. ต�ำบล ...................... อ�ำเภอ .......................จังหวัด ..............................

เขียนที่.....................................
...............................................

วันที่ ....................................................
1.ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................. นามสกุล ................................. อายุ ................ ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่ ............ หมูท่ .ี่ .........ต�ำบล .......................  อำ� เภอ..........................จังหวัด ...........................
เบอร์โทรศัพท์ .................................... พร้อมด้วยสมาชิกในครัวเรือน จ�ำนวน ........... คน ปัจจุบันครัวเรือน
ของข้าพเจ้ามีภาระหนี้สินกับกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ........
............................... บาท ( .................................... ) ซึ่งประกอบด้วย
1) กลุ่ม/องค์กร/กองทุน ...............................................	 จ�ำนวนเงิน .................................บาท
2) กลุ่ม/องค์กร/กองทุน ...............................................	 จ�ำนวนเงิน .................................บาท
3) กลุ่ม/องค์กร/กองทุน ...............................................	 จ�ำนวนเงิน .................................บาท
4) กลุ่ม/องค์กร/กองทุน ...............................................	 จ�ำนวนเงิน .................................บาท
5) กลุ่ม/องค์กร/กองทุน ...............................................	 จ�ำนวนเงิน .................................บาท
2. ข้าพเจ้าได้ท�ำการปรับโครงสร้างหนี้ ตามกิจกรรม “บริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา”
โดยการรวมหนี้ที่เหลือจากกลุ่ม/กองทุน ตามรายชื่อข้างต้น และได้ท�ำสัญญาการกู้เงินฉบับใหม่กับ กลุ่ม/
กองทุน (ระบุชื่อกลุ่ม/กองทุน) ......................................................... เพื่อปรับให้เป็น1 ครัวเรือน 1
สัญญา เป็นจ�ำนวนเงิน ...................................... บาท ( ...................................................... ) โดยมี
หลักฐานตามเอกสารสัญญาการกู้ยืมเงินเลขที่ ........................................................ และมีผลตั้งแต่วันที่
....................................... เป็นต้นไป
3. ข้าพเจ้าเข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติของ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน .........................................
เป็นอย่างดี และจะปฏิบตั ติ ามระเบียบ/เงือ่ นไข ของศูนย์จดั การกองทุนชุมชน บ้าน ........................................
และกลุ่ม/กองทุนชุมชนที่เป็นเจ้าหนี้ใหม่ทุกประการ
ลงชื่อ ....................................... ผู้กู้
ลงชื่อ ....................................... ผู้ให้กู้
( ....................................... )
( ....................................... )
หัวหน้าครัวเรือน/ผู้แทน
ประธานกลุ่ม/กองทุนชุมชน
ลงชื่อ ....................................... พยาน
( ....................................... )
ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ลงชื่อ ....................................... พยาน
( ....................................... )
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย
(ใช้ส�ำหรับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เก็บไว้ที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน /อ�ำเภอ)
แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย
ชื่อหัวหน้าครัวเรือน.......................................................................
บ้าน..............................................หมู่ที่ ..................................
ต�ำบล...............................อ�ำเภอ.............................จังหวัด……………………….…..
ที่

เป้าหมาย

แนวทางสู่การบรรลุเป้าหมาย

ลงชื่อ ....................................................
(.................................................)

ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

ที่อยู่
บ้านเลขที่ หมู่ที่
ตาบล

วัน เดือน ปี
เกิด

อายุ
(ปี)

การศึกษา
สูงสุด

เบอร์
โทรศัพท์

ตัวแทนจากกลุ่ม/องค์กร/
กองทุนการเงิน

ชื่อบ้าน............................................ หมู่ที่.................... ตาบล.......................................... อาเภอ........................................ จังหวัด.....................................

ทะเบียนคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

แนวทางการดำ�เนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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แบบทะเบียนต่าง ๆ
(เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลที่ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)

ทะเบียนคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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ที่

ชื่อกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน
ทั้งหมดในหมู่บ้าน

วันเดือนปี
ที่จัดตั้ง
ชื่อประธานกองทุน

กรรมการ สมาชิก
(คน)
(คน)

เงินทุน
ดาเนินการ
(บาท)
หน่วยงานที่
สนับสนุน
มี

ไม่มี

ระเบียบ/
ข้อบังคับ
วัตถุประสงค์
การดาเนินงาน

ทะเบียนข้อมูล กลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
บ้าน.............................................หมู่ที่..................ตาบล.............................................อาเภอ............................................จังหวัด...............................

เป็น

ไม่เป็น

เข้าร่วมเป็นสมาชิก
ศูนย์จัดการฯ
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ทะเบียนข้อมูลกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน
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เอกสารการรายงานการจัดตั้งและขึ้นทะเบียน
แบบรายงานการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
แบบรายงานการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ภายใต้การก�ำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ....................
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

ชือ่ ศูนย์จดั การกองทุนชุมชน.........................................................................................
ที่ตั้ง .................บ้าน.................หมู่ที่......ต�ำบล...............อ�ำเภอ..........จังหวัด..............
จัดตั้งเมื่อวันที่............................................................................................................
คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จ�ำนวน............คน แยกเป็น ชาย.............คน หญิง..........คน
(รายชื่อแนบท้าย)
ชื่อ - สกุล ...........................................ประธานฯ เบอร์โทรศัพท์.....................................
สมาชิก จ�ำนวน.............กลุ่ม ประกอบด้วย
6.1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เงินทุน...........บาท สมาชิก.......คน
6.2 กข.คจ. เงินทุน...........บาท สมาชิก.......คน  
6.3 .......................................................................................................
ระเบียบข้อบังคับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน      (  ) มี		 (  ) ไม่มี
พัฒนากรที่รับผิดชอบต�ำบลที่ให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ชื่อ - สกุล .......................................................ต�ำแหน่ง.............................................
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ..............จังหวัด.................เบอร์โทรศัพท์.......................
ภาพถ่าย (ภาพกิจกรรม /ที่ท�ำการสถาบันฯ)

(ลงชื่อ).........................................ผู้รายงาน
( .............................................. )
ต�ำแหน่ง พัฒนาการจังหวัด ............
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ทะเบียนคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ทะเบียนคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ชื่อบ้าน............................................ หมู่ที่.................... ตาบล.......................................... อาเภอ........................................ จังหวัด.....................................
ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่
บ้านเลขที่ หมู่ที่

ตาแหน่ง

ตาบล

วัน เดือน ปี
เกิด

อายุ
(ปี)

การศึกษา
สูงสุด

เบอร์
โทรศัพท์

ตัวแทนจากกลุ่ม/องค์กร/
กองทุนการเงิน

ทะเบียนสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ทะเบียนสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
บ้าน.............................................หมู่ที่..........ตาบล................................อาเภอ...............................จังหวัด...............................
ที่

วัน เดือน ปี
ที่บันทึกข้อมูล

ชื่อกองทุน
ที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการฯ

ชื่อประธานกองทุน

หมายเหตุ : ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน

ปี พ.ศ. ที่เข้าร่วม
เป็นสมาชิกศูนย์จัดการฯ

จานวนเงินทุนในการดาเนินงาน
ทั้งหมดของกลุ่ม (บาท)

จานวนเงินทุน
ที่ร่วมสมทบทุนกับศูนย์จัดการฯ (บาท)
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ระเบียบข้อบังคับของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
-ตัวอย่างระเบียบข้อบังคับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน..................................
หมู่........... ต�ำบล...........................อ�ำเภอ............................. จังหวัด............................
พ.ศ.....................
***************************

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน จัดตั้งศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินในชุมชนให้มีการเชื่อม
โยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอย่างเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเงินทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครัวเรือน มีวินัยทางการเงิน จนสามารถ ลด ปลด หมดหนี้ได้ในที่สุด
เพื่อให้การด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสอดคล้องตามภารกิจของศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อคนใน
ชุมชน จึงได้ออกระเบียบข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ (จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติม
ระเบียบข้อบังคับศูนย์จดั การกองทุนชุมชนบ้าน......................................... ไว้ดงั ต่อไปนี)้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบข้อบังคับศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน ..................
หมู่ที่ ........ ต�ำบล ..........................อ�ำเภอ............................จังหวัด....................................
ข้อ 2 ที่ตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ตั้งอยู่ที่ ..................... หมู่ที่ ......... ต�ำบล.............. อ�ำ
เภอ................................... จังหวัด ................................................
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ศูนย์จัดการฯ” หมายความว่า ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน (สถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน) ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต /...........................เป็นแกนน�ำในการจัดตั้ง
เพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการของกลุ่มองค์กรกองทุนการเงินต่าง ๆ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการ
เงินทุนที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการ
หนี้ไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา และด�ำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก�ำหนด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ซึ่งเป็นสมาชิกในรูปของ
กลุ่ม/กองทุน/ องค์กรการเงินต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยถูกต้องตาม
ระเบียบและปรากฏรายชื่ออยู่ในทะเบียนสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ที่ปรึกษาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
“กิจกรรม” หมายความว่า กิจกรรมการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ประกอบ
ด้วย บริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา บูรณาการการบริหารจัดการกองทุนชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จัดสวัสดิการชุมชน และการด�ำเนินกิจกรรมอื่น ๆ
ที่ไม่ซ�้ำซ้อนกับกิจกรรมที่สมาชิกด�ำเนินการ
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“การบริหารจัดการหนี้” หมายความว่า การแก้ไขปัญหาหนี้ให้กับประชาชน โดยเป็น
กิจกรรมหลักของการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ซึ่งประกอบด้วย การปรับเปลี่ยนสัญญา
กู้ยืมเงิน การปรับโครงสร้างหนี้ การโอนภาระหนี้ระหว่างสมาชิก เพื่อไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
“หนี้” หมายความว่า หนี้ที่เกิดจาการกู้ยืมเงินจากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินในหมู่บ้าน/
ชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุน
หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนเมื อ ง (กทบ.) โดยไม่ นั บ รวมหนี้ ที่ เ กิ ด จากการกู ้ ยื ม จากธนาคารพาณิ ช ย์
และสถาบันการเงินอื่น
“การบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา” หมายความว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ให้ประชาชนที่เป็นหนี้หลายสัญญาให้เหลือเพียง 1 สัญญา ต่อ 1 ครัวเรือน หรือครัวเรือนหนึ่งให้มี
หนี้สินจากการกู้ยืมได้เพียงสัญญาเดียว โดยการบริหารจัดการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
“ครัวเรือน” หมายความว่า ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ตามกฎหมาย
โดยการสมรส หรือมีความผูกพันทางสายโลหิต หรือบุตรบุญธรรม) ที่อาศัยในบ้านหลังเดียวกัน
หรือคนโสด ที่แยกบ้านกับพ่อแม่ และประกอบอาชีพหลักแยกจาก พ่อแม่ หากในบ้านหลังเดียวกัน
มีครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวให้นับเป็นครัวเรือนที่แยกกัน เช่น บ้านหลังหนึ่งมีครอบครัวเดี่ยว
3 ครอบครัว ให้นับเป็น 3 ครัวเรือน
ข้อ 5 ให้ประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน.......................... หมู่ที่ ...................
ต�ำบล......................... อ�ำเภอ ......................... จังหวัด ..................... เป็นผู้รักษาการระเบียบ
ข้อบังคับนี้
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 6 ศูนย์จัดการฯ มีวัตถุประสงค์
(1) ส่งเสริมการบูรณาการกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินให้มีการเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการเงินทุนชุมชนให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ บริหารจัดการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) แก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการบริหารหนี้ครัวเรือนไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาจนสามารถ
ลด ปลด หมดหนี้ได้ในที่สุด
(3) เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ จ ากเงิ น ทุ น ชุ ม ชนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และคุ ้ ม ค่ า
เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน
(4) ส่งเสริมวินัยทางการเงินให้กับคนในชุมชน  
(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ใน
การด�ำเนินชีวิต และวางแผนชีวิต น�ำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ
(6) เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
หมวดที่ 3
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ข้อ 7 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มาจากตัวแทนกลุ่ม/กองทุน/องค์กรการ
เงิน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ผู้น�ำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ตามความเหมาะสม
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ข้ อ 8 คณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย ประธาน รองประธาน
เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการฝ่ายบริหารจัดการหนี้ กรรมการฝ่ายกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่เห็น
เหมาะสม
ข้อ 9 คุณสมบัติของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีดังนี้
(1) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนติดต่อกันเป็นระยะ
เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนวันที่ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(3) เป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติบกพร่องในศีลธรรมอันดีมีความรับผิดชอบ เสียสละ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ไม่ติดการพนัน ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด และไม่มีประวิติเสียหาย
ทางด้านการเงินตลอดจนยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตทีศ่ าลสัง่ ให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ
ความผิดต่อทรัพย์สิน เว้นแต่ความผิดฐานท�ำให้เสียทรัพย์ หรือบุกรุก
(6) เป็นคณะกรรมการได้รับคัดเลือกจากกลุ่ม กองทุน องค์กรการเงินในหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่สมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(7) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละ ยินดี และเต็มใจที่จะมารับใช้สมาชิกด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกเป็นส่วนใหญ่
ข้อ 10 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีดังนี้
(1) ก� ำ หนดนโยบายและบริ ห ารจั ด การศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน รวมทั้ ง ตรวจสอบ
ก�ำกับดูแล และจัดสรรผลก�ำไร รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน
(2) ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน
(3) สนับสนุนให้กองทุนชุมชน มีการบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกัน
(4) รับสมัครสมาชิกและจัดท�ำทะเบียนสมาชิก
(5) ประสานงานกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนากองทุน
ชุมชน
(6) ส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลกลุม่ /กองทุน/องค์กรการเงินในชุมชน ข้อมูลลูกหนีพ้ ร้อมทัง้
จัดท�ำทะเบียนข้อมูลครัวเรือนและภาวะหนี้สินของครัวเรือน ตลอดจนการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือน
(7) ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและจัดประเภทลูกหนี้ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ แต่ละ
พื้นที่และมติของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
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(8) ร่วมประชุมหารือ และเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างลูกหนีก้ บั เจ้าหนี้ (กลุม่ /กองทุน
ที่ลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกได้กู้ยืม) และตกลงหาความร่วมมือในการช่วยเหลือร่วมกันในการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(9) ด�ำเนินการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญาให้มีความเหมาะสมกับลูกหนี้
แต่ละราย โดยการปรับโครงสร้างหนี้ โอนภาระหนี้ และปรับเปลี่ยนสัญญา
(10) ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย โดยให้ความรูแ้ ละทักษะการสร้างวินยั ทางการเงิน
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
(11) ติดตาม ก�ำกับ ดูแล ให้ค�ำแนะน�ำการบริหารจัดการของกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงิน
ที่เป็นสมาชิก
(12) รายงานผลการด�ำเนินการปัญหาอุปสรรค รวมทั้งสถานะการเงินของกลุ่ม/กองทุนที่
เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้คณะกรรมการและสมาชิกทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(13) แต่งตั้งและถอดถอนคณะท�ำงานเฉพาะกิจของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(14) พิจารณาด�ำเนินการใด ๆ เพื่อสวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดของสมาชิก
และชุมชน
(15) ดูแลรักษาทรัพย์สินของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(16) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 11 คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ …....... ปี
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ข้อ 12 การพ้นสถานภาพของคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ครบวาระ
(4) พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพกลุ่ม กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิก
(5) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน มีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงสองในสาม
ของจ�ำนวนกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(6) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
(7) ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 (3) (4) และ (5)
(8) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้ออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9
กรณีที่คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนพ้นจากต�ำแหน่งก่อนวาระ คณะกรรมการ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอาจแต่งตั้งจากคณะกรรมการกองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของศูนย์
จัดการกองทุนชุมชนแทนก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน
หมวดที่ 4
สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ข้อ 13 สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เป็นกลุ่ม/กองทุน/องค์กรการเงินในหมู่บ้าน/
ชุมชน ที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนด้วยความสมัครใจ โดยที่กลุ่ม/องค์กร/
กองทุ น การเงิ น /ชุ ม ชน ได้ คั ด เลื อ กให้ ค ณะกรรมการของแต่ ล ะกลุ ่ ม เป็ น ตั ว แทนของกลุ ่ ม ใน
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การเข้าร่วมด�ำเนินกิจกรรมของศูนย์จดั การกองทุนชุมชน ซึง่ กลุม่ /กองทุน/องค์กรการเงินในหมูบ่ า้ น/
ชุมชนยังคงด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มตามเดิม ไม่มี การยุบรวมกับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ข้อ 14 การสมัครเป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ต้องได้รับการยินยอมจากสมาชิก
ของกลุ่ม/กองทุน/องค์กรการเงินแต่ละแห่ง โดยมีมติเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก พร้อมแนบส�ำเนา
บันทึกการประชุม
ข้อ 15 การพ้นจากสมาชิกภาพ
(1) กลุ่ม กองทุน องค์กรการเงิน ยกเลิกกิจการ
(2) ลาออกและได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุมชน โดยจะต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และส่งส�ำเนารายงานการประชุมแจ้งให้ศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน ทราบ
(3) ที่ ป ระชุ ม กรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนมี ม ติ ใ ห้ อ อกด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุม
(4) ท�ำความเสื่อมเสียหรือขัดขวางการบริหารงานของศูนย์จัดการฯ
หมวดที่ 5
ที่ปรึกษาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ข้อ 16  ที่ปรึกษาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน…….....................…… ประกอบด้วย
(1) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(2) ภาคีการพัฒนา เช่น ธนาคาร ส่วนราชการอ�ำเภอ อปท. เครือข่ายองค์กรชุมชน ฯลฯ
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในหมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ และจังหวัด
(4) ปราชญ์ชาวบ้าน
(5) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 17 บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
มีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาและช่วยเหลือสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนบ้าน…………......................................................………ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้
หมวด 6
กิจกรรมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ข้อ 18 ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนด�ำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย
(1) แก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือน โดยการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
		 1.1 ส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลลูกหนี้
		 1.2 วิเคราะห์ข้อมูล/จัดประเภทลูกหนี้
		 1.3 ประชุมหารือ/เจรจา/หากองทุนรับผิดชอบ
		 1.4 บริหารจัดการหนี้ (ปรับโครงสร้างหนี้/โอนภาระหนี้/ปรับเปลี่ยนสัญญา)
		 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
		 1.6 ติดตามประเมินผลครัวเรือนเป้าหมาย
(2) บู ร ณาการเชื่ อ มโยงการบริ ห ารจั ด การกองทุ น ชุ ม ชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ และ
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
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(3) การจัดสวัสดิการชุมชนเพือ่ สงเคราะห์ชว่ ยเหลือสมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา
ค่ารักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการชุมชนนั้น ๆ ในภาพรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยขึ้นอยู่กับมติ
ของที่ประชุม
(4) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละทักษะในด้านของการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้แก่คนในชุมชน
(5) ประสานงานกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ร่วมกันพัฒนากองทุนชุมชน
(6) จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
หมวดที่ 7
การประชุมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ข้อ 19 การประชุมของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน .......................................................
มีการประชุม 3 ประเภท คือ
(1) การประชุมประจ�ำเดือน  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง    
(2) การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
(3) การประชุมวิสามัญ กรณีมีเรื่องจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือสมาชิกร้องขอ
หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ
ข้ อ 20 หากศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะขอแก้ ไขระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน สามารถด�ำเนินการได้โดยผ่านมติที่ประชุมของกรรมการศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน ด้วยมติเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ข้อ 21 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการศูนย์จดั การกองทุนชุมชน และได้รบั ความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมใหญ่ ด้วยมติ 3 ใน 4
ของสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ ............................... พ.ศ. ................
(ลงชื่อ) ......................................................
( ................................................. )
ประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน.......................................
หมู่ที่ ....... ต�ำบล ........................อ�ำเภอ.........................จังหวัด.....................
(ทั้งนี้ การจัดท�ำระเบียบข้อบังคับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อาจจะปรับ/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ขึ้นอยู่
มติเห็นชอบของที่ประชุม และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่)
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- ตัวอย่าง -

ค�ำสั่งอ�ำเภอ......................
ที่................../………………..
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน.....................หมู่ที่.......ต�ำบล ...............
****************************
ตามทีอ่ ำ� เภอ ............................ ได้มกี ารส่งเสริม สนับสนุนให้หมูบ่ า้ น/ชุมชนทีม่ คี วามเข้มแข็ง
จัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อบูรณาการกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินในหมู่บ้าน/ชุมชนให้
มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเงินทุนชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
มีเป้าหมายในการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไข
ปัญหาหนี้ครัวเรือน จนสามารถลดหนี้ และปลดหนี้ได้ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนน้อมน�ำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูก่ ารปฏิบตั จิ นเป็นวิถชี วี ติ น�ำไปสูช่ วี ติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ ถือเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน นั้น
เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุ เ ป้ า หมาย และเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการบริ ห ารจั ด การหนี้ สิ น ของครั ว เรื อ น จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้าน........................................ หมู่ที่ ..............................
ต�ำบล...........................อ�ำเภอ........................จังหวัด..................................... ดังนี้
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
1. .......................................................................................... ประธานศูนย์จัดการฯ
2. .......................................................................................... รองประธานศูนย์จัดการฯ
3. .......................................................................................... เลขานุการ
4. .......................................................................................... เหรัญญิก
5. .......................................................................................... กรรมการฯ
6. ……………………………………………………..........……. กรรมการฯ
7. …………………………………………………..........………. กรรมการฯ
ฯลฯ
/มีหน้าที่ ...
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1.ประสานงานและบู ร ณาการการท� ำ งานร่ ว มกั น ของกลุ ่ ม องค์ ก ร กองทุ น การเงิ น ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน  
2.ส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนและเงินทุนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
3.ติดตาม ก�ำกับ ดูแล และให้ค�ำแนะน�ำการบริหารจัดการของกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงิน
4.ส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลกลุ่ม/กองทุน/องค์กรการเงินในชุมชน ข้อมูลลูกหนี้ พร้อมทั้ง
จัดท�ำทะเบียนข้อมูลครัวเรือนและภาวะหนี้สินของครัวเรือน
5.ประชุมหารือ/ หาแนวทางช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายและเป็นตัวกลางในการเจรจา
ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ (กลุ่ม/กองทุนที่ลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกได้กู้ยืม) และตกลงหาความร่วมมือใน
การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
6.ด�ำเนินการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา  
7.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงิน และส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน
8.รายงานผลการด�ำเนินงานให้อ�ำเภอทราบ
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่ปรึกษาศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. ....................................................................................................
ฯลฯ
มีหน้าที่ ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา และช่วยเหลือทางวิชาการ และสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แนวทางการด�ำเนินงาน และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ที่ก�ำหนดไว้
สั่ง ณ วันที่..........เดือน..............................พ.ศ......................
......................................
(.................................................)
นายอ�ำเภอ..................................
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

นายอภิชาติ

โตดิลกเวชช์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายทวีป		

บุตรโพธิ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายธงชัย

บุตรนุชิต

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

นายสุสังข์
ชุ่มมะโน
						

ผู้เขียน/เรียบเรียง

นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน
ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

นางสาวธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

ตรวจทาน

นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนช�ำนาญการ

ปีที่พิมพ์

พฤศจิกายน 2560

จัดพิมพ์โดย

กลุ่มงานส่งเสริมองค์กรการเงินชุมชน
ส�ำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
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