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è·Õ 1

Ê‹Ç¹

บทนำ

รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม สรางความเปนธรรม และสรางโอกาสใหประชาชนเขาถึง
แหลงทุนเพื่อประกอบอาชีพและมีรายไดที่มั่นคงอยางทั่วถึง นโยบายการแกหนี้สิ นครัวเรื อน และการสงเสริ ม
เศรษฐกิจทองถิ่น (Local Economy) ซึ่งจากการติดตามสถานการณกองทุนตาง ๆ ที่มีในหมูบาน/ชุมชนพบว า
ปจจุบันในหมูบาน/ชุมชนมีแหลงทุนที่จะชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจํานวนมาก ทั้งที่เปนกองทุนที่รัฐให
การสนับสนุนและกองทุนชุมชนที่ประชาชนรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นมาเองเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน การดําเนินงาน
ของแตละกองทุนมีความแตกตางกันมีทั้งเปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล มีกรรมการหลายคณะแตสวนใหญ
เป น ผูนําชุมชนคนเดียวกัน และประชาชน/ครัวเรือนเปนหนี้สิ นซ้ําซอนหลายกองทุน ทั้งหนี้ในและนอกระบบ
บางครั้งตองแกปญหาหนี้สินดวยการหมุนหนี้
กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน
สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ไดใหความสําคัญในการบริหารจัดการเงินทุน
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพ จึงไดสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน) จํานวน 924 แหง ใน 76 จังหวัด 878 อําเภอ เพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเงินทุน โดยมี
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและบูรณาการกลุ ม/องคกร/กองทุน
การเงินในชุมชน ใหมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอยางเปนระบบ มีความเปนเอกภาพ ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเงินทุน ไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา เกิดประโยชน เพื่อแกปญหาหนี้สินและบริหาร
จัดการชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายหลัก คือ ครัวเรือนเปาหมายมีการบริหารจัดการหนี้ไปสู
1 ครัวเรือน 1 สัญญา สามารถลดหนี้ ปลดหนี้ไดและจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อใหรูรายรับ รายจาย รูตนทุน เพื่อ
ปองกันจุดรั่วไหล สามารถบริหารเงิน บริหารชีวิตอยางมีคุณภาพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชนจึงไดกําหนดกิจกรรมตามยุทธศาสตรกรมฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสรางวินัยทางการเงินใหกับครัวเรือน
โดยการสรางการเรียนรูการบริหารจัดการหนี้สิ นของครั ว เรื อน ให สามารถบริหารจัดการหนี้ของตนเองได
เกิดทักษะในการบริหารจัดการหนี้ของตนเอง รูจักการวางแผนการใชเงินทุนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีเปาหมาย
ในการบริหารจัดการหนี้ นําไปสูผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการหนี้ คือ ลดหนี้ และปลดหนี้ไดในที่สุด

การรวมตัวของกลุม/องคกร/กองทุนการเงินที่มีอยูในหมูบาน/ชุมชน ทั้งที่จัดตั้งโดยภาคประชาชน
และสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการบูรณาการขอมูลในพื้นที่ และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนใน
ชุมชนใหสามารถใชเงินทุนอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด

1

สงเสริมการบูรณาการกลุม/องคกร/กองทุนการเงินใหมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน
ใหเปนระบบ มีความเปนเอกภาพ สามารถแกไขปญหาหนี้สิน และบริหารจัดการชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
แกไขปญหาหนี้สินครัวเรือนโดยใชกระบวนการ
บริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ใหสามารถลดหนี้ และปลดหนี้ไดในที่สุด

ĒÖšĕ×ðŦâĀćĀîĊĚÿĉî ēé÷ĔßšÖøąïüîÖćøÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚÙøĆüđøČĂî ĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć
đßČęĂöē÷ÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđÜĉîìčîĔîßčößîĔĀšđðŨîøąïï ēé÷ÖćøÝĆéìĞćåćî×šĂöĎúìčîßčößî
åćî×šĂöĎúĀîĊÿĚ ĉîÙøĆüđøČĂî ïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ ðøĆïēÙøÜÿøšćÜĀîĊĚ ĒúąÿŠÜđÿøĉöüĉîĆ÷ìćÜÖćøđÜĉîĔĀšÙîĔîßčößî
ÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčîĔĀšÙøĆüđøČĂîîšĂöîĞćĀúĆÖðøĆßâć×ĂÜđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷ÜĕððøĆïĔßšĔîÖćøéĞćđîĉîßĊüĉê
ĒúąüćÜĒñîßĊüĉê ÙøĆüđøČĂîöĊÖćøÝĆéìĞćïĆâßĊÙøĆüđøČĂîđóČęĂĔĀšøĎšøć÷øĆï øć÷ÝŠć÷ øĎšêšîìčî øĎšüĉíĊðŜĂÜÖĆîÝčéøĆęüĕĀú
ÝîÿćöćøëïøĉĀćøúéĀîĊĚ ðúéĀîĊĚ ïøĉĀćøđÜĉî ïøĉĀćøßĊüĉêĂ÷ŠćÜöĊÙčèõćó

มาจากตัวแทนกลุม/กองทุน
ที่เปนสมาชิกศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน
z ผูนําชุมชน/ผูทรงคุณวุฒิ
z

2

สมาชิกเปนรายกลุม
z กลุม/กองทุนที่เปนสมาชิก
ของศูนยจัดการกองทุน
ชุมชนยังคงดําเนินกิจกรรม
ของกลุม/กองทุนตามเดิม
z

บริหารจัดการหนี้ไปสู
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
z บูรณาการการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชน
z จัดสวัสดิการ
z

ครอบคลุม/เอื้อตอการ
ดําเนินงานของกลุม/
กองทุนที่เปนสมาชิกฯ
z ไมขัดระเบียบ/กฎหมาย
z ผานความเห็นชอบ
z

1. ÙèąÖøøöÖćøýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
öćÝćÖêĆüĒìîÖúčŠö/ÖĂÜìčîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî ñĎšîĞć
ßčößî ĒúąñĎšìøÜÙčèüčçĉ (ĕöŠÙüøöćÝćÖÙèąÖøøöÖćøÖúčŠö/ÖĂÜìčîĔéđóĊ÷ÜÖúčŠö/ÖĂÜìčîđéĊ÷ü)
2. ÿöćßĉÖýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
z ÿöćßĉÖđðŨîøć÷ÖúčŠö (ĕöŠĔßŠøć÷ïčÙÙú) đßŠî ÖúčŠöĂĂöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøñúĉê ÖúčŠöĂćßĊó ÖúčŠöñĎšñúĉê
îĚĞćéČęö ÖúčŠöñĎšĔßšîĚĞć ÖĂÜìčîĀöĎŠïšćîĒúąßčößîđöČĂÜ (Öìï.) ÖĂÜìčîēÙøÜÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćÙüćö÷ćÖÝî (Ö×.ÙÝ.) ĄúĄ
z ÖúčŠö/ÖĂÜìčîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößîìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî÷ĆÜÙÜéĞćđîĉîÖĉÝÖøøö×ĂÜ
ÖúčŠöêćöđéĉö ĕöŠöĊÖćø÷čïøüöÖĆïýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
z ĀćÖÖøèĊìĊęýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîĔéöĊÿöćßĉÖđðŨîøć÷ïčÙÙú ÝąêšĂÜðøĆïđðúĊę÷îēé÷óĉÝćøèćĔĀš
ÿöćßĉÖđ×šćÿĆÜÖĆéÖúčŠöĔéÖúčŠöĀîċęÜ×ĂÜÖúčŠö/ÖĂÜìčîìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî ĀøČĂÝĆéêĆĚÜÖúčŠöĔĀöŠ
×ċĚîöć đóČęĂøĂÜøĆïÖćøđ×šćÿĆÜÖĆéÖúčŠö×ĂÜÿöćßĉÖìĊęĕöŠĕéšđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜÖúčŠö/ÖĂÜìčîêŠćÜ ė
3. ÖĉÝÖøøö×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
z ïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ĒÖšĕ×ðŦâĀćĀîĊĚÿĉîÙøĆüđøČĂî
z ïĎøèćÖćøÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî đóČęĂÿŠÜđÿøĉöĂćßĊóĒúąÿøšćÜøć÷ĕéšĔĀšÖĆïÙîĔîßčößî
z ÿŠÜđÿøĉöÙøĆüđøČĂîĔĀšöĊÖćøÝĆéìĞćïĆâßĊÙøĆüđøČĂî đóČęĂĔĀšøĎšøć÷øĆï øć÷ÝŠć÷ øĎšêšîìčî øĎšüĉíĊðŜĂÜÖĆî
ÝčéøĆęüĕĀú ÿćöćøëïøĉĀćøđÜĉî ïøĉĀćøßĊüĉêĕéšĂ÷ŠćÜöĊÙčèõćó
z ÝĆ é ÿüĆ ÿ éĉ Ö ćøßč ö ßî àċę Ü ÖøèĊ ìĊę Ö účŠ ö /ÖĂÜìč î ìĊę đ ðŨ î ÿöćßĉ Ö ×ĂÜýĎ î ÷Ť ÝĆ é ÖćøÖĂÜìč î ßč ö ßî
éĞćđîĉîÖćøĂ÷ĎŠ ĂćÝđĀĘîßĂïĔĀšýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîéĞćđîĉîÖĉÝÖøøöÝĆéÿüĆÿéĉÖćøßčößîĔîõćóøüö×ĂÜ
ĀöĎŠïšćî/ßčößî ēé÷ìĆĚÜîĊĚêšĂÜñŠćîđüìĊðøąßćÙöĒúąöĊöêĉđĀĘîßĂïÝćÖÖúčŠö/ÖĂÜìčîìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćø
ÖĂÜìčîßčößî
4. øąđïĊ÷ï×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
ÙüøĂĂÖøąđïĊ÷ïýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîĔĀšđĂČĚĂêŠĂÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜÿöćßĉÖÖúčŠö/ÖĂÜìčîìĊęđðŨî
ÿöćßĉÖýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî ēé÷ĕöŠ×ĆéêŠĂøąđïĊ÷ï×ĂÜÖúčŠö/ÖĂÜìčîîĆĚî ė ĒúąĕöŠ×ĆéêŠĂÖãĀöć÷éšü÷
ìĆĚÜîĊĚ êšĂÜñŠćîÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÖĂÜìčîêŠćÜ ė

ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ : ÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćĀîĊĚĔĀšÖĆïðøąßćßî àċęÜđðŨîÖĉÝÖøøö×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
êćöĒîüìćÜÖćøéĞćđîĉîÜćîýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî ĒúąĀöć÷ÙüćöøüöëċÜÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćĀîĊĚîĂÖøąïï×ĂÜ
ÙîĔîßčößî øüöëċÜÖĉÝÖøøöĂČęî ė ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜÖĆïÖćøéĞćđîĉîÖĉÝÖøøöÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ îĞćĕðÿĎŠñúÿĆöùìíĉĝ
ÙČĂ úéĀîĊĚ ĒúąðúéĀîĊĚĕéšĔîìĊęÿčé
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ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć : ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĔĀšÖĆïðøąßćßîìĊęđðŨîĀîĊĚ
ÝćÖÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø/ÖĂÜìčîÖćøđÜĉîĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî àĚĞćàšĂîÖĆîĀúć÷ÿĆââć ĔĀšđĀúČĂđóĊ÷ÜĀîċęÜÿĆââćđÜĉîÖĎšêŠĂ
ĀîċęÜÙøĆüđøČĂî ēé÷ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî ĒúąÖćøÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčî×ĂÜÙèąìĞćÜćî
ÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîøąéĆïĀöĎŠïšćî
ĀîĊĚ : ĀîĊĚìĊęđÖĉéÝćÖÖćøÖĎš÷ČöđÜĉîÝćÖÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø/ÖĂÜìčîÖćøđÜĉî ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî đßŠî ÖúčŠöĂĂöìøĆó÷Ť
đóČęĂÖćøñúĉê ÖĂÜìčîēÙøÜÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćÙüćö÷ćÖÝî (Ö×.ÙÝ.) ÖĂÜìčîĀöĎŠïšćîĒúąßčößîđöČĂÜ (Öìï.) ÖúčŠöĂćßĊó
êŠćÜ ė ēé÷ĕöŠøüöĀîĊĚìĊęđÖĉéÝćÖÖćøÖĎš÷ČöÝćÖíîćÙćøóćèĉß÷Ť ĒúąÿëćïĆîÖćøđÜĉîĂČęî
ÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷ : ÙøĆüđøČĂîìĊęÿćöćøëïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ ēé÷ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîđðŨîñĎš×ĆïđÙúČęĂî
ĔîðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2560, 2561 Ēúą 2562 ĒúąÖćøÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčî×ĂÜÙèąìĞćÜćîÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
ÙøĆüđøČĂî : ÙøĂïÙøĆüđéĊę÷üìĊęðøąÖĂïéšü÷ óŠĂ ĒöŠ úĎÖ êćöÖãĀöć÷ (ēé÷ÖćøÿöøÿĀøČĂöĊÙüćöñĎÖóĆî
ìćÜÿć÷ēúĀĉê ĀøČĂÖćøöĊïčêøïčâíøøö) ìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĔîïšćîĀúĆÜđéĊ÷üÖĆî ĀøČĂÙîēÿéìĊęĒ÷ÖïšćîÖĆïóŠĂ ĒöŠ Ēúą
ðøąÖĂïĂćßĊóĀúĆÖĒ÷ÖÝćÖóŠĂ ĒöŠ ĀćÖĔîïšćîĀúĆÜđéĊ÷üÖĆîöĊÙøĂïÙøĆüđéĊę÷üĀúć÷ÙøĂïÙøĆü ĔĀšîĆïđðŨî
ÙøĆüđøČĂîìĊęĒ÷ÖÖĆî đßŠî ïšćîĀúĆÜĀîċęÜöĊÙøĂïÙøĆüđéĊę÷ü 3 ÙøĂïÙøĆü ĔĀšîĆïđðŨî 3 ÙøĆüđøČĂî
úéĀîĊĚ : ÖćøìĊęÙøĆüđøČĂîöĊĀîĊĚÿĉîÙÜÙšćÜúéúÜ đöČęĂđ×šćÿĎŠÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
ĒúąÖćøÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčî×ĂÜÙèąìĞćÜćîÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
ðúéĀîĊĚ : ÖćøìĊęÙøĆüđøČĂîĕöŠöĊĀîĊĚÿĉîÙÜÙšćÜ đöČęĂđ×šćÿĎŠÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
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è·Õ 2

Ê‹Ç¹

กระบวนการบริ
วนการบ
บริหารจัดการห
การหนี
หนี้

คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนสํารวจขอมูลกองทุนชุมชนที่ดําเนินการในหมูบาน/ชุมชนวา
มีกองทุนที่จัดตั้งโดยประชาชน และกองทุนที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน พรอมทั้ง
จัดทําฐานขอมูลลูกหนี้แตละกลุม/กองทุนที่เปนสมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชน และนําขอมูลที่ไดของแตล ะ
กลุม/กองทุนมาจัดทําเปนทะเบียนฐานขอมูลภาวะหนี้สินครัวเรือนของหมูบาน/ชุมชนเปนรายครัวเรือน
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วิเคราะหขอมูลกองทุนชุมชน เกี่ยวกับสถานภาพของกลุม/กองทุนชุมชนทั้งหมดในหมูบาน/ชุมชน
โดยวิเคราะหถึงที่มาของกองทุน วัตถุประสงคของกองทุน เงินทุนปจจุบัน สมาชิกกองทุน คณะกรรมการ
กองทุน ระเบียบ/ขอบังคับ กิจกรรมของกลุม การบริหารจัดการกลุม รวมทั้งวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปญหา/
ขอจํากัด และอุปสรรค เพื่อจะไดทราบถึงสถานการณของแตละกลุม/กองทุนที่มีอยูในหมูบาน/ชุมชน และ
ทราบถึงแหลงเงินทุนในหมูบาน/ชุมชน
วิเ คราะหขอมูลลูกหนี้ โดยนําขอมูล ลู กหนี้ทั้งหมดของแตละกลุ ม/กองทุนมาวิเคราะห ห นี้ และ
ศักยภาพของลูกหนี้ทั้งหมดแตละราย
จัดประเภทลูกหนี้ โดยอาจจะพิจารณาจากจํานวนยอดหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้เปนรายครัวเรือน และ
มาจัดเปนกลุมตามจํานวนยอดหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้ เชน

หรืออาจจะนําขอมูลลูกหนี้มาจัดลําดับหนี้จากหนี้นอยสุดไปหาหนี้มากสุด และนํามาจัดกลุม/ประเภท
ลูกหนี้ เชน หมูบาน ก. มีการสํารวจขอมูล ลูกหนี้ทั้งหมดของหมูบาน พบวา คนในหมูบาน/ชุมชนเป นหนี้
จํานวน 265 ราย เปนเงิน 8,000,000 บาท หนี้นอยสุด เปนเงิน จํานวน 15,000 บาท/ราย หนี้มากสุด เปนเงิน
จํานวน 97,000 บาท/ราย คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนบ าน ก. จึงไดมีการประชุมหารือ เพื่อ
แบงกลุ มลู กหนี้ให มีความเหมาะสมกับแหล งเงินทุ นในชุ ม ชน จึงไดมีมติเห็ นชอบให มี การแบง กลุ ม ลู ก หนี้
ออกเปน 3 กลุม ดังนี้

จะเห็นไดวา การจัดประเภทลูกหนี้ /กลุมลูกหนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่และมติของ
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน โดยคํานึงถึงยอดหนี้ และไมขัดตอระเบียบขอบังคับของกลุม/กองทุน
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ÙèąÖøøöÖćøýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîđðŨîêĆüÖúćÜĔîÖćøđÝøÝćøąĀüŠćÜúĎÖĀîĊĚÖĆïđÝšćĀîĊĚ (ÖúčŠö/
ÖĂÜìčîìĊęúĎÖĀîĊĚìĊęđðŨîÿöćßĉÖĕéšÖĎš÷Čö) đóČęĂêÖúÜĔĀšÙüćößŠü÷đĀúČĂĔîúĆÖþèąĔéúĆÖþèąĀîċęÜ đßŠî ÖćøðøĆïúé
ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷/ÙŠćðøĆï Öćø÷Čéøą÷ąđüúćÖćøñŠĂîßĞćøąÙČî ÖćøÖĞćĀîéüÜđÜĉîÖĎšĔĀöŠ ĄúĄ ĒúšüĀćÖúčŠö/ÖĂÜìčî
ĔéÖĂÜìčîĀîċęÜđðŨîñĎšøĆïñĉéßĂïđóĊ÷ÜÖĂÜìčîđéĊ÷ü ēé÷ÙĞćîċÜëċÜÖćøđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜúĎÖĀîĊĚ ĒúąÝĞćîüîüÜđÜĉîÖĎš
ìĊęđðŨîĕðêćöøąđïĊ÷ï/×šĂïĆÜÙĆï×ĂÜÖúčŠö/ÖĂÜìčîîĆĚî ė

ðøąßčöÙèąÖøøöÖćøýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîđóČęĂéĞćđîĉîÖćøðøĆïēÙøÜÿøšćÜĀîĊĚ/ēĂîõćøąĀîĊĚ/
ðøĆïđðúĊę÷îÿĆââć
z ÖøèĊðøĆïĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷×ĂÜÖúčŠö/ÖĂÜìčîìĊęđðŨîÿöćßĉÖýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîĔĀšđìŠćÖĆî









éĞćđîĉîÖćø éĆÜîĊĚ
1. ĀúĆÜÝćÖìĊęðøąßčööĊöêĉðøĆïúéĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷×ĂÜÖúčŠö/ÖĂÜìčîĔĀšđìŠćÖĆî ÙèąÖøøöÖćøÖúčŠö/ÖĂÜìčî
ìĊęđðŨîÿöćßĉÖýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîêšĂÜðøąßčößĊĚĒÝÜÿøšćÜÙüćöđ×šćĔÝĒÖŠÿöćßĉÖÖúčŠö/ÖĂÜìčî×ĂÜêî óøšĂöìĆĚÜ
ÝĆéìĞć/ðøĆïĒÖšĕ×øąđïĊ÷ï×šĂïĆÜÙĆïÖúčŠö/ÖĂÜìčî ĀøČĂðøĆï/÷Čéøą÷ąđüúćÖćøßĞćøąÙČîđÜĉîÖĎš ĔĀšđðŨîĕðêćööêĉ
(ÖĎšóøšĂöÖĆî ÿŠÜĔßšÙČîóøšĂöÖĆî ĀøČĂĕöŠóøšĂöÖĆîÖĘĕéš)
ìĆĚ Ü îĊĚ ĂĆ ê øćéĂÖđïĊĚ ÷ ÿŠ ü îêŠ ć Ü×ĂÜÖúčŠ ö /ÖĂÜìč î ĂćÝîĞ ć öćÝĆ é ÿøøđðŨ î ÿüĆ ÿ éĉ Ö ćøßč ö ßî ĀøČ Ă
ÿćíćøèðøąē÷ßîŤ ēé÷ĔĀšýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîđðŨîêĆüÖúćÜéĞćđîĉîÖćøĔîõćóøüö×ĂÜĀöĎŠïšćî/ßčößî ĀøČĂ
ÝąöĂïĀöć÷ĔĀšÖúčŠö/ÖĂÜìčîĔé ė đðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøÖĘĕéš ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïöêĉìĊęðøąßčö
2. ÖĞćĀîéĔĀšÖúčŠö/ÖĂÜìčîìĊęÝąđ×šćöćøĆïñĉéßĂïĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć
ēé÷óĉÝćøèćÝćÖÖćøĒïŠÜÖúčŠöúĎÖĀîĊĚ/ÝĆéðøąđõìúĎÖĀîĊĚêćöüÜđÜĉîĀîĊĚ ĔĀšđĀöćąÿöÖĆïđÜĉîìčî (ÿõćóÙúŠĂÜìćÜ
ÖćøđÜĉî) ×ĂÜÖúčŠö /ÖĂÜìčî ĒúąÖćøđðŨîÿöćßĉÖÖúčŠö /ÖĂÜìčî×ĂÜúĎÖĀîĊĚ øüöëċÜ×šĂÝĞćÖĆéĔîđøČęĂÜøąđïĊ÷ï
×šĂïĆÜÙĆï×ĂÜÖúčŠö/ÖĂÜìčî đßŠî

7

ยอดหนี้ไมเกิน 30,000 บาท
ยอดหนี้ตั้งแต 30,001 – 75,000 บาท
ยอดหนี้ตั้งแต 75,001 บาทขึ้นไป

ใหทําสัญญากับ กลุมอาชีพ
ใหทําสัญญากับ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ใหทําสัญญากับ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

3. เมื่อหาขอตกลงรวมกันระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ และไดกองทุนที่จะเขามารับผิดชอบในการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ใหทางคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนเปนตัวกลางประสาน
ลูกหนี้ เจาหนี้ และคณะกรรมการกลุม/กองทุน ที่เปนผูรับผิดชอบหนี้มาทําการถายโอนภาระหนี้สิน โดยทํา
สัญญากูยืมเงินฉบับใหมระหวางลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้กับคณะกรรมการกลุม/กองทุนที่รับเปนเจาหนี้ ซึ่ง
การพิจารณาวาจะใหกลุม/กองทุนใดเปนผูใหกูรายใหมจะตองพิจารณาดูวาลูกหนี้ที่ปรับโครงสรางหนี้ เปน
สมาชิกของกลุม/กองทุนนั้นดวยหรือไม เมื่อไดแหลงเงินกู กลุม/กองทุนผูเปนเจาหนี้เรียกลูกหนี้มาทําสัญญาใหม
และมอบเงิน/ชําระหนี้ในสัญญาเดิม
z กรณีไมสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยของกลุม/กองทุนที่เปนสมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชน

ใหเทากัน (ดอกเบี้ยไมเทากัน)

ดําเนินการ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการหนี้รวมกัน
โดยดําเนินการภายใตขอจํากัด และความตางของดอกเบี้ย
2. กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการหนี้ เพื่อใหเหมาะสมตามบริบทของแตละพื้นที่ และมติที่ประชุม
ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี เชน
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y ßĞćøąđÜĉîêšî : êćöÙüćöÿćöćøëìčÖđéČĂî
÷Ě : ìčÖđéČĂî
y ßĞćøąéĂÖđïĊ

y üÜđÜĉîÖĎš : ĕöŠđÖĉî 100,000 ïćì
y êšĂÜđðŨîÿöćßĉÖìĆÜĚ 2 ÖĂÜìčî
Ēúąðäĉ
 ïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïĄ
(öĊÖćøĂĂöĄ ìĆĚÜ 2 ÖĂÜìčî)

y ÿćöćøë÷Č
ęîÖĎĕš éšìčÖđéČĂî
 öĊĀîĊĚÙćš Ü
ĀćÖĕöŠ

y ÖĎšđÜĉî : ðŘúąÙøĆĚÜ ÿĆââć 5 ðŘ 
y ßĞćøąđÜĉîêšî/éĂÖđïĊĚ÷ : ìčÖđéČĂî
y üÜđÜĉîÖĎš : ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïöêĉÖøøöÖćø
y êšĂÜđðŨîÿöćßĉÖìĆĚÜ 2 ÖĂÜìčî
ĒúąðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïĄ
(öĊÖćøĂĂöĄ ìĆĚÜ 2 ÖĂÜìčî)
y ñĉéîĆéêćöÿĆââć ðøĆïđðŨîđöîĎ 1

y ßĞćøąđÜĉîêšî : øšĂ÷úą 1 ×ĂÜüÜđÜĉîĀîĊĚìčÖ
đéČĂî









y ßĞćøąéĂÖđïĊ÷Ě : ìčÖđéČĂî

y üÜđÜĉîÖĎš : ĕöŠđÖĉî 100,000 ïćì
y êšĂÜđðŨîÿöćßĉÖìĆÜĚ 2 ÖĂÜìčî Ēúą
ðäĉïĆêĉêćöøąđïĊ÷ïĄ 

y ÿćöćøë÷Čîę ÖĎšĕéšêćöÿĆéÿŠüî
ÖćøßĞćøą øšĂ÷úą 50 ×ĂÜ÷Ăé

y ßĞćøąéĂÖđïĊĚ÷ìčÖđéČĂî
y ÖĎšĕéšðŘúą 1 ÙøĆĚÜ
y üÜđÜĉîÖĎšĕöŠđÖĉî 75,000 ïćì
y ßĞćøąđÜĉîÖĎš ðŘúą 1 ÙøĆĚÜ
y øĆïđÜĉîÖĎšñŠćîøąïïíîćÙćø



đðŨîøĎðĒïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ēé÷ĕöŠĔßšüĉíĊÖćøðøĆïúéĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ĔĀš
đìŠćÖĆî ĀøČĂðøĆïøą÷ąđüúćÖćøÖĎš÷ČöĒúąßĞćøąÙČî×ĂÜĒêŠúąÖĂÜìčîĔĀšóøšĂöÖĆî ĒêŠÝąĔßšüĉíĊÖćøĂĂÖøąđïĊ÷ï
ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîĔîđøČęĂÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ õć÷ĔêšĒîüÙĉé×÷ć÷øą÷ąđüúćÖćøßĞćøąĀîĊĚ àċęÜĕöŠ×ĆéêŠĂ
øąđïĊ÷ï/Öã×šĂïĆÜÙĆï×ĂÜĒêŠúąÖĂÜìčîìĊęđðŨîÿöćßĉÖýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî ēé÷Ĕßš “ĒóĘÙđÖÝ

3 5 7”



ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ êćö “ĒóĘÙđÖÝ 3 5 7” ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîïšćîßćÖĕì÷ đðŨîÖćøĔĀš
ÙøĆüđøČĂîìĊęđ×šćøŠüö 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć đúČĂÖüĉíĊÖćøßĞćøąÙČîìĊęđĀöćąÿöÖĆïêîđĂÜ ĒúąĔĀšÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø
êĉéêćöÿîĆïÿîčîĒúąĀîčîđÿøĉöÙøĆüđøČĂîìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ĔĀšÿćöćøëïøĉĀćøÝĆéÖćø
ÖćøđÜĉî×ĂÜêîĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ēé÷Öćøđóĉęöøć÷ĕéš úéøć÷ÝŠć÷ĒúąøĎšÝĆÖđÖĘïĂĂö àċęÜöĊøĎðĒïïÖćøïøĉĀćø
ÝĆéÖćøĀîĊĚ éĆÜîĊĚ
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y ยอดหนี้ไมเกิน 30,000 บาท
y อัตราดอกเบี้ย/เงินบริจาค รอยละ 3 บาท/ป
y ระยะเวลาชําระคืน 1 ป

y ยอดหนี้ 30,001 - 50,000 บาท
y อัตราดอกเบี้ย รอยละ 6 บาท/ป
y ระยะเวลาชําระคืน 1 ป

y ยอดหนี้ 50,000 บาทขึ้นไป
y ครัวเรือนเลือกวิธีการชําระคืน
ที่เหมาะสมกับตนเอง

y ชําระคืนภายใน 3 ป
y ชําระเงินตน 35% /ป
y อัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 บาท/ป

y ชําระคืนภายใน 5 ป
y ชําระเงินตน 20% /ป
y อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12 บาท/ป

y ชําระคืนภายใน 7 ป
y ชําระเงินตน 15% /ป
y อัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 บาท/ป

ēé÷öĊđÜČęĂîĕ× éĆÜîĊĚ
1. ÙøĆüđøČĂîìĊęđ×šćøŠüö 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ÝąĕöŠÿćöćøëÖĎđš ÜĉîÝćÖÖĂÜìčîĔé ė ĔîßčößîĕéšĂĊÖ
ÝîÖüŠćÝąßĞćøąĀîĊĚĀöé ēé÷êšĂÜßĞćøąéĂÖđïĊĚ÷ìčÖđéČĂî ßĞćøąđÜĉîêšîðŘúą 1 ÙøĆĚÜ (úéêšî úééĂÖ) đöČĂę ÿĉĚîðŘìćÜ
ïĆâßĊÝąöĊÖćøđÞúĊę÷ÙČîéĂÖđïĊĚ÷ĔĀš
2. ÙøĆüđøČĂîìĊęÿöĆÙøđ×šćøŠüöēÙøÜÖćø 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ÝąĕéšøĆïÖćøóĆÖßĞćøąĀîĊĚ 1 ðŘ
đóČęĂĔĀšöĊđÜĉîìčîĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊó úéÖćøÖŠĂĀîĊĚìĊęĂćÝÝąđÖĉé×ċĚîĔîÖøèĊìĊęĕöŠöĊđÜĉîöćßĞćøąĀîĊĚêćöÿĆââćđéĉö
ìĊęđðŨîÿćđĀêč×ĂÜÖćøÖŠĂĀîĊĚĀöčîđüĊ÷î/ĀîĊĚàĚĞćàšĂî
3. ÖĞćĀîéüÜđÜĉîÖĎš÷ČöóĉđýþĔîÖøèĊìĊęöĊÙüćöÝĞćđðŨîđøŠÜéŠüî ÞčÖđÞĉîĔî×èąìĊę÷ĆÜßĞćøąĀîĊĚĕöŠĀöé
(üÜđÜĉîÖĎš÷ČöđÖĉîïĆâßĊ) đóČęĂđðŨîÖćøðŜĂÜÖĆîĕöŠĔĀšĕðÖĎšđÜĉîîĂÖøąïï ēé÷üÜđÜĉîîĊĚÝąóĉÝćøèćêćöđÙøéĉêìĊęĒêŠúą
ÙøĂïÙøĆüöĊĂ÷ĎŠ ÝąđïĉÖĕéšêŠĂđöČęĂĕéšøĆïÖćøóĉÝćøèćĂîčöĆêĉÝćÖÙèąÖøøöÖćøòść÷ĂĞćîü÷Öćø×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćø
ÖĂÜìčîßčößîïšćîßćÖĕì÷
4. øąĀüŠćÜÿĆâ âćÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷ÿćöćøëðøĆïđðúĊę÷ îĒóĘÙđÖÝĕéšõć÷ĔêšđÜČęĂ îĕ××ĂÜ
øą÷ąđüúćìĊęđĀúČĂĂ÷ĎŠ×ĂÜĒêŠúąĒóĘÙđÖÝ
ĂĊÖìĆĚÜÙøĆüđøČĂîìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćøïøĉĀ ćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ÝąêšĂÜ
éĞćđîĉîÖćøõć÷ĔêšĒîüìćÜ éĆÜîĊĚ
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- หยุดกอหนี้ใหมทุกประเภท เพื่อไมเปนการเพิ่มภาระของครัวเรือน
- สํ า รวจ/ตรวจสอบหนี้ทั้งหมดของครัว เรือนวามีห นี้ แหลงใดอีกบ างภายหลังที่ครัว เรือน
เปาหมายเขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เชน หนี้ธนาคาร หนี้จากการเชาซื้อ
ตาง ๆ เปนตน
- ทําบัญชีครัวเรือน (รายรับ - รายจาย) เพื่อนํามาวิเคราะหลดคาใชจายที่ไมจําเปน
- ทําบัญชีตนทุนอาชีพ (บัญชีฟารม)
- วางแผนการใชหนี้
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจาย รูจักใช รูจักเก็บ
- หารายไดเพิ่ม เชน การทําอาชีพเสริม การเก็บออม การลดรายจาย

การบูรณาการกองทุนชุมชนเพื่อ ส งเสริม อาชีพและสรางรายไดใหกับคนในชุมชน ถือเปน
บทบาทสํ า คั ญ ของคณะกรรมการศู น ย จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนในการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให ค รั ว เรื อ นเข า สู
กระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ใหสามารถใชเงินทุนอยางคุมคา เกิดประโยชน สูงสุด
ตามแนวทางการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได
กําหนดกิจกรรม ศูนยจัดการกองทุนชุม ชนบริหารจัดการหนี้ “สํ านึ กดี แผนดี บริหารหนี้ได ” เพื่อส งเสริ ม
สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยเนนใหครัวเรือนเปาหมายมีการเสริมสรางความรู
ดานการเงินในการบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสรางวินัยทางการเงินใหกับครัวเรือน โดยดําเนินการตามกิจกรรม
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได” จํานวน 3 วัน ซึ่งประกอบดวย
z อบรมใหความรูการสรางวินัยทางการเงิน “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
- การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การสรางแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน
- การวิเคราะห/วางแผนการใชจายทางการเงิน
- การสงเสริมการบริหารจัดการหนี้
- เทคนิคการลดหนี้ (รูสภาพหนี้, เทคนิคการยุบ/ยาย/ขยายเพื่อลดหนี้)
- การวางแผนหนี้สินแบบเชิงรุก/วางแผนการบริหารจัดการหนี้
z สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ (40,000 บาท)
- การสนับ สนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ (40,000 บาท) เปนการสนั บ สนุน ให
ครัวเรือนเปาหมายที่เขารวมกิจกรรมศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
เทานั้น และเปนกิจกรรมสงเสริมอาชีพใหมีรายไดเพิ่มขึ้น เปนอาชีพที่สอดคลอ งกับศักยภาพของครัวเรือนตรง
กับความตองการของตลาด โดยดําเนินการในรูปแบบ “เงินทุนคืนกลุม”
- หามมิใหนําเงินทุนดังกลาวไปดําเนินกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดรายได หรือดําเนินกิจกรรม
รวมกับศูนยสาธิตการตลาดและรานคาชุมชนโดยเด็ดขาด
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ติดตามสนับสนุนการดําเนินงานทุกระดับ ดังนี้
1. พัฒนาการจังหวัด/หัวหนากลุมงานฯ/พัฒนาการอําเภอ ติดตาม กํากับดูแล รวมทั้งกําชับ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหความสําคัญในการดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชนตาม
แนวทางกรมฯ ใหบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด และเมื่อดําเนินงานศูนยจัดการกองทุน ชุมชน บริหาร
จัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ครบตามเปาหมายที่กรมฯ กําหนดแลว ใหคอยติดตาม สนับสนุน และ
ควบคุมใหมีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแกไขปญหาหนี้สินครัวเรือนตอไป
2. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ตองติดตาม สนับสนุน และกํากับดูแลใหคําแนะนําเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานอยางสม่ําเสมอ หากมีขอติดขัดในการดําเนินงานศูนย จัดการกองทุนชุมชน ใหลงพื้นที่ชี้แจง
สรางความรู ความเขาใจในการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน
3. พัฒนากรผูรั บผิดชอบงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน ควรใหความสําคัญในการติดตามผล
การดําเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชน อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบถึงป ญหา/อุปสรรค และ
ใหคําแนะนํารวมถึงแนวทางแกไขปญหาแกคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
4. คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน ควรติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่เขารวมโครงการฯ
เปนประจํา เพื่อรับทราบปญหา ไมวาจะเปนดานหนี้สิน หรือการประกอบอาชีพ รวมทั้ง สงเสริมสนับสนุนให
ครั วเรื อนมีการจั ดทํ าบั ญชีครัวเรื อน เพื่อให รู รายรั บ รายจ าย รูตนทุน ปองกันจุ ดรั่วไหล นําไปสู การจั ดทํ า
แผนพัฒนาครัวเรือน ซึ่งคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนจะนําขอมูลที่ไดมาวางแผนและจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง นํามาปรับใชในการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชนตอไป
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è·Õ 3 แนวทางการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์
Ê‹Ç¹ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
éšü÷ÿëćîÖćøèŤðŦÝÝčïĆîÿõćóĒüéúšĂöìćÜđýøþåÖĉÝ ÿŠÜñúĔĀšðøąßćßîêšĂÜéĉĚîøîđóČęĂÙüćöĂ÷ĎŠøĂé
đöČęĂðŦâĀćðćÖìšĂÜĔîÖćøéĞćøÜßĊó×ĂÜðøąßćßîöĊöćÖ×ċĚî ìĞćĔĀšêšĂÜđÖĉéÖćøĀćĒĀúŠÜđÜĉîìčîđóČęĂîĞćöćđðŨîìčî
ĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊó đöČęĂĕéšĒĀúŠÜìčîÖĎš÷ČöìĊęéĊĒêŠĕöŠöĊÖćøüćÜĒñîÖćøĔßšÝŠć÷đÜĉîìĊęéĊ ×ćéÖćøüćÜĒñîßŠĂÜìćÜ
ÖćøêúćéĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊó ×ćéÙüćöøĎšĔîÖćøêŠĂ÷ĂéĂćßĊó ÷ĆÜ÷ċéêĉéÿĉęÜìĊęìĞćêŠĂ ė ÖĆîöć ñúìĊęêćööćÙČĂ
ÖćøúÜìčîìĊęúÜĕðĕöŠđÿöĂêĆüÖĘ×ćéìčî ðŦâĀćìĊęêćööćÖĘÙČĂÖćøÖĎš÷ČöüîđüĊ÷îàĚĞć ė ĀöčîđüĊ÷îêŠĂđîČęĂÜĕðìčÖðŘ
đ×šćÿĎŠüÜÝøÖćøđðŨîĀîĊĚ đÖĉéðŦâĀćĀîĊĚÿĉîÙøĆüđøČĂî ĒúąðŦâĀćîĊĚÿĉîõćÙÙøĆüđøČĂîëČĂđðŨîðŦâĀćĀúĆÖìĊę×Ćé×üćÜ
ÖćøóĆçîćĀöĎŠïšćî/ßčößî
ÖøöÖćøóĆçîćßčößîàċęÜöĊõćøÖĉÝđÖĊę÷üÖĆïÖćøÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčîÖøąïüîÖćøđøĊ÷îøĎš ÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜ
ðøąßćßî ÿŠ Ü đÿøĉ ö ĒúąóĆ ç îćđýøþåÖĉ Ý åćîøćÖĔĀš öĊ Ù üćööĆę î ÙÜĒúąöĊ đ ÿëĊ ÷ øõćó ĕéš Ĕ Āš Ù üćöÿĞ ć ÙĆ â Ĕî
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđÜĉîìčîßčößîĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćó ĒúąđðŨîøąïï ÝċÜĕéšÿŠÜđÿøĉöĔĀšĀöĎŠïšćî/ßčößîöĊÖćøÝĆéêĆĚÜ
“ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî” đóČęĂĒÖšĕ×ðŦâĀćĀîĊĚÿĉîõćÙÙøĆüđøČĂîéšü÷ÙîĔîßčößîđĂÜ ēé÷öĊÙèąÖøøöÖćø
ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîđðŨîÖúĕÖÿĞćÙĆâĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂîĒúąïĎøèćÖćøđßČęĂöē÷ÜÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø/ÖĂÜìčîÖćøđÜĉî
ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî ĔĀšđÖĉéÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđÜĉîìčîßčößîĂ÷ŠćÜđðŨîøąïï ĒúąđðŨîđÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀć
ĀîĊĚÿĉî×ĂÜðøąßćßî ēé÷ÖćøÿøšćÜÖćøđøĊ÷îøĎš ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚÿĉî×ĂÜÙøĆüđøČĂîĔĀšÿćöćøëïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ
×ĂÜêîđĂÜĕéš đÖĉéìĆÖþąĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ×ĂÜêîđĂÜ øĎšÝĆÖÖćøüćÜĒñîÖćøĔßšđÜĉîìčîĔĀšđÖĉéðøąÿĉìíĉõćó
ÿĎÜÿčé ĒúąöĊđðŜćĀöć÷ĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ îĞćĕðÿĎŠñúÿĆöùìíĉĝĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéĀîĊĚ ÙČĂ úéĀîĊĚ ĒúąðúéĀîĊĚ
ĕéšĔîìĊęÿčé
ìĆĚÜîĊĚ đóČęĂúéÙüćöđĀúČęĂöúĚĞćĒúą÷ÖøąéĆïÙčèõćóßĊüĉê×ĂÜðøąßćßîĔîøąéĆïåćîøćÖĔĀšĕéšøĆïïøĉÖćø
ìćÜÖćøđÜĉîìĊęéĊ×ċĚîøą÷ą÷ćü öĊĒĀúŠÜđÜĉîìčîĔîÖćøðøąÖĂïÖćø ÿŠÜđÿøĉöĔĀšĂÜÙŤÖøÖćøđÜĉîøąéĆïåćîøćÖĒúą
ßčößîöĊÙüćöđ×šöĒ×ĘÜ Öúć÷đðŨîĒøÜ×ĆïđÙúČęĂîìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜøąïïđýøþåÖĉÝ øüöìĆĚÜðŜĂÜÖĆîÙüćöđÿĊę÷ÜìĊęĂćÝ
đÖĉé×ċĚîêŠĂøąïïÖćøđÜĉî×ĂÜðøąđìý õć÷Ĕêš÷čìíýćÿêøŤÖøöÖćøóĆçîćßčößî ó.ý. 2560 – 2564 ÷čìíýćÿêøŤìĊę 3
: đÿøĉöÿøšćÜìčîßčößîĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąöĊíøøöćõĉïćú đóČęĂïøøúčüĉÿĆ÷ìĆýîŤ “đýøþåÖĉÝåćîøćÖöĆęîÙÜĒúą
ßčößîÿćöćøëóċęÜêîđĂÜĕéš”
÷čìíýćÿêøŤìĊę 3 đÿøĉöÿøšćÜìčîßčößîĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóĒúąöĊíøøöćõĉïćú
1. ÖćøđßČęĂöē÷Ü
1.1) êĂïÿîĂÜ÷čìíýćÿêøŤÖćøÿøšćÜÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒ×ŠÜ×Ćî
1.2) êĂïÿîĂÜ÷čìíýćÿêøŤÖćøÿøšćÜēĂÖćÿÙüćöđÿöĂõćÙ
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1.3) ตอบสนองนโยบายดานการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
1.4) ตอบสนองนโยบายดานการลดความเลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการภาครัฐ
1.5) ตอบสนองนโยบายรัฐบาลดานความรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางความสมดุล
ระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
2. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
2.1) ทุนชุมชนที่บริหารจัดการโดยประชาชนสามารถนํามาสรางอาชีพและเพิ่มรายไดอยางมั่นคง
2.2) ศูนยจัดการกองทุนชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เปาประสงคยุทธศาสตร : ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4. กลยุทธ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการเขาถึงแหลงทุนชุมชน
4.1) เปาหมาย : ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเปนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
4.2) ตัวชี้วัด : จํานวนครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้
4.3) กระบวนงาน : บริหารจัดการหนี้ของครัวเรือน
y ตั้งศูนยจัดการกองทุนชุมชนเพื่อบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนใหมีประสิทธิภาพ
y สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการหนี้ใหแกคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
y แกปญหาหนี้สินดวยแนวคิด “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
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การบูรณาการกองทุนชุมชนเพื่อสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับคนในชุมชน ถือเปนบทบาทสําคัญ
ของคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนในการสงเสริมสนับสนุนใหครัวเรือนเขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้
ผานกระบวนการ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา รวมทั้งใหสามารถใชเงินทุนอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดในการสรางงาน
สรางรายได และตอยอดอาชีพของครัวเรือน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชนไดกําหนด
กิจกรรมตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหสวนภูมิภาค (ระดับจังหวัดและ
อําเภอ) ดําเนินการ 2 กิจกรรม เพื่อสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ และเสริมสรางความรู ดานการเงิน
ในการบริหารจัดการหนี้ รวมทั้งสรางวินัยทางการเงินใหกับครัวเรือน ดังนี้

วัตถุประสงค : 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจแนวทางการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชนแกผูขับเคลื่อนงาน
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน ใหสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
2. เพื่อพัฒนาและสรางกระบวนการเรียนรูแกผูขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ในเรื่องการบริหารจัดการหนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ

z

z

z

รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
จังหวัดวางแผนและเตรียมความพรอมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ พรอมทั้ง
แจงกลุมเปาหมายเขารวมประชุมฯ
จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้
- ทบทวนการดําเนินงานที่ผานมาของการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน
- เติมเต็มเทคนิคการบูรณาการกองทุนชุมชน การประนอมหนี้ และการบริหารจัดการหนี้
ที่มีประสิทธิภาพ
- การสรางวินัยทางการเงิน
- เทคนิคการเปนที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการหนี้
- ทิศทางการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน ในป 2562
- การประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
จังหวัดสรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมประชุมฯ ใหกรมฯ ทราบ ภายในเดือนธันวาคม 2561
และบั น ทึ ก ผลการดํ า เนิ น งานในระบบ Budget and Project Management (BPM) ภายในเดื อ น
ธันวาคม 2561

15

กลุมเปาหมาย : ดําเนินการ จํานวน 76 จังหวัด 878 อําเภอ ๆ ละ 8 คน ประกอบดวย
1) เจาหนาที่พัฒนาชุมชนอําเภอ ๆ ละ 1 คน
2) คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน อําเภอละ 3 คน
3) คณะทํางานกองทุนชุมชน อําเภอละ 2 คน
4) คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต อําเภอละ 1 คน
5) คณะกรรมการโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) อําเภอละ 1 คน
ระยะเวลาดําเนินการ

: ไตรมาส 1 (เดือนพฤศจิกายน 2561) จํานวน 1 วัน

หนวยดําเนินการ

: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

สถานที่ดําเนินการ

: สถานที่เอกชนในเขตพื้นที่จังหวัด

ตัวชี้วัดกิจกรรม

: รอยละ 80 ของกลุมเปาหมายที่เขารวมประชุมฯ มีความรูความเขาใจในแนวทาง
และกระบวนการบริหารจัดการหนี้

วัตถุประสงค : 1. เพื่อเสริมสรางความรูดานการเงินในการบริหารจัดการหนี้สินและสรางวินัยทางการเงินใหแกประชาชน
2. เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

z

z

z
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รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
อําเภอกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรมศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได” และรายงานใหจังหวัดทราบ
จังหวัดรวบรวมและรายงานแผนการดําเนินกิจกรรมศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได” ใหกรมการพัฒนาชุมชนทราบ
อําเภอและคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนเตรียมความพรอมดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) อําเภอประสานและสนับสนุนใหคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน มีการเตรียมความพรอม
ในการดําเนินการบริหารจัดการหนี้
2) คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนและมอบภารกิจงานใหแกคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
3) คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน ดําเนินการสํารวจ/ตรวจสอบขอมูลลูกหนี้ทั้งหมดของกลุม /
กองทุนการเงินที่เปนสมาชิกของศูนยจัดการกองทุนชุมชน พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลลูกหนี้ของคนใน
ชุมชนเปนรายครัวเรือน
4) คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนวิเคราะหขอมูลลูกหนี้และจัดประเภทลูกหนี้
5) คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนคัดเลือกครัวเรือนเปาหมายที่เปนหนี้ ลงทะเบียนครัวเรือนเพื่อ
เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้

รายละเอียดการดําเนินกิจกรรม
z

อําเภอและคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนดําเนินการเขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้
โดยวิธีการปรับโครงสรางหนี้ พรอมทั้งจัดเวที “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได” เพื่อชี้แจงเกณฑการเขาสู
กระบวนการบริหารจัดการหนี้ใหแกกลุมเปาหมาย จํานวน 3 วัน ดังนี้
1) อบรมใหความรูการสรางวินัยทางการเงิน “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได” ตามหัวขอดังนี้
การวิเคราะห/วางแผนการใชจายทางการเงิน การสรางแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน
การสงเสริมการออม
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การสงเสริมการบริหารจัดการหนี้
- เทคนิคการลดหนี้ (รูสภาพหนี้,เทคนิคการยุบ/ยาย/ขยายเพื่อลดหนี้)
- การวางแผนหนี้สินแบบเชิงรุก
2) ประชุมวางแผนการบริหารจัดการหนี้รวมกัน
3) คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ใหกับกลุมเปาหมาย
ใหเปน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยมีขั้นตอนดังนี้
- เจรจาตอรองการปรับหนี้ ระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ (กองทุนชุมชน)
- โอนภาระหนี้สินของลูกหนี้ใหมาอยูกลุม/กองทุนเพียงกลุม/กองทุนเดียว (ที่เปนสมาชิกของศูนย
จัดการกองทุนชุมชน)
- ปรับสัญญาเงินกูทั้งหมดใหเหลือ 1 สัญญา รวมเงินตนทั้งหมด พรอมดอกเบี้ยใหเปน
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
จัดทําแผนการบริหารจัดการหนี้ตามความตองการของครัวเรือนเปาหมาย โดยดําเนินการเปนกลุม
ตั้งแต 5 คนขึ้นไป และตองเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชน และกอใหเกิดรายไดในครัวเรือนเพิ่มขึ้น
(เงินทุนคืนกลุม)
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนเสนอโครงการตามแผนบริหารจัดการหนี้
อําเภอเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมแจงจังหวัดเพื่อขออนุมัติดําเนินการจากจังหวัด ในวงเงิน
งบประมาณแหงละ 40,000 บาท
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนดําเนินการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการหนี้
กรมฯ/จังหวัดติดตามสนับสนุน/ประเมินผลการดําเนินงาน
การรายงาน
อําเภอสรุปรายงานผลการดําเนินงานและรายงานผลใหจังหวัดทราบ
จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลใหกรมฯ ทราบ
- ศูนยจัดการฯ เดิม (จัดตั้งป พ.ศ. 2551 – 2556) บันทึกในระบบ BPM ภายในเดือนมีนาคม 2562
- ศูนยจัดการฯ ที่จัดตั้งในป พ.ศ. 2560 บันทึกในระบบ BPM ภายในเดือนพฤษภาคม 2562
z

z

z

z

z

z

z
z

z
z
z

z

z

17

ครัวเรือนเปาหมายที่เปนหนี้ที่ไดรับการคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับ
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน จํานวน 924 แหง ๆ ละ 30 คน
รวมทั้งสิ้น 27,720 คน
(ครัวเรือนเปาหมาย จํานวน 30 คน/แหง พิจารณาคัดเลือกจากครัวเรือนที่เปนหนี้
ที่มีความสมัครใจเขารวมกระบวนการบริหารจัดการหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
และครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 โดยใหมีสัดสวนที่สอดคลอง
กับเปาหมายตัวชี้วัดปงบประมาณ พ.ศ. 2562)
กลุมเปาหมาย :

ระยะเวลาดําเนินการ : ดําเนินการในไตรมาส 2 – 3 จํานวน 3 วัน
- ศูนยจัดการกองทุนชุม ชนที่จัดตั้งขึ้น ในป พ.ศ. 2551 - 2556 จํ านวน 479 แห ง
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จในไตรมาสที่ 2 ภายในเดือนกุมภาพันธ 2562
- ศู น ย จั ด การกองทุ น ชุ ม ชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในป พ.ศ. 2560 จํ า นวน 445 แห ง
ใหดําเนินการในไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2562
งบประมาณ :

หนวยดําเนินการ :

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ

พื้นที่ดําเนินการ :

พื้นที่ตั้งของศูนยจัดการกองทุนชุมชน จํานวน 924 แหง

ผลที่คาดวาจะไดรับ :

1. ครัวเรือนเปาหมายมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการหนี้และการสรางวินัย
ทางการเงิน
2. ศูนยจัดการกองทุนชุมชนสามารถสงเสริมการบริหารจัดการหนี้

ตัวชี้วัด :

18

สนับสนุนการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน จํานวน 924 แหง ๆ ละ 60,100 บาท
โดยมีรายละเอียด แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
จํานวน 924 แหง ๆ ละ 20,100 บาท
2) สนับสนุนกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ตามแผน
จํานวน 924 แหง ๆ ละ 40,000 บาท

จํานวนครัวเรือนที่สามารถบริหารจัดการหนี้ได 12,000 ครัวเรือน

หมายเหตุ : การฝ กอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
“สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได ” สามารถเวนระยะเวลาของแตล ะวันในการอบรมได โดยไมจําเปนตองอบรม
ตอเนื่องติดตอกัน จํานวน 3 วัน แตทั้งนี้ ตองดําเนินการใหครบตามจํานวนวัน และภายในไตรมาสที่กําหนดไว
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การประเมินผลการจัดการระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ความเปนมา

กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวม
ของประชาชน สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยใหความสํ าคัญ
ในการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนใหมีประสิทธิภาพ จึงไดสงเสริมสนับสนุนใหมีการจั ดตั้งศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน จํานวน 924 แหง ใน 76 จังหวัด 878 อําเภอ เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาทุน โดยมีคณะกรรมการ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและบูรณาการกลุม/องคกร/กองทุนการเงินในชุมชน
ใหมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอยางเปนระบบ มีความเปนเอกภาพ ชุมชนสามารถบริหารจัดการ
เงินทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา เกิดประโยชน เพื่อมุงแกไขปญหาหนี้สินของประชาชนโดยการบริหาร
จัดการหนี้ของครัวเรือน จนสามารถลด ปลด หมดหนี้ไดในที่สุด ซึ่งถือเปนเปาหมายสูงสุดของการดําเนินงาน
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ผลการดําเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชนที่ผานมา มีทั้งที่ประสบความสําเร็จและตองปรับปรุง
ดังนั้น เพื่อให การบริหารจั ดการกองทุนชุมชนเปนไปตามทิศทางที่กําหนดไวอยางมีประสิ ทธิภาพ เกิดความ
ตอเนื่อง และสามารถแกไขปญหาหนี้สินภาคครัวเรือนใหประชาชนสามารถบริหารจัดการหนี้ของตนเองได เกิด
ประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง กรมการพัฒนาชุมชนจึงไดกําหนดใหมีการประเมินผลการจัดระดับการพัฒนา
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อใหทราบถึงระดับการพัฒนาของศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน ทั้ง 924 แหง อันจะเปนขอมูลในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของศูนยจัดการกองทุนชุมชนใหมี
ความเขมแข็งตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อใชประเมินและจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน เพื่อนํามากําหนดทิศทางการพัฒนา
การดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชนใหเปนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
2. เพื่อส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพัฒ นาศูนย จั ดการกองทุ นชุ ม ชนให มี ก ารบริ ห ารจั ด การเงิน ชุ ม ชน
อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ
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ขั้นตอน/วิธีการ
1. จังหวัดแจงอําเภอเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
2. อําเภอจัดตั้งทีมประเมินผลฯ ระดับอําเภอ
3. อําเภอดําเนินการประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน ภายในไตรมาสที่ 2
เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 และจัดทําแนวทางการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
4. อําเภอรายงานผลการประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชนและแนวทาง
การพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชนใหจังหวัดทราบ
5. พัฒนาการจังหวัดรับรองผลการประเมินฯ
6. จังหวัดรวบรวมผลการประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชนใหกรมฯ ทราบ
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562

เกณฑการประเมินและการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบดวย 3 ดาน 20 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ดานโครงสราง (คณะกรรมการ/สมาชิก/ระเบียบขอบังคับ/ที่ทําการ) ประกอบดวย 6 ตัวชี้วัด ไดแก
 ที่มาของคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
 การประชุมคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
 ที่มาของสมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชน
 ระเบียบขอบังคับศูนยจัดการกองทุนชุมชน
 สถานที่ทําการของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
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2. éšćîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø (ÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ) ÝĞćîüî 10 êĆüßĊĚüĆé ĕéšĒÖŠ
 ÖćøÿĞćøüÝĒúąÝĆéìĞćåćî×šĂöĎú
 ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúúĎÖĀîĊĚĒúąÝĆéðøąđõìúĎÖĀîĊĚ
 ÖøąïüîÖćøðøĆïēÙøÜÿøšćÜĀîĊĚ
 ÖćøÝĆéìĞćĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘ
 ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ
 ÖćøÿîĆïÿîčîÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷
 ÖĉÝÖøøö×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
 ÖćøòřÖĂïøö/ÿĆööîć/ýċÖþćéĎÜćîđÖĊę÷üÖĆïÖćøóĆçîćýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
 ÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜÿöćßĉÖ
 ÖćøêĉéêćöĒúąÿîĆïÿîčî
3. éšćîñúÿĆöùìíĉĝ ÝĞćîüî 4 êĆüßĊĚüĆé ĕéšĒÖŠ
 ÖćøÿŠÜđÿøĉöĂćßĊóÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷
 ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ (úéĀîĊĚ) ×ĂÜÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷
 ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ (ðúéĀîĊĚ) ×ĂÜÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷
 ÖćøđðŨîýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîêšîĒïïēé÷÷ċéĀúĆÖíøøöćõĉïćú
đÖèæŤÖćøðøąđöĉîĒúąÖćøÝĆéøąéĆïÖćøóĆçîćýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
1 ÙąĒîî
2 ÙąĒîî
3 ÙąĒîî
éšćîēÙøÜÿøšćÜ (ÙèąÖøøöÖćø/ÿöćßĉÖ/øąđïĊ÷ï×šĂïĆÜÙĆï/ìĊęìĞćÖćø)
F öćÝćÖÙèąÖøøöÖćø
F öćÝćÖêĆüĒìî
F öćÝćÖêĆüĒìî
1 ìĊęöć×ĂÜÙèąÖøøöÖćø
ÙèąÖøøöÖćø×ĂÜìčÖÖúčŠö/
ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî ×ĂÜÖúčŠö/ĂÜÙŤÖøĔéđóĊ÷ÜÖúčŠö/ ÙèąÖøøöÖćø×ĂÜÖúčŠö
ìĊę

ĂÜÙŤðøąÖĂï/êĆüßĊĚüĆé

ĂÜÙŤÖøđéĊ÷ü ìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜ ïćÜÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø (öćÖÖüŠć
ýĎî÷ŤĄ ĒúąöćÝćÖñĎšîĞćßčößî 1 ÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø) ìĊęđðŨî
ñĎšìøÜÙčèüčçĉ ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî ÿöćßĉÖ×ĂÜýĎî÷ŤĄ Ēúąöć
ÝćÖñĎšîĞćßčößî ñĎšìøÜÙčèüčçĉ
ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî

F öĊÖćøÖĞćĀîéïìïćì
2 ïìïćìĀîšćìĊę
ĀîšćìĊę ĒêŠĕöŠïĆîìċÖđðŨî
ÙüćöøĆïñĉéßĂï×ĂÜ
úć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø
ÙèąÖøøöÖćøýĎî÷ŤÝĆéÖćø
ÖĂÜìčîßčößî
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F ÖĞćĀîéïìïćìĀîšćìĊę
ßĆéđÝî ïĆîìċÖđðŨî
úć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø Ēúą
ÙèąÖøøöÖćøĄ ðäĉïĆêĉ
êćöïìïćìĀîšćìĊęĕöŠĕéš
ÙøïìčÖÙî

ĂÜÙŤÖø ìĊęđðŨîÿöćßĉÖýĎî÷ŤĄ Ēúą
öćÝćÖñĎšîĞćßčößî ñĎšìøÜÙčèüčçĉ
ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî ĒúąöĊÙĞćÿĆęÜ/
ðøąÖćýĒêŠÜêĆĚÜÙèąÖøøöÖćøĄ
ìĊęđðŨîðŦÝÝčïĆî ēé÷îć÷ĂĞćđõĂ
đðŨîñĎšúÜîćöĄ
F ÖĞćĀîéïìïćìĀîšćìĊę
ßĆéđÝî ïĆîìċÖđðŨîúć÷úĆÖþèŤ
ĂĆÖþø ĒúąÙèąÖøøöÖćøĄ
ðäĉïĆêĉêćöïìïćìĀîšćìĊęĕéšÙøï
ìčÖÙî

ÙŠćÙąĒîî
ìĊęĕéš

ìĊę

ĂÜÙŤðøąÖĂï/êĆüßĊĚüĆé

đÖèæŤÖćøðøąđöĉîĒúąÖćøÝĆéøąéĆïÖćøóĆçîćýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
1 ÙąĒîî
2 ÙąĒîî
3 ÙąĒîî

3 ÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćø F ðøąßčöðŘúą 1 - 2 ÙøĆĚÜ
ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî ĒúąöĊÖćøÝéïĆîìċÖøć÷Üćî
ÖćøðøąßčöìčÖÙøĆĚÜ

F ðøąßčöðŘúą 3 - 5 ÙøĆĚÜ
ĒúąöĊÖćøÝéïĆîìċÖøć÷Üćî
ÖćøðøąßčöìčÖÙøĆĚÜ

F ðøąßčöĂ÷ŠćÜîšĂ÷ðŘúą
6 ÙøĆĚÜ ĒúąöĊÖćøÝéïĆîìċÖ
øć÷ÜćîÖćøðøąßčöìčÖÙøĆĚÜ

4 ìĊęöć×ĂÜÿöćßĉÖýĎî÷Ť
ÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî

F öćÝćÖÿöćßĉÖìĊęđðŨî
ÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø øšĂ÷úą 50 – 59
×ĂÜÖúčŠö/ĂÜÙŤÖøĔîĀöĎŠïšćî/
ßčößî

F öćÝćÖÿöćßĉÖìĊęđðŨî
ÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø øšĂ÷úą 60 – 69
×ĂÜÖúčŠö/ĂÜÙŤÖøĔîĀöĎŠïšćî/
ßčößî

F öćÝćÖÿöćßĉÖìĊęđðŨîÖúčŠö/
ĂÜÙŤÖø øšĂ÷úą 70 ×ċĚîĕð×ĂÜ
ÖúčŠö/ĂÜÙŤÖøĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî

5 øąđïĊ÷ï×šĂïĆÜÙĆïýĎî÷Ť
ÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî

F öĊøąđïĊ÷ï×šĂïĆÜÙĆïđðŨî
úć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø ìĊęÖĞćĀîéēé÷
ÙèąÖøøöÖćøýĎî÷ŤĄ ĒêŠĕöŠĕéš
îĞćđ×šćìĊęðøąßčöÿöćßĉÖýĎî÷ŤĄ
ĀøČĂĕöŠñŠćîÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖ
ÿöćßĉÖýĎî÷ŤĄ

F öĊøąđïĊ÷ï×šĂïĆÜÙĆïđðŨî
úć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø ìĊęÖĞćĀîé
ēé÷ìĊęðøąßčöÿöćßĉÖýĎî÷ŤĄ
ĀøČĂĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖ
ìĊęðøąßčöÿöćßĉÖýĎî÷ŤĄ

F öĊøąđïĊ÷ï×šĂïĆÜÙĆïđðŨî
úć÷úĆÖþèŤĂĆÖþø ìĊęÖĞćĀîéēé÷ìĊę
ðøąßčöÿöćßĉÖýĎî÷ŤĄ ĀøČĂĕéšøĆï
ÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖìĊęðøąßčö
ÿöćßĉÖýĎî÷ŤĄ öĊÖćøðøĆïðøčÜĔĀš
đðŨîðŦÝÝčïĆîĒúąÿöćßĉÖðäĉïĆêĉ
êćöøąđïĊ÷ï

6 ÿëćîìĊęìĞćÖćø×ĂÜ
ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî

F öĊĂćÙćøìĊęìĞćÖćøĒïï
ßĆęüÙøćü ÙČĂ ĂćýĆ÷ĂćÙćøĀøČĂ
ïšćî×ĂÜïčÙÙúđðŨîìĊęìĞćÖćø
ēé÷ĕöŠöĊìĊęÝĆéđÖĘïđĂÖÿćøÖćø
éĞćđîĉîÜćî×ĂÜýĎî÷ŤĄ đðŨî
ÿĆéÿŠüî

F öĊĂćÙćøìĊęìĞćÖćøĒïï
ëćüø öĊðŜć÷ßČęĂýĎî÷ŤĄ
öĊðŜć÷ĒÿéÜ×šĂöĎúÖćø
éĞćđîĉîÜćî×ĂÜýĎî÷ŤĄ ĒêŠ
ĕöŠđðŨîðŦÝÝčïĆî (Āöć÷øüöëċÜ
ÖćøĔßšÿëćîìĊęøŠüöÖĆïÖúčŠö
ĂÜÙŤÖøĂČęî ė)

F öĊĂćÙćøìĊęìĞćÖćøĒïïëćüø
öĊðŜć÷ßČęĂýĎî÷ŤĄ ðŜć÷ĒÿéÜ×šĂöĎú
ÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜýĎî÷ŤĄ ìĊęđðŨî
ðŦÝÝčïĆî (Āöć÷øüöëċÜ ÖćøĔßš
ÿëćîìĊęøŠüöÖĆïÖúčŠö ĂÜÙŤÖøĂČęî ė)

F öĊÖćøÿĞćøüÝĒúąÝĆéìĞć
åćî×šĂöĎú×ĂÜÖĂÜìčîßčößî/
ÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø ĕöŠÙøïìčÖÖúčŠö
ìĊęöĊĂ÷ĎŠĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî Ēúą
ĕöŠđðŨîðŦÝÝčïĆî

F öĊÖćøÿĞćøüÝĒúąÝĆéìĞć
åćî×šĂöĎú×ĂÜÖĂÜìčî
ßčößî/ÖúčŠö/ĂÜÙŤÖøìĊęÝĆéêĆĚÜ
ēé÷ðøąßćßî ĒúąÖĂÜìčî
ìĊęđÖĉéÝćÖÖćøÿîĆïÿîčî
ÜïðøąöćèÝćÖõćÙøĆåĒúą
đĂÖßîìčÖÖúčŠö

F öĊÖćøÿĞćøüÝĒúąÝĆéìĞć
åćî×šĂöĎú×ĂÜÖĂÜìčîßčößî/
ÖúčŠö/ĂÜÙŤÖøìĊęÝĆéêĆĚÜēé÷
ðøąßćßî ĒúąÖĂÜìčîìĊęđÖĉéÝćÖ
ÖćøÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèÝćÖ
õćÙøĆåĒúąđĂÖßîìčÖÖúčŠö óøšĂö
ÝĆéìĞćåćî×šĂöĎúõćüąĀîĊĚÿĉî
ÙøĆüđøČĂî ĒúąđðŨîðŦÝÝčïĆî

F öĊÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú
úĎÖĀîĊĚ ĀøČĂÝĆéðøąđõìúĎÖĀîĊĚ

F öĊÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú
úĎÖĀîĊĚ ĒúąÝĆéðøąđõì
úĎÖĀîĊĚ

F öĊÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúúĎÖĀîĊĚ
ĒúąÝĆéðøąđõìúĎÖĀîĊĚ đðŨîĕðêćö
ĀúĆÖđÖèæŤìĊęÙèąÖøøöÖćø
ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîÖĞćĀîé

éšćîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø
7 ÖćøÿĞćøüÝĒúąÝĆéìĞć
åćî×šĂöĎúÖĂÜìčîßčößî

8 ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúúĎÖĀîĊĚ
ĒúąÝĆéðøąđõìúĎÖĀîĊĚ

ÙŠćÙąĒîî
ìĊęĕéš
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ที่

องคประกอบ/ตัวชี้วัด

9 กระบวนการปรับ
โครงสรางหนี้

F คณะกรรมการศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนมีการประชุมเพื่อ
หารือแนวทางการบริหาร
จัดการหนี้ของลูกหนี้

10 การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
ประจําป

F มีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ F มีการจัดทําแผน
เปนลายลักษณอักษร แตไม
ปฏิบตั กิ ารฯ เปนลายลักษณ
เปนปจจุบัน
อักษร เปนปจจุบัน และ
สามารถปฏิบัติตามแผนที่
กําหนดไวนอยกวารอยละ 30
ของกิจกรรมทั้งหมด
F มีการสมัครเขาสู
F มีการปรับเปลี่ยนสัญญา
กระบวนการปรับโครงสรางหนี้ หรือ จัดทําเมนูทางเลือก
ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนกําหนด
F อบรมใหความรูก ารสราง F อบรมใหความรู
วินัยทางการเงิน การจัดทํา
การสรางวินัยทางการเงิน
บัญชีครัวเรือนและสนับสนุน
การจัดทําบัญชีครัวเรือน
กิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ และสนับสนุนกิจกรรม
การบริหารจัดการหนี้ที่เปน
กิจกรรมที่สงเสริมอาชีพใหมี
รายไดเพิ่มขึ้น
F บริหารจัดการหนี้ไปสู
F บริหารจัดการหนี้ไปสู
1 ครัวเรือน 1 สัญญา หรือ
1 ครัวเรือน 1 สัญญา และ
บูรณาการการบริหารจัดการ
บูรณาการการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชน เพื่อสงเสริม
กองทุนชุมชน เพื่อสงเสริม
อาชีพและสรางรายไดใหกับคน อาชีพและสรางรายไดใหกับ
ในชุมชน
คนในชุมชน

11 การบริหารจัดการหนี้

12 การสนับสนุนครัวเรือน
เปาหมาย

13 กิจกรรมของศูนยจดั การ
กองทุนชุมชน
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เกณฑการประเมินและการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
F คณะกรรมการศูนย
จัดการกองทุนชุมชนมีการ
ประชุมเพื่อหารือแนวทาง
การบริหารจัดการหนี้ของ
ลูกหนี้ และเปนตัวกลางใน
การเจรจาระหวางลูกหนี้กับ
เจาหนี้

F คณะกรรมการศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนมีการประชุมเพื่อ
หารือแนวทาง การบริหารจัดการ
หนี้ของลูกหนี้แตละราย และเปน
ตัวกลางในการเจรจาระหวาง
ลูกหนี้กับเจาหนี้ เพือ่ ตกลงให
ความชวยเหลือ เชน การปรับลด
ดอกเบี้ย การยืดระยะเวลาการ
ผอนชําระคืน เปนตน
F มีการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ
เปนลายลักษณอกั ษร เปน
ปจจุบัน และสามารถปฏิบัติได
ตามแผนฯ มากกวารอยละ 30
ของกิจกรรมทั้งหมด
F มีการปรับเปลี่ยนสัญญา
และจัดทําเมนูทางเลือกตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนกําหนด
ใหกับลูกหนีแ้ ตละราย
F อบรมใหความรูก ารสราง
วินัยทางการเงิน การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน และสนับสนุนกิจกรรม
การบริหารจัดการหนี้ และเปน
กิจกรรมที่สงเสริมอาชีพใหมี
รายไดเพิ่มขึ้น เปนไปในลักษณะ
เงินทุนคืนกลุมฯ
F บริหารจัดการหนี้ไปสู
1 ครัวเรือน 1 สัญญา และ
บูรณาการการบริหารจัดการ
กองทุนชุมชน เพื่อสงเสริมอาชีพ
และสรางรายไดใหกับคนใน
ชุมชน พรอมสนับสนุนและ/หรือ
จัดสวัสดิการชุมชน

คาคะแนน
ที่ได

ที่

องคประกอบ/ตัวชี้วัด

เกณฑการประเมินและการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน

14 การฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษา F ปละ 1 ครั้ง

F ปละ 2 ครั้ง

คาคะแนน
ที่ได

F ปละ 3 ครั้งขึ้นไป

ดูงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
(คณะกรรมการศูนยฯ และ/
หรือสมาชิกไดรับ/เขารวม
การฝกอบรม/ศึกษาดูงาน/
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กลุม/ศูนยฯ /ฯลฯ)

15 การมีสวนรวมของสมาชิก
(เปนการมีสวนรวมของ
สมาชิกในการเขารวม
กิจกรรมของศูนยจดั การ
กองทุนชุมชน)
16 การติดตามและสนับสนุน
(ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ไดรับการติดตามและ
สนับสนุนจากหนวยงาน
ภาคีที่เกี่ยวของ)
ดานผลสัมฤทธิ์
17 การสงเสริมอาชีพ
ครัวเรือนเปาหมาย

F สมาชิกมีสวนรวม
นอยกวารอยละ 50 ของ
สมาชิกศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน

F สมาชิกมีสวนรวม
F สมาชิกมีสวนรวม มากกวา
รอยละ 50 - 75 ของสมาชิก รอยละ 75 ของสมาชิกศูนย
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
จัดการกองทุนชุมชน

F ไดรับการติดตามและ
สนับสนุน 1 – 2 ครั้ง /ป

F ไดรับการติดตามและ
สนับสนุน 3 – 4 ครั้ง/ป

F ไดรับการติดตามและ
สนับสนุน 5 ครั้งขึ้นไป/ป
พรอมนําคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะที่ไดรับไปจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ ที่เปนรูปธรรม

F สงเสริมอาชีพเดิม

F ตอยอดอาชีพเดิม เพือ่
สรางรายไดใหกับครัวเรือน
เปาหมาย

18 การบริหารจัดการหนี้
(ลดหนี้) ของครัวเรือน
เปาหมาย
19 การบริหารจัดการหนี้
(ปลดหนี้) ของครัวเรือน
เปาหมาย
20 การเปนศูนยจดั การ
กองทุนชุมชนตนแบบโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล

F ลดหนี้ได นอยกวา
รอยละ 10 ของครัวเรือน
เปาหมาย

F ลดหนี้ได รอยละ 10 39 ของครัวเรือนเปาหมาย

F ตอยอดอาชีพเดิมหรือเกิด
อาชีพใหม โดยการบูรณาการกับ
กลุม/องคกรที่มีอยูในชุมชน เพื่อ
สรางรายไดใหกับครัวเรือน
เปาหมาย
F ลดหนี้ไดตั้งแตรอยละ 40
ของครัวเรือนเปาหมาย

F ไมสามารถปลดหนี้ได

F ปลดหนี้ได นอยกวา
หรือเทากับ รอยละ 5 ของ
ครัวเรือนเปาหมาย

F ปลดหนี้ได มากกวารอยละ
5 ของครัวเรือนเปาหมาย

F เปนแหลงเรียนรูของคนใน
ชุมชนในเรื่องศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนตนแบบโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล

F เปนแหลงเรียนรูของคน
ในชุมชนและนอกชุมชนเรื่อง
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ตนแบบโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

F เปนแหลงเรียนรูของคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนเรื่องศูนย
จัดการกองทุนชุมชนตนแบบโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
สามารถถายทอดความรู
พรอมทั้งมีการจัดการความรู

จํานวนตัวชี้หลักที่ได 3 คะแนน (ขอ 1,4,7,8,9,11,12,13,15,17,18, และขอ 20)

25

เกณฑการจัดระดับการพัฒนาของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ระดับ 1 หมายถึง ศูนยจัดการกองทุนชุมชนที่มีผลงานตองปรับปรุงและพัฒนา
เงื่อนไข คือ ไดคะแนนต่ํากวา 36 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง ศูนยจัดการกองทุนชุมชนที่มีผลงานพอใช
เงื่อนไข คือ ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 37 – 47 คะแนน และได 3 คะแนนในตัวชี้วัดหลัก
จํานวน 5 – 8 ตัวขึ้นไป (ถาไมเปนไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 อยาง เปนระดับ 1)
ระดับ 3 หมายถึง ศูนยจัดการกองทุนชุมชนที่มีผลงานดี
เงื่อนไข คือ ตองไดคะแนนรวมตั้งแต 48 คะแนนขึ้นไป และได 3 คะแนนในตัวชี้วัดหลัก
จํานวน 9 ตัวขึ้นไป (ถาไมเปนไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 อยาง เปนระดับ 2)
คําอธิบายแบบประเมินผลและจัดระดับการพัฒนาของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
y ตัวชี้วัดที่ 2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน หมายถึง
บทบาทหนาที่คณะกรรมการศูนยฯ ที่เปนไปตามแนวทางการดําเนินงานของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
y ตัวชี้วัดที่ 6 อาคารที่ทําการแบบถาวร หมายถึง อาคารมีความมั่นคงแข็งแรง มีที่จัดเก็บเอกสารของ
ศูนยฯ ใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เปนสัดสวน และมีการจัดทําฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน แสดงไวที่ทําการของศูนย
จัดการกองทุนชุมชน เชน ปายที่ทําการ โครงสรางคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน และผลการบริหาร
จัดการหนี้ (ลดหนี้ /ปลดหนี้)
y ตัวชี้วัดที่ 7, 8 และ 9 เปนการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนผานกระบวนการบริหาร
จัดการหนี้ที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดไว
1) สํารวจ/จัดทําฐานขอมูลลูกหนี้ (ขอมูลลูกหนี้ของกลุม/องคกรการเงินชุมชน ภาวะหนี้สินครัวเรือน)
2) วิเคราะหขอมูล/จัดประเภทลูกหนี้ตามศักยภาพของลูกหนี้ และแบงกลุมลูกหนี้ตามวงเงินที่เปนหนี้
วิเคราะหขอมูลกองทุนชุมชน เกี่ยวกับสถานภาพของกลุม/องคกร/กองทุนการเงินทั้งหมดใน
หมูบาน/ชุมชน โดยวิเคราะหถึงที่มาของกองทุน วัตถุประสงคของกองทุน เงินทุนปจจุบัน สมาชิกกองทุน
คณะกรรมการกองทุน ระเบียบ/ขอบังคับ กิจกรรม การบริหารจัดการของกลุม รวมทั้งวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
ปญหา/ขอจํากัด และอุปสรรค เพื่อจะไดทราบถึงสถานการณของแตละกลุม/องคกร/กองทุนการเงินที่มีอยูใน
หมูบาน/ชุมชน และทราบถึงแหลงเงินทุนในหมูบาน/ชุมชน
วิเคราะหขอมูลลูกหนี้ โดยนําขอมูลลูกหนี้ทั้งหมดของแตละกลุม/กองทุนที่เปนสมาชิกของศูนย
จัดการกองทุนชุมชนมาวิเคราะหหนี้และศักยภาพของลูกหนี้ทั้งหมดแตละราย
จัดประเภทลูกหนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละพื้นที่ โดยอาจจะพิจารณาจากจํานวนยอด
หนี้ทั้งหมดของลูกหนี้เปนรายครัวเรือน และมาจัดเปนกลุมตามจํานวนยอดหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้
3) กระบวนการปรับโครงสรางหนี้ (หาขอตกลงรวมกันของคณะกรรมการศูนยจัดการฯ ในเรื่องของ
อัตราดอกเบี้ย การยืดระยะเวลาการผอนชําระคืน ทั้งนี้ตองไมขัดตอระเบียบขอบังคับของกลุม/องคกรการเงิน
ในชุมชนที่เปนสมาชิกฯ และขึ้นอยูกับแนวทางการบริหารจัดการของคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน)
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y êĆüßĊĚüĆéìĊę 10 ÙŠćÙąĒîîìĊę 3 “ÿćöćøëðäĉïĆêĉĕéšêćöĒñîĕöŠîšĂ÷ÖüŠćøšĂ÷úą 30 ×ĂÜÖĉÝÖøøöìĆĚÜĀöé”
Āöć÷ëċÜ ĀćÖĔîĒñîðäĉïĆêĉÖćøÖĞćĀîéĕüš 10 ÖĉÝÖøøö êšĂÜðäĉïĆêĉĕéšĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 3 ÖĉÝÖøøö đðŨîêšî
y êĆüßĊĚüĆéìĊę 11 ÙŠćÙąĒîîìĊę 3 Āöć÷ëċÜ êšĂÜéĞćđîĉîÖćøĕéšÙøïìĆĚÜ 2 ÖĉÝÖøøö
y êĆüßĊĚüĆéìĊę 12 ÙŠćÙąĒîîìĊę 3 Āöć÷ëċÜ êšĂÜéĞćđîĉîÖćøĕéšÙøïìĆĚÜ 2 ÖĉÝÖøøö ĒúąđðŨîĕðêćö
ĒîüìćÜìĊęÖøöĄ ÖĞćĀîééšü÷
y êĆüßĊĚüĆéìĊę 13 ÙŠćÙąĒîîìĊę 3 Āöć÷ëċÜ êšĂÜéĞćđîĉîÖĉÝÖøøöÙøïìĆĚÜ 2 ÖĉÝÖøøö ĒúąìćÜýĎî÷ŤÝĆéÖćø
ÖĂÜìčîßčößîöĊÖćøÿîĆïÿîčîĒúą/ĀøČĂÝĆéÿüĆÿéĉÖćøßčößî ÝċÜÝąĕéšÙŠćÙąĒîîìĊęøąéĆï 3
ìĆĚÜîĊĚ ÖćøÝĆéÿüĆÿéĉÖćøßčößî Āöć÷ëċÜ ÿöćßĉÖ (ÖúčŠö) ĒÝšÜÙüćöðøąÿÜÙŤĔĀšýĎî÷ŤĄ đðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćø
ÝĆéÿüĆÿéĉÖćøĔîõćóøüö×ĂÜßčößîđóČęĂĔĀšÖćøÝĆéÿüĆÿéĉÖćøöĊÙüćöÙøĂïÙúčöìĆĚÜßčößî ēé÷ÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø/ÖĂÜìčî
ìĊęđðŨîÿöćßĉÖýĎî÷ŤĄ öĊ×šĂêÖúÜøŠüöÖĆîĒúąöĂïĔĀšýĎî÷ŤĄ đðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøēé÷ýĎî÷ŤĄ ÝąîĞćñúÖĞćĕøìĊęĕéšÝćÖÖćø
éĞćđîĉîÜćî öćÝĆéÿøøđðŨîÿüĆÿéĉÖćøĔĀšÖĆïÙîìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜÖúčŠöÖĂÜìčîìĊęđðŨîÿöćßĉÖýĎî÷ŤĄ Ēúąßčößî đßŠî
áćðîÖĉÝÿÜđÙøćąĀŤ ÿüĆÿéĉÖćøñĎšÿĎÜĂć÷č ÙîéšĂ÷ēĂÖćÿ/ÙîóĉÖćø ÖćøóĆçîćĂćßĊó ÖćøýċÖþć ÖĂÜìčîÿüĆÿéĉÖćø
ĀøČĂÖĉÝÖøøöÿćíćøèðøąē÷ßîŤ đóČęĂßčößî đðŨîêšî
y êĆüßĊĚüĆéìĊę 14 Öćøđ×šć øŠüöòřÖĂïøö/ÿĆööîć/ýċÖþćéĎÜ ćîìĊęđ ÖĊę÷üÖĆïÖćøóĆçîćýĎî÷ŤÝĆéÖćø
ÖĂÜìčîßčößî Āöć÷ëċÜ ÙèąÖøøöÖćøýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîĒúą/ĀøČĂÿöćßĉÖĕéšøĆï/đ×šćøŠüöÖćøòřÖĂïøö/
ÿĆööîć/ýċÖþćéĎÜćî/ĒúÖđðúĊę÷îđøĊ÷îøĎšøąĀüŠćÜÖúčŠö/ÿëćïĆîĄ/đÙøČĂ×Šć÷ĂČęî ė ×ĂÜÙèąÖøøöÖćøĄ ĀøČĂÿöćßĉÖ
y êĆ üßĊĚ üĆ éìĊę 15 ÖćøöĊ ÿŠü îøŠü ö×ĂÜÿöćßĉ Ö Āöć÷ëċ Ü ÖćøöĊ ÿŠü îøŠü ö×ĂÜÿöćßĉÖ ĔîÖćøđ×š ćøŠü ö
ÖĉÝÖøøöêćöĒñîðäĉïĆêĉÖćøðøąÝĞćðŘ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
y êĆüßĊĚüĆéìĊę 16 ÖćøêĉéêćöĒúąÿîĆïÿîčî Āöć÷ëċÜ ýĎî÷ŤÝĆéÖćøìčîßčößî ĕéšøĆïÖćøêĉéêćöĒúą
ÿîĆïÿîčîÝćÖĀîŠü÷ÜćîõćÙĊìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ Ăćìĉ óĆçîćßčößî /ÿëćïĆîÖćøđÜĉî /Ăïê./ĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ đðŨîêšî
y êĆ üßĊĚ üĆéìĊę 17 ÖćøÿŠ Üđÿøĉ öĂćßĊóÙøĆ üđøČĂîđðŜćĀöć÷ Āöć÷ëċÜ ÖćøÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčîĂćßĊóĔĀš
ÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷ìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ “ÿĞćîċÖéĊ ĒñîéĊ ïøĉĀćøĀîĊĚĕéš” öĊĂćßĊó øć÷ĕéšđóĉęö×ċĚî
ēé÷ÖćøêŠĂ÷ĂéĂćßĊóđéĉö×ĂÜÙøĆüđøČĂî ĒúąÿøšćÜĂćßĊóĔĀöŠĔĀšĒÖŠÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷
y êĆüßĊĚüĆéìĊę 18 úéĀîĊĚ Āöć÷ëċÜ ÖćøìĊęÙøĆüđøČĂîöĊĀîĊĚÿĉîÙÜÙšćÜúéúÜ đöČęĂđ×šćÿĎŠÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ
×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
ÖøèĊìĊę 1 ÙøĆüđøČĂîîć÷ Ö. đ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĒúšüÝĞćîüî÷ĂéĀîĊĚ×ĂÜÙøĆüđøČĂî
úéúÜ đßŠî ÷ĂéĀîĊĚøüö 30,000 ïćì ÿŠÜßĞćøą 2 đéČĂî ÷ĂéĀîĊĚÝċÜúÜÝćÖ 30,000 ïćì
ÖøèĊìĊę 2 đöČęĂøüöÿĆââćĒúšüĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷úéúÜ đßŠî ÙøĆüđøČĂîîć÷ Ö. đðŨîĀîĊĚøüö 3 ÿĆââć ēé÷
ĒïŠÜđðŨî
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- ÖĎš÷ČöÖĂÜìčîĀöĎŠïšćîĒúąßčößîđöČĂÜ ÝĞćîüî 20,000 ïćì ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ 6 ïćì ÷ĂéĀîĊĚøüö
éĂÖđïĊĚ÷ 21,200 ïćì
- ÖĎš÷ČöÖúčŠöĂĂöìøĆó÷ŤđóČęĂÖćøñúĉê ÝĞćîüî 20,000 ïćì ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ 12 ïćì ÷ĂéĀîĊĚøüö
éĂÖđïĊĚ÷ 22,400 ïćì
- ÖĎš÷ČöÖĂÜìčîĂćßĊó ÝĞćîüî 20,000 ïćì ĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ 3 ïćì ÷ĂéĀîĊĚøüöéĂÖđïĊĚ÷
20,600 ïćì
đöČęĂøüöĀîĊĚĒúšü ĀćÖêšĂÜßĞćøąĀîĊĚÝĞćîüîøüöđðŨî 64,200 ïćì ĒêŠđöČęĂđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćø
ïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ ēé÷ÖĂÜìčîĀöĎŠïšćîĒúąßčößîđöČĂÜ đðŨîđÝšćõćóĀúĆÖĔîÖćøĔĀšÖĎš÷ČöàċęÜöĊĂĆêøćéĂÖđïĊĚ÷ 6 ïćì
ÝćÖđéĉö÷ĂéßĞćøąĀîĊĚ 64,200 ïćì đĀúČĂđóĊ÷Ü 63,600 ïćì ÿćöćøëúéÝĞćîüî÷ĂéßĞćøąĀîĊĚĕéš 600 ïćì
y êĆüßĊĚüĆéìĊę 19 ðúéĀîĊĚ Āöć÷ëċÜ ÖćøìĊęÙøĆüđøČĂîĕöŠöĊĀîĊĚÿĉîÙÜÙšćÜ đöČęĂđ×šćÿĎŠÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ
×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
ÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷ Āöć÷ëċÜ ÙøĆüđøČĂîìĊęÿćöćøëïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕéš ĔîðŘ ó.ý. 2560 , 2561
y êĆüßĊĚüĆéìĊę 20 ĀúĆÖíøøöćõĉïćú (4 ĀúĆÖÖćøÿĞćÙĆâ 10 ĀúĆÖÖćø÷ŠĂ÷) ðøąÖĂïéšü÷
1. ĀúĆÖîĉ÷öðøąßćíĉðĕê÷ (Democratic Value)
y ĀúĆÖÙüćöøĆïñĉéßĂï/ÿćöćøëêøüÝÿĂïĕéš
y ĀúĆÖÙüćöēðøŠÜĔÿ/đðŗéđñ÷
y ĀúĆÖîĉêĉíøøö
y ĀúĆÖÙüćöđÿöĂõćÙ
2. ĀúĆÖðøąßćøĆå (Participatory State)
y ĀúĆÖÖćøöĊÿŠüîøŠüö
y ĀúĆÖÖćøÖøąÝć÷ĂĞćîćÝ
3. ĀúĆÖÙüćöøĆïñĉéßĂïìćÜÖćøïøĉĀćø (Administrative Responsibility)
y ĀúĆÖÙčèíøøö
4. ĀúĆÖÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĒîüĔĀöŠ (New Public Management)
y ĀúĆÖðøąÿĉìíĉñú
y ĀúĆÖðøąÿĉìíĉõćó
y ĀúĆÖÖćøêĂïÿîĂÜ
ÖćøđðŨîýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîêšîĒïïēé÷÷ċéĀúĆÖíøøöćõĉïćú
ÙŠćÙąĒîîìĊę 1 ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîöĊÖćøïøĉĀćøêćöĀúĆÖíøøöćõĉïćú ÝĞćîüî 1 - 2 ×šĂ
ÙŠćÙąĒîîìĊę 2 ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîöĊÖćøïøĉĀćøêćöĀúĆÖíøøöćõĉïćú ÝĞćîüî 3 - 4 ×šĂ
ÙŠćÙąĒîîìĊę 3 ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîöĊÖćøïøĉĀćøêćöĀúĆÖíøøöćõĉïćú ÝĞćîüî 5 ×šĂ×ċĚîĕð
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แบบรายงานผลการประเมินการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ผลการประเมินการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน..................................หมูที่.......ตําบล .....................อําเภอ......................... จังหวัด.............................
ผลการประเมิน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน

ตัวชี้วดั

คาคะแนน

1. ที่มาของคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
2. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
3. การประชุมคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
4. ที่มาของสมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชน
5. ระเบียบขอบังคับศูนยจดั การกองทุนชุมชน
6. สถานที่ทําการของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
7. การสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
8. การวิเคราะหขอมูลลูกหนี้และจัดประเภทลูกหนี้
9. กระบวนการปรับโครงสรางหนี้
10. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
11. การบริหารจัดการหนี้
12. การสนับสนุนครัวเรือนเปาหมาย
13. กิจกรรมของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
14. การฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน
15. การมีสวนรวมของสมาชิก
16. การติดตามและสนับสนุน
17. การสรางอาชีพครัวเรือนเปาหมาย
18. การบริหารจัดการหนีค้ รัวเรือน (ดานการลดหนี้)
19. การบริหารจัดการหนีค้ รัวเรือน (ดานการปลดหนี้)
20. การเปนศูนยจัดการกองทุนชุมชนตนแบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

รวมคาคะแนน
จํานวนตัวชี้วัดหลักที่ได 3 คะแนน
(ขอ 1,4,7,8,9,11,12,13,15,17,18 และ 20)

........ตัว

ผลการจัดระดับการพัฒนา

ระดับ ........

(ลงชื่อ)......................................................
(.....................................................)
ตําแหนง ...........................................................
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-2ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
สิ่งที่ตองปรับปรุง/แกไข…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ..…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

(หมายเหตุ อําเภอรายงานผลใหจังหวัดทราบ ภายใน 15 มีนาคม 2562)
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แบบสรุปผลการประเมินการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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è·Õ 4
Ê‹Ç¹
ตัวชี้วัดงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการพั ฒนาชุ ม ชนดํ าเนิ น การส ง เสริ ม การออม และส ง เสริ มการบริ ห ารจั ด การทุ นชุ มชนให มี
ประสิ ทธิภาพ มีธรรมาภิบาล และส งเสริมการบูรณาการกองทุนเพื่ อแก ไขป ญหาหนี้ สิ น ซึ่งในป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไดดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
สงเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน โดยดําเนินกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ดวยการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนศูนยจัดการกองทุนชุมชน เพื่อเสริมสรางคณะกรรมการและสมาชิกศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนใหเกิดการตระหนักรูและสามารถถายทอดความรูดานการบริหารจัดการการเงินชุมชน และเปนกลไก
ที่เขมแข็งในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ เพื่อแกไขปญหาหนี้ของครัวเรือนดวยการบริหารจัดการหนี้ไปสู
1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยการสงเสริมการบริหารจัดการหนี้และหนุนเสริมสัมมาชีพ สรางวินัยทางการเงินใหกั บ
ประชาชน สรางแรงจูงใจในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน วางแผนการใชจายทางการเงิน สงเสริมการออม
สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดทําแผนการบริหารจัดการหนี้ของครัวเรือน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดเปาหมายความสําเร็จ จํานวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบดวย ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ จํานวน 1 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ จํานวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

êĆüßĊĚüĆéìĊę 1 : ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęÿćöćøëĒÖšĕ×ðŦâĀćĀîĊĚÿĉî 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć
เกณฑการวัดความสําเร็จ : มีการบริหารจัดการหนี้ใหเหลือสัญญาเงินกูเพียง 1 สัญญา ตอ 1 ครัวเรือน
จํานวน 12,824 ครัวเรือน จากครัวเรือนเปาหมายที่เปนหนี้จากกลุม/องคกร/กองทุนการเงินในหมูบาน/ชุมชน
ซ้ําซอนกันหลายสัญญา โดยมีเกณฑในการวัดความสําเร็จ ดังนี้
1. ครัวเรือนที่เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้ตองเขารวมดวยความสมัครใจหรือไดรับ
การคัดเลือกและลงทะเบียนครัวเรือนกับคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
2. ครัวเรือนที่เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้สามารถบริหารจัดการหนี้ใหเหลือเพียง
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
3. ครัวเรือนที่เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้มีแผนการบริหารจัดการหนี้
4. ครัวเรือนที่เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้ตองมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน
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ระยะเวลาการดําเนินงาน : ดําเนินการในไตรมาส 2 - 3
วิธีการจัดเก็บขอมูล : 1. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ รายงานผลผานระบบบริหารงบประมาณ
และบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) เมื่อดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ
2. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ รายงานผลตามแบบรายงานการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ผานชองทางไลนเจาหนาที่งานพัฒนาทุน และระบบสํานักงานอัตโนมัติ
(OA) ของกลุมงานสงเสริมองคกรการเงินชุมชน จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2562 และ
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนกรกฏาคม 2562

รายละเอียดคาเปาหมายตามตัวชี้วัด :
เขตตรวจราชการ/จังหวัด
1. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
นครปฐม
รวม
2. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงหบุรี
อางทอง
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
รวม
3. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
รวม
4. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
รวม
5. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
รวม

ศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน
(แหง)

จํานวนครัวเรือน
ที่สามารถแกปญ
 หาหนีส้ ิน
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(ครัวเรือน)

6
7
6
7
26

84
97
83
96
360

8
11
7
7
16
13
62

110
154
97
97
221
182
861

13
10
14
37

180
138
193
511

9
8
4
4
25

124
112
55
56
347

11
11
9
31

152
151
128
431
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เขตตรวจราชการ/จังหวัด
6. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2
จันทบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
สระแกว
รวม
7. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สุราษฏรธานี
สงขลา
รวม
8. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
กระบี่
ตรัง
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
รวม
9. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
นราธิวาส
ปตตานี
ยะลา
รวม
10. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เลย
หนองคาย
หนองบัวลําภู
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ศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน
(แหง)

จํานวนครัวเรือน
ที่สามารถแกปญ
 หาหนีส้ ิน
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(ครัวเรือน)

10
8
5
7
10
40

140
110
69
98
138
555

8
26
11
20
16
81

110
364
152
278
221
1,125

8
10
8
5
5
7
43

111
140
110
70
69
100
600

13
12
8
33

180
166
110
456

14
9
6

193
124
83

เขตตรวจราชการ/จังหวัด
อุดรธานี
บึงกาฬ
รวม
11. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
รวม
12. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กาฬสินธุ
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
รวม
13. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย
สุรินทร
รวม
14. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
อุบลราชธานี
รวม
15. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เชียงใหม
ลําพูน
ลําปาง
แมฮองสอน
รวม

ศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน
(แหง)
21
8
58

จํานวนครัวเรือน
ที่สามารถแกปญ
 หาหนีส้ ิน
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(ครัวเรือน)
290
110
800

12
7
18
37

173
97
249
519

18
27
13
20
78

250
378
180
276
1,084

18
32
28
17
95

250
442
387
235
1,314

8
26
9
27
70

110
359
125
373
967

26
8
13
7
54

359
112
180
97
748
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เขตตรวจราชการ/จังหวัด
16. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เชียงราย
นาน
พะเยา
แพร
รวม
17. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
สุโขทัย
อุตรดิตถ
รวม
18. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
กําแพงเพชร
นครสวรรค
พิจิตร
อุทัยธานี
รวม
รวมทั้งสิ้น
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ศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน
(แหง)

จํานวนครัวเรือน
ที่สามารถแกปญ
 หาหนีส้ ิน
1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(ครัวเรือน)

18
15
10
8
51

251
207
139
112
709

11
12
12
9
9
53

154
166
166
124
127
737

11
16
12
11
50
924

154
224
170
152
700
12,824
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เกณฑก ารวัดความสํา เร็ จ : ศูนยจัดการกองทุนชุมชน รอยละ 75 (หรือจํานวนไมนอยกวา 693 แห ง)
สามารถดําเนินการบริหารจัดการหนี้ไดตามเกณฑที่กําหนด โดยมีเกณฑในการวัดความสําเร็จ ดังนี้
1. สํารวจ/จัดทําทะเบียนลูกหนี้ครัวเรือน
2. วิเคราะหขอมูลลูกหนี้และจัดประเภทลูกหนี้
3. ดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ครัวเรือนเปาหมาย
4. ศูนยจัดการกองทุนชุมชนมีแผนการบริหารจัดการหนี้
5. ศูนยจัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ใหกับครัวเรือนเปาหมาย
ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

ระยะเวลาการดําเนินงาน : ดําเนินการในไตรมาส 2 - 3
วิธีการจัดเก็บขอมูล : 1. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ รายงานผลผานระบบบริหารงบประมาณ
และบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) เมื่อดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ
2. สํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ รายงานผลตามแบบรายงานการบริ หาร
จัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ผานชองทางไลนเจาหนาที่งานพัฒนาทุน หรือระบบสํานักงานอัตโนมัติ
(OA) ของกลุมงานสงเสริมองคกรการเงินชุมชน ภายในเดือนสิงหาคม 2562
3. สํานักพัฒนาทุ นและองคการเงินชุมชน สรุปผลการดําเนินงานเปนภาพรวมตาม
ตัวชี้วัดเสนอผูบริหารและสําเนาสงกองแผนงาน ภายในเดือนกันยายน 2562
รายละเอียดคาเปาหมายตามตัวชี้วัด :
เขตตรวจราชการ/จังหวัด
1. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
นครปฐม
รวม
2. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงหบุรี
อางทอง
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
รวม
3. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
รวม

ศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน
(แหง)

รอยละ 75 ของศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนสามารถ
บริหารจัดหนีไ้ ดตามเกณฑ
ที่กําหนด (แหง)

6
7
6
7
26

5
5
5
5
20

8
11
7
7
16
13
62

6
8
5
5
12
10
46

13
10
14
37

10
8
11
29

37

เขตตรวจราชการ/จังหวัด
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4. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
รวม
5. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
รวม
6. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2
จันทบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
สระแกว
รวม
7. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สุราษฏรธานี
สงขลา
รวม
8. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
กระบี่
ตรัง
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สตูล
รวม

ศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน
(แหง)

รอยละ 75 ของศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนสามารถ
บริหารจัดหนีไ้ ดตามเกณฑ
ที่กําหนด (แหง)

9
8
4
4
25

7
6
3
3
19

11
11
9
31

8
8
7
23

10
8
5
7
10
40

8
6
4
5
8
31

8
26
11
20
16
81

6
20
8
15
12
61

8
10
8
5
5
7
43

6
8
6
4
4
5
33

เขตตรวจราชการ/จังหวัด
9. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
นราธิวาส
ปตตานี
ยะลา
รวม
10. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เลย
หนองคาย
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
บึงกาฬ
รวม
11. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
รวม
12. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กาฬสินธุ
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
รวม
13. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย
สุรินทร
รวม
14. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ

ศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน
(แหง)

รอยละ 75 ของศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนสามารถ
บริหารจัดหนีไ้ ดตามเกณฑ
ที่กําหนด (แหง)

13
12
8
33

10
9
6
25

14
9
6
21
8
58

11
7
5
16
6
45

12
7
18
37

9
5
14
28

18
27
13
20
78

14
20
10
15
59

18
32
28
17
95

14
24
21
13
72

8
26

6
20

39

เขตตรวจราชการ/จังหวัด
ยโสธร
อุบลราชธานี
รวม
15. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เชียงใหม
ลําพูน
ลําปาง
แมฮองสอน
รวม
16. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เชียงราย
นาน
พะเยา
แพร
รวม
17. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ตาก
พิษณุโลก
เพชรบูรณ
สุโขทัย
อุตรดิตถ
รวม
18. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
กําแพงเพชร
นครสวรรค
พิจิตร
อุทัยธานี
รวม
รวมทั้งสิ้น
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ศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน
(แหง)
9
27
70

รอยละ 75 ของศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนสามารถ
บริหารจัดหนีไ้ ดตามเกณฑ
ที่กําหนด (แหง)
7
20
53

26
8
13
7
54

20
6
10
5
41

18
15
10
8
51

14
11
8
6
39

11
12
12
9
9
53

8
9
9
7
7
40

11
16
12
11
50
924

8
12
9
8
37
701

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 : พัฒนาการจังหวัด
ตัวชี้วัด :

รอยละของครัวเรือนเปาหมายที่เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได

หนวยวัด :

รอยละ

เหตุผลในการวัด :
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 20 ป ประเด็นยุทธที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
“การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง” ซึ่งเปนการสงเสริม
การปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว
การเงินและอาชีพ เพื่อปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพ
ความเปนอยู ข องสมาชิ กในครอบครัว ซึ่งปญหาหนี้สิ นครั ว เรื อนเป นป ญหาที่ สํ า คัญ และป จจั ยเสี่ ย งที่ ส ง
ผลกระทบตอเสถียรภาพทางสั งคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ จึงจําเปนที่จะตองเสริ มสรา ง
ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง โดยการสงเสริ มการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหครัวเรือน/ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง อันเปนการพัฒนาโครงสราง
ทางสังคมควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจไดอยางแทจริง
เกณฑการใหคะแนน : แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

เกณฑการใหคะแนน

1

ไมนอยกวารอยละ 60

2

ไมนอยกวารอยละ 70

3

ไมนอยกวารอยละ 80

4

ไมนอยกวารอยละ 90

5

รอยละ 100

หมายเหตุ วัดจากรอยละของเปาหมายที่กรมฯ กําหนดไว ซึ่งเปนครัวเรือนที่สามารถการบริหารจัดการหนี้
โดยศูนยจัดการกองทุนชุมชนเปนผูขับเคลื่อน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560, 2561 และครัวเรือนที่เขาสูกระบวนการ
บริหารจัดการหนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดคาเปาหมายตามตัวชี้วัด :
ศูนยจัดการ
ฐานขอมูลครัวเรือนเปาหมาย
กองทุนชุมชน
ป 2560
ป 2561
ป 2562
(แหง)
1. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
นนทบุรี
6
66
84
84
ปทุมธานี
7
75
97
97
สมุทรปราการ
6
68
83
83
นครปฐม
7
75
96
96
รวม
26
2. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน
ชัยนาท
8
88
110
110
ลพบุรี
11
121
154
154
สิงหบุรี
7
75
97
97
อางทอง
7
77
97
97
พระนครศรีอยุธยา
16
192
221
221
สระบุรี
13
198
182
182
รวม
62
3. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
กาญจนบุรี
13
215
180
180
ราชบุรี
10
118
138
138
สุพรรณบุรี
14
167
193
193
รวม
37
4. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
เพชรบุรี
9
179
124
124
ประจวบคีรีขันธ
8
86
112
112
สมุทรสาคร
4
42
55
55
สมุทรสงคราม
4
42
56
56
รวม
25
5. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1
ฉะเชิงเทรา
11
157
152
152
ชลบุรี
11
119
151
151
ระยอง
9
103
128
128
รวม
31
เขตตรวจราชการ/
จังหวัด
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รวม

เปาหมาย
ตัวชี้วัดป 2562

234
269
234
267

85
97
85
97

308
429
269
271
634
562

112
155
97
98
230
206

575
394
553

211
143
201

427
310
152
154

158
112
55
56

461
421
359

168
152
130

ศูนยจัดการ
ฐานขอมูลครัวเรือนเปาหมาย
กองทุนชุมชน
ป 2560
ป 2561
ป 2562
(แหง)
6. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2
จันทบุรี
10
116
140
140
ตราด
8
99
110
110
นครนายก
5
57
69
69
ปราจีนบุรี
7
77
98
98
สระแกว
10
124
138
138
รวม
40
7. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร
8
126
110
110
นครศรีธรรมราช
26
291
364
364
พัทลุง
11
187
152
185
สุราษฏรธานี
20
294
278
278
สงขลา
16
212
221
221
รวม
81
8. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
กระบี่
8
85
111
111
ตรัง
10
135
140
140
พังงา
8
104
110
110
ภูเก็ต
5
92
70
70
ระนอง
5
59
69
69
สตูล
7
86
100
100
รวม
43
9. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
นราธิวาส
13
152
180
180
ปตตานี
12
150
166
166
ยะลา
8
85
110
110
รวม
33
10. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เลย
14
170
193
193
หนองคาย
9
97
124
124
หนองบัวลําภู
6
97
83
83
อุดรธานี
21
229
290
290
บึงกาฬ
8
86
110
110
รวม
58
เขตตรวจราชการ/
จังหวัด

รวม

เปาหมาย
ตัวชี้วัดป 2562

396
319
195
273
400

144
116
71
99
145

346
1,019
491
850
654

127
369
180
310
238

307
415
324
232
197
286

111
151
118
85
71
104

512
482
305

186
175
110

556
345
263
809
306

202
125
95
295
110
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ศูนยจัดการ
ฐานขอมูลครัวเรือนเปาหมาย
กองทุนชุมชน
ป 2560
ป 2561
ป 2562
(แหง)
11. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
นครพนม
12
290
173
173
มุกดาหาร
7
84
97
97
สกลนคร
18
196
249
249
รวม
37
12. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กาฬสินธุ
18
277
250
250
ขอนแกน
27
408
378
378
มหาสารคาม
13
156
180
180
รอยเอ็ด
20
349
276
276
รวม
78
13. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
ชัยภูมิ
18
202
250
250
นครราชสีมา
32
355
442
442
บุรีรัมย
28
308
387
387
สุรินทร
17
210
235
235
รวม
95
14. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
อํานาจเจริญ
8
91
110
110
ศรีสะเกษ
26
594
359
359
ยโสธร
9
97
125
125
อุบลราชธานี
27
394
373
373
รวม
70
15. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
เชียงใหม
26
296
359
359
ลําพูน
8
279
112
112
ลําปาง
13
141
180
180
แมฮองสอน
7
75
97
97
รวม
54
16. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เชียงราย
18
250
251
251
นาน
15
245
207
207
พะเยา
10
163
139
139
แพร
8
148
112
112
เขตตรวจราชการ/
จังหวัด
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รวม

เปาหมาย
ตัวชี้วัดป 2562

636
278
694

236
101
251

777
1,164
516
901

284
426
187
331

702
1,239
1,082
680

254
448
392
247

311
1,312
347
1,140

113
487
126
416

1,014
503
501
269

368
188
180
97

752
659
441
372

274
242
162
137

ศูนยจัดการ
ฐานขอมูลครัวเรือนเปาหมาย
กองทุนชุมชน
ป 2560
ป 2561
ป 2562
(แหง)
รวม
51
17. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ตาก
11
188
154
154
พิษณุโลก
12
367
166
166
เพชรบูรณ
12
180
166
166
สุโขทัย
9
133
124
124
อุตรดิตถ
9
183
127
127
รวม
53
18. เขตตรวจราชการ : กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
กําแพงเพชร
11
155
154
154
นครสวรรค
16
226
224
224
พิจิตร
12
130
170
170
อุทัยธานี
11
121
152
152
รวม
50
รวมทั้งสิ้น
924
เขตตรวจราชการ/
จังหวัด

รวม

เปาหมาย
ตัวชี้วัดป 2562

496
699
512
381
437

182
262
187
139
160

463
674
470
425

169
245
170
154
14,000

หมายเหตุ : ฐานคิดเปาหมายตัวชี้วัดแตละจังหวัด คิดจากฐานขอมูลผลการบริหารจัดการหนี้ ป 2560, 2561
และครัวเรือนเปาหมายที่เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้ ป 2562
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การรายงานผล

การรายงานผลกิจกรรมตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้
(หนวยดําเนินการ : ระดับจังหวัด)
จังหวัดสรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแบบประเมินผลสําหรับผูรวมโครงการ
1) สวนที่ 1 “ความรูความเขาใจ การนําไปใชประโยชน และความพึงพอใจ”
2) สวนที่ 2 การเก็บขอมูล “ผลการดําเนินงาน” สําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
และรายงานผลผานระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and
Project Management : BPM) เมื่อดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2561
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
(หนวยดําเนินการ : ระดับอําเภอ)
y อําเภอสรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1. แบบประเมินผลสําหรับผูรวมโครงการ
1) สวนที่ 1 “ความรูความเขาใจ การนําไปใชประโยชน และความพึงพอใจ”
2) สวนที่ 2 การเก็บขอมูล “ผลการดําเนินงาน” สําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
2. แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
3. แบบรายงานผลกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แบบ 2)
y อําเภอรายงานผลการดําเนินกิจกรรมฯ ใหจังหวัดทราบ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ
- ศูนยจัดการกองทุนชุมชน (จัดตั้งในป 2551 – 2556) จํานวน 479 แหง
รายงานผลภายในเดือนมีนาคม 2562
- ศูนยจัดการกองทุนชุมชน (จัดตั้งในป 2560) จํานวน 445 แหง
รายงานผลภายในเดือนพฤษภาคม 2562
y จังหวัดติดตามเรงรัดและตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
y จังหวัดรวบรวมและสรุปผลการดําเนินกิจกรรมใหกรมฯ ทราบ ผานระบบบริหารงบประมาณ
และบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) และรายงานผ า นช อ งทางไลน
เจาหนาที่งานพัฒนาทุน หรือระบบสํานักงานอัตโนมัติ (OA) ของกลุมงานสงเสริมองคกรการเงินชุมชน ดังนี้
- ศูนยจัดการกองทุนชุมชน (จัดตั้งในป 2551 – 2556) จํานวน 479 แหง
รายงานผลภายในเดือนมีนาคม 2562
- ศูนยจัดการกองทุนชุมชน (จัดตั้งในป 2560) จํานวน 445 แหง
รายงานผลภายในเดือนพฤษภาคม 2562
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การรายงานผลการดําเนินงาน (ตัวชี้วัด)
1. รายงานผลความกาวหนาการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (แบบ 1)
รายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน พรอมแนบรายชื่อครัวเรือนที่เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้
และสามารถบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (แบบ 2) ในกรณีที่มีความกาวหนาในการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ของศูนยจัดการกองทุนชุมชนในแตละเดือน) โดยเริ่มรายงานตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ - กรกฎาคม 2562
2. รายงานผลกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ 3)
รายงานผลใหกรมฯ ทราบ เมื่อดําเนินกิจกรรมศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี
แผนดี บริหารหนี้ได” แลวเสร็จ ตามหวงระยะเวลาที่กรมฯ กําหนด ดังนี้
- ศูนยจัดการกองทุนชุมชน (จัดตั้งในป 2551 – 2556) จํานวน 479 แหง
รายงานผลภายในเดือนมีนาคม 2562
- ศูนยจัดการกองทุนชุมชน (จัดตั้งในป 2560) จํานวน 445 แหง
รายงานผลภายในเดือนพฤษภาคม 2562
3. รายงานผลการประเมินการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
- อําเภอรายงานผลการประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชนและแนวทาง
การพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชนใหจังหวัดทราบ
- พัฒนาการจังหวัดรับรองผลการประเมินฯ
- จังหวัดรวบรวมผลการประเมินผลการจัดระดับการพัฒนาศูนยจัดการกองทุนชุมชนใหกรมฯ
ทราบ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2562
4. รายงานผลสัมฤทธิ์การบริ หารจัดการหนี้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลดหนี้ /ปลดหนี้)
(แบบ 4)
รายงานผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการหนี้ (ลดหนี้/ปลดหนี้) พรอมทั้งแนบรายชื่อครัวเรือนที่เข าสู
กระบวนการบริหารจัดการหนี้สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได จํานวน 2 รอบ ไดแก
รอบที่ 1 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
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การเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ
จังหวัด/อําเภอจัดทํา เก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อใชประกอบตัวชี้วัด
1. จัดสงใหกรมฯ (เปนไฟล) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังนี้
(1) ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(2) รายงานผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการหนี้ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(3) รายชื่อครัวเรือนที่เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้สามารถลดหนี้/ปลดหนี้ได
(4) แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
(5) ภาพถายกิจกรรม
2. จัดเก็บที่ครัวเรือนเปาหมาย/ศูนยจัดการกองทุนชุมชน/อําเภอ รายละเอียดตามขอ 1 (1) – (5) และ
- ทะเบียนขอมูลลูกหนี้และภาวะหนี้สินครัวเรือนทั้งหมดของกลุม/องคกร/กองทุนการเงินที่เปน
สมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชน
- แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเปาหมาย/บัญชีครัวเรือน
- แบบบันทึกการเขารวมโครงการการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
- สัญญาการถายโอนภาระหนี้สินในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
- หลักฐานอื่น ๆ เชน รายงานการประชุม เปนตน
รายละเอียดหลักฐานประกอบตัวชี้วัด
ที่

เอกสาร

1 ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (แบบ 6)
2 รายงานผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการหนี้ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (แบบ 4)
3 รายชื่อครัว เรือนที่เ ขาสู กระบวนการบริห ารจัด การหนี้ส ามารถ
ลดหนี้/ปลดหนี้ได (แบบ 5)
4 แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน (แบบ 7)
5 ทะเบียนขอมูลลูกหนี้และภาวะหนี้สินครัวเรือนทั้งหมดของกลุม/
องคกร/กองทุนการเงินที่เปนสมาชิกของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
(เก็บไวที่ศูนยจัดการกองทุนชุมชน)
6 แบบบั นทึกการเขารวมโครงการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัว เรือน
1 สัญญา (เก็บไวที่ศูนยจัดการกองทุนชุมชน)
7 สัญญาการถายโอนภาระหนี้สินในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา (เก็บไวที่ศูนยจัดการกองทุนชุมชน)
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แหลงจัดเก็บ/รวบรวมขอมูล
อําเภอ จังหวัด กรม
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√
√

√

√

√
√

ที่

เอกสาร

8 แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเปาหมาย (เก็บไวที่ศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน)
9 สมุดบัญชีครัวเรือน (เก็บที่ครัวเรือนเปาหมาย)
10 ภาพกิจกรรม

แหลงจัดเก็บ/รวบรวมขอมูล
อําเภอ จังหวัด กรม
√
√
√

√

√

เอกสาร/หลักฐานสําคัญของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ที่
เอกสาร
1 ทะเบียนคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
2 ทะเบียนสมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชน
3 ระเบียบขอบังคับศูนยจัดการกองทุนชุมชน
4 ทะเบียนขอมูลกลุม/องคกร/กองทุนการเงินทั้งหมดในหมูบาน/ชุมชน
5 ทะเบียนขอมูลลูกหนี้และภาวะหนี้สินครัวเรือนทั้งหมดของกลุม/องคกร/กองทุนการเงินที่เปนสมาชิก
ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
6 แบบรายงานการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนศูนยจัดการกองทุนชุมชน (กรณีที่มีการจัดตั้งศูนยจัดการฯ)
7 แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
8 ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
9 รายชื่อครัวเรือนที่เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้ สามารถลดหนี้ ปลดหนี้ได
10 แบบบันทึกการเขารวมกิจกรรมบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
11 สัญญาการถายโอนภาระหนี้สินในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
12 แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเปาหมาย
13 รายงานการประชุมฯ
14 ภาพถายกิจกรรม
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è·Õ 6 แบบการประเมินผลกิจกรรม/แบบรายงาน
Ê‹Ç¹
y กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้
แบบประเมินผลสําหรับผูรวมโครงการ
สวนที่ 1 “ความรูความเขาใจ การนําไปใชประโยชน และความพึงพอใจ”
ชื่อกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้
ดําเนินการระหวางวันที่ ...........................................
ณ ........................................................................................................................... ..................
คําชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย3และเขียนขอความลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน
1. ขอมูลทั่วไป
1) เพศ
F ชาย
F หญิง
2) อายุ

F ต่ํากวา 30 ป
F 40 – 49 ป
F 60 ป ขึ้นไป

F 30 – 39 ป
F 50 – 59 ป

3) การศึกษา

F ระดับประถมศึกษา F ระดับมัธยมศึกษา
F ระดับปริญญาตรี
F ระดับปริญญาโท
F ระดับอื่น ๆ (ระบุ) ...........................................

4) ตําแหนง (เจาหนาที่)
F นักวิชาการพัฒนาชุมชน F จังหวัด F อําเภอ ระดับ .........................................
F อื่น ๆ (ระบุ ...................................................................................................)
5) บทบาทในชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
F กํานัน/ผูใหญบาน/คณะกรรมการหมูบาน
F ปราชญชุมชน
(ศอช.)
F ผูนํา อช./ อช./ อาสาสมัครอื่น ๆ
F คณะกรรมการกลุม/ กองทุนในชุมชน
F ประชาชนในชุมชน
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F สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
F คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชน
F กพสม./ กพสต./ กพสอ./ กพสจ.
F สมาชิกกลุม/ กองทุน

2. ความรูและความเขาใจดานวิชาการ(กรุณาใหขอมูลทั้ง กอนและหลัง เขารวมกิจกรรม)
กอนเขารวมกิจกรรม
หลังเขารวมกิจกรรม
ประเด็น
มาก
ปาน
นอย มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
มาก
นอย
ที่สุด

กลาง

ที่สุด ที่สุด

กลาง

ที่สุด

1) ทบทวนการดําเนินงานศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน และทิศทางการดําเนินงาน
ศูนยจัดการกองทุนชุมชน ป 2562
2) เทคนิคการบูรณาการกองทุนชุมชน
การประนอมหนี้และการบริหารจัดการหนี้ไปสู
1 ครัวเรือน 1 สัญญา ที่มีประสิทธิภาพ
3) การสรางวินัยทางการเงิน
4) เทคนิคการเปนที่ปรึกษาดานการบริหาร
จัดการหนี้

3. การนําความรูไปใชประโยชน
ระดับความคิดเห็น
ประเด็น

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
นอย
นอย
กลาง
ทีส่ ุด

1) สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานได
2) สามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเกี่ยวของได
3) มั่นใจวาจะสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
4) เห็นดวยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งตอไปเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
4. ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอการบริหารโครงการ (กรุณาทําเครื่องหมาย 3 เพียงประเด็นละ 1 ตัวเลือก)
พึงพอใจ
พึงพอใจ
พึงพอใจ ไมพึงพอใจ ไมพึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
ประเด็น
มาก

ปานกลาง

นอย

มาก

ปานกลาง

นอย

1) การประสานงานของเจาหนาที่
2) การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่
3) การถายทอดความรูของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารวาง
10) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
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5. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานในปตอไป

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบประเมินผล
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สวนที่ 2 การเก็บขอมูล “ผลการดําเนินงาน” สําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้
1. กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม จํานวน .....................คน
2. สถานที่ดําเนินการ..........................................................................................................................................
หมูที่.................ตําบล................................อําเภอ..................................จังหวัด..............................................
3. ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้
ดําเนินการ
ระหวางวันที่

กระบวนการ ขั้นตอน
การดําเนินกิจกรรม

ผลการดําเนินกิจกรรม

ประโยชนที่ไดรับ

ปญหา/อุปสรรค
หรือขอเสนอแนะ

4. แผนการขับเคลื่อนหลังจากการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (ถามี)
ที่

กิจกรรม/โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณ/
แหลงงบประมาณ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ป
ที่ดําเนินการ)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ลงชื่อ..............................................................ผูรายงาน( นว.พช.ที่รับผิดชอบ)
(.................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
เบอรโทร (มือถือ).......................................................................
E-mail ……………………………………………………………………………..
หมายเหตุ เมื่อดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ ใหผูรับผิดชอบรายงานประเมินผล สวนที่ 1 และสวนที่ 2
ในระบบ BPM
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y กิจกรรมศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
แบบประเมินผลสําหรับผูรวมโครงการ
สวนที่ 1 “ความรูความเขาใจ การนําไปใชประโยชน และความพึงพอใจ”
ชื่อกิจกรรม ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
ดําเนินการระหวางวันที่ ...........................................
บาน..........................หมูท ี่......... ตําบล.............อําเภอ .............................. จังหวัด ...................................
คําชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมาย3และเขียนขอความลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน
1. ขอมูลทั่วไป
1) เพศ
F ชาย
F หญิง
2) อายุ

F ต่ํากวา 30 ป
F 40 – 49ป
F 60 ป ขึ้นไป

F 30 – 39 ป
F 50 – 59 ป

3) การศึกษา

F ระดับประถมศึกษา F ระดับมัธยมศึกษา
F ระดับปริญญาตรี
F ระดับปริญญาโท
F ระดับอื่น ๆ (ระบุ) ...........................................

4) บทบาทในชุมชน (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
F กํานัน/ผูใหญบาน/คณะกรรมการหมูบาน
F ปราชญชุมชน
(ศอช.)
F ผูนํา อช./ อช./ อาสาสมัครอื่น ๆ
F คณะกรรมการกลุม/ กองทุนในชุมชน
F ประชาชนในชุมชน

F สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
F คณะกรรมการศูนยประสานงานองคการชุมชน
F กพสม./ กพสต./ กพสอ./ กพสจ.
F สมาชิกกลุม/ กองทุน

2. ความรูและความเขาใจดานวิชาการ(กรุณาใหขอมูลทั้ง กอนและหลัง เขารวมกิจกรรม)
กอนเขารวมกิจกรรม
หลังเขารวมกิจกรรม
ประเด็น
มาก
ปาน
นอย มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
มาก
นอย
ที่สุด

1) การวิเคราะห/วางแผนการใชจาย
ทางการเงิน
2) การสงเสริมการออม
3) การสงเสริมการบริหารจัดการหนี้
- เทคนิคการลดหนี้
- การวางแผนหนี้สินแบบเชิงรุก
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กลาง

ที่สุด ที่สุด

กลาง

ที่สุด

กอนเขารวมกิจกรรม

ประเด็น

มาก
ที่สุด

มาก

หลังเขารวมกิจกรรม

ปาน
นอย มาก
นอย
มาก
กลาง
ทีส่ ุด ที่สุด

ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

4) การสรางแรงจูงใจในการปรับ
พฤติกรรมทางการเงิน
5) การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6) การจัดทําแผนการบริหารจัดการหนี้
3. การนําความรูไปใชประโยชน
ระดับความคิดเห็น

ประเด็น

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
นอย
นอย
กลาง
ทีส่ ุด

1) สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานได
2) สามารถใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเกี่ยวของได
3) มั่นใจวาจะสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
4) เห็นดวยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งตอไปเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง
4. ความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอการบริหารโครงการ (กรุณาทําเครื่องหมาย 3 เพียงประเด็นละ 1 ตัวเลือก)
พึงพอใจ
พึงพอใจ
พึงพอใจ ไมพึงพอใจ ไมพึงพอใจ
ไมพึงพอใจ
ประเด็น
มาก

ปานกลาง

นอย

มาก

ปานกลาง

นอย

1) การประสานงานของเจาหนาที่
2) การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่
3) การถายทอดความรูของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) อาหาร
9) อาหารวาง
10) การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น

5. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานในปตอไป

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบประเมินผล
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สวนที่ 2 การเก็บขอมูล “ผลการดําเนินงาน” สําหรับผูรับผิดชอบโครงการ
ชื่อกิจกรรม ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
1. กลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม จํานวน .....................คน
2. สถานที่ดําเนินการ..........................................................................................................................................
หมูที่.................ตําบล................................อําเภอ..................................จังหวัด..............................................
3. ผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้
ดําเนินการ
ระหวางวันที่

กระบวนการ ขั้นตอน
การดําเนินกิจกรรม

ผลการดําเนินกิจกรรม

ประโยชนที่ไดรับ

ปญหา/อุปสรรค
หรือขอเสนอแนะ

4. แผนการขับเคลื่อนหลังจากการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ (ถามี)
ที่

กิจกรรม/โครงการ

เปาหมาย

งบประมาณ/
แหลงงบประมาณ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ป
ที่ดําเนินการ)

ลงชื่อ..............................................................ผูรายงาน( นว.พช.ที่รับผิดชอบ)
(.................................................................)
ตําแหนง..........................................................................
เบอรโทร (มือถือ).......................................................................
E-mail ……………………………………………………………………………..
หมายเหตุ เมื่อดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ ใหผูรับผิดชอบรายงานประเมินผล สวนที่ 1 และสวนที่ 2
ในระบบ BPM
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ

(ÙøĆüđøČĂî)

ìĆĚÜĀöé
ÿĆââć

ÝĞćîüîđÜĉî

(ÿĆââćìĆĚÜĀöéÖŠĂîðøĆïēÙøÜÿøšćÜĀîĊĚ)

2 ÿĆââć×ċĚîĕð
(ÙøĆüđøČĂî)

ìĆĚÜĀöé×ĂÜÙøĆüđøČĂîìĊęđðŨîĀîĊĚ

ìĊęđðŨîĀîĊĚ

ÝĞćîüîÿĆââćđÜĉîÖĎš

ÙøĆüđøČĂî

ÿĆââć

ÝĞćîüîđÜĉî

ñúÖćøðøĆïēÙøÜÿøšćÜĀîĊĚ
(ÙøĆüđøČĂî)

ĕðÿĎŠ 1 Ùø. 1 ÿĆââć

ÿćöćøëïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ

úÜßČęĂ.................................................................ñĎšøć÷Üćî
(.............................................................)
êĞćĒĀîŠÜ ............................................................................
üĆîìĊę............ đéČĂî................................ó.ý. ..............................

ìĆĚÜîĊĚ ĔĀšÝĆÜĀüĆéøüïøüöĒúąøć÷ÜćîñúĔĀšÖøöĄ ìøćï õć÷ĔîüĆîìĊę 15 ×ĂÜìčÖđéČĂî êĆĚÜĒêŠđéČĂîÖčöõćóĆîíŤ 2562 - ÖøÖãćÙö 2562

àċęÜĀîĊĚÿĉîîĆĚîêšĂÜđÖĉéÝćÖÖćø÷ČöđÜĉîÝćÖÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø/ÖĂÜìčîÖćøđÜĉîßčößî õć÷ĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî

Āöć÷đĀêč : ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęđðŨîĀîĊĚ ÙČĂ ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęđðŨîĀîĊĚÖĆïÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø/ÖĂÜìčîÖćøđÜĉîßčößî ìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć Āöć÷ëċÜ ÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćĀîĊĚÿĉîĔĀšÖĆïðøąßćßîìĊęđðŨîĀîĊĚĀúć÷ÿĆââć ĔĀšÙøĆüđøČĂîĀîċęÜöĊĀîĊĚÿĉîÝćÖÖćøÖĎš÷ČöĕéšđóĊ÷ÜÿĆââćđéĊ÷ü

ßČęĂýĎî÷ŤÝĆéÖćø

ÝĞćîüî Ùø.

Āöć÷đĀêč

Ēïï 1

*** øć÷ÜćîñúÙüćöÖšćüĀîšćêćöêĆüßĊĚüĆéÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2562 êĆüßĊĚüĆé : ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 12,824 ÙøĆüđøČĂî

ìĊę

ÝĞćîüî Ùø.

ðøąÝĞćđéČĂî...............................

ÝĆÜĀüĆé.....................................................................

Ēïïøć÷ÜćîñúÙüćöÖšćüĀîšćÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ ĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2562

แบบรายงานผลความกาวหนาการบริหารจัดการหนี้ ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

57

58

ßČęĂ - ÿÖčú

ïšćîđú×ìĊę

ĀöĎŠìĊę

êĞćïú

ìĊęĂ÷ĎŠ
ĂĞćđõĂ

ÝĆÜĀüĆé

ðøąÝĞćđéČĂî...............................

(ïćì)

(øąïč)

(1 ÝĆéìĞć, 0 ĕöŠĕéšìĞć)

úÜßČęĂ.................................................................ñĎšøć÷Üćî
(.............................................................)
êĞćĒĀîŠÜ ............................................................................
üĆîìĊę............ đéČĂî................................ó.ý. ..............................

ÝĞćîüîđÜĉî

ĒĀúŠÜđÜĉîĂĂö

ÖćøĂĂöđÜĉî

ïĆâßĊÙøĆüđøČĂî

ÖćøÝĆéìĞć

Āöć÷đĀêč : øć÷ÜćîóøšĂöÖćøøć÷ÜćîñúÙüćöÖšćüĀîšćĄ ðøąÝĞćđéČĂî (ìčÖüĆîìĊę 15 ×ĂÜđéČĂî đøĉęöêĆĚÜĒêŠđéČĂîÖčöõćóĆîíŤ 2562 - ÖøÖãćÙö 2562)
*** øć÷ÜćîñúÙüćöÖšćüĀîšćêćöêĆüßĊĚüĆéÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2562 êĆüßĊĚüĆé : ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 12,824 ÙøĆüđøČĂî

ìĊę

Ēïï 2

Āöć÷đĀêč

ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîïšćî .........................................................ĀöĎŠìĊę ............ êĞćïú ............................................ĂĞćđõĂ.......................................... ÝĆÜĀüĆé ..........................................

ìąđïĊ÷îøć÷ßČęĂÙøĆüđøČĂîìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2562

ทะเบียนรายชื่อครัวเรือนที่เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

- ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî (ÝĆéêĆĚÜĔîðŘ ó.ý. 2551 - 2556) ÝĞćîüî 479 ĒĀŠÜ øć÷Üćîõć÷ĔîüĆîìĊę 31 öĊîćÙö 2562
- ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî (ÝĆéêĆĚÜĔîðŘ ó.ý. 2560) ÝĞćîüî 445 ĒĀŠÜ øć÷Üćîõć÷Ĕî üĆîìĊę 31óùþõćÙö 2562
úÜßČęĂ.................................................................ñĎšøć÷Üćî
(.............................................................)
êĞćĒĀîŠÜ ............................................................................
üĆîìĊę............ đéČĂî................................ó.ý. ..............................

Āöć÷đĀêč : øć÷ÜćîñúĔĀšÖøöĄ ìøćï đöČęĂéĞćđîĉîÖĉÝÖøøöýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ "ÿĞćîċÖéĊ ĒñîéĊ ïøĉĀćøĀîĊĚĕéš" ĒúšüđÿøĘÝ

ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî

*** øć÷ÜćîñúÙüćöÖšćüĀîšćêćöêĆüßĊĚüĆéÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2562 êĆüßĊĚüĆé : ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 12,824 ÙøĆüđøČĂî

ìĊę

Ēïïøć÷ÜćîñúÖĉÝÖøøöÿîĆïÿîčîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2562
ÝĆÜĀüĆé...............................
ÙøĆüđøČĂî ÙøĆüđøČĂî ÖćøÝĆéìĞć
ÖćøÝĆéìĞć
ÖćøÿŠÜđÿøĉöĂćßĊóÙøĆüđøČĂî (Üï 40,000 ïćì)
ìĆĚÜĀöé đðŜćĀöć÷ ïĆâßĊÙøĆüđøČĂî ĒñîóĆçîćßĊüĉê
ÖĉÝÖøøö
ÝĞćîüîÖúčŠöđðŜćĀöć÷ ÝĞćîüîđÜĉî
(Ùø.)
(Ùø.)
(Ùø.)
(Ùø.)
(øąïčÖĉÝÖøøö)
(Ùî)
(ïćì)
Āöć÷đĀêč

Ēïï 3

แบบรายงานผลกิจกรรมสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้
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ìĊę

(Ùø.)

ðŘ 2562

êćöêĆüßĊĚüĆé

Ùø. ÝĞćîüîđÜĉî Ùø.

úéĀîĊĚ

ðŘ ó.ý.2560

ÝĞćîüîđÜĉî

ðúéĀîĊĚ
Ùø.

ÝĞćîüîđÜĉî

úéĀîĊĚ

ðúéĀîĊĚ

úéĀîĊĚ
Ùø.

ðŘ 2562

Ùø. ÝĞćîüîđÜĉî Ùø. ÝĞćîüîđÜĉî

ðŘ 2561

ÝĞćîüîđÜĉî

ðúéĀîĊĚ
Ùø.

Ć ĊĚ Ć

Š ðŜ

ð ĉ Ć ĉ

Ć

Ć

Ć

Ğ

Ć Č

ðŜ

üĆîìĊę............ đéČĂî................................ó.ý. ..............................
Ċę š Š
ĉ Ć
ĊĚ
ĊĚ/ð
ĊĚĕ š 14 000 Ć Č

êĞćĒĀîŠÜ ............................................................................

(.............................................................)

úÜßČęĂ.................................................................ñĎšøć÷Üćî

ðúéĀîĊĚ Āöć÷ëċÜ ÙøĆüđøČĂîĕöŠöĊĀîĊĚÿĉîÙÜÙšćÜđöČęĂđ×šćÿĎŠÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî

ðúéĀîĊĚ

(Ùø.)

Āöć÷đĀêč

Ēïï 4

Ùø. ÝĞćîüîđÜĉî

ñúøüö

ÝĞćîüîđÜĉî

úéĀîĊĚ

Āöć÷đĀêč úéĀîĊĚ Āöć÷ëċÜ ÙøĆüđøČĂîöĊĀîĊĚÿĉîÙÜÙšćÜúéúÜ đöČęĂđ×šćÿĎŠÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîĒúąÖćøÿŠÜđÿøĉöÿîĆïÿîčî×ĂÜÙèąìĞćÜćîÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî

ßČęĂýĎî÷ŤÝĆéÖćø

đðŜćĀöć÷

ñúÿĆöùìíĉĝ ÖćøúéĀîĊĚ ðúéĀîĊĚ

Ēïïøć÷ÜćîñúÿĆöùìíĉĝÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2562
ÝĆÜĀüĆé............................................
( ) øĂïìĊę 1 õć÷Ĕî 15 đöþć÷î 2562
 ( ) øĂïìĊę 2 õć÷Ĕî 15 ÖøÖãćÙö 2562

แบบรายงานผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการหนี้

ßČęĂ - ÿÖčú

ïšćîđú×ìĊę ĀöĎŠìĊę

êĞćïú

ìĊęĂ÷ĎŠ

( ) øĂïìĊę 1 õć÷Ĕî 15 đöþć÷î 2562
ĂĞćđõĂ

ÝĆÜĀüĆé

ÝĞćîüîđÜĉî
(ïćì)

(øąïč)

(1 ÝĆéìĞć, 0 ĕöŠĕéšìĞć)

ÖćøĂĂöđÜĉî
ĒĀúŠÜđÜĉîĂĂö

ïĆâßĊÙøĆüđøČĂî
(ïćì)

(ïćì)

ðúéĀîĊĚ

ñúÿĆöùìíĉĝ
úéĀîĊĚ

úÜßČęĂ.................................................................ñĎšøć÷Üćî
(.............................................................)
êĞćĒĀîŠÜ ............................................................................
üĆîìĊę............ đéČĂî................................ó.ý. ..............................

ðŘ 2560 ðŘ 2561 ðŘ 2562

ÖćøÝĆéìĞć

) øĂïìĊę 2 õć÷Ĕî 15 ÖøÖãćÙö 2562

ÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷

(

Āöć÷đĀêč : ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęøć÷ÜćîÝąêšĂÜđìŠćÖĆîÖĆïßŠĂÜñúøüöÝĞćîüîÙøĆüđøČĂî úéĀîĊĚ/ðúéĀîĊĚ ĔîĒïï 4
*** øć÷ÜćîêćöêĆüßĊĚüĆéĒúąÙŠćđðŜćĀöć÷ÖćøðäĉïĆêĉøćßÖćø : óĆçîćÖćøÝĆÜĀüĆé : ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷ìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚÿćöćøëúéĀîĊĚ/ðúéĀîĊĚĕéš 14,000 ÙøĆüđøČĂî

ìĊę

Āöć÷đĀêč

Ēïï 5

ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîïšćî .........................................................ĀöĎŠìĊę ............ êĞćïú ............................................ĂĞćđõĂ.......................................... ÝĆÜĀüĆé ..........................................

ìąđïĊ÷îøć÷ßČęĂÙøĆüđøČĂîìĊęđ×šćÿĎŠÖøąïüîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚÿćöćøëúéĀîĊĚ ðúéĀîĊĚ

ทะเบียนรายชื่อครัวเรือนที่เขาสูกระบวนการบริหารจัดการหนี้สามารถลดหนี้ ปลดหนี้

61

62

Āöć÷đĀêč - ßŠĂÜøć÷ĕéš ĔĀšøąïčÝĞćîüîøć÷ĕéšđÞúĊę÷×ĂÜÙîĔîÙøĆüđøČĂîêŠĂðŘ ēé÷ĔßšñúÖćøÝĆéđÖĘï×šĂöĎúÙüćöÝĞćđðŨîóČĚîåćî (Ýðå.)

ĂćßĊó

Ēïï 6

øć÷ĕéš×ĂÜÙøĆüđøČĂî
ÝĞćîüîÿĆââćđÜĉîÖĎšìĆĚÜĀöé
ñúÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ
(ÝćÖ×šĂöĎú Ýðå.)
×ĂÜÙøĆüđøČĂî
(ÿĆââć) (ÝĞćîüîđÜĉî) ĒĀúŠÜÖĎš÷ČöĔĀöŠ (ÖúčŠö/ÖĂÜìčî) đú×ìĊęÿĆââć ÝĞćîüîđÜĉî (ïćì) ðŘ 61
ðŘ 62

*** đĂÖÿćøđßĉÜðøąÝĆÖþŤêćöêĆüßĊĚüĆéÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2562 êĆüßĊĚüĆé : ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 12,824 ÙøĆüđøČĂî

ìĊę

øć÷ßČęĂÙøĆüđøČĂîđðŜćĀöć÷
ìĊęđ×šćøŠüöÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚ ïšćîđú×ìĊę
ĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć

ìąđïĊ÷îÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî 1 ÿĆââć ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý. 2562
ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîïšćî ..........................................................

ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา

แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
แผนการบริหารจัดการหนี้ของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
บาน ................................. หมูท ่ี .............. ตําบล .....................................
อําเภอ ....................................... จังหวัด ..................................................

ที่

กิจกรรม/โครงการ

กลุมเปาหมาย
(คน)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ/
แหลงงบประมาณ

(ลงชื่อ) .........................................................ผูร ายงาน
(...........................................................)
ตําแหนง ...........................................................
วันที่ ............. เดือน ..................................พ.ศ. ..............
** เอกสารเชิงประจักษตามตัวชี้วัดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วดั : จํานวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ไมนอยกวา 12,824 ครัวเรือน

63

(เก็บไวเปนฐานขอมูลที่ศูนยจัดการกองทุนชุมชน)
ìąđïĊ÷îÙèąÖøøöÖćøýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
ßČęĂïšćî............................................ ĀöĎŠìĊę.................... êĞćïú.......................................... ĂĞćđõĂ........................................ ÝĆÜĀüĆé.....................................
ßČęĂ-ÿÖčú

ìĊę

êĞćĒĀîŠÜ

ìĊęĂ÷ĎŠ
ïšćîđú×ìĊę ĀöĎŠìĊę

êĞćïú

üĆî đéČĂî ðŘ
đÖĉé

Ăć÷č
(ðŘ)

ÖćøýċÖþć
ÿĎÜÿčé

đïĂøŤ
ēìøýĆóìŤ

êĆüĒìîÝćÖÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø/
ÖĂÜìčîÖćøđÜĉî

ทะเบียนสมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ìąđïĊ÷îÿöćßĉÖýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
ïšćî.............................................ĀöĎŠìĊę..........êĞćïú................................ĂĞćđõĂ...............................ÝĆÜĀüĆé...............................
ìĊę

üĆî đéČĂî ðŘ
ìĊęïĆîìċÖ×šĂöĎú

ßČęĂÖĂÜìčî
ìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøĄ

Āöć÷đĀêč : ÙüøöĊÖćøðøĆïðøčÜ×šĂöĎúĔĀšđðŨîðŦÝÝčïĆîìčÖđéČĂî

64

ßČęĂðøąíćîÖĂÜìčî

ðŘ ó.ý. ìĊęđ×šćøŠüö
đðŨîÿöćßĉÖÿëćïĆîĄ

ÝĞćîüîđÜĉîìčîĔîÖćøéĞćđîĉîÜćî
ìĆĚÜĀöé×ĂÜÖúčŠö (ïćì)

Āöć÷đĀêč

65

ìĊę

ßČęĂÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø/ÖĂÜìčîÖćøđÜĉî
ìĆĚÜĀöéĔîĀöĎŠïšćî

üĆîđéČĂîðŘ
ìĊęÝĆéêĆĚÜ
ßČęĂðøąíćîÖĂÜìčî

ÖøøöÖćø ÿöćßĉÖ
(Ùî) (Ùî)

đÜĉîìčî
éĞćđîĉîÖćø
(ïćì)
ĀîŠü÷ÜćîìĊę
ÿîĆïÿîčî
öĊ

ĕöŠöĊ

øąđïĊ÷ïÖĂÜìčî
üĆêëčðøąÿÜÙŤ
ÖćøéĞćđîĉîÜćî

ïšćî.............................................ĀöĎŠìĊę..................êĞćïú.............................................ĂĞćđõĂ............................................ÝĆÜĀüĆé...............................

ìąđïĊ÷î×šĂöĎú ÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø/ÖĂÜìčîÖćøđÜĉî ìĆĚÜĀöéĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî

đðŨî

ĕöŠđðŨî

đ×šćøŠüöđðŨîÿöćßĉÖ
ýĎî÷ŤÝĆéÖćøĄ

ìĊę

ïšćî

đú×ìĊę

ÝĞćîüîÿöćßĉÖ

ìĆĚÜĀöéĔîÙøĆüđøČĂî
(Ùî)

øć÷ßČęĂñĎšđðŨîĀîĊĚìĆĚÜĀöéĔîÙøĆüđøČĂî
(ßČęĂ - ÿÖčú)
ÖúčŠöĂĂöìøĆó÷Ť
đóČęĂÖćøñúĉê

Öìï.

Ö×.ÙÝ.

ÖúčŠöĂČęî ė .............. ÖúčŠöĂČęî ė ..............
øąïč
øąïč

ÝĞćîüîĀîĊĚÝćÖĒĀúŠÜđÜĉîìĊęÖĎš÷ČöĔîĀöĎŠïšćî/ßčößî (ïćì)

ìąđïĊ÷î×šĂöĎúúĎÖĀîĊĚĒúąõćüąĀîĊĚÿĉîÙøĆüđøČĂîìĆĚÜĀöé×ĂÜÖúčŠö/ĂÜÙŤÖø/ÖĂÜìčîÖćøđÜĉî ìĊęđðŨîÿöćßĉÖ×ĂÜýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößî
ýĎî÷ŤÝĆéÖćøÖĂÜìčîßčößîïšćî.....................................................................................

** øć÷ÜćîêćöêĆüßĊĚüĆéÜïðøąöćèøć÷ÝŠć÷ðøąÝĞćðŘÜïðøąöćè ó.ý.2562 êĆüßĊĚüĆé : ÝĞćîüîÙøĆüđøČĂîìĊęöĊÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøĀîĊĚĕðÿĎŠ 1 ÙøĆüđøČĂî ĕöŠîšĂ÷ÖüŠć 12,824 ÙøĆüđøČĂî
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(ïćì)

øüöđðŨîĀîĊĚìĆĚÜÿĉĚî

แบบบันทึกเขารวมโครงการฯ

หมูที่

บันทึกการเขารวมโครงการ
การบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................นามสกุล....................................... ...
บานเลขที่ ................ หมูที่ ......... ตําบล ........................... อําเภอ........................ จังหวัด......... .....................
พรอมดวยสมาชิกในครัวเรือน จํานวน ..........คน มีความประสงคเขารวมโครงการ การบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน
1 สัญญา และขอใหคํามั่นสัญญาตอคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน.............................................
วาจะปฏิบัติตามขอตกลงดังตอไปนี้
1. ขาพเจาและสมาชิกในครัวเรือนจะบันทึกบัญชีครัวเรือนเปนประจําทุกวัน
2. ข า พเจ า จะดํ า เนิ น การเข า สู ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การหนี้ โดยการปรั บ โครงสร า งหนี้ ข อง
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน เพื่อนําไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
3. ยิ น ดี ใ ห เ จ า หน า ที่เ ข า มาร ว มวิเ คราะห ข อ มู ล รายรั บ – รายจ า ย และวางแผนชีวิ ต รวมทั้ ง ให
คําแนะนํา สนับสนุนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชจนเปนวิถีชีวิต
4. ยินดีที่จะปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกฝาย
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
หัวหนาครัวเรือน/ผูแทน
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
ประธานกลุม........................................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ) ...............................................................
(..............................................................)
ตําแหนง ประธานศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บาน.............................................................
วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. ..............
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แบบสัญญาการโอนภาระหนี้สิน
สัญญาเลขที่

/

สัญญาการถายโอนภาระหนี้สินในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน .................................................................หมูที่ .........
ตําบล ...........................................อําเภอ ..................................... จังหวัด .....................................
เขียนที่ ......................................................
วันที่ ..................................................................................
1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ..................................นามสกุล ................................. อายุ .............ป
อยูบานเลขที่ .............หมูที่ .......... ตําบล ..........................อําเภอ ............................. จังหวัด ... .......................
เบอรโทรศัพท ............................................. พรอมดวยสมาชิกในครัวเรือน จํานวน .........คน
ปจจุบันครัวเรือนของขาพเจามีภาระหนี้สินกับกลุม/องคกร/กองทุนการเงิน ภายในหมูบาน/ชุมชน
เปนเงินรวมทั้งสิ้น ..................................บาท (...............................................) ซึ่งประกอบดวย
1) กลุม/องคกร/กองทุน..................................................... จํานวนเงิน..........................บาท
2) กลุม/องคกร/กองทุน..................................................... จํานวนเงิน..........................บาท
3) กลุม/องคกร/กองทุน..................................................... จํานวนเงิน..........................บาท
4) กลุม/องคกร/กองทุน..................................................... จํานวนเงิน..........................บาท
5) กลุม/องคกร/กองทุน..................................................... จํานวนเงิน..........................บาท
2. ขาพเจาไดทําการปรับโครงสรางหนี้ “การบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา” โดยการรวม
หนี้ที่เหลือจากกลุม/องคกร/กองทุน ตามรายชื่อขางตน และไดทําสัญญาการกูเงินฉบับใหมกับกลุม/องคกร/
กองทุน (ระบุชื่อกลุม/กองทุน) ............................................................... เพื่อปรับใหเปน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
เปนจํานวนเงิน ................................. บาท (............................................................) โดยมีหลักฐ านตามเอกสาร
สัญญาการกูยืมเงิน เลขที่ ...................................... และมีผลตั้งแตวันที่ ........................................ เปนตนไป
3. ขาพเจาเขาใจระเบียบ วิธีปฏิบัติของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน .................................................
เปนอยางดี และจะปฏิบัติตามระเบียบ/เงื่อนไขของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน..............................................
และกลุม/กองทุนชุมชนที่เปนเจาหนี้ใหมทุกประการ
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ลงชื่อ.......................................... ผูกู
(.............................................)
หัวหนาครัวเรือน/ผูแทน

ลงชื่อ...............................................ผูใหกู
(...............................................)
ประธานกลุม/กองทุนชุมชน

ลงชื่อ.......................................... พยาน
(.............................................)
ประธานศูนยจัดการกองทุนชุมชน

ลงชื่อ...............................................พยาน
(...............................................)
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน

แบบรายงานการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนศูนยจัดการกองทุนชุมชน
แบบรายงานการจัดตั้งและขึ้นทะเบียนศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ภายใตการกํากับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.....................
1. ชื่อศูนยจัดการกองทุนชุมชน........................................................................................................
2. ที่ตั้ง ...................บาน...................หมูที่......ตําบล...............อําเภอ.........จังหวัด.....................................
3. จัดตั้งเมื่อวันที่.........................................................................................................................................
4. คณะกรรมการบริหารศูนยฯ จํานวน............คน แยกเปน ชาย.............คน หญิ ง..........คน
(รายชื่อแนบทาย)
5. ชื่อ - สกุล ..........................................................ประธานฯ เบอรโทรศัพท.............................................
6. สมาชิก จํานวน.............กลุม ประกอบดวย
6.1 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เงินทุน...........บาท สมาชิก.......คน
6.2 กข.คจ. เงินทุน...........บาท สมาชิก.......คน
6.3.......................................................................................................
7. ระเบียบขอบังคับศูนยจัดการกองทุนชุมชน
( ) มี
( ) ไมมี
8. พัฒนากรที่รับผิดชอบตําบลที่ใหการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ชื่อ - สกุล .......................................................ตําแหนง.........................................................................
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ..............จังหวัด...................เบอรโทรศัพท..............................................
9. ภาพถาย (ภาพกิจกรรม /ที่ทําการสถาบันฯ)

(ลงชื่อ).........................................ผูรายงาน
(..............................................)
ตําแหนง พัฒนาการจังหวัด............
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แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเปาหมาย
แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเปาหมาย
ชื่อหัวหนาครัวเรือน.......................................................................
บาน..............................................หมูที่ ..................................
ตําบล...............................อําเภอ.............................จังหวัด………………………………..
ที่

เปาหมาย

แนวทางสูการบรรลุเปาหมาย

ลงชื่อ ....................................................
(.................................................)
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ตัวอยางระเบียบขอบังคับศูนยจัดการกองทุนชุมชน
-ตัวอยาง-

ระเบียบขอบังคับศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน..................................
หมู........... ตําบล...........................อําเภอ.................................. จังหวัด............................
พ.ศ.....................
***************************
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ไดสงเสริมและสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชน จัดตั้งศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการกลุม/องคกร/กองทุนการเงินในชุมชน ใหมีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
เงินทุนชุมชนอยางเปนระบบ มีความเปนเอกภาพ ชุมชนสามารถบริหารจัดการเงินทุน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
คุมคา เกิดประโยชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแกไขปญหาหนี้สินครัวเรือน มีวินัยทางการเงิน จนสามารถ ลด
ปลด หมดหนี้ไดในที่สุด
เพื่อใหการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุ นชุมชนสอดคลองตามภารกิจของศูนยจัดการกองทุน
ชุมชน และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย รวมทั้งเอื้อประโยชนตอคนในชุมชน จึงไดออกระเบียบ
ขอบังคับ ไวดังตอไปนี้ (จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมระเบียบขอบังคับศูนยจัดการกองทุนชุมชน
บาน......................................... ไวดังตอไปนี้)
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบขอบังคับศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน ......................................
หมูที่ ........ ตําบล ..........................................อําเภอ.............................................จังหวัด........................................................
ขอ 2 ที่ตั้งศูนยจัดการกองทุนชุมชน ตั้งอยูที่ ......................... หมูที่ ......... ตําบล......................
อําเภอ................................... จังหวัด ................................................
ขอ 3 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ศูน ยจัด การฯ” หมายความวา ศูน ย จัดการกองทุน ชุมชน (สถาบั นการจัดการ
เงินทุนชุมชน) ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต /...........................เปนแกนนําในการจัดตั้ง เพื่อ
เชื่อมโยงการบริหารจัดการของกลุมองคกรกองทุนการเงินตาง ๆ เพื่อรวมกันบริหารจัดการเงินทุนที่มีอยูใน
หมูบาน/ชุมชน ใหเกิดประโยชนและคุมคาที่สุด เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการหนี้ไปสู ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา
และดําเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
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-2“สมาชิก” หมายความวา สมาชิกของศูนยจัดการกองทุนชุมชน ซึ่งเปนสมาชิกในรูป
ของกลุม/กองทุน/ องคกรการเงินตาง ๆ ในหมูบาน/ชุมชน ที่สมัครเขาเปนสมาชิกโดยถูกตองตามระเบียบและ
ปรากฏรายชื่ออยูในทะเบียนสมาชิกของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
“ที่ปรึกษา” หมายความวา ที่ปรึกษาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
“กิจ กรรม” หมายความวา กิจกรรมการดําเนินงานของศูนยจั ดการกองทุนชุมชน
ประกอบดวย บริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา บูรณาการการบริหารจัดการกองทุนชุมชน เพื่อ
สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับคนในชุมชน จัดสวัสดิการชุมชน และการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไมซ้ําซอน
กับกิจกรรมที่สมาชิกดําเนินการ
“การบริหารจัดการหนี้ ” หมายความวา การแกไขปญหาหนี้ใหกับประชาชน โดย
เปนกิจกรรมหลักของการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชน ซึ่งประกอบดวย การปรับเปลี่ยนสัญญากูยืมเงิน
การปรับโครงสรางหนี้ การโอนภาระหนี้ระหวางสมาชิก เพื่อไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
“หนี้” หมายความวา หนี้ที่เกิดจาการกูยืมเงินจากกลุม/องคกร/กองทุนการเงินใน
หมูบาน/ชุมชน เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง (กทบ.) โดยไมนับรวมหนี้ที่เกิดจากการกูยืมจากธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินอื่น
“การบริหารจัดการหนี้ ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา” หมายความวา การแกไขปญหา
หนี้สินใหประชาชนที่เปนหนี้หลายสัญญาใหเหลือเพียง 1 สัญญา ตอ 1 ครัวเรือน หรือครัวเรือนหนึ่งใหมีหนี้สิน
จากการกูยืมไดเพียงสัญญาเดียว โดยการบริหารจัดการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
“ครัวเรือน” หมายความวา ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบดวย พอ แม ลูก ตามกฎหมาย
(โดยการสมรส หรือมีความผูกพันทางสายโลหิต หรือบุตรบุญธรรม) ที่อาศัยในบานหลังเดียวกัน หรือคนโสด
ที่แยกบานกับพอแม และประกอบอาชีพหลักแยกจาก พอแม หากในบานหลังเดียวกัน มีครอบครัวเดี่ยวหลาย
ครอบครัวใหนับเปนครัวเรือนที่แยกกัน เชน บานหลังหนึ่งมีครอบครัวเดี่ยว 3 ครอบครัว ใหนับเปน 3 ครัวเรือน
ขอ 5 ใหประธานศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน................................................... หมูที่ ........
ตําบล............................. อําเภอ ............................ จังหวัด .......................... เปนผูรักษาการระเบียบขอบังคับนี้
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค
ขอ 6 ศูนยจัดการฯ มีวัตถุประสงค
(1) สงเสริมการบูรณาการกลุม/องคกร/กองทุนการเงินใหมีการเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการเงินทุนชุมชนใหเปนระบบ มีความเปนเอกภาพ บริหารจัดการชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
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-3(2) แก ไ ขป ญ หาหนี้ สิ น โดยการบริ ห ารหนี้ ค รั ว เรื อ นไปสู 1 ครั ว เรื อ น 1 สั ญ ญา
จนสามารถ ลด ปลด หมดหนี้ไดในที่สุด
(3) เพื่อใหเกิดการใชประโยชนจากเงินทุนชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และคุมคาเกิด
ประโยชนสูงสุดกับชุมชน
(4) สงเสริมวินัยทางการเงินใหกับคนในชุมชน
(5) สงเสริมสนับสนุนใหครัวเรือนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใน
การดําเนินชีวิต และวางแผนชีวิต นําไปสูชีวิตที่มีคุณภาพ
(6) เพื่อสงเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน
หมวดที่ 3
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ขอ 7 คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน มาจากตัวแทนกลุม/กองทุน/องคกรการเงิน
ในหมูบาน/ชุมชน ที่เปนสมาชิกของศูนยจัดการกองทุนชุม ชน ผู นําชุม ชน ผู ทรงคุณวุฒิ ในหมูบาน/ชุมชน
ตามความเหมาะสม
ข อ 8 คณะกรรมการศู น ย จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน ประกอบด ว ย ประธาน รองประธาน
เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการฝายบริหารจัดการหนี้ กรรมการฝายกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่เห็นเหมาะสม
ขอ 9 คุณสมบัติของคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน มีดังนี้
(1) เปนผู มีชื่ออยูในทะเบียนบานและอาศัยอยูในหมูบ า นหรื อชุม ชนติดตอกั น เป น
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ปกอนวันที่ที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
(2) เปนผูบรรลุนิติภาวะโดยมีอายุครบยี่สิบปบริบูรณ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(3) เปนผูที่ไมมีความประพฤติบกพรองในศีลธรรมอันดีมีความรั บผิดชอบ เสียสละ
มีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน ไมติดการพนัน ไมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด และไมมีประวิติเสียหายทางดานการเงิน
ตลอดจนยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(4) ไมเปนบุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
หรือบุคคลลมละลาย
(5) ไมเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือ
ความผิดตอทรัพยสิน เวนแตความผิดฐานทําใหเสียทรัพย หรือบุกรุก
(6) เปนคณะกรรมการไดรับคัดเลือกจากกลุม กองทุน องคกรการเงินในหมูบาน/ชุมชน
ที่สมัครเปนสมาชิกของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
(7) เปนบุคคลที่มีความเสียสละ ยินดี และเต็มใจที่จะมารับใชสมาชิกดวยความซื่อสัตย
สุจริต มุงถึงประโยชนสวนรวมของสมาชิกเปนสวนใหญ
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-4ขอ 10 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน มีดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและบริหารจัดการศูนยจัดการกองทุนชุมชน รวมทั้งตรวจสอบ
กํากับดูแล และจัดสรรผลกําไร รายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
(2) ออกประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารจัดการศู นย จั ดการ
กองทุนชุมชน
(3) สนับสนุนใหกองทุนชุมชน มีการบูรณาการการบริหารจัดการรวมกัน
(4) รับสมัครสมาชิกและจัดทําทะเบียนสมาชิก
(5) ประสานงานกับสถาบันการเงิน และหนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมกันพัฒนากองทุนชุมชน
(6) สํารวจและจัดทําฐานขอมูลกลุม/กองทุน/องคกรการเงินในชุมชน ขอมูลลูกหนี้
พรอมทั้งจัดทําทะเบียนขอมูลครัวเรือนและภาวะหนี้สินของครัวเรือน ตลอดจนการประกอบอาชีพของครัวเรือน
(7) รวมวิเคราะห ขอมูล และจัดประเภทลู กหนี้ โดยขึ้นอยูกับ ความเหมาะสมของ
แตละพื้นที่และมติของคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
(8) รวมประชุมหารือ และเปนตัวกลางในการเจรจาระหวางลูกหนี้กับเจาหนี้ (กลุม/
กองทุนที่ลูกหนี้ที่เปนสมาชิกไดกูยืม) และตกลงหาความรวมมือในการชวยเหลือรวมกันในการบริหารจัดการหนี้
ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(9) ดําเนินการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญาใหมีความเหมาะสมกับ
ลูกหนี้แตละราย โดยการปรับโครงสรางหนี้ โอนภาระหนี้ และปรับเปลี่ยนสัญญา
(10) สงเสริมสนับสนุนครัวเรือนเปาหมาย โดยใหความรูและทักษะการสรางวินัยทาง
การเงิน สงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับคนในชุมชน
(11) ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
(12) รายงานผลการดําเนินการปญหาอุปสรรค รวมทั้ง สถานะการเงินของกลุม/
กองทุนที่เปนสมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชนใหคณะกรรมการและสมาชิกทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(13) แตงตั้งและถอดถอนคณะทํางานเฉพาะกิจของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
(14) พิจารณาดําเนินการใด ๆ เพื่อสวัส ดิการ หรือประโยชนส วนรวมอื่นใดของ
สมาชิกและชุมชน
(15) ดูแลรักษาทรัพยสินของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
(16) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งตามที่
คณะกรรมการกําหนดมอบหมาย
ขอ 11 คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ …....... ป ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
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-5ขอ 12 การพนสถานภาพของคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ครบวาระ
(4) พนจากการเปนสมาชิกภาพกลุม กองทุนการเงินที่เปนสมาชิก
(5) คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน มีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสามของ
จํานวนกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
(6) ที่ประชุมใหญมีมติใหพนจากตําแหนง
(7) ลักษณะตองหามตามขอ 9 (3) (4) และ (5)
(8) คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนใหออก เนื่องจากมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
ขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะตองหามตามขอ 9
กรณีที่คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะกรรมการ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนอาจแตงตั้งจากคณะกรรมการกองทุนการเงินที่เปนสมาชิกของศูนยจัดการกองทุน
ชุมชนแทนก็ได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
หมวดที่ 4
สมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ขอ 13 สมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชน เปนกลุม/กองทุน/องคกรการเงินในหมูบาน/ชุมชน
ที่สมัครเขารวมเปนสมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชนดวยความสมัครใจ โดยที่กลุม/องคกร/กองทุนการเงิน/ชุมชน
ไดคัดเลือกใหคณะกรรมการของแตละกลุม เปนตัวแทนของกลุมในการเขารวมดําเนินกิจกรรมของศูนยจัดการ
กองทุนชุมชน ซึ่งกลุม/กองทุน/องคกรการเงินในหมูบาน/ชุมชนยังคงดําเนินกิจกรรมของกลุมตามเดิม ไมมี
การยุบรวมกับศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ขอ 14 การสมัครเปนสมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชน ตองไดรับการยินยอมจากสมาชิกของ
กลุม/กองทุน/องคกรการเงินแตละแหง โดยมีมติเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก พรอมแนบสําเนาบันทึกการประชุม
ขอ 15 การพนจากสมาชิกภาพ
(1) กลุม กองทุน องคกรการเงิน ยกเลิกกิจการ
(2) ลาออกและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน โดยจะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่ง และสงสําเนารายงานการประชุมแจงใหศูนยจัดการฯ ทราบ
(3) ที่ประชุมกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งขององคประชุม
(4) ทําความเสื่อมเสียหรือขัดขวางการบริหารงานของศูนยจัดการฯ
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-6หมวดที่ 5
ที่ปรึกษาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ขอ 16 ที่ปรึกษาศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน……..............................…… ประกอบดวย
(1) เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
(2) ภาคีการพัฒนา เชน ธนาคาร สวนราชการอําเภอ อปท. เครือขายองคกรชุมชน ฯลฯ
(3) ผูทรงคุณวุฒิภายในหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด
(4) ปราชญชาวบาน
(5) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ขอ 17 บทบาทหนาที่ของที่ปรึกษาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
มีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยจัดการ
กองทุนชุมชนบาน…………..........................................................………ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หมวด 6
กิจกรรมของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ขอ 18 ศูนยจัดการกองทุนชุมชนดําเนินกิจกรรม ประกอบดวย
(1) แกไขปญหาหนี้สินของครัวเรือน โดยการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
1.1 สํารวจและจัดทําฐานขอมูลลูกหนี้
1.2 วิเคราะหขอมูล/จัดประเภทลูกหนี้
1.3 ประชุมหารือ/เจรจา/หากองทุนรับผิดชอบ
1.4 บริหารจัดการหนี้ (ปรับโครงสรางหนี้/โอนภาระหนี้/ปรับเปลี่ยนสัญญา)
1.5 สงเสริมสนับสนุนครัวเรือนเปาหมายในการประกอบอาชีพ
1.6 ติดตามประเมินผลครัวเรือนเปาหมาย
(2) บูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการกองทุนชุมชน เพื่อสงเสริมอาชีพและสร าง
รายไดใหกับคนในชุมชน
(3) การจั ด สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนเพื่ อสงเคราะห ช ว ยเหลื อสมาชิ กในด านต าง ๆ เช น
ทุนการศึกษา คารักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการชุมชนนั้น ๆ ในภาพรวมของหมูบาน/ชุมชน โดยขึ้นอยูกับมติของ
ที่ประชุม
(4) สงเสริมการเรียนรูและทักษะในดานของการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนใหแกคน
ในชุมชน
(5) ประสานงานกับสถาบันการเงิน และหนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมกันพัฒนากองทุนชุมชน
(6) จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนประโยชนกับคนในชุมชนและสาธารณประโยชนตาง ๆ
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-7หมวดที่ 7
การประชุมของศูนยจัดการกองทุนชุมชน
ขอ 19 การประชุมของศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน.............................................................
มีการประชุม 3 ประเภท คือ
(1) การประชุมประจําเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
(2) การประชุมใหญสามัญประจําป
(3) การประชุมวิสามัญ กรณีมีเรื่องจําเปนเรงดวนหรือสมาชิกรองขอ
หมวดที่ 8
การเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบขอบังคับ
ขอ 20 หากศูนยจัดการกองทุนชุมชนมี ความประสงคที่จะขอแกไขระเบียบขอบังคับศู นย
จัดการกองทุนชุมชน สามารถดําเนินการไดโดยผานมติที่ประชุมของกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน ดวยมติ
เสียงไมนอยกวา 2 ใน 3
ขอ 21 การเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบขอบังคับ จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ ดวยมติ 3 ใน 4 ของ
สมาชิกศูนยจัดการกองทุนชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ ............................... พ.ศ. ................
( ลงชื่อ ) ......................................................
( ................................................. )
ประธานคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน...............................
หมูที่ ....... ตําบล ...........................อําเภอ.........................จังหวัด.....................

(ทั้งนี้ การจัดทําระเบียบขอบังคับศูนยจัดการกองทุนชุมชน อาจจะปรับ/เปลี่ยนแปลง/แกไข ขึ้นอยูมติเห็นชอบ
ของที่ประชุม และความเหมาะสมของแตละพื้นที่)

77

ตัวอยางคําสั่งฯ แตงแตงคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
- ตัวอยาง -

คําสั่งอําเภอ......................
ที่................../………………..
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน.....................หมูที่.......ตําบล ..................................
****************************
ตามที่อําเภอ............................ไดมีการสงเสริม สนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนที่มีความเขมแข็ง
จัดตั้งศูนยจัดการกองทุนชุมชน เพื่อบูรณาการกลุม องคกร กองทุนการเงินในหมูบาน/ชุมชนใหมีการเชื่อมโยง
การบริหารจัดการเงินทุนชุมชนใหเปนระบบ มีความเปนเอกภาพ ชุมชนสามารถบริหารจัดการเงินทุนชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ ใชเงินทุนอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด โดยมีเปาหมายในการบริหารจัดการหนี้ไปสู
1 ครัวเรือน 1 สัญญา เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแกไขปญหาหนี้ครัวเรือน จนสามารถลดหนี้ และปลดหนี้ได
รวมถึงสงเสริมสนับสนุนใหครัวเรือนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติจนเปนวิถีชีวิต
นําไปสูชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเปนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สังคมและชุมชนใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน นั้น
เพื่อใหการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยจัดการกองทุนชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภ าพ
บรรลุ เปาหมาย และเกิด ผลสั มฤทธิ์ในการบริหารจัดการหนี้สินของครัวเรือน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการ
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบาน................................... หมูที่ .......... ตําบล...........................อําเภอ........................
จังหวัด..................................... ดังนี้
คณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน
1. ..........................................................................................ประธานศูนยจั ดการฯ
2. ..........................................................................................รองประธานศูนยจัดการฯ
3. ..........................................................................................เลขานุการ
4. ..........................................................................................เหรัญญิก
5. ..........................................................................................กรรมการฯ
6. ……………………………………………………………………………….กรรมการฯ
7. ……………………………………………………………………………….กรรมการฯ
ฯลฯ
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/มีหนาที่ ...

-2มีหนาที่
1. ประสานงานและบูรณาการการทํางานรวมกันของกลุม องคกร กองทุนการเงินในหมูบาน/ชุมชน
2. สงเสริมการบริหารจัดการกองทุนและเงินทุนในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ
3. ติดตาม กํากับ ดูแล และใหคําแนะนําการบริหารจัดการของกลุม องคกร กองทุนการเงิน
4. สํารวจและจัดทํา ฐานขอมูลกลุม/กองทุน/องคกรการเงินในชุมชน ขอมูลลูกหนี้ พรอมทั้ง
จัดทําทะเบียนขอมูลครัวเรือนและภาวะหนี้สินของครัวเรือน
5. ประชุมหารือ/ หาแนวทางชวยเหลือครัวเรือนเปาหมายและเปนตัวกลางในการเจรจาระหวาง
ลูกหนี้กับเจาหนี้ (กลุม/กองทุนที่ลูกหนี้ที่เปนสมาชิกไดกูยืม) และตกลงหาความรวมมือในการบริหารจัดการหนี้
ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
6. ดําเนินการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
7. สงเสริมและสนับสนุนการสรางวินัยทางการเงิน และสงเสริมอาชีพและสรางรายไดใหกับ
คนในชุมชน
8. รายงานผลการดําเนินงานใหอําเภอทราบ
9. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ที่ปรึกษาศูนยจัดการกองทุนชุมชน
1. .....................................................................................................
2. .....................................................................................................
3. ....................................................................................................
ฯลฯ
มีหนาที่ ใหคําแนะนําปรึกษา และชวยเหลือทางวิชาการ และสนับสนุนการดําเนินงานศูนย
จัดการกองทุนชุมชน ใหสามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา อยางมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามวัตถุประสงค แนวทางการดําเนินงาน และบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว
สั่ง ณ วันที่..........เดือน..............................พ.ศ......................

......................................
(.................................................)
นายอําเภอ..................................
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สมุดบัญชีครัวเรือน

สมุดบัญชีครัวเรือน (Family Folder)
ตามกิจกรรมศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สํานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ............................
ชื่อ-สกุลหัวหนาครัวเรือน....................................................................................................
บานเลขที.่ ............ชื่อบาน.....................................................หมูที่............ตําบล..............................
อําเภอ................................. จังหวัด....................................

ภาพบานครัวเรือนเปาหมายหรือรวมภาพคนในครัวเรือน
(จะตองมีภาพคนที่มีชื่อเปนหัวหนาครัวเรือน)
พรอมภาพบานที่อยูอาศัยในปจจุบัน/ภาพสภาพแวดลอมบริเวณบานหรือบริเวณที่ดินทํากิน

โดย สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ.........................จังหวัด....................................
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ขอมูลครัวเรือน
1. ชื่อหัวหนาครัวเรือน (นาย/นาง/นางสาว).....................................นามสกุล.................................อายุ....... ....ป
การศึกษา....................................หมายเลขโทรศัพท (บาน)..................................(มือถือ).............. ......................
2. สภาพและลักษณะที่อยูอาศัย
มีบานเปนของตนเองในพื้นที่..............ไร.................ตารางวา
เชาบานในราคา..........................บาท/เดือน/ป
อาศัยเพื่อนบาน
สรางบานพักอาศัยในพื้นที่สาธารณะ
อื่น ๆ (ระบุ) ...............................................................
3. อาชีพหลักของหัวหนาครัวเรือน
เปนเกษตรกรปลูกพืช (ระบุ).................................................รายได..................................บาท/เดือน/ป
รับจาง (ระบุ)........................................................................อัตราคาจาง.........................บาท/วัน/เดือน/ป
คาขาย (ระบุ)...................................................................... รายได..................................บาท/วัน/เดือน/ป
อื่น ๆ (ระบุ).........................................................................รายได..................................บาท/วัน/เดือน/ป
4. อาชีพรอง (ระบุ).......................................................................รายได..................................บาท/วัน/เดือน/ป
5. รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน....................................บาท/เดือน
6. สมาชิกในครัวเรือนจํานวน.......................คน
บุตร
จํานวน.......................คน
สมาชิกอื่น ๆ
จํานวน.......................คน
7. สภาพความเปนอยูในครัวเรือน
สมาชิกอาศัยอยูดวยกันทุกคน
สมาชิกแยกยายไปประกอบอาชีพทั้งในและนอกจังหวัด (ระบุ)...............................................................
สมาชิกชราภาพเจ็บปวยพิการไมสามารถประกอบอาชีพได (ระบุ)..........................................................
8. สภาพปญหาหนี้สิน
ไมเปน
เปนหนี้ในระบบ จํานวน.....................................บาท แยกเปน
- จากกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
จํานวน.....................................บาท
- จากกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
จํานวน.....................................บาท
 - จากสหกรณฯ
จํานวน.....................................บาท
- อื่น ๆ (ระบุ).......................................... จํานวน.....................................บาท
เปนหนี้นอกระบบ จํานวน....................................................บาท
9. สาเหตุของการเปนหนี้.......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ..............
10. ไดรับการแกไขปญหาโดยระบุ...................................................................................... ..................................
.............................................................................................................................................................................
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วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ............................... พ.ศ. ................
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
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สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย ...........................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)

วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ........................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย............................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)
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วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ........................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
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สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย............................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)

วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ........................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย............................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)
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วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ........................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
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สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย............................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)

วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ........................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย............................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)
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วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ........................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
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สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย............................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)

วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ........................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย............................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)
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วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ........................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
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สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย............................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)

วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ........................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย............................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)
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วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ........................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
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สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย............................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)

วันที่

สมุดบันทึกรายรับ – รายจายในแตละวันของครัวเรือนเปาหมาย
เดือน ........................... พ.ศ. ...............
รายการ
รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
สรุปเดือนนี้
(....) รายรับมากกวารายจาย............................บาท (เอาไปฝากธนาคาร/ใชหนี้)
(....) รายจายมากกวารายรับ............................บาท
(ครัวเรือนตองมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จายของครัวเรือนทุกวันและทุกเดือน)
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ที่

94

แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือน (การบริหารจัดการหนี้)
เปาหมาย
แนวทางสูการบรรลุเปาหมาย

ปญหา/อุปสรรคจากการดําเนินงานและแนวทางแกไข (หากมีใหระบุ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. .
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

โดยสรุปครัวเรือนนี้
1) สามารถลดหนี้ได
2) สามารถปลดหนี้ได

จํานวน........................บาท
จํานวน........................บาท
(ลงชื่อ)....................................................... ครัวเรือนเปาหมาย
(..................................................)
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ)....................................................... ผูติดตามสนับสนุน
(..................................................)
ตําแหนง ประธานศูนยจัดการกองทุนชุมชน................................
วันที่..........เดือน..............................พ.ศ. ..............
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