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คํานํา
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต บานเชิงผาหมูที่ 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม
เปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ประเภท ที่ 1 จาก จํานวน 222 กลุม ของจังหวัดสุโขทัย ซึ่งกรมการ
พัฒนาชุมชน ไดกําหนดไวตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนสงเสริม ไดมีการพัฒนาแหลงทุนชุมชน
นํามาบริหารจัดการรวมกันภายใตกรอบแนวคิด เพื่อใหคนในชุมชนไดเขาถึงแหลงอยางเทาเทียมกัน โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหการบริหารจัดการทุนชุมชนเปนระบบมีเอกภาพ และสามารถแกไขปญหาของชุมชน
โดยชุมชนไดอยางแทจริง เปนแหลงออมเงิน แหลงทุน และจัดสวัสดิการ ตอบสนองความตองการที่หลากหลาย
ของคนในชุมชน และเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน
จังหวัดสุโขทัยไดพิจารณาคัดเลือกบานเชิงผา หมูที่ 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม
เปนกลุมออมทรัพยฯตนแบบ( SMART Saving Group) เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินงาน เชิงเปรียบเทียบ
ในการศึกษาครั้งนี้ โดยใชเครื่องมือเปนตัวชี้วัด 3 เรื่อง ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดความเขมแข็งกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต ในการจัดระดับการพัฒนา ( 32 ตัวชี้วัด ) 2) เกณฑการตรวจสุขภาพทางการเงินของ
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (19 ตัวชี้วัด และ 3) เกณฑกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตนแบบ(23ตัวชี้วัด)
เพื่อการศึกษาและพัฒนากลุมฯในการบริหารจัดการทุนที่มีประสิทธิภาพและนําสูธรรมาภิบาลตอไป
และใหเปนแหลงศึกษาเรียนรู ของกองทุนชุมชนภายในจังหวัด ตางจังหวัด ที่เปนแหลงทุนหลัก ที่มีการ
เชื่อมโยงกองทุนตาง ๆ ในหมูบาน จะทําใหมีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ทําใหทุนในชุมชนมีพลัง
มีเอกภาพเปนแหลงเงินออม สามารถแกไขปญหาใหกับคนในชุมชนได เชน ปญหาหนี้สิน ปญหาการขาดแคลน
ทุนในการประกอบอาชีพ ลดการพึ่งพาทุนจากภายนอกชุมชนสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดดี
เปนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
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สวนที่ 1

บริบทชุมชน
ขอมูลทั่วไปของบานเชิงผา หมูที่ 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ประวัติความเปนมา
เมื่อ พ.ศ. 2468 ที่อําเภอเถินจังหวัดลําปาง เกิดภัยแลงจากธรรมชาติ ติดตอกันหลายปทํา
ใหชาวบานทั้งอําเภอเกิดการปนปวนทุกครัวเรือนเพราะทํานา ทําไร ไมไดผลผลิต ขาวยากหมากแพง ชาวบาน
อดอยาก โรครายแทรกแซง ชาวบานหลาย ๆ หมูบานตาง ๆ ก็เสาะแสวงหาพื้นที่แหลงใหมที่มี
ความอุดมสมบูรณโดยเฉพาะแหลงน้ํา บานนาโปงก็เปนหมูบานหนึ่งในอําเภอเถิน ที่ประสบภัยธรรมชาติ
ดังกลาวจึงไดพากันอพยพมาอยูที่แหลงใหมที่มีความอุดมสมบูรณดังกลาวคือแถวบานดงเหมืองนา(เขตอําเภอ
ทุงเสลี่ยมปจจุบัน ) ชาวบานนาโปงจึงเลือกบริเวณบานเชิงผาปจจุบันซึ่งตอนนั้นอยูในเขตการปกครองของบาน
โปงฝางและเรียกถิ่นที่อยูแหงใหมวา “ โปงฝางลุม”จนแยกหมูบาน เมื่อ พ.ศ. 2518 เปนบานเชิงผา
หมูที่ 11 ของตําบลกลางดง เรื่อยจนกระทั่งปจจุบัน
บานเชิงผา หมูที่ 11 ตําบลกลางดง ตั้งอยูหางจากอําเภอทุงเสลี่ยมไปทางทิศตะวันตก
หางจากตัวจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 70 ก.ม. ชาวบานเชิงผาสวนใหญอพยพมาจากหมูบานนาโปง
อําเภอเถินจังหวัดลําปาง บริโภคขาวเหนียว ภาษาที่ใชภาษาถิ่นไทยเหนือ มีเนื้อที่ 3,457 ไร สภาพพื้นที่
เปนที่ราบสูงและเชิงเขาสามารถทําการเกษตรกรรมได มีแหลงน้ําสําคัญคือลําน้ําแมมอก ปจจุบันมีระบบสงน้ําไว
ใชเพื่อการเกษตรได
ประชาชนที่อาศัยอยูจริงในหมูบานเชิงผาจํานวน ๒๘๙ ครัวเรือน เปนชาย ๕๑๘ คน
หญิง ๕๕๔ คน รวมทั้งหมด ๑,๐๗๒ คน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพหลักทําการเกษตร (ทําไร/ทํานา/ทํา
สวน/เลี้ยงสัตว) อาชีพรอง
1. รับจาง ๒๒ ครัวเรือน
2. คาขาย ๑๗ ครัวเรือน
3. ทํางานประจํา/รับราชการ จํานวน ๗ ครัวเรือน
4. ทํางานเอกชน/บริษัท/โรงงาน จํานวน ๓ ครัวเรือน
รายไดเฉลี่ย/คน/ป
36,865.60 บาท/ป
รายจายเฉลี่ย/คน/ป
28,439.93 บาท/ป
หนี้สินเฉลี่ย
2,385.60 บาท
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สวนที่ 2
ความเปนมากลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิต
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผา หมูที่ 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย จัดตั้งวันที่ 5 พฤษภาคม 2526 เนื่องจาก มีหนวยงานราชการมาสงเสริมใหเปนหมูบาน
พัฒนาแผนดินธรรมแผนดินทอง มีหลายกิจกรรม โดยหนวยงานพัฒนาชุมชน ไดมาแนะนําแนวทางการจัดตั้ง
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อสงเสริมใหชาวบานรูจักการออมเงินและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนแหลง
เงินทุนในหมูบานในการประกอบอาชีพ โดยคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจํานวน 13 คน ซึ่งจะเปน
กิจกรรมที่จะทําใหชุมชนเขมแข็งได
ผลการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตั้งแตป 2526 จนไดรับรางวัลเปนกลุมออมทรัพย
ดีเดนในป 2553 มีเงินทุนหมุนเวียนกวา 20 ลานบาท มีกิจกรรมเครือขายที่ประสบความสําเร็จไดแก ศูนย
สาธิตการตลาด ปมน้ํามัน และยังทําใหบานเชิงผา หมูที่ 1๑ ตําบลกลางดง ไดรับการเชิญชวนใหสมัครเขารวม
กิจกรรมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ประจําป 255๓ และไดรับการประเมินผลเปนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับ มั่งมีศรีสุข
การดําเนินงานของกลุม
1. กลุม : มีการจัดตั้งกลุมโดยใชชื่อวา กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผา หมูที่ 11
ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 สมาชิก
1.1.1 ตองเปนราษฎรบานเชิงผา หมูที่ 11 เทานั้น ซึ่งมี 3 ประเภท ประกอบดวย
(1) สมาชิกสามัญ ปจจุบัน มีจํานวน 1,457 คน เปนราษฎรบานเชิงผาทั้งหมด
(2) สมาชิกวิสามัญ ปจจุบันมี - กลุม
(3) ไมมีสมาชิกกิตติมศักดิ์
1.1.2 การลาออกจากการเปนสมาชิก สมาชิกจะลาออกก็ตอเมื่อเสียชีวิต
หรือยายครอบครัวไปอยูที่อื่น
2. กองทุน
2.1 วิธีการสงเงินสัจจะสะสมของสมาชิก
1) ใหสมาชิกนําเงินใสมากับสมุดฝากสัจจะ นํามาใสลงในตะกรารับฝากเงินสัจจะ
2) มีคณะกรรมการมาเช็คจํานวนเงินฝากวาตรงกับสมุดเงินฝากหรือไม
3) เมื่อคณะกรรมการเช็ดเงินตรงแลวสงใหคณะกรรมการอีกชุดเปนผูเก็บเงินพรอมลง
บันทึกในสมุดคุมสัจจะ
4) เมื่อลงสมุดคุมสัจจะแลว สงสมุดฝากสัจจะไปที่กรรมการประจําเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อบันทึกขอมูลลงสมุดเงินฝาก พรอมเก็บขอมูลไวในคอมพิวเตอร
5) บันทึกสมุดเสร็จเรียบรอยแลวสงสมุดเงินฝากสัจจะคืนใหกับสมาชิก
6) เมื่อทําตามขั้นตอน 1-5 แลวกรรมการที่รับผิดชอบจะรวมยอดในสมุดคุมเงิน
สัจจะกับเงินสด ใหตรงกัน และตองตรงกับระบบคอมพิวเตอรดวย
2.2 สมาชิกสามารถฝากเงินสัจจะสะสมพิเศษ ไดปละ ไมเกิน 3,000 บาทตอคน
2.3 ไมมีสมาชิก สงเงินสัจจะสะสมเปนรายป
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3. กรรมการ : ปจจุบันมีสมาชิก 4 ฝาย จํานวน 17 คน ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป ประกอบดวย
3.1 ฝายอํานวยการ จํานวน 6 คน
นายประจักษ สุวรรณรินทร
นายอุดม
ปุนตะมะ
นางธัญญรัตน คํานอย
นายจักษนันท วงคคําเครือ
น.ส.สีไพร วงคถาติ๊บ
น.ส.วิสุทธิ์ อุตตะมะ

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
เหรัญญิก
ผูชวยเหรัญญิก

3.2 ฝายพิจารณาเงินกู จํานวน 4 คน
นายบุญเรือง
นายศรีทวน
นางลําดวน
นางรัญญา

ธิวงษษา
คําถาเครือ
ตาวงคเสน
คําสอน

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

3.3 ฝายตรวจสอบ จํานวน 3 คน
นายบุญเทง
นายอภิสิทธิ์
นางรัตนจีรา

จีนาวุฒิ
เปงมาวง
คําถาเครือ

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ

3.4 ฝายสงเสริม จํานวน 4 คน
น.ส.น้ําฝน
นางสมศรี
นายนวัตกร
นางบุญจริง

ทานะ
วงคถาติ๊บ
อรชร
ปุมตะมะ

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผามีคุณสมบัติดังนี้
 ตองเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยฯ และมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ
 เปนบุคคลที่มีความเสียสละ ยินดีและเต็มใจทํางานรับใชสมาชิกดวยความซื่อสัตย
สุจริต มุงถึงประโยชนสวนรวมของสมาชิกเปนเรื่องใหญ
 เปนคนที่มีเวลาวางเสมอสําหรับการประชุมคณะกรรมการของกลุม
 มีจิตใจเปนนักประชาธิปไตย มีน้ําใจเปนนักกีฬา
 สนใจศึกษาหาความรูเรื่องการออมทรัพย เรื่องการอาชีพ และเรื่องอื่นๆ
ที่เปนประโยชนตอกลุม ตอสมาชิก
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4. กิจกรรมของกลุม
4.1 ศูนยสาธิตการตลาด
4.2 ปมน้ํามัน
4.3 การผลิตปุยชีวภาพและการจําหนายปุยเพื่อการเกษตร
4.4 การใหสมาชิกกูยืม ดอกเบี้ยรอยละ 10 บาทตอป ระยะเวลาการกู 1 ป
4.5 การกูฉุกเฉิน จะกูเดือนละ 1 ครั้ง
5. ระเบียบขอบังคับของกลุม(กติกา)
5.1 สมาชิกตองปฏิบัติตาม 100%
5.2 มีการปรับระเบียบทุกป และมีการติดประกาศไว ณ ที่ทําการกลุมฯ
ขอดีของการมีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
1. ใหคนในชุมชนรูจักการประหยัดและออม
2. ลดรายจายโดยการรวมกันซื้อ รวมกันขาย
3. เปนแหลงเงินทุนใหสมาชิกไดกูยืมเพื่อประกอบอาชีพ
4. ทําใหคนในชุมชนมีน้ําใจ เอื้อเฟอ เอื้ออาทรตอกัน
5. พัฒนาคุณธรรมใหแกประชาชน 5 ประการ คือซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบรวมกัน
เห็นอกเห็นใจกัน มีความไววางใจกัน
ปญหาที่ผานมา
1. การจัดตั้งกลุมในชวงแรกสมาชิกยังขาดความเขาใจในหลักการ
2. การจัดทําบัญชีดวยภูมิปญญาชาวบานตอมาไดดําเนินการโดยรูปแบบที่เปนมาตรฐาน
และตอมาใชคอมพิวเตอร
3. ปญหาเรื่องปลอยเงินกู ที่ไมเทากันจึงมีการจัดเพดานปลอยเงินกูปจจุบันกูได 5 เทาของเงินออม
4. ในชวงแรกอัตราดอกเบี้ยสูง ปจจุบันปรับเปนอัตรารอยละ 10 ตอป
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนินงานระหวางกลุมยังนอย ความตองการศึกษาดูงานเพิ่มขึ้น
แผนการดําเนินงาน
1. รับสมาชิกเพิ่มขึ้น ใหได รอยละ 100 ของประชาชนในหมูบาน
2. การจัดสรรกําไร จะปรับเปลี่ยนทุนสวัสดิการเพิ่มขึ้น
3. จัดเตรียมความพรอมในการเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงานของกลุมอื่นๆ
4. สงเสริมใหสมาชิกมีการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนและเหมาะสมในหมูบาน
5. สงเสริมใหมีกลุมอาชีพในหมูบาน
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สวนที่ 3
สรุปบทเรียน
ผลการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตสู SMART Saving Group
กรมการพัฒนาชุมชน ได มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน ใหกิจกรรมกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต เปนไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนเปนงานสําคัญตามยุทธศาสตรกรมการพัฒนาชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางธรรมาภิบาล และความมั่นคงของทุนชุมชน ปจจุบันกลุมออมทรัพย
เพื่อการผลิต มีการเจริญเติบโตมากขึ้น ทั้งปริมาณของเงินทุนและปริมาณของสมาชิก จังหวัดสุโขทัย
มีกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จํานวน 713 กลุม สมาชิก 148,251 คน เงินทุน 1,080,343,300บาท
ในป 2558 กรมการพัฒนาชุมชน ไดสนับสนุนกิจกรรมตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2558
โดยใหจังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่สามารถพัฒนาสูระดับมาตรฐาน ไดจังหวัดล
ะ1 กลุม โดยพิจารณาจาก
(1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่ขึ้นทะเบียนแยกประเภท เปนประเภทที่ 1
(2) กลุมที่มีการประเมินผลการพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต อยูในระดับ 3 (ป 2557)
(3) ผานการประเมินผลการตรวจสุขภาพ (ขอ 5 - 14 และ ขอ 18 - 19) เปนหลัก
จังหวัดสุโขทัยไดพิจารณาคัดเลือก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผา หมูที่ 11
ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และไดดําเนินการตามโครงการพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการ
ผลิตสูระดับมาตรฐาน (SMART Saving Group)
มีขั้นตอนการดําเนินการพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตตนแบบ SSG : SMART Saving Group โดยจัดเวที จํานวน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน กลุมเปาหมายเปาหมายใน
การศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย ผูเขารวมเวทีการประเมินกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตจํานวน 20คน
ประกอบดวยคณะกรรมการกลุม,สมาชิก และเจาหนาที่พัฒนาชุมชนดังนี้
1. จัดเวทีครั้งที่ 1 จัดเวทีเพื่อประเมินกลุมฯ ตามเกณฑมาตรฐานกลุมฯตนแบบและ
วางแผนพัฒนากลุมฯ ในขอที่ยังไมผานเกณฑ (8 ธันวาคม 2557)
2. แผนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุมฯและเจาหนาที่พัฒนาชุมชนโดยไปศึกษาดู
งานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตนแบบ (9 ธันวาคม 2557)
3. จัดเวทีครั้งที่ 2 จัดเวทีทบทวนและสรุปผลการพัฒนา (9 มีนาคม 2558)
เครื่องมือที่ใชในการประเมินกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จํานวน 3 ตัว
เกณฑตัวชี้วัดความเขมแข็งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ในการจัดระดับการพัฒนา ( 32 ตัวชี้วัด )
รวมคะแนน 96 คะแนน ตัวชี้วัดหลัก จํานวน 10 ตัว ผลการจัดระดับ 3 (กลุมที่มีผลงานดี)
 เกณฑตัวชี้วัดการตรวจสุขภาพทางการเงินของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (19 ตัวชี้วัด)
ผานเกณฑชี้วัดทั้ง 19 ตัวชี้วัดเปนกลุมที่มีสุขภาพแข็งแรง
 เกณฑตัวชี้วัดกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตนแบบ ( 23 ตัวชี้วัด)
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หลักเกณฑการขึ้นทะเบียนเปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผา หมูที่ 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลการ
ประเมิน
หลักเกณฑ
หมายเหตุ
ผาน ไมผาน
ดําเนินงานตามแนวทางของกรมการพัฒนา
-ทุกกองทุนในหมูบาน ยึดหลักคุณธรรม 5

ชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ
ประการ ในการดําเนินงาน
ใชชื่อ "กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต" แสดง
ชื่อกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

ไวที่ในที่หนึ่งที่ปรากฏเห็นชัดเจน
บานเชิงผา
การฝากถอนเงินตองผานระบบสถาบัน
-มีการฝากเงินสัจจะ และเงินกูเขาบัญชีธนาคาร

การเงิน
ออมสินสาขาทุงเสลี่ยมกอนใหสมาชิกกูยืม
การประชุมสามัญประจําป (กรรมการ/
-มีการประชุมใหญสามัญประจําปๆละ 1 ครั้ง

สมาชิก) อยางนอยปละ 1 ครั้ง
(มกราคม ของทุกป)
จัดตั้งคณะกรรมการครบ 4 ฝาย และมีการ
คณะกรรมการกลุมฯมีการประชุมทุกเดือน(ทุก

ประชุมอยางนอย 3 เดือน/ครั้ง
วันที่ 9 ของเดือน
จัดทําระเบียบขอบังคับเปนลายลักษณ
-มีการปรับระเบียบเปนประจําทุกปและติดไวที่ทํา

อักษรและเปนปจจุบัน
การกลุมฯ
สมาชิกสงเงินสัจจะสะสมสม่ําเสมอเปน

-ระเบียบกําหนดไววาสมาชิกที่ขาดสงจะถูกปรับ
ประจําทุกเดือน
-มีสมาชิกขาดสงเดือนละประมาณ 11 ราย
อัตราดอกเบี้ยเงินกูไมเกินที่กฎหมายกําหนด
-คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10 บาท/ป

(รอยละ 15 บาท/ป)
จัดทําระบบบัญชีเปนปจจุบันและสามารถ
-มีการนําเงินฝากทุกครั้งที่มีการเก็บเงินสัจจะ

ตรวจสอบได
กลุมฯ มีการจัดทํางบกําไร-ขาดทุน ปดงบ
-มีการสรุปงบดุล งบกําไรขาดทุน ปละ 1 ครั้ง
ดุล และกลุมฯ มีการจัดสรรผลกําไรตาม

ระเบียบฯของกลุมฯ

สรุปผลการประเมินการแยกประเภทของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผา
จากการประเมินการแยกประเภทของกลุมออมทรัพยฯ ที่ดําเนินงานตามแนวทางของกรมการ
พัฒนาชุมชน 10 ขอ พบวา ผานเกณฑการประเมินทั้ง 10 ขอ แตเรื่อง สมาชิกสงเงินสัจจะสะสม่ําเสมอเปน
ประจําทุกเดือน ระเบียบกําหนดวารอยละ 95 ของสมาชิกมีการสงเงินสัจจะ จึงถือวาผานเกณฑ ซึ่งการสงเงิน
สัจจะสะสมของสมาชิก จะขาดสงเดือนละ ประมาณ 11 ราย การสงเงินสัจจะสะสมของสมาชิก กําหนดให
สมาชิกสงสัจจะใน วันที่ 9 ของเดือน
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ผลการสํารวจขอมูลการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
เพื่อประเมินผลการพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต บานเชิงผา หมู 11 ตําบล กลางดง อําเภอ ทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ที่

องคประกอบ/ตัวชี้วัด

1.ดานโครงสรางและกระบวนการทํางาน
คณะกรรมการ
1 การไดมาของคณะกรรมการ
2

3

4

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ

ลักษณะการ
ดําเนินงาน/
ระดับคะแนน
1 2 3

หมายเหตุ

 -มีการเสนอชื่อและมีการรับรอง-วาระ 2 ป
-มาจากการเลือกจากสมาชิกครบ 100 %
 -มีการทํางานตามบทบาทหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
และเมื่องานที่รบั ผิดชอบเรียบรอยละชวยกันทํางาน
กรรมการคนอื่นตอตามที่ไดรับการรองขอ
 -คณะกรรมการกลุมฯมีการประชุมทุกเดือน
(ทุกวันที่ 9 ของเดือน)

สมาชิก
สัดสวนสมาชิกกับจํานวนราษฎรในหมูบาน

การสงเงินสัจจะสะสม
5

6

การสงคืนเงินกู

7

การเพิ่มวงเงินสัจจะสะสมในแตละป

8

ระเบียบขอบังคับ
ระเบียบขอบังคับของกลุม

 -ประชากร 1,356 คน (ทะเบียนราษฎร)
-ครัวเรือน 320 ครัวเรือน
-เปนสมาชิก 1,327 คน( 864 คนอยูจริง )
 -ขาดสงเฉลี่ย 11 รายตอเดือน
-เก็บเงินวันที่ 9 ของทุกเดือน
-สัจจะต่าํ สุด 30 บาทสูงสุด 2,000 บาทตอเดือน
 -100%
 สมาชิกเพิ่มสัจจะรายเดือนประมาณปละ
515 ราย

 มีการปรับเปลี่ยนทุกปโดยกรรมการรวมกันรางกอน
แลวผานเวทีประชาคม บ ัน ท ึก เป น ล า ย ล ัก ษ ณ  อักษร
และมีการป ร ับ ป ร ุง ให ส อ ด ค ล อ งก ับ ส ถ า น ก า ร ณ ป จ จ ุบ ัน
นําเขาประชุมสมาชิก

8

ที่

องคประกอบ/ตัวชี้วัด

9

การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ

10

ที่ทําการกลุม
สถานทีท่ ําการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต

11

การบริหารจัดการ
แผนการดําเนินธุรกิจของกลุมหรือแผนการ
ดําเนินงานกลุมออมทรัพยฯ

การมีสวนรวมของสมาชิกในการตัดสินใจ
12 ดําเนินกิจกรรมตามแผนธุรกิจของกลุมฯ หรือ
แผนการดําเนินงานของกลุมฯ

ลักษณะการ
ดําเนินงาน/
หมายเหตุ
ระดับคะแนน
1 2 3
 สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับทุกขออยาง
สม่ําเสมอ
 -มีอาคารถาวรเปนของตนเอง โดยใชงบประมาณ
จากกลุมออมทรัพยฯ มีปายชื่อก ล ุม ป า ย แ ส ด ง ข อ ม ูล
ที่เปนปจจุบนั

- รับสมาชิกเพิ่ม
 - ระดมทุนเพิ่ม
- การใหกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ
- เพิ่มทุนรานคา ปมน้ํามัน
 - การใชบริการรวมกันซื้อปุยโดยสั่งซื้อปุยจากกลุมฯ
- การใชบริการปมน้าํ มันของกลุม ฯ
- รวมกันใชบริการซื้อสินคาในศูนยสาธิต
- ใชบริการกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ


13

14

15

การประชุมใหญสามัญประจําป

ระบบขอมูล
ทะเบียนขอมูลของกลุม ไดแก ทะเบียน
สมาชิก ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนครุภัณฑ
เปนตน

กระบวนการทํางานในรูปเครือขาย
การเชื่อมโยงเงินทุน/
ทรัพยากรกับกลุม/องคกรอื่น ๆ

-ประชุมปละ 1 ครั้ง (เดือนมกราคมของทุกป )
-เขารวมประมาณ 299 ครัวเรือน

 -คุมเงินกู/ปนผล
-เงินสัจจะสะสม
-ทะเบียนสมาชิก
-คุมลูกหนี้

 เครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตะดับตําบล/
อําเภอ/จังหวัด

9

ที่

องคประกอบ/ตัวชี้วัด

ลักษณะการ
ดําเนินงาน/
ระดับคะแนน
1 2 3

หมายเหตุ

2. ดานการบริหารเงินทุนและทรัพยากร
16

ความมีวินัยทางการบริหารเงินทุนและการ
ควบคุมการเงิน
การจัดทําเอกสารหลักฐานทางการเงิน ไดแก
ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม ทะเบียนคุมลูกนี้
ทะเบียนคุมดอกเบี้ยเงินกู สรุปการรับจายเงิน
ประจําวัน/เดือน เปนตน
การจัดทําบัญชี
17 เงินสด-รับ-จาย งบกําไร-ขาดทุน และงบดุล
18 การฝากเงินกับสถาบันการเงิน

19
20

21

การรายงานสถานะทางการเงิน
ความโปรงใส
การตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการเงินตาง ๆ
ของกลุม
ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุน
การนําเงินทุนไปลงทุนดําเนิน/ขยายกิจกรรม

-มีการจัดทําทะเบียนตางๆ ครบถวน
 -ใบสําคัญ
-มีการจัดทําบัญชีและสรุปเงินสัจจะสะสมทุกเดือน

- มีการจัดทําทะเบียน สมุดเงินสด สมุดรายรับ และ
 สมุดรายจาย และงบดุล เดือนละ 1 ครั้ง
 - ฝากเงินสัจจะที่ธนาคารออมสินสาขาทุงเสลีย่ ม
- มีการนําเงินฝากทุกครั้งที่มีการเก็บเงินสัจจะและรับ
คืนเงินกูจากสมาชิก
-มีการสรุปงบดุล งบกําไรขาดทุน ปละ 6 ครั้ง

-มีการรายงานให กรรมการและสมาชิก
 ทราบปละ 2 ครั้ง ข ึ้น ไป แ ล ะ ต ดิ ป ร ะ ก า ศ
ไว ณ ที่ทาํ การกลุม
1.ศูนยสาธิตการตลาด
2 ปมน้ํามัน

 3. การจําหนายปุยและ
4 การใหสมาชิกกูยืม ดอกเบี้ยรอยละ 10 บาท
22

ผลการดําเนินกิจกรรมของกลุม



-กิจกรรมของกลุมฯ มีผลกําไรทุกกิจกรรม

3. ดานการพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
23

การพัฒนาความรู/ศักยภาพแกคณะกรรมการ
การเขารับการอบรม/สัมมนา/ดูงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเงินทุน

24

การแลกเปลี่ยนแนวคิด หลักการ วิธีการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนกับองคกรภายนอก

- มีหนวยงานพัฒนาชุมชน และหนวยงานอื่น ที่
 เกี่ยวของกับการเงินจะสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานอยางนอยปละ 3-5 ครั้ง/ป
-ตองการใหหนวยงานมาเพิ่ม/พัฒนาศักยภาพในพืน้ ที่
 มีการสอน (เปนวิทยากรใหกลุมออมทรัพยขางเคียง)

10

ที่
25

ลักษณะการ
ดําเนินงาน/
องคประกอบ/ตัวชี้วัด
หมายเหตุ
ระดับคะแนน
1 2 3
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม/กองทุนอื่นๆ /
 -มีการแลกเปลี่ยนระเบียบ
เครือขายอื่น ๆ
-มีการประชุมเครือขายตําบล (สัญจรทุก2เดือน)

การพัฒนาความรู/ศักยภาพแกสมาชิกการจัด
ฝกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรูในการ
ประกอบอาชีพแกสมาชิก

 โดยรวมกับหนวยงานอื่นฯ กลุมสมทบทุน

27

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการประกอบอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชน

 การเขารวมจัดนิทรรศการและมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ

28

สงเสริมการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพเสริม

 มีการสงเสริมจํานวน 5 กลุม/กิจกรรมไดแก
1. กลุมถั่วเหลือง
2. กลุมเกษตรกรทํานา/ทําสวน
3. กลุมเลี้ยงหมู
4. กลุมเลี้ยงโคนม
5.กลุมเลี้ยงโคขุน

29

การพัฒนาขีดความ สามารถของกลุม
เปนแกนนําในการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาลดานแกไขปญหาความยากจน

26

30

การจัดสรรผลประโยชน
การจัดสรรผลกําไรของกลุม

 -มีการขยายผลใหทุกครอบครัว
-จัดตั้งกฎระเบียบแกไขปญหายาเสพติด
- ปองกันการเกิดหนี้นอกระบบ
- ชวยเหลือครัวเรือนยากจนและดอยโอกาส

 1. ปนผลสมาชิกรอยละ 73
2. คาตอบแทนคณะกรรมการ รอยละ 10
3. สวัสดิการสมาชิกรอยละ 1
4. สาธารณประโยชนชุมชน รอยละ 2
5. ศึกษาอบรมรอยละ 1
6. คาใชจาย รอยละ 3
7. ทุนสํารองรอยละ 10

11

ที่
31

32

องคประกอบ/ตัวชี้วัด
การจัดสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการแกสมาชิกและชุมชน

ความทั่วถึงของการจัดสวัสดิการ

ลักษณะการ
ดําเนินงาน/
ระดับคะแนน
1 2 3

หมายเหตุ

 1.เด็กเกิดเปดบัญชีให 500 บาท
2.แก ใหของใช
3.เจ็บปวด นอนโรงพยาบาลคืนละ 100 บาท
4.คนพิการ (ครั้งคราว)
5.ตาย จายศพละ 500 บาท
6.ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
7.กรณีสมาชิกเกิดภัยภิบัติ ภัยธรรมชาติ
8. ทุนอาหารกลางวัน
9. ชวยเหลือผูดอยโอกาส

ผูไดรับการจัดสวัสดิการทั้งที่เปนสมาชิก และ
สวัสดิการคนในชุมชน โดยกลุมออมทรัพยฯ และ
กองทุนตางๆในหมูบาน จะสนับสนุนเงินในสวนของ
เงินสวัสดิการ มาสนับสนุนการจัดสวัสดิการและ
กิจกรรมของสาธารณประโยชนตามที่ชุมชน หรือ
สมาชิกแตละกองทุนรองขอ

รวมคะแนน 96 คะแนน
ตัวชี้วัดหลัก จํานวน 10 ตัว
ผลการจัดระดับ 3 (กลุมที่มีผลงานดี)

12
ผลการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ชื่อกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผา หมูที่ 11 ตําบล กลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
เกณฑการประเมิน
ดานการจัดทําบัญชีและทะเบียน
1. การจัดทําทะเบียน ไดแก ทะเบียน
สมาชิก ทะเบียนคุมเงิน ทะเบียนลูกหนี้
ทะเบียนเงินกู ทะเบียนคุมทรัพยสิน

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน


หมายเหตุ
-มีการจัดทําทะเบียนตางๆ ครบถวน
-ใบสําคัญ
-มีการจัดทําบัญชีและสรุปเงินสัจจะสะสมทุกเดือน

2. การจัดทําบัญชี ไดแก บัญชีเงินสด บัญชี
รายรับ บัญชีรายจาย บัญชีเงินฝากธนาคาร
และหลักฐานประกอบบัญชี
3. การจัดทํางบการเงินไดแก งบดุล งบ
กําไร-ขาดทุน



-มีการจัดทําทะเบียน ตางๆ ครบถวน
-งบดุลเดือนละ 1 ครั้ง (เดือน ธันวาคม )



-มีการจัดทําบัญชีเงินสด บัญชีรายรับ และบัญชี
รายจาย รวมทําหลักฐานการเงิน ครบถูกตอง
ครบถวนเปนปจจุบัน

4. การตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการ
เงิน (หลักฐานทางการเงิน ไดแก ทะเบียน
คุมเงินสัจจะสะสม, ทะเบียนคุมลูกหนี้,
ทะเบียนคุมดอกเบี้ยเงินกู, สรุปการรับจายเงินประจําวัน/เดือนเปนตน)
ดานการบริหารจัดการ
5. การแบงหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
6. การจัดทําแผนการดําเนินงานของกลุม



-มีผูตรวจสอบของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน รวมตรวจสอบผลการ
ดําเนินการ ปละ 2 ครั้ง ตามการจัดทํารายงานฐานะ
การเงินของกลุมฯ(เดือนมิถุนายน และธันวาคม )




-มีการทํางานตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
และเมื่องานที่รับผิดชอบเรียบรอยละชวยกันทํางาน
กรรมการคนอื่นตอตามที่ไดรับการรองขอ
-มีการจัดทําแผนการพัฒนากลุมฯ แตบันทึกอยูใน
สมุดบันทึกการประชุม ไมไดแยกออกเปนทําเปน
รูปเลม
-คณะกรรมการกลุมฯมีการประชุมทุกเดือน
(ทุกวันที่ 9 ของเดือน)
-มีผูแทนครัวเรือนอยางนอย 1 คน เขารวมประชุม
ทุกครั้ง

7. การประชุมของคณะกรรมการ



8. การเขารวมประชุมของครัวเรือนที่เปน
สมาชิก



9. การพิจารณาเงินกู



-มีการพิจารณาเงินกูใหแกสมาชิกทุกราย
ที่ยื่นเสนอ

10. การสงชําระคืนเงินกูตามสัญญา
ของสมาชิก



-มีการชําระหนี้เงินกูภายในระยะเวลาที่กําหนดทุก
ครัวเรือน

11. การสงเงินสัจจะสะสมของสมาชิก



-ขาดสงเฉลี่ย .11 รายตอเดือน
-เก็บเงินวันที่ 9 ของทุกเดือน
-สัจจะต่ําสุด 50บาทสูงสุด 1,000บาทตอเดือน
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ผลการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ชื่อกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผา หมูที่ 11 ตําบล กลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
เกณฑการประเมิน
12. การนําเงินกูไปใชของสมาชิก
13.การเรียนรูและการพัฒนาของ
คณะกรรมการ

14. การจัดสรรผลกําไร

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผาน ไมผาน
- สมาชิกมีการนําเงินกูไปประกอบอาชีพที่ไดเขียน

ไวในการคําขอกูครบทุกครัวเรือน
- มีหนวยงานพัฒนาชุมชน และหนวยงานอื่น

ที่เกี่ยวของกับการเงินจะสนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินงานอยางนอยปละ 3-5 ครั้ง/ป
- ตองการใหหนวยงานมาเพิ่ม/พัฒนาศักยภาพ
ในพื้นที่
- มีการประชุมเครือขายตําบล (สัญจรทุก2เดือน)
1. ปนผลสมาชิกรอยละ 73

2. คาตอบแทนคณะกรรมการ รอยละ 10
3. สวัสดิการสมาชิกรอยละ 1
4. สาธารณประโยชนชุมชน รอยละ 2
5. ศึกษาอบรมรอยละ 1
6. คาใชจาย รอยละ 3
7. ทุนสํารองรอยละ 10

ดานระเบียบขอบังคับ
15. ระเบียบขอบังคับ



ดานผลประโยชนของสมาชิก และชุมชน
16. สมาชิกมีรายไดพนเกณฑความยากจน



17. การแกไขปญหาหนี้นอกระบบ



18. การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก



มีการปรับเปลี่ยนทุกปโดยกรรมการรวมกันราง
กอนแลวผานเวทีประชาคม บ ัน ท ึก เป น ล า ย ล ัก ษ ณ 
อักษร และมีการป ร ับ ป ร ุง ให ส อ ด ค ล อ งก ับ
ส ถ า น ก า ร ณ ป จ จ ุบ นั นําเขาประชุมสมาชิก
-ครัวเรือนของบานเชิงผาผานเกณฑขอมูล จปฐ.
ทุกครัวเรือน
- ไมมีครัวเรือนเปนหนี้นอกระบบ
1.เด็กเกิดเปดบัญชีให 500 บาท
2.แก ใหของใช
3.เจ็บปวด นอนโรงพยาบาลคืนละ 100 บาท
4.คนพิการ (ครั้งคราว)
5.ตาย จายศพละ 500 บาท
6.ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
7.กรณีสมาชิกเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ
8. ทุนอาหารกลางวัน
9. ชวยเหลือผูดอยโอกาส
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ผลการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ชื่อกลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผา หมูที่ 11 ตําบล กลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผาน ไมผาน
19. การจัดกิจกรรมดานสาธารณประโยชน 
1.บริจาคใหโรงเรียนเพื่อนําไปใชสาธารณะ
ของกลุม
ประโยชนของโรงเรียน
2.บริจาคใหวัดเพื่อนําไปใชสาธารณะ
ประโยชนของวัด
3. ปรับปรุงภูมิทัศนหมูบาน
4. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาหมูบาน
5. สนับสนุนกิจกรรม อสม.หมูบาน
6.สนับสนุนกิจกรรม วันพอ
7. สนับสนุนกิจกรรม ตอตานยาเสพติด
ในหมูบาน
8. สนับสนุนกิจกรรมตามประเพณีทองถิ่น
รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ/ลอยกระทง/ลงแขก
ทํานา ฯลฯ)
9. สมทบทุนปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาวของ
หมูบาน
รวม
19
0
เกณฑการประเมิน

สรุป ผานเกณฑชี้วัดทั้ง 19 ตัวชี้วัดเปนกลุมที่มีสุขภาพแข็งแรง
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เกณฑประเมินมาตรฐานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตนแบบ SMART Saving Group (SSG)
(5 ดาน 23 ตัวชี้วัด)
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผา หมูที่ 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ดาน

ตัวชี้วัด

มาตรฐานตาม
1. ดําเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม
หลักเกณฑตาม
5 ประการ(ความซื่อสัตย ความ
แนวทางที่กรมการ
เสียสละ ความรับผิดชอบ
พัฒนาชุมชน
ความเห็นอกเห็นใจ และความ
กําหนด
ไววางใจ)
S : Standard
2. มีอาคารสถานที่ใชประโยชน
สาธารณะชัดเจน มีปายชื่อกลุม
ออมทรัพยฯ และปายแสดง
ขอมูลชัดเจน เปนปจจุบัน
3. ฝาก-ถอน ผานสถาบันทาง
การเงิน
4. มีการประชุมสามัญประจําปอยาง
นอยปละครั้ง
5. มีคณะกรรมการ ครบ 4 ฝาย
และมีการประชุมทุกเดือน
6. จัดทําระเบียบขอบังคับเปนลาย
ลักษณอักษร เปนปจจุบัน

ผลการประเมิน
ผาน ไมผาน

หมายเหตุ
(เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ)







ฝากเงินกับธนาคารออมสิน



ดูจากบันทึกการประชุม




7. สมาชิกสงสัจจะสะสมเปนประจํา
ทุกเดือน



8. ดอกเบี้ยไมเกินกฎหมายกําหนด
(รอยละ 15 บาทตอป)

- ขาดสงเฉลี่ย 11 รายตอเดือน
- เก็บเงินวันที่ 9 ของทุกเดือน
- สัจจะต่ําสุด 50 บาทสูงสุด 1,000
บาทตอเดือน



อัตราดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 10 /ป

9. ทําบัญชี ส ร จ เปนปจจุบัน
สามารถตรวจสอบได
10. จัดทํางบการเงิน (งบกําไร
ขาดทุน งบดุล และมีการ
จัดสรรผลกําไรตามระเบียบฯ
อยางนอยปละครั้ง)
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ดาน

ตัวชี้วัด

11. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ การ
การบริหารจัดการ
ประเมินสุขภาพ ดานการบริหาร
จัดการ ครบทุกขอ (ขอ 5-14)
ตามเกณฑการ
ประเมินสุขภาพที่มี 12. แสวงหาและนํา ทรัพยากรทองถิ่น
ประสิทธิภาพ
สนับสนุนกลุมอาชีพ
M
อยางนอย 1 กลุม)
: Management 13. มีแผนบริหารความเสี่ยง

14. มีการจัดสวัสดิการใหสมาชิกอยาง
นอย 9กิจกรรม

15. สงเสริมสมาชิก เปนกรรมการ
รุนใหม

การสราง
กระบวนการเรียนรู
16. สงเสริมการเพิ่มสมาชิกอยาง
การยอมรับ และ
ตอเนื่อง
ความศรัทธา
A : Attitude
17. จัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติ
ให สมาชิก

ผลการประเมิน
ผาน


ไมผาน

หมายเหตุ
(เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ)


กลุมอาชีพทําปุยขี้คางคาว/


มีการจัดสรรผลกําไรไวในเรื่องประกัน
ความเสี่ยง และทุนสํารอง,การกูเงินตอง
มีสมาชิกดวยกันค้ําประกันและคนค้ํา
ประกัน1 คน คําประกันไดไมเกิน 2
คน ,ในวันสงสัจจะประจําเดือน(วันที่
9)จะมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
มาดูแลสถานการณทุกครั้งจนกวา
คณะกรรมการจะปฏิบัติหนาที่เสร็จ
เรียบรอย



1.เด็กเกิดเปดบัญชีให 500 บาท
2.แก ใหของใช
3.เจ็บปวด นอนโรงพยาบาลคืนละ
100 บาท
4.คนพิการ (ครั้งคราว)
5.ตาย จายศพละ 500 บาท
6.ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
7.กรณีสมาชิกเกิดภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติ
8. ทุนอาหารกลางวัน
9. ชวยเหลือผูดอยโอกาส
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ผลการประเมิน
ดาน

ตัวชี้วัด
18.พัฒนารูปแบบบัญชี ส ร จ เปนระบบ
บัญชีอิเลคทรอนิกส

การทบทวนและ
พัฒนารูปแบบการ
19.จัดแผนแกไขหนี้นอกระบบ
บริหารจัดการเพื่อ
ความกาวหนา
R:
20.มีกจิ กรรมเครือขายเชิงธุรกิจ อยางนอย
Redevelopment
2 กิจกรรม
21 ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหความรูกับกลุม
การจัดการความรู
/องคกรอื่น
และสามารถ
ถายทอดองค
22 จัดเวทีเรียนรู มีแหลงเรียนรูเพื่อ
ความรูขยาย
ถายทอดองคความรู ขยายผลตอกลุม
แนวคิดสูชุมชนอื่น
องคกรอื่น ลักษณะ พี่สอนนอง
T:
Teaching
23 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ องคความรู
เชน ซีดี แผนพับ

ผาน

ไมผาน

หมายเหตุ
(เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ)



ใชบัญชีอิเลคทรอนิกสของธนาคาร
ออมสิน



มีแผนแตไมเปนลายลักษณอักษร



ศูนยสาธิตการตลาด,ปมน้าํ มัน,
จําหนายปุย
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แผนพัฒนากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตนแบบ SMART Saving Group (SSG)
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผา หมูที่ 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ที่

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

1

ปรับปรุงระบบ
บัญชีใหเปนไปตาม
แนวทางที่กรมการ
พัฒนาชุมชน
กําหนด

เพื่อความถูกตองและ
โปรงใสในการบริหาร
จัดการกลุมสามารถให
บุคคลภายนอกตรวจสอบ
ไดและเกิดธรรมาภิบาล
ของกลุม

จัดทําบัญชีตาม
แนวทางกรมการ
พัฒนาชุมชนเงิน
(สด-รับ-จาย งบ
กําไร-ขาดทุน
และงบดุล)

2

จัดกิจกรรมยกยอง เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
แกสมาชิกที่ปฏิบัติตน
เชิดชูเกียรติให
แบบอยางที่ดี
สมาชิก

8 มกราคม
2558

2500

กลุมออม
ทรัพยเพื่อ
การผลิต
บานเชิงผา

3

จัดทําบัญชี
อิเลคทรอนิก

มกราคม –
กุมภาพันธ
2558

-

กลุมออม
ทรัพยเพื่อ
การผลิต
บานเชิงผา

4

เพื่อประชาสัมพันธการ
จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธกลุม ดําเนินงานกลุม
ออมทรัพย

มกราคมธันวาคม
2558

5000

กลุมออม
ทรัพยเพื่อ
การผลิต
บานเชิงผา

สะดวกตอการตรวจสอบ
ระบบบัญชี

วีดีทัศน/แผนพับ

วัน เดือน ป งบประม
แหลง
ที่ดําเนินการ
าณ งบประมาณ
(บาท)
500
กลุมออม
1 – 31
ทรัพยเพื่อ
มกราคม
การผลิต
2558
บานเชิงผา

19

ภาพกิจกรรม
การดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตสูระดับมาตรฐาน
SMART Saving Group

20

ภาพกิจกรรม
การดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตสูระดับมาตรฐาน
SMART Saving Group

21

ภาพกิจกรรม
การดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตสูระดับมาตรฐาน
SMART Saving Group

22

ภาพกิจกรรม
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานเชิงผา หมู 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมศูนย์สาธิตการตลาด

กิจกรรมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรี ย์

23

ภาพกิจกรรม
กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิตบ้ านเชิงผา หมู่ 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมปั ้มนามัน

กิจกรรมการฝากสัจจะ

24

ภาพกิจกรรม
กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิตบ้ านเชิงผา หมู่ 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมการจัดทําบัญชี

25

ภาพกิจกรรม
กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิตบ้ านเชิงผา หมู่ 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

สนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม

สนับสนุนกีฬา

26

ภาพกิจกรรม
กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิตบ้ านเชิงผา หมู่ 11 ตําบลกลางดง อําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

รั บรางวัลกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตดีเด่ น

การนําผลกาไรไปจัดสวัสดิการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชิงผา
มีการจัดสรรกาไรให้สมาชิกดังนี้
1.เกิด ให้ขวัญถุงเป็ นจานวนเงิน
2.แก่ ให้ของใช้ ของเยีย่ ม
3.เจ็บ นอนโรงพยาบาลจ่ายคืนละ 100.-บาท
แต่ไม่เกิน 5 คืน ต่อปี
4.ตาย จ่ายเป็ นเงินช่วยทาบุญศพ
5.ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
6.ช่วยเหลือผูพ้ ิการ
7.ช่วยเหลือกรณี พิบตั ิภยั ธรรมชาติ
8.ช่วยทุนการศึกษาเด็กนักเรี ยน
9.ทุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก

ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับเมื่อมี
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชน

1.สมาชิ กในชุมชนได้เรี ยนรู ้การบริ หารจัดการ
เงินทุน
ของตนเอง
2.ก่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลของสมาชิ กใน
ชุมชนโดยใช้ผลกาไรทีเ◌่ กิดจากการดาเนิ นงาน
ของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3.มีแหล่งเงินทุนในชุมชน
4.ลดปั ญหาหนี้ นอกระบบ
5.ลดปัญหาแรงงานไปทางานต่างถิ่น
กลุ่มออมทรัพย์เลื่องชื่ อ เลื่องลือความสามัคคี
ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมนาวิถี ประเพณี สงกรานต์

กลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิตบ้ านเชิงผา
เลขที่1 หมู่ 11บ้ านเชิงผา ต.กลางดง
อ.ทุ่งเสลีย่ ม จ.สุ โขทัย

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชิ งผา หมู่ที่ 11
ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลียม จ.สุ โขทัย
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2526 มีสมาชิ ก
แรกเข้า 110 คน มีเงินสัจจะจานวน 2,750 บาท
มีทุนเรื อนหุ้น จํานวน12,000.-บาท คณะกรรมการ
ได้ดาเนินการด้วยคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์
เสี ยสละ มีความรับผิดชอบร่ วมกัน ความเห็นอก
เห็นใจกัน มีความไว้วางใจซึ่ งกัน จึงมีชาวบ้าน
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี ปั จจุบนั มีสมาชิ ก
จานวน1,458 ราย มีเงินสัจจะ หุ้นและทุนต่างๆ
จํานวน 21,685,505.75 บาท
การบริ หารงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชิงผา
มีคณะกรรมการบริ หารงาน 4 ฝ่ าย ประกอบด้วย
1.ฝ่ ายอานวยการ 2. ฝ่ ายเงินกู้
3.ฝ่ ายส่งเสริ ม
4.ฝ่ ายตรวจสอบ
ซึ่งคณะกรรมการทุกคนมาจากการคัดเลือกของ
สมาชิก มีวาระ 2 ปี

สู่ การพัฒนาอาชีพที่หลากหลาย
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชิงผาจะกูย้ มื เงิน
เพื่อไปประกอบอาชีพเป็ นกลุ่มต่างๆหลากหลาย ดังนี้
1.กลุ่มเลี้ยงโคนม
2.กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
3.กลุ่มผลิตปุ๋ ยชี วภาพอัดเม็ด
4.กลุ่มปลูกถัว่ เหลือง
5.กลุ่มเลี้ยงสุ กร
และการประกอบอาชีพรายเดี่ยวซึ่ งเป็ นอาชีพหลักของ
ชาวบ้านเชิงผา มีดงั นี้
1. ปลูกข้าว
2.ปลูกมันสาปะหลัง
3.ปลูกชมพู่
4.ปลูกลาไย
5.ปลูกยางพารา
โดยการพิจารณาเงินกูจ้ ะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบด้วย
1.การส่ งสัจจะสะสมที่สมํ่าเสมอ
2.จํานวนยอดเงินสัจจะสะสมและเงินหุ ้น
3.พฤติกรรมการส่ งคืนเงินกูท้ ี่ตรงตามกําหนดและครบถ้วน

สร้างกิจกรรมเครื อข่ายเพื่อประโยชน์ของชุมชน

นอกจากการปล่อยเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิ กนาไปประกอบ
อาชี พแล้ว กลุ่มได้ดาเนิ นการจัดทากิจกรรมเครื อข่าย
อีก 3 กิจกรรม
1.ศูนย์สาธิ ตการตลาดเปิ ดให้สมาชิ กมาซื้ อสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคที่จาเป็ นใช้ในชี วิตประจําวันในราคา
ที่ยอ่ มเยา
2.ปั้ มนํ้ามันเปิ ดให้สมาชิ กและบุคคลทัว่ ไปมาใช้
บริ การในราคาที่ถูกกว่าปั้ มนํ้ามันอื่นในหมู่บา้ น
3.จัดซื้ อปุยให้สมาชิ กกลุ่มออมทรัพย์เพื่อให้ได้
ปุ๋ ยในราคาที่ถูกกว่าหรื อเท่ากับท้องตลาดโดยยังไม่
ต้องจ่ายเงินสดซึ่งทางกลุ่มจะเก็บเงินค่าปุ๋ ยในเวลาที่
สมาชิ กเก็บเกี่ยวผลผลิตเรี ยบร้อยแล้ว
ซึ่งกิจกรรมเครื อข่ายทั้ง 3 กิจกรรมนั้นเน้นเรื่ อง
ผลประโยชน์ของสมาชิ กเป็ นหลัก ผลกาไรเป็ นรอง

