คำนำ
คู่ มือหลั ก สู ต รกิ จ กรรมเครื อข่ ำยกลุ่ มออมทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรผลิ ต จั ด ทำขึ้ นเพื่ อใช้
ประกอบกำรเรี ย นหลั ก สู ต รกิ จ กรรมเครื อ ข่ ำ ยกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรผลิ ต โรงเรี ย น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต โดยมีเนื้อหำที่ทันสมัยและสอดคล้องกั บสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
ตลอดจนมีควำมเหมำะสมสำหรับใช้เป็นคู่มือในกำรดำเนินงำนกิจกรรมเครือข่ำย (ธุรกิจชุมชน)
กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรผลิ ต แก่ ค ณะกรรมกำรและสมำชิ ก ลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรผลิ ต
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตสำมำรถดำเนินกิจกรรมเครือข่ำยของกลุ่ม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำล
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กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื่ อ กำรผลิ ต และสมำชิ ก ตลอดจนผู้ ที่ส นใจสำมำรถใช้ เ ป็ น คู่ มื อแนวทำง
ปฏิบัติงำนและพัฒนำกิจกรรมเครือข่ำยกลุ่มของตนให้ประสบควำมสำเร็จต่อไป
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ความเป็นมาของโรงเรียนกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
กรมการพั ฒนาชุมชนพิจารณาคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการบริหารจัด การที่ดี
มีความเข้มแข็งมีอาคารสถานที่เหมาะสม/ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางสะดวก
มี กิ จ กรรมเครื อ ข่ า ย (ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน) คณะกรรมการมี ค วามรู้แ ละประสบการณ์ ด้ า นบริ ห ารจั ด การ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2554 เดิมใช้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” จัดตั้งภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 จัดตั้งเพิ่มภาคละ
1 แห่ง รวม 4 แห่ง และรวมทั้งประเทศ 8 แห่ง โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ”
แนวคิด
โรงเรีย นกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อการผลิ ต จั ด ตั้ ง ขึ้ นภายใต้ แ นวคิ ด “พี่ ส อนน้ อง เพื่ อนสอนเพื่ อน”
โดยเพิ่มบทบาทให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่บริหารจัดการดี มีความเข้มแข็ง ทาหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด
องค์ ความรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ านการบริ ห ารจั ด การกลุ่ มออมทรั พย์ เ พื่ อการผลิ ต แก่ คณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการบริหารจัดการยังไม่เข้มแข็ง และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านการบริห ารจั ดการระหว่างคณะกรรมการกลุ่ มออมทรั พ ย์เ พื่อการผลิ ต เพื่อนาองค์ ความรู้ หรื อ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีสถานที่สาหรับการเรียนรู้ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ที่ตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ภาคเหนือ
1. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปัญจะพัฒนา ตาบลแม่สาว อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ภาคใต้
1. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองมะค่า ตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1

ภาคกลาง
1. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองผักนาก ตาบลหนองผักนาก
อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม ตาบลบ้านขาม อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโจด ตาบลเจ้าท่า อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงสร้างโรงเรียนกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการ และการฝึกอบรม
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2) ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3) เลขานุการ
4) เหรัญญิก
5) ผู้ช่วยเหรัญญิก
6) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม
7) กรรมการฝ่ายบริหารจัดการ
8) กรรมการฝ่ายวิชาการ
9) กรรมการฝ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
มีหน้าที่ บริหารจัดการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และบริหารการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร
3. วิทยากร ประกอบด้วย
3.1 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพและ
ผ่านการอบรมด้านการจัดทาหลักสูตร การจัดทาแผนการสอน
3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
มีหน้าที่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้เป็นไปตามหลักสูตรและ
แผนการสอน

2

หลักสูตรการฝึกอบรม
ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประเด็นวิชาประกอบด้วย
1.1 ปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อปรับฐานการเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคย สร้างบรรยากาศ หาความคาดหวัง
และกาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
1.2 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิด หลักการวัตถุประสงค์ และ
แนวทางการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.3 แนวทางและวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาแนวทาง
และวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การจัดสวัสดิการ กิจกรรมเครือข่าย
การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.4 การพั ฒ นากลุ่ มออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต สู่ ค วามเข้ ม แข็ ง เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า อบรมสามารถประเมิ น
สถานะกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ของตนเอง และการวางแผนปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากลุ่ ม
2. หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประเด็นวิชา ประกอบด้วย
2.1 ปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคย หาความคาดหวัง ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับบัญชี และกาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีและทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.3 การจัดทาทะเบียนและเอกสารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.4 การจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.5 เทคนิคการตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. หลักสูตรกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) ประเด็นวิชา ประกอบด้วย
3.1 ปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคย หาความคาดหวัง ทดสอบความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกิจกรรมเครือข่าย และกาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
3.2 การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกิจกรรมเครือข่ายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด
หลักการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาเนินงานและกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3.3 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ประสบผลสาเร็จเป็นการเรียนรู้จากองค์ความรู้
และประสบการณ์จริงของกลุ่มที่มีการบริหารจัดการประสบผลสาเร็จ
3.4 การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่าย
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ทั้ง นี้ การฝึกอบรมทุกหลักสู ตรจะมีการทดสอบความรู้ก่ อนและหลั ง การฝึก อบรมและ
ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมการพัฒนาชุมชน
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หลักสูตร
กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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หลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
หลักการและแนวคิดสาคัญของหลักสูตร
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสาคัญในชุมชนที่ให้สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่า
ซึ่งนอกจากกิจกรรมการออมและการกู้ยืมแล้ว กลุ่มที่มีความพร้อมหรือมีเงินทุนเพียงพอได้ขยายให้มีการ
ดาเนิ นกิ จ กรรมเพิ่ มเติ มเพื่ อสนองตอบต่ อความต้ องการของสมาชิ ก หรื อเป็ นการแก้ ไ ขปั ญ หาของคน
ในชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม และชุมชน ทั้งนี้ กิจกรรมเครือข่าย
(ธุรกิจชุมชน) เป็นการลงทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการดาเนินธุรกิจ จะแตกต่างกันไปตามบริบท
ของแต่ละพื้นที่ เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ลานตากผลผลิต ยุ้งฉาง โรงสีข้าว ปั๊มน้ามัน การแปรรูปผลผลิต
เป็นต้น
ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจานวนมากที่ยังไม่สามารถจัดตั้งกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต หรือจัดตั้งแล้ว แต่การบริหารจัดการยังไม่ประสบความสาเร็จ ดังนั้น การให้คณะกรรมการ
“เพื่อนสอนเพื่อน” จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้งกิจกรรมเครือข่ายขึ้น
และเป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ ในการบริ ห ารจั ด การกิ จ กรรมเครื อ ข่ า ยให้ ป ระสบความส าเร็ จ
และเกิดประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้เกี่ย วกับการจั ดตั้งและการบริหารจัด การกิจกรรมเครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. เพื่ อให้ ผู้ เ ข้ารับการฝึ กอบรมนาความรู้ ประสบการณ์ ไ ปปรั บใช้ ใ นการจั ด ตั้ ง และบริ ห ารจั ด การ
กิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของตนเอง
เนื้อหาสาระของหลักสูตร
1. ปรับฐานการเรียนรู้
2. การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย
3. การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ประสบผลสาเร็จ
4. การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ประสบผลสาเร็จ
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สถานทีด่ าเนินการ
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
6

เนื้อหาประกอบหลักสูตร
กิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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การดาเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
กรมการพั ฒนาชุ มชน ดาเนิ นการส่ง เสริมสนั บสนุ นการจัด ตั้ง กลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ต โดย
ศาสตราจารย์ ด ร.ยุวัฒน์ วุ ฒิ เมธี อดี ต อธิ บดี กรมการพั ฒ นาชุมชน ได้ เริ่ มด าเนิ นการครั้ ง แรก 2 แห่ ง
ณ ตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2517
และถือวันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด ของสหกรณ์การเกษตร เครดิตยูเนี่ยน และ
สินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒ นาคน” ทาให้คนมี คุณธรรม มีการช่วยเหลื อ
เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย
แนวคิด
แนวคิดที่ 1 การรวมคนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยรวมคนที่มีฐานะแตกต่างกันให้ช่วยเหลือกั น
อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “จนเงินแต่ไม่จนน้าใจ”
แนวคิดที่ 2 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนโดยการรวมกลุ่มออมเงิน แล้วให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนในการ
ประกอบอาชีพ
แนวคิ ด ที่ 3 การนาเงินทุ นไปใช้ ด าเนิ นการ ด้ วยความขยั น ประหยัด ถูกต้ อง เพื่ อให้ ไ ด้ทุนคืนและมี กาไร
เป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
แนวคิดที่ 4 การลดต้นทุนในการครองชีพ โดยให้สมาชิกมีการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด เป็นการรวมตัวกันซื้อ
รวมตัวกันขาย สามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคและปัจจัยการผลิตได้
หลักการ
การด าเนิ นงานกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เ พื่ อการผลิ ต เป็ นการรวมตั วของประชาชน บริห ารจั ด การโดย
ประชาชนและเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน มีหลักการดาเนินงาน ดังนี้
1. ความรู้สึ ก เป็ นเจ้ าของ เป็ นการสร้ างความรู้ สึ กการเป็ นเจ้ าของให้ กับสมาชิ กทุ ก คน ทาให้ เ กิ ด
ความรับผิดชอบ และช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการดาเนินงานของกลุ่ม
2. การพึ่งตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัด และอดออม โดยนาเอาคุณสมบัติพิเศษ 2 ประการของชุมชน คือ
ความซื่อสัตย์ และ ความอดทน มารวมกันในรูปกลุ่มทาให้มีเงินทุนของชุมชนเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพา
แหล่งทุนจากภายนอกหมู่บ้าน
3. หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ คือ
ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ
4. หลักการควบคุมกันเอง สมาชิ กกลุ่มฯทุกคนจะต้องให้ความสนใจดูแลความเคลื่อนไหวและตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน
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วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง และ
เพื่อนสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออม จัดตั้งเป็นกองทุนทาให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุนในการ
กู้ยืมไปประกอบอาชีพ ใช้ตามความจาเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ สามารถเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวเพื่อพัฒนาสังคมโดยการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยก่อให้เกิด
ความสามัคคี การช่วยเหลือ เอื้ออาทรต่อกัน ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเท่าเทียมกัน
ของสมาชิก
คุณธรรมของสมาชิก ซึ่งมี 5 ประการ ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ต่อกัน
หมายถึง การสร้างสัจจะต่อตนเองในการประหยัด อดออมอย่างสม่าเสมอ และการซื่อสัตย์ต่อกลุ่มในการ
ถือหุ้นหรือฝากเงินในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เมื่อกู้เงินไปแล้ว ก็ใช้คืนเงินตามสัญญา
2. ความเสียสละ
หมายถึง ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เช่น หากเพื่อนมีความเดือดร้อน
ก็จ ะให้ เพื่ อนได้กู้เ งินก่อน ซึ่ ง การเสี ยสละนี้ จะเป็นการ ผู กมิต รไมตรี ร ะหว่างสมาชิก สร้ างนิ สัย ให้ เ ห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวม
3. ความรับผิดขอบ
หมายถึง การร่วมมือกับกลุ่มในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอต่อการบริหารงานกลุ่ม ความรับผิดชอบ ดังกล่าวจะทาให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถ
แก้ปัญหาของสมาชิกได้ อย่างมีพลัง
4. ความเห็นอกเห็นใจ
หมายถึง ความรู้สึกร่วมภายในใจของเพื่อนสมาชิก ที่เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนสมาชิก ด้วยกัน หากเกิด
ความเข้าใจต่อกันแล้วจะทาให้กิจกรรมที่ทาร่วมกันทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี ความเห็นอกเห็นใจอาจแสดงออกด้วย
การกล่าวคาพูดที่ดี เช่น การให้กาลังใจแก่คณะกรรมการที่เสียสละแรงกายแรงใจมาทางานให้กับกลุม่ เป็นต้น
5. ความไว้วางใจกัน
หมายถึ ง การแสดงความรู้ สึ ก ทางบวกต่ อ ความคาดหวั ง ที่ มี ต่ อ การเข้ า ร่ วม เป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม เช่ น
การไว้ ว างใจเพื่ อ นสมาชิ ก ที่ กู้ เ งิ นไปว่ า น าเงิ น ไปใช้ ในทางที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ละจะนาเงิ นมาชาระคื น ได้
ความไว้วางใจต่อการทาหน้าที่ ของคณะกรรมการ เป็นต้น ความไว้วางใจดังกล่าวจะนามาซึ่งความยุติธรรม
ที่สมาชิกทุกคนจะได้รับบริการจากกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน
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แนวทางและวิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แนวทางและวิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องเป็นไปตามวิธีการที่สาคัญ ดังนี้
1. จานวนเงินสัจจะสะสมให้เป็นไปตามความสมัครใจที่จะออมตามศักยภาพของสมาชิก โดยมุ่งเน้น ความสม่าเสมอ
ในการส่ง และสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้เมื่อสิ้นปีปิดบัญชีงบดุลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. การส่ง เงิ นสั จจะสะสม สมาชิกหรื อผู้ แทนครั วเรือนที่ เป็ นสมาชิ ก ต้องนาส่ งด้ วยตนเอง ณ ที่ ทาการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามวัน เวลา และสถานที่ ๆ กลุ่มกาหนด และให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตรวบรวมเงินสัจจะฝากเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายใน3วันทาการ
3. ห้ามมิให้ส่งเงินสัจจะสะสมล่วงหน้าก่อนระยะเวลาที่สมาชิกได้ให้สัจจะไว้กับกลุ่ม ยกเว้นกรณีจาเป็น ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
4. การรับเงินสัจจะสะสมหรื อรั บชาระคื นเงินกู้ยื มของสมาชิ กกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้คณะกรรมการ
รวบรวมเงิ น ดั ง กล่ า วเข้ า บั ญ ชี ธ นาคารของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อการผลิ ต ภายใน 3 วั น ท าการ
เมื่ อมี สมาชิ กยื่ นขอกู้ เงิ น ให้ เบิ กถอนเงิ นจากธนาคารตามระเบี ยบเบิ กจ่ ายของกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ต
จะนาเงินดังกล่าวข้างต้นจ่ายให้สมาชิกกู้โดยไม่ผ่านระบบบัญชีธนาคารไม่ได้
5. การดาเนินธุรกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกประเภทให้ดาเนินการผ่านระบบบัญชีธนาคาร
ทุกครั้ง
6. ห้ามมิให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด (15% ต่อปี)
7. ห้ามมิให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดาเนินกิจกรรมในลักษณะเข้าข่ายต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

วิธีการบริหารจัดการกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารคน บริหารเงินทุน และบริหารกิจกรรมกลุ่ม
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มี 3 ประเภท คือ
1.สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาในหมู่บ้านหรือตาบลทุกเพศ ทุกวัย ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ ม
ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
2.สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่ม องค์กร ภายในหมู่บ้านหรือตาบล ที่ทางราชการสนับสนุนและรับรองฐานะที่
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
3.สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ข้าราชการ คหบดี ภิกษุ สามเณร บุคคลที่มีความสนใจ และให้การสนับสนุนกลุ่ม
โดยไม่หวังผลตอบแทนตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
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การสมัครเป็นสมาชิก
1.ยื่นคาขอเป็นสมาชิก ณ ที่ทาการกลุ่ม
2.เงื่อนไขการรับสมัครเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกลุ่ม
การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
1.ตาย
2.ลาออก
3.ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบของกลุ่ม
4.ที่ประชุมมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด
บทบาทหน้าที่ของสมาชิก
1. รู้และเข้าใจแนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม
2. รู้ที่จะเลือกคนดีเป็นกรรมการ
3. รู้กติกาและรู้ที่จะปฏิบัติตาม
4. รู้หน้าที่และความรับผิดชอบ
5. รู้กิจกรรมและการดาเนินงานของคณะกรรมการ
6. รู้วิธีการตรวจสอบ

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

โครงสร้างและบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่
• กาหนดระเบียบข้อบังคับ
• จัดทาบัญชีและทะเบียนเอกสารต่าง ๆ
• บริหารงานของกลุ่ม
2. คณะกรรมการเงินกู้ มีหน้าที่
• พิจารณาคาร้องขอกู้เงินของสมาชิก
• ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
• เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ กรณีสมาชิกผิดสัญญา
• เยี่ยมเยียน/ช่วยเหลือให้คาแนะนาแก่สมาชิก
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
• ตรวจสอบบัญชี
• ตรวจสอบทะเบียนเอกสาร
• ตรวจสอบการดาเนินงานของกรรมการกลุ่ม
4. คณะกรรมการส่งเสริม มีหน้าที่
• ชักชวนผู้สนใจสมัครใจเป็นสมาชิกกลุ่ม
• เสริมสร้างความเข้าใจในหลักการกลุ่ม
• เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานของคณะกรรมการ
1. มีนโยบาย โครงการ/กิจกรรมและแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
2. มีความรับผิดชอบ
3. มีการบริหารเชิงธุรกิจ
4. ส่งเสริม ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิก
5. มีการประชุมสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
7. มีแผนการติดตาม/ ตรวจสอบ และประเมินผล
การกาหนดกติกาหรือข้อบังคับ
1. เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในการประชุมใหญ่
2. ทุกคนทราบและเข้าใจตรงกัน
3. ทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
4. ปรับปรุงแก้ไขโดยการประชุมใหญ่ประจาปี

การบริหารเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อาจได้มาจากเงินต่าง ๆ ดังนี้
1. เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียม และเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญา
2. เงิ นสัจ จะสะสม เป็ นเงิ นที่ ไ ด้ จ ากการออมของสมาชิ กจ านวนเท่ า ๆ กั นทุ กเดื อน เพื่อใช้ เ ป็ นทุ นในการ
ดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งจะจ่ายเงินคืนเมื่อขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเท่านั้น โดยกลุ่ม
จะจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกในรูปของเงินปันผล
3. เงินสัจจะสะสมพิเศษ เป็นเงินรับฝากจากสมาชิกที่มีเหลือและประสงค์จะฝากไว้กับกลุ่ม ซึ่งสามารถถอนไป
ใช้ได้ตามความจาเป็น และจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลตามระเบียบกลุ่ม
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4. เงินอุดหนุน กลุ่มอาจได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ
5. เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ
6. รายได้อื่น ๆ เช่น เงินทุนสารอง ดอกเบี้ย เงินบริจาค
ประเภทของเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เงิ นทุ นด าเนินการ เป็ นเงินทุนที่ นาไปทากิจ กรรมของกลุ่ม เช่น การให้กู้ยืม การบริ หารศู นย์ สาธิ ต
การตลาด ยุ้ ง ฉาง ธนาคารข้ าว โรงสี ปั๊ มน้ ามั น เป็ นต้ น เงิ นจ านวนนี้ ไ ด้ มาจากเงิ นสะสมของสมาชิ ก
เงินที่รับฝาก เงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หากสมาชิกผู้ใดลาออก จะต้องคืนเงินสะสมแก่สมาชิกผู้นั้น
2. เงินทุนสาหรับใช้เป็นค่าใช้สอย เป็นเงินทุนสาหรับใช้จ่ายในการบริหารงานของกลุ่ม เช่น ค่าสมุด ดินสอ
ปากกา อุปกรณ์สานักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ ายในการประสานงานต่าง ๆ เงินจานวนนี้ได้ มาจากค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินจากการจัดสรรผลกาไรบางส่วนที่ระบุให้นามาใช้ในการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ การเก็บรักษาเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทาได้โดยการฝากไว้กับธนาคาร แยกเป็น
2 บัญชี คือ
1. บัญชีฝากประจา ได้แก่ เงินสัจจะสะสมของสมาชิกและเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เป็นเงินทุนของกลุ่ม
2. บัญชีเผื่อเรียก ได้แก่ เงินค่าสมัคร เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าปรับ ค่าบริการต่าง ๆ

การเก็บรักษาเงินทุนของกลุ่ม
กรมการพั ฒนาชุมชน มีแ นวทางและคาแนะนาให้กลุ่มออมทรั พ ย์เ พื่อการผลิ ต นาเงิ นสั จจะสะสม
เงินชาระคืนเงิ นกู้หรือเงิ นรั บอื่ น ๆ จากสมาชิ กในแต่ ละเดื อน “นาฝากธนาคารก่ อนที่จะปล่อยให้ สมาชิ กกู้ ยืม”
ซึ่งแนวทางดังกล่าวกลุ่มอาจจะเห็นว่าเป็นการไม่สะดวก ยุ่งยาก เสียเวลา แต่การนาเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ทุกครั้งที่มีการรับเงิน - จ่ายเงิน จะมีข้อดี ดังนี้
1. ป้ อ งกั นปั ญ หาการทุ จ ริ ต ของกลุ่ ม เพราะว่ า ถ้ ากลุ่ ม ใดที่ เ ก็ บเงิ น สั จ จะแล้ ว ให้ เ หรั ญ ญิ ก หรื อ
คณะกรรมการถื อเงิน สด อาจเกิดความเสี่ยงที่กรรมการจะน าเงิน ไปใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็ นกรณีปัญหาการ
ร้องเรียนส่วนใหญ่ และสมาชิกกว่าจะได้เงินคืนต้องมีการฟ้องร้อง การนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร จึงเป็น
การป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขในภายหลัง
2. สะดวกต่อการจัดทาบัญชีและการตรวจสอบบัญชี เพราะถ้านาเงินสัจจะที่เก็บจากสมาชิกฝากเข้า
บัญชีธนาคารทุกครั้ง จะทาให้ผู้ทาหน้าที่จัดทาบัญชี บันทึกรายการในระบบบัญชีต่าง ๆ ของกลุ่มได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งทาให้สามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างเป็นระบบ
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การบริหารกิจกรรมกลุ่ม
การบริหารกิจ กรรมของกลุ่มออมทรั พย์เพื่อการผลิ ต ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของสมาชิกและใช้
คุณธรรม 5 ประการ เป็นสาคัญ ดังนี้
1.ทางานในรูปคณะกรรมการ โดยสมาชิกเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม
2.สมาชิกร่วมกันกาหนดระเบียบ ข้อบังคับและสมาชิกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3.มีการจัดทาบัญชี ทะเบียน เอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
4.มีการตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
5.มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กิจกรรมพื้นฐานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย
1. การดาเนินการทางการเงิน
ส่งเสริมให้สมาชิกนาเงินมาออมทรัพย์ในรูปของเงินค่าหุ้น โดยจะต้องมาสะสมเงินค่าหุ้นอย่างสม่าเสมอ
เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” เพื่อเป็นกองทุนสาหรับสมาชิก ที่เดือดร้อนให้กู้ยืมเมื่อถึงคราวจาเป็น
2. การดาเนินธุรกิจ
เป็นกิจ กรรมที่ช่วยเหลือและแก้ไ ขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เช่น ศูนย์สาธิ ตการตลาด ยุ้งฉาง
ปั๊มน้ามัน ลานตากผลผลิต โรงสีข้าว กองทุนปุ๋ย ชีวภาพ เป็นต้น เป็นการฝึกหัดการดาเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม
โดยมุ่งหวังผลกาไร เพื่อนาไปดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยังสนับสนุน
เงิ นกู้ ให้ กับสมาชิ กที่ เป็ นชาวบ้ านในชุมชน นาไปเป็ นเงินทุนในการลงทุ นประกอบอาชีพ และใช้ศูนย์ สาธิ ต
การตลาดเป็นแหล่งกระจายสินค้า OTOP ในพื้นที่
3. การจัดสวัสดิการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องนาเงินจากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี มาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนการศึกษา ทุนสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงต้องส่งเสริมสมาชิกในการพัฒนาอาชีพ
ให้เกิด รายได้ โดยกลุ่มมีบทบาทด้ านการสนับสนุ นเงินทุ นให้สมาชิกนาไปประกอบอาชีพ รวมทั้งส่ งเสริ ม
ให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก ๆ ด้าน
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การกู้ยืมเงินของสมาชิก
1. จานวนเงินกู้ยืม ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกลุ่ม และให้กู้เฉพาะบุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น
2. ให้ผู้กู้ยื่นคาขอกู้ตามแบบที่กลุ่มกาหนดต่อคณะกรรมการเงินกู้ ณ ที่ทาการกลุ่มตามวัน เวลา ที่กาหนด
3. ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ทาสัญญาเงินกู้กับกลุ่ม จานวน 3 ฉบับ โดยเก็บไว้ที่คณะกรรมการ 1 ฉบับ ผู้กู้ 1 ฉบับ
และผู้ค้าประกันเงินกู้ 1 ฉบับ
4. การค้าประกันเงินกู้ ผู้ค้าประกันจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น จานวนผู้ค้าประกันให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของกลุ่ม
5. การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกาหนด (ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี) สาหรับอัตราค่าปรับ
กรณีผิดสัญญาเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
6. คณะกรรมการต้องทาทะเบียนคุมเงินกู้ และทะเบียนคุมลูกหนี้ ให้เป็นปัจจุบัน
7. การรับคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการนาฝากธนาคาร ภายใน 3 วันทาการ

การจัดสรรผลกาไรของกลุ่ม
การจั ด สรรผลกาไรของกลุ่ ม มี ความส าคั ญ ต่ อกลุ่ มออมทรั พ ย์ เ พื่ อการผลิ ต และสมาชิ กมาก
เพราะเป็ นการกาหนดเกี่ย วกั บผลประโยชน์ ของกลุ่ มฯ ว่าจะจั ด สรรผลกาไรจากผลการดาเนินกิ จการ
ของกลุ่มที่ได้รับในแต่ละปีให้กับสมาชิกในอัตราเท่าไร นอกจากนี้ การจัดสรรผลกาไรเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการบริ ห ารจั ด การของกลุ่ ม ด้ วย ทั้ ง นี้ การจั ด สรรผลก าไรของกลุ่ ม จะต้ องเป็ น ไป
ตามข้อบังคับของกลุ่มควรประกอบด้วย
• จัด สรรเป็ นทุนส ารองของกลุ่ ม เงินส่ วนนี้ เป็ นเงิ นทุนโดยรวมของกลุ่ ม จะนาออกมาใช้ ได้ ต้ องผ่ านมติ
ที่ประชุมของกลุ่ม
• จัดสรรเป็นทุนสวัสดิการหรือสาธารณะ กลุ่มสะสมไว้สาหรับใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกและใช้เป็น
สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน
• จัดสรรเป็นทุนขยายงานของกลุ่ม การใช้ทุนประเภทนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
• จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ย คืนแก่สมาชิก แบ่งตามสัดส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกผู้กู้แ ต่ละคนจ่ายให้แก่กลุ่ ม
ในระหว่างปีบัญชี
• จัดสรรเงินปันผล แบ่งให้สมาชิกตามสัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีอยู่ในวันสิ้นปีบัญชี
• จัดสรรเป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพื่อรักษาระดับอัตราเงินปันผล ซึ่งจะถอนออกมาใช้ โดยมติของ
ที่ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจ่ายสมทบเป็นเงินปันผลตามหุ้น
• จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามมติที่ประชุมสามัญ
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ข้อห้ามการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ทาความตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต เพื่อมิให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทาผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 พ.ร.บ.
การประกอบการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจฟองซิ เอร์ พ.ศ. 2522, พ.ศ. 2551 โดยมีข้อห้าม
ดังนี้
1.ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มฯ
2.ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มฯกู้เงิน
3.ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)

การดาเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตและกิจกรรมเครือข่าย
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต
โดยศาสตราจารย์ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มดาเนินการครั้งแรก 2 แห่ง
ณ ตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ในวันที่ 6 มีนาคม 2517
และถือวันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด ของสหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนี่ยน
และสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ทาให้คนมีคุณธรรม มีการช่วยเหลือ
เกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกัน ตามวิถีทางประชาธิปไตย
มีการรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่ เคารพในกฎกติกาที่ มาจากข้อตกลงร่วมกัน เกิดการเรียนรู้
การบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ทาให้ชุมชน
มีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอกชุมชน และสาคัญที่สุด
คือ เป็นการฝึกคนให้มีความอดทน มีสัจจะ มีระเบียบวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล มีความ
เหมาะสม พอประมาณกับตนเองและครอบครัวเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวของประชาชน เพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือ
ซึ่ ง กั นและกั น โดยการประหยั ด ทรั พ ย์ แล้ ว นามาสะสมที ล ะเล็ ก ที ล ะน้ อ ย เป็ น ประจ าสม่ าเสมอ เรีย กว่ า
“เงินสัจจะสะสม” เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจาเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพหรือ
เพื่อสวัสดิการของตนเอง และครอบครัว กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จึงเป็นกลไกสาคัญในกระบวนการ
เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทาให้เกิด การพัฒนาชุมชนครอบคลุมในหลาย ๆ มิ ติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรม
วิถีการดารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
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กิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)
หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หรือการลงทุนของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต อันประกอบด้วย กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซื้อ -ขาย
การบริ ก าร และการบริ โ ภคของชุ ม ชน จะเห็ น ได้ ว่ า กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
จะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองและสามารถขยายการลงทุนหรือขยายกิจการ โดยอาศัยความร่วมมื อ
และการมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก เพื่ อ ยกระดั บ ความเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น ดั ง นั้ น ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน
เพื่อให้กิจกรรมเครือข่ายประสบความสาเร็จ ควรมีขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1. ค้นหาความต้องการของตลาด
การจะด าเนินกิจ กรรมเครือข่าย กลุ่ มจะต้ องทราบความต้องการสินค้าและบริการของสมาชิกและคน
ในชุมชน ความได้เ ปรียบทางด้านการผลิต หรื อการแข่ง ขันเพราะชุ มชนแต่ล ะพื้นที่มีความได้เ ปรีย บทาง
ทรัพ ยากรที่ แตกต่างกัน นั้นคือกลุ่มควรตระหนั กว่าจะนาทรัพยากรของชุมชนที่ มีอยู่มาผลิต สินค้าอะไร
เพื่อตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและชุมชนได้มากที่สุด
2. เลือกวิธีการผลิตสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม
การด าเนิ นกิ จ กรรมเครื อข่ ายจะต้ องทราบว่ าผู้ ที่ลงมื อผลิ ต มี ใ ครบ้ าง และผู้ ที่เ กี่ ย วข้ องกั บการผลิ ต
มีใ ครบ้ าง จึ ง ควรให้ ผู้ ที่มีความสามารถนี้ เ ป็ นผู้ล งมื อผลิต ให้ คาแนะนาในการผลิ ต และยั ง ให้ พึ่ ง พาผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันวิชาการต่ าง ๆ นอกจากนี้ ในการผลิตที่ เหมาะสม
ของธุรกิจ จะต้องคานึงถึงปัจจัยการผลิต อันประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน และทุนที่ใช้ในการดาเนินงาน และ
ผู้ประกอบการ
3. ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
การด าเนิ นกิ จ กรรมเครื อข่ ายจะต้ องทราบว่ าควรขายสิ นค้ าให้ กั บใคร และลู กค้ าจะซื้ อสิ นค้ าของเรา
ได้อย่างไรซึ่งลูกค้าอาจแบ่งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หรือลูกค้าในชุมชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าและความต้องการสินค้า จะเป็นตัวกาหนด เช่นกรณีผ้าทอเกาะยอ ลูกค้าเป็นคนนอกชุมชน
กรณี ปั๊มน้ามันลู กค้ าจะเป็นสมาชิกกลุ่ มหรื อคนในชุ มชน ส าหรับการเข้ าถึ งลู กค้านั้น สามารถแบ่ งลู กค้ า
ออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยลูกค้าปลีกคือลูกค้ารายย่อยที่ซื้อสินค้าเพื่อนาไปบริโภคเอง และลูกค้าส่ง
คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในปริมาณมากเพื่อนาไปขายต่อ
4. กาหนดรูปแบบที่เหมาะสม
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินกิจกรรมเครือข่าย แบ่งเป็น
• กลุ่มที่ไม่เป็นทางการ คือ ไม่มีการจดทะเบียนตามกรอบกฎหมายใด ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จะมี ความเป็ นอิส ระในการดาเนินงาน แต่ ไม่ส ามารถทานิติ กรรมในนามของกลุ่มได้ ข้อเสียของกลุ่มดั ง
กล่าวคือระดมทุนได้น้อย ข้อดีคือการบริหารงานภายในกลุ่มมีความคล่องตัวเนื่องจากสมาชิกบริหารงาน
ภายในกลุ่ม
• กลุ่มที่เป็นทางการ คือ กลุ่มที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่นวิสาหกิจชุมชน ข้อเสีย
คือการบริหารงานมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและมีความล้าช้า ส่วนข้อดีคือการระดมทุนสามารถทาได้รวดเร็ว
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ปัจจัยทีก่ าหนดความสาเร็จ
ของการดาเนินกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)
1. ความเข้าใจของสมาชิก สมาชิกจะต้องเข้าใจในความแตกต่าง ขอบเขต และข้อจากัดของกลุ่มในการดาเนิน
กิจกรรมเครือข่าย
2.ความต้องการและเป้าหมายของการดาเนินกิจกรรมเครือข่าย ซึ่งบางกลุ่มอาจดาเนินกิจกรรมเครือข่าย
พอได้กาไรแค่พออยู่พอกินหรือสามารถแก้ปัญหาให้กับสมาชิก เช่นกิจกรรมเครือข่ายเกี่ยวกับการเกษตร
หรือปศุสัตว์ บางกลุ่มอาจมีเป้าหมายคือกาไร เพื่อนาผลกาไรมายกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
3. เงินทุน เพราะเงินทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่กาหนดความสาเร็จของกิจกรรมเครือข่าย ดังนั้นการดาเนินกิจกรรม
เครือข่าย ควรเริ่มจากกิจการเล็กไปใหญ่ ค่อยๆ สะสมเงินทุนจากสมาชิกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดกับ
ธุรกิจ
4. ทรัพยากรบุคคล ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความสามารถทั้งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยาการ
สมัยใหม่ ทั้งนี้จะต้องเป็นคนที่รักงานในชุมชน ชอบงานท้าทาย มีความเสียสละ ไม่หวังผลตอบแทนมากเกินไป
5. การมี ส่ วนร่วมของสมาชิ กและชุ มชน เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการจั ด ตั้ ง กิ จ กรรมเครื อข่ าย ถ้ า สมาชิ ก
ไม่ ร่ วมมื อการด าเนิ นกิ จ กรรมเครือข่ายก็ ไ ม่ ส ามารถเกิ ด ขึ้นได้ โดยที่ ส มาชิ กควรมี 4 ร่วม คื อ ร่ วมคิ ด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ

การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
การจัดตั้งกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ธุรกิจชุมชน) เป็นการลงทุนดาเนินกิจกรรม
ที่มีความเสี่ ยง ดั งนั้ นการจั ดตั้ งกิ จกรรมต่ าง ๆ ของกลุ่ ม จะต้ องมี การพิ จารณาอย่ างรอบด้ าน ซึ่ งมี ข้ อควร
พิจารณา ดังนี้
1. เหตุผลความจาเป็นและสภาพก่อนจัดตั้ง
ควรพิจารณาแยกเป็นข้อๆ เพื่อให้มองภาพชัดเจน เข้าใจง่าย
ตัวอย่าง กรณีกู้ยืมเงินมีเหตุผลความจาเป็นและสภาพก่อนจัดตั้ง ดังนี้
(1) สมาชิกขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
(2) ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอ สาหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน หรือ
ปลดเปลื้องหนี้สิน
(3) ครัวเรือนสมาชิกมีหนี้สินซ้าซ้อน
(4) ชุมชนยังขาดทักษะการบริหารจัดการเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ตัวอย่าง กรณีโรงสีข้าว มีเหตุผลความจาเป็นและสภาพก่อนจัดตั้ง ดังนี้
(1) ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ทาให้ชาวนาขายข้าวเปลือกราคาถูก แต่ต้องซื้อข้าวสารราคาแพง
(2) ในพื้นที่ห่างไกล ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวไปโรงสี
(3) ถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรงสีเอกชน
2. ประโยชน์ทสี่ มาชิกและชุมชนได้รบั
ตัวอย่าง กรณีกู้ยืมเงินมีประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน ดังนี้
(1) มีแหล่งเงินทุนภายในชุมชนให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือน
โดยยึดหลักความไว้วางใจ
(2) สร้างวินัยการเงินเพื่อลดปัญหาหนี้สินซ้าซ้อนของครัวเรือน
(3) ส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้ชุมชนได้ช่วยเหลือ
กันเอง โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
ตัวอย่าง กรณีโรงสีข้าวมีประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน ดังนี้
(1) แก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าว
(2) ลดภาระค่าขนส่งข้าวไปโรงสี
(3) ทาให้ค่าใช้จ่ายลดลง ได้ปริมาณข้าวตามจริง
(4) เกษตรกรมีข้าวสารบริโภค ขาย ในชุมชน
(5) มีการบริการอานวยความสะดวกในการสีข้าวให้สมาชิกและชุมชน
(6) มีการซื้อข้าวเปลือกมาสีเพื่อการจาหน่ายผลผลิตและแจกจ่ายผู้มีรายได้น้อย
(7) มีการพัฒนาศักยภาพการทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมเชิงคุณธรรม
(8) มีแหล่งรับซื้อข้าวปลอดภัยในชุมชน
3. ประเด็นขัน้ ตอนการจัดตัง้
ควรพิจารณาแยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่าย เริ่มตั้งแต่สภาพก่อนจัดตั้ง จนถึง
ปัจจุบัน
ตัวอย่าง กรณีโรงสีข้าวมีขั้นตอนการจัดตั้ง ดังนี้
(1) ประชุมประชาคม ราษฎรในชุมชน เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลในชุมชน
(2) จัดตั้งกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม จัดหางบประมาณในการดาเนินกิจกรรม โดยขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
เอกชน และประชาชนในชุมชน
(3) เลือกคณะกรรมการบริหาร
(4) จัดทาระเบียบข้อบังคับของโรงสี
(5) เตรียมประสานงาน ดาเนินการ ด้านการจัดเตรียมความพร้อม
(6) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับขั้นตอนการสีข้าว และเทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ทาการเชื่อมโยง
กิจกรรมของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง
19

ตัวอย่าง กรณียุ้งฉาง มีขั้นตอนการจัดตั้ง ดังนี้
(1) ประชุมประชาคม ราษฎรในชุมชน เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลในชุมชน
(2) จัดตั้งกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม จัดหางบประมาณในการดาเนินกิจกรรม โดยขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
เอกชน และประชาชนในชุมชน
(3) เลือกคณะกรรมการบริหาร
(4) จัดทาระเบียบข้อบังคับของยุ้งฉาง
(5) เตรียมประสานงาน ดาเนินการ ด้านการจัดเตรียมความพร้อม
(6) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานยุ้งฉาง และเทคนิคการบริหารจัดการกลุ่ม ให้มีประสิทธิภาพ
4. เงินทุน
ที่มาของเงินทุนตั้งต้น แหล่งเงินทุน จานวนเงินทุนหมุนเวียน การจัดสรรเงิน เพื่อจัดซื้อ - คัดเลือกสินค้า
และวัตถุดิบ
5. โครงสร้างคณะกรรมการและการควบคุมกากับดูแล
โครงสร้ า งคณะกรรมการอาจประกอบด้ วยคณะกรรมการชุ ด ใหญ่ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย หรื อ
คณะกรรมการฝ่ายต่ าง ๆ และแสดงถึงบทบาท อานาจหน้ าที่ของแต่ละฝ่าย วิ ธีการลงมติ การชี้ขาด การสั่งการ
การควบคุมบังคับบัญชา
ตัวอย่าง กรณีคณะกรรมการบริหารจัดการโรงสีข้าวแบ่งคณะกรรมการบริหารออกเป็น ๕ ฝ่าย ได้แก่
(1) ฝ่ายการผลิต มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานและวางแผนในการผลิตข้าวเปลือก แปรรูปผลผลิต
(2) ฝ่ายจัดซื้อ มีหน้าที่ วางแผนการจัดซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก ควบคุมการเบิกจ่ายข้าวเปลือกให้ฝ่ายผลิต
(3) ฝ่ า ยการตลาด มี ห น้ าที่ วางแผนการตลาด ติ ด ต่ อประสานงานกั บ ชุ ม ชนภายนอกและหน่ วยงาน
ที่มีความสนใจ ติดต่อลูกค้า ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมแสดงสินค้าจัดส่งสินค้า ทั้งขายตรงและ
ขายปลีก ติดต่อพ่อค้าคนกลาง
(4) ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่าย ทั้งหมด และควบคุมเรื่องการเงิน จัดสรรปันผลสวัสดิการ
ต่าง ๆ แก่สมาชิกในชุมชนอย่างเป็นธรรมให้เป็นไปตามระเบียบ
(5) ฝ่ ายตรวจสอบ มี ห น้ าที่ ตรวจสอบการเงิ น สต๊ อกสิ นค้ า ตรวจสอบให้ กลุ่ ม ด าเนิ นงานเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
6. บุคลากร
วิ ธี การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร ฝึ ก อบรมทั ก ษะในงาน วิ ธี ยึ ด เหนี่ ย วน้ าใจกั น เงิ นเดื อนและค่ าตอบแทน
จัดการบริหารงานบุคคล ตามหลักระบบอุปถัมภ์หรือระบบคุณวุฒิ
7. ผลผลิต
การจัดเก็บข้อมูลหมวดหมูส่ ินค้า ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า รายการขายสดแต่ละวัน รายการสินค้าคงเหลือ
รายการสินค้าขายดี - ไม่ดี รายการควบคุมลูกหนี้ การตรวจสอบ - ควบคุมคุณภาพ
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8. การคานวณต้นทุน – ผลกาไร - การจัดแบ่งผลกาไร
ตัวอย่าง กรณีการจัดแบ่งผลกาไรของโรงสีข้าว โดยคานวณเงินจากร้อยละของเงินเฉลี่ยคืนเป็นรายเดือนแก่
ผู้ซื้อสินค้าที่เป็นสมาชิก ร้อยละของเงินปันผลให้แก่สมาชิกตามจานวนหุ้น หรือเงินปันผลให้สมาชิกกลุ่ม /
กองทุนชุมชน ตามจานวนหุ้น
9. เครื่องจักร
แหล่งซื้อขายเครื่องจักร การติดตั้งและซ่อมบารุงรักษา
10. ตลาด
วิธีหาตลาดรับซื้อ แหล่งจัดจาหน่าย การกระจายสินค้า วิธีส่งเสริมการขาย – เพิ่มยอดขาย
11. สถานที่ดาเนินการ - จัดจาหน่าย - แหล่งวัตถุดิบ
เหตุผลที่เลือกอาจพิจารณาว่าสถานที่นี้มีข้อได้เปรียบดีกว่าแหล่งอื่นอย่างไร
12. ทะเบียน เอกสารบัญชีและอุปกรณ์ทจี่ าเป็น
ลักษณะของกิจกรรมที่ดาเนินการ เช่น กรณีกู้ยืมเงินต้องมีทะเบียนคุมสินค้า คุมลูกหนี้ และคุมเจ้าหนี้
กรณี ศูนย์สาธิตการตลาด ต้องมีทะเบียนซื้อสินค้าของสมาชิก บัญชีรับ - จ่ายรายวัน บัญชีเงินสด – บัญชี
เงินฝากธนาคาร (ส.) บัญชีรายได้และหนี้ สิน (ร.) บัญชีรายจ่ ายและทรัพย์สิน (จ.) งบกาไร - ขาดทุน และงบดุ ล
ซึ่งแต่ล ะทะเบี ยน เอกสาร หรื ออุปกรณ์ มี วิธี การใช้ ประโยชน์ และเก็ บรักษาแตกต่างกั น และสนับสนุ นกั น
อย่างไรบ้าง
13. เวลาเปิด - ปิดทาการ
เหตุผลที่เลือกช่วงเวลาดังกล่าว
14. ข้อจากัด
การดาเนินกิจกรรมภายใต้สถานะ สภาพแวดล้อม ประชากร ทรัพยากร ลักษณะนิสัย งบประมาณที่มี
จากัด หรือระเบียบกฎหมายที่มีผลบังคับ ซึ่งเป็นข้อจากัด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต้องพบกับอะไรบ้าง
15. ข้อป้องกันและการแก้ไข
กรณียั ง ไม่ เ กิด ปั ญหาแต่ เ ป็นการป้องกันมิ ให้ เ กิด ปั ญหาภายหลั ง เกิด ปั ญหาแล้ วมีข้ อแก้ ไ ขอย่ างไร
ได้ผลดีอย่างไร
16. ข้อที่ควรรู้
จุดสังเกตตรวจจับทุจริตพฤติกรรมส่อทุจริ ตของผู้เกี่ยวข้องความจาเป็นของหลักทรัพย์ค้าประกั น
ทาเลดาเนินการที่เหมาะสม ได้สารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือความเป็นไปได้ทาง
ธุรกิจหรือไม่
17. เทคนิคการทางาน
การสื่อความเข้าใจ (ด้วยถ้อยคา ภาษา เช่น พูด เขียนหรือไม่ใช้ถ้อยคา เช่น เครื่องหมายและสัญญาณ)
วิธีการจูงใจการวินิจฉัยสั่งการ (โดยสามัญสานึกหรือเหตุผล) วิธีดาเนินงานที่ได้ผลดี ลดความผิดพลาด
ลดแรงงาน ลดเวลา หรือการจัดร้านค้าให้น่าสนใจ
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18. การจัดการความรู้
วิธี /ประสบการณ์ ที่ไ ด้ขุ ดค้ น และรวบรวมความรู้ จั ดหมวดหมู่ สื่อสารถ่ ายทอดความรู้ แบบรุ่ นสู่ รุ่ น
แบบตั ว ต่ อ ตั ว การจั ด กิ จ กรรมกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ หรื อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์ใช้ความรู้
19. สรุปประเมินสถานการณ์ปจั จุบนั
ประเมิ น สถานการณ์ ข องกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การด้ ว ย SWOTAnalysis ซึ่ ง เป็ นเครื่ อ งมื อวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ แยกเป็น
 จุดแข็ง (Strengths) ปัจจัยภายในที่สนับสนุนให้ดาเนินกิจกรรมอยู่ได้
 จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพปัญหาภายในที่เกิดขึ้นและยังแก้ไขไม่ได้
 โอกาส (Opportunities) ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
 อุปสรรค (Threats) ภัยคุกคามจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมจัดการได้เลย

ตัวอย่างแผนปฏิบตั กิ าร
การดาเนินกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) ของกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การดาเนินกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มควรมีการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในประเด็น ดังนี้
1) ชื่อกิจกรรม
2) เหตุผลความจาเป็น สภาพก่อนจัดตั้ง สภาพปัญหา ความต้องการ ทรัพยากรที่มีในพื้นที่
3) ระบุความต้องการแก้ปัญหา หรือการดาเนินภารกิจ และความสาคัญ
4) ระบุความจาเป็นเร่งด่วนและความสาคัญ
5) ระบุนโยบาย/แผนงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เกี่ยวข้อง
6) วัตถุประสงค์กิจกรรม
7) กลุ่มเป้าหมาย
8) พื้นที่การดาเนินงาน
9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10) ขั้นตอนการดาเนินงาน
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กรณีศึกษากิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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โรงน้าดื่มชุมชน
ที่มาของการก่อตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีแนวคิดที่จะ
ดาเนินกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ให้เกิดขึ้ นกับคนในชุมชม เริ่มจากการ
ส ารวจข้ อ มู ล ความต้ อ งการของคนในชุ ม ชน จากมติ
ที่ประชุมพบว่ าน้าดื่มเป็นสิ่ งที่ทุกบ้านต้องซื้อหาไว้บริ โภค
และในชุมชนยังไม่มีโรงน้าดื่ม ทาให้ต้องซื้อหาจากนอกชุมชน
ตามร้ า นค้ า ห้ า งร้ า น หรื อ ร้ า นสะดวกซื้ อ เงิ น ในชุ ม ชน
ไหลออกไปนอกชุ ม ชน หากมี โ รงน้ าดื่ ม ของชุ ม ชนเอง
นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้าดื่มที่ถูกลงแล้ว เงินจะ
หมุนเวียนภายในหมู่บ้าน /ชุมชนด้วย จึงเป็นที่มาของการทา
โรงน้าดื่มชุมชนขึ้น

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

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

ปั๊มน้ามันชุมชน
ที่มาของการก่อตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีความต้องการ
ดาเนินกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น โดยมุ่งเน้น ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชม
และต้ องการให้ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตมี ผลก าไรให้กับสมาชิ กเพิ่ มขึ้น จึงก าหนดประชุมสมาชิ กขึ้นเพื่อส ารวจ
ความต้องการของคนในชุ มชน จากมติที่ประชุมพบว่ าพื้นที่ของชุมชน อยู่ไกลจากสถานที่ให้บริการน้ามั น
หลายกิโลเมตร การขับรถเพื่อไปใช้บริการปั๊มน้ามันสาหรับรถเล็กนั้น ถือว่าไม่คุ้มค่า และชุมชนเองมีรถเล็ก
จานวนมากอีกด้วย ทั้งนี้ รวมไปถึงรถไถ รถเกี่ยวข้าว หากในชุมชนมีสถานที่ให้บริการน้ามันในชุมชน จะช่วย
ประหยัดรายจ่ายของคนในชุมชนได้มาก เงินในชุมชนใช้จ่ายออกไปนอกชุมชน จะหมุนเวียนกลับมาภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชนด้วย เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการทาปั๊มน้ามันชุมชนขึ้น

28

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

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

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

•เกิดธนาคารขยะ
•สร้างรายได้
•ลดรายจ่าย
•มีแหล่งทุนในชุมชน
•พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ

นักวิชาการ

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

เอกชน

•กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทยใช้กลไกกลุ่ม
ดูแลสิ่งแวดล้อม , ขยายผลการดาเนินงาน
•ผู้นาและบุคลากรมีจิตอาสาและมีความเข้มแข็ง
•นโยบายภาครัฐ

ประชาชน

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

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อฝึกหั ดให้ สมาชิ กกลุ่ มออมทรั พย์ เ พื่ อการผลิ ต มี ความรู้ เกิด ความเข้ าใจและสามารถนาไป
ดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด ด้านการค้าขายได้
2. เป็นการฝึกหัดการนาเงินทุนที่มีผู้ไปลงทุน เพื่อให้เกิดดอกผลเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
3. เพื่ อช่ วยเหลือสมาชิกกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและประชาชนในหมู่ บ้านให้สามารถหาซื้อของใช้
ในครอบครัวและอุปกรณ์การประกอบอาชีพได้สะดวกรวดเร็ว และประหยัด
4. ป้ องกั น การถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บที่ ต้ อ งซื้ อของแพง และขายผลผลิ ต ได้ ร าคาต่ าของ สมาชิ ก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และประชาชนทั่วไป
5. ต้ องการให้ส มาชิกกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิต ที่มีฐานะยากจน มีบทบาทด้านการค้าในระดั บ
หมู่บ้าน ตาบล และอาจขยายผลไปสู่ระดับอาเภอ จังหวัดได้

รูปแบบ/ลักษณะการดาเนินการ
รวมกันซื้อ - รวมกันขาย คือแนวคิด (Concept) สาคัญของศูนย์สาธิตการตลาด
- เป็นร้านค้าที่สมาชิกเป็นเจ้าของ
- จัดหาสินค้าอุปโภค - บริโภค ปัจจัยการผลิต และป้องกันการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
- รวมกันซื้อ - รวมกันขาย
- ผลกาไรปันคืนสู่ชุมชน
- ชื่อ “ศูนย์สาธิตการตลาด” เป็นการทดลองปฏิบัติ เรียนรู้และรับผิดชอบร่วมกัน
รวมกันซื้อ เป็นการจัดหาสินค้าหรือ ความต้องการซื้อของคนในชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาดไปซื้อสินค้ามา
ในราคาส่ง แล้วขายสู่ชุมชนในราคายุติธรรม
รวมกัน ขาย ช่วยกระจายสินค้าชุมชน โดยอาจเป็น สิ นค้ าเกษตรกรรม หรื อสิ นค้าชุมชน จากฝีมือ
คนในชุมชน มาขายในศูนย์สาธิตการตลาด หรือขายออกสู่ตลาดภายนอก
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ขั้นตอน/วิธกี ารดาเนินการ
ขั้นที่ 1 ศึกษาถึงความต้องการซื้อและขายสินค้า/ผลผลิตตามความต้องการของผู้บริโภค /ลูกค้า
ขั้นที่ 2 นาข้อมูลที่ได้รับจากขั้นที่ 1 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เพื่อพิจารณาสถานที่จัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด และเลือกประเภทสินค้า จานวนสินค้า และร้านค้าที่จะเลือก
ซื้อสินค้า
ขั้นที่ 3 ศึกษาต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดที่จะจัดจาหน่ายในศูนย์สาธิตการตลาด
ขั้น ที่ 4 แจ้งให้ส มาชิกกลุ่ มออมทรั พย์เพื่อการผลิต และประชาชนทั่วไปทราบ โดยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
ขั้นที่ 5 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการศูนย์สาธิตการตลาดและดาเนินงาน/กิจกรรมศูนย์สาธิต
การตลาด
ขั้ น ที่ 6 คณะกรรมการจั ด การศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด ต้ อ งจั ด ท าบั ญ ชี ก ารเงิ น ของ
ศูนย์สาธิตการตลาด และรายงานผลการดาเนินงาน ยอดจาหน่ายสินค้า จานวนสินค้า และประเภทสินค้า
ที่ ค งเหลื อ ใ นศู น ย์ ส าธิ ต การต ลาดใ ห้ ค ณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อการผลิ ต
ทราบความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
ตัวอย่าง “ป้ายศูนย์สาธิตการตลาด”
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การควบคุมเงิน
เหรัญญิก ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเงินของศูนย์สาธิตการตลาด
ท าหน้ า ที่ เ บิ ก จ่ า ยเงิ น ให้ ค ณะกรรมการจั ด การศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด และตรวจสอบบั ญ ชี ทั้ ง หมด
ของศูนย์สาธิตการตลาด
เงินทุนดาเนินงานรายวัน ให้ผู้จัดการศูนย์สาธิตการตลาดทาเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการ
จัดการศูนย์สาธิตการตลาด เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ไปขอเบิกจ่ายเงินจาก เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
มาเก็บไว้เพื่อใช้จ่ายได้
จ านวนเงิ น ที่ ผู้ จั ด การศู น ย์ ส าธิ ต การตล าดเก็ บ ไว้ จะมี จ านวนเท่ า ไรให้ เ ป็ น หน้ า ที่
ของคณะกรรมการบริหารกลุ่ มออมทรัพย์เพื่ อการผลิต ส่วนการเก็บรักษาเงินของผู้จัด การศูนย์สาธิ ต
การตลาดนั้น ควรมี ระยะเวลาคราวละ 1 สั ปดาห์ คื อ ทุกวั นสุ ดสั ปดาห์ ผู้จั ดการศูนย์สาธิต การตลาด
จะต้องนาเงินส่งคืนเหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และขอเบิกเงินจากเหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตใหม่ทุกวันจันทร์ หากเห็นว่าไม่สะดวกอาจจะกาหนดระยะเวลา 1 เดือน สาหรับส่งคืนเงิน และขอ
เบิกเงินจากเหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตก็ได้ แต่คณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาดจะต้องคอย
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ผลกาไร ในรอบเดือนของศูนย์สาธิตการตลาด ให้นาฝากไว้ในบัญชีฝากประจาสัจจะสะสมทรัพย์
ของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ส่ ว นเงิ น ทุ น ด าเนิ น การให้ น าเข้ า ฝากในบั ญ ชี ส ะสมทรั พ ย์ ข อง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้สามารถถอนมาใช้ได้ตลอดเวลา
ทุกวันก่อนปิดบริการศูนย์สาธิตการตลาด ผู้จัดการศูนย์สาธิตการตลาดจะต้องตรวจสอบยอด
สินค้าที่จาหน่ายประจาวัน และสินค้าคงเหลือทุกประเภท แล้วลงบัญชีไว้ เป็นหลักฐาน

การจัดสรรผลกาไร
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. เฉลี่ ย คื น แก่ ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ เ ป็ นสมาชิ กกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต เป็ นรายเดื อ น โดย
คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประชุมพิจารณาร่วมกันว่าจะเฉลี่ยคืน กี่เปอร์เซ็นต์ของ
กาไรที่ได้ เช่น คืนร้อยละ 4 บาท สมาชิกซื้อสินค้าไปในรอบเดือนเป็นเงิน 500 บาท ก็เฉลี่ยคืนตามวงเงินที่ซื้อตามที่
คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกาหนด
2. นากาไรส่วนที่เหลือจากเฉลี่ยคืนให้สมาชิกไปรวมกับกาไรของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เพื่อจัดสรรเป็นเงินปันผลให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามจานวนหุ้นที่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตแต่ละคนมีอยู่ในสมุดสัจจะสะสมทรัพย์ หักเป็นทุน ขยายงาน ทุนสารอง และทุนสาธารณะ เป็นต้น
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ภาษีศูนย์สาธิตการตลาด
ศูนย์สาธิตการตลาด คือ ร้านค้าของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกิจกรรม รวมกันซื้อเพื่อ
แก้ปัญหาซื้อของแพงของสมาชิก และถือเป็นการทดลองทาธุรกิจซื้อขาย จึงให้ชื่อว่า “ศูนย์สาธิตการตลาด”
ในระยะแรกของการทดลองจึงได้รับการยกเว้นการ เก็บภาษี ลักษณะการดาเนินงานเป็นการซื้อสินค้ามาขาย
เงินที่ได้จากการขายจึงเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร และเนื่องจากผู้มีเงินได้
เป็นคณะ บุคคล มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มี
กิจกรรมศูนย์สาธิตการตลาดจึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้หากมีรายได้ตามที่กฎหมายกาหนด

วิธีการระดมเงินทุน
แบบที่ 1 ใช้เงินทุนจากการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มาลงทุนจัดตั้งศูนย์สาธิต
การตลาด 100%
แบบที่ 2 ระดมทุนใหม่ โดยใช้วิธีลงหุ้นจากผู้ที่สนใจ โดยอาจเป็น แบบปิด คือรับสมัครจากผู้ที่เป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเท่านั้น หรือแบบเปิด คือ รับสมัครบุคคลทั่วไป จากหลายภาคส่วน เช่น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่วนหนึ่ง กลุ่มอาชีพในชุมชน หรือคนในหมู่บ้านอีกส่วนหนึ่ง โดยอาจ
กาหนดราคาค่าหุ้น เช่น 100 บาท = 1 หุ้น สมาชิกแต่ละคนถือหุ้นได้ ไม่เกินคนละ 20 หุ้น เป็นต้น
แบบที่ 3 เป็นแบบผสมระหว่างแบบที่ 1 และ 2 เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนาเงินมาลงทุน
และเปิดรับสมาชิกเพิ่ม
แบบที่ 4 กูเ้ งินจากธนาคาร โดยใช้สมุดสัจจะสะสมของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตค้าประกัน
เงินกู้

แนวทางการดาเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด
 ด้านคณะกรรมการ/คณะทางานศูนย์สาธิตการตลาด
เนื่องจากศูนย์สาธิตการตลาดเป็นกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จึงไม่มีสมาชิก
เฉพาะของศูนย์สาธิตการตลาด แต่มีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกคน เป็นเจ้าของการดาเนินงาน
จึงต้องมีคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริ หารกลุ่มออมทรั พ ย์เ พื่ อการผลิ ต ทาหน้ าที่ กาหนดนโยบาย ระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศูนย์สาธิตการตลาด
2. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการกลุ่ มออมทรัพ ย์ เ พื่ อการผลิ ต ทาหน้ าที่ การบริห ารงาน
ศูนย์สาธิตการตลาด
3. จัดตั้งคณะกรรมการจัดการศูนย์สาธิตการตลาด ดังนี้
38

ฝ่ายจัดซื้อ และดูแลสต๊อกสินค้า
ดาเนินการจัดซื้อตามความจาเป็น การตรวจสอบการจัดซื้อ ดูแลติดตามความเคลื่อนไหวของ
สินค้าคงคลัง ตรวจสอบสต็อกสินค้า ทารายงานและรายการราคาสินค้ าแต่ละชนิด รวมไปถึงการรับฟั ง
ข้อสังเกตจากฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี ว่าสินค้าใดขายดี เพื่อวางแผนซื้อสินค้านั้นมากขึ้น
ฝ่ายขาย
รู้จักสินค้า รู้ราคา รู้ใจลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ที่จะนาไปใช้
ในการตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อ พนั กงานขายที่ เ ก่ ง ต้ อ งมี เ ทคนิ คการขายที่ ห ลากหลาย ให้ ข้ อมู ล ที่ ทัน สมั ย
มีใจบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า อย่ า งเอาใจใส่ เ ป็ น เสน่ ห์ ที่ ท าให้ ลู ก ค้ า เดิ น เข้ า ร้ า น ดั ง นั้ น ควรมี
ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ที่หาวิธีดึงลูกค้าให้ภักดีกับศูนย์สาธิตการตลาด กระจายข่าวในช่วงที่มีการจัดโปรโมชั่น
และหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ อยู่เสมอ
ฝ่ายบัญชี
ศูนย์สาธิตการตลาดมิติใหม่ต้องจัดทาบัญชี ฝ่ายบัญชีมีหน้าที่บันทึกรายการสินค้าเข้าออก
และยอดขาย ในแต่ละวัน การทาบัญชีนั้นสาคัญและจาเป็น เพื่อให้รู้ว่ามีกาไรหรือขาดทุนในแต่ละวัน / เดือน
เท่ าไร และสิ นค้ าชนิ ดไหนที่ข ายดี ขายไม่ ดี ข้อมูล ที่ ได้ จะสามารถนามาใช้ ในการตั ดสิ นใจเพื่ อการลงทุ น
ในอนาคต
4. ให้มีการแต่ งตั้งผู้จัดการศู นย์สาธิตการตลาด ทาหน้าที่ ควบคุมดูแลและดาเนินงาน โดยให้แต่งตั้ ง
พนักงานขายสินค้าและพนักงานบัญชีจานวนเท่าที่จาเป็น

 ด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ
การปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดให้ทันสมัย ต้องเริ่มต้นจากการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ดี
โดยนาเอาการบริหารจัดการร้านค้าปลีก และการตลาด มาใช้ร่วมกัน ศูนย์สาธิตการตลาดจาเป็นที่จะต้อง
เรียนรู้ และตามให้ทันวิวัฒนาการของการค้าสมัยใหม่ และไม่หยุดนิ่งที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การพั ฒนาศูนย์ สาธิ ตการตลาด ให้มีมาตรฐานการบริ หารจั ดการเชิ งธุรกิจในที่นี้ หมายรวมถึ ง ประเด็นต่ าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
2. การเลือกสินค้าและบริการ
3. การตั้งราคา
4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)
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 ด้านการวิเคราะห์ลูกค้า
ก่อนการเริ่มต้นธุ รกิ จ การวางแผนให้ ดี เป็ นสิ่ง จ าเป็ น คณะกรรมการจั ด การศูนย์ สาธิ ตการตลาด
อาจเริ่มต้นทาความรู้จักและทาความเข้าใจกับลูกค้า เพื่อวางแผนการขายสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพ วิเคราะห์
หาโอกาสเพิ่มยอดขาย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในชุมชนได้มากที่สุดด้วย 5 คาถาม ดังนี้
1. ใครคือลูกค้าของเรา?
เราขายสินค้าให้ใคร ข้อมูลอาชีพ อายุ เพศ รสนิยม เป็นแบบไหน เช่น เด็ก นักศึกษา เกษตรกร แม่บ้าน
ผู้สูงอายุ เยาวชน นักท่องเที่ยว เป็นต้น
2. ลูกค้าต้องการอะไร?
ใช้วิธีสังเกต สารวจ และสอบถามจากลูกค้าของเรา ค้นหาว่าสินค้าหรือการบริการแบบไหนที่เขาต้องการ
3. ลูกค้าอยู่ที่ไหน?
บ้าน ที่ทางาน หรือสถานที่ที่ลูกค้าชอบไปคือที่ใด เพื่อเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
4. ลูกค้าซื้อช่วงเวลาไหน?
ลูกค้ ามาซื้อมากที่ สุดในช่วงเวลาไหน ความถี่ ในการใช้สินค้าเช่น กี่ครั้งต่ อเดื อน/สัปดาห์/ วัน หรื อ
ลูกค้ามาช่วงกลางวัน/ตอนเย็นหลังเลิกงาน เพื่อวางแผนเข้าถึงลูกค้าในจังหวะเวลาที่เหมาะสม
5. จะทาอย่างไรให้ลูกค้าเก่า/ลูกค้าใหม่ มาซื้อสินค้าเพิ่ม?
สินค้า และบริการแบบใดที่ตอบโจทย์ลูกค้า จะส่งเสริมการขายด้วยวิธีไหน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใด
ที่จะทาให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุด เช่น วิทยุ Line Facebook

 ด้านการเลือกสินค้าและบริการเข้าร้าน
เมื่ อ เราท าความเข้ า ใจลั ก ษณะกลุ่ มลู ก ค้ า ของเราอย่ า งดี แ ล้ ว อี ก องค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ จ ะท าให้
ศูนย์สาธิตการตลาดมีลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายสูงขึ้น ก็คือ การเลือกสินค้าและบริการ ที่เหมาะกับลักษณะ
แวดล้ อมที่ ศูนย์ สาธิ ตการตลาดตั้ง อยู่แ ละลู กค้ ากลุ่ มเป้ าหมาย ซึ่ง เรามีห ลั กการเลือกสินค้าแบบง่ าย ๆ
สาหรับศูนย์สาธิตการตลาดมาฝากกัน ดังนี้
1. กลุม่ สินค้าหลัก หรือสินค้าพืน้ ฐาน
จาเป็นต้องมีขายตลอดเวลา เพราะเป็นสินค้าที่เป็นความต้องการของลูกค้า เป็นตัวดึงให้ลูกค้าเข้าร้าน
1.1 สินค้าบริโภคที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน ได้แก่
- สินค้าสาหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่น ข้าว ซีอิ๊ว น้าปลา น้าตาลทราย
- สินค้าอุปโภคภายในบ้าน เช่น ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน กระดาษชาระ
- สินค้าอุปโภคส่วนบุคคล เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน
- สินค้าอุปโภคอื่น ๆ เช่น เครื่องเขียน ภาชนะในครัวเรือน
1.2 สินค้าบริโภค/อุปโภค ที่ไม่ใช่สินค้าจาเป็น แต่ซื้อเพื่อความพึงพอใจ ได้แก่
- สินค้าบริโภค เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ไอศกรีม
- สินค้าอุปโภค เช่น โลชั่นบารุงผิว ครีมเปลี่ยนสีผม ของเล่นเด็ก
40

2. กลุ่มสินค้าใหม่
การหาสิ นค้ าใหม่ ๆ มาเติ มอยู่ เ สมอ จะช่ วยให้ ศูนย์ สาธิ ต การตลาดดู ทันสมั ย และมี ความ
เคลื่อนไหวที่สม่าเสมอ ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจได้ดี สินค้าใหม่มักหมายถึงที่มีการทาโฆษณาผ่านสื่อ
โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ทาให้มีลูกค้าถามถึง ซึ่งควรพิจารณานามาจาหน่ายที่ร้านในปริมาณที่พอเหมาะก่อน
โดยการทาประชาสัมพันธ์ เช่น การติดตั้งป้ายแนะนาสินค้าใหม่ พร้อมทั้งติดตามยอดขายและผลตอบรับจากลูกค้า
3. กลุ่มสินค้าเทศกาล
โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่ควรนามาจาหน่ายในแต่ละช่วงเทศกาล เช่น กระดาษห่อของขวัญ
การ์ดอวยพรในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ธู ปเทียน เครื่ องสังฆทาน ในช่ วงวันส าคั ญทางศาสนา น้ าอบ และดิ นสอพอง
ในช่วงวันสงกรานต์ ตุ๊กตาและดอกไม้ในวันวาเลนไทน์ เป็นต้น
4. กลุ่มสินค้าหรือบริการพิเศษ เฉพาะของศูนย์สาธิตการตลาด
เป็ นการสร้างความแตกต่ างจากคู่ แ ข่ง และเพิ่ มความได้ เ ปรี ย บให้กับศู นย์ส าธิ ต การตลาด
โดยนาสิ นค้ าบางอย่ างมาจ าหน่ า ยเพื่ อดึ ง ดู ด ความสนใจของลู ก ค้ า เพื่ อเพิ่ มจ านวนคนเข้ าร้ าน หรื อ
เพิ่ มกลุ่ มลู กค้ า ใหม่ เช่ น สิ นค้ าสมุ นไพร ผ้ าอ้ อมอนามั ยส าหรั บผู้ ใหญ่ เป็ นต้ น หรื ออาจเป็ นการให้ บริ การ
รั บ ช าระค่ า น้ า - ค่ า ไฟ โทรศั พ ท์ บั ต รเครดิ ต รั บ ถ่ า ยเอกสาร ส่ ง พั ส ดุ ส่ ง แฟกซ์ บริ ก ารตู้ ซั ก ผ้ า
หรือตู้น้าดื่ม หยอดเหรียญ บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ และอื่น ๆ
5. สินค้าทีเ่ ป็นปัจจัยการผลิต (เฉพาะศูนย์สาธิตการตลาดบางแห่งที่มีสินค้าประเภทนี้อยู่แล้ว )
แสวงหาปัจจัยการผลิตที่ตอบโจทย์อาชีพคนในชุมชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีหรือเครื่องมือใหม่ ๆ
มาน าเสนอลู กค้ าอยู่ เ สมอ โดยปั จ จั ย การผลิ ต ในที่ นี้ อาจหมายถึ ง ปั จ จั ย การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร เช่ น
เมล็ ด พั น ธุ์ ปุ๋ ย ยาฆ่ า แมลง เครื่ อ งมื อ ทางการเกษตร หรื อ ส่ ว นประกอบ /ส่ ว นผสมของสิ น ค้ า อื่ น ๆ
นอกเหนื อ จากสิ น ค้ าการเกษตร โดยพิ จ ารณาเลื อกปั จ จั ย การผลิ ต จากราคา ความต้ อ งการลู ก ค้ า
ประสิทธิภาพของสินค้า
6. สินค้าชุมชน หรือสินค้าฝากขายจากคนในพื้นที่
ศูนย์สาธิตการตลาด สามารถมีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนได้ ด้วยการรับสินค้าชุมชน
มาขาย หรือเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ คนในพื้นที่นาสินค้าของตนมาฝากขาย โดยส่วนมากจะไม่ซ้ากับสินค้า
อุ ปโภคบริโ ภคที่ มีอยู่ ใ นศู นย์ ส าธิ ต การตลาด ไม่ ว่าจะเป็ นสิ นค้ า OTOP ที่ มีคุณ ภาพ ทั้ ง ของกิ น ของใช้
เครื่ องนุ่ ง ห่ ม เป็ นต้ น หรื อ สิ น ค้ าจากหมู่ บ้ านเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กลุ่ ม อาชี พ สตรี กลุ่ มอาชี พ อื่ น และ
วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่โดยรอบ นอกจากช่วยเพิ่มสีสันให้ศูนย์สาธิตการตลาดด้วยตัวสินค้าที่มีความ
น่าสนใจแล้วยังเป็นการส่งเสริมรายได้ของชุมชนอีกด้วย

 ด้านกลยุทธ์การกาหนดราคาอย่างมืออาชีพ
ราคา คือปั จจัยแรก ๆ ที่ทาให้ ลูกค้าตัดสิ นใจซื้อสินค้า หากราคาไม่น่าจู งใจ โอกาสที่จะขายสินค้าออก
ก็ยากขึ้น การตั้งราคาจึงเป็นอีกกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้า เรามาดูเทคนิคการตั้งราคาเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เหมาะ
กับสินค้าแต่ละชนิด และสามารถนาไปสู่การทากาไรได้สูงสุด (Margin Mixed) กลยุทธ์การตั้งราคาขายให้ดีต่อใจ
ลูกค้าและได้กาไร ทาได้ด้วยวิธี ง่ายๆ ดังต่อไปนี้
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1. กลยุทธ์ราคาล่อใจ
เลือกสินค้าหลักบางอย่าง มาตั้งราคาให้ถูกกว่าคู่แข่งเล็กน้อย เพื่อดึงดูดลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ให้
ลูกค้าว่าศูนย์สาธิตการตลาดของเราขายสินค้าแบบเดียวกันในราคาย่อมเยากว่า เช่น น้ามันพืช ทั่วไปขาย
ราคา 30 เราอาจตั้งขาย 28 บาท เป็นต้น กลยุทธ์ราคาล่อใจอาจทาให้ได้กาไรน้อยลงจากที่ควรจะได้ก็จริง
แต่สินค้า ที่ตั้งราคาเช่นนี้ ส่วนมากลูกค้าซื้อในปริมาณที่มาก และส่วนใหญ่เวลาที่ผู้บริโภคมา จับจ่ายก็มัก
ไม่เจาะจงซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะหยิบสินค้าอื่นติดไม้ติดมือ ไปด้วยเราจึงสามารถทากาไรจาก
สินค้าตัวอื่น ๆ ไค้อีกด้วย
2. ตั้งราคาขายเป็นเซต (เป็นชุด)
การขายเป็นเซตที่แม้จะมีราคารวมมากกว่า แต่ราคาต่อชิ้นถูกกว่า แถมลูกค้ายังได้ของมากกว่าอีกด้วย
การตั้งราคาเพื่อขายของเป็นเซตแบบนี้ บางทีอาจได้กาไรน้อยกว่าขายแยกชิ้นสักหน่อยแต่สามารถกระตุ้นยอดขายได้
แน่นอน เพราะลูกค้าของคุณจะรู้สึกว่า “คุ้ม” แม้ตอนแรกจะไม่ได้ต้องการสินค้าหลายชิ้นเลยก็ตาม
3. ตั้งราคาสินค้าลงท้ายด้วยเลข 9
ไม่ว่าจะเป็นลงท้ายด้วย 09 หรือ 99 ว่ากันว่าราคานี้มีผลให้ลูกค้ารู้สึกว่าราคานั้น “ถูก” ลง ยิ่งถ้าเป็น 99 บาท
แทนที่ จ ะเป็ น 100 บาท ลู กค้ าจะยิ่ ง รู้ สึ ก ถึ ง ความแตกต่ าง เพราะหลั กสิ บกั บหลั ก หน่ วยดู ห่ างกั นมาก
ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว ราคาต่างกันเพียง 1 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่า
เลข 9 นั้น มีผลทางจิ ตวิทยาของลูกค้าโดยตรง ถึงแม้ว่าถ้ามีของสองชิ้น ราคา 74 และ 79 ในเวลาเร่งรี บ
ลูกค้ายังหยิบสินค้า ราคา 79 อาจจะหยิบไปเพราะความเคยชิน
4. เปรียบเทียบราคาให้ดู
เปรีย บเที ย บราคาของศู นย์ ส าธิ ต การตลาดของเรากั บร้ านคู่ แ ข่ ง ในสิ นค้ าที่ เ รามั่ นใจว่ าถู กกว่ าจริ ง
ให้ลูกค้าตัดสินใจได้ไ วและง่ายขึ้น หรือใช้ ร่วมกับการจัดชุด /เซตสินค้า ถ้าหาป้ายมาติดเปรียบเทียบราคา
แยกชิ้นกับราคาเซตให้ดูก็จะยิ่งช่วย “ซื้อเป็นชุด ถูกกว่า” ก็เป็นการเปรียบเทียบราคาอีกชนิดหนึ่ง ผู้บริโภค
ปั จ จุ บั นชอบค้ นหาข้ อมู ล ชอบคานวณผลต่ า งกาไร ชอบหาดี ล ที่ ถู ก ที่ สุ ด เราก็ ควร “บริ การข้ อมู ล ”
เปรียบเทียบราคาจัดให้ลูกค้าเพื่ออานวยความสะดวก

ด้านการส่งเสริมการขาย
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเรียกสั้นๆ ว่า “โปรโมชั่น”เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วย
เพิ่มยอดขายให้ศูนย์สาธิตการตลาดได้
การจัดรายการส่งเสริมการขายถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่สาคัญสาหรับศูนย์สาธิตการตลาด เพื่อหาวิธีจูงใจ
ลูกค้ามาซื้ อสินค้าให้มากที่สุ ด รายการส่ง เสริ มการขายนั้นสามารถจัดทาได้ ในหลายรูปแบบ และหลาย
ช่วงเวลาแต่ที่สาคัญ คือ ควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อรักษาลูกค้าเก่าที่มีอยู่
2. เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้าร้าน
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3. เพื่อสร้างยอดขาย โดยกระตุ้นให้ยอดการซื้อต่อครั้งเพิ่มขึ้น หรือจากสินค้า พิเศษช่วงเทศกาล
4. เพื่อทาการประซาสัมพันธ์สินค้าใหม่ที่ร้าน

การส่งเสริมการขาย มีดังนี้
1. “สื่อ โฆษณา” เป็ นการส่ ง เสริมการขายที่จ ะช่ วยทาให้ลู กค้ ารับรู้ถึ งสิ นค้ านั้น ๆ เช่ นรับรู้ว่าสินค้ านั้ น
เป็ นสิ นค้ า ที่ ออกใหม่ สิ นค้ า ราคาพิ เ ศษ หรื อ มี กิจ กรรมส่ ง เสริ ม การขายร่ วมกั บศู นย์ ส าธิ ต การตลาด
โดยแนวทางในการทาสื่อโฆษณาส่งเสริมการขายก็จะแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
1.1 การทาสื่อโฆษณาส่งเสริมการขาย “ภายนอกร้าน” รูปแบบนี้ตัวสื่อต้องมีขนาดใหญ่ติดอยู่หน้าร้าน
ให้เห็นชัดเจนสะดุดตาผู้ที่เดินผ่านไปมาหน้าร้าน สามารถยืนอ่านได้สะดวก และคอยนาทางไปยังจุดขายสินค้านั้น ๆ
1.2 การทาสื่อโฆษณาส่งเสริมการขาย “ภายในร้าน” รูปแบบสื่อโฆษณาภายในร้าน เป็นจุดดึงดูดสายตา
ทาให้ เ กิ ด การตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ านั้ น ๆ ที่ จุ ด ขายทั นที การใช้ สื่ อติ ด ภายในร้ านสามารถติ ด ได้ ห ลายจุ ด
ภายในร้าน เช่น หน้าเคาน์เตอร์คิดเงิน หรือหน้าชั้นวางสินค้าที่ เราต้องการโปรโมท เป็นต้น ทั้งสองรูปแบบ
ถือเป็ นแนวทางการจัด ทาสื่ อโฆษณาส่ ง เสริ มการขายที่ นิย มทากั น และช่วยเพิ่ มโอกาสที่ ลู กค้าจะสนใจ
ตัดสินใจซื้อสินค้านั้นจากร้านค้าได้ เป็นตัวช่วยที่จะเพิ่มยอดขายให้ร้านได้ดี
2. การปันผลเฉลี่ยคืน อาจกาหนดเป็นห้วงเวลา เช่น 6 เดือนครั้ง หรือ ปีละ 1 ครั้ง
3. การจับคูปองรางวัล เป็นการส่งเสริมการขายที่สามารถจัดขึ้นตามเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการซื้อด้านการกาหนดกลยุทธ์ทางการขาย
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง(Differentiation strategy) คือ กลยุทธ์ที่ทาให้ศูนย์สาธิตการตลาดของเราไม่เหมือนใคร
มีความพิเศษ มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่มในตัวศูนย์สาธิตการตลาด โดยต้องผ่านการทาวิ จัย และศึกษาพฤติกรรม
ลูกค้า ว่าสิ่งที่ลูกค้า ชอบคืออะไร เพื่อพัฒนาสมรรถนะของศูนย์สาธิตการตลาด ตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ได้
ข้อดีของการมีจดุ ขายทีแ่ ตกต่าง
1. เมื่อเรามีจุดขายที่แตกต่างจากที่อื่น จะทาให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อศูนย์สาธิตการตลาด และตัดสินใจซื้อสินค้านั้น
ตลอดไปเรื่อย ๆ
2. ไม่หวั่นแม้วันที่มีคู่แข่งมาก เพราะเราพัฒนาสินค้าและการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่า และทาให้
ศูนย์สาธิตการตลาดของเราติดตลาดเป็นที่นิยมก่อนคู่แข่งอื่น
3. เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าสู่ร้านค้าในชุมชน
เทคนิคการสร้างความแตกต่าง
เราสามารถสร้างความแตกต่าง หรือสรรค์สร้างจุดขายที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนได้ด้วย 3 วิธีง่าย ๆ
โดยควรพิจารณาจากความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ และบริบทของพื้นที่
ศูนย์สาธิตการตลาด
1. แตกต่างด้วย “สินค้าและบริการ”
เพิ่มสินค้าและบริการที่แตกต่างจากทีอ่ ื่น โดยเลือกสินค้าที่ใหม่ มีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคายุติธรรม
รวมไปถึงการมีสินค้าชุมชนที่ร้านค้าปลีกอื่น ๆ ไม่มี
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2. แตกต่างด้วย “การตกแต่ง”
การตกแต่งภายใน เน้นความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้า ใช้ชั้นวางสีสันสดใส เพิ่มบรรยากาศด้วย
เสียงเพลงและกลิ่นหอม ส่วนการตกแต่งภายนอกร้านเน้นสีสันสดใส แปลกตา หรือใช้วัสดุท้องถิ่นมาตกแต่งร้าน
3. แตกต่างด้วย “ความสัมพันธ์กับชุมชน”
คือจุดแข็งที่สาคัญของศูนย์สาธิตการตลาด ดาเนินการโดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ความสัมพันธ์นั้น
อาจหมายถึง รู้ใจคนในชุมชน รู้จักชื่อลูกค้าทุกคน พูดภาษาถิ่นทาให้สื่อสาร กันง่าย ความเป็นกันเองของ
คนขายกับลูกค้าการเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสาร การจัดกิจกรรมคืนกาไรให้ชุมชน และการทาบุญ
บริจาคในโอกาสต่าง ๆ
ศูนย์สาธิตการตลาดที่มีการบริการที่ดี จะต้องหมั่นสร้างความผูกพันและ ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้า จนเกิดเป็นความจงรักภักดีของลูกค้าต่อศูนย์สาธิตการตลาด และ ทาให้เกิดความสัมพันธ์ระยะยาว
จริงอยู่ในแง่ของสิ นค้าหลักในศูนย์ส าธิตการตลาดจะเน้นเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ แต่ การบริการที่ดี และ
เข้าถึงลูกค้า จะช่วยเพิ่มมูล ค่าของศูนย์สาธิตการตลาดของเราให้ มีคุณค่า ในสายตาผู้บริโภคเราอาจทา
ความเข้าใจความต่างของการเป็นศูนย์สาธิตการตลาดที่เน้นแค่ “ขาย ผลิตภัณฑ์” กับศูนย์สาธิตการตลาด
มี “ใจบริการ” ได้ดังต่อไปนี้

 ด้านภาพลักษณ์ การวางแผนผัง และการจัดเรียงสินค้า
การวางแผนผังร้านที่ดีจะช่วยให้เราใช้พื้นที่ศูนย์สาธิตการตลาด ทุกตารางนิ้วอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด และยังส่งผลให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ จดจาผังร้านได้ง่าย และยืดเวลาให้ลูกค้า อยู่ในร้าน
นานที่สุด อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายให้กับสินค้าทุกตัวในศูนย์สาธิตการตลาด ด้วย การวาง
แผนผั ง ร้ า นค้ า ที่ ดี ถื อเป็ น องค์ ประกอบส าคั ญ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ในการใช้ พื้ น ที่ ศู นย์ ส าธิ ต การตลาดให้ มี
ประสิทธิภาพ เพราะการบริหารพื้นที่ภายในร้านที่ เหมาะสมนั้น สามารถสร้างความพึงพอใจและดึงดูดลูกค้า
ให้ เ ข้า มาที่ ร้า น อี กทั้ ง ยั ง เป็ นปั จ จั ย ในการพิ จ ารณาปริ มาณความหลากหลายของสิ น ค้ า และบริ การ
ที่ศูนย์สาธิตการตลาดควรนาเสนอซึ่งต้องสัมพันธ์กับพื้นที่ขายภายใน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ
1. หน้าร้านและทางเข้าร้าน เป็นจุดสาคัญที่ต้องคานึงถึงเป็นอย่างแรก เนื่องจากเป็นจุดแรกที่สามารถดึงดูด
ลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการในร้าน ดัง นั้น การจั ดเรี ยงสินค้าหน้ าร้านค้า ทางเข้าร้านค้าล้วนมี ความสาคั ญ
อย่างยิ่ง ต่อการตัดสินใจของลูกค้าว่าจะเข้ามาภายในร้านค้าหรือไม่
2. พื้นที่ภายในร้าน ซึ่งกล่าวรวมถึงแผนผังการจัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง ซึ่งควรอยู่ในตาแหน่งโอบล้อมภายในร้าน
และมีช่องทางเดินที่พอสมควรให้กับลูกค้า ความสูงของชั้นวางสินค้าที่ชิดติดผนัง หรือที่วางอยู่กลางห้อง
ตาแหน่งตู้แช่ และตาแหน่งของเคาน์เตอร์แคชเชียร์/จุดชาระเงิน
3. พื้ นที่ หลั งร้าน ซึ่ งมั กใช้เ ป็นที่เ ก็บสินค้าคงคลั ง โดยควรแยกระหว่าง สิ นค้ าบริโ ภค อุ ปโภค และสินค้ า
วัตถุมีพิ ษ สาหรับร้านค้า ที่มีข นาดเล็ กและไม่มีพื้นที่ เพียงพอก็สามารถใช้ ชั้นวางสินค้าหน้าร้านเป็นพื้นที่
เก็บสินค้าคงคลังได้ แต่ต้องแกะสินค้าออกจากหีบห่อที่บรรจุ และจัดเรียงให้สวยงาม
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การจัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง
การจัดเรียงสินค้าที่ดี ต้องคานึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละกลุ่ม / ประเภท
ให้ต่อเนื่องกัน เป็นการใช้พื้นที่แต่ละชั้นวางสินค้าให้เป็นประโยชน์ และสร้างยอดขายสูงสุดให้ร้านค้า
ประโยชน์ของการจัดเรียงสินค้าทีด่ ี
1. เกิดความต่อเนื่องในการเลือกซื้อสินค้า เพิ่มโอกาสในการขาย โดยเรียงสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกัน ทาให้เกิด
การซื้อพ่วง เช่น ผงซักฟอก และน้ายาปรับผ้านุ่ม หรือการเรียงสินค้าในจุดที่ลูกค้า สามารถซื้อสินค้าโดย
ไม่ได้ตั้งใจ เช่น สินค้าบนเคาน์เตอร์แคชเชียร์
2. ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเรียง ทาให้สามารถเพิ่มสินค้าใหม่ๆ เข้ามาขายในร้าน
3. ทาให้ทราบอัตราการขายสินค้า เพื่อเพิ่ม - ลดจานวนขาของชั้นวางสินค้าในการจัดเรียงให้เกิดประโยชน์
และสร้างยอดขายสูงสุด
4.ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือได้ง่าย
เทคนิค 5 ประการ ในการจัดเรียงสินค้าทีด่ ี
1. แบ่งสินค้าให้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน โดยจัดเรียงลงมาในแนวดิ่ง
2. จัดเรียงสินค้าสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน
3. สินค้าขายดีวางระดับสายตา และสินค้าราคาแพงควรวางใกล้แคชเชียร์
4. สินค้าชิ้นเล็ก น้าหนักเบาควรจัดเรียงด้านบน สินค้าน้าหนักมาก ขนาดใหญ่ควรจัดเรียงด้านล่าง
5. ไม่ควรเรีย งสินค้ าประเภทของใช้ และสารเคมีปนกับสินค้าประเภทอาหาร/ของว่าง ควรจัดเรียงของกิ น
แยกจากของใช้ ซึ่งจะช่วยลดการปนเปื้อนสารเคมีจากสินค้า ประเภทของใช้ แล้วยังทาให้เกิดความต่อเนื่อง
ในการเลือกซื้อสินค้าอีกด้วย
6. สินค้าที่กฎหมายห้ามวางโชว์ ณ จุดจาหน่าย เช่น บุหรี่ ให้เก็บไว้ใกล้แคชเชียร์ทาให้น่าสนใจ
การตกแต่งศูนย์สาธิตการตลาด
มีหลักการ 5 ข้อง่ายๆ ในการตกแต่งภายในศูนย์สาธิตการตลาดให้น่าดึงดูด น่าสนใจต่อลูกค้ามาฝาก
ลองตกแต่งร้านตามหลัก 5 ข้อนี้รับรองว่าประทับใจลูกค้า กลายเป็นลูกค้าประจาแน่นอน
1. แสง : แสงสว่างที่พอเพียง ทาให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าได้ง่ายขึ้น
2. เสียง : เสียงในการเชิญชวนพูดคุยกับลูกค้า การกล่าวทักทายช่วยสร้างความประทับใจ
3. สะอาด : จัดร้านสวย สะอาด ทั้งตัวสินค้า ชั้นวาง และตู้แช่
4. สะดวก : สามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกต่อเนื่อง
5. สบาย : ทาให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเอง รู้สึกสบายใจเมื่อซื้อสินค้าจากร้านของเรา

 ด้านระบบคลังสินค้า
จานวนสต็ อกสินค้ าที่ เหมาะสมคื อกาไรสู งสุ ด ของร้ านค้ า การบริ ห ารสิ นค้ าคงคลั ง ที่ดี จะส่ง ผลให้
ปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และควบคุมเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ไม่ให้จมไปกับสินค้า
ที่ซื้อมากักตุนจนมากเกินไป โดยปัจจัยในการควบคุมระดับสินค้าคงคลังประกอบด้วย
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1.ความถี่ของการเลือกซื้อสินค้าเข้าร้าน
2.ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียน ที่นามาใช้ในการลงทุนซื้อสินค้า
3.ปริมาณขายออกของสินค้าแต่ละตัว ซึ่งช่วยระบุปริมาณสินค้าที่ต้องการ
4.ความผันผวนของราคาสินค้า ซึ่งอาจเกิด,ขึ้น และทาให้เจ้าของร้าน จาเป็นต้องซื้อเพิ่มหรือลดลงกว่าปกติ

เคล็ดลับในการจัดสต็อกสินค้า
1. ไม่เก็บสต็อกสินค้ามากเกินไป จะทาให้ร้านมีเงินหมุนเวียน และลดต้นทุน เพิ่มผลกาไรอีกทางหนึ่ง
2. หมั่นสารวจความต้องการของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ นาเสนอสินค้าที่ หลากหลายและเพียงพอ เพื่อให้ มั่นใจว่า
ลูกค้าที่แวะมาจะได้สินค้าที่ ต้องการเสมอ
3. ระบายสินค้าที่ขายช้าและนาสินค้าใหม่เข้ามาทดแทน
4. หาแหล่งสินค้าที่มีสินค้าครบ เพื่อความสะดวกและประหยัดค่าเดินทาง
สาหรับศูนย์สาธิตการตลาดแล้ว ถ้ายิ่งขายดี ก็เท่ากับว่ายิ่งมีกาไรเพิ่มขึ้น บางคนจึงลงทุนไปกับการโฆษณา
โปรโมตสินค้าไปเป็นจานวนมาก รวมทั้งสร้างโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม เพื่อสร้างยอดขายและฐานลูกค้า
แต่รู้หรือไม่ว่าการบริหารสต๊อกสินค้าให้ดีก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มกาไรได้อย่างไม่น่าเชื่อ การจัดทา
สต็อกสินค้าดี ๆ สามารถช่วยเพิ่มกาไรได้ ดังนี้
1. ช่วยป้องกันสินค้าในคลังหาย ความเป็นระบบจะทาให้ร้านค้ารู้ว่าสินค้ามีกี่ชิ้น ตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคน
นาเข้า หรือขายออกไปในจานวนกี่ชิ้น ช่วยป้องกันการรับสินค้าไม่ครบ รวมทั้งป้องกันไม่ให้ลูกน้องหยิบของ
ผิดพลาด หรือหยิบไปใช้ ไปขายเอง ซึ่งจะทาให้ร้านค้าขาดทุน
2. ลดโอกาสการขาดทุนจากสินค้าที่ไ ม่ไ ด้ข าย การจัดสต๊อกอย่างเป็นระเบียบทาให้ร้านค้าได้รู้ว่าสินค้า
แต่ละประเภทจัดวางที่ไหน แก้ปัญหาการหาสินค้าไม่เจอ สินค้าถูกวางลืม ไม่ได้นาไปขาย และสาหรับสินค้าที่มี
อายุ จากั ด ทาให้ร้านค้าได้ รู้ข้อมูลว่ า สต๊อกล็อตไหนเข้ามาก่อน หลัง ควรระบายสินค้าไหนก่อน หรื อทา
โปรโมชั่นกับสินค้าประเภทไหน เพื่อลดโอกาสสินค้าเหลือและหมดอายุโดยไม่ได้ขาย
3. ลดความเสี่ยงสินค้าขาดหรือล้นสต๊อกไม่ทันตั้งตัว เพราะความเป็นระบบจะช่วยให้รู้ ว่าสินค้าแต่ละชนิด
มีความเร็วในการขายอย่ างไร หมดเร็ วแค่ ไ หน ควรสั่ ง เพิ่มเมื่ อสิ นค้ าเหลื อเท่ าใด เพราะการขาดสิ นค้ า
เมื่อลูกค้าต้องการทาให้เสียโอกาสในการขาย และ อาจทาให้เสียลูกค้าประจาไปให้ร้านอื่น ๆ
4. เห็นภาพรวมคลัง สินค้าว่ามีการเข้าออกอย่างไร สินค้าชนิดใดขายดีในช่วงไหน หรือ กับคนกลุ่มไหน
ใช้เป็นกลยุทธ์ในการทาความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า ทาให้เลือกสต๊อกสินค้าและจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายได้
ดีขึ้น กาไรก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
5. ช่วยให้คุมงบของร้านได้ดีขึ้น เพราะได้คานวณตั้งแต่การสั่งของว่าคิดเป็นต้นทุน เท่าไหร่ ถ้าขายในราคา
ที่ตั้งจะได้กาไรเท่าไหร่ ทาให้ตั้งราคาได้อย่างเหมาะสม รู้ว่าควรขายอะไรจึงจะได้กาไรที่คุ้มค่าที่สุด
สรุปได้ว่าระบบสต๊อกหลังร้าน ที่จริงแล้วก็มีความสาคัญไม่แพ้การโฆษณาเลย การจัดการสต๊อกสินค้า
ให้ดีช่วยให้ ลดต้ นทุน ประหยัด ตรวจสอบง่าย กาไรเพิ่มโดยไม่ต้องเสียเงินโฆษณา แถมยังทางานได้ ง่ายขึ้ นด้วย
ถ้าใส่ใจบริหารธุรกิจให้ดีไปพร้อมกันทั้ง หน้าร้านและหลังร้าน กาไรก็ต้องงอกเงยออกมาอย่างไม่ต้องแปลกใจ
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 ด้านระบบบัญชีศนู ย์สาธิตการตลาด
ระบบบัญชีและรูปแบบบัญชีศูนย์สาธิตการตลาดใช้ระบบและรูปแบบบัญชี เช่นเดียวกับบัญชีกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต คือใช้ระบบบัญชีคู่ และกาหนดให้มี บัญชีหลักรวม 3 เล่มด้วยกัน อีกทั้งมีสมุดทะเบียนต่าง ๆ ประกอบ
บัญชีหลักดังกล่าว
บัญชีหลัก ประกอบด้วย
1. บัญชีเงินสด
2. บัญชีรายวันรับ
3. บัญชีรายวันจ่าย
ทะเบียนต่าง ๆ มี 5 ประเภท ดังนี้
1. ทะเบียนคุมสินค้าเป็นประเภท
2. ทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคล
3. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้รายบุคคล
4. ทะเบียนซื้อสินค้าของสมาชิกเป็นรายบุคคล
5. บัญชีรับ – จ่ายรายวัน
บัญชีหลัก 3 เล่ม ได้แก่
1. บัญชีเงินสด ใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีเงินสด-บัญชีเงินฝากธนาคาร” ใช้อักษรย่อ “ส” เป็น บัญชีชั้นต้น
ใช้ลงรายการรับ - จ่าย เมื่อมีการรับหรือจ่ายเป็นเงินสด บัญชีเงินสดนี้ได้นาบัญชีเงินฝากธนาคารมารวมไว้
ด้วยกัน แบ่งเป็น 3 ช่อง คือ ช่องบัญชีเงินสด ช่องบัญชีเงินฝากประจา และช่องบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
2. บัญชีรายวันรับ ใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีรายได้และหนี้สิน” ใช้อักษร “ร” เป็นบัญชีแยกประเภทใช้สาหรับ
บันทึกรายการรับเงินทุกประเภท ซึ่งแยกเฉพาะรายการรับเงินจากบัญชีเงินสดมาลงในบัญชีเล่มนี้อีกครั้งหนึง่
โดยแยกประเภทรายรับไว้เป็นช่อง ๆ ตามประเภทของเงินที่ได้รับ เมื่อได้รับเงินประเภทใดก็ให้นาจานวนเงิน
ที่ได้รับลงในช่องรายได้ประเภทที่ได้รับนั้น ๆ บัญชีรายได้และหนี้สิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ช่องรายได้ เป็นรายได้อันเกิดจากการขายสินค้า ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร และรายได้อื่น ๆ
ส่วนที่ 2 ช่องหนี้สิน เป็นการรับเงินอันก่อให้เกิดเป็นหนี้สินของศูนย์สาธิตการตลาดเนื่องจากรายได้ ที่ได้รับนี้
ศูนย์สาธิตการตลาดมีภาระจะต้องจ่ายคืนให้กับเจ้าของเงินเมื่อครบกาหนด ให้แก่เจ้าหนี้เงินทุน เจ้าหนี้การค้า
3. บัญชีรายวันจ่าย ใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน ” ใช้อักษร “จ” เป็นบัญชี แยกประเภท
เช่ นกั น ใช้ สาหรับบั นทึ กรายการจ่ายเงิ นซึ่ง แยกเอาเฉพาะรายจ่ ายจากบั ญชีเ งิ นสดมาลงในบัญชี เล่ มนี้
อีกครั้งหนึ่งโดยแยกประเภทรายจ่ายเป็นช่องๆ เช่นเดียวกับบัญชี รายวันรับ เมื่อได้จ่ายเงินประเภทใดก็ให้นา
จานวนเงินที่จ่ายลงในช่องจ่ายนั้น ๆ บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ช่องรายจ่าย เป็นรายจ่ายจากการซื้อสินค้า และรายจ่ายจากการดาเนินงานของ ศูนย์สาธิต
การตลาด ได้แก่ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่าภาชนะหีบห่อ ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ช่องทรัพย์สิน ได้แก่ ลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรือการซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ
มาใช้ในศูนย์สาธิตการตลาด ได้แก่ เครื่องคิดเลข ตู้ ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
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การขายสินค้าแบบนั้นเป็นเงินเชื่อ จานวนเงินที่ขายเป็นเงินเชื่อให้นาลงบัญชีในช่องลูกหนี้ ถ้าซื้อ
สินทรัพย์ให้นาจานวนเงินที่ซื้อสินทรัพย์ลงบัญชีในช่องทรัพย์สิน
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ปรากฏในช่องที่ 2 คือ ช่องทรัพย์สิน จะต้องมีทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ ซื้อมาและ
ทาทะเบียนคุมลูกหนี้ที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเป็นรายตัวบุคคล เพื่อให้ทราบว่า ลูกหนี้แต่ละคนมีเงินค้างชาระ
เป็น จานวนเท่า ใด ดั งนั้ น การท าบั ญชี ศูน ย์ส าธิ ตการตลาด นอกจากจะมี บัญ ชีห ลัก 3 เล่มดัง กล่ าวแล้ ว
ยังจะต้องมีสมุดทะเบียนต่าง ๆ ประกอบบัญชี หลัก 3 เล่ม อีกด้วย ดังนี้
• ทะเบียนคุมสินค้าเป็นรายประเภท
• ทะเบียนคุมลูกหนี้เป็นรายบุคคล
• ทะเบียนคุมเจ้าหนี้เป็นรายบุคคล
• ทะเบียนซื้อสินค้าของสมาชิกเป็นรายบุคคล
• บัญชีรับ - จ่ายรายวัน

ขั้นตอนการทาบัญชี
การเปิดบัญชี คือการเริ่มบันทึกรายการลงในบัญชีนั้นเอง สาหรับศูนย์สาธิตการตลาดจะ เริ่มบันทึกรายการในบัญชี
ตั้งแต่เริ่มได้รับทุนมาดาเนินการ ทุนที่ได้รับจะได้มาจาก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังนั้น การลงบัญชีเมื่อได้รับ
เงินมาลงทุน คือ
1. ลงในบัญชีเงินสด ในช่อง “รับ” ของช่องเงินสด เท่ากับจานวนเงินที่ได้รับ
2. ลงในบัญชีรายได้และหนี้สิน ในช่องเจ้าหนี้ (กลุ่มออมทรัพย์ฯ ) โดยลงในช่อง “เงินลงทุน” ในจานวนเงิน
ที่เท่ากันกับบัญชีเงินสด
3. ในลาดับต่อไปเมื่อได้รับเงินมาลงทุนแล้ว ก็จะเป็นการซื้อสินค้า และการขายสินค้า ประจาวัน ให้ลงบัญชี
ตามลาดับวันที่ซื้อและวันที่ขายสินค้า
การปิดบัญชี เมื่อสิ้นปี (31 ธันวาคม ของทุกปี) ดาเนินการดังนี้
1.ปิดบัญชีทุกเล่ม โดยรวมยอดรายรับ-รายจ่ายทุกประเภท รวมทั้งหายอดคงเหลือในบัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (ถ้ ามี ) การปิ ด บั ญ ชี สิ้ นปี นั้ น เนื่ องจากได้ ปิ ดบั ญชี ทุ กเล่ มเป็ นประจ าทุ กเดื อนอยู่ แล้ ว ดั ง นั้ น
ยอดรวมของรายรับ - รายจ่าย ก็คือยอดรวมทั้งปีในวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งได้บวกพันยอดกันมาตังแต่ต้นปีนั้นเอง
2. ทางบกาไรขาดทุน เพื่อหากาไรสุทธิประจาปี
3. ทางบดุลเพื่อแสดงทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนของศูนย์สาธิตการตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้สมาชิก
ได้ทราบผลการดาเนินงานในรอบปี เมื่อจัดทางบดุลเสร็จแล้ว กรรมการตรวจสอบจะต้องตรวจสอบบัญชี
ทุ กเล่ ม พร้อมด้ วยงบกาไร - ขาดทุ น และงบดุ ล เมื่ อเห็ นว่ าถู กต้ องแล้ วให้ เ ซ็ นชื่ อรั บรองความถู กต้ อง
ในตอนท้ายของงบดุลด้วย

48

ชื่อ ที่อยู่กลุม่ ฯ และชือ่ ประธานกลุม่ ฯ เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อเพือ่ ศึกษาดูงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาเกาะสัก ตั้งอยู่เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 4 ตาบลบ้าหวี อาเภอหาดสาราญ
จังหวัดตรัง 92120
ว่าที่ ร.ต.โชติ รัตน์ ชุมสกุ ล ตาแหน่ง ประธานกลุ่ มออมทรัพย์ เพื่ อการผลิตบ้านนาเกาะสั ก โทร 08 7283 5139
Facebook กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาเกาะสัก
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โรงสีชมุ ชน
ที่มาของการก่อตั้ง
การจัดตั้งโรงสีชุมชน โดยกลุ่มออมทรัพย์เ พื่อการผลิตบ้านสระยายชี เกิดขึ้นจากความต้องการของ
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่จะลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าของ
โรงสีข้าว จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโรงสีข้าวในนามของโรงสีสวัสดิการชุมชนตาบลเนินปอขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมี
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี เป็นแกนหลักในการจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกและ
คนในชุมชนได้มีโ รงสีข้าวที่ได้มาตรฐานและให้บริ การอย่ างเป็นธรรม ตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่ม

ขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
1. ประชุมทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงสีแก่สมาชิก
2. ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3. จัดหาสถานที่ ๆ เหมาะสม
4. เขียนโครงการเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) เป็นเงิน 560,000 บาท
โดยใช้ชื่อของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยานชี เป็นผู้เสนอของบประมาณ
5. ทาการก่อสร้างตามแบบและตามรายละเอี ยดที่ข องบประมาณโดยใช้แ รงงานในชุ มชนเป็นแรงงาน
งบประมาณทั้งหมดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน
ในการก่อสร้างโดยไม่คิดค่าแรง
6. บริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ

การระดมเงินทุน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลงทุนจานวน 100,000 บาท
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์และบุคคลทั่วไปถือหุ้น ๆ ละ 1,000 บาท (ไม่เกินคนละ 1,000 บาท)
ปันผลคิดเป็นร้อยละ 10 บาท/ปี

อุตสาหกรรมสีข้าว
การแปรรูปข้าวเปลื อกให้ เป็ นข้าวสาร โดยผ่านกระบวนการลดความชื้ นของข้าวเปลื อก การทาความสะอาด
ข้าวเปลื อก การกะเทาะข้ าวเปลื อก การแยกแกลบ การขั ดข้ าว รวมถึ งการคั ดแยกขนาดและการบรรจุ กระสอบ
เพื่อส่งต่อไปสู่ผู้บริโภคและนาไปใช้เป็นวัตถุดิ บในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว เส้นก๋วยเตี๋ยว
และเส้นขนมจีน

ลักษณะและประเภทโรงสีข้าว
แบ่งตามประเภทการใช้เครื่องจักรต้นกาลังเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. โรงสีข้าวที่ใช้เครื่องจักรไอน้า (Steam Engine) โดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
2. โรงสีข้าวที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเครื่องสีข้าว
3. โรงสีที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการขับเคลื่อนเครื่องสีข้าว
ในปัจจุบันนี้ โรงสีข้าวที่นิยมที่สุด คือ ระบบไฟฟ้าเพราะมีกระบวนการที่ง่ายและต้นทุนต่า
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วัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ และผลพลอยได้
วัตถุดบิ
ข้าวเปลือก

ผลิตภัณฑ์
1. ข้าวกล้อง
2. ข้าวขาว
3. ข้าวเหนียวขาว
4. ข้าวนึ่ง

ผลพลอยได้
1. ราข้าว
2. ปลายข้าว
3. แกลบ

กระบวนการผลิต
ข้าวเปลือก
น้าเสีย

ลดความชื้น
นึ่งข้าว

แช่น้า/ น้าร้อน

ลดความชื้น

ทาความสะอาด

กะเทาะเปลือก

แกลบ 22%

ราหยาบ

สิ่งเจือปน

แยกแกลบ

ข้าวเปลือก
ที่ไม่ผ่านการ
กะเทาะ

ขัดขาว และแยกรา
ตะแกรงโยก

ราละเอียด

ขัดขาว และแยกรา

ราละเอียด

ขัดมัน

ปลายข้าว 1

แยกข้าวหัก คัดข้าว

ราละเอียด

ปลายข้าว 2
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ขั้นตอนการทางานของโรงสีข้าว
1. นาข้าวเปลือกที่ได้รับจากชาวนาหรือสมาชิกเข้าตะแกรงร่อน เพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนออก ได้แก่
ฟางข้าว เศษดิน เศษหิน และฝุ่นละออง
2. นาเข้าเครื่องกะเทาะเปลือก ซึ่ง จะมี ลูกยางกลม 2 ลูก หมุนอยู่ เมล็ด ข้าวเปลือกที่ ผ่านร่ อง
ระหว่างลูกกลมยาว 2 ลูกนี้จะถูกแรงเสียดสีของลูกยางทาให้เปลือกข้าวหลุดออก
3. จากเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกจะได้แกลบ ข้าวกล้อง และข้าวเปลือกบางส่วนที่ยังไม่ถูกกะเทาะเปลือก
ผ่านต่อไปยังตะแกรงเหลี่ยม ซึ่งมีแผ่นตะแกรงทาการร่อน แยกแกลบ ข้าวเปลือก และข้าวกล้องออกจากกัน
4. ข้าวเปลือกจะย้อนกลับไปเข้าเครื่องกะเทาะเปลือกใหม่ ข้าวกล้องจะผ่านไปที่ตะแกรงโยก เพื่อทา
การคัดข้าวเปลือกที่ยังมีผสมไปกับข้าวกล้องออกให้เหลือแต่ข้าวกล้องล้วน ๆ
5. แกลบที่ ร่อ นออกจากตะแกรงจะถู ก พั ด ลมดู ด ไปไว้ ต่ า งหาก ขณะเดี ย วกั น พั ด ลมจะดู ด
เศษข้าวกล้องละเอียด หรือจมูกข้าวรวมทั้งแกลบละเอียดที่เกิดจากการกะเทาะเปลือกไปไว้ยังอีกทางหนึ่ ง
ส่วนนี้เรียกว่า ราหยาบ
6. ตะแกรงโยก มีหน้าที่คัดข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง ในตะแกรงโยกมีแผ่นเหล็กบาง ๆ วางกั้น
เป็นช่อง ๆ สลับฟันปลา ตะแกรงโยกจะเดินหน้า – ถอยหลังตลอดเวลา ข้าวเปลือกและข้าวกล้องจะถูกคัดแยก
ไปคนละทาง ข้าวเปลือกจะย้อนกลับไปเข้าเครื่องกะเทาะใหม่ ส่วนข้าวกล้องจะผ่านไปสู่หินขัดข้าวเปลือก และ
หินขัดข้าวขาวต่อไป
7. หิ นขัด ข้าวกล้อง และหินขั ดข้าวขาว มีลั กษณะเป็นเหล็กทรงลูกข่ าง มี หินกากเพชรผสมปู น
พอกไว้โดยรอบ ตั้ง บนแกนที่ห มุนได้ ผนังที่หุ้มหินขัดข้าว จะมียางเป็ นท่อน ๆ เรียกยางขัดข้าววางอยู่เป็ น
ประจา ข้าวกล้องจะผ่านช่ องว่างระหว่ างหินขัดข้าวและยางขัดข้ าว ในขณะที่ หินขัดข้ าวหมุ นอยู่ตลอดข้าว
กล้องจะถูกขัดจนขาว โดยผ่านหินขัดข้าว 2 ครั้ง คือ หินขัดข้าวกล้อง และหินขัดข้าวขาว
8. ที่ผนังหุ้มหินขัดข้าวกล้อง และหินขัดข้าวขาวจะมีช่องให้พัดลมดูผิวของเมล็ดข้าวกล้องที่ถูกขัด
ออกไปส่วนนี้เรียกว่า ราละเอียด
9. ข้าวขาวที่ออกจากหินขัดข้าว จะเป็นข้าวสารเต็มเมล็ด ข้าวหัก และปลายข้าว รวมกันจะต้อง
นาไปผ่านตะแกรงเหลี่ยม และตะแกรงกลมเพื่อคัดออกมาเป็นชนิดข้าวตามต้องการต่อไป
10. ตะแกรงเหลี่ยมที่จะคัดข้าวสารเต็มเมล็ดและปลายข้าวนี้ ประกอบด้วยแผ่นตะแกรงซ้อนกัน
หลายแผ่น แต่ละแผ่ นจะมี รูตะแกรงขนาดต่าง ๆ กั น เพื่อให้ข้าวแต่ละชนิดผ่ านได้แ ละผ่านไม่ได้ ตัวตะแกรง
เหลี่ยมจะเขย่าตลอดเวลาที่ทางาน
11. ตะแกรงกลมมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กม้วนกลมหมุนตลอดเวลาที่ทางาน ผิวแผ่นเหล็กด้านใน
มีผิวนูนกลมเล็ก ๆ จานวนมาก เพื่อให้เมล็ดข้าวที่หักเล็กเกาะอยู่ ขณะที่ปล่อยให้เมล็ดใหญ่กว่าผ่านไปได้ และ
ไปสู่ที่ไว้สาหรับปล่อยข่าวสาร เป็นอันจบกระบวนการสีข้าว
ขั้นตอนการสีข้าวนั้นจะสิ้นสุดเมื่อทาการขัดเมล็ดข้าวสารให้สะอาด และจะได้ผลิตภัณฑ์ คือ ข้าวสาร และ
ปลายข้าว ปลายข้าวนั้นจะมีความยาวประมาณเท่ากับหรือน้อยกว่า 6/8 ของความยาวเมล็ดเต็ม
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ระดับการสีข้าวแบ่งเป็น 4 ระดับ
1. สีดีพิเศษ (extra well milled) การสีขัดเอาราออกทั้งหมดจนเมล็ดข้าว มีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษ
2. สีดี (well milled) การขัดเอาราออกทั้งหมดจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามดี
3. สีปานกลาง (reasonably well milled) การสีขัดเอาราออกเป็นส่วนมากจนเมล็ดข้าวมีลักษณะ
สวยงามพอสมควร
4. สีธรรมดา (ordinarily milled) การสีขัดเอาราออกแต่เพียงบางส่วน
มลพิษและของเสียทีเ่ กิดจากโรงสีขา้ ว
1. สิ่งปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว
- เศษฟาง หรือวัสดุปลอมปน กรวด ดิน ทราย พลาสติก จากการทาความสะอาด
- แกลบ เกิดจากกระบวนการกะเทาะเปลือก จากการแยกแกลบ
- ราหยาบ ราละเอียด จากกระบวนการขัดขาว
- ปลายข้าว จากกระบวนการคัดแยกเมล็ด
- กากตะกอนจากระบบบาบัดน้าเสีย กรณีโรงงานมีระบบบาบัดน้าเสีย
2. มลพิษทางอากาศ
แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
2.1 ฝุ่ นละอองที่เ กิด ขึ้นในขั้นตอนของการสีข้ าว บริเ วณลานตากข้าวเปลือก การขนส่ งวั ตถุ ดิบและ
ผลิตภัณฑ์ ฝุ่นที่เกิดขึ้นจะทาให้ผู้ที่ได้รับฝุ่นมีสมรรถภาพปอดลดลง เกิดการระคายเคืองของเยื่อบุตาและผิวหนัง
2.2 เขม่าควัน ไอเสีย และฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ กรณีโรงสีที่มีการใช้น้ามันเชื้อเพลิง และโรงสีที่ใช้
หม้อน้าที่มีการใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงดังกล่าวเมื่อเผาไหม้จะก่อให้เกิดมลพิษในอากาศหรือไอเสีย
ได้แก่ ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของสารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ฝุ่นที่เป็นอนุภาคของแข็ง
ลอยตั ว อยู่ ใ นอากาศ นอกจากนี้ การเผาไหม้ ยั ง ก่ อให้ เ กิ ด ไอระเหยรวมถึ ง ก๊ าซและสารประกอบ ได้ แ ก่
คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อได้รับจะทาให้เกิด
การวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย แสบจมูก และอาจทาให้เกิดโรคปอดได้
3. มลพิษทางน้า และกลิน่ เหม็น
เกิดจากน้ าจากการแช่ข้ าว ผงร าข้าวที่ตกลงตามพื้ นและถูกชะล้างโดยน้าฝน ทาให้ เกิดน้ าเน่ าเสี ยและ
ส่งกลิ่นเหม็น ในกรณี โรงสีข้าวที่ใ ช้เครื่องจักรไอน้ า จะมีน้าเสี ยจากการควบแน่ นของไอน้าที่ ใช้ขั บเคลื่อน
เครื่องจักรไอน้าต้นกาลัง และน้าระบายทิ้งจากหม้อไอน้า ซึ่งน้าประเภทนี้ จะมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ เมื่อปล่อย
ลงสู่ธรรมชาติจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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4. มลพิษทางเสียง
เกิดจากเครื่องจักรต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ได้แก่เครื่องกะเทาะ เครื่องแยก และเครื่องขัดข้าว
เมื่อได้รับเสียงดังมาก ๆ เป็นเวลาติดต่อกันอาจทาให้เกิดอาการหูตึงหรือหูหนวก อันตรายต่อสุขภาพทั่วไป
และจิตใจ รบกวนการนอนหลับ รบกวนการทางาน และประสิทธิภาพความถูกต้องของงานสูญเสียไป
มาตรการในการแก้ไขปัญหาโรงสีข้าว และข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ดาเนินกิจการจะต้องมีระบบควบคุมการกาจัดฝุ่นละออง มิให้ฟุ้งกระจาย ออกสู่ภายนอก
จนเป็นเหตุให้ชุมชน บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว
2. ผู้ด าเนิ นกิ จ การจะต้ องมี ร ะบบการรั กษาความสะอาดเกี่ ย วกั บการจั ด เก็ บวั ต ถุ ดิ บให้ เ ป็ น
ระเบียบเรียบร้อย เช่น จุดที่ไว้เก็บข้าวเปลือก ราข้าว หรือวัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นด้านน้ามันเชื้อเพลิง เครื่องมือ
ซ่อมบารุงต่าง ๆ จะต้องมีระบบการจัดเก็บที่ดี แยกกันไว้ต่างหากเพราะอาจทาให้เกิดปัญหาด้านเชื้อราในข้าวได้
หากเมื่อนามาบริโภคแล้วอาจเกิดอันตราย หรือสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้ง่ายเพราะ
มีสภาพอับชื้นมากเกินไป
3. ผู้ ด าเนิ นกิ จ การจะต้ องมี ร ะบบหรื อวิ ธี การใด ๆ เพื่ อควบคุ มมลภาวะจากเสี ย ง มิ ใ ห้ ผู้ อื่น
บ้านเรือน ชุมชน ที่อยู่ใกล้ เคียงได้รั บความเดือดร้อน ราคาญ จากปั ญหาเสียงดังของเครื่องจั กรกล เช่ น
ทาการสี ข้าวให้เ ป็นเวลา ไม่สี ข้าวในยามค่าคืน เพราะเสี ยงดัง รบกวนเวลาพั กผ่ อน หมั่นตรวจสอบดู แ ล
เครื่ อ งจั ก รอยู่ เ ป็ น ประจ า หากทราบว่ า เครื่ อ งจั ก รมี ปั ญ หาก็ ค วรรี บ ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมโดยเร็ ว
เพราะเครื่องจักรอาจจะเป็นสาเหตุของเสียงดังมากผิดปกติ เป็นต้น
4. ผู้ดาเนินกิจการหรือคนงานจะต้องจัดให้มีที่อุดหู หน้ากากกันฝุ่น เสื้อผ้าที่สวมใส่จะต้องมิดชิด
ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาในการดาเนินการสีข้าวทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของตนเอง
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่ออยู่ในสถานที่นั้น
5. ผู้ดาเนินกิจการจะต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันที่ตัวเครื่องจักร หรือสถานที่น้าทิ้งจากการสีข้าว
เช่น จัดให้มีถังดับเพลิงไว้ใกล้ ๆ กับเครื่องจักรที่มีความร้อนสูงในการทางานและถังน้าเสียจากกระบวนการ
สีข้าวจะมีความร้อนสูงมากจะต้องจัดไว้ไนสถานที่ปลอดภัย ห่างไกลผู้ที่สัญจรไปมาควรมีป้ายเตือนให้ชัดเจน
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธี การและเงื่ อนไขการขอและการออกใบอนุ ญาตจัด ตั้ง โรงสีนั้น ขึ้ นอยู่กับองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่ นนั้ น ๆ ว่ ามี การออกหลักเกณฑ์อย่ างไร อาจมี ความแตกต่ างไปตามบริ บทของพื้นที่
การพิจารณาว่าผู้ดาเนินกิจการมีสถานที่ประกอบกิจการ หรือ สถานที่ก่อตั้งโรงสีข้าวเหมาะสมหรือไม่และได้
ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้ผู้ประกอบกิจการสีข้าว
ด้วยเครื่องจักร ดาเนินกิจการเกี่ยวกับสถานที่ หรือสุขลักษณะของสถานที่ประกอบการดังต่อไปนี้ (ยึดถือ
ตามคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุ ข ฉบั บที่ 3/2548 เรื่ องการควบคุ ม การประกอบกิ จ การ
การสีข้าวด้วยเครื่องจักร) ดังนี้
1. ลักษณะที่ตั้งของโรงสีข้าว
1.1 ห้ ามตั้ง โรงสี ข้ าวที่ ใ ช้ เ ครื่ องจั กรในการผลิ ต ในบริเ วณบ้ านจั ดสรร เพื่ อการพั กอาศั ย
อาคารชุดพักอาศัย และบ้านแถวเพื่อการพักอาศัย
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1.2 ห้ ามตั้ งโรงสี ข้า วที่ ใช้เ ครื่ องจั กร ในการผลิตขนาดมากกว่า 30 เกวีย นต่ อวัน ภายในระยะ
ไม่ต่ากว่า 50 เมตร และตั้ งแต่ 31 เกวี ยนขึ้นไปต่อวัน ต้องอยู่ระยะห่างไม่ต่ากว่า 100 เมตร จากเขตชุมชน
วัด โรงเรียน โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ยกเว้น
สถานที่ทาการของหน่วยราชการที่ใช้เป็นที่ทาการ เพื่อการควบคุมกากับดูแลอานวยความสะดวก หรือการ
ให้บริการแก่การดาเนินกิจการนั้น ๆ
1.3 ที่ ตั้ง โรงสีข้ าวต้ องตั้งอยู่ในทาเลและสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม มีบริเ วณเพีย งพอที่จ ะ
ประกอบกิจการตามขนาดและประเภทหรื อชนิ ดของโรงสี ข้าว โดยไม่ ก่อให้เกิ ดอั นตราย เหตุ ราคาญ หรื อ
ความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย
2. ลักษณะของอาคารโรงสีข้าว
2.1 อาคารต้องมีความมั่นคง แข็งแรง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเหมาะสมกับการประกอบ
กิจการโรงสีข้าวตามขนาดและประเภท หรือชนิดของโรงสีข้าว รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของอัคคีภัย
2.2 พื้นต้องมีความมั่นคง แข็งแรง ไม่มีน้าขังหรือลื่น อันอาจก่อให้เกิดอุบติเหตุได้ง่าย
2.3 ประตูหรือทางออกเพียงพอกับจานวนคน บานประตูเปิดออกได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินและมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
2.4 มี บันไดขึ้ นลงเพื่ อการตรวจสอบ ดู แ ล เครื่ องจั กร อุ ปกรณ์ บั นไดต้ องมี ความมั่ นคง
แข็งแรง ขึ้นบันได ไม่ลื่น และมีช่วงระยะห่างเท่ากันโดยตลอด
2.5 มีการระบายอากาศเหมาะสม โดยมีพื้นที่ประตู หน้าต่าง และช่องลมรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า
1 ใน 10 ของพื้นที่ห้องหรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อคนงาน 1 คน
2.6 ต้องจัดให้มีแสงสว่างในการทางานอย่างเพียงพอ ความเข้มของแสงสว่างต้องไม่น้อยกว่า
100 ลักซ์
2.7 จัดให้มีสายล่อฟ้า ตามความจาเป็นและเหมาะสม
2.8 ควรจั ดให้ มีถั งดั บเพลิ งที่ มีสภาพพร้ อมใช้ งาน และมี การซั กซ้ อมพนั กงานในการสาธิ ต
การใช้ง าน ถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ จริง สามารถช่วยเหลื อตนเองในเบื้องต้น หรือมีถั งน้าเพื่อใช้ระงับเหตุ
เมื่อเกิดไฟไหม้ได้
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงสีข้าว
3.1 ต้องมั่นคง แข็งแรงและเหมาะสมกับการใช้งาน มีเครื่องป้องกันอันตรายอันเกิดจากส่วนที่
เคลื่อนไหวของเครื่องจักรตามความจาเป็นและเหมาะสมรวมทั้งมีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อน
การใช้งานทุกครั้ง และตรวจซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอ
3.2 เครื่องลาเลียงขนส่งข้าว ซึ่งมีสายลาเลียง ผ่านเหนือบริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงานหรือทางเดิน
ต้องมีเครื่องป้องกันของตก รับรองของตก และเครื่องบังคับที่ทาให้สายลาเลียงหยุดได้เมื่อเครื่องหยุดทางาน
3.3 ระบบไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า และการติดตั้งเครื่องยนต์ สวิตซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าอื่น ๆ
ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ และควรหมั่นตรวจสอบให้สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมใช้งานไม่ให้มีการชารุด
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4. มีการจัดการด้านสุขาภิบาลและป้องกัน ปัญหามลพิษ ดังนี้
4.1 จัดให้มีน้าดื่ม น้าใช้ ที่สะอาดเพียงพอและมีความเหมาะสม
4.2 จั ด ให้ มีห้ องน้ า ห้ องสุ ข าสะอาด และถู กหลักสุ ข าภิ บาล ตามจ านวนที่ กาหนดไว้ ไ นกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
4.3 จัดให้มี ภาชนะรองรับมูลฝอยที่เหมาะสมและเพียงพอ
4.4 ติดตั้งระบบควบคุม ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เขม่า เถ้าถ่านในทุ กกระบวนการผลิ ต
เช่น จัดให้มีเครื่องดูดอากาศ หรืออุปกรณ์กาจัดฝุ่นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงตามปริมาณ'ของฝุ่นที่เกิดจาก
กระบวนการผลิต ทั้งนี้ปริมาณละออง ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ดังนี้
- ภายในโรงสีข้าว ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 15.0 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ต้องมีค่าไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร
- ในบรรยากาศโดยทั่วไปของบ้านเรือนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง จะต้ องมีค่าไม่เกิน 0.33 มิ ลลิกรัมต่ อลูกบาศก์เมตร และ'ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10
ไมครอน (PM-10) ต้องมีค่าไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
4.5 จัดให้ มีการป้องกันกลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน จากการประกอบกิจ การโรงสีข้าว มิให้เป็นที่
เดือดร้อน หรือเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่ ใกล้เคียง
ทั้งนี้ เรื่องเสียงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
- ภายในโรงสีข้าว ให้มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง 8 ชั่วโมงทาการ ไม่เกิน 90 เดซิเบลเอ
- ในชุมชนทั่วไปที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียง กับสถานประกอบการ(โรงสี) ให้มีค่าเฉลี่ยของ ระดับ
เสียง ในช่วงเวลากลางวัน (07.00-22.00 น.) ไม่เกิ น 55 เดซิเบลเอ และในช่วงเวลากลางคืน (22.00 - 07.00 น.)
ไม่เกิน 45 เดซิเบลเอ โดยเสียงดังที่ได้รับ ต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียง ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ
4.6 กรณี ที่ มีน้าเสี ย เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต ของโรงสี ข้ าว ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบบาบั ด น้ าเสี ย
ที่ส ามารถบ าบั ดน้ าให้มี ลัก ษณะเป็น ไปตามกฎหมายว่า ด้วยส่ งเสริ มและรัก ษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อ มหรื อ
กฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้วแต่กรณี ก่อนระบายน้าทิ้งออกจากโรงสีข้าว
5. จัดให้มีบริการและดาเนินการเพื่อป้องกัน และแก้ไขผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทางาน และตรวจสุขภาพเป็นระยะโดยเฉพาะระบบหรืออวัยวะ ที่ก๊าซพิษ
มีผลกระทบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
5.2 ป้ องกัน ผู้ ปฏิ บัติ งานมิ ให้ ไ ด้ รับหรื อสั มผั สก๊ าซพิษ โดยจั ด เตรี ย มอุ ปกรณ์ ใ นการป้ องกั นภั ย
ส่วนบุคคล เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ เครื่องกรองฝุ่น ที่อุดหู ที่ปิดหู หมวกนิรภัย
ให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะงาน และออกระเบี ย บบั ง คั บ ให้ คนงานต้ อ งสวมใส่ เครื่ อ งป้ อ งกั น ภั ย ส่ วนบุ คคล
ขณะทางานทุกครั้ง รวมทั้งต้องจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน
5.3 จัด ให้มีบริการทางการแพทย์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานในเรื่องเกี่ ยวกั บ
การจัดสวัสดิภาพของสถานประกอบกิจการ
56

5.4 การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทางาน ผู้ดาเนินกิจการจะต้อง
- ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตก่อนการใช้งานทุกครั้ง และ
ตรวจซ่อมบารุงอย่างสม่าเสมอ
- จัดทาแผนผังวงจรไฟฟ้าภายในโรงสีข้าวทั้งหมด และตรวจสอบสายไฟฟ้าหากชารุดต้องซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนใหม่ทันที
- จั ด ให้ มีการติ ด ป้ ายเตื อนอั นตรายจากไฟฟ้ า และการใช้ ก๊าซพิ ษ รมข้ าวภายในโรงสี ข้ าว เช่ น
อันตรายไฟฟ้าแรงสูง หรือเขตอันตรายห้ามเข้า เป็นต้น
- ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส ต้องมีการแก่ไขปรับปรุงเพื่อ ลดระดับความร้อน
ให้น้อยลง หรือมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- ให้มีการตรวจวัดและระบายความร้อนบริเวณเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ให้กาเนิดความร้อน
หรือไอน้า ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
- จั ดเตรียมระบบหรือเครื่องมื อในการป้ องกันอัคคี ภัย อย่างเหมาะสมเช่น มี ตู้เก็ บสายและ หัวฉี ด
น้าดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดถังติดตั้ง
- ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของระบบ หรื อ เครื่ องมื อป้ องกั น อั คคี ภัย อย่ างสม่ าเสมอและจั ด ให้ มี
สัญญาณแจ้งภัยอันตราย อย่างน้อย 2 ที่
- เครื่องจักร (ตาม พรบ.โรงงานฯ) หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น สาหรับใช้ก่อกาเนิด
พลังงาน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพลังงาน หรือส่งพลังงาน ทั้งนี้ด้วยกาลังน้า ไอน้า ลม ก๊าซ ไฟฟ้า หรือ
พลังงานอื่น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่ างรวมกัน และหมายความรวมถึง เครื่องอุปกรณ์ - ไฟลล์วีลปุลเล
สายพาน เพลา เกียร์ หรือสิ่งอื่นที่ทางานสนองกัน
สถานที่ศึกษาดูงานโรงสีชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี ตาบลเนินปอ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
นายสุนทร มัจฉิม โทรศัพท์ 08 1394 1592
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เอกสารประกอบการเรียน
หลักสูตรกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)
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เนื้อหาหมวดวิชา
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สู่ความเข้มแข็ง
(วิชาบังคับ)
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หมวดวิชาการพัฒนากลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
สู่ความเข้มแข็ง (วิชาบังคับ)
การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลัก ธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่ม ออมทรัพ ย์เ พื่ อการผลิ ต มี วัตถุ ประสงค์ หลักเพื่อให้ประชาชน ในชนบทรวมตัวกันแก้ไ ข
ปัญ หาขาดแคลนเงินทุ น และปั จจั ย ต่าง ๆ ที่จ าเป็ นต่ อการประกอบอาชีพ ด้ วยตนเอง โดยการฝึ กฝนให้
ประชาชนรู้จั กประหยั ด อดออมเก็ บสะสมเงิ นทุ นที่ เหลื อจากการใช้ จ่าย มาฝากไว้ กับกลุ่มเป็ นประจ าและ
สม่าเสมอเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและหลักคุณธรรมของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว รั ชกาลที่ 9 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนน้อมนามาเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในทั่วทุกภาคของประเทศ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนเพราะคนจนในชนบท
ถูกปิดล้อมด้วยวงจรแห่งความยากจน ดังนั้ น การหาเงินมาเพื่อลงทุ น จึงเป็ นสิ่งที่จาเป็นมาก การให้ ชาวชนบท
มารวมกลุ่ม ออมเงิน แล้วกู้ไปทาทุนนั้น เป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง ซึ่งในสังคมปัจจุบัน เงินทุน เป็นสิ่งที่สาคั ญ
อย่างหนึ่งในการพัฒนาหมู่บ้าน ถ้าไม่มีเงินทุนชาวบ้านก็ยากที่จะทาอะไรได้ ดังนั้น การสะสมเงินทุน การสร้าง
กองทุนสาหรับหมู่บ้านจึงต้องเกิดขึ้นเพื่อนาเงินไปพัฒนาหมู่บ้าน ไปส่งเสริมอาชีพ และช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
ต่าง ๆ การจัดตั้งกลุ่มออมทรั พย์เพื่อการผลิ ตไม่ เพียงแต่จะสร้างแหล่งเงินทุนให้กับหมู่บ้าน แต่ยั งเป็น “เงินทุ น
ภายใน” เป็ นแหล่ งกู้ ยื มเงิ นไปประกอบอาชี พ การช่ วยเหลื อสวั สดิ การ การประกั นความเจ็ บป่ วย หากแต่
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มสินค้าของชาวบ้าน มีการซื้อ - ขายด้วยราคาที่เป็นธรรม
รวมทั้งลดการพึ่งพา “เงินทุนภายนอก”
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต มีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพที่
จะช่วยเหลือตนเองและร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง ได้ด้วยตนเอง โดยวัตถุประสงค์ของการออมทรัพย์ก็
เพื่ อส่ ง เสริมการพั ฒนาคน คื อ สมาชิ กและครอบครั วของสมาชิ ก ให้ ส ามารถสร้ างครอบครั วที่ มั่นคง
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมในภาพรวมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้นวิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ ถึ ง เป้าหมายสู ง สุ ด ได้ พึ ง ยึ ด แนวปฏิ บัติ “รวมคน” หมายถึ ง รวมคนที่ มีปัญ หา
ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน มีจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายเดียวกัน สมัครใจที่จะร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา
ซึ่งนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ “พัฒนาคน” โดยแท้ และเมื่อมีการผนึกกาลังกันแล้ว จะเป็นการรวมกลุ่มกัน
เพื่อเพิ่ มศักยภาพของบุคคล ทาให้เ กิดกลุ่ มที่มีลั กษณะเพื่อนช่ วยเพื่ อน กล่าวคื อ ช่วยให้เ พื่อนสมาชิกมี
รายได้ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น นี่คือการ “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
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กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ทุนชุมชนทีย่ งั่ ยืน

สร้าง

1. จากญาติ พี่น้อง พ่อแม่
ทุนภายนอก
2. จากเพื่อนคนคุ้นเคย
3. จากธนาคาร โรงรับจานา ผู้รับจานา

ทุน

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

ผลร้ายของทุนภายนอก คือ รับภาระคืนเงินกู้และอัตรา
ดอกเบี้ยสูง หากประกอบอาชีพเสียหายจะมีหนี้สินล้นพ้นตัว
ก่อให้เกิดการล้มละลายได้

ทุนภายใน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สัจจะ

ขยัน

อดทน

ทนอด

รายได้น้อย แต่รู้ประหยัดแล้วสะสมรวมกันที่จะมีทุนของตนเอง
รู้คิดมีวินัย และอดออมดารงชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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แนวคิด หลักการ และ วิธีการ ดาเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
กลุ่มออมทรัพ ย์เ พื่อการผลิต เป็นวิธีการระดมเงินออม
และทรัพ ยากรอื่ นของแต่ละบุคคลเป็น “เงิ นทุ นกลุ่ มออมทรัพย์ เพื่ อ
การผลิต” นามาจัดสรรให้บริการกับสมาชิกในชุมชน เพื่อช่วยเหลือ
ตนเองยามปกติ แ ละช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ยามประสบปั ญ หา
ด้วยความเอื้ออาทรโดยพฤติกรรม ความมีวินัยในการออมและความ
ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างสมาชิก และเพื่อเป็นการพิทักษ์ปกป้องดูแลกันเอง
ซึ่งจะลดโอกาสการถูกเอารั ดเอาเปรีย บจากภายนอก ให้เหลื อน้อย
ที่สุด เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมี 2 ประเภท ดังนี้

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

2. เงินทุนสาหรับใช้เป็นค่าใช้สอย
เป็นเงินทุ นสาหรับใช้จ่ายในการบริห ารงานของกลุ่ม เช่น ค่าสมุด ดินสอ ปากกา รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ เงินจานวนนี้ได้มาจากค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงิน
จากการจัดสรรผลกาไรบางส่วนที่ระบุให้นามาใช้ ในการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ การเก็บรักษาเงินทุนของกลุ่มทาได้โดยการฝากไว้กับธนาคาร แยกเป็น 2 บัญชี คือ
- บั ญ ชี ฝ ากประจ า ได้ แ ก่ เงิ น สั จ จะสะสมของสมาชิ กและเงิ น บริ จ าคที่ มีวั ต ถุ ประสงค์
เป็นเงินทุนของกลุ่ม
- บัญชีเผื่อเรียก ได้แก่ เงินค่าสมัคร เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าปรับ ค่าบริการต่าง ๆ
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กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต

สร้าง
ทุนและผลตอบแทนจาก “สัจจะ”
ความซื่อสัตย์ต่อกัน

น้าใจ

ความเสียสละเพื่อส่วนรวม

“สัจจะ”
ความรับผิดชอบร่วมกัน

คุณธรรม
5 ประการ

ทุน

ความเห็นอกเห็นใจกัน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต

เงินออม
ความไว้วางใจกัน

มีกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต แล้วได้อะไร ?
-

ได้กับตัวเรา ทาให้รู้จัก “ประหยัด” อดออม มีเงินออมใช้จ่ายยามจาเป็น ฉุกเฉิน
มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
ได้เรียนรู้การทางานร่วมกัน การบริหารจัดการกลุ่ม ตามหลักคุณธรรม 5 ประการ
ได้ช่วยเหลือกันในชุมชน
มีสวัสดิการในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย
ได้รับการช่วยเหลือด้านการซื้อขายผลิตผล และมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือชุมชน
และเพื่อนสมาชิกด้วยกัน เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ปั๊มน้ามัน โรงสีข้าวชุมชน
รถเกี่ ย วข้ าว ลานตากผลผลิ ต ธนาคารข้ าว และกิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์
เพื่อสมาชิกอีกมากมาย
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กลุ่ม ออมทรัพ ย์เ พื่อ การผลิต เป็นองค์กรที่รวมเอาคนที่รู้จักเพื่อแสวงหาแนวทางใหม่
ในการช่ วยเหลื อซึ่ง กันและกัน สิ่ง สาคั ญที่จ ะทาให้ การรวมตัวของสมาชิกเหนี ยวแน่น สามารถทาให้ กลุ่ ม
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ คุณธรรมของสมาชิก ซึ่งมี 5 ประการ ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ต่อกัน
หมายถึง การสร้างสัจจะต่อตนเองในการประหยัด อดออมอย่างสม่าเสมอ และการซื่อสัตย์
ต่อกลุ่มในการถือหุ้นหรือฝากเงินในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เมื่อกู้เงินไปแล้ว ก็ใช้คืนเงินตามสัญญา

2. ความเสียสละ
หมายถึง ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปันสิ่งที่ดีให้แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เช่น หากเพื่อนมีความ
เดือดร้อน ก็จ ะให้เ พื่อนได้ กู้เ งินก่ อน ซึ่ งการเสีย สละนี้จ ะเป็นการผูกมิต รไมตรี ระหว่างสมาชิก สร้ างนิสั ย
ให้เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม

3. ความรับผิดชอบ
หมายถึง การร่วมมือในการดาเนินกิ จกรรมต่าง ๆ โดยการเข้าร่วมประชุม การแสดงความ
คิดเห็ น และข้อเสนอต่ อการบริหารงานกลุ่มต่อที่ประชุ มใหญ่ ความรับผิ ดชอบดังกล่าว จะทาให้กลุ่ มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตสามารถแก้ปัญหาของสมาชิกได้อย่างมีพลัง

4. ความเห็นอกเห็นใจ
หมายถึง เป็นความรู้สึกร่วมภายในใจของเพื่อนสมาชิก ที่เข้าใจเพื่อนสมาชิกด้วยกัน หากเกิด
ความเข้า ใจต่ อกั นแล้ ว จะทาให้ กิ จ กรรมที่ ท าร่ วมกั นทุ กอย่ า งราบรื่ นไปได้ ด้ ว ยดี ความเห็ นอกเห็ นใจ
อาจแสดงออกด้วยการกล่าวคาพูดที่ดี เช่น การให้กาลังใจ คณะกรรมการที่เสียสละแรงกายแรงใจมาทางาน
ให้กับกลุ่ม เป็นต้น

5. ความไว้วางใจกัน
หมายถึง การแสดงความรู้สึกทางบวกต่อความคาดหวังที่มีต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม
เช่ น การไว้วางใจเพื่ อนสมาชิ กที่ กู้เงิ นไปว่ านาเงิ นไปใช้ ใ นทางที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ละจะนาเงิ นมาชาระคื นได้
ความไว้วางใจต่อการทาหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นต้น ความไว้วางใจดังกล่าวจะนามาซึ่งความยุติธรรม
ที่สมาชิกทุกคนจะได้รับบริการจากกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน
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พัฒนา
ชุมชนด้วยหลัก “คุณธรรม”
คุณธรรม 5 ประการ

ต้องทาอย่างไร

ความซื่อสัตย์ต่อกัน

•
•

ความเสียสละ

•
•

ความรับผิดชอบ

ความเห็นอกเห็นใจกัน

•
•
•
•
•
•

ความไว้วางใจกัน

•
•

ส่งเงินสัจจะตามกาหนด
ต้องส่งเงินกู้ตามสัญญา ไม่คดโกงเพื่อนสมาชิก

การให้เพื่อนสมาชิกที่มีความเดือดร้อนมากกว่ากู้เงินก่อน
เสียสละเวลา / แรงกายเข้าร่วมประชุมกลุ่ม และร่วมมือ
ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
การส่งเงินสัจจะตามกาหนด ณ ที่ทาการกลุ่ม
การส่งคืนเงินกู้ตามสัญญา
การเข้าร่วมประชุมกลุ่มและร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
เห็นใจเพื่อนสมาชิกที่เดือดร้อนให้กู้เงินก่อน
คนมีเงินเห็นใจคนจน โดยนาเงินมาฝากกับกลุ่มเพื่อเพิ่มทุนให้
กลุ่ม ฯ และตัวเองก็ได้เงินปันผลและดอกเบี้ยเมื่อสิ้นปีเป็นการ
ตอบแทนความดี
เห็นใจประธาน และคณะกรรมการที่เสียสละเวลา / แรงกาย
/แรงใจ ทางานให้กลุ่ม ฯ
ไว้วางใจเพื่อนสมาชิกที่กู้เงินไปว่านามาส่งคืนแน่นอน เพราะ
นาไปประกอบชีพที่เป็นประโยชน์ เพื่อนๆ สมาชิก ช่วยกันดูแล
ไว้วางใจประธานและกรรมการที่มาทาหน้าที่
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กลุ่มออมทรัพย์เ พื่อการผลิต ดาเนินงานอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ใ กล้ชิด ของคน
ในสังคมเดียวกัน จึงจาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์และกระบวนการในการดาเนิ นงานที่มั่นใจได้ ว่าบุคคลที่เข้ามา
รวมกั นในกลุ่ มจะมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม สามารถร่ ว มมื อช่ วยเหลื อเกื้ อกู ล กั นจนบรรลุ เ ป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มได้อย่างดี สาระสาคัญของการเป็นสมาชิกกลุ่มจึงควรประกอบไปด้วย การเป็นผู้มีอายุ
ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม อยู่ในวงสังคมที่มีความสัมพันธ์เดียวกัน มีความประพฤติดี มีศีลธรรม และมีความ
ศรัทธา เห็นชอบ ในคุณค่าของการรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่จะมีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก
ในสังคม ดังนั้น สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงแบ่งประเภทได้ ดังนี้

1. สมาชิกสามัญ
ประกอบด้ วย สมาชิ กก่ อตั้ ง ที่ มีค วามสนใจและศรั ทธาในหลั กการของ กลุ่ มออมทรั พ ย์
เพื่ อการผลิ ต รวมตั วกั นจั ดตั้ งกลุ่มขึ้น และหมายรวมถึ งสมาชิก ที่ มีความสนใจสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของกลุ่ ม
แล้วได้ทดลองส่งเงินสัจจะตามวิธีการ ดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยทั่วไปหากทดลองสัจจะไม่น้อยกว่า 3
เดือน ก็ถือว่า มีสัจจะที่เชื่อถือได้สมควรเป็นสมาชิกถาวรของกลุ่มต่อไป

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

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์
เป็นบุคคลภายนอกชุ มชนที่มีศรั ทธาและมี ควานสนใจสมัครเข้ าเป็นสมาชิก กลุ่ม นาเงินนา
ฝากไว้ แต่ไม่มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกลุ่ม ได้แก่ บุคคลจากหมู่บ้าน/ตาบล อื่น ข้าราชการ พระภิกษุ สามเณร คหบดี
รวมถึ ง บุ ค คลภายนอกจากหมู่ บ้ า น / ต าบลอื่ น ๆ ที่ ศ รั ท ธา สนใจในกิ จ กรรมของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์
เพื่อการผลิต
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พัฒนา

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สมาชิกก่อตั้ง

สามัญ
สมาชิก
กลุ่ม
ออม
ทรัพย์
เพื่อการ
ผลิต

วิสามัญ

สมาชิกทดลองที่ได้ผ่านการทดลองว่ามี
คุณธรรมดีอย่างน้อย 3 เดือน และกรรมการ
อานวยการรับเข้าเป็นสมาชิกถาวรของกลุ่มฯ

กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
/ ตาบล โดยประธานกลุ่มเป็นผู้สมัคร
ในนามของสมาชิกทั้งหมด

ข้าราชการ

สมาชิก
กิตติมศักดิ์

พระภิกษุ สามเณร
บุคคลภายนอกจากหมู่บ้าน / ตาบลอื่น ๆ
ที่ศรัทธา สนใจในกิจการกลุ่ม
ฝากเงินไว้กับกลุ่มแต่ไม่มีสิทธิ์กู้เงินจาก
กลุ่ม
ส่งเงินสัจจะสะสม
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกิจการที่สมาชิกร่วมมือกันทางาน ซึ่งเป็นการทางานกับคน
หมู่มาก จึงให้สมาชิกเลือกตั้งเพื่อนสมาชิกที่มี คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความเสียสละ ให้มาทางานแทน
สมาชิ กทุ กคน เรียกว่า “คณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิต ” เพื่ อเป็ นการฝึ กให้รู้ จั ก
ควบคุ มตนเอง บริ ห ารงาน และตั ด สิ นใจกั นเอง ตามวิ ถี ประชาธิ ป ไตย โดยคณะกรรมการบริ ห ารฯ
ประกอบด้วย 4 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
ทาหน้าที่พิจารณารับสมาชิก การรับฝากเงิน การจัดทางบดุลทางการเงิน และการจัดสรร
เงินปันผลแก่สมาชิก
2. คณะกรรมการเงินกู้
มีหน้าที่พิจารณาคาขอกู้ของสมาชิก ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการ พิจารณาเงินกู้ และ
คอยติดตามให้คาปรึกษาแก่สมาชิกผู้กู้เงินอย่างสม่าเสมอ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้ าที่ ตรวจสอบกิจการของกลุ่ม และตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการทุ กชุ ด และ
การตรวจสอบทุกครั้งต้องทาบันทึกหรือรายงานให้คณะกรรมการอานวยการทราบด้วย
4. คณะกรรมการส่งเสริม
มีหน้าที่ให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจอันถ่องแท้ถึงหลักการ ของกลุ่มและพัฒนา
คุณธรรมของสมาชิก ทั้งนี้อาจเชิ ญผู้มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ ทรงคุ ณวุฒิมาเป็นวิ ทยากรแก่กลุ่ ม
ด้วยก็ได้
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการทั้ ง 4 คณะ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารกลุ่ ม ออมทรั พ ย์
เพื่อการผลิต เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ
- ทางบประมาณ รายรับ - รายจ่าย ของกลุ่ม
- แต่งตั้งที่ปรึกษาของกลุ่ม
- กาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อบังคับสาหรับกลุ่ม
- จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม แทนคณะกรรมการที่ว่างลง
- จ้างหรือแต่งตั้งพนักงานประจาตามความจาเป็น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นองค์กรทางการเงินภาคประชาชน ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการเงิน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการประหยัดและออมทรัพย์เพื่อ
เสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก ครอบครัว และสังคม โดยกิจกรรมพื้นฐานของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ประกอบด้วย
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1. การดาเนินการทางการเงิน
ส่ ง เสริ มให้ ส มาชิ กน าเงิ นมาออมทรั พ ย์ ใ นรู ปของเงิ น ค่ า หุ้ น โดยจะต้ อ งมาสะสมเงิ น หุ้ น
อย่างสม่าเสมอ เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” เพื่อเป็นกองทุนสาหรับสมาชิก ที่เดือดร้อนให้กู้ยืมเมื่อถึงคราว
จาเป็น สมาชิกต้องมีหน้าที่นาเงินมาฝากไว้กับกลุ่ม เป็นเงินที่นอกเหนือจากการสะสมของสมาชิก เพื่อเป็น
การระดมทุน และสมาชิก จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย
2. การดาเนินธุรกิจ
เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด
ยุ้งฉาง ปั๊มน้ามัน ลานตากผลผลิต โรงสีข้าว กองทุนปุ๋ย เป็นต้น เป็นการฝึกหัดการดาเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม
โดยมุ่งหวังผลกาไร เพื่อนาไปดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยังสนับสนุน
เงิ น กู้ ใ ห้ กั บ สมาชิ ก ที่ เ ป็ น ชาวบ้ า นในชุ ม ชน กลุ่ ม อาชี พ หรื อ กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผู้ ป ระกอบการหนึ่ ง ต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ นาไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ และใช้ศูนย์สาธิตการตลาดเป็นแหล่งกระจายสินค้า
OTOP ในพื้นที่
3. การจัดสวัสดิการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องนาเงินจากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี มาจัดสวัสดิการ
ให้กับสมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ ได้แ ก่ การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนการศึกษา ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ ฯลฯ
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์ เพื่ อการผลิ ตจึง ต้องส่ง เสริ มสมาชิ ก
ในการพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้ โดยกลุ่มมีบทบาทด้านการสนับสนุนเงินทุน ให้สมาชิกนาไปประกอบอาชีพ
รวมทั้ง ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก ๆ ด้าน
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สร้าง

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
โรงเรียนผู้นาวิถีประชาธิปไตย
คณะกรรมการ
อานวยการ 5 – 7 คน

1. ดาเนินการประชุมใหญ่
2. ควบคุมนโยบายทั้งหมดของกลุ่ม ฯ

3. เก็บรักษาเงิน

คณะกรรมการเงินกู้
3 – 5 คน

1. พิจารณาอนุมัติเงินกู้
2. ช่วยแก้ปัญหาการเงินแก่สมาชิก
ผู้เดือดร้อน

คณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการตรวจสอบ
3 – 5 คน

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของกลุ่ม
2. ตรวจสอบการบริหารงานของ
คณะกรรมการทุกชุด

คณะกรรมการส่งเสริม

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

กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
วิทยาลัยฝึกหัดนักธุรกิจ
ศูนย์สาธิตการตลาด / ตลาดลอยฟ้า
กิจการลานตากข้าว / ยุ้งฉางข้าว / โรงสีข้าว
รถเกี่ยวข้าว / รถไถ บริการสมาชิก
โรงผลิตน้าดื่มที่ได้มาตรฐาน

กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
มีอยู่จริง สามารถติดต่อ
ศึกษาดูงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ได้ที่สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด และอาเภอ

โรงงานอบยางแผ่นรมควัน
ทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน
ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะพาไปหาหมอ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้สมาชิก
/ เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้
มีเงินพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ตัดต้นไม้ ขุดลอก
คูคลอง

มีเงินให้กู้ยืมประกอบอาชีพ
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การประเมินศักยภาพกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ตามหลักธรรมาภิบาล
การประเมินศั กยภาพกลุ่ มออมทรัพ ย์ เพื่ อการผลิ ตตามหลั กธรรมาภิ บาล เป็นการตรวจ
สุ ข ภาพกลุ่ มออมทรัพ ย์ เ พื่ อการผลิ ต เพื่ อส ารวจ ค้ นหาปั จ จั ย เสี่ ย ง แนวโน้ มของการด าเนิ นงาน และ
การเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยใช้เครื่องมือ
ที่ เ รีย กว่ า “แบบประเมิ นศั กยภาพกลุ่ มออมทรั พ ย์ เ พื่ อการผลิ ต ” ประกอบด้ วย 4 หลั กการส าคั ญ 10
หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ มาเป็นแนวทางในการจัดทาแบบประเมินดังกล่าว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลัก ธรรมาภิบาล เป็นเครื่องมือที่ใช้
เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย และมี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

1. หลักนิยมประชาธิปไตย
หลักความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
1) คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือนและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2) มีการส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิกอย่างสม่าเสมอ
3) มีการชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา
4) มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ของกลุ่ม
 หลักความโปร่งใส/เปิดเผย
5) มีการฝากถอนเงินผ่านระบบสถาบันทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย นาฝากเงิน
ภายใน 3 วันทาการ
6) มีการจัดทาทะเบียนข้อมูล/เอกสารหลักฐานการเงิน/ระบบบัญชีครบถ้วนถูกต้องและ
เป็ นปั จ จุ บัน (ทะเบี ย นสมาชิ ก ทะเบี ย นสั จ จะ ทะเบี ย นลู กหนี้ ทะเบี ย นเงิ นกู้ ทะเบี ย นคุ มทรัพ ย์ สิ น ฯลฯ )
มีการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงิน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7) มีการจัดทางบกาไร-ขาดทุน งบดุล และรายงานสถานะทางการเงินให้กรรมการและ
สมาชิกทราบปีละ 1 ครั้งขึ้นไป และติดประกาศไว้ ณ ที่ทาการกลุ่มฯ
8) มี ก ารจั ด ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง และมี ส มาชิ ก เข้ า ร่ ว ม
ประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยร้อยละ 75 ของครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
9) มีอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันชัดเจน มีป้ายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต และผังโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่แบ่งเป็น 4 ฝ่ายป้ายแสดงข้อมูล
ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
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หลักนิติธรรม
10) มีระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน
11) มีการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)
12) มีการพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบชัดเจน
 หลักความเสมอภาค
13) ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักประชารัฐ
 หลักการมีส่วนร่วม
14) มีการส่งเสริมการออม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน
 หลักกระจายอานาจ
15) มี ก รรมการครบ 4 ฝ่ าย และมี การแบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการเป็ น
ลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
3. หลักความรับผิดชอบทางการบริหาร
 หลักคุณธรรม
16) มี ก ารด าเนิ น งานโดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม 5 ประการ (ซื่ อ สั ต ย์ เสี ย สละ รั บ ผิ ด ชอบ
เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจ)
4. หลักการบริหารจัดการแนวใหม่
 หลักประสิทธิผล
17) มีการจัดสรรผลกาไร และจัดให้มีสวัสดิการชุมชนทุกปี
 หลักประสิทธิภาพ
18) มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
19) มี ก ารจั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน/แผนบริ ห ารความเสี่ ย ง/ประกั น ความเสี่ ย งของกลุ่ ม
เป็นประจาทุกปี และสมาชิกปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
 หลักการตอบสนอง
20) สมาชิกสามารถกู้เงินได้ตามความต้องการภายใต้ข้อบังคับของกลุ่ม
21) มีกิจกรรมเครือข่ายที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก
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แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด
ชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต................................. หมู่ท...
ี่ ..................................
ตาบล.......................................อาเภอ.............จังหวัด......................................
แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. หลักนิยมประชาธิปไตย ( Democratic Value )

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

การพิจารณา
ประกอบการประเมิน

















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

 หลักความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
1. คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือนและมีการบันทึก
การประชุมทุกครั้ง
2. มีการส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิกอย่างสม่าเสมอ

3. มีการส่งชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา

4. มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ของกลุ่ม

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

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













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

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

ผ่าน



ไม่
ผ่าน


การพิจารณา
ประกอบการประเมิน
- ตรวจสอบบันทึกการประชุม
สามัญประจาปี
- ตรวจสอบ ณ ที่ทาการกลุ่ม





 หลักนิติธรรม
10. มีระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน

11. มีการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ไม่เกินกฎหมาย
กาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)

12. มีการพิจารณาเงินกู้ของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบ
มีการตรวจสอบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบชัดเจน











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



- ตรวจสอบบันทึกการประชุม
ของ คณะกรรมการเงินกู้ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ



- สอบถามความพึงพอใจของ
สมาชิก โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
จากสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน



- ตรวจสอบกิจกรรมของ
คณะกรรมการส่งเสริม
- การเพิ่มขึ้นของสมาชิกกลุ่ม

 หลักความเสมอภาค

13. ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว และไม่เลือก
ปฏิบัติ



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

ผ่าน

ไม่
ผ่าน

การพิจารณา
ประกอบการประเมิน



- ตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ
ที่มีการมอบหมายงานที่เป็นลายลักษณ์
อักษร



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



- ตรวจสอบจากงบกาไร – ขาดทุน และ
งบดุลประจาปี
- ตรวจสอบจากการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี

 หลักการกระจายอานาจ
15. มีคณะกรรมการครบ 4 ฝ่าย และมีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็น
ลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่



3. หลักความรับผิดชอบทางการบริหาร
(Administrative Responsibility)
 หลักคุณธรรม
16. มีการดาเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ
(ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจ)



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



 หลักประสิทธิภาพ
18. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

19. มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน/แผนบริหาร
ความเสี่ ยง/ประกั น ความเสี่ยงของกลุ่ มเป็ น ประจ า
ทุกปีและสมาชิกปฏิบัติตามแผนที่กาหนด









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

88

แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ผ่าน

ไม่ผ่าน

การพิจารณา
ประกอบการประเมิน

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


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





- ตรวจสอบหลักฐานการกู้เงิน
- สอบถามสมาชิกผู้กู้เงิน



- สอบถามความต้องการของสมาชิก
- ตรวจสอบกิจกรรมเครือข่ายของ
กลุ่มว่ามีหรือไม่ และตรงกับความ
ต้องการของสมาชิกหรือไม่

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

ระดับ 3 ดี


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

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

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
แนวทางปฏิบัติการบริหารโครงการ
พิจารณาความเป็นไปได้
จาแนกประเภทโครงการ/อาชีพ
การพิจารณากาหนดให้มีการติดตามวัดผล
โครงการมีศักยภาพในการคืนหนี้ได้หรือไม่ อย่างไร
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานคุ้มค่ากับเวลาและทรัพยากรของผู้ดาเนินโครงการหรือไม่
ความรู้ความสามารถของผู้ดาเนินโครงการ
ความน่าเชื่อถือของผู้เสนอโครงการ
ท่า มกลางกระแสบริ โ ภคนิ ย มที่ มั ก มีสิ่ ง ล่ อ ตาล่ อ ใจ ให้ เ ราอยากได้ อยากมี... นู่ น ...นี่ ... นั่ น
สารพัด ทั้งที่จาเป็นและไม่จาเป็น ส่งผลให้ความต้องการใช้เงินเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต
•
•
•
•
•
•
•
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ซึ่งในชุมชนก็มีกลุ่ม/กองทุน/องค์กรทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินมากมาย ทั้งกลุ่ม /กองทุน
ที่ภาครัฐสนับสนุน เช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่ม /
กองทุนที่ประชาชนจัดตั้งขึ้น คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งกลุ่ม/กองทุนเหล่านี้จาเป็นต้องสนองตอบ
ความต้องการทางการเงิ นของสมาชิ ก และคนในชุ มชนโดยให้บริ การเงิ นกู้ /เงิ นยื มแก่ ส มาชิ ก เพื่อนาไป
ประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จุนเจือครอบครัว
ก่อนการพิจารณาเงินกู้/เงินยืม จึงต้องคิดให้รอบคอบ และต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
โครงการ ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่อาจถูกมองข้ามไป แต่จริง ๆ แล้วนั้น การบริหารโครงการ เป็นการปูพื้นฐาน
สาคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการพิจารณาโครงการ ที่มีความเป็นไปได้ การประเมินความจาเป็น และ
ความสามารถในการชาระหนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ของสมาชิกอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการ
อนุมัติเงินกู/้ เงินยืมของคณะกรรมการ และการใช้เงินกู้ /เงินยืมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุด
ของสมาชิกและคนในชุมชน
การบริหารโครงการ สิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้ คือ ต้องรู้ว่าโครงการที่เสนอขอมาแต่ละโครงการนั้น
เป็นโครงการประเภทใด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ อนุมัติเงินกู้ /เงินยืมโดยคานึงถึงความ
เหมาะสมของผู้เสนอโครงการแต่ละราย ซึ่งการจาแนกประเภทของโครงการนั้น อาจจาแนกตามประเภทของ
โครงการตามระยะเวลาที่เกิดรายได้ ดังนี้
ประเภทโครงการ

คาอธิบาย

การจาแนกโครงการ
โครงการที่ทารายได้ทันที

โครงการระยะสั้น

โครงการระยะยาว

• ผลิตสินค้า/งานบริการ ทารายได้ในทันทีที่ได้รับเงินกู้/เงินยืม หรือ
เงินสนับสนุน ภายใน 1 เดือน
• งวดการชาระเงิน ชาระทุกเดือน หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน
• ผลิตสินค้า/งานบริการได้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ที่ได้รับเงินกู้/
เงินยืม หรือเงินสนับสนุน
• งวดการชาระเงิน ชาระเป็นรายเดือน หรือชาระเป็นรายงวด
• หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน
• ผลิตสินค้า/งานบริการได้ในระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ที่ได้รับ
เงินกู/้ เงินยืม หรือเงินสนับสนุน
• งวดการชาระเงิน ชาระเป็นรายเดือน รายงวด หรือชาระเป็นรายปี
หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม / กองทุนชุมชน
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การคัดเลือกโครงการ
โครงการสาหรับการสร้างอาชีพหลัก
• ให้ พออยู่ พอกิ นเป็นอย่างน้ อย หรื อเป็นการลดภาระครอบครั วเป็ นอย่ างน้ อยหมายถึ งมี รายได้
หักต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้ว เพียงพอกับการชาระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ควรเป็นโครงการประเภทที่ทารายได้ในทันที
โครงการสาหรับการสร้างอาชีพเสริม
• มีอาชีพหลักอยู่แล้ว มีเวลาและทรัพยากรสาหรับทาอาชีพเสริม
• เวลา ความสามารถและทรัพยากรที่มีคือทุน
• ไม่กระทบอาชีพหลัก และมีความเป็นไปได้ที่จะประกอบอาชีพเสริม
โครงการสาหรับการต่อยอดอาชีพเดิม
• มีอาชีพหลักหรือทรัพยากรอยู่แล้ว ต้องการทุนในการขยายผล
• ผลผลิตหรืองานบริการที่เพิ่มขึ้น จะนาไปขายหรือให้บริการกับใคร มีตลาดรองรับหรือไม่
โครงการสาหรับการเสริมสภาพคล่อง
• ดาเนินการอยู่ก่อนแล้ว ต้องการสภาพคล่องในช่วงรอออกดอกผล
• มีหนี้สินเดิม หรือไม่อย่างไร เมื่อได้ผลผลิตและขายสู่ตลาดแล้วมีกาไรเหลือชาระหนี้หรือไม่
การพิจารณาความเป็นไปได้
การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการวิเคราะห์โครงการทางด้านต่าง ๆ ทาเพื่อให้
เกิดความมั่นใจได้ว่าโครงการที่เลือกมานั้นมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่
คุ้มค่าต่อการลงทุนและสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพิจารณาความเป็นไปได้ของ
โครงการจึงจาเป็นต้องวิเคราะห์โครงการในประเด็น ดังนี้
• ความน่าเชื่อถือของผู้เสนอโครงการ
• ทักษะอาชีพของผู้เสนอโครงการ
• ทาได้จริงไหม หมายถึง สามารถทาได้จริงและได้ผลลัพธ์ตามแผนที่กาหนด
- ใช้เวลาเท่าไร
- ขายให้ใคร ขายอย่างไร ขายที่ไหน
- รายได้จะเข้ามาตอนไหน เท่าไร
• งบประมาณและกาไรสมเหตุผลไหม
- ต้นทุน ค่าดาเนินการ กาไร
ซึ่งโครงการที่มีความเป็นไปได้นั้น ต้องเป็น
• โครงการที่ทาได้จริง และเห็นผลลัพธ์ (มีรายได้ ผลกาไร) คุ้มค่ากับการลงุทน
• ผู้เสนอขอโครงการมีต้นทุน (ทักษะพื้นฐาน/องค์ความรู/้ ทรัพยากร) เกี่ยวกับการประกอบอาชีพหรือ
โครงการที่เสนอ
• มีตลาดรองรับ / มีสถานที่จาหน่ายชัดเจน
• ผลิตสินค้า / บริการเป็นไปตามความต้องการของตลาด
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ความเป็นไปได้ในการติดตามวัดผล
การติดตามวัดผลโครงการ
เป็นการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลสาคัญให้คณะกรรมการฯ
สามารถพิจารณาอนุมัติเงินกู/้ เงินยืม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้โครงการบรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดตามวัดผลโครงการจะทาให้ทราบถึง
• ความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการ
• ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน
• การให้การช่วยเหลือ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างทันท่วงที
• การเรียนรู้ความสาเร็จเพื่อนาไปขยายผลต่อไป
ความก้าวหน้าของโครงการ
การติด ตามวั ดผลเพื่อส่ง เสริมให้โ ครงการบรรลุ ผล ควรมีการติ ดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ
1. ระยะการเตรียมโครงการหลังได้รับเงินสนับสนุน
2. ระยะที่สร้างรายได้และเริ่มส่งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือส่งคืนเงินยืม
ซึ่งอาจจะติดตามความก้าวหน้าโครงการตามประเภทของโครงการ ดังนี้

ประเภทโครงการ
โครงการที่ทารายได้ทันที
โครงการระยะสั้น
โครงการระยะยาว

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

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

งวดการชาระคืน

โครงการที่ทารายได้ทันที

ชาระทุกเดือน หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม
/ กองทุนชุมชน

โครงการระยะสั้น

ชาระเป็นรายเดือน หรือชาระเป็นรายงวด
หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน

โครงการระยะยาว

ชาระเป็นรายเดือน รายงวด หรือรายปี
หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน

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

กรณีที่ผู้เสนอโครงการขาดความรู้ ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ควรหา
แนวทางในการให้การช่วยเหลือ เพื่อแนะนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาให้เกิดทักษะด้าน
อาชีพ เช่น
• เรียนรู้กับปราชญ์ชุมชน (สัมมาชีพชุมชน)
• ประสานหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมทักษะการประกอบอาชีพ เช่น สานักงานเกษตร
อาเภอ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ เป็นต้น

ความน่าเชื่อถือของผูเ้ สนอโครงการ
• ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย และขาดวินัยทางการเงิน
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
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ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญา
แนวปฏิบัติการบริหารสัญญา
สัญญาชัดเจน เป็นธรรม หลักฐานครบถ้วน จัดเก็บดี
• มีเอกสารหรือไม่ ลงนามครบถ้วนไหม เอกสารประกอบครบหรือไม่
• สัญญามีความชัดเจนและเป็นธรรมหรือไม่
• ยอดเงินกู้และเงื่อนไขการชาระเงิน
• เงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา
• จัดเก็บหลักฐานที่ไหน มีความปลอดภัยหรือไม่
• หากเอกสารสูญหาย มีการวางแผนแก้ไขอย่างไร
การบริหารสัญญา เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือก่อนที่ปัญหาหนี้ค้างชาระจะเกิดขึ้น
ฉะนั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาสัญญา ซึ่งต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ
ในการทาสั ญ ญาเงิ นกู้ / เงิ นยื ม เพราะถื อเป็ นปราการด่ า นแรกในการตรวจทานว่ าหลั กฐาน เอกสาร
ประกอบการกู้ยืมมีความครบถ้วนที่สามารถใช้บังคับ ฟ้องร้องทางกฎหมายได้หรือไม่ หากเกิดกรณีที่ลูกหนี้
ไม่ยอมชาระคืนเงินกู้ยืม ทางคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุน ในฐานะผู้ให้กู้ยืมเงินจะทาอย่างไร
สัญญากู้ยืมเงิน คือ สัญญาที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้กู้ ซึ่งให้ยืมใช้เงินแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า
“ผู้ยืมหรือผู้กู้” โดยที่ผู้ยืมตกลงจะใช้คืนซึ่งเงินที่ยืมนั้ น ตามเวลาและเงื่อนไขที่ได้กาหนดตกลงกัน โดยที่
ผู้ใ ห้ กู้อาจได้ สิ่ ง ตอบแทนการให้ กู้ยื มเงิ นนั้ นเป็ นดอกเบี้ ย นอกจากเงื่ อนไขเกี่ ย วกั บการชาระเงินต้ นและ
ดอกเบี้ยแล้ว ในสัญญากู้เงินยังระบุถึงเงื่อนไขการชาระคืน การชาระคืนก่อนกาหนด หลักประกันแห่งการ
กู้ ยื ม เบี้ ย ปรั บผิ ด นั ด และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ ผู้ ใ ห้ กู้แ ละผู้ กู้ ควรจะได้ ต กลงกั น ไว้ แ ต่ แ รกตั้ ง แต่ ก ารเริ่ ม
กู้ยืมเงินกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่าง ๆ
การกู้ยืมเงินจึง เป็นนิติกรรมสัญ ญาอย่างหนึ่ง ซึ่งในการตกลงทาสัญญากู้ยืมเงินนั้น ต้องทาหลักฐาน
การกู้ยืมเงินเป็นหนังสือไว้ต่อกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
สัญญาจึงเป็นเอกสารสาคัญที่จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของสัญญา ประกอบด้วย
หลักฐานแห่งการกูย้ มื เป็นหนังสือ สัญญาการกู้ยืมเงินจะต้องมีข้อความว่ามีการรับเงินที่กู้ยืมและ
จะมีการคืนเงินที่กู้ยืม และต้องระบุจานวนที่กู้ยืม เพราะสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่ระบุจานวนเงินที่ให้กู้ยืมเงินนั้น
เป็นการขาดสาระสาคัญ ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้
หลักฐานแห่งการกูย้ มื เงินต้องลงลายมือชื่อของคู่สัญญา (ผู้กู้ ผู้ให้กู้) รวมทั้งผู้ค้าประกัน และพยาน
สรุป หลักฐานการกู้ยืมเงินต้องมีวัน เดือน ปีที่ทาสัญญา สถานที่ทาสัญญา ข้อความแสดงว่า
ได้ กู้ยื มเงิ นเป็ นจ านวนเท่ าใด มี กาหนดใช้ คืนเมื่ อใด และที่ ส าคั ญ ต้ องมี การลงลายมื อชื่ อ ของคู่ สั ญ ญา
(ผู้กู้ ผู้ให้กู้) ผู้ค้าประกัน และพยาน
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การพิจารณาการบริหารสัญญา ว่ามีความครบถ้วน
สมบูรณ์ของสัญญาพิจารณาได้จาก
• โครงการที่อนุมัติเงินกู้ยืมนั้นมีการจัดทาสัญญาหรือไม่ ลงนามครบถ้วนไหม เอกสาร

ประกอบการกู้ยืมเงินครบหรือไม่
การลงนามในสัญญา ผู้กู้ควรลงนามทุกหน้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ถ้ามีคู่สมรสควรให้คู่สมรสลงนาม
ยินยอม หรือเป็นพยานในสัญญา และลงนามผู้ให้กู้

• สัญญามีความชัดเจนและเป็นธรรมหรือไม่
ระบุยอดเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชาระเงิน (วันครบกาหนดชาระ) ระบุในสัญญาอย่างชัดเจน
ระบุเงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา (ถ้ามี)

การจัดเก็บหลักฐาน
การจัดเก็บหลักฐานสัญญาเงินกู้ยืม เอกสารประกอบการกู้ยืม และเอกสารสาคัญต่าง ๆ ต้องมี
ความปลอดภัยในการจัดเก็บ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งกลุ่ม/กองทุนจาเป็นต้องมีการ
จัดเก็บหลักฐาน โดยพิจารณาดูว่า
• มีการจัดเก็บหลักฐานที่ไหน มีความปลอดภัยหรือไม่
• มีวิธีการตรวจสอบเอกสารได้อย่างไร
• หากเอกสารสูญหาย มีการวางแผนแก้ไขไว้อย่างไร

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

• การสร้างอาชีพหลัก
• การสร้างอาชีพเสริม
• การต่อยอดอาชีพเดิม
• การเสริมสภาพคล่อง

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

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

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

เป็นประโยคที่แทบไม่มีใครคัดค้าน หลายคนไม่อยากเป็นหนี้แต่ก็เลี่ยงไม่ได้ เพราะความจาเป็น
ในการดารงชีวิต แต่บางคนก็เป็นหนี้ เพราะตกหลุมพรางสิ่งล่อตาล่อใจจากภายนอก
คาว่า “หนี้” คือสิ่งที่ผลักชีวิตของใครหลายคนให้ห่างไกลจากคาว่าอิสรภาพทั้งอิสรภาพทาง
การเงิน ทางการบริหารจัดการเวลา และการใช้ชีวิต เพราะเมื่อเป็นหนี้สินแล้ว เงินทองที่ควรจะใช้จ่าย
อย่างมีความสุขกลับต้องมาจ่ายเป็นค่าผ่อนชาระหนี้สินเสียทั้งหมด เวลาที่ควรจะได้ใช้ไปกับการพักผ่อน
ก็จะต้องใช้ไปกับการทางานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาใช้หนี้สิน และชีวิตที่จะใช้อย่างมีความสุขกลับต้องมา
คอยเป็นทุกข์ เป็นกังวลกับหนี้สินตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม แม้อาจจะฟังดูน่ากลัว แต่แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าจะใช้ความพยายาม
ในการผลักตัวให้หลุดพ้นจากมันได้
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หลักการบริหารหนี้

1. บริหาร หนี้ดี ไม่ให้เป็น หนี้เสีย
2. ให้ หนี้เสีย กลับมาเป็น หนี้ดี
3. และให้ หมดหนี้ ในที่สุด
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การแยกประเภทหนี้
ถ้าแบ่งตามประโยชน์ที่ได้จากการเป็นหนี้ สามารถแบ่ง

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

หมายถึง หนี้ที่อาจมีการชาระล่าช้า

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

ลูกหนี้ที่มีเงินแต่ไม่ยอมจ่ายหนี้
• อาจขาดวินัย หรือ
• มีความจาเป็นอื่นที่สาคัญกว่าชาระหนี้
• เป็นหนี้ที่ต้องใช้กระบวนการเร่งรัด

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

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.)

แจ้งเตือน

แจ้งเตือน

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

• โทรศัพท์ หรือ Line
• เสียงตามสาย
• ทาหนังสือแจ้งเตือน
ก่อนถึงกาหนดชาระ

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

แจ้งเตือน

• แ จ้ ง ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
ประ จ า เดื อน ขอ ง
หมู่บ้าน

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

เร่งรัด
• ไปพบเพื่อเร่งรัดให้ชาระหนี้
• ประชุมกรรมการ เพื่อ
กาหนดมาตรการเร่งรัดหนี้
• เชิญมาพบกรรมการ
เพื่ อหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
/ ช่วยเหลือลูกหนี้
(ปรับโครงสร้างหนี้ เช่น
ยืดระยะเวลาการชาระเงิน
ลดอัตราดอกเบี้ย
เพิ่มวงเงินกู้)
• ดาเนินการทางสังคม
• ดาเนินการทางกฎหมาย

โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.)

กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

เร่งรัด

เร่งรัด

•ไปพบเพื่อเร่งรัด
ให้ชาระหนี้
• ประชุมกรรมการ เพื่อ
กาหนดมาตรการเร่งรัดหนี้
• เชิญมาพบกรรมการ
เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา / ช่วยเหลือ
ครัวเรือน เป้าหมาย
(ปรับโครงสร้างหนี้ เช่น
ยืดระยะเวลาการชาระคืน
เงินยืม)
• ดาเนินการทางสังคม
• ดาเนินการทางกฎหมาย

• ไปพบเพื่อเร่งรัดให้ชาระหนี้
• ประชุมกรรมการ เพื่อ
กาหนดมาตรการเร่งรัดหนี้
• เชิญมาพบกรรมการระดับ
อาเภอ/จังหวัด เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหา
/ ช่วยเหลือลูกหนี้
(ปรับโครงสร้างหนี้ เช่น
ยืดระยะเวลาการชาระเงิน
ลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินกู้)
• ดาเนินการทางสังคม
• ดาเนินการทางกฎหมาย
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การ ลดปัจจัยเสีย่ ง ที่ทาให้เกิดหนีเ้ สีย









เงื่อนไขการปล่อยกู้ ความเป็นไปได้ของโครงการ
สถานะและความน่าเชื่อถือในการรับผิดชอบของผู้กู้
งวดการชาระเงินเหมาะสมกับโครงการ
ช่องทางการชาระเงิน และการให้ความสะดวกในการชาระเงิน
การเตือนล่วงหน้า และการติดตามหนี้
มาตรการผ่อนปรนและรองรับเมื่อมีการชาระเงินล่าช้า
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
การให้ข้อมูลสภาพหนี้

การดาเนินการทางกฎหมาย และการขอคาแนะนา
การละเมิดทีเ่ กิดจากการยักยอก
5
แจ้งความดาเนินคดี

4

3
ดาเนินการและบังคับให้
ชดใช้คืน (ภายในอายุความ
เช่น 3 เดือน ในกรณียักยอก
หรือฉ้อโกง)
.

ทาหลักฐานการยอมรับ
ในการชดใช้ หรือรับผิดชอบ
ทาหนังสือรับสภาพความรับผิด
ทางแพ่งและอาญา

2
รวบรวมพยาน หลักฐาน
(สัญญากู้ยืมเงิน, สัญญา
ค้าประกัน) / หาตัวผู้รับผิดชอบ

1
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
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กรณีการยักยอก/ฉ้อโกง และแนวทางการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

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

แนวทางการแก้ไข

โครงการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.)

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

แนวทางการแก้ไข
กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(หากมีมูลให้ สพจ. แจ้งอธิบดีฯ ทราบ)
3. กรมฯ แจ้ง สพจ. ให้แจ้งความร้องทุกข์ ภายใน 3 เดือน
นับแต่อธิบดีฯ รับทราบ
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กรณีปลอมแปลงเอกสาร
การปลอมแปลงเอกสารด้วยการใช้ ชื่อบุคคลอื่นมากู้ยืมเงิน โดยเจ้าของชื่อไม่ยินยอม ถื อว่าเป็นการ
ปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งผู้ปลอมแปลงเอกสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา (ต้องชดใช้เงิน
คืนและจาคุก) ส่วนผู้ถูกแอบอ้างชื่อซึ่งไม่มีส่วนรู้เห็น ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ
แนวทางการแก้ไข

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

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

โครงการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.)

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

แนวทางการแก้ไข

กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. เรียกผู้กระทาผิดให้มาเจรจาไกล่เกลี่ย
4. หากมีมูลความผิดให้ สพจ. แจ้งอธิบดีฯ รับทราบ
5. กรมฯ แจ้ง สพจ. ให้แจ้งความร้องทุกข์ ภายใน 3 เดือน
นับแต่อธิบดีฯ รับทราบ
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ขั้นตอนและวิธกี ารแก้ไขปัญหาหนี้
1. จัดทาทะเบียนข้อมูลลูกหนี้
• แยกประเภทโครงการ (มีรายได้ทันที ระยะสั้น และระยะยาว)
• แยกประเภทอาชีพลูกหนี้ (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์และ
บริการ คหกรรม หัตถกรรม ด้านช่าง รับจ้าง ฯลฯ)
• เงื่อนไขการชาระหนี้
• ศักยภาพการชาระหนี้

2. วิเคราะห์ศกั ยภาพลูกหนี้
• ความสามารถและความตั้งใจในการชาระหนี้
• รายรับ - รายจ่ายของลูกหนี้
• ภาวะหนี้สินของลูกหนี้
• ประวัติการชาระหนี้

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

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

70 : 20 : 10
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สรุปการบริหารหนี้
แยกประเภทหนีแ้ ล้วหรือยัง
ลูกหนีด้ ี
• ลูกหนี้ที่ชาระตรงเวลา
ลูกหนีค้ า้ งชาระ
• ลูกหนี้ที่ชาระหนี้ล่าช้าบ้างแต่ไม่เกิน 90 วัน
ลูกหนีเ้ สีย
• ลูกหนี้ค้างชาระเกินกว่า 90 วัน
• คงเหลือจานวนเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้จ่ายทั้งสิน้ .............................บาท

สาเหตุที่ทาให้เกิดหนี้
 รายได้จากโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
 ประสบอุบัติเหตุ/ปัญหาสุขภาพ
 ประสบเหตุสุดวิสัย
 ประสบภัยพิบัติ/ภัยธรรมชาติ
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................
ลูกหนี้ที่มีความรับผิดชอบ
แต่เกิดอุปสรรคและไม่มีเงินจ่ายหนี้

เกิดจากปัจจัยภายนอก

เกิดจากปัจจัยที่อาจช่วยแก้ไขได้

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

 ไม่มีตลาดรองรับ
 ไม่มีสถานที่จาหน่าย
 ไม่มีทักษะอาชีพ
 ผลผลิต / งานบริการไม่เป็นที่ต้องการ
ของตลาด
 อื่น ๆ
(ระบุ)....................................................
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สาเหตุทที่ าให้เกิดหนี้






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

ลูกหนี้ที่มีเงิน
แต่ไม่ยอมจ่ายหนี้

ลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจ่ายหนี้

 ไม่นาเงินยืมไปประกอบอาชีพ
 ไม่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ เช่น เป็นผู้สูงอายุ
พิการทุพพลภาพ เป็นต้น
 ยืมเงินให้ผู้อื่นที่ไม่ได้ไปประกอบอาชีพ
 ย้ายที่อยู่อาศัยโดยไม่บอกกล่าว
 เสียชีวิต และไม่สามารถติดตามทรัพย์สินจากทายาทได้
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................

และไม่มีความรับผิดชอบ
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การให้ความช่วยเหลือ
เป็นกลุ่มที่ควรให้ความช่วยเหลือ ให้ดูจากสาเหตุว่าทาไมโครงการ
ไม่สร้างรายได้ตามที่คาดหวัง หรือเกิดอุปสรรค และให้ความช่วยเหลือ
• ช่วยหาตลาดรองรับ
• ช่วยหาสถานที่จาหน่าย
• ช่วยแปรรูปผลผลิตหรือบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาด

หากไม่ตรงกับปัญหา หรือยังไม่ได้ผล
• อาจช่วยหาแหล่งเงินและโครงการเพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถกลับมา
ชาระหนี้ได้
• อาจพิจารณามาตรการพิเศษช่วยเหลือ เรื่องดอกเบี้ยและการผ่อนชาระหนี้

ใช้มาตรการเร่งรัดหนี้
1. ไปพบเพื่อทวงถาม
2. ประชุมกรรมการเพื่อหาแนวทางเร่งรัด
3. เรียกมาพบกรรมการเพื่อผ่อนชาระ
4. ออกจดหมายทวงถาม
5. ดาเนินการทางกฎหมาย

แนวทาง
1. พิจารณาว่าลูกหนี้ เปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นคนรับผิดชอบ ได้หรือไม่
หากได้ ให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับ หนี้เสียประเภท A
2. ประชุมกรรมการเพื่อหาแนวทางเร่งรัด
3. เรียกมาพบกรรมการเพื่อผ่อนชาระ
4. ออกจดหมายทวงถาม
5. ดาเนินการทางกฎหมาย

หมายเหตุ : การบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือ
เพิ่มศักยภาพด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา

111

การสร้างวินยั ทางการเงินและการออมเชิงคุณภาพ
เมื่อพูดถึงวินัยทางการเงิน หลายคนอาจสงสัย แล้วคิดในใจว่า “มันคืออะไร” คา ๆ นี้ไม่ใช่คาพู ด
ที่ยากในการอธิบาย แต่เป็นคาที่มีความหมาย แต่นามาปฏิบัติจริงได้ยาก เพราะคนที่เริ่มต้นออมเงินจะรู้สึก
ได้ทันทีว่าสิ่งที่ยากที่สุด คือการสร้างวินัยทางการเงิน หากเราไม่มีสิ่งนี้ เราก็จะออมเงินได้ยากขึ้น และห่างไกล
จากการเป็นคนทางานที่ประสบความสาเร็จด้านการเงินอีกด้วย ต้องยอมรับว่าความฝันของหลาย ๆ คน คือ
การมีเ งิ นเดื อนสู ง หรือไม่ ก็มีเ งินเก็บเยอะ ๆ จนสามารถสร้ างธุร กิ จส่ วนตั วได้ แต่ก่อนที่ จ ะไปถึ งจุ ด นั้ น
เราต้องเริ่มสร้างวินัยทางการเงินเสียก่อน มาดูกันว่าวินัยทางการเงินที่เราทุกคนสร้างได้ มีอะไรบ้าง แล้วเรา
สามารถนาไปปรับใช้ได้มากน้อยขนาดไหน ดังนี้

มีเป้าหมายทางการเงิน
ในการเริ่ มต้ นจะทาอะไรสั กอย่ าง เราต้ องมี เป้ าหมายอย่ างเด่ นชั ดและมี ความแน่ นอน ในทางการเงิ น
ก็เช่นเดี ยวกัน เราต้ องสร้างเป้ าหมายทางการเงิ น เพื่ อที่ เราจะได้ รู้ว่าเราจะทาอะไรเช่น การตั้ งเป้าหมายไว้ ว่าจะ
เก็ บเงิ นไปเที่ ยวต่ างประเทศให้ ได้ภายในสองปี หรือตั้งเป้ าหมายว่ าจะมีเงิ นใช้ เดื อนละสองหมื่ นหลังเกษี ยณอายุ
เมื่ อเรามี เป้ าหมายแล้ ว เราก็ จะเริ่ มวางแผนเพื่ อให้ เป้ าหมายที่ เราวางไว้ ประสบผลส าเร็ จ การตั้ งเป้ าหมายที่ ดี
จะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินที่เด่นชัดขึ้น และสามารถเก็บออมเงินได้อย่างที่ตั้งใจไว้

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

แบ่งเงินใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน
หากยังคิดไม่ออกว่าจะใช้จ่ายเงิ นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ลองกาหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน เช่ น
กาหนดไว้ว่าในแต่ละวัน เราจะใช้เงินไม่เกินเท่าไหร่ หรือทานอาหารมื้อละไม่เกิน 100 บาท เป็นต้น การกาหนด
ค่าใช้จ่ายนั้นให้เริ่มต้นกาหนดจากจานวนเงินที่เราสามารถทาได้ อย่ากาหนดให้เกินความเป็นจริง เพราะเรา
จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก และไม่สามารถทาได้แน่ ๆ อีกทั้งการเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้เรารู้สึก
คุ้นเคย แล้วเราจะค่อย ๆ ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการนี้ได้ในที่สุด วินัยทางการเงินเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก แต่หากเรา
เรียนรู้และเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะเป็นคนที่สามารถออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะเราสามารถปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรมการใช้ เงิ นให้ส อดคล้องกั บการเงิ น
ของเราแล้วนั้นเอง
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การออมไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่รู้จักวิธีคิดและเริ่มต้นวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวัน เราก็สามารถ
ที่จ ะออมเงิ นได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มมากขึ้ น เพี ย งเริ่ มต้ นที่ จะสร้ างวิ นัย ทางการเงินที่ ดี ใ ห้ กับตั วเอง
ซึ่งการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เราลองมาเริ่มทาด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

1. ทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายให้เป็นนิสัย
การทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในทุกวันจะทาให้รู้ว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรในแต่ละวัน และเรา
ควรทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในทุก ๆ วันให้เกิดเป็นนิสัย เพราะจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้รู้สัดส่วน
การใช้จ่ายของเรา ต่อรายรับที่เราได้ในแต่ละเดือนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้าหากวันใดเราลืมจดหรือไม่มี
เวลา ให้ทาย้อนหลัง หรือหาสมุดเล่มเล็ก ๆ กับปากกาพกติดกระเป๋าไว้ พอนึกออกก็ค่อยจดลงไป จะเป็นการ
สร้างนิสัยที่ดีทางด้านการเงินให้กับตัวเราเอง เป็นวิธีพื้นฐานที่ดีที่สุดสาหรับการเริ่มต้นการออมที่ดี และจะ
ช่วยบ่งบอกถึงยอดเงินคงเหลือในแต่ละเดือนของเราได้ดีอีกด้วย เราจะได้รู้ว่าเงินที่ใช้ไปในแต่ละเดือนหมดไป
กับการใช้ จ่ ายอะไรบ้ าง ยั งช่ วยจั ดการกั บระเบี ยบการเงิ นของเราให้ เข้ าที่ อีกด้ วย หลาย ๆ คน ใช้ จ่ ายเงิ น
โดยไม่วางแผน และคิดหน้าคิดหลัง ได้เงินมาก็ใช้ไป พอใกล้สิ้นเดือนก็เกิดปัญหาเงินหมดกระเป๋า โดยไม่รู้ว่า
เงินที่หมดไปนั้น หมดไปกับการใช้จ่ายอะไรบ้าง ถ้าหากเรายังไม่เริ่มสร้างวินัยในการออมตั้งแต่วันนี้ เราจะ
วางแผนทางการเงินของเราได้ยาก

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

5 นิสัยบ่อนทาลายวินยั ทางการเงิน
เคยตั้งคาถามกับตัวเองหรือไม่ ว่าทางานมาก็เริ่มจะหลายปี ทาไมเงินที่เก็บจึงยังน้อย หรือยังไม่รวย
ซักที เหตุผลหลัก ๆ ที่ทาให้คนวัยทางานในปัจจุบัน ยังไม่สามารถเก็บเงินได้นั้นเป็นเพราะ 5 นิสัยบ่อนทาลาย
วินัยทางการเงิน ดังนี้
(1) อยากได้ ไ ปทุก สิ่ง อย่ าง ความโลภทาให้เ ราไม่ สามารถเก็ บเงิ นได้ อย่ าตามกระแสจนเกินไป
เพราะจะทาให้เราอยากได้นู่นนี่ไม่รู้จักจบสิ้น หันมาซื้อของจากความจาเป็นเท่านั้น
(2) ไม่ค่อยเก็บเงิน เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ จาไว้ว่า “ใครออมก่อน คนนั้นรวยก่อน” ส่วนเลือกวิธีออม
อย่างไรนั้น ก็เลือกตามความสนใจและความชอบของเรา
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(3) กั ง วลมากเกิ น ไป อย่ าเครี ย ดมากจนเกิ นไปว่ า ทาไมเราไม่ ร วยจะยิ่ ง ส่ ง ผลเสี ย โดยเฉพาะ
เรื่องสุขภาพและสุดท้ายอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่าเดิมไปกับค่ารักษาพยาบาล
(4) ไม่ทาบันทึกรายรับ - รายจ่าย การทาบันทึกรายรับ – รายจ่าย คือสิ่งที่ดีที่สุด หากเราเริ่มเก็บเงิน
เพราะจะทาให้สามารถวางแผนการใช้เงินล่วงหน้าได้
(5) ไม่ตงั้ เป้าหมายทางการเงินทีช่ ดั เจน ลองถามตนเองว่าเป้าหมายคืออะไร และพยายามให้ถึง
เป้าหมายนั้นให้ได้ อาทิเช่น บางคนอยากเกษียณอายุตนเองตอนอายุ 40 ปี ทาให้ช่วงเวลาตั้งแต่ 20 – 40 ปี นั้น
ต้องทางานหนักและพยายามเก็บเงิน เพื่อที่จะได้เกษียณอายุก่อนคนอื่นเป็นต้น

วินัย ทางการเงิ นที่ดี ส ามารถเกิ ด ขึ้ นได้ ใ นทุ กวั ย และเริ่ มได้ ทันทีเ พื่ อสร้ างอนาคตที่ ส ดใส
และมั่นคง
ไม่ ว่ า จะเป็ น วั ย เด็ ก ที่ เ ริ่ ม เรี ย นรู้ ค่ า ของเงิ น และการอดออม วั ย ท างานที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
การสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้ างครอบครัวที่ ต้องรับผิด ชอบตนเองและผู้ อื่น และวัย เกษี ย ณที่ จ ะต้ อง
วางแผนเพื่ อไม่ ใ ห้เ ป็ นภาระแก่ผู้ อื่น อย่ างไรก็ ต าม การสร้ า งวิ นั ย ทางการเงิ น ที่ดี อ าศั ย ความอดทน
และความตั้งใจอย่างยิ่งยวด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินไม่ใช่เรื่องง่ายที่เกิดขึ้นได้ในช่วง
ข้ามคืน การตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน เช่ น การมีบ้าน มีรถ มีชีวิต ที่ดี และลาดั บความสาคั ญ
ของเป้าหมาย รวมทั้งวางแผนการเก็บออมและการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้
เป้ า หมายที่ ชั ด เจนจะเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ส นั บสนุ นให้ เ รามุ่ ง มั่ นในการปฏิ บั ติ ต ามแผนอย่ างเคร่ ง ครั ด
ซึ่งจะนาไปสู่ความมั่นคงทางการเงินและอิสรภาพทางการเงินที่ไม่มีภาระหนี้สินในที่สุด
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การที่จะใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จะต้องมี
วินัยทางการเงินที่ดีตาม “วงจรแห่งความเจริญด้านการใช้จา่ ยเงิน”
1. ประหยัด เป็นการรู้จักรักษาทรัพย์ใช้จ่ายอย่างฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ฟุ่มเฟือย เก็บหอมรอมริบ
2. สะสม เป็นการออมเงินในส่ วนรายได้ที่เ หลื อจากหักค่าใช้จ่ าย เงินออมเป็ นปั จจั ยส าคัญ ที่ จะทาให้
เป้าหมายของบุคคลซึ่งกาหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ และ สามารถใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทาง
การเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น การออมจึงควรกระทาอย่างสม่าเสมอและเป็นกิจนิสัย
สิ่งจูงใจ ที่ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเก็บออมมากขึ้นคือเป้าหมาย หากมีเป้าหมาย จะประกอบอาชีพ
ค้าขายและมีเงินออมไว้จานวนหนึ่งก็จะ “มีทุนของตนเอง ” ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญช่วยให้ถึงเป้าหมายในอนาคตได้
3. กู้ เป็นการใช้บริการสินเชื่อทางการเงินจานวนหนึ่ง ในส่วนที่เกินความสามารถ ในการสะสมด้วยตนเอง
มารวมกับเงินทุนของตนเอง เพื่อเป็นเงินทุนที่มากพอ สาหรับดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
4. ชาระคืน เป็นการตระหนักถึงหน้าที่ของลูกหนี้ที่ดี ต้องชาระคืนให้ตรงเวลา เพื่อประโยชน์ ด้านเครดิต
ทางการเงิ น ซึ่ ง อาจจ าเป็ นต่ อการกู้ ยื มเงินในกิ จกรรมส าคั ญ หากมี ระเบี ยบวิ นัย ทางการเงิ นดี จะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อการกู้ ยืมเงิ นในอนาคต เนื่องจาก ศั ต รูทางการเงิ นตั วฉกาจ คื อ ตั วของผู้ กู้เอง ทุกปั ญ หา
คนเรานั่นเองที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมา ดังนั้น เพื่อความสุขในชีวิต ควรบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
สร้างนิสัยมีเงินก่อนค่อยซื้อ

วงจร
แห่งความเจริญ
ด้านการใช้จ่ายเงิน

ความเจริญด้ านการใช้จ่ ายเงินของบุคคลจะมีไ ด้
ก็ต้องเริ่มที่ “ประหยัด” ถ้าเริ่มที่จะกู้แล้วจะต้องจน
เรื่อยไป การประหยัดจะสนับสนุนให้เกิดการออม
หากออมไม่ พ อที่ จ ะขยายงาน ก็ ส ามารถเพิ่ ม
เงิ นทุ น โดยกู้ จ ากที่ อื่ น ท าให้ มีเ งิ นทุ นเพี ย งพอ
ในการประกอบอาชี พ เป็ น การเพิ่ ม ก าลั ง ด้ า น
เงิ นทุ นเพื่ อการผลิ ต และมี กาลั ง การใช้ คืนเงิ น กู้
มาก เพราะเรากู้มาน้อย
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งบรายได้และค่าใช้จา่ ย
เงินสดคงเหลือมาก
มีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ดี สามารถออม /
ลงทุนเพิ่มได้

วัดพฤติกรรมการใช้จ่าย
และคาดการณ์การใช้จ่ายในอนาคต
มีรายได้จากหลาย
ช่องทาง

ค่าใช้จ่ายน้อย

เงินสดคงเหลือสุทธิ รายได้ - ค่าใช้จ่าย
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สูตรการคานวณรายได้ และ ค่าใช้จา่ ย
1. รายได้รวม – รายจ่ายรวม = เงินสดคงเหลือ
2. ถ้าเงินสดคงเหลือเป็นบวก = ควรจัดสรรเงินออม
3. ถ้าเงินสดคงเหลือเป็นลบ = ควรวางแผนทางการเงินใหม่ โดยตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออก หากมีหนี้ให้รีบ
จัดการหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายรับ หรือเปลี่ยนงานใหม่เพื่อให้มีผลตอบแทนสูงขึ้น

แนวทางการวางแผนทางการเงินหลังจากการจัดทางบรายได้และค่าใช้จ่าย
1. ถ้าเงินสดคงเหลือเป็นบวก ให้จัด สรรเงินออม (เงินออมรวม = เงินเพื่อใช้จ่าย + เงินออมเผื่อฉุกเฉิน +
เงินออมเพื่อการลงุทน)
- เงินออมเพื่อใช้จ่าย คือ เงินออมที่มีไว้เพื่อช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับชีวิตประจาวันของเรา
เงินส่วนนี้เราสามารถนามาใช้สาหรั บการผ่อนจ่ายหนี้ชาระค่าใช้จ่ายประจาเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่ า
ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ค่าผ่อนสินเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น โดยเราจะต้องเข้าถึงเงินออมนี้
ได้ทันที ควรมีจานวนพอกับค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 3 เดือน
- เงินออมเผื่อ ฉุกเฉิน จะต้องเป็นเงิ นที่เ ราเข้าถึงได้ เพื่อที่จะสามารถนาออกมาใช้ไ ด้ ไม่ว่าจะเป็น กรณี
มีปัญหาด้านการเงิน เกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถไปทางานได้ เกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง ฯลฯ ทาให้เรา
ไม่สามารถไปทางานได้ และทาให้เสียรายได้ประจา โดยเงินออมนี้ควรจะมีจานวนเท่ากับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน
ที่เราใช้ เป็นประจารวมกั น 6 เดื อน หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิ นเกิดขึ้น เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ต้อง
ลาบาก อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 6 เดือนนั้นเอง
- เงิน ออมเพื่ อการลงทุ น เป็นเงิ นออมที่ เราสามารถนามา ต่ อยอดความมั่ งคั่ง ให้ กับตนเอง เงิ นออมนี้
จะต้องเป็นเงินเย็น ซึ่ งเป็นเงินที่สามารถนาไปใช้สาหรับการลงทุนระยะยาวได้ โดยเราจะต้องไม่ไปยุ่งกับเงิ น
ส่วนนี้จ นกว่าจะถึงกาหนดปันผล หรือกาหนดขายคืนกองทุ น (อย่ าลืมว่ าการลงทุนทุ กอย่างมีความเสี่ย ง
ดังนั้น ควรศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อนจะตัดสินใจ)
2. เงินสดคงเหลือเป็นลบ ให้วางแผนการเงินใหม่ (รายจ่ายมากกว่ารายรับ จะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง)
- แยกให้ออกระหว่างรายจ่ายจาเป็น และรายจ่ายที่ไม่จาเป็น สิ่งแรกที่ควรจะใส่ใจก็คือ การแยกแยะรายจ่าย
ที่จาเป็ น และไม่จาเป็นออกจากกัน เพื่อที่เรานั้นจะได้รู้ว่าสาเหตุที่เรามีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับนั้นมาจาก
สาเหตุอะไรบ้าง ตัวอย่างรายจ่ายที่จาเป็น เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทางาน
เป็นต้น หรือเข้าใจง่ายๆ คือ รายจ่ายที่เราต้องใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันนั้นเอง ส่วนรายจ่ายที่ไม่จาเป็น
เช่น ค่าเปลี่ยนมื อถือใหม่ ตามแฟชั่ น หรือ รายจ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนิ นชีวิตของเรา หากงดการใช้จ่าย
ก็ ไ ม่ ส่ ง ผลอะไรต่ อ การด าเนิ นชี วิต แต่ อ ย่ าลื มว่ า ต้ อ งแยกแยะให้ ชัด เจนว่ าจ าเป็ น จริ ง ๆ หรื อ ว่ าเรานั้ น
คิดว่าจาเป็น เพราะส่วนนี้จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
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- ตั ด รายจ่ ายที่ ไ ม่ จ าเป็ นออก ขั้ นต่ อมาเมื่ อเรารู้ แ ล้ วว่ า อะไรคื อรายจ่ ายจ าเป็ นและไม่ จ าเป็ น
ก็ให้เราตัดในส่วนของรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออกทั้งหมด เพื่อลดรายจ่ายโดยรวมของเราลง
- หากมีหนี้ให้รีบจัดการ หากช่วงที่เรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับนั้น ทาให้เราเป็นหนี้ ก็ขอแนะนาว่า
หลังจากลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นลงแล้ว ก็ให้รีบวางแผนจัดการหนี้ที่มีอยู่ให้หมดไปโดยเร็ว เพราะยิ่งปล่อยไว้
นาน ๆ ดอกเบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
- หารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายรับ หนทางหนึ่งในการเพิ่มรายรับของเราที่ดีมาก ๆ ก็คือการหา
รายได้ เ สริ ม นั้ นเอง ไม่ ว่ า จะเป็ น การท า OT หรื อ ว่ า จะหารายได้ เ สริ มจากการขายของออนไลน์ หรื อ
จากช่ อ งทางอื่ น ๆ ก็ ถื อ ว่ าเป็ นสิ่ ง ที่ ดี ทั้ ง นั้ น อย่ า งที่ มีค นพู ด กั น ไว้ ว่ า เรานั้ น ควรจะมี ร ายรั บ มากกว่ า
หนึ่งทางนั้นเอง
- เปลี่ยนงานใหม่ หากว่าเรารู้สึกว่างานที่ทาอยู่ให้ผลตอบแทนน้อยเกินไป ก็สามารถที่จะมองหา
งานใหม่ได้ เพื่อจะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ข้อนี้ควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ เพราะอนาคตไม่มีอะไร
แน่นอน รวมถึงปั ญหาในการทางานใหม่ด้ วย เพราะในทุ กที่ทางานนั้นมีปัญหาเสมอ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย
ก็ล้วนแต่มีปัญหาทั้งนั้น ดังนั้น จึงต้องศึกษารายละเอียดของงานใหม่ให้ดีด้วย
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