คานา
คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2562 ได้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือ
หลั กสู ตรโรงเรี ยนกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ต(ฉบั บปรับปรุง) พ.ศ.2557 เพื่อให้ ห ลั กสู ตรมี ความทั นสมัยและมี
มาตรฐานการเรียนการสอนในระดับเดียวกัน ตลอดจนมีความเหมาะสมสาหรับใช้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
และสมาชิกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริหารจัดการที่มี
ประสิท ธิภ าพและมีธ รรมาภิ บ าล คู่มือหลั กสู ตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2562
ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. หลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒ นาชุมชนหวังเป็น อย่างยิ่งว่าคู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์สาหรับวิทยากรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ในการฝึกอบรมให้ ความรู้
แก่คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจ ให้มีความรู้ ทักษะด้านการดาเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การบัญชี และการดาเนินงานกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) และสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับปรุงและพัฒนากลุ่มของตนให้ประสบความสาเร็จต่อไป

กรมการพัฒนาชุมชน
กันยายน 2562
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ความเป็นมาของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒ นาชุมชนพิจ ารณาคัดเลือกกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อ การผลิ ตที่มีการบริห ารจัดการที่ดี มีความ
เข้ม แข็งมีอาคารสถานที่ เหมาะสม/ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางสะดวก มีกิจกรรม
เครือข่าย (การลงทุน) คณะกรรมการมีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โดยจั ดตั้งขึ้น ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2554 เดิม ใช้ชื่อว่า “ศูนย์ศึกษาและพัฒ นากลุ่ มออมทรัพ ย์เพื่อการผลิต ”
จัดตั้งภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 จัดตั้งเพิ่มภาคละ 1 แห่ ง รวม 4 แห่ง และรวมทั่งประเทศ
8 แห่ง โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

แนวคิด
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน” โดยเพิ่ม
บทบาทให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่บริหารจัดการดี มีความเข้มแข็ง ทาหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการบริหารจัดการ
ยั งไม่ เข้ ม แข็ ง และให้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ประสบการด้ านการบริ ห ารจั ด การระหว่ างคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อนาองค์ความรู้ หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ของตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีสถานที่สาหรับการเรียนรู้ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. เพือ่ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ที่ตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ภาคเหนือ
1. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปัญจะพัฒนา ตาบลแม่สาว อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี ตาบลสระยายชี อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ภาคใต้
1. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. โรงเรี ย นกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ การผลิ ต บ้ า นหนองมะค่ า ต าบลหนองตาแต้ ม อ าเภอปราณบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาคกลาง
1. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง ตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2. โรงเรี ย นกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ การผลิ ต บ้ า นหนองผั ก นาก ต าบลหนองผั ก นาก อ าเภอสามชุ ก
จังหวัดสุพรรณบุรี
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม ตาบลบ้านขาม อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโจด ตาบลเจ้าท่า อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงสร้างโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้คาปรึกษาด้านการบริหารจัดการ และการฝึกอบรม
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย
1) ผู้อานวยการโรงเรียนฯ
2) ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียน
3) เลขานุการ
4) เหรัญญิก
5) ผู้ช่วยเหรัญญิก
6) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม
7) กรรมการฝ่ายบริหารจัดการ
8) กรรมการฝ่ายวิชาการ
9) กรรมการฝ่ายอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
มีหน้าที่ บริหารจัดการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และบริหารการ
ฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร
3. วิทยากรประกอบด้วย
3.1 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
และผ่านการอบรมด้านการจัดทาหลักสูตร การจัดทาแผนการสอน
3.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
มี ห น้ า ที่ ถ่ายทอดองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ด้ านกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ การผลิ ต ให้ เป็ น ไปตาม
หลักสูตรและแผนการสอน

หลักสูตรการฝึกอบรม
ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประเด็นวิชาประกอบด้วย
1.1 ปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อปรับฐานการเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคย สร้างบรรยากาศ หาความ
คาดหวัง และกาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
1.2 การด าเนิ น งานกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ การผลิ ต เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ าอบรมเข้ าใจถึ ง แนวคิ ด หลั ก การ
วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1.3 แนวทางและวิธีการบริห ารจัดการกลุ่ มออมทรัพย์เพื่ อการผลิ ตที่มีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่ อศึกษา
แนวทางและวิธีการบริ ห ารจัด การกลุ่ มออมทรัพ ย์เพื่ อ การผลิ ต การจัด สวัส ดิก าร กิ จกรรม
เครือข่าย การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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1.4 การพั ฒ นากลุ่ มออมทรัพ ย์เพื่ อการผลิ ตสู่ ค วามเข้ม แข็ง เพื่ อให้ ผู้ เข้ าอบรมสามารถประเมิ น
สถานะกลุ่มออมทรัพย์ของตนเอง และจักวางแผนปรับปรุงพัฒนากลุ่มฯ
2. หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประเด็นวิชา ประกอบด้วย
2.1 ปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคย หาความคาดหวัง ตั้งกติกา ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี
2.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีและทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.3 การจัดทาทะเบียนและเอกสารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.4 การจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.5 เทคนิคการตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. หลักสูตรกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) ประเด็นวิชา ประกอบด้วย
3.1 ปรั บ ฐานการเรี ย นรู้ เพื่ อ ละลายพฤติ ก รรม สร้ างความคุ้ น เคย หาความคาดหวั ง ตั้ งกติ ก า
ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมเครือข่าย
3.2 การดาเนิ น งานกลุ่ มออมทรัพ ย์เพื่ อการผลิ ต และกิจกรรมเครือข่ายเพื่ อให้ ผู้ เข้าอบรมเข้าใจ
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาเนินงานและกิจกรรมเครื อข่ายกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
3.3 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ประสบผลสาเร็จเป็นการเรียนรู้จากองค์ความรู้
และประสบการณ์จริงของกลุ่มที่มีการบริหารจัดการประสบผลสาเร็จ
3.4 การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่าย
ทั้งนี้ การฝึกอบรมทุกหลักสูตรจะมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมและผู้ผ่านการประเมินจะได้รับ
ประกาศนียบัตรจากกรมการพัฒนาชุมชน

3

คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หลักสูตร
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ การผลิ ต จะประกอบด้ ว ย การบริ ห ารคน การบริห ารเงิน ทุ น
การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม การจัดทาทะเบียน / บัญชี รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง การอบรมหลักสูตร
การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เพื่ อ การผลิ ต เพื่ อ น าไปพั ฒ นากลุ่ ม ออมทรัพ ย์เพื่ อ การผลิ ต ของตนเองให้ มี
การบริ หารจั ดการที่ ดี และเข้ มแข็ งขึ้ นโดยใช้ องค์ ความรู้ /ประสบการณ์ การบริ หารจั ดการกลุ่ มของคณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีการบริหารจัดการประสบผลสาเร็จมาถ่ายทอดแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการจัดการกลุ่ม โดยใช้แนวคิด “พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน”

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ค วามเข้ า ใจ แนวคิ ด หลั ก การ วั ต ถุ ป ระสงค์ และแนวทางการด าเนิ น งาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. เพื่อให้สามารถนาความรู้ไปบริหารจัดการกลุ่มของตนเองได้

เนื้อหาสาคัญของหลักสูตร ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

การปรับฐานการเรียนรู้
การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แนวทางและวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ความเข้มแข็ง

กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สถานที่
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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ขอบข่ายและสาระสาคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิชา มีขอบข่ายและสาระสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
วัตถุประสงค์ของหมวดวิชา ขอบเขต / เนื้อหา
หมวดวิชาที่ ๑
ปรับฐานการเรียนรู้
(กิจกรรมเสริม)
เพื่อสร้างความคุ้นเคย สร้าง
บรรยากาศและปรับพื้นฐาน
ก่อนการฝึกอบรม

การวัดและ หมาย
การ
เหตุ
ประมวลผล

-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
-หาความคาดหวัง
-ค้นหาประสบการณ์
-หากติกา / ข้อตกลง
-ทดสอบพื้นฐานความรู้
-การสร้างแรงบันดาลใจ
- คลินิกออมทรัพย์ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต)

- ความเป็นมาของกลุ่มออมทรัพย์ฯ
-แนวคิด
-หลักการ
เพือ่ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความ -วัตถุประสงค์
-แนวทางการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เข้าใจแนวคิด หลักการ
เพื่อการผลิตตามแนวทางของ
ดาเนินงานบริหารกลุ่ม
กรมการพัฒนาชุมชน
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ตามแนวทางที่
กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริม
หมวดวิชาที่ 3
-วิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
วิธีการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อการผลิตในประเด็น
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มี 1. วิธีการบริหารจัดการคน บริหาร
เงินทุนและบริหารกิจกรรมกลุ่ม
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ 2. ทะเบียนบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- การจัดวางระบบตรวจสอบ
วิธีการ
3. บริหารจัดการความเสี่ยง
บริหารจัดการ
4. กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- ระเบียบกรมฯ
- ระเบียบกลุ่มฯ
-ข้อตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทย
- ความเกี่ยวข้องของ พ.ร.บ.สถาบัน

หมวดวิชาที่2
การดาเนินงานกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต

เทคนิค /
วิธีการ

-เพลง / เกม -สังเกต
-บัตรคา
-แผนที่
ความคิด
กระบวนการ
กลุ่ม
- แบ่งกลุ่ม
,ตั้งโต๊ะ
-บรรยาย
-Power
Point
-แลกเปลี่ยน

พฤติกรรม
-การซักถาม
-แบบทดสอบ
ความรู้

-บรรยาย

-ซักถาม

-สื่อวีดีทัศน์
-เรียนรู้จาก
เอกสาร
-แลกเปลี่ยน
-เรียนรู้จาก
กิจกรรมจริง
-ฝึกปฏิบัติ

-การสังเกต
พฤติกรรม
-ผลการ
ปฏิบัติ

-ซักถาม
-สังเกต
พฤติกรรม

ระยะเวลา
2ชั่วโมง
30 นาที

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง
30 นาที

ระยะเวลา
4ชั่วโมง
30 นาที
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การเงินประชาชน พ.ศ. 2562
กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- ตัวอย่างกรณีศึกษาข้อร้องเรียน/คา
พิพากษา/แลกเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิด
ปัญหา

หมวดวิชาที่ 4
(วิชาบังคับ)
การพัฒนากลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่
ความเข้มแข็ง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถบริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีธรรมาภิบาล

1. การประเมินศักยภาพกลุ่มออม
-บรรยาย
ทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมภิบาล -ฝึกปฏิบัติ
และการจัดทาแผนพัฒนา
-นาเสนอ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (2 ชั่วโมง)
2. การบริหารโครงการ บริหารสัญญา
และการบริหารหนี้ (2 ชั่วโมง)
3. การสร้างวินัยทางการเงิน
(1 ชั่วโมง)

-สังเกต
พฤติกรรม
-ผลการ
ปฏิบัติ

ระยะเวลา
5 ชั่วโมง
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ตารางการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วันที่หนึ่ง

08.30 -09.00น. ลงทะเบียน/รายงานตัว
(30 นาที)
09.00 – 10.00 น. - ปฐมนิเทศ
(1 ชั่วโมง)
- พิธีเปิดการฝึกอบรม

10.00 – 12.00 น.
(2 ชั่วโมง)

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.30 น.
(3 ชั่วโมง 30 นาที)

วันที่สอง
08.30 – 09.00 น.
(30 นาที)

- ลงชื่อ/กรอกประวัติส่วนตัว
- รับป้ายชื่อและเอกสาร
- ทักทาย พูดคุย
- แนะนาสถานที่/ บุคลากร/
วิทยากร
- วัตถุประสงค์/ ตารางอบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรม
ปรับฐานการเรียนรู้
- กิจกรรมนันทนาการ
(ละลายพฤติกรรม)
- หาความคาดหวัง
- กาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
- ค้นหาประสบการณ์
- แบ่งกลุ่ม
- ทดสอบความรู้ก่อนอบรม
- รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมขอบคุณข้าว
- การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - วิทยากรบรรยายประกอบสื่อ
(แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และแนวทาง - พูดคุยแลกเปลี่ยน
การดาเนินงาน)
- มอบหมายภารกิจ (เพื่อให้ทบทวนเนื้อหาที่
เรียนไป)
- เตรียมความพร้อม
- พูดคุย แลกเปลี่ยน
- เรื่องเล่าเช้านี้
- กิจกรรมนันทนาการ
- ทบทวนความรู้วันวาน
- ทบทวนความรู้วันวาน

09.00 –12.00 น. วิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - บรรยายประกอบสื่อ
(3 ชั่วโมง )
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
- บอกเล่าจากประสบการณ์
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมขอบคุณข้าว
13.00 – 14.30 น. วิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - บรรยายประกอบสื่อ
(1 ชั่วโมง30 นาที) ที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
- บอกเล่าจากประสบการณ์
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม
14.30 – 16.30 น. การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - บรรยายประกอบสื่อ
(2 ชั่วโมง )
ตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดทา
- ฝึกปฏิบัติจริง
แผนพัฒนากลุ่มฯ
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วันที่สาม

08.30 – 09.00 น. - เตรียมความพร้อม
- ทบทวนกิจกรรมวันวาน
09.00 – 11.00 น. การบริหารโครงการ บริหารสัญญา
(2 ชั่วโมง )
และบริหารหนี้
11.00 – 12.00 น. การสร้างวินัยทางการเงิน
(1 ชั่วโมง)
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. - ทดสอบความรู้หลังอบรม
(3 ชั่วโมง 30 นาที) - สรุปผลการฝึกอบรมภาพรวมของหลักสูตร
- ประเมินผลการฝึกอบรม
- มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
- ปิดการฝึกอบรม

- พูดคุย แลกเปลี่ยน
- กิจกรรมนันทนาการ
- บรรยายประกอบสื่อ
-บรรยายประกอบสื่อ
-ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมขอบคุณข้าว
- ทดสอบความรู้
- สรุปผล
- ประเมินผล
- มอบประกาศนียบัตร
- พิธีปิดการฝึกอบรม
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แผนการสอน
วิชาปรับฐานการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความคุ้นเคย,สร้างบรรยากาศ และปรับสภาพความรู้สึกความคิด และพื้นฐานความรู้ก่อนการ
ฝึกอบรม
วิธีการ :กิจกรรมนันทนาการ / ทดสอบความรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ :
วัน / เวลา
วันทีห่ นึ่ง
2 ชั่วโมง 30 นาที

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

ลงทะเบียนรายงานตัว
- แบบลงทะเบียน
แนะนาทีมวิทยากร
- ปากกา
พิธีเปิด (กรณีมี)
- เอกสารประกอบการ
ปฐมนิเทศ
ฝึกอบรม
- แนะนาสถานที่
- ป้ายชื่อ
- ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตร
- เครื่องเสียง ไมค์
- แนะนาเอกสารการฝึกอบรม
- โปรเจคเตอร์
ละลายพฤติกรรม
- วีดีโอ ,วิดิทัศน์
- แนะนาผู้เข้าร่วมอบรม
- วิทยากรละลายพฤติกรรมผู้เข้าอบรมโดยการร้องเพลง
ปรบมือและท่าทางประกอบ (ใช้เพลงหรือเกมส์และท่าทางประกอบ
กิจกรรม)
- เพลง /เกม
การเตรียมความพร้อม
- วิทยากร ให้ผู้เข้าอบรมปรบมือ ๓ ครั้ง พร้อมชูกาปั้นขวา - บัตรคา
แตะที่หัวใจ แล้วชูไปข้างหน้าพร้อมเปล่งเสียงคาว่า “เรา ทาได้” - ปากกาเคมี
- ตุ๊กตา
จะเป็นการสร้างพลังว่า “เราทาได้”
- นกหวีด
หาความคาดหวัง
- กระดาษฟลิปชาร์ท
- วิทยากร ค้นหาความคาดหวัง ของผู้เข้ารับการอบรม โดยใช้
- กระดาษกาวย่น
เทคนิคบัตรคาและแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
- ลูกอม ๔ สี
ใน ๓ ประเด็น ดังนี้
- นกหวีด
๑. ความคาดหวังที่มีต่อการฝึกอบรม
- บัตรคา
๒. ความคาดหวังต่อเพื่อน
- ปากกาเคมี
๓. ความคาดหวังต่อวิทยากร
- บอร์ด
- วิทยากร แจกบัตรคา ๓ สีๆ ละ ๑ ประเด็น พร้อม
ปากกาเคมี ให้ตอบสีละ ๑ ประเด็น
- วิทยากรเก็บบัตรคาแล้วสรุปเป็น Mind Mapping หรือ
ใช้วิธีโยนตุ๊กตา ให้ผู้เข้าอบรม รับไปเรื่อย ๆ เมื่อเป่านกหวีด
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สัญญาณหยุด ตุ๊กตาอยู่ที่ใครจะต้องเป็นคนตอบคาถาม แล้ว สรุป
เป็น Mind Mapping
ถอดหัวโขน
- วิทยากรแจกบัตรคา เขียนชื่อ ตาแหน่ง อายุ ในบัตรคา เสร็จแล้ว
มาหย่อนลงกล่องที่เตรียมเอาไว้ (กติกาให้มาหย่อนเอง)
- กาหนดอายุผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร (พี่สอนน้อง)
กาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
- ให้ผู้เข้าอบรมร่วมกาหนดกติกาการอยู่ ร่วมกัน โดยระดม
ความคิด และจดบันทึกลงในฟลิปชาร์ท
- กล่อง/ขัน 5 /พาน
- นากติกาไปติดหน้าห้อง‘ฝึกอบรม หรือ บริเวณที่ทุกคน (ตามความเหมาะสม)
เห็นได้ง่าย
แบ่งกลุ่ม
- แบ่งผู้เข้าอบรมๆ เป็น ๔ กลุ่มโดยวิธีการนับ ๑ - ๔ หรือ
แจกลูกอม ๔ สีหรือเกมอื่น ๆตามความเหมาะสม เมื่อได้กลุ่ม แล้ว - บัตรคา
ให้ตั้งชื่อกลุ่ม คัดเลือกประธานๆ เลขานุการกลุ่ม และ ตัวแทนที่ทา - ปากกาเคมี
กิจกรรมต่าง ๆเช่น ด้านวิชาการ ด้านนันทนาการ
- บอร์ด
- มอบหมายภารกิจกลุ่ม
- กระดาษฟลิปชาร์ท
1) กิจกรรมออกกาลังกาย
1.1 ผู้นาออกกาลังกาย
1.2 ผูร้ ับผิดชอบเรื่องเวลาในการทากิจกรรมออก - ลูกอม/เกม/เพลง
กาลังกาย
2) กิจกรรมหน้าเสาธง
2.1 ผู้เชิญธงชาติ ชาย1 หญิง 1
2.2 ผู้นาร้องเพลงชาติ
2.3 ผู้นาสวดมนต์ไหว้พระ
- นกหวีด
2.4 นากล่าวทัศนคติที่ดี
- นาฬิกา
2.5 นาเข้าห้องเรียน
- เครื่องเสียง
3) ทบทวนเมื่อวันวาน
4) ประสาน/เชิญวิทยากร /กล่าวขอบคุณวิทยากร
5) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
ทดสอบพื้นฐานความรู้
- วิทยากร ให้ผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบความรู้ก่อนการ
ฝึกอบรม
- วิทยากรตรวจแบบทดสอบของผู้เข้าอบรมทุกคน
และนาผลคะแนนไปติดไว้ที่หน้าห้อง
สรุป
- วิทยากร สรุปกิจกรรมความคาดหวัง กติกาการอยู่ร่วมกัน - แบบทดสอบความรู้
หน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆ การทดสอบ และสรุปเชื่อมโยงสู่การ ฝึกอบรม
ตามหลักสูตร
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แผนการสอน
วิชาการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตามแนวทางของกรมๆ
วิธีการ : บรรยาย ซักถาม
กิจกรรมการเรียนรู้ :
วัน / เวลา

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

วันที่หนึ่ง

นาเข้าสู่บทเรียน

(3 ชั่วโมง ๓๐ นาที)

วิทยากรทักทายผู้เข้าอบรมเชื่อมโยงพื้นฐาน ความรู้ของผู้
เข้าอบรมสู่การอบรมตามรายวิชาความรู้เกี่ยวกับ
การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง
- ที่มา

สื่อ / อุปกรณ์

- สื่อประกอบการบรรยาย
- Power Point
- วีดีทัศน์

- แนวคิด
- หลักการ
- วัตถุประสงค์
- แนวทางการดาเนินงานกลุ่ม ออมทรัพย์ตามแนวทาง
ของกรมการพัฒนาชุมซน
สรุป
- วิทยากรสรุปการดาเนินการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการ
ผลิต ที่เป็นไปตามแนวทางของกรมการ พัฒนาชุมชน
เชื่อมโยงสู่การดาเนินงานของกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ในปัจจุบัน
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แผนการสอน
วิชาวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นาไปปรับใช้กับกลุ่ม
ของตนเอง
วิธีการ : บรรยาย/บอกเล่า/แลกเปลี่ยน /เรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ :
วันที่
วันที่สอง
(๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที)

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ
เตรียมความพร้อม และนาเข้าสู่บทเรียน

สื่อ / อุปกรณ์
- เพลง /เกม

- วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมปรบมือ“เราทาได้”

- วีดีทัศน์

- ทดสอบสมาธิ โดยให้ผู้เข้าอบรมทุกคนพูด
ประโยค“กรรไกร ผ้าไหม ไข่ ๑ใบ สองบาทห้าสิบ” และ
ทาท่าทางประกอบหรือใช้เพลง “มากลางวัน เรานัดให้มา
กลางคืน” พร้อมท่าทาง ประกอบ หรืออื่น ๆตามความ
เหมาะสม

- แผ่นพับ

ทบทวนวันวาน

- เอกสารการดาเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต

- วิทยากรเชิญตัวแทนผู้เข้าอบรมที่ได้รับ
มอบหมายให้ทบทวนกิจกรรมและความรู้เมื่อวันวาน

- กระดาน
- กระดาษฟลิปชาร์ท
- ปากกาเคมี

- กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

- วิทยากรสรุปเชื่อมโยงความรู้วันวานเข้ากับ
แนวทางและวิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - กรณีศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ
1. วิธีการบริหารจัดการคน บริหารเงินทุนและบริหาร
กิจกรรมกลุ่ม
การบริหารจัดการคน
- สมาชิก
- กรรมการ
- คนในชุมชน
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การบริหารเงินทุน
- การบริหารกิจกรรมกลุ่ม
- การบริหารความเสี่ยง
2. ทะเบียนบัญชีที่เกี่ยวข้อง
- การจัดทาทะเบียนต่าง ๆ
- แบบฟอร์มทะเบียนต่าง
- การจัดวางระบบตรวจสอบ
- ตัวอย่างระเบียบกลุ่มฯ
- ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุม
3. บริหารจัดการความเสี่ยง
4. กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ความเกี่ยวข้องของ พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. 2562 กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แผนการสอน
วิชาการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสูค่ วามเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
วิธีการ : บรรยายประกอบสื่อ /ฝึกปฏิบัติจริง
กิจกรรมการเรียนรู้ :
วันที่
(วันที่สอง/สาม)
(5ชั่วโมง)

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

เตรียมความพร้อมนาเข้าสู่บทเรียน

- สื่อประกอบการ บรรยาย

- วิทยากรเชื่อมโยงการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่ อการผลิ ตตามแนวคิด หลั กการ แนวทางของกรมการ
พัฒนาชุมชน และแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการกลุ่ม ของ
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเข้าสู่การ พัฒนากลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตว่ามีรูปแบบ วิธีการ เครื่องมือหรือ
จะต้ องดาเนิ น การอะไรบ้ างที่ จะพั ฒ นากลุ่ ม ให้ เกิ ดความ
เข้มแข็ง

- แบบประเมินศักยภาพกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาม
หลักธรรมาภิบาล
- แบบจัดทาแผนพัฒนากลุ่ม
- ปากกา
- กระดาษ

การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- วิทยากรให้ความรู้เรื่องการประเมินศักยภาพกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๔ ด้าน 21 ตัวชีว้ ัด โดยใช้วธิ ี
บรรยายประกอบสื่อ
- วิทยากรแจกแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมภิบาล ให้ผู้เข้าอบรมประเมิน
ศักยภาพกลุ่มตนเอง
- วิทยากรสรุปและแนะนาการนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการวางแผนพัฒนากลุ่ม
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วันที่

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

การจัดทาแผนการพัฒนากลุ่ม
- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนการพัฒนากลุ่ม
โดยการบรรยายประกอบสื่อ
- วิทยากรสรุปเชื่อมโยงผลการประเมินศักยภาพ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมภิบาลไปสู่การ
จัดทาแผนพัฒนากลุ่ม
- วิทยากรแจกแบบจัดทาแผนพัฒนากลุ่มฯ ให้ผู้เข้า
อบรมฝึกปฏิบัติจัดทาแผนพัฒนากลุ่มฯ
- ให้เลือกตัวแทนผู้เข้าอบรมนาเสนอผลการจัดทาแผนการ
พัฒนากลุ่ม
สรุป
วิทยากรสรุปวิธีการ/แนวทางการพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เกิดความเข้มแข็ง
การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้
-บรรยายประกอบสื่อ
- วิทยากรบรรยายประกอบสื่อให้ความรู้เรื่องการบริหาร
โครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา
สรุป
วิทยากรสรุปและแนะนาการนาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
การสร้างวินัยทางการเงิน
-บรรยายประกอบสื่อ
- วิทยากรบรรยายประกอบสื่อให้ความรู้เรื่องการสร้างวินัย -แบบสารวจรายได้และ
ทางการเงิน
ค่าใช้จ่าย
- วิทยากรแจกแบบสารวจรายได้และค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้ารับการ
อบรมกรอกข้อมูล
- ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ผลการสารวจรายได้และค่าใช้จ่าย
สรุป
วิทยากรสรุปและให้ข้อเสนอแนะการนาองค์ความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันและสามารถให้คาปรึกษาแนะนา/ถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เนื้อหาประกอบหลักสูตร
การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
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การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกาผลิต โดยศาสตราจารย์
ดร.ยุวัฒ น์ วุฒิ เมธีอดีตอธิบดีกรมการพัฒ นาชุมชน ได้เริ่มดาเนินการครั้งแรก ๒ แห่ง ณ ตาบลขัวมุง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ และตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๗ และถือวันที่ ๖ มีนาคม
ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่ มออมทรั พ ย์ เพื่ อการผลิ ต เป็ น การผสมผสานระหว่างแนวคิด ของสหกรณ์ การเกษตร เครดิ ตยู เนี่ ย น
และสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ทาให้คนมีคุณธรรม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล
เอื้ออาทร แบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย
แนวคิด
แนวคิดที่ ๑ การรวมคนในหมู่บ้ าน ชุมชนให้ ช่ว ยเหลื อซึ่งกันและกัน โดยรวมคนที่ มีฐานะแตกต่ างกันให้
ช่วยเหลือกัน อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “จนเงินแต่ไม่จนน้าใจ”
แนวคิดที่ ๒ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนโดยการรวมกลุ่มออมเงิน แล้วให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนในการ
ประกอบอาชีพ
แนวคิดที่ ๓ การนาเงินทุนไปใช้ดาเนินการ ด้วยความขยัน ประหยัดถูกต้องเพื่อให้ได้ทุนคืนและมีกาไรเป็นการ
สร้างรายได้ให้กับสมาชิก
แนวคิดที่ ๔ การลดต้นทุนในการครองชีพ โดยให้สมาชิกมีการจัดตั้ง ศูนย์สาธิตการตลาดเป็นการรวมตัวกันซื้อ
รวมตัวกันขาย สามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคและปัจจัยการผลิตได้
หลักการ
การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการรวมตัวของประชาชน บริหารจัดการโดยประชาชนและเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน มีหลักการดาเนินงาน ดังนี้
๑. ความรู้ สึ ก เป็ น เจ้ าของ เป็ น การสร้างความรู้สึ กการเป็ น เจ้ าของให้ กั บ สมาชิ กทุ ก คน ท าให้ เกิ ดความ
รับผิดชอบ และช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการดาเนินงานของกลุ่ม
๒. การพึ่งตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัด และอดออม โดยนาเอาคุณสมบัติพิเศษ ๒ ประการของชุมชน คือ
ความซื่อสัตย์ และ ความอดทน มารวมกันในรูปกลุ่มทาให้มีเงินทุนของชุมชนเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพา
แหล่งทุนจากภายนอกหมู่บ้าน
๓. หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อให้คนมีคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความ
ซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ
๔. หลักการควบคุมกันเอง สมาชิกกลุ่มฯทุกคนจะต้องให้ความสนใจดูแลความเคลื่อนไหวและตรวจสอบซึ่ง
กันและกัน
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วัตถุประสงค์
เพื่ อพั ฒ นาคน โดยใช้ห ลักการกลุ่ มออมทรัพ ย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาตนเอง และเพื่อน
สมาชิกให้มีคุณธรรม ๕ ประการ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออม จัดตั้งเป็นกองทุนทาให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมไป
ประกอบอาชีพ ใช้ตามความจาเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเพื่อ
พัฒ นาสั งคมโดยการปลู กฝั งคุณ ธรรม ๕ ประการ ปลูกฝั งวิถีป ระชาธิปไตยก่อให้ เกิดความสามัคคี การช่ว ยเหลื อ
เอื้ออาทรต่อกัน ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเท่าเทียมกันของสมาชิก
คุณธรรมของสมาชิก ซึ่งมี ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความซื่อสัตย์ต่อกัน
หมายถึง การสร้างสัจจะต่อตนเองในการประหยัด อดออมอย่างสม่าเสมอ และการซื่อสัตย์ต่อกลุ่มในการถือ
หุ้นหรือฝากเงินในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เมื่อกู้เงินไปแล้ว ก็ใช้คืนเงินตามสัญญา
๒. ความเสียสละ
หมายถึง ความมีน้าใจเอื้ อเฟื้อ แบ่งปันสิ่งที่ดีให้ แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เช่น หากเพื่อนมีความเดือดร้อน
ก็จะให้เพื่อนได้กู้เงินก่อน ซึ่งการเสียสละนี้จะเป็นการ ผูกมิตรไมตรีระหว่างสมาชิก สร้างนิสัยให้เห็นแก่ประโยชน์ของ
ส่วนรวม
๓. ความรับผิดขอบ
หมายถึง การร่วมมือกับ กลุ่มในการดาเนินกิ จกรรมต่าง ๆ โดยการเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็ น
และข้อเสนอต่อการบริหารงานกลุ่ม ความรับผิดขอบ ดังกล่าวจะทาให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถแก้ปัญหา
ของสมาชิกได้ อย่างมีพลัง
๔. ความเห็นอกเห็นใจ
หมายถึง เป็นความรู้สึกร่วมถึงความรู้สึกภายในใจของเพื่อนสมาชิ ก หากเกิด ความเข้าใจต่อกันแล้วจะทาให้
กิจ กรรมที่ ทาร่ วมกัน ทุกอย่ างราบรื่น ไปได้ด้วยดี ความเห็ น อกเห็ น ใจอาจแสดงออกด้ว ยการกล่ าวคารู้สึ กที่ดี เช่น
การให้กาลังใจคณะกรรมการที่เสียสละแรงกายแรงใจมาทางานให้กับกลุ่ม เป็นต้น
๕. ความไว้วางใจกัน
หมายถึง การแสดงความรู้สึ กทางบวกต่อความคาดหวังที่มีต่อการเข้าร่วม เป็นสมาชิกกลุ่ม เช่น การไว้วางใจ
เพื่อนสมาชิกที่กู้เงินไปว่านาเงินไปใช้ ในทางที่เป็นประโยชน์และจะนาเงินมาชาระคืนได้ ความไว้วางใจต่อการทาหน้าที่
ของคณะกรรมการ เป็นต้น ความไว้วางใจดังกล่าวจะนามาซึ่งความยุติธรรม ที่สมาชิ กทุกคนจะได้รับบริการจากกลุ่ม
โดยเท่าเทียมกัน
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แนวทางและวิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แนวทางและวิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องเป็นไปตามวิธีการที่สาคัญ ดังนี้
1. จ านวนเงิ น สั จ จะสะสมให้ เป็ น ไปตามความสมั ค รใจที่ จ ะออมตามศั ก ยภาพของสมาชิ ก โดยมุ่ งเน้ น
ความสม่าเสมอในการส่ง และสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้เมื่อสิ้นปีปิดบัญชีงบดุลกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
2. การส่ งเงิน สั จ จะสะสม สมาชิก หรือ ผู้ แ ทนครัว เรือ นที่ เป็ น สมาชิก ต้ องน าส่ งด้ ว ยตนเอง ณ ที่ ท าการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามวัน เวลา และสถานที่ ๆ กลุ่มกาหนด และให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตรวบรวมเงินสัจจะฝากเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายในสามวันทาการ
3. ห้ามมิให้ส่งเงินสัจจะสะสมล่วงหน้าก่อนระยะเวลาที่สมาชิกได้ให้สัจจะไว้กับกลุ่ม ยกเว้นกรณีจาเป็น ทั้งนี้
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
4. การรับเงินสัจจะสะสมหรือรับชาระคืนเงินกู้ยืมของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้คณะกรรมการ
รวบรวมเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายในสามวันทาการเมื่อมีสมาชิก
ยื่นขอกู้เงิน ให้เบิกถอนเงินจากธนาคารตามระเบียบเบิกจ่ายของกลุ่มออมทรัพย์ จะนาเงินดังกล่าวข้างต้น
จ่ายให้สมาชิกกู้โดยไม่ผ่านระบบบัญชีธนาคารไม่ได้
5. การดาเนิ นธุรกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกประเภทให้ดาเนินการผ่านระบบบัญชีธนาคาร
ทุกครั้ง
6. ห้ามมิให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด (15% ต่อปี)
7. ห้ามมิให้ กลุ่มออมทรัพย์ ดาเนิ นกิจกรรมในลักษณะเข้าข่ายต้องห้ามตามพระราชบัญ ญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ.2551
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วิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคน บริหารเงินทุน และบริหารกิจกรรมกลุ่ม การบริหารจัดการคน
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มี ๓ ประเภท คือ
๑. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุ คคลธรรมดาในหมู่บ้านหรือตาบลทุกเพศ ทุกวัย ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ ม
ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
๒. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่ม องค์กร ภายในหมู่บ้านหรือตาบล ที่ทางราชการสนับสนุนและรับรองฐานะที่
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
๓. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ข้าราชการ คหบดี ภิกษุ สามเณร บุคคลที่มีความสนใจ และให้การสนับสนุนกลุ่ม
โดยไม่หวังผลตอบแทนตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
การสมัครเป็นสมาชิก
๑. ยื่นคาขอเป็นสมาชิก ณ ที่ทาการกลุ่ม
๒. เงือ่ นไขการรับสมัครเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกลุ่ม
การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบของกลุ่ม
๔. ที่ประชุมมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด
บทบาทหน้าที่ของสมาชิก
1. รู้และเข้าใจแนวทางการดาเนินงานของกลุ่ม
2. รู้ที่จะเลือกคนดีเป็นกรรมการ
3. รู้กติกาและรู้ที่จะปฏิบัติตาม
4. รู้หน้าที่และความรับผิดชอบ
5. รู้กิจกรรมและการดาเนินงานของคณะกรรมการ
6. รู้วิธีการตรวจสอบ

21

คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๔ คณะ แต่ละคณะไม่ควรน้อยกว่า ๓ คน
โดยวาระการดารงตาแหน่ง คราวละไม่เกิน ๔ ปี
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่
- กาหนดระเบียบข้อบังคับ
- จัดทาบัญชีและทะเบียนเอกสารต่าง ๆ
- บริหารงานของกลุ่ม
๒. คณะกรรมการเงินกู้ มีหน้าที่
- พิจารณาคาร้องขอกู้เงินของสมาชิก
- ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ กรณีสมาชิกผิดสัญญา
- เยี่ยมเยียน/ช่วยเหลือให้คาแนะนาแก่สมาชิก
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
- ตรวจสอบบัญชี
- ตรวจสอบทะเบียนเอกสาร
- ตรวจสอบการดาเนินงานของกรรมการกลุ่ม
๔. 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
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การบริหารเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อาจได้มาจากเงินต่าง ๆ ดังนี้
๑. เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียม และเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญา
2. เงินสัจจะสะสม เป็นเงินที่ได้จากการออมของสมาชิกจานวนเท่า ๆกันทุกเดือน เพื่อใช้เป็นทุนในการดาเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งจะจ่ายเงินคืนเมื่อขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเท่านั้น โดยกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนให้
สมาชิกในรูปของเงินปันผล และเงินสัจจะสะสมพิเศษ เป็นเงินรับฝากจากสมาชิกที่มีเหลือและประสงค์จะฝากไว้กลับกลุ่ม
ซึ่งสามารถถอนไปใช้ได้ตามความจาเป็น และจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยหรือเงินปันผลตามระเบียบกลุ่ม
3. เงินอุดหนุน กลุ่มอาจได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ๆ
4. เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ
5. รายได้อื่น ๆ เช่น เงินทุนสารอง ดอกเบี้ย เงินบริจาค
ประเภทของเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เงิน ทุ น ด าเนิ น การ เป็ น เงิน ทุ น ที่ น าไปท ากิ จ กรรมของกลุ่ ม เช่ น การให้ กู้ ยื ม การบริ ห ารศู น ย์ ส าธิ ต
การตลาด ยุ้ งฉาง ธนาคารข้าว โรงสี ปั๊ มน้ามัน เป็น ต้น เงิน จานวนนี้ ได้มาจากเงินสะสมของสมาชิก
เงินที่รับฝาก เงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หากสมาชิกผู้ใดลาออก จะต้องคืนเงินสะสมแก่สมาชิกผู้นั้น
2. เงินทุนสาหรับใช้เป็นค่าใช้สอย เป็นเงินทุนสาหรับใช้จ่ายในการบริหารงานของกลุ่ม เช่น ค่าสมุด ดินสอ
ปากกา อุปกรณ์สานั กงาน รวมถึงค่า ใช้จ่ายในการประสานงานต่าง ๆ เงินจานวนนี้ได้มาจากค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินจากการจัดสรรผลกาไรบางส่วนที่ระบุให้นามาใช้ในการบริหารจัดการ
ทั้ ง นี้ การเก็ บ รั ก ษาเงิ น ทุ น ของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ท าได้ โ ดยการฝากไว้ กั บ ธนาคาร
แยกเป็น 2 บัญชี คือ
1. บัญชีฝากประจา ได้แก่ เงินสัจจะสะสมของสมาชิกและเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เป็นเงินทุนของกลุ่ม
2. บัญชีเผื่อเรียก ได้แก่ เงินค่าสมัคร เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าปรับ ค่าบริการต่าง ๆ
การเก็บรักษาเงินทุนของกลุ่ม
กรมการพัฒนาชุมชน มีแนวทางและคาแนะนาแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้นาเงินสัจจะสะสม เงินชาระ
คืนเงินกู้หรือเงินรับอื่น ๆ จากสมาชิกในแต่ละเดือน ให้ “ นาฝากธนาคารก่อนที่จะปล่อยให้สมาชิกกู้ยืม ” ซึ่งแนวทาง
ดั ง กล่ า วกลุ่ ม อาจจะเห็ น ว่ า เป็ น การไม่ ส ะดวก ยุ่ ง ยาก เสี ย เวลา แต่ ก ารน าเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารทุ ก ค รั้ ง ที่ มี
การรับเงิน-จ่ายเงิน จะมีข้อดี ดังนี้
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๑. ป้องกันปัญหาการทุจริตของกลุ่ม เพราะว่า ถ้ากลุ่มใดที่เก็บเงินสัจจะแล้วให้เหรัญญิกหรือคณะกรรมการ
ถือเงินสด อาจเกิดความเสี่ยงที่กรรมการจะนาเงินไปใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็นกรณีปัญหาการร้องเรียนส่วนใหญ่ และสมาชิก
กว่าจะได้เงินคืนต้องมีการฟ้องร้อง การนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร จึงเป็นเป็นการป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าปล่อยให้เกิด
ปัญหาแล้วมาแก้ไขในภายหลัง
๒. สะดวกต่อการจัดทาบัญชีและการตรวจสอบบัญชี เพราะถ้านาเงินสัจจะที่เก็บจากสมาชิกฝากเข้าบัญชี
ธนาคารทุกครั้ง จะทาให้ ผู้ ทาหน้าที่จัดทาบั ญชี บันทึกในระบบบัญชีต่าง ๆ ของกลุ่ มได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งทาให้
สามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างเป็นระบบ
การบริหารกิจกรรมกลุ่ม
การบริห ารกิ จ กรรมของกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เพื่ อการผลิ ต ยึด หลั กการมีส่ ว นร่ว มของสมาชิกและใช้คุณ ธรรม
๕ ประการ เป็นสาคัญ ดังนี้
๑. ทางานในรูปคณะกรรมการ โดยสมาชิกเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม
๒. สมาชิกร่วมกันกาหนดระเบียบ ข้อบังคับและสมาชิกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
๓. มีการจัดทาบัญชี ทะเบียน เอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
๔. มีการตรวจสอบการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
๕. มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กิจกรรมพื้นฐานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย
๑. การดาเนินการทางการเงิน
ส่งเสริมให้สมาชิกนาเงินมาออมทรัพย์ในรูปของเงิน ค่าหุ้น โดยจะต้องมาสะสมเงิน หุ้นอย่างสม่าเสมอ เรียกว่า
“เงินสัจจะสะสม” เพื่อเป็นกองทุนสาหรับสมาชิก ที่เดือดร้อนให้กู้ยืมเมื่อถึงคราวจาเป็น สมาชิกต้องมีหน้าที่นาเงินมา
ฝากไว้กับกลุ่ม เป็นเงินที่นอกเหนือจากการสะสมของสมาชิก เพื่อเป็นการระดมทุน และสมาชิก จะได้รับผลตอบแทน
ในรูปแบบดอกเบี้ย
๒. การดาเนินธุรกิจ
เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นของชุ ม ชน เช่ น ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด ยุ้ งฉาง
ปั๊มน้ามัน ลานตากผลผลิต โรงสีข้าว กองทุนปุ๋ย ชีวภาพ เป็นต้น เป็นการฝึกหัดการดาเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม โดย
มุ่งหวังผลกาไร เพื่อนาไปดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยังสนับสนุน เงินกู้ให้กับสมาชิก
ที่เป็นชาวบ้านในชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นาไปเป็นเงินทุนในการ
ลงทุนในการ ประกอบอาชีพและในศูนย์สาธิตการตลาดเป็นแหล่งกระจายสินค้า OTOP ในพื้นที่
3. การจัดสวัสดิการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องน าเงินจากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี มาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนการศึกษา ทุนสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เ พื่อการผลิตจึงต้องส่งเสริม สมาชิกในการพัฒนาอาชีพ
ให้เกิดรายได้ โดยกลุ่มมีบทบาทด้านการสนับสนุน เงินทุน รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยมั่นคง
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การกู้ยืมเงินของสมาชิก
1. จานวนเงินกู้ยืม ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกลุ่ม และให้กู้เฉพาะบุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่มเท่านั้น
2. ให้ผู้กู้ยื่นคาขอกู้ตามแบบที่กลุ่มกาหนดต่อคณะกรรมการเงินกู้ ณ ที่ทาการกลุ่มตามวัน เวลา ที่กาหนด
3. ให้ผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ทาสัญญาเงินกู้กับกลุ่ม จานวน ๒ ฉบับ โดยเก็บไว้ที่คณะกรรมการ ๑ ฉบับ
ให้ผู้กู้เก็บ ๑ ฉบับ และให้มีผู้ค้าประกันเงินกู้
4. การค้าประกั น เงิน กู้ ผู้ ค้าประกันจะต้อ งเป็ นสมาชิกกลุ่ มเท่ านั้ น จานวนผู้ ค้ าประกัน ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
5. การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ต้องไม่เกินอัตราที่กฎหมายกาหนด (ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี) สาหรับอัตรา
ค่าปรับกรณีผิดสัญญาเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
6. คณะกรรมการต้องทาทะเบียนคุมเงินกู้ และทะเบียนคุมลูกหนี้ ให้เป็นปัจจุบัน
7. การรับคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการนาฝากธนาคาร ภายใน ๓ วันทาการ
การจัดสรรผลกาไรของกลุ่ม
การจัดสรรผลกาไรของกลุ่ม มีความสาคัญต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและต่อสมาชิกมาก เพราะเป็นการ
กาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกลุ่มฯ ว่าจะจัดสรรผลกาไรจากผลการดาเนินกิจการของกลุ่มได้รับในแต่ละปีให้กับ
สมาชิกในอัตราเท่าไร นอกจากนี้ การจัดสรรผลกาไรเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการของ
กลุ่มด้วย ทั้งนี้ การจัดสรรผลกาไรของกลุ่มจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของกลุ่มควรประกอบด้วย
- จัดสรรเป็นทุนสารองของกลุ่ม เงินส่วนนี้เป็นเงินทุนโดยรวมของกลุ่ม จะนาออกมาใช้ได้ต้องผ่านมติที่ประชุม
ของกลุ่ม
- จัดสรรเป็นทุนสวัสดิการหรือสาธารณะ กลุ่มสะสมไว้สาหรับใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกและใช้เป็น
สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน
- จัดสรรเป็นทุนขยายงานของกลุ่ม การใช้ทุนประเภทนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
- จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก แบ่งตามสัดส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกผู้กู้แต่ละคนจ่ายให้แก่กลุ่มใน
ระหว่างปีบัญชี
- จัดสรรเงินปันผล แบ่งให้สมาชิกตามสัดส่วนของจานวนหุ้นที่มีอยู่ในวันสิ้นปีบัญชี
- จัดสรรเป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพื่อรักษาระดับอัตราเงินปันผล ซึ่งจะถอนออมมาใช้ โดยมติของที่
ประชุมใหญ่สามัญเพื่อจ่ายสมทบเป็นเงินปันผลตามหุ้น
- จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามมติที่ประชุมสามัญ
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ข้อห้ามการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ทาความตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต เพื่อมิให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทาผิด พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.๒๕๐๕ พ.ร.บ.การประกอบการธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจฟองซิเอร์ พ.ศ.๒๕๒๒ , พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีข้อห้าม ดังนี้
๑. ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มฯ
๒. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มฯกู้เงิน
๓. ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ ๑๕ ต่อปี)
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management process)
ความเสี่ยง (RISK) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต
และมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้าน
ยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร
การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) คื อ การบริ ห ารปั จ จั ย และควบคุ ม กิ จ กรรมรวมทั้ ง
กระบวนการ การดาเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับทีองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ โดยคานึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสาคัญ นั่นคือ “เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต”
กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) มีกระบวนการ ดังนี้
๑. กาหนดวัตถุประสงค์ ต้องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน วัดได้ ปฏิบัติได้ สมเหตุสมผล มีกรอบเวลา
๒. การระบุความเสี่ยง ความเสี่ยงมีหลายด้านจาเป็นต้องระบุว่ าเป็นความเสี่ยงใด เช่น ด้านการเมือง/สังคม
ด้านการเงิน ด้านการดาเนินงาน ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ
๓. การประเมินความเสี่ยง การประเมินต้องระบุปัจจัยเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ผลกระทบ/โอกาสที่จะเกิด)
รวมทั้งกาหนดวิธีควบคุม/ป้องกัน
๔. การจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมี ๔ แบบ ดังนี้
1. หลีกเลี่ยง (หยุด/ยกเลิก)เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและองค์กรไม่อาจยอมรับได้
จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น
2. ควบคุม (ลดโอกาสที่จะเกิด)เป็นการปรับปรุงระบบการทางานหรือการออกแบบวิธีการทางานใหม่
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
3. กระจาย/ถ่ า ยโอน (ผู้ อื่ น ร่ ว มรับ )เป็ น การกระจายหรือถ่ ายโอนความเสี่ ย งให้ ผู้ อื่น ช่ว ยแบ่ งความ
รับผิดชอบไปเช่น การจ้างผู้มีความเชี่ยวชาญให้ดาเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หรือจ้างที่ปรึกษาที่
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมนั้น ๆ
4. ยอมรับ(รับความเสี่ยง/ติดตาม)เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการ
ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
๕. การติดตามประเมินผล ต้องมีการติดตามผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และมีการจัดทารายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง

27

คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ความเสี่ยงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ความเสี่ยงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก
- สมาชิกขาดสัจจะ(การส่งเงินสัจจะ การส่งคืนเงินกู้)
- กรรมการไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
- สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
- กรรมการขาดความรู้/ทักษะด้านการบริหารเงินและกิจกรรมของกลุ่ม
- มีการคิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
- มีการรับฝากเงินจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก หรือให้บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกู้เงิน
- ไม่นาเงินฝากธนาคาร หรือมีการเก็บเงินไว้กับเหรัญญิกหรือคณะกรรมการ ทาให้เป็นปัญหาต่อการ
ตรวจสอบ และมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- ไม่มีการจัดทาระบบบัญชี ปิดงบดุลประจาปี เพื่อแสดงสถานะทางการเงินของกลุ่ม
- ขาดการตรวจสอบบัญชี และเอกสารหลักฐานทางการเงินของกลุ่ม ฯลฯ
การป้องกันความเสี่ยง
การป้องกันความเสี่ยงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เช่น
๑. ด้านการจัดทาบัญชีและทะเบียนคุม ต้องมีการจัดทาบัญชี งบการเงิน และทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงินได้ เพราะบ่อยครั้งที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตประสบปัญหา คือ ความไม่พ ร้อมของเอกสาร และความไม่ถูกต้องของบัญชี ทาให้การตรวจสอบยาก ยุ่งยาก
และอาจมีปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้
๒. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารคน การบริหารเงินทุน และการบริหารกิจกรรมของกลุ่มต้องมี
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ การบริหารเงินต้องมี
ระบบทะเบี ย น/บั ญ ชีที่ ถูกต้องครบถ้วน มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ ต้องมีแผนการดาเนิ นงาน มีแผนบริห าร
ความเสี่ยง ฯลฯ นอกจากนี้ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
๓. ด้านระเบี ยบข้อบั งคับ จะต้องมีระเบียบ/ข้อบังคับที่ชัดเจน เป็นปัจจุบัน ที่สาคัญต้องให้ กรรมการและ
สมาชิกรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๔. ด้ านกิ จ กรรมของกลุ่ ม เช่ น กิ จ กรรมของกลุ่ ม การจัด สวั ส ดิ ก าร กิ จกรรมเครือ ข่ าย ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษา
ความเป็นไปได้และจัดทาแผนการดาเนินงานที่รอบคอบ รัดกุมมีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
๕. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตควรกันเงินทุนส ารองไว้จากผลกาไรเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่อง
หรือไว้ขยายกิจการ โดยทั่วไปควรกันไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
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แบบแผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ที่

ความเสี่ยง

ปัจจัย/สาเหตุ
ของความเสี่ยง

การจัดการ/การ ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะ
ควบคุมความเสี่ยง ดาเนินการ
ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
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เอกสารประกอบการสอน
หลักสูตรการบริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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(ตัวอย่างการจัดทาระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต)

ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต
บ้าน...............................หมู่ที่.........ตาบล........................
หมวดที่ 1
ว่าด้วยเรื่องทัวไป
่

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน..................................หมู่ที่.........
ตาบล....................................อาเภอ.............................. จังหวัด...........................................
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่............เดือน...............................พ.ศ..................
ข้อ 3 กลุ่มออมทรัพย์ ใช้ชื่อว่า “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน..........................................”
ข้อ 4 คาขวัญของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน............................คือ วันที่............ของทุกเดื อนเราฝาก
ทุกข์ยากเรากู้ ไม่รู้เราถาม
ข้อ 5 สถานที่ตั้งของกลุ่ม ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่................หมูท่ ี่...........ตาบล...................อาเภอ....................
จังหวัด...........................................
ข้อ 6 ระเบียบนี้จะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีมติของคณะกรรมการ 3 ใน 4 เห็นชอบ หรือ
สมาชิกเกินกว่าครึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ
หมวดที่ 2
ว่าด้วยเรื่องสมาชิก
ข้อ 7 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน....................................มี 3 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ หมายถึง บุคคลที่มีภูมิลาเนาอยู่ในหมู่บ้าน............................................หมู่ที่............ตาบล
...............................อาเภอ........... จังหวัด................. หรือบุคคลที่เป็นสมาชิกของกิจกรรมเครือข่ ายของกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน.................................... เช่น ศูนย์สาธิตการตลาดบ้าน.............................เป็นต้น
2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง กลุ่ม เช่น กลุ่มอาชีพ ศูนย์สาธิตการตลาด
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง ข้าราชการ และ พระภิกษุ สามเณร คหบดีทั่วไป
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ข้อ 8 การสมัครเป็นสมาชิก
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กลุ่มกาหนดให้
2. ผู้สมัครต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน ............. บาท/ราย และค่าธรรมเนียมผู้สมัครจะเรียกคืนไม่ได้
3. การที่จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิก จะต้องมีคณะกรรมการรับรองสมาชิกแต่ละรายด้วย
4. จะเปิดรับสมัครสมาชิกปีละ.........ครั้ง
5. สมาชิกปีแรกจะเป็นสมาชิกรุ่นที่ 1 และปีต่อมารุ่น 2 – 3 – 4 ตามลาดับ
ข้อ 9 การตั้งโอนผลประโยชน์ ผู้สมัครต้องตั้งโอนผลประโยชน์ตามแบบพิมพ์ของกลุ่ม ในวันยื่นใบสมัคร
ตามคณะกรรมการพิจารณา เรียงตามหมายเลขตามลาดับในหนังสือโอนผลประโยชน์ หรือดาเนินการตามเจตนารมณ์
ของผู้สมัคร ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันพ้นสมาชิกภาพ
ข้อ 10 การพ้นจากสมาชิกภาพ
1. ตาย
2. ลาออกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว
3. วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งฟ้องให้เป็นคนไร้ความสามารถ
4. กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องคาพิพากษาศาลถึงที่สุดให้จาคุก
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งขององค์ประชุม
6. ทาความเสื่อมเสียขัดขวางไม่ให้การสนับสนุนกลุ่มทาให้เสียหาย อนึ่งในกรณีที่สมาชิกออกงบดุลบัญชี
ประจาปี กลุ่มจะจ่ายให้เฉพาะเงินสัจจะสะสมเท่านั้น
ข้อ 11 สมาชิกทุกคนจะมีสมุดบัญชีสัจจะสะสมทรัพย์ คนละ 1 เล่ม ถ้าทาสมุดหายจะต้องถูกปรับเป็นเงิน
......... บาท
ข้อ 12 ผู้ใดจะลาออกจากการเป็นสมาชิกจะต้องชาระหนี้สินให้เสร็จสิ้น
หมวดที่ 3
ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ
ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการคนหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน
.......................................ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ
1. ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน.................................
2. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละยินดีและเต็มใจที่จะทางานรับใช้สมาชิกด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งถึงประโยชน์
ส่วนรวมของสมาชิกส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่
3. ควรเป็นคนที่มีเวลาว่างเสมอสาหรับการประชุม
4. ควรเป็นคนที่มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย
5. สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องการออมทรัพย์ เรื่องการอาชีพ และเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิกอยู่เสมอ
6. มีความคิดริเริ่ม สนใจกิจการงานที่ตนรับผิดชอบในการเป็นกรรมการ
7. คณะกรรมการบริหารกลุ่มจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกเท่านั้น และหากตาแหน่งใดว่างลง ก็ให้
เลือกตั้งซ่อมภายใน 60 วัน
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ข้อ 14. คณะกรรมการอยู่ในตาแหน่งวาระคราวละ 2 ปี และจัดให้มีการประชุม ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เดือนมกราคมของทุกปี
2. คณะกรรมการฝ่าย ต่างจัดให้มีการประชุมทุกเดือน
3. การประชุมวิสามัญ ประธานอานวยการพิจารณาเรียกประชุมตามความจาเป็น
ข้อ 15. การพ้นตาแหน่งของคณะกรรมการ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ครบวาระ
4. พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ
5. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ลาออก
ข้อ 16. คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการอานวยการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้
4. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม
ข้อ 17. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. จัดทางบประมาณรายรับ / รายจ่าย ของกลุ่มออมทรัพย์
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาของกลุ่มออมทรัพย์
3. กาหนดกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์
4. พิจารณาเงินลงทุนของกลุ่มไปลงทุนโดยได้รับความเห็นของที่ประชุมใหญ่
5. จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง
6. จัดให้มีการรับสมาชิก
ข้อ 18. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ
1. พิจารณารับและให้สมาชิกออก
2. กาหนดการประชุมใหญ่ของสมาชิก
3. ควบคุมดูแลเอกสารการเงิน และเอกสารที่เป็นของกลุ่มออมทรัพย์
4. ประธาน มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สมาชิก การประชุมคณะกรรมการบริหารการประชุม
คณะกรรมการอานวยการ ลงนามในใบเบิกจ่ายเงิน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
มอบหมาย
5. รองประธาน ทาหน้าที่ เมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือตามแต่ประธานมอบหมาย
6. เหรัญญิก ทาหน้าที่ รับผิดชอบการเงินของกลุ่ม ควบคุมดูแลเอกสารต่าง ๆ ทั้งทรัพย์สินของกลุ่ม
ลงชื่อในใบเบิกจ่ายเงิน ใบรับจ่ายเงิน ควบคุมดูแลบัญชีการเงินให้ถูกต้องเรียบร้อยและพร้อมเสมอให้สมาชิกและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
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7. เลขานุการ ทาหน้าที่ นายทะเบียนของกลุ่ม จดรายงานการประชุม เก็บรักษารายงานของกลุ่ม และ
เอกสารต่าง ๆ ออกหนังสือเชิญประชุม กาหนดวาระการประชุมและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานมอบหมาย
8. กรรมการร่วมมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้
9. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก จัดสรรเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
แก่สมาชิก เงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ข้อ 19. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดูแลตรวจสอบความเป็นไปของสมาชิก
2. ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
3. ตรวจสอบการจัดทาบัญชี เอกสารการเงิน สัญญาเงินกู้ เงินสวัสดิการ เงินฝากของสมาชิกให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง
4. รับฟังและพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก
5. เร่งรัดให้สมาชิกส่งเงินกู้ตามกาหนด
ข้อ 20. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
1. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินกู้
2. สอบสวนอุปนิสัยใจคอของสมาชิก เพื่อหาหลักประกันที่มั่นคงเก็บเงินกู้
3. ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินแก่สมาชิกที่เดือดร้อน
ข้อ 21. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม
1. หาสมาชิกเพิ่ม
2. ประชาสัมพันธ์งานของกลุ่ม
3. แนะนาให้สมาชิกยึดหลักการดาเนินงานของกลุ่ม
4. แนะนาและติดตามการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามเหตุผลที่ขอกู้
5. จัดทาผลรายงานผลก้าวหน้า ในการดาเนินงานของกลุ่ม ปีละ 1 ครั้ง
หมวดที่ 4
ว่าด้วยเรื่องเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ข้อ 22. เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้มาจาก
1. เงินสัจจะสะสม
2. เงินค่าปรับ
3. เงินค่าบารุงที่สมาชิกกู้เงินของกลุ่ม
4. รายได้อื่น ๆ
ข้อ 23. การถือหุ้นของสมาชิก ถือว่าเงินสะสม 10 บาท มีค่าเท่ากับ หนึ่งหุ้น เงินสะสม 100 บาท มีค่า
เท่ากับ 10 หุ้น ต่อไปทานองเดียวกันนี้ (สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
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ข้อ 24. การส่งเงินสัจจะสะสม ให้ส่งตามจานวนที่แจ้ง ไว้ทุกวันที่.........ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา ............. ถึง
................น. ณ ที่ทาการกลุ่มออมทรัพย์ หากสมาชิกท่านใดไม่ส่งเงินตามวันที่กาหนดติดต่อกัน 3 ครั้ง ถือว่าพ้น จาก
สมาชิกภาพ
ข้อ 25. ถ้าสมาชิกต้องการเพิ่มลด เงินสัจจะสะสม จะเปลี่ยนให้ตอนสิ้นปีของทุกปี
ข้อ 26. การนาเงินของสมาชิกไปลงทุนใดก็ตามในนามของกลุ่มออมทรัพย์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ และที่ประชุมใหญ่เสียก่อนตามลาดับ
ข้อ 27. การจัดสรรผลกาไรประจาปี กลุ่มจะจัดงบดุลบัญชีเมื่อสิ้นสุดปี ดังนี้
1. ปันผลให้สมาชิก ร้อยละ ..........
2. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ร้อยละ...........
ข้อ 28. เงินของกลุ่มจะฝากไว้กับธนาคาร ดังนี้
1. เงินฝากสัจจะและค่าบารุง (เงินกู้) ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม และค่าอื่น ๆ ฝากประเภทสะสมทรัพย์กับ
ธนาคาร......................... สาขา......................... อาเภอ..................... จังหวัด...............................
ข้อ 29. การฝากเงินและการถอนเงินจากธนาคาร
1. การฝากเงิน ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน เป็นผู้นาไปฝากใน
นามของกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งเป็นบัญชีโดยคณะกรรมการ 3 คน
2. การถอนเงิน ให้คณะกรรมการ ที่มีชื่อในใบฝากครั้งแรก (เปิดบัญชี) จานวน 2 ใน 3 เป็นผู้ลงนามถอนเงิน
หมวดที่ 5
การกู้ยืม
ข้อ 30. การกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อนาไปใช้จะพิจารณาตามความสาคัญ-ความจาเป็น ดังนี้
1. การเจ็บป่วย
2. การศึกษา
3. การประกอบอาชีพ
4. การใช้หนี้ดอกเบี้ยราคาแพง
ข้อ 31. การกู้ยืมจะพิจารณาตามรุ่นของสมาชิก เป็นรุ่นที่ 1-2-3-4-5-6 เท่านั้น
ข้อ 32. การกู้ยืมเงินให้ดาเนินการ ดังนี้
1. ต้องทาเป็นหนังสือขอกู้ตามแบบพิมพ์ของกลุ่ม โดยมีสมาชิกยื่นค้าประกันไม่น้อยกว่า 2 คน สมาชิกค้า
ประกันผู้อื่นไม่เกิน 2 คน ผู้กู้คืนหมดแล้วจึงมีสิทธิค้าประกันผู้อื่นต่อไปได้ 2. ผู้ที่จะขอกู้เงินของกลุ่ม จะต้องส่งเงิน
สัจจะสะสม มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (1ปี)
3. การกู้เงินจะต้องส่งคืนภายใน 10 เดือน หรือ 12 เดือน ตามแต่จะทาสัญญากับกลุ่มพร้อมค่าบารุง
4. การส่งเงินกู้คืน จะต้องส่งทุกเดือน เงินต้นอย่างน้อย ............... บาท ค่าบารุงส่งหมดทุกเดือน จนกว่าจะ
หมดหนี้กับกลุ่ม หรือ ตามสัญญา
5. การกู้ถ้ากู้น้อยกว่าหรือเท่ากับเงินสัจจะสะสมที่มีอยู่ ไม่ต้องมีคนค้าประกันโดยใช้สมุดตนเองค้าก็ได้
6. การกู้เงินของกลุ่ม จะต้องมาทาสัญญากู้และสัญญาค้าต่อหน้าคณะกรรมการฝากเงินกู้ทุกครั้งเท่านั้น และ
จะทาการแทนกันไม่ได้
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7. สมาชิกกู้เงินของกลุ่ม ไม่ส่งเงินกู้คืน ขาดส่งจะถูกปรับเดือนละ................. บาท / เล่ม และจะถือว่าประวัติ
การกู้เสีย
8. สมาชิกที่มีประวัติการกู้เสีย การกู้ครั้งต่อไปจะกู้ได้เท่ากับเงินสัจจะสะสมที่มีอยู่เท่านั้น เป็นเวลา 1 ปี
9. สมาชิกกู้เงินของกลุ่มแล้วไม่ส่งคืน ผู้ค้าถือว่าเป็นหนี้ร่วมจะต้องร่วมชาระหนี้จนหมด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิกู้
เงินของกลุ่มได้
10. ผู้กู้และผู้ค้า ไม่ยอมชาระเงินกู้ (ดื้อดึง) คณะกรรมการจะทาชื่อขึ้นประกาศให้สาธารณชนทราบทั่วกัน
11. ใน 1 ครัวเรือนจะกู้ได้ ........... คนเท่านั้น
12. เมื่อส่งเงินกู้คืนงวดสุดท้าย (ปิดบัญชีแล้ว) จะต้องต้องหยุดกู้ 1 เดือน
หมวดที่ 6
ว่าด้วยเรื่องสวัสดิการ
ข้อ 33. สมาชิกที่จะได้รับสวัสดิการของกลุ่มจะต้องเป็นสมาชิกแล้ว 1 ปี
ข้อ 34. สวัสดิการทางกลุ่มจะจ่ายตามรุ่นที่ 1 จะได้ 100 รุ่นที่ 2 จะได้ 50 ของรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 3 จะได้ 50
ของรุ่นที่ 2 ตามลาดับ หรือตามมติของคณะกรรมการการบริหารจะประกาศเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ข้อ 35. สวัสดิการจะจ่าย ดังนี้
1. สมาชิกเสียชีวิต
2. สมาชิกนอนโรงพยาบาล (รัฐบาล)
3. คลอดบุตร
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
5. อื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 36. สมาชิกพอรับสวัสดิการ จะต้องนาเอกสารมาแสดงต่อคณะกรรมการกลุ่มทุกครั้ง เช่น
1. สมุดสัจจะสะสมประจาตัวของสมาชิก
2. ใบรับรองแพทย์ กรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ใบมรณะบัตร กรณีเสียชีวิต ใบสูติบัตร กรณีคลอดบุตร
7
หมวดที่ 7
ว่าด้วยเรื่องทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารอื่น ๆ
ข้อ 37. ทะเบียนสมุดบัญชี ให้กลุ่มจัดทา มีทะเบียน คือ
1. ทะเบียนสมาชิก
2. สมุดรายงานการประชุม
3. สมุดบัญชีเงินสด สมุดบัญชีรายรับ สมุดบัญชีรายจ่าย งบกาไร-ขาดทุน งบดุล และบัญชีอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการอานวยการเห็นสมควร
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หมวดที่ 8
ว่าด้วยเรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์
ข้อ 38 การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ดาเนินการจัดสรรดังนี้
1........................................................
2....................................................
3........................................................
4....................................................
หมวดที่ 9
ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด
ข้อ 39. การดาเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายของกลุ่ม ให้ประธานคณะกรรมการอานวยการเป็นตัวแทนกลุ่มฯ
ในการทั้งปวง โดยกลุ่มจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน
ข้อ 40. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมกรรมการบริหาร ซึ่งต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อตกลง หรือข้อบังคับนี้มีผล ตั้งแต่วันที่..........เดือน......................พ.ศ.........

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

หมายเหตุ : ร่างระเบียบข้อบังคับฯ ฉบับนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น กลุ่มฯ สมารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน
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หลักสูตร
การบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หลักการและแนวคิดสาคัญของหลักสูตร
ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทาบัญชี และทะเบียน/ เอกสาร
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งการจัดทาบัญชีเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังนั้น
เพื่อให้กลุ่มสามารถรวบรวมข้อมูลทางการเงินและจัดทาบัญชีได้อย่างมีระบบ ทาให้กลุ่มทราบสถานะทางการเงิน/
ทราบความก้าวหน้ าของกลุ่ม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ตลอดจนสามารถรายงานข้อมูลที่ถูกต้องต่อ
สมาชิกกลุ่มและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรเพิ่มพูนความรู้/เพิ่ มทักษะด้านบัญชีแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตให้สามารถดาเนินการจัดทาบัญชีกลุ่มของตนเองได้ ทั้งนี้ หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจะเน้น
การจัดทาบัญชีเงินสด บัญชีรายวันรับ บัญชีรายวันจ่าย (ส ร จ) เป็นหลัก ส่วนบัญชีระบบอื่น ๆ จะเป็นการสอนเสริม
เท่านั้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทะเบียนกลุ่มและระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. เพือ่ ให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีทักษะในการจัดทาทะเบียนและบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ไปจัดทาทะเบียนและบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ของตนเองได้

เนื้อหาสาระของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทะเบียนและบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การจัดทาทะเบียนและเอกสารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี

กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สถานที่
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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ขอบข่ายสาระสาคัญของหลักสูตร
ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิชา มีขอบข่ายและสาระสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
วัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชา
หมวดวิชาที่ 1
ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับบัญชีและ
ทะเบียนกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต

ขอบเขต / เนื้อหา

เทคนิค / วิธกี าร

การวัดและการ
ประมวลผล

หมายเหตุ

-ความหมายของการ

-บรรยายประกอบสื่อ

-แบบทดสอบ

1 ชั่วโมง

จัดทาบัญชี
-ซักถาม
-ประโยชน์ของบัญชี
-ความสาคัญในการ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ จัดทาบัญชี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ -ประเภทของบัญชีที่
จัดทาบัญชีและทะเบียน เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
เพื่อการผลิต
-ทะเบียน / เอกสารของ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต

หมวดวิชาที่ 2
การจัดทาทะเบียนและ
เอกสารต่าง ๆของ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต

-ความหมายของ

-บรรยายประกอบสื่อ

ทะเบียนกลุ่ม
-ตัวอย่างทะเบียน/
-ความสาคัญและ
เอกสาร
ประโยชน์ของทะเบียน / -ฝึกปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เอกสารของกลุ่ม
/ ความเข้าใจและสามารถ -ประเภทของทะเบียน
จัดทาทะเบียนและเอกสาร กลุ่มและเอกสารต่าง ๆ
ของกลุ่มออมทรัพย์
ต่าง ๆของกลุ่มฯ ได้
เพื่อการผลิต
-วิธีการและขั้นตอนการ
จัดทาทะเบียน/เอกสาร
ต่าง ๆ

-สังเกตพฤติกรรม
-การตอบคาถาม

-สังเกตพฤติกรรม
-การตอบคาถาม
-ผลการปฏิบัติ

3 ชั่วโมง 30
นาที
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วัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชา
หมวดวิชาที่ 3
การจัดทาบัญชีกลุ่ม
ออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้/ทักษะด้านบัญชี
และสามารถนาความรู้ไป
จัดทาบัญชีกลุ่มฯ ของ
ตนเองได้

หมวดวิชาที่ 4
เทคนิคการตรวจสอบ
บัญชีกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

ขอบเขต / เนื้อหา

เทคนิค / วิธกี าร

-แบบฟอร์มเอกสารที่

-บรรยายประกอบสื่อ

การวัดและการ
ประมวลผล
-สังเกตพฤติกรรม

เกี่ยวข้องกับการจัดทา -ฝึกปฏิบัติ
บัญชี
-ประเภทบัญชี
งบกาไร –ขาดทุน งบดุล
-ฝึกปฏิบัติการลงบัญชี
บัญชีเงินสด บัญชีรายวัน
รับ บัญชีรายวันจ่าย
(สรจ)
-ฝึกปฏิบัติจัดทางบกาไร
ขาดทุน งบดุล

-การตอบคาถาม
-ผลการฝึกปฏิบัติ

-ความสาคัญในการ

-บรรยายประกอบสื่อ

-แบบทดสอบ

-ฝึกปฏิบัติ

-สังเกตพฤติกรรม
-การตอบคาถาม
-ผลการปฏิบัติ

-บรรยาย

-สังเกตพฤติกรรม

-ฝึกปฏิบัติ
-นาเสนอ

-ผลการปฏิบัติ

ตรวจสอบบัญชี
-ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
บัญชีรายได้ รายจ่าย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ งบกาไร – ขาดทุน
ตรวจสอบบัญชีของกลุ่ม งบดุล
-การรายงานผลการ
ตนเองได้
ตรวจสอบบัญชี
1. การประเมิน
หมวดวิชาที่ 5
ศักยภาพกลุ่มออม
การพัฒนากลุ่ม
ทรัพย์เพื่อการผลิตตาม
ออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตสู่ความเข้มแข็ง หลักธรรมภิบาลและการ
จัดทาแผนพัฒนา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
กลุ่มออมทรัพย์
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
เพื่อการผลิต (2 ชั่วโมง)
เข้าใจ และสามารถบริหาร
2. การบริหารโครงการ
จัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
บริหารสัญญา และการ
การผลิตอย่างมี
บริหารหนี้ (2 ชั่วโมง)
ประสิทธิภาพและมี
3. การสร้างวินัยทาง
ธรรมาภิบาล
การเงิน (1 ชั่วโมง)

หมายเหตุ
8 ชั่วโมง
30 นาที

2 ชั่วโมง

ระยะเวลา 5
ชั่วโมง
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ตารางการอบรมหลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
วันที่หนึ่ง

08.๐0 -09.๐0น.
(๑ ชั่วโมง)

ลงทะเบียน/รายงานตัว

09.00 – 10.00 น. - ปฐมนิเทศ
(1 ชั่วโมง)
- พิธีเปิดการฝึกอบรม
(บรรยายพิเศษ)

วันที่สอง

10.00 – 11.00 น. - ปรับฐานการเรียนรู้
(1 ชั่วโมง)
- หาความคาดหวัง
- กาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
- ประเมินความรู้ด้านบัญชีก่อนฝึกอบรม
(Pre – test)
11.00 – 12.00 น. -การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์
(1 ชั่วโมง)
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. -การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์
(1 ชั่วโมง)
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)
1๔.00 – 1๕.๐0 น. - การสร้างวินัยทางการเงิน
(๑ ชั่วโมง)
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. -การบริหารโครงการ,สัญญา,บริหารหนี้
( 2 ชั่วโมง)
08.30 – 09.00 น. - เตรียมความพร้อม
(30 นาที)
- ทบทวนความรู้วันวาน
09.00 – 10.30 น.
(1.30 ชั่วโมง)
10.30 – 12.00 น.
(1.3 ชั่วโมง)
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
(2 ชั่วโมง)
15.00 – 17.00 น.
(2 ชั่วโมง)

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี
- การจัดทาทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- รับประทานอาหารกลางวัน
- การจัดทาทะเบียนและเอกสารต่าง ๆ
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ต่อ)
- การวิเคราะห์รายการบัญชี

- ลงชื่อ/กรอกประวัติ
ส่วนตัว
- รับป้ายชื่อและเอกสาร
- ทักทาย พูดคุย
- แนะนาสถานที่/
บุคลากร/ วิทยากร
- วัตถุประสงค์/ ตาราง
อบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรม
- กิจกรรมนันทนาการ
- หาความคาดหวัง
- กาหนดกติกาการอยู่
ร่วมกัน
- ทดสอบความรู้ก่อนอบรม
-บรรยายประกอบสื่อ
- ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมขอบคุณข้าว
-บรรยายประกอบสื่อ
-ฝึกปฏิบัติ
- การบรรยายประกอบสื่อ
-บรรยายประกอบสื่อ
- พูดคุย แลกเปลี่ยน
- กิจกรรมนันทนาการ
- ทบทวนความรู้วันวาน
- บรรยายประกอบสื่อ
- บรรยายประกอบสื่อ
- แบบฟอร์มทะเบียนต่าง ๆ
- บรรยายประกอบสื่อ
- แบบฟอร์มทะเบียนต่าง ๆ
- บรรยายประกอบสื่อ
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วันที่สาม

08.30 – 09.00 น. - เตรียมความพร้อม
(30 นาที)
- ทบทวนกิจกรรมวันวาน
09.00 – 12.00 น. - การจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
(3 ชั่วโมง)
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน

- กิจกรรมนันทนาการ
- พูดคุย แลกเปลี่ยน
- ผู้เข้าอบรมทบทวนวันวาน
- บรรยายประกอบสื่อ
- ฝึกปฏิบัติและนาเสนอ
กิจกรรมขอบคุณข้าว

13.00 – 17.00 น. - การจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
(4 ชั่วโมง)

- บรรยายประกอบสื่อ
- ฝึกปฏิบัติและนาเสนอ

08.30 – 09.00 น. - เตรียมความพร้อม
(30 นาที)
- ทบทวนความรู้วันวาน

- พูดคุย แลกเปลี่ยน
- กิจกรรมนันทนาการ
- ทบทวนความรู้วันวาน
- บรรยายประกอบสื่อ

09.00 – 11.00 น. - เทคนิคการตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
(2 ชั่วโมง)
การผลิต
วันที่สี่

11.00 – 12.00 น.
(1 ชั่วโมง)
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
(1 ชั่วโมง)
14.00 – 16.30 น.
(2 ชั่วโมง 30 นาที)

- วิธีการจัดสรรผลกาไรและคานวณเงินปันผล

- บรรยายประกอบสื่อ

- รับประทานอาหารกลางวัน
- การสร้างเครือข่ายของนักบัญชี

- บรรยาย

- ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม
- สรุปภาพรวมทั้งหลักสูตร
- ประเมินผลการฝึกอบรม
- มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
- พิธีปิดการฝึกอบรม

- ทดสอบความรู้
- ประเมินผลโครงการ
- มอบใบประกาศฯ
- ปิดการฝึกอบรม
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แผนการสอน
วิชาปรับฐานการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความประทับใจ,สร้างความคุ้นเคย,สร้างบรรยากาศ ปรับสภาพอารมณ์ความคิด และ ประเมินความรู้
เบื้องต้นของผู้เข้าฝึกอบรม
วิธีการ : กิจกรรมนันทนาการ/ทดสอบความรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ :
วันที่

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

- นากติกาไปติดหน้าห้องฝึกอบรมหรือบริเวณที่ทุก
คนเห็นได้ง่าย
แบ่งกลุ่ม
- แบ่งผู้เข้าอบรมฯเป็น๖กลุ่มโดยวิธีการนับ ๑-๖
หรือแจกลูกอม๖สีเมื่อได้กลุ่มแล้วให้ตั้งชื่อกลุ่มคัดเลือก
ประธานๆเลขานุการกลุ่มและตัวแทนที่จะนาเสนอผลงานใน
การทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการด้านนันทนาการ
ทดสอบพื้นฐานความรู้
- วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบก่อนอบรม
วิทยากรตรวจแบบทดสอบของผู้เข้าอบรมทุกคนและนาผล
คะแนนติดประกาศให้ผู้เข้าอบรมทราบ
สรุป
- วิทยากรสรุปความคาดหวังกติกาการอยู่ร่วมกัน
หน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆการทดสอบและสรุปเชื่อมโยงสู่การ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
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วันที่

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

- นากติกาไปติดหน้าห้องฝึกอบรมหรือบริเวณที่ทุก
คนเห็นได้ง่าย
แบ่งกลุ่ม
- แบ่งผู้เข้าอบรมฯเป็น๖กลุ่มโดยวิธีการนับ๑-๖หรือ
แจกลูกอม๖สีเมื่อได้กลุ่มแล้วให้ตั้งชื่อกลุ่มคัดเลือกประธานๆ
เลขานุการกลุ่มและตัวแทนที่จะนาเสนอผลงานในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการด้านนันทนาการ
ทดสอบพื้นฐานความรู้
- วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบก่อนอบรม
วิทยากรตรวจแบบทดสอบของผู้เข้าอบรมทุกคนและนาผล
คะแนนติดประกาศให้ผู้เข้าอบรมทราบ
สรุป
- วิทยากรสรุปความคาดหวังกติกาการอยู่ร่วมกัน
หน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆการทดสอบและสรุปเชื่อมโยงสู่การ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
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แผนการสอน
วิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชีและทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ประโยชน์ ความสาคัญและ ประเภท
ทะเบียน/ เอกสาร และบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วิธีการ : บรรยาย ซักถาม
กิจกรรมการเรียนรู้ :
วันที่
ประเด็น/เนื้อหา / วิธีการ
สื่อ / อุปกรณ์
วันที่หนึ่ง
(๑ ชั่วโมง)

นาเข้าสู่บทเรียน
- เตรียมความพร้อม และนาเข้าสู่บทเรียนโดยการร้อง
เพลงหรือเล่นเกม
-ทดสอบความรู้เดิม เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี
โดยวิทยากร ตั้งคาถามว่า “ใครทาหน้าที่เหรัญญิ กของกลุ่ ม
บ้ า ง ใครเป็ น ผู้ ช่ ว ยเหรั ญ ญิ ก หรื อ ใครไม่ ได้ ท าหน้ า ที่ เป็ น
เหรั ญ ญิ ก หรื อ ผู้ ช่ ว ยเหรั ญ ญิ ก ค าถามว่ า “การท าบั ญ ชี มี
ประโยชน์ อ ย่ า งไรบ้ าง กระตุ้ น ให้ ผู้ เข้ า รั บ การอบรมตอบ”
ในกลุ่มออมทรัพย์ของท่านจัดทาทะเบียนอะไรไว้บ้างและบัญชี
อะไรบ้าง อาจจะชี้ไปที่ตัวบุคคล หรือรอฟังคาตอบผู้เข้าอบรม
ตอบร่วมกัน”
ขั้นดาเนินการ
- วิทยากรบรรยายให้ความรูโดยใช้สื่อ PowerPoint หรือ
เขียนบนกระดานเกี่ยวกับความหมายของการจัดบัญชี
ประโยชน์การจัดทาบัญชี ความสาคัญของการจัดทาบัญชี
ประเภทของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ การผลิต
ได้แก่
๑. บัญชีเงินสด
๒. บัญชี รายวันรับ-รายวันจ่าย
๓. บัญชีแยกประเภท
๔. งบกาไร-ขาดทุน ,งบดุล

- เพลง/เกม
- ประเด็นถามตอบ
- สื่อบรรยาย
-เอกสารประกอบ
การฝึกอบรม
- ปากกาเคมี
-กระดาน
- ทะเบียน/แบบฟอร์ม
เอกสาร
-กระดาษฟลิปชาร์ท
- คอมพิวเตอร์
-โปรเจคเตอร์
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วันที่

ประเด็น/เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

- วิทยากรบรรยายเชื่อมโยงขั้นตอนการทาบัญชีเบื้อ งต้นของ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและอธิบายความหมายของสูตร
หรือสมการที่สาคัญซึ่งเป็นหัวใจหลักในการจัดทาบัญชี
- วิทยากรบรรยายประกอบสื่อเกี่ยวกับทะเบียนและเอกสารที่
สาคัญของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยอธิบายความสาคัญ
ของการจัดทาทะเบียนประโยชน์ประเภททะเบียน/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
ขั้นสรุป
- วิทยากรลุ่มถามตัวแทนให้อธิบายความหมายความสาคัญ
ประโยชน์ของบัญชีและทะเบียนกลุ่ม
- วิทยากรสรุปภาพรวมขั้นตอนและการเชื่อมโยงระหว่างการ
ทาทะเบียน/เอกสารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับการจัดทา
บัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แผนการสอน
วิชาการจัดทาทะเบียนและเอกสารของกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดทาทะเบียน และเอกสารต่าง ๆของกลุ่ม
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีทักษะในการจัดทาทะเบียนกลุ่มและเอกสารต่าง ๆ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ใช้ในการจัดทาทะเบียนและเอกสารต่าง ๆของกลุ่มตนเองได้
วิธีการ : บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ :
วันที่
ประเด็น/เนื้อหา/วิธีการ
สื่อ / อุปกรณ์
วันที่หนึ่ง
ขั้นนา
(๓ ชั่วโมง ๓๐ นาที) - เตรียมความพร้อมและนาเข้าสู่บทเรียนโดยการร้องเพลงหรือ
เล่นเกม
- ทบทวนความรู้เดิ ม โดยตรวจสอบความรู้เดิม โดยวิท ยากร
ตั้งประเด็นคาถาม “ใครทราบหรือไม่ว่า ทะเบียนที่สาคัญของการ
ด าเนิ นงานกลุ่ มออมทรั พย์ เพื่ อการผลิ ตมี ทะเบี ยนอะไรบ้ าง ”
“ใครเคยทาทะเบียนคุมเงินสัจจะบ้าง” “ใครเคยทาทะเบียนคุม
ลูกหนี้บ้าง”
ขั้นดาเนินการ
- วิทยากรเขื่อมโยงจากประเด็นคาถามนาเข้าสู่ความสาคัญของ
การจัดทาทะเบียน/เอกสารกลุ่มและขั้นตอนการจัดทาทะเบียน
กลุ่ม/เอกสาร
- วิ ท ยากรอธิ บ ายวิ ธี ก ารจั ด ท าทะเบี ย นกลุ่ ม ที่ ส าคั ญ ๆ เซ่ น
ทะเบี ย นคุ ม เงิ น สั จ จะ ทะเบี ย นคุ ม การกู้ เงิ น /ผู้ ค้ าประกั น
ทะเบียนคุมยอดลูกหนี้เงินกู้ ทะเบียนคุมทรัพย์สินทะเบียนคุมลง
เวลาการทางานของคณะกรรมการ
- วิทยากรให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการจัดทาทะเบียน กลุ่มและ
เอกสาร เช่น ทะเบียนคุมเงินสัจจะ ทะเบียน คุมเงินกู้ เป็นต้น
ขั้นสรุป
วิทยากรสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปความสาคัญประเภท
วิธีการ/ขั้นตอน การจัดทาทะเบียน/เอกสาร กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต โดยวิทยากรคอยให้ข้อสังเกตเพิ่มเติม และเสนอแนะ
วิธีการที่ถูกต้อง

- เพลง /เกม
- สื่อบรรยาย
- แบบฝึกหัด
- กระดาษฟลิปชาร์ท
-กระดาน
- แบบฟอร์มทะเบียน
ต่าง ๆ
- ปากกาหรือดินสอ
-เอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม
- คอมพิวเตอร์
-โปรเจคเตอร์
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แผนการสอน
วิชาการจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ไปจัดทาบัญชีของตนเองได้
วิธีการ : บรรยายประกอบสื่อ /ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ :
วันที่
ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ
สื่อ / อุปกรณ์
วันที่สอง/สาม

ขั้นนา

- เพลง/เกม

(๘ชั่วโมง๓๐นาที)

- เตรียมความพร้อมและนาเข้าสู่บทเรียน โดยการร้องเพลง
ประกอบท่าทางหรือเล่นเกม

- ประเด็นถามตอบ
- สื่อบรรยาย

- ทบทวนวันวาน โดยให้ตัวแทนกลุ่มที่ได้รับมอบหมายออกมา - เอกสารประกอบ
ทบทวนความรู้ของวันวาน
การฝึกอบรม
-วิทยากรสรุปเชื่อมโยงเข้าสู่การจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์
- ปากกาเคมี
เพื่อการผลิต
ขั้นดาเนินการ

- กระดาน

- วิทยากรอธิบายรายละเอียดแบบฟอร์มบัญชี และ ทะเบียน
/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ทะเบียน/แบบฟอร์ม
เอกสาร

- วิทยากรอธิบายวิธีการทาบัญชีเงินสด บัญชีรายวันรับ
บัญชีรายวันจ่าย และให้ฝึกปฏิบัติทาบัญชีเงินสด
บัญชีรายวันรับ

- กระดาษฟลิปชาร์ท

บัญชีรายวันจ่าย( ส ร จ )

- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์

- วิทยากรให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอการจัดทาบัญชี แล้ววิทยากร
เฉลยการทาบัญชีที่ถูกต้อง
- วิทยากร อธิบายแบบฟอร์มบัญชี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การทาบัญชีแยกประเภทและวิธีทาบัญชีแยกประเภท และให้ผู้
เข้าอบรมฝึกทาบัญชีแยกประเภท
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วันที่

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

- วิทยากรให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอการจัดทาบัญชีแยกประเภท
แล้ววิทยากรเฉลยการทาบัญชีที่ถูกต้อง
- วิทยากรอธิบายวิธีจัดทางบกาไร-ขาดทุนและงบดุลพร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการทาและให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติทางบ
กาไรขาดทุนและงบดุล
- วิทยากรให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอการจัดทางบกาไร- ขาดทุน
แล้ววิทยากรเฉลยการทาบัญชีที่ถูกต้อง
- วิทยากรอธิบายการคิดอัตราดอกเบี้ยและวิธีการคานวณปัน
ผล/เฉลี่ยคืนและให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติคานวณดอกเบี้ยและ
คานวณปันผล/เฉลี่ยคืน
- วิทยากรให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบัติคานวณ
ดอกเบี้ยคานวณการปันผล/เฉลี่ยคืนและวิทยากรเฉลยการ
คานวณที่ถูกต้อง
- วิทยากรอธิบายการเก็บรักษาเอกสารทางบัญชี
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แผนการสอน
วิชาเทคนิคการตรวจสอบบัญชี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตรวจสอบงบการเงินงบกาไร ขาดทุน งบดุล ได้อย่าง
ถูกต้อง
วิธีการ
: บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้:
วัน / เวลา
ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ
สื่อ / อุปกรณ์
วันที่สาม

ขั้นนา

- เพลง/เกม

(๒ ชั่วโมง)

- เตรียมความพร้อมของผู้เข้าอบรมโดยใช้เพลง/เกม

- สื่อประกอบการบรรยาย

- ทดสอบความรู้เดิมเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีโดยให้ตั้งประเด็น -แบบฝึกหัด
คาถามว่า “ใครเป็นกรรมการตรวจสอบบ้าง”“ใครเคยตรวจสอบ
- กระดาษฟลิปชาร์ท
บัญชีบ้าง”“รายได้ - รายจ่ายจะดูจากบัญชีอะไรบ้าง”
- แบบฟอร์มต่าง ๆ
ขั้นดาเนินการ
- ปากกาหรือดินสอ,
- วิทยากรอธิบายถึงความสาคัญของการตรวจสอบบัญชี
ไม้บรรทัด
- วิทยากรอธิบายวิธีการตรวจสอบบัญชีรายได้ รายจ่าย งบกาไร
- เอกสารประกอบการ
ขาดทุน งบดุลและบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและทุนและให้ฝึกปฏิบัติ
- วิทยากรให้ตัวแทนผู้เข้าอบรมนาเสนอผลการฝึกปฏิบัติ และ
วิทยากรเฉลยการผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง

ฝึกอบรม

ขั้นสรุป

-โปรเจคเตอร์

- คอมพิวเตอร์

- วิทยากรสรุปวิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี รายได้
รายจ่าย งบกาไร-ขาดทุน งบดุล บัญชีสินทรัพย์ หนี้ สิน และทุน
และให้ข้อคิดเรื่องการตรวจสอบบัญชีว่าเป็น เรื่องสาคัญต่อการ
ดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แผนการสอน
วิชาการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสูค่ วามเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
วิธีการ : บรรยายประกอบสื่อ /ฝึกปฏิบัติจริง
กิจกรรมการเรียนรู้ :
วันที่
(วันที่หนึ่ง/สอง)
(5ชั่วโมง)

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

เตรียมความพร้อมนาเข้าสู่บทเรียน

- สื่อประกอบการ บรรยาย

- วิทยากรเชื่อมโยงการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่ อ การผ ลิ ต ต าม แน วคิ ด ห ลั กก าร แน วท างขอ ง
กรมการพัฒ นาชุมชน และแนวทาง/วิธีการบริหารจัดการ
กลุ่ ม ฯ ของโรงเรี ย นกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ การผลิ ต เข้ า สู่
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตว่ามีรูปแบบ วิธีการ
เครื่องมือหรือจะต้องดาเนินการอะไรบ้างที่จะพัฒนากลุ่มให้
เกิดความเข้มแข็ง

- แบบประเมินศักยภาพกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาม
หลักธรรมาภิบาล
- แบบจัดทาแผนพัฒนากลุ่ม
- ปากกา
- กระดาษ

การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- วิทยากรให้ความรู้เรื่องการประเมินศักยภาพกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๔ ด้าน 21 ตัวชีว้ ัด โดยใช้วธิ ี
บรรยายประกอบสื่อ
- วิทยากรแจกแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมภิบาล ให้ผู้เข้าอบรมประเมิน
ศักยภาพกลุ่มตนเอง
- วิทยากรสรุปและแนะนาการนาผลการประเมิน ไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนากลุ่ม
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วันที่

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

การจัดทาแผนการพัฒนากลุ่ม
- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนการพัฒนากลุ่ม
โดยการบรรยายประกอบสื่อ
- วิทยากรสรุปเชื่อมโยงผลการประเมินศักยภาพกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมภิบาลไปสู่การจัดทา
แผนพัฒนากลุ่ม
- วิทยากรแจกแบบจัดทาแผนพัฒนากลุ่มฯ ให้ผู้เข้า
อบรมฝึกปฏิบัติจัดทาแผนพัฒนากลุ่มฯ
- ให้เลือกตัวแทนผู้เข้าอบรมนาเสนอผลการจัดทาแผนการ
พัฒนากลุ่ม
สรุป
วิทยากรสรุปวิธีการ/แนวทางการพัฒนากลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตให้เกิดความเข้มแข็ง
การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้
- วิทยากรบรรยายประกอบสื่อให้ความรู้เรื่องการบริหาร
-บรรยายประกอบสื่อ
โครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา
สรุป
วิทยากรสรุปและแนะนาการนาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ -บรรยายประกอบสื่อ
การสร้างวินัยทางการเงิน
- วิทยากรบรรยายประกอบสื่อให้ความรู้เรื่องการสร้างวินัย -แบบสารวจรายได้และ
ค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน
- วิทยากรแจกแบบสารวจรายได้และค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้ารับการ
อบรมกรอกข้อมูล
- ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ผลการสารวจรายได้และค่าใช้จ่าย
สรุป
วิทยากรสรุปและให้ข้อเสนอแนะการนาองค์ความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันและให้คาแนะนา/ถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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เนื้อหาประกอบหลักสูตร
การบัญชีกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
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การจัดทาบัญชี
ความหมาย
การบั ญ ชี (Accounting) หมายถึง งานศิล ปะของการน ารายงานและเหตุการณ์ ท างการเงิน มาจดบัน ทึ ก
จัดหมวดหมู่สรุปผล และวิเคราะห์ ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์คาว่า การบัญชี (Book-keeping) ได้มีผู้ให้คาจากัดความ
ไว้มากมาย เช่น การบัญชี คือ การจดบันทึกรายการค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรับ -จ่ายเงินและส่งที่มีค่าเป็นเงินไว้ในสมุด
บัญชีอย่างสม่าเสมอเป็นระเบียบถูกต้องตามหลักการและสามารถแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ
ในระยะเวลาหนึ่งได้
การทาบัญ ชี (Bookkeeping) หมายถึง งานประจาที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและรวบรวมข้อมูลประจาวัน
เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินได้ การทาบัญชีเป็นงานย่อยส่วนหนึ่ง ของการบัญชีบุคคลผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี
เรียกว่า นักบัญชี (Accountant) ส่วนผู้ที่มีหน้าที่บันทึกและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเงินประจาวัน เรียกว่าผู้ทาบัญชี
(Bookkeeper)
ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
คาว่า การบัญชี แบ่งคาจากัดความได้ ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ
๑. ลักษณะที่เน้นการนาเอาข้อมูลทางการบัญชีใช้ “การบัญชี” เป็นวิชาการเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลซึ่งเป็นที่
ต้องการขององค์การในการทาหน้าที่ด้านการปฏิบัติการและการประเมินผลการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูล
ซึ่ ง จั ด ท าตามหลั ก วิ ช าการทางการบั ญ ชี นี้ เป็ น ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น และมี ป ระโยชน์ ท าให้ ก ารวางแผน การควบคุ ม
การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของหน้าที่การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
แสดงความเป็นจริงเกี่ยวกับการดาเนินงานของกิจการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ เจ้าของกิจการ สมาชิก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ที่สนใจต่าง ๆ ได้ทราบ
๒. ลักษณะที่เน้นหน้าที่ทางบัญชี “การบัญชี” เป็นศิลปะของการนารายการ และเหตุการณ์ทางการเงินมาจด
บันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์ตีความอย่างมีหลักเกณฑ์ คาจากัดความนี้เน้นหน้าที่ทางการบัญชีที่จะต้อ ง
กระทา คือ
๒.๑ การจดบันทึก เป็นการกาหนดวิธีการลงบันทึกรายการประจาวันต่าง ๆ ของกิจการ เช่น จานวนเงิน
ดอกเบี้ ยรับ ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่ารับรอง
เจ้าหน้าที่ ฯลฯ อย่างมีเหตุผล ซึ่งผู้ทาบัญชีจะต้องถือเป็นระเบียบปฏิบัติ
๒.๒ การจัดหมวดหมู่ เป็นการนาข้อมูลที่บันทึกไว้มาจัดหมวดหมู่ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่นการนา
รายการบันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินการมาจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกัน เป็นต้น
๒.๓ การสรุปผลเป็นการนาข้อมูลที่ได้บันทึกและจัดหมวดหมู่แล้วมาจาทาเป็นข้อมูล ซึ่งแสดง
ความเป็นจริงทางการเงินที่เกิดขึ้นที่สาคัญ เช่น จัดทาเป็นบัญชีแสดงผลการดาเนินงานที่เรียกว่าบัญชีกาไรขาดทุนและ
จัดทางบดุล เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ หรือของกลุ่มฯ เป็นต้น
๒.๔ การวิเคราะห์ตีความ เป็นการนาข้อมูลที่ทาเป็นรายงานสรุปผลไว้แล้วมาวิเคราะห์ตีความโดย
การเปรียบเทียบรายการที่เกิดขึ้นที่สาคัญในระหว่างปีลาโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปีต่อไปจากคาจากัดความ
ทั้ง ๒ ลักษณะข้างต้น พอจะสรุปเป็นคาจากัดความเดียวได้ว่า “การบัญชี” เป็นวิชาการและหน้าที่งานที่เกี่ยวกับการ
บันทึก การจัดหมวดหมู่ การสรุปผล และการวิเคราะห์ตีความรายการและเหตุการณ์ทางการเงินอย่างมีหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานต่าง ๆ หรือกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ทุกรูปแบบที่อยู่ในสังคม และเสนอข้อมูลต่อผู้ใช้เพื่อให้เกิดการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ข้ อมูล

บันทึก
จัดหมวดหมู่
สรุปความ
วิเคราะห์

งบดุล
งบกาไรขาดทุน
งบแสดงการเปลีย่ นแปลง

ผู้ทาการตัดสินใจ
ผู้บริ หาร
สมาชิก
บุคคลภายนอก

ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการบัญชี
๑. ช่วยให้สามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของกิจการและป้องกันการทุจริตได้
๒. ช่วยให้ ทราบผลการดาเนิ นงานขงกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่งว่าผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
กิจการมีกาไรหรือขาดทุนเป็นจานวนเท่าใด
๓. ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่า กิจการในสินทรัพย์ หนี้สินและทุน ซึ่งเป็นส่วน
ของเจ้าของกิจการเป็นจานวนเท่าใด
๔. การทาบัญชีเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหนึ่งที่ช่วยในการบริหารงานและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนการดาเนินงานและควบคุมกิจการให้ประสบความสาเร็จตามความมุ่งหมาย
๕. เพื่อบันทึกรายการที่เกิดขึ้นตามลาดับก่อนหลังและจาแนกตามประเภทของรายการไว้
หลักการทาบัญชี
หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction) แบ่งเป็น ๒ ระบบ ดังนี้
๑. ระบบบัญชีเดี่ยว (Single – entry bookkeeping or single – entry system ) เป็นวิธีการ
บันทึกบัญชีเพียงด้านเดียวเท่านั้น คือ ด้านเดบิตหรือด้านเครดิตระบบบัญชีเดี่ยวนี้ จะบันทึกเฉพาะรายการในบัญชีเงิน
สด หรือ บัญชีที่สาคัญบางบัญชี เช่น บัญชีลูกหนี้หรือบัญชีเจ้าหนี้เท่านั้น โดยไม่ได้ใช้การบันทึกรายการตามระบบบัญชี
คู่ที่ต้องบันทึกรายการบัญชีทั้งด้านเดบิตและเครดิต การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีเดี่ยวนี้นิยมใช้ในกิจการขนาดเล็กที่
เจ้าของเป็นผู้ควบคุมละจดบันทึกเอง สาหรับธุรกิจขนาดย่อมขึ้นไปไม่ควรนาระบบบัญชีเดี่ยวมาใช้เนื่องจากจะมีปัญหา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชี และการจัดทางบการเงิน
๒. ระบบบัญชีคู่ (Double-entry bookkeeping or double-entry system) เป็นวิธีการที่ใช้
ปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีต่าง ๆ ประกอบด้วยรายการในสมุดรายวันทั่วไป รายการในสมุดบัญชีแยกประเภท
ตลอดจนเอกสารหลักฐาน การบันทึกเหล่านี้มีระบบการและประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งอาจใช้ได้กับทั้งกิจการขนาดเล็ ก
และขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพื่ อวัตถุป ระสงค์ที่ จ ะทาให้ ส ามารถเสนอรายงานทางการเงิน ได้ ถูกต้องตามที่ ควรและทั นต่ อ
เหตุการณ์การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่แต่ละรายการละเกี่ยวข้องกับบัญชีสองด้าน คือ บันทึกด้านเดบิต บัญชีหนึ่ง
แลละบั น ทึ ก ด้ า นเครดิ ต ในอี ก บั ญ ชี ห นึ่ ง ด้ ว ย จ านวนเงิ น ที่ เท่ า กั น และจะมี ผ ลท าให้ เกิ ด ดุ ล ขึ้ น ในตั ว เองและใน
ขณะเดียวกันก็จะทาให้ผลรวมของยอดบัญชีที่เกิดจากทุกรายการรวมกันแล้วได้ค่าเป็นศูนย์ นั่นก็คือ ผลรวมของยอด
ดุล เดบิ ตเท่ ากับ ผลรวมยอดดุล เครดิตการจั ดทารายละเอียดของยอดบัญ ชีต่าง ๆ ประกอบกันเป็น ยอดรวมทั้งสิ้ น
เรียกกว่า “งบทดลอง” (สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ๒๕๓๘:d-๔) การบันทึกบัญชีจะ
ใช้หลักระบบบัญชีคู่ดังนั้นรายการค้าทุกรายการต้องบันทึกโดยเดบิตบัญชีหนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่งด้วยจานวนเงินที่
เท่ากันเสมอ เรียกว่า บัญชีนั้นได้ดุลกัน แต่ในบางครั้งรายการค้าที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมีหลายบัญชี อาจบันทึกบัญชี
โดยเดบิตหรือเครดิตบัญชีหลายบัญชีรวมกันได้ เรียกว่า การวมรายการ แต่จานวนเงินรวมของเดบิตและเครดิตจะต้อง
เท่ากันเสมอ นอกจากนั้นเมื่อบันทึกรายการค้าเรียบร้อยแล้ว ยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีที่มียอดดุลเดบิต เมื่อนามารวมกัน
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จะเท่ากับยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี ที่มียอดดุลเครดิตซึ่งเป็นไปตามหลักสมการบัญชีที่ว่า สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินและทุน
รวมกัน หลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ของแต่ละหมวดบัญชีมีหลักการ ดังนี้
๑) หมวดบัญชีสินทรัพย์ รายการใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทาให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น จะบันทึกไว้
ทางด้านเดบิตส่วนรายการใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทาให้สินทรัพย์ลดลงจะบันทึกไว้ทางด้านเครดิต
๒) หมวดบัญชีหนี้สิน รายการใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทาให้หนี้สินเพิ่มขึ้นจะบันทึกไว้ทางด้าน
เครดิต ส่วนรายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทาให้หนี้สินลดลงจะบันทึกไว้ด้านเดบิต
๓) หมวดบัญชีทุน รายการใดที่วิเคราะห์แล้วมีผลทาให้ทุนเพิ่มขึ้นจะบันทึกบัญชีไว้ทางด้าน
เครดิตส่วนรายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วมีทาให้ทุนลดลงจะบันทึกไว้ทางด้านเดบิต
๔) หมวดบัญชีรายได้ จากการวิเคราะห์สมการบัญชีถ้าบัญชีรายได้เพิ่มขึ้น มีผลทาให้บัญชีทุน
เพิ่ม ดังนั้น การวิเคราะห์ยึดตามหลักหมวดบัญชีทุน กล่าวคือ ถ้ารายได้เพิ่มขึ้นจะบันทึกบัญชีด้านเครดิต ถ้ารายได้
ลดลงจะบันทึกบัญชีทางด้านเดบิต
๕) หมวดบัญชีค่าใช้จ่าย จากการวิเคราะห์สมการบัญชีถ้าบัญชีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีผลทาให้บัญชีทุนลดลง
ดังนั้น หลักการวิเคราะห์ยึดตามหลักหมวดบัญชีทุนเช่นกัน กล่าวคือ ถ้าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจะบันทึกทางด้านเดบิตถ้า
ค่าใช้จ่ายลดลงจะบันทึกทางด้านเครดิต
ความหมายคาศัพท์ทางบัญชี
สินทรัพย์
หมายถึง เงินหรือสิ่งของที่มูลค่าเป็นตัวเงิน ที่กิจการหรื อบุคคลเป็นเจ้าของอาจจะมีมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้
เช่น เงินสด บ้านที่ดิน ค่าความนิยม ลิขสิทธิ์ สัญญาเช่า
หนี้สิน
หมายถึง จานวนเงินที่บุคคลหรือกิจการเป็นหนี้บุคคลภายนอกโดยมีภาระผูกพันซึ่งจะต้องชาระในวันข้างหน้า
ชนิดของหนี้สิน
๑. หนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์อื่น ๆ เป็นเงินเชื่อ เรียกว่า เจ้าหนี้
๒. หนี้สินเกิดจากยืมเงิน เรียกว่า เจ้าหนี้เงินยืม (เงินกู้)
๓. หนี้สินเกิดจากการไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่าย เรียกว่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
๔. หนี้ สิน ประเภท ตั๋วเงิน จ่ าย คือสั ญ ญาซึ่งกิจการค้ารับรองว่าจะจ่ายเงินจานวนหนึ่งให้ แก่เจ้า หนี้ตาม
กาหนดไว้ในอนาคต
เงินสด
หมายรวมถึง เหรียญสตางค์ ธนบัตร เงินฝากธนาคาร เช็คที่ได้รับ จากบุคคลอื่น ธนาณั ติที่ได้รับจากบุคคลอื่น
ดราฟต์ เป็นต้น
ลูกหนี้
คือ จานวนเงินที่ลูกค้าเป็นหนี้กิจการซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้า/บริการเป็นเงินเชื่อ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
คือ จานวนเงินที่กิจการได้จ่ายไปเป็นค่าบริการเป็นการล่วงหน้าแต่ยังไม่ได้รับประโยชน์ เช่น ค่าเช่าล่วงหน้า เป็นต้น
ทุน
หมายถึง ส่วนของสินทรัพย์ที่เป็นของเจ้าของหรือจะเรียกว่า สินทรัพย์สุทธิ
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การบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หลักการและความสาคัญ
การจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของความสาเร็จในการบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินและทะเบียน/เอกสารต่าง ๆของกลุ่ม ที่จะทาให้ทราบว่า
กลุ่มมีเงินทุน หนี้สิน ทรัพย์สิน อยู่เท่าไหร่ ในแต่ละปีมีผลกาไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ และเป็นหลักฐานสาคัญที่สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สมาชิกกลุ่ม ตลอดจนเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความสาเร็จ นอกจาก
กลุ่ มจะมีการจั ดทาบั ญ ชีที่เป็ น ระบบแล้ว สิ่ งที่ ส าคัญ อีกประการ คือ การตรวจสอบบัญ ชี รวมถึงการรายงานการ
ตรวจสอบบั ญ ชีให้ สมาชิกและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ก็จะเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้กลุ่มเกิดการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ศัพท์ทางการบัญชีที่ควรรู้
๑. สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนที่สามารถประมาณค่าได้ซึ่งกิจการ
เป็นเจ้าของเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อกิจการ เช่น เงินสด ลูกหนี้ สินค้า ที่ดิน เครื่องจักร อาคาร อุปกรณ์สานักงาน
วัสดุสิ้นเปลือง พันธบัตร และสิทธิบัตร
๒. หนี้ สิน หมายถึง หนี้ที่กิจ การมีพันธะที่จะต้องชดใช้ต่อบุคคลภายนอกซึ่งอาจชดใช้ เป็นเงินสด สิ นค้า
หรือบริการ หรือสิ่งที่มีค่าอื่นใดภายในกาหนดเวลาที่ตกลงกัน เช่น เงินสัจจะสะสมพิเศษ ตั๋วเงินจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้การค้า
๓. ทุน หรือส่ว นของเจ้ าของ หมายถึง ส่วนของผู้ เป็นเจ้าของกิจการ เช่น เงินสัจจะสะสม เงินหุ้ น เป็นต้น
ซึ่งสามารถคานวณได้โดยนาหนี้สินไปหักออกจากสินทรัพย์ ส่วนที่เหลือ คือส่วนของเจ้าของ
๔. รายได้จากการดาเนินงาน หมายถึง รายได้อันเกิดจากการดอกเบี้ยเงินกู้ จากขายสินค้าหรือบริการซึ่งเป็น
รายได้ ต ามปกติ ข องกิ จ การ เช่ น รายได้ จ ากดอกเบี้ ย รับ ค่ า ปรับ จากลู ก หนี้ ผิ ด นั ด ส่ ว นรายได้ อื่ น ๆ เป็ น รายได้
จากกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามปกติ เช่น ค่าสมัครค่าธรรมเนียม เงินบริจาค
๕. ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ น งาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อ ก่อให้ เกิดรายได้จากการดาเนิ นงาน เช่ น
ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะหรือค่าอานวยการในการทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดรายได้
ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ ายอื่ น ๆ เป็ น การแสดงค่ าใช้ จ่ า ยของกิ จ กรรมที่ ไม่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตามปกติ ข องกิ จ การ
เช่นเงินบริจาค เป็นต้น
ระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประเภทบัญชีได้จัดแบ่งประเภทบัญชีไว้ ๒ ประเภท ได้แก่
๑. บัญ ชีหลัก ประกอบด้วย บั ญ ชีเงินสด บัญ ชีรายวันรับ บัญ ชีรายวันจ่าย บัญ ชีแยกประเภท งบกาไรขาดทุน งบดุล
๒. บัญชีเสริม ประกอบด้วย ทะเบียนคุมเงินต่าง ๆ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเอกสารรับจ่ายเงิน เป็นต้น
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บัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นบัญชีที่ได้ปรับปรุงจากหลักบัญชีสากลให้เป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้น
ระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต

บัญชีเสริม

บัญชีหลัก

๑.บัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร(ส.)
๒.บัญชีรายรับและหนี ้สิน(ร.)
๓.บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สนิ (จ.)

๑.ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม
๒.ทะเบียนคุมลูกหนี ้รายตัว
๓. ทะเบียนคุมคาขอกู้
๔.ทะเบียนสมาชิก
๕.ทะเบียนคุมเงินทุนประเภทต่าง ๆ

หลักฐานทางการเงิน
หลักฐานที่จดั ทาไว้ เป็ นหลักฐานทางการ
บริ หาร

ใบเสร็ จรับเงิน ใบสาคัญคู่จา่ ย(ใบเสร็ จจ่าย)
ใบสาคัญจ่าย สมุดคูฝ่ าก หลักฐานการนาส่ง
เงินฝากธนาคาร หลักฐานการจ่ายเงิน สลิปการ
ถอนและฝากเงิน สัญญาเงินกู้ฯ ระเบียบกลุม่ ฯ
กฎ กติกา บันทึกการประชุม ทะเบียนคุมเงิน
ประเภทต่าง ๆ ฯลฯ
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เพื่อความเหมาะสมกับผู้จัดทา คือ กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังได้นาหลักการของบัญชีสากลที่
เรียกว่า “ระบบบัญชีคู่” มาใช้ด้วย โดยได้กาหนดให้มีบัญชีหลักรวม ๓ เล่ม ด้วยกัน คือ บัญชี เงินสด บัญชีรายวันรับ
และบัญชีรายวันจ่าย
1. บัญชีหลักประกอบด้วย
บัญ ชี เงิน สด ใช้ชื่อบั ญ ชีว่า “บั ญ ชีเงิน สด บัญ ชีเงิน ฝากธนาคาร” ใช้อักษรย่อ “ส” เป็นบัญ ชีขั้นต้นใช้
ลงรายการรับ-จ่าย เมื่อมีการรับหรือจ่ายเป็นเงินสด บัญชีเงินสดนี้ได้นาบัญชีเงินฝากธนาคารมารวมไว้ด้วย แบ่งเป็น
๓ ช่อง คือ ช่องบั ญชีเงิน สด ช่องบั ญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ และประจา หรืออาจเพิ่มเป็นชื่อบัญ ชี
เป็นรายเล่ม หากมีสมุดบัญชีหลายเล่ม หากมีสมุดบัญชีหลายเล่มอาจเพิ่มช่องหรือเพิ่มจานวนเล่มได้โดยอนุโลม
บัญชีรายวันรับ ใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีรายได้และหนี้สิน” มีอักษรย่อ “ร.” เป็นบัญชีแยกประเภทใช้สาหรับ
บัน ทึกรายการรับเงิน ทุกประเภท ซึ่งแยกเอาเฉพาะรายการรับเงินจากบัญชีเงินสดมาลงในบัญ ชีเล่ มนี้อีกครั้งหนึ่ง
โดยแยกประเภทรายรับไว้เป็นช่องๆ ตามประเภทของรายได้ที่ได้รับ เมื่อได้รับเงิ นประเภทใดก็ให้นาจานวนเงินที่ได้รับ
ลงในช่องรายได้ประเภทที่ได้รับนั้น ๆ
บัญชีรายได้และหนี้สิน แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ช่องรายได้ เป็นรายได้อันเกิดจากการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้แก่ ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินบริจาค รายได้อื่น ๆ เป็นต้น
ส่ ว นที่ ๒ ช่ อ งหนี้ สิ น เป็ น การรั บ เงิน อั น ก่ อ ให้ เกิ ด เป้ น หนี้ สิ น ของกลุ่ ม ฯ ขึ้ น เนื่ อ งจากรายได้ ที่ ได้ รั บ นี้
กลุ่มมีภาระที่จะต้องจ่ายคืนให้กับเจ้าของเงิน เมื่อมีการร้องขอ ได้แก่ เงินสัจจะสะสมพิเศษ (สมาชิกสามารถถอนเงินได้
ตลอดเวลาหรือตามข้อบังคับของกลุ่มฯ) เงินรับฝาก เงินกู้จากธนาคาร
ส่วนที่ ๓ ช่องบัญชีทุน ช่องนี้ใช้สาหรับบันทึกเงินทุนต่าง ๆ ได้แก่ เงินสัจจะสะสม และเงินที่กลุ่มออมทรัพย์ฯ
ได้กันไว้จากกาไรสุทธิ ได้แก่ ทุนสารอง ทุนสาธารณะ ทุนขยายงาน ฯลฯ หรืออาจรวมเงินทุนของกลุ่มฯ ด้วย
เงินทุนต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องมีทะเบียนคุมแต่ละประเภทไว้ให้ชัดเจนเพื่อตรวจสอบได้ว่าทุนแต่ละประเภทมี
การใช้จ่ายอย่างไรและมียอดคงเหลือเท่าใด เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารการใช้จ่ายเงินทุนให้เป็นไปตามระเบียบ
ของกลุ่มฯ
บัญชีรายวันจ่าย ใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน ” ใช้อักษรย่อว่า “จ” เป็นบัญชีแยกประเภท
เช่นกัน ใช้สาหรับบัน ทึกรายการจ่ายเงิน ซึ่งแยกเอาเฉพาะรายจ่ายจากบัญชีเงินสดมาลงในบัญชีเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง
โดยแยกประเภทรายจ่ายเป็นช่อง ๆ เช่นเดียวกับบัญชีรายวันรับ เมื่อได้จ่ายเงินประเภทใดก็ให้นาจานวนเงินที่จ่ายลงใน
ช่องรายการจ่ายนั้น ๆ บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ช่อ งรายจ่ าย เป็ น รายจ่ ายอั น เกิด จากการดาเนิ น งานของกลุ่ ม ได้แก่ ค่ าเครื่องเขีย นแบบพิ ม พ์
ค่าพาหนะ ดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิก ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร เงินปันผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก ฯลฯ
ส่วนที่ ๒ ช่องทรัพย์สินเป็นรายจ่ายที่ มิได้จ่ายขาด แต่เป็นการจ่ายเงินซึ่งกลุ่มจะได้นับเงินส่วนนั้นกลับคืนเมื่อ
ครบกาหนด หรือเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่น ๆ ได้แก่ การจ่ายเงินให้สมาชิกกู้ (ลูกหนี้) การนาเงินไป
ลงทุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มออมทรัพย์หรือการจ่ายเงินซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นต้น
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คาอธิบายการลงบัญชี
การลงบัญชีเงินสด(ส.)
ช่อง วัน เดือน ปี
ใช้ลงวัน เดือน ปี ที่มีการรับหรือจ่ายเงิน
ช่องรายการ
ใช้ลงรายละเอียดว่าได้รับหรือจ่ายเงินเป็นค่าอะไร อธิบายรายการให้
สอดคล้องกับบัญชีที่เกี่ยวข้องของกลุ่มและให้บุคคลทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจ
ตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร
ช่องหน้าบัญชี
ใช้ลงเลขหน้าบัญชีของบัญชีที่อ้างถึง ได้แก่ หน้าบัญชีของบัญชีรายได้ฯ (ร.)
หรือรายจ่าย (จ.) แล้วแต่กรณี
ช่องบัญชีเงินสด
ใช้ลงจานวนเงินที่ได้รับหรือจ่ายเป็นเงินสด ถ้ารับเงินก็ลงในช่องรับ ถ้าจ่าย
ก็ลงในช่องจ่าย และบวกหรือลบ กับยอดคงเหลือแล้วแสดงยอดคงเหลือ
โดยให้พันยอดกันไปทุกบรรทัด
ช่องเงินฝากธนาคาร
ใช้สาหรับลงจานวนเงินเมื่อนาเงินฝากธนาคาร หรือถอนเงินจากธนาคาร
และบวกหรือลบกับยอดคงเหลือแล้วแสดงยอดคงเหลือ ซึ่งยอดคงเหลือจะ
ตรงกับยอดคงเหลือของสมุดคู่ฝากธนาคารตามบัญชีนั้น ๆ โดยให้พันยอดกันไป
ทุกบรรทัด ขั้นตอน วิธีการ และการบันทึกบัญชีรายวันเงินสด

-เอกสารใบสาคัญจ่าย

- เอกสารใบสาคัญรับ
- ใบเสร็จรับเงิน
ฯลฯ

๑

๒
สมุดบัญชีรายวันเงินสด
๓
ช่องรับเงิน

ช่องจ่ายเงิน
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การลงบัญชีรายได้และหนี้สิน (ร.)
ช่อง วัน เดือน ปี
ใช้ลงวัน เดือน ปี ที่มีการรับเงิน
ช่องรายการ
ใช้ลงรายละเอียดว่าได้รับเงินเป็นค่าอะไร อธิบายรายการให้สอดคล้องกับบัญชีที่
เกี่ยวข้องของกลุ่มและให้บุคคลทั่วไปอ่านแล้วเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร
ช่องหน้าบัญชี
ใช้ลงเลขหน้าบัญชีของบัญชีที่อ้างถึง ได้แก่ หน้าบัญชีของบัญชีเงินสด(ส.)
ช่องรายได้
ใช้ลงรายได้อันเกิดจากการดาเนินงานของกลุ่มฯ เมื่อได้รับเงินเป็นค่าอะไรก็ให้นา
จานวนเงินที่ได้รับ มาลงในช่องรายได้ ตามประเภทที่ได้รับและสอดคล้องกับ
คาอธิบายในช่องรายการ
เมื่อสิ้นปีปิดบัญชีแล้ว ให้นารายรับที่ปรากฏในช่องรายได้ทุกประเภทยกเว้น ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมและเงิน
บริจาคอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ผลกาไรประจาปี นาไปจัดทางบกาไร-ขาดทุน ด้านรายรับ หรือรายได้ และรายได้ที่
ปรากฏในช่องหนี้สินและเงินทุนต่าง ๆ ให้นาลงในงบดุลด้านหนี้สินและทุน
สาหรับเงินค่าสมัคร – ค่าธรรมเนียม และเงินบริจาคนั้นเป็นรายได้ที่ไม่นาไปจ่ายเงินปันผล ดังนั้น จึงไม่นามา
ลงในงบกาไร-ขาดทุน แต่ให้นามาใช้จ่ายในการดาเนินงานของกลุ่มได้ โดยทาทะเบียนคุมไว้ต่างหาก แต่ต้องนาเงิน
เหลือจ่ายลงในงบดุลด้านหนี้สินและทุนเพื่อเก็บไว้เป็นทุนดาเนินงานหรือทุนประเภทต่าง ๆ ในปีต่อไป ส่วนเงินบริจาค
ให้จัดทาทะเบียนคุม และจ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
การลงบัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.)
ช่อง วัน เดือน ปี
ใช้ลงวัน เดือน ปี ที่มีการจ่ายเงิน
ช่องรายการ
ใช้ลงรายละเอียดว่าได้จ่ายเงินเป็นค่าอะไร อธิบาย รายการให้สอดคล้องกับบัญชี
ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มและให้บุคคลทั่วไปอ่านแล้ว เข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อสาร
ช่องหน้าบัญชี
ใช้ลงเลขหน้าบัญชีของบัญชีที่อ้างถึงได้แก่หน้าบัญชีของบัญชีเงินสด(ส.)
ช่องรายจ่าย
ใช้ลงรายจ่ายซึ่งเกิดจากการดาเนินงานของกลุ่มฯ เมื่อได้จ่ายเงินเป็นค่าอะไรก็ให้นา
จานวนเงินที่ได้จ่ายมาลงในช่องรายจ่ายตามประเภทที่ได้จ่ายนั้น ๆ และสอดคล้อง
กับคาอธิบายในช่องรายการ
ช่องทรัพย์สิน
ใช้ลงรายจ่ายซึ่งเกิดจากการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม ได้แก่ การให้กู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน
และกิจกรรมของกลุ่มๆ ตามประเภทต่าง ๆ ของกิจกรรม ฯลฯ เมื่อสิ้นปีให้นา
รายจ่ายทุกประเภทที่ปรากฏในช่องรายจ่าย ลงในงบกาไร-ขาดทุน ด้านจ่ายส่วน
รายจ่ายที่ปรากฏในช่องทรัพย์สินทุกประเภท นาลงงบดุลด้านทรัพย์สิน
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ขั้นตอน วิธีการ และการบันทึกบัญชีรายวันรับ และรายวันจ่าย
๑

บัญชีเงินสด

๒

๓

๒

ช่องจ่าย

ช่องรับ
บัญชีรายวัน
รับ

๓

บัญชีรายวัน
จ่าย

บัญชีแยกประเภท
การจัดทาบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนอกจากบัญชีแล้ว ยังมีบัญชีที่จาเป็นต้องจัดทา เพื่อให้มีระบบ
ข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ และทาให้ง่ายต่อการตรวจสอบหรือค้นหา
บัญชีแยกประเภท หมายถึง บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ต่อจากที่ได้บันทึกไว้
ในสมุดรายวัน มีความสาคัญ ทาให้การจัดทางบทดลองได้เร็ว และประหยัดเวลา เพราะว่าแต่ละบัญชีแยกประเภทได้
จัดทาและเรียงลาดับตามหมวดบัญชีไว้แล้ว
สมุดบัญชีแยกประเภท แบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด ได้แก่
๑. สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป เป็นสมุดที่รวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี
๒. สมุดบั ญ ชีแยกประเภทย่ อย เป็ นที่รวบรวมของบัญ ชีแยกประเภทย่อยของบั ญ ชีคุมยอด ในสมุดแยก
ประเภททั่วไป
ขั้นตอน วิธีการ และการบันทึกบัญชีแยกประเภท
๑

บัญชีรายวันรับ

๒

บัญชีรายวัน
จ่าย

บัญชีแยกประเภท

๑
๒

บัญชีแยก

บัญชีแยก

บัญชีแยก

ประเภท

ประเภท

ประเภท
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ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณารายการที่เกิดในบัญชีรายวันรับ และบัญชีรายวันจ่าย ว่ามีบัญชีอะไรบ้าง และสามารถ
นาไปลงในบัญชีแยกประเภทใดได้บ้าง เป็นจานวนเงินเท่าใด
ขั้นตอนที่ ๒ บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท จากช่องจานวนเงินในบัญชีรายวันรับ และบัญ ชีรายวันจ่าย
โดยดูให้นารายการในบัญชีรายวันรับ และรายวันจ่าย ไปลงบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องกับประเภทของบัญชี
๒.บัญชีเสริม
นอกจากบัญชีหลัก ๓ เล่มดังกล่าวแล้วในการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องจัดทาบัญชีเสริม
หรือบัญชีย่อยและสมุดช่วย เพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยบัญชีย่อยและสมุดช่วยต่าง ๆ
จะมีรูปแบบและตัวอย่าง ดังนี้
๒.๑ ทะเบียน ประกอบด้วย
๑. ทะเบียนคุมคาขอกู้ ใช้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับจานวนผู้มายืนคาขอกู้เพื่อสรุปวงเงินที่ขอกู้และ
วงเงินที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติให้ผู้กู้ในแต่ละเดือน แต่ละครั้งหรือแต่ละปี
๒. ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ใช้บันทึกควบคุมลูกหนี้เงินกู้รายตัว เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและ
ติดตามหนี้ โดยแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกหนี้ เช่น วงเงินให้กู้ การรับชาระ และยอดเงิน คงเหลือ
๓. ทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะสะสมรายบุคคลและภาพรวมของกลุ่มฯ ใช้บันทึกควบคุมเงินที่สมาชิก
นามาฝากไว้กับกลุ่ มเพื่อเป็น เงินออมตามระเบียบฯ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลุ่ มกาหนดเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคุม และตรวจสอบกับยอดเงินฝากธนาคารและการจ่ายเงินคืนให้สมาชิก
๒.๒ ทะเบียนคุมเงินทุนประเภทต่าง ๆ ใช้บันทึกเพื่อควบคุมเงินทุนที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของกลุ่มฯ
ตามประเภทเงินทุนตามระเบียบฯที่จัดสรรจากผลกาไรประจาปี เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบกับยอดเงิน
ฝากธนาคารและการจ่ายตามระเบียบฯ และเพื่อประโยชน์ในการเก็บยอดเงินในการสรุปแสดงฐานะการเงินในงบ
การเงินประจาปี
๒.๓ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ใช้บันทึกรายละเอียดทรัพย์สินที่กลุ่มจัดซื้อมาใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการ
กลุ่ มฯ เพื่อแสดงมูล ค่าของทรัพ ย์ สิน ในการแปลงเงิน สดเป็น ทรัพ ย์สิ น เพื่ อได้ท ราบอายุการใช้งาน ของทรัพ ย์สิ น
เพื่อจะได้วางแผนการคิดค่าเสื่อมทรัพย์สินตลอดจนการพัฒนากลุ่มฯ และเพื่อการวางแผนการจัดซื้อทรัพย์สินใช้ประโยชน์
ต่อไป
๒.๔ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับและการจ่ายเงิน
เอกสารการรับและการจ่ายเงินเป็นเอกสารสาคัญเนื่องจากเป็นหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับและจ่ายเงินแล้ว
ดังนั้น จึงต้องมีวิธีการจัดเก็บที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นระเบียบเพื่อให้สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบและจะต้องเก็บไว้
ในที่ปลอดภัยโดยให้เก็บแยกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้
๑) สัญญากู้ยืม และคาขอกู้ ควรเก็บเข้าแฟ้มเรียงตามลาดับวันหรือที่ หรือเลขที่ของเอกสาร
๒) สาเนาใบเสร็จรับเงินและสาเนาใบสาคัญจ่าย เก็บเรียงตามลาดับเลขที่ เล่มที่ แยกแฟ้มหลักฐานการรับ
และจ่าย หากเป็นไปได้ เมื่อผู้รับผิดชอบการทาบัญชีได้มีการนาไปบันทึกรายการในสมุดบัญชีแล้ว ควรมี
การบันทึกว่า “ลงบัญชีแล้ว” หรือใช้ตรายางประทับ พร้อมลงลายมือชื่อและลงวันที่กากับไว้ด้วย เพื่อจะ
ได้ทราบว่ามีการบันทึกรายการในสมุดบัญชีแล้ว เมื่อใด และใครเป็นผู้บันทึก
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๓) ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก (ถ้ามี) เก็บเรียงตามลาดับวันที่ที่มีการจ่ายเงิน และต้องเก็บแยกแฟ้ม
ต่างหากจากแฟ้มสาเนาใบเสร็จรับเงิน และแฟ้มสาเนาใบสาคัญจ่าย และควรมีการบันทึกว่าการบันทึก
รายการในสมุดบัญชีแล้ว เมื่อใดและใครเป็นผู้บันทึก
๔) สาเนาหนังสือแจ้งธนาคาร ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ (กรณีโอนเงิน) ได้รับอนุมัติให้กู้ตาม
มติคณะกรรมการกลุ่มฯ เก็บเรียงตามลาดับวันที่
งบแสดงฐานะทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
งบแสดงฐานะทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีดังนี้
๑. งบกาไร – ขาดทุน
๒. งบดุล
๑. งบกาไร-ขาดทุน จัดทาขึ้นเพื่อหากาไรสุทธิประจาปี หรือหากาไรสุทธิของการดาเนินงานในช่ว งระยะเวลาใด
เวลาหนึ่ง โดยนารายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มาเปรียบเทียบกัน ผลต่าง
คือ ผลกาไร หรือขาดทุน ถ้ารายรั บสู งกว่ารายจ่าย ก็เป็นผลกาไร ถ้ารายรับต่ากว่ารายจ่ายก็เป็ นขาดทุน
งบกาไร-ขาดทุน แบ่งเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านรับ และด้านจ่าย มีวิธีทา ดังนี้
๑) น ายอดรวมของรายรับ ทุกประเภทในวันสิ้ นปี ซึ่งปรากฏในช่องรายได้ของบัญ ชีรายได้และหนี้สิ น(ร.)
ยกเว้นค่าสมัคร-ค่าธรรมเนียม และเงินบริจาค มาลงทางด้านรับของงบกาไร-ขาดทุน (กรณีจัดทาแบบบัญชี)
๒) นายอดรวมของรายจ่ายทุกประเภทในวันสิ้นปี ซึ่งปรากฏในช่องรายจ่ายของบัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน
(จ.) ยกเว้นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพาหนะและเงินปันผล มาลงด้านจ่ายของงบกาไร-ขาดทุน
๓) รวมยอดรายรับและรายจ่าย
๔) นายอดรวมของรายรับลบด้วยยอดรวมของรายจ่าย ผลต่าง(รายรับสูงกว่ารายจ่าย)คือ กาไรสุทธิ
๕) แสดงยอดกาไรสุทธิไว้ทางด้านรายจ่ายของงบกาไร-ขาดทุน
๖) รายจ่ายต่าง ๆ ในงบกาไร-ขาดทุน(ด้านจ่าย) บวกกาไรสุทธิจะเท่ากับยอดรวมทางด้านรับ
๒. งบดุล
เป็นงบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ฯ จัดทาขึ้นเพื่อให้สมาชิกทราบว่าผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น กลุ่มมีทรัพย์สิน หนี้สินและทุนเป็นอย่างไร งบดุลนี้จัดทา ณ วันสิ้นปี
หลังจากการปิดบัญชีประจาปี และจัดทางบกาไร-ขาดทุนแล้ว หรืออาจจะจัดทา ณ วันใดวันหนึ่งก็ได้ เมื่อกลุ่ม
ต้องการจะทราบฐานะทางการเงินของกลุ่มฯก่อนวันสิ้นปีบัญชี
งบดุล ประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สินและทุน ซึ่งเก็บยอดมาจากบัญชีต่าง ๆ ดังนี้
๑. ทรัพย์สินจากบัญชีเงินสดและบัญชีเงินฝากธนาคาร
๒. ทรัพย์สินจากบัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน ได้แก่ ลูกหนี้เงินกู้สามัญ ฉุกเฉิน เงินลงทุนในกิจกรรมต่าง ๆของ
กลุ่มฯ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ต้องการแสดงให้เจ้าของกิจการ หรือสมาชิกทราบรายได้บางประเภท หนี้สิน
และทุน จากบัญชีรายได้และหนี้สิน ได้แก่ ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมเงินบริจาค เงินสัจจะสะสมพิเศษ เงินกู้
ธนาคาร ทุนสารอง เงินสัจจะสะสม ทุนสาธารณะ ทุนดาเนินงาน และหรือทุนอื่น ๆ ที่กลุ่มจัดสรรไว้กาไร
สุทธิประจาปี และกาไรสะสม(ถ้ามี) เมื่อลงรายการในงบดุลครบถ้วนแล้ว รวมยอดด้านทรัพย์สินและรวม
ยอดด้านหนี้และทุนยอดรวมของสองด้านจะเท่ากัน ตามสมการบัญชี คือทรัพย์สิน เท่ากับ หนี้สิน บวก
เงินทุน ถ้ายอดรวมของด้านทรัพย์สินกับ ด้านหนี้สินและทุนไม่เท่ากัน แสดงว่าเกิดการผิดพลาดในการ
ลงบัญชีเบื้องต้น ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังนี้
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๑) บันทึกรายการทางการเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นต้นว่า ลงจานวนเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน
๒) บวกหรือลบตัวเลขไม่ถูกต้อง
๓) ลืมลงรายการรับ -จ่าย ตามระบบบัญ ชีคู่ คือ ลงรายการรับ หรือจ่ายเพียงบัญ ชีเดียวให้ ตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นในข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ในบัญชีทุก ๆ เล่ม รวมทั้งงบกาไร-ขาดทุน
และงบดุลด้วย เมื่อพบสาเหตุที่ผิดแล้วก็ให้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ถ้าการผิดพลาดเกิดจากการลงบัญชี
เบื้องต้น เมื่อแก้ไขแล้วให้จัดทางบกาไร-ขาดทุนและงบดุ ลใหม่ ถ้าผิดพลาดเฉพาะงบกาไร-ขาดทุน
หรืองบดุล ก็เพียงแก้ไขในงบกาไร-ขาดทุน หรืองบดุลเท่านั้น
ขั้นตอนการจัดทางบดุล และงบกาไร-ขาดทุน
ประกอบด้วย ๒ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ พิจารณารายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ว่าบัญชีอะไรบ้างที่ต้องทาไปลงใน
งบดุล หรือ งบกาไร
ขั้นตอนที่ ๒ จัดนาข้อมูลทางบัญชีลงใน งบกาไร-ขาดทุน และงบดุล ตามรายการ

บัญชีแยกประเภท

งบดุล

บัญชีแยกประเภท

๒

บัญชีแยกประเภท

งบกาไร-ขาดทุน

๑
๑
๒

การคานวณเงินปันผล
การคานวณเงินปันผลให้กับสมาชิก กลุ่มฯ จะต้องแปลงเงินสัจจะสะสมของสมาชิกให้เป็นหุ้นเสียก่อน ซึ่งกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯ ได้กาหนดมูลค่าไว้ว่า ๑๐๐ บาท จะเท่ากับ ๑ หุ้น การจ่ายเงินปันผลก็จะจ่ายตามจานวนหุ้นที่สมาชิกแต่
ละคนมีอยู่ โดยมีหลักเกณฑ์การคานวณ ดังนี้ เช่น กาหนดให้ส่งเงินสัจจะภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน และเมื่อครบ ๑
หุ้น (๑๐๐ บาท) ในเดือนใด ให้เริ่มคิดเงินปันผลนับแต่เดือนที่ ครบเป็นต้นไป แต่ถ้าสมาชิกส่งเงินสัจจะหลังจากวันที่ ๕
ของทุ กเดือน เมื่อครบ ๑ หุ้ น ในเดือนใด ให้ เริ่มคิดเงินปั นผลในเดือนถัดไป เช่น ๑๐๐ บาท หรือ ๑ หุ้ น ในเดือน
กรกฎาคม แต่การส่งเงินสัจจะเป็นการส่งหลังวันที่ ๕ ก็ให้เริ่มคิดเงินปันผลในเดือนถัดไป คือ เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป
การคานวณเงินปันผลมี ๒ วิธี
วิธีที่ ๑ สะสมเงินสัจจะ (แบบธนาคาร)
ตัวอย่าง การคานวณเงินปันผลจ่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตาชี กาหนดให้สมาชิกส่งเงินสัจจะภายในทุกวันที่ ๕ ของเดือน
นายเขีย วซึ่งเป็ น สมาชิกได้ให้ สั จจะไว้เดือนละ ๗๐ บาท โดยเริ่มส่ งเงินสั จจะในเดือ นกันยายน เป็นต้นไป ถ้ากลุ่ ม
จ่ายเงินปันผล ๘ % คาถาม นายเขียวจะได้รับเงินปันผลเท่าไร
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วิธีคานวณ (ส่งเงินสัจจะภายในวันที่ ๕ ของเดือน)
วัน/เดือนที่ส่ง จานวนเงินที่ส่งแต่ละเดือน
รวมเป็นเงินที่ส่งแล้ว
๕ ก.ย.
๗๐
๗๐
๕ ต.ค.
๗๐
๑๔๐
๕ พ.ย.
๗๐
๒๑๐
๕ ธ.ค.
๗๐
๒๘๐
รวม
๒๘๐
๒๘๐
นายเขียว จะได้รับเงินปันผล =

๕๐๐ x ๘
๑๐๐ x ๑๒

= ๓.๓๓ บาท

วิธีที่ ๑ แบบ ข.
วัน/เดือนที่ส่ง จานวนเงินที่ส่งแต่ละเดือน รวมเป็นเงินที่ส่งแล้ว
๕ ก.ย.
๕ ต.ค.
๕ พ.ย.
๕ ธ.ค.

๗๐
๗๐
๗๐
๗๐

จานวนเงินที่มีสิทธิได้รับปันผล
๐
๑๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๕๐๐

๗๐
๑๔๐
๒๑๐
๒๘๐

จานวนเงินที่มีสิทธิได้รับปันผล
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
๐
๐
๐
๐
๐
๑๐๐
๐
๐
๐
๑๐๐
๑๐๐
๐
๐
๑๐๐
๑๐๐
๐

นายเขียว จะได้รับเงินปันผล = ( ๑๐๐ x ๘ x ๓ ) + ( ๑๐๐ x ๘ x ๒ )
๑๐๐ x ๑๒
๑๐๐ x ๑๒
= ๒+๔
= ๔ + -๔
= ๓.๓๓ บาท

= ๑๐

วิธีที่ ๒ ถัวเฉลี่ย
จากตัวอย่ างเดิม ถ้ากลุ่ มออมทรัพย์ฯ ตาชี มีกาไรสุทธิเหลือภายหลังจาการจัดสรรตามข้อกาหนดของกลุ่มฯ แล้ ว
๒๐,๐๐๐ บาท มีเงินสัจจะที่คานวณเป็นหุ้นได้ ๒,๐๐๐ หุ้น ถ้านายเขียว ซึ่งเป็นสมาชิกมีเงินสัจจะ ซึ่งคานวณเป็นหุ้น
แล้ว ๑๐ หุ้น
คาถาม นายเขียว จะได้รับเงินปันผลเท่าใด
เงินปันผลต่อหุ้น = ๒๐,๐๐๐ = ๑๐ บาท
๒๐๐๐
นายเขียว จะได้รับเงินปันผล = ๑๐ x ๑๐ = ๑๐๐ บาท
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การคิดเงินเฉลี่ยคืน
การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกิจกรรมเครือข่าย(การลงทุน) ของกลุ่ม นอกจากสมาชิก จะ
ได้รั บประโยชน์ โดยตรงจากการปั นผลตามสั ดส่ วนของเงินสั จจะสะสม และจากกิจกรรมของกลุ่ มแล้ ว “เงินเฉลี่ ยคืน”
เป็ นอีกส่วนหนึ่ งที่กลุ่มฯจะต้ องจัดผลประโยชน์ให้ กับสมาชิก เป็นการจัดสรรให้ ตามสัดส่วนของการใช้บริการของ
สมาชิกแต่ละราย ซึ่งมีวิธีคิดคานวณ ดังนี้
คิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ตัวอย่าง
กลุ่มฯ มีกาไรสุทธิ ๑๐,๐๐๐ บาท และจัดสรรกาไรสุทธิ ๕% ตามมติกรรมการบริหารกลุ่ม ฯ เป็นเงินเฉลี่ยคืน
จานวน ๕๐๐ บาท
สมาชิกกลุ่มฯ จานวน ๑๕ ราย กู้เงินจากกลุ่มฯ เมื่อสิ้นปี จ่ายดอกเบี้ยให้กลุ่มเป็นเงินรวมทั้งสิน้ ๒,๐๐๐ บาท
การจ่ายดอกเบี้ยตามข้อ ๒) ปรากฏว่า นาย ก จ่ายเป็นเงิน ๓๐๐ บาท และนาย ข. จ่ายเป็นเงิน ๒๐๐ บาท
ส่วนที่เหลืออีก ๑๓ คน จ่ายมาก-น้อย ต่างกันตามจานวนเงินที่กู้ไป
คาถาม นาย ก. และนาย ข. จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนคนละเท่าใด
วิธีคิด (ใช้หลักบัญญัติไตรยางศ์)
ดอกเบี้ย ๒,๐๐๐ บาท ได้เงินเฉลี่ยคืน = ๕๐๐ บาท
ดอกเบี้ย
๑ บาท ได้เงินเฉลี่ยคืน = ๕๐๐ x ๑ บาท
๒,๐๐๐
= ๐.๒๕ บาท
ดังนั้น ๑) นาย ก. ได้เงินเฉลี่ยคืน ๓๐๐ x ๐.๒๕ = ๗๕ บาท
๒) นาย ข. ได้เงินเฉลี่ยคืน ๒๐๐ x ๐.๒๕ = ๕๐ บาท
ทั้งนี้ สมาชิกที่เหลืออีก ๑๓ คน ก็จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนในลักษณะเดียวกันตามสัดส่วนมาก – น้อย ของดอกเบี้ยที่แต่
ละคนต้องจ่ายให้กับกลุ่ม
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การตรวจสอบบัญชีกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นสิ่งที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก เป็นการป้องกัน
ความผิ ด พลาดในการด าเนิ น งาน ตลอดจนเป็ น การสร้างความน่ าเชื่ อ ถื อ และความไว้ ว างใจจากสมาชิ ก และผู้ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งในการตรวจสอบจะมีผู้ทาหน้าที่โดยตรง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบหรือกลุ่มอาจจะจ้างผู้ที่มี
ความรู้ท างบั ญ ชี มาตรวจบั ญ ชีเป็ น ระยะ ๆ ส าหรับกลุ่ ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต ที่มีเงินทุน จานวนมากนั กจะจ้าง
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบวิชาชีพมาตรวจสอบ แต่ในทางบัญชีผู้ที่มีหน้าที่จัดทาบัญชีก็จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของบัญชี เพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ รวมถึงกาไร-ขาดทุน และงบดุล
ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
หลักการ ให้ทาการตรวจสอบจากงบการเงิน (งบดุล งบกาไรขาดทุน) ของกลุ่ม ณ วันใดวันหนึ่งหรือ
รอบปี บั ญ ชี ย้ อ นกลั บ ไปยั งบั ญ ชี ร ายวัน โดยตรวจสอบควบคู่ กั บ เอกสารการรับ จ่าย ใบเสร็จ รับ เงิน หรือ อื่น ๆ มี
๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน โดยพิจารณารูปแบบของงบดุล หรืองบกาไรขาดทุน ว่ามีการจัดทาในรูปแบบใด (แบบรายงานหรือแบบตัว T ) โดยดูยอดสมดุลขยายรายการ
ในงบดุล ว่ายอด บัญชีสินทรัพย์ = บัญชีหนี้สิน และทุนหรือไม่ และกรณีที่เป็น งบกาไร-ขาดทุน
ให้ดูว่ามีการบันทึกกาไรงบการเงินดังกล่าวหรือไม่ทาการตรวจสอบยอดของรายการทั้งหมด ทั้ง
ด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สินและทุน
๒. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและด้านงบการเงิน ในงบดุลและงบกาไร-ขาดทุน ทั้งหมดทั้ง
ด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สินและทุน ตรวจสอบความถูกต้อง
กรณีงบดุล
๑) บวกยอดรายการทั้งสิ้นของรายการสินทรัพย์ และด้านหนี้สินและทุนว่าถูกต้อง
๒) ตรวจสอบดู ว่า มี ก ารผ่ านรายการต่ าง ๆ มาจากบั ญ ชี รายวั น และบั ญ ชี แ ยกประเภทต่ า ง ๆ
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
๓) ยอดรายการทางด้านสินทรัพย์จะต้องเท่ากับหนี้สินและทุน
กรณีงบกาไร-ขาดทุน
๑) บวกยอดรายการทั้งสิ้นของรายได้ และรายจ่ายได้ถูกต้อง
๒) ตรวจสอบว่ า มี ก ารผ่ า นรายการต่ า ง ๆ จากบั ญ ชี ร ายวั น และบั ญ ชี แ ยกประเภทต่ า ง ๆ
อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
๓) ยอดรายได้แ ละรายจ่ ายงบกาไรขาดทุน จะต้ องเท่ ากั น (ผลต่างคื อกาไรหรือขาดทุ นจากการ
ดาเนินงาน)
๓. ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบในการบันทึกบัญชี
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กรณีงบดุล
สินทรัพย์
๑) ให้ตรวจสอบใบสาคัญรับ/จ่าย ที่แสดงถึงแหล่งที่มาของสินทรัพย์
๒) ใบเสร็จรับเงิน
๓) สมุดบัญชีเงินฝากของกลุ่ม
หนี้สิน
๔) สัญญากู้เงิน
๕) ใบสมัคร
กรณีงบกาไร-ขาดทุน
๑. ให้ตรวจดูใบสาคัญรับ/จ่าย
๒. ใบเสร็จรับเงิน
๓. สมุดบัญชีเงินฝากถอนของกลุ่ม
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ทะเบียนกลุ่มและเอกสารต่าง ๆ ของกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๑. ทะเบียนคุมสมาชิก/ ผู้รับผลประโยชน์ เป็นการนาข้อมูลจากใบสมัครมาบันทึกให้เป็นระบบ โดยกาหนด
หมายเลขสมาชิก บันทึกข้อมูลสาคัญของสมาชิก เมื่อทาเสร็จ จะเห็นภาพรวมของสมาชิกว่าเป็นอย่างไร
ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์
๒. ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม/สัจจะหุ้นพิเศษ (รวม + รายตัว) เป็นการบันทึกจานวนเงินสัจจะของสมาชิก
แต่ ล ะคนมี ก ารสรุ ป ยอดเป็ น รายเดื อ น ใช้ เป็ น หลั ก ฐานในการตรวจสอบจ านวนเงิ น สั จ จะสะสม
รายคน/รายเดือน/ทั้งหมด
๓. ทะเบียนคุมเงินกู้/ผู้ค้าประกัน เป็นการนารายละเอียดในสัญญาเงินกู้ มาบันทึกเป็นรายบุคคล เพื่อให้
ทราบว่ า สมาชิ ก รายนั้ น เป็ น หนี้ เมื่ อ ไร จ านวนเท่ า ใด ใครค้ าประกั น ครบก าหนดช าระคื น เมื่ อ ใด
และสามารถสรุปเป็นภาพรวมทั้งหมดได้
๔. ทะเบี ย นคุ ม ลู ก หนี้ เงิ น กู้ ร ายตั ว เป็ น การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลู ก หนี้ เป็ น รายคน เพื่ อ ทราบจ านวนเงิ น กู้ ที่ กู้
ระยะเวลาที่ ช าระคื น ผู้ ค้ าประกั น ผลการช าระคื น มู ล หนี้ ค งเหลื อ จะท าให้ ท ราบข้ อ มู ล เป็ น รายๆ
เห็นภาพรวมของทั้งกลุ่ม
๕. ทะเบียนคณะกรรมการ ใช้สาหรับบันทึกรายชื่อคณะกรรมการ เพื่อให้รู้ว่าใครเป็นกรรมการบ้างและอยู่ใน
ช่วงเวลาใด
๖. สมุดบันทึกการประชุม ใช้บันทึกประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการประชุมสมาชิก/กรรมการ
๗. ทะเบียนลงเวลาการทางานของคณะกรรมการ ใช้สาหรับควบคุมการทางานของคณะกรรมการ เพื่อใช้ใน
การจ่ายค่าตอบแทน
๘. ทะเบียนสินทรัพย์ ใช้บันทึกทรัพย์สินต่าง ๆ ของกลุ่ม
๙. สมุดตรวจเยี่ยมใช้บันทึกสาหรับผู้มาตรวจเยี่ยม ให้คาแนะนาการดาเนินงานของกลุ่ม
๑๐. เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ เช่ น ใบสมั ค รสั ญ ญาเงิน กู้ ประเภทต่ าง ๆ สั ญ ญาค้ าประกั น สมุ ด สั จ จะ/
สมุดเงินกู้/สมุดฝากเผื่อเรียก ใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่าย ใบฝาก ใบถอน ใบเสร็จรับเงิน
11. ให้ผู้ที่ทาหน้าที่จัดทาบัญชีต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี หรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชี และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
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เอกสารประกอบการสอน
หลักสูตรการบัญชี
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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หลักสูตร
กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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หลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หลักการและแนวคิดสาคัญของหลักสูตร
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสาคัญในชุมชนที่ให้ สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่าซึ่ง
นอกจากกิจกรรมการออมและการกู้ยืมแล้ว กลุ่มที่มีความพร้อมหรือมีเงินทุนเพียงพอได้ขยายให้มีการดาเนินกิจกรรม
เพิ่มเติมเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสมาชิก หรือเป็นการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม และชุมชน ทั้ งนี้ กิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) เป็นการลงทุนของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตในการดาเนินธุรกิจ จะแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ลานตากผลผลิต ยุ้งฉาง
โรงสีข้าว ปั๊มน้ามัน การแปรรูปผลผลิต เป็นต้น
ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจานวนมากที่ยังไม่สามารถจัดตั้งกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่ อ
การผลิต หรือจัดตั้งแล้ว แต่การบริหารจัดการยังไม่ประสบความสาเร็จ ดังนั้น การให้คณะกรรมการ “เพื่อนสอนเพื่อน”
จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้งกิจกรรมเครือข่ายขึ้น และเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ในการบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายให้ประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์แก่สมาชิกและชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้ ประสบการณ์ ไปปรับใช้ในการจัดตั้งและบริห ารจัดการกิจกรรม
เครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของตนเอง
เนื้อหาสาระของหลักสูตร
1. ปรับฐานการเรียนรู้
2. การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย
3. การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ประสบผลสาเร็จ
4. การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ประสบผลสาเร็จ
กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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หลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ประกอบด้วย 4 ประเด็นวิชา มีขอบข่ายและสาระสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
วัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชา
หมวดวิชาที่ 1
ปรับฐานการเรียนรู้

ขอบเขต / เนื้อหา

เทคนิค / วิธกี าร

-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

-เพลง / เกม

-หาความคาดหวัง
-ค้นหาประสบการณ์
เพื่อสร้างความคุ้นเคย
สร้างบรรยากาศ และปรับ -หากติกา / ข้อตกลง
พื้นฐานก่อนการฝึกอบรม
หมวดวิชาที่ 2
-หลักการ แนวคิด
วัตถุประสงค์และแนวทางการ
การดาเนินงานกลุ่ม
ดาเนินงาน
ออมทรัพย์เพื่อการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ผลิตและกิจกรรม
-กิจกรรมเครือข่าย
เครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิดหลักการ
วัตถุประสงค์และแนว
ทางการดาเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
และการดาเนินกิจกรรม
เครือข่าย
หมวดวิชาที่ 3
-หลักและวิธีการบริหาร
การบริหารจัดการกลุ่ม จัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตให้ประสบ
ออมทรัพย์เพื่อการ
ความสาเร็จโดยเรียนรู้จาก
ผลิตให้ประสบ
องค์ความรู้และประสบการณ์
ผลสาเร็จ
จริงของโรงเรียนกลุ่มออม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ทรัพย์ เพื่อการผลิต
ฝึกอบรมได้เรียนรู้หลัก
และวิธีการบริหารจัดการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตจากประสบการณ์จริง
ของกลุ่มที่ประสบ
ผลสาเร็จ

การวัดและการ
ประมวลผล
-สังเกตพฤติกรรม

-บัตรคา
-แผนที่ความคิด
-กระบวนการกลุ่ม

-การซักถาม
-แบบทดสอบความรู้

-เพลง / เกม

-สังเกตพฤติกรรม

-บรรยาย
-ซักถาม

-การตอบคาถาม

-วีดีทัศน์

-การสังเกต

-บรรยาย
-เล่าเรื่อง
-เอกสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของกลุ่มฯ
-พูดคุย แลกเปลี่ยน

พฤติกรรม
-การซักถาม

หมายเหตุ
2 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง
30 นาที

1 ชั่วโมง
30 นาที
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วัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชา
หมวดวิชาที่ 4
การบริหารจัดการ
กิจกรรมเครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต

ขอบเขต / เนื้อหา

เทคนิค / วิธกี าร

-แนวทาง/วิธีการบริหาร

-วีดีทัศน์

จัดการกิจกรรมเครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
-เรียนรู้กิจกรรมเครือข่ายตาม
ฐานการเรียนรู้
-การจัดทาแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
จัดตั้งและบริหารจัดการ
ความรู้แนวทาง/วิธีการ
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์
จัดตั้งและการบริหาร
เพื่อการผลิต
กิจกรรมเครือข่ายกลุ่ม
-ฝึกปฏิบัติจัดทาแผน
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ปฏิบัติการ
-นาเสนอผลการปฏิบัติ

-บรรยาย
-เล่าเรื่อง
-เอกสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของกลุ่มฯ
-พูดคุยแลกเปลี่ยน
-ฐานการเรียนรู้
-ฝึกปฏิบัติ
-การนาเสนอ

1. การประเมินศักยภาพ
-บรรยาย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -ฝึกปฏิบัติ
ตามหลักธรรมภิบาลและการ -นาเสนอ
จัดทาแผนพัฒนากลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
(2 ชั่วโมง)
ฝึกอบรมมีความรู้ ความ
2. การบริหารโครงการ
เข้าใจ และสามารถบริหาร
บริหารสัญญา และการ
จัดการกลุ่มออมทรัพย์
บริหารหนี้ (2 ชั่วโมง)
เพื่อการผลิตอย่างมี
3. การสร้างวินัยทางการเงิน
ประสิทธิภาพและมี
(1 ชั่วโมง)
ธรรมาภิบาล

หมวดวิชาที่ 5
การพัฒนากลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตสู่ความเข้มแข็ง

การวัดและการ
ประมวลผล
-สังเกตพฤติกรรม

หมายเหตุ
7 ชั่วโมง

-การแสดงความ
คิดเห็น
-ผลการปฏิบัติ

-สังเกตพฤติกรรม
-ผลการปฏิบัติ

ระยะเวลา 5
ชั่วโมง
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ตารางการอบรม หลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
วันที่หนึ่ง

08.30 -09.00น.
(30 นาที)
09.00 –09.30 น.
(30 นาที)

09.30 – 10.30 น.
(1 ชั่วโมง)

10.30 – 12.00 น.
(๑ชั่วโมง 30 นาที)
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
(1 ชั่งโมง 30 นาที)
14.30– 16.30 น.
(2 ชั่วโมง)
วันที่สอง

08.30 – 09.00 น.
(30 นาที)
09.00 – 12.00 น.
(3 ชั่วโมง)
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 17.00 น.
(4 ชั่วโมง)

วันที่สาม

08.30 – 09.00 น.
(30 นาที)
09.00 – 11.00 น.
(2 ชั่วโมง )

ลงทะเบียน/รายงานตัว

- ลงชื่อ/กรอกประวัติส่วนตัว
- รับป้ายชื่อและเอกสาร
- ปฐมนิเทศ
- ทักทาย พูดคุย
- พิธีเปิดการฝึกอบรม
- แนะนาสถานที่/ บุคลากร/
- ชี้แจงวัตถุประสงค์
วิทยากร
- วัตถุประสงค์/ ตารางอบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรม
ปรับฐานการเรียนรู้
- ร้องเพลง
- ละลายพฤติกรรม
- เล่นเกมส์
- หาความคาดหวัง
- หาความคาดหวัง
- กาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
- กาหนดกติกา
- ทดสอบวัดความรู้ก่อนฝึกอบรม
- ทาแบบทดสอบความรู้
- การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - บรรยายประกอบสื่อ
และกิจกรรมเครือข่าย
- รับประทานอาหารกลางวัน
- การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
-บรรยายประกอบสื่อ
เพื่อการผลิตให้ประสบผลสาเร็จ
- การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์
- บรรยายประกอบสื่อ
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
- ฝึกปฏิบัติ(ประเมินศักยภาพ
กลุ่มฯ)
- จัดทาแผนพัฒนา
- เตรียมความพร้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- ทบทวนความรู้วันวาน
- นาเสนอ
การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่าย
- บรรยาย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- ศึกษาดูงาน
- เรียนรู้/ดูกิจกรรมจริง
- ฝึกปฏิบัติ
- รับประทานอาหารกลางวัน
การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่าย
-บรรยาย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต(ต่อ)
-ถาม-ตอบ
-นาเสนอ
-จัดทาแผนปฏิบัติการ
- เตรียมความพร้อม
- กิจกรรมนันทนาการ
- ทบทวนกิจกรรมวันวาน
- ทบทวนวันวาน
- การบริหารโครงการ บริหารสัญญา
- บรรยายประกอบสื่อ
และบริหารหนี้
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11.00 – 12.00 น. -การสร้างวินัยทางการเงิน
(1 ชั่วโมง )

- บรรยายประกอบสื่อ

12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - ทดสอบความรู้หลังอบรม
- สรุปภาพรวมการฝึกอบรม
- ประเมินผลการฝึกอบรม
- กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ ตั้งปณิธาน
- มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม
- ปิดการฝึกอบรม

- ทดสอบความรู้
- ประเมินผลการอบรม
- มอบประกาศนียบัตร
- พิธีปิดการฝึกอบรม
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แผนการสอน
วิชาปรับฐานการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความประทับใจ,สร้างความคุ้นเคย,สร้างบรรยากาศ และปรับสภาพอารมณ์ พื้นฐานความรู้ ก่อนการ
ฝึกอบรม
วิธีการ : นันทนาการ /ทดสอบความรู้
กิจกรรมการเรียนรู้:
วัน/ เวลา
ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ
สื่อ / อุปกรณ์
วันที่หนึ่ง

ละลายพฤติกรรม
-วิทยากรละลายพฤติกรรมผู้เข้าอบรมโดยการร้องเพลง และท่าทาง
ประกอบ
- วิทยากรให้ผู้เข้าอบรม ปรบมือ ๕ ครั้ง พร้อมชูกาปั้นขวา
แตะที่หัวใจ แล้วชูไปข้างหน้าพร้อมเปล่งเสียงคาว่า “เราทาได้” การ
ที่คนเรามีความเชื่อว่า “เราทาได้ จะเป็นการสร้างพลังว่า“เรา ทา
ได้”
หาความคาดหวัง
- วิทยากร ค้นหาความคาดหวังจากผู้เข้ารับการอบรม
ใน ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. ความคาดหวังที่มีต่อการฝึกอบรม
๒. ความคาดหวังต่อเพื่อน
๓. ความคาดหวังต่อวิทยากร
- วิทยากร แจกบัตรคา ๓ สีๆ ละ ๑ ประเด็น คาถามพร้อม ปากกา
เคมี ให้ตอบสีละ ๑ ประเด็น
- วิทยากรเก็บบัตรคาสรุปเป็น MindMapping หรือใช้วิธีโยนตุ๊กตา
ให้ผู้เข้าอบรม รับไปเรื่อย ๆ เมื่อเป่านกหวีดสัญญาณหยุด ตุ๊กตาอยู่
ที่ ใครจะต้องเป็นคนตอบคาถาม แล้วสรุปเป็น MindMapping
กาหนดกติกา
- วิทยากร ค้นหากติกาการอยู่ร่วมกันระดมความคิด และจด บันทึก
ลงในฟลิปชาร์ท
- นากติกาไปติดหน้าห้องฝึกอบรม หรือ บริเวณที่ทุกคนเห็นได้ง่าย

- เพลง /เกม
- บัตรคา
- ปากกาเคมี
- กระดาน
- ตุ๊กตา
- นกหวีด
- กระดาษฟลิปชาร์ท
- กระดาษกาวย่น
-ลูกอม ๖ สี
- MindMapping
- แบบทดสอบความรู้
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วัน/ เวลา

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

แบ่งกลุ่ม
- แบ่งผู้เข้าอบรมฯ เป็น ๖ กลุ่ม โดยวิธีการนับ ๑-๖ หรือ แจก
ลูกอม ๖ สี เมื่อได้กลุ่มแล้วให้ตั้งชื่อกลุ่ม คัดเลือก ประธานฯ
เลขานุการกลุ่ม และตัวแทนที่จะนาเสนอผลงาน ในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนันทนาการ
ทดสอบพื้นฐานความรู้
- วิทยากรทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรมของผู้เข้าอบรม
- วิทยากรตรวจแบบทดสอบของผู้เข้าอบรมทุกคน และนาผล
คะแนนไว้เปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังการอบรม
สรุป
วิทยากร สรุปความคาดหวัง กติกาการอยู่ร่วมกัน หน้าที่ของกลุ่ม
ต่าง ๆ การทดสอบและสรุปเชื่อมโยงสู่การฝึกอบรมตามหลักสูตร
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แผนการสอน
วิชาการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการมีความรู้ ความเข้าใจ ถึง แนวคิด/หลักการ วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วิธีการ : บรรยาย แลกเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนรู้:
วัน / เวลา
วันที่หนึ่ง
(1 ชั่วโมง30
นาที)

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

ขั้นนา
- วิทยากรนาเข้าสู่บทเรียนและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ โดยใช้เพลงประกอบท่าทาง หรือใช้เกม
ขั้นดาเนินการ
- วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน
ให้การส่งเสริมสนับสนุนในประเด็น ดังนี้
แนวคิด
แนวคิดที่ ๑ การรวมคนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แนวคิดที่ ๒ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน
แนวคิดที่ ๓ การนาเงินทุนไปลงทุน
แนวคิดที่ ๔ การลดต้นทุนในการครองชีพ
หลักการ
๑.ความเป็นเจ้าของ
๒.การพึ่งตนเอง
๓.หลักคุณธรรม ๕ ประการ
๔.หลักการควบคุมกันเอง
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนาคน
๒.เพื่อพัฒนาสังคม
๓.เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

- เพลง
- เกม
- สื่อประกอบการบรรยาย
- วีดีทัศน์
- เอกสารแนวทางการดาเนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- คอมพิวเตอร์
- โปรเจคเตอร์
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วัน / เวลา

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ
แนวทางการดาเนินงาน

สื่อ / อุปกรณ์

แนวทางการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น ไปตามแนวทางของ
กรมการพั ฒ นาชุม ชน เช่ น โครงสร้างคณะกรรมการ
สมาชิ ก ระเบี ย บข้ อ บั งคั บ การบริห ารจั ด การเงิน ทุ น
การทาบัญชี การจัดสวัสดิการ กิจกรรมของกลุ่มเป็นต้น
กิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)
- วั ตถุ ป ระสงค์ หลั ก การ ประโยชน์ รูปแบบกิจ กรรม
เครือข่าย และการจั ดตั้ง/การบริห ารจัดการเครือข่าย
กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ขั้นสรุป
- วิ ท ย าก รส รุ ป ก ารด า เนิ น งาน ก ลุ่ ม อ อ ม ท รั พ ย์
เพื่ อการผลิ ตและกิจ กรรมเครือข่าย ตามแนวทางของ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน โดยเน้ น ย้ าหลั ก คุ ณ ธรรม
๕ ประการ และการน าความรู้ ที่ ได้ รั บ ไปปรั บ ใช้ กั บ
กลุ่มของตนเองให้เกิดความสาเร็จต่อไป
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แผนการสอน
วิชาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตให้ประสบผลสาเร็จ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้หลัก/วิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตที่ประสบผลสาเร็จ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มของตนเอง
๓. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการทางานให้ไปสู่ความสาเร็จ
วิธีการ : บรรยาย แลกเปลี่ยน เรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมการเรียนรู้ :
วัน / เวลา

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

วันที่หนึ่ง/วันที่สอง ขั้นเตรียม

- เพลง

(1ชั่วโมง๓๐นาที)

- เตรียมความพร้อม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยใช้เพลง
ประกอบท่าทาง หรือใช้เกม

- เกม

- วิทยากรเกริ่นนาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

- วีดีทัศน์

ขั้นดาเนินการ
- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตให้ประสบผลสาเร็จโดยวิทยากรบรรยายหรือบอกเล่า
ในประเด็น

- Power Point
- เอกสารแนวทาง
การดาเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต

๑) การก่อเกิดของกลุ่ม
๒) หลักและวิธีการบริหารจัดการกลุ่ม
๓) กิจกรรมของกลุ่ม
๔) แนวคิด/วิธีการพัฒนากลุ่มสู่ความสาเร็จ
๕) ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๖) ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วัน / เวลา

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

- วิทยากรให้เรียนรู้ดูเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นระเบียบ
ข้อบังคับแผนการดาเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยงทะเบียนบัญชี
- วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร
จัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ขั้นสรุป
- วิทยากรสรุปแนวทาง/วิธีการการบริหารจัดการกลุ่มให้ประสบ
ผลสาเร็จโดยเชื่อมโยงกับแนวคิด/หลักการและแนวทางของ
กรมการพัฒนาชุมชน
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แผนการสอน
วิชาการบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อ
การผลิต
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้ไปปรับใช้ในการจัดตั้งหรือบริหารกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์
เพือ่ การผลิตของกลุ่มตนเอง
วิธีการ : บรรยาย/ บอกเล่าเรื่อง/ แลกเปลี่ยน /ปฏิบัติจริง
กิจกรรมการเรียนรู้:
วัน / เวลา
ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ
สื่อ / อุปกรณ์
วันที่สอง/สาม

ขั้นนา

- สื่อประกอบการ บรรยาย

(7 ชั่วโมง)

- เตรียมความพร้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้โดยใช้
เพลงประกอบท่าทาง หรือใช้เกม

- วีดีทัศน์

- ทบทวนวันวานโดยให้ตัวแทนกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย
ทบทวนกิจกรรม/ความรู้ของวันวาน

- ปากกาเคมี
- กระดาษฟลิบชาร์ท

ขั้นดาเนินการ

- แบบฟอร์มจัดทาแผนปฏิบัติ
การ

- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด/วัตถุประสงค์ ประโยชน์
ของการจัดตั้งกิจกรรมเครือข่าย รวมถึงวิธีการ จัดตั้งและ
บริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

- ทะเบียน/เอกสาร ที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเครือข่าย
ของกลุ่ม

- วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจกรรม
เครือข่ายของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในประเด็น
ดังนี้
- แนวคิด /ขั้นตอนการจัดตั้ง

- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่
ใช้ดาเนินงานกิจกรรม
เครือข่าย
- กิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มฯ

- แนวทาง/วิธีการการบริหารจัดการ
- ปัญหาอุปสรรควิธีการป้องกัน/แก้ไข
- ปัจจัยความสาเร็จ และข้อพึงระวัง
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วัน / เวลา

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

- วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมเข้าเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้กิจกรรม
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๑) วิทยากรชี้แจงการแบ่งฐานการเรียนรู้ และแจกใบงาน
อธิบายประเด็นการเรียนรู้
๒) วิทยากรประจาฐานการเรียนรู้ อธิบายวิธีการ/ขั้นตอน หรือ
สาธิตการดาเนินงานหรือ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ซักถาม หรือ ทดลองปฏิบัติ
- วิทยากรให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลการเรียนรู้กิจกรรม
เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และ
วิธีการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดตั้งและบริหารจัดการกิจกรรม
เครือข่าย
- ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติจัดทาแผนปฏิบัติการ
และสุ่มให้ตัวแทนกลุ่มนาเสนอ
ขั้นสรุป
- วิทยากรสรุปการบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตในภาพรวมทั้งหมด และให้ ข้อคิดในการ
นาไปปรับใช้ และให้กาลังแก่ผู้เข้าอบรมในการที่จะจัดตั้งหรือ
บริหารกิจกรรมเครือข่ายให้ประสบผลสาเร็จ
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

แผนการสอน
วิชาการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสูค่ วามเข้มแข็ง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
วิธีการ : บรรยายประกอบสื่อ /ฝึกปฏิบัติจริง
กิจกรรมการเรียนรู้ :
วันที่
ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ
สื่อ / อุปกรณ์
(วันที่หนึ่ง/สอง)
(5ชั่วโมง)

เตรียมความพร้อมนาเข้าสู่บทเรียน

- สื่อประกอบการ บรรยาย

- วิทยากรเชื่อมโยงการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตามแนวคิด หลักการ แนวทางของ
กรมการ พัฒนาชุมชน (ตามเนื้อหาประกอบ)

- แบบประเมินศักยภาพกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลัก
ธรรมาภิบาล

การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลัก - แบบจัดทาแผนพัฒนากลุม่
ธรรมาภิบาล
- ปากกา
- วิทยากรให้ความรู้เรื่องการประเมินศักยภาพ
- กระดาษ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๔ ด้าน 21 ตัวชีว้ ัด โดยใช้วธิ ี
บรรยายประกอบสื่อ
- วิทยากรแจกแบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตามหลักธรรมภิบาล ให้ผู้เข้าอบรมประเมิน
ศักยภาพกลุ่มตนเอง (ฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้แบบประเมิน
ศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประเมินกลุ่มตนเอง)
- วิทยากรสรุปและแนะนาการนาผลการประเมินไปใช้ใน
การจัดทาแผนพัฒนากลุ่ม
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วันที่

ประเด็น / เนื้อหา / วิธีการ

สื่อ / อุปกรณ์

การจัดทาแผนการพัฒนากลุ่ม
- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนการพัฒนากลุ่ม
โดยการบรรยายประกอบสื่อ
- วิทยากรสรุปเชื่อมโยงผลการประเมินศักยภาพ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมภิบาลไปสู่การ
จัดทาแผนพัฒนากลุ่ม
- วิทยากรแจกแบบจัดทาแผนพัฒนากลุ่มฯ ให้ผู้เข้า
อบรมฝึกปฏิบัติจัดทาแผนพัฒนากลุ่มฯ
- ให้เลือกตัวแทนผู้เข้าอบรมนาเสนอผลการจัดทา
แผนการพัฒนากลุ่ม
สรุป
วิทยากรสรุปวิธีการ/แนวทางการพัฒนากลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตให้เกิดความเข้มแข็ง
การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้
- วิทยากรบรรยายประกอบสื่อให้ความรู้เรื่องการบริหาร
- Power point
โครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา
สรุป
วิทยากรสรุปและแนะนาการนาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ
การสร้างวินัยทางการเงิน
- วิทยากรบรรยายประกอบสื่อให้ความรู้เรื่องการสร้างวินัย
ทางการเงิน
- Power point
- วิทยากรแจกแบบสารวจรายได้และค่าใช้จ่ายให้ผู้เข้ารับการ - แบบสารวจรายได้และ
อบรมกรอกข้อมูล
ค่าใช้จ่าย
- ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ผลการสารวจรายได้และค่าใช้จ่าย
- ปากกา
สรุป
- กระดาษ
วิทยากรสรุปและให้ข้อเสนอแนะการนาองค์ความรู้ไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันและให้คาปรึกษาแนะนา/ถ่ายทอดแก่สมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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เนื้อหาประกอบหลักสูตร
กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
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การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกิจกรรมเครือข่าย
กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยศาสตราจารย์
ดร.ยุวัฒ น์ วุฒิ เมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒ นาชุมชนได้เริ่มดาเนินการครั้งแรก ๒ แห่ง ณ ตาบลขัวมุง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ และตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๑๗ และถือวันที่ ๖ มีนาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด ของสหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนี่ยน และ
สิ น เชื่ อเพื่ อการเกษตร โดยใช้ “เงิน เป็ น เครื่องมือ ในการพั ฒ นาคน” ท าให้ ค นมีคุ ณ ธรรม มี การช่ว ยเหลื อ เกื้ อกู ล
เอื้ออาทร แบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกัน ตามวิถีทางประชาธิปไตย มีการรับฟังความ
คิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่ เคารพในกฎกติกาที่มาจากข้อตกลงร่วมกัน เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนของ
ตนเอง เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ทาให้ชุมชนมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเป็น
ของตนเอง ลดการพึ่งพาแหล่งทุน จากภายนอกชุมชน และสาคัญที่สุดคือ เป็นการฝึกคนให้ มีความอดทน มีสัจจะ
มีระเบียบวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล มีความเหมาะสม พอประมาณกับตนเองและครอบครัว
เป็ น การสร้ างภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ ครอบครั ว และชุ ม ชนตามหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวของประชาชน เพื่อช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล้วนามาสะสมทีละเล็กทีละน้อย เป็นประจาสม่าเสมอ เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม”
เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจาเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ ในการลงทุนประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของตนเอง
และครอบครัว กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จึงเป็นกลไกสาคัญในกระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทาให้เกิด
การพั ฒ นาชุ ม ชนครอบคลุ ม ในหลายๆมิ ติ ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย การพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรม วิถี การดารงชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเป็นรากฐาน
ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กิจกรรมพื้นฐานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย
๑. การดาเนินการทางการเงิน
ส่งเสริมให้สมาชิกนาเงินมาออมทรัพย์ในรูปของเงิน ค่าหุ้น โดยจะต้องมาสะสมเงิน หุ้นอย่างสม่าเสมอ เรียกว่า
“เงินสัจจะสะสม” เพื่อเป็นกองทุนสาหรับสมาชิก ที่เดือดร้อนให้กู้ยืมเมื่อถึงคราวจาเป็น สมาชิกต้องมีหน้าที่นาเงินมา
ฝากไว้กับกลุ่ม เป็นเงินที่นอกเหนือจากการสะสมของสมาชิก เพื่อเป็นการระดมทุน และสมาชิก จะได้รับผลตอบแทน
ในรูปแบบดอกเบี้ย
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๒. การดาเนินธุรกิจ(กิจกรรมเครือข่าย)
เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นของชุ ม ชน เช่ น ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด ยุ้ ง ฉาง
ปั๊มน้ามัน ลานตากผลผลิต โรงสีข้าว กองทุนปุ๋ย ชีวภาพ เป็นต้น เป็นการฝึกหัดการดาเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม โดย
มุ่งหวังผลกาไร เพื่อนาไปดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกกลุ่มและชุมชน นอกจากนี้กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตยังสนับสนุน เงินกู้ให้กับสมาชิกที่เป็นชาวบ้านในชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นาไปเป็นเงินทุนในการลงทุนในการ ประกอบอาชีพและในศูนย์สาธิตการตลาดเป็นแหล่ง
กระจายสินค้า OTOP ในพื้นที่
3. การจัดสวัสดิการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องน าเงินจากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี มาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนการศึกษา ทุนสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงต้องส่งเสริม สมาชิกในการพัฒนาอาชีพให้
เกิดรายได้ โดยกลุ่มมีบทบาทด้านการสนับสนุน เงินทุน รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยมั่นคง
กิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน)
หมายถึ ง กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ห รื อ การลงทุ น ของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เพื่ อ การผลิ ต
อันประกอบด้วย กิจกรรมทางการผลิต กิจกรรมทางการขายผลผลิต กิจกรรมการซื้อ -ขาย การบริการ และการบริโภค
ของชุมชน จะเห็นได้ว่าได้ว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีความเข้มแข็งจะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองและสามารถ
ขยายการลงทุนหรือขยายกิจการ โดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพื่อยกระดับ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ดังนั้น ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อให้กิจกรรมเครือข่ายประสบความสาเร็จ ควรมีขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1. ค้นหาความต้องการของตลาด
การจะดาเนินกิจกรรมเครือข่าย กลุ่มจะต้องทราบความต้องการสินค้าและบริการของสมาชิกและคนใน
ชุมชน ความได้เปรียบทางด้านการผลิ ต หรือการแข่งขันเพราะชุมชนแต่ล ะพื้นที่มีความได้เปรียบทางทรัพยากรที่
แตกต่างกัน นั้นคือกลุ่มควรตระหนักว่าจะนาทรั พยากรของชุมชนที่มีอยู่มาผลิตสินค้าอะไรเพื่อสนองความต้อการและ
เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและชุมชนได้มากที่สุด
2. เลือกวิธีการผลิตสินค้าหรือบริการที่เหมาะสม
การดาเนินกิจกรรมเครือข่ายจะต้องทราบว่าผู้ที่ลงมือผลิตมีใครบ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีใคร
บ้าง จึงควรให้ผู้มีความสามารถเป็นผู้ลงมือผลิตอันประกอบด้วย ที่ดิน แรงงาน และทุนที่ใช้ในการดาเนินงาน
3. ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
การดาเนินกิจกรรมเครือข่ายจะต้องทราบว่าควรขายสินค้าให้กับใคร และลูกค้าจะซื้อสินค้าของเราได้อย่างไรซึ่ง
ลูกค้าอาจแบ่งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ หรือลู กค้าในชุมชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าและความต้องการ
สินค้า จะเป็นตัวกาหนด เช่นกรณีผ้าทอเกาะยอ ลูกค้าเป็นคนนอกชุมชน กรณีปั๊ มน้ามันลูกค้าจะเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
คนในชุมชน สาหรับการเข้าถึงลูกค้านั้น สามารถแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยลูกค้าปลีกคือลูกค้ารายย่อยที่
ซื้อสินค้าเพื่อนาไปบริโภคเอง และลูกค้าส่ง คือ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าในปริมาณมากเพื่อนาไปขายต่อ
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4. กาหนดรูปแบบที่เหมาะสม
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินกิจกรรมเครือข่าย แบ่งเป็น 1) กลุ่มที่ไม่เป็นทางการคือไม่มีการจดทะเบียนตาม
กรอบกฎหมายใด ๆ เช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจะมีความเป็นอิสระในการดาเนินงาน แต่ไม่สามารถทานิติกรรม
ในนามของกลุ่มได้ ข้อเสียของกลุ่มดังกล่าวคือระดมทุนได้น้อย ข้อดีคือการบริหารงานภายในกลุ่มมีความคล่องตัว
เนื่องจากสมาชิกบริหารงานภายในกลุ่ม 2) กลุ่มที่เป็นทางการ คือ กลุ่มที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ
เช่นวิสาหกิจชุมชน ข้อเสียคือการบริหารงานมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและมีความล้าช้า ส่วนข้อดีคือการระดมทุน
สามารถทาได้รวดเร็ว
ปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมเครือข่าย(ธุรกิจชุมชน)
1. ความเข้าใจของสมาชิก สมาชิกจะต้องเข้าใจในความแตกต่าง ขอบเขต และข้อจากัดของกลุ่มในการ
ดาเนินกิจกรรมเครือข่าย
2. ความต้องการและเป้าหมายของการดาเนินกิจกรรมเครือข่าย ซึ่งบางกลุ่มอาจดาเนินกิจกรรมเครือข่าย
พอได้กาไรแค่พออยู่พอกินหรือสามารถแก้ปัญหาให้กับสมาชิก เช่นกิจกรรมเครือข่ายเกี่ยวกับการเกษตร
หรือปศุสัตว์ บางกลุ่มอาจมีเป้ าหมายคือกาไร เพื่อนาผลกาไรมายกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิก ให้ มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
3. เงินทุน เพราะเงินทุนเป็นปัจจัยหนึ่งที่กาหนดความสาเร็จของกิจกรรมเครือข่าย ดังนั้นการดาเนินกิจกรรม
เครือข่าย ควรเริ่มจากกิจการเล็กไปใหญ่ ค่อยๆ สะสมเงินทุนจากสมาชิกเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เกิด
กับธุรกิจ
4. ทรัพยากรบุคคล ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความรู้ ความสามารถทั้งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยาการ
สมัยใหม่ ทั้งนี้จะต้องเป็นคนที่รักงานในชุมชน ขอบงานท้าทาย มีความเสียสละ ไม่หวังผลตอบแทนมาก
เกินไป
5. การมีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชน เป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการจัดตั้งกิจกรรมเครือข่าย ถ้าสมาชิกไม่
ร่วมมือการดาเนินกิจกรรมเครือข่ายก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยที่สมาชิกควรมี 4 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมทา และร่วมรับผิดชอบ
.
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การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การจั ด ตั้ งกิ จ กรรมเครื อ ข่ า ยกลุ่ ม ออมทรัพ ย์ เพื่ อ การผลิ ต (ธุร กิ จ ชุ ม ชน) เป็ น การลงทุ น ด าเนิ น กิ จ กรรม
ที่มีความเสี่ยง ดังนั้นการจัดตั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน ซึ่งมีข้อควรพิจารณา ดังนี้
๑. เหตุผลความจาเป็นและสภาพก่อนจัดตั้ง
ควรพิจารณาแยกเป็นข้อๆ เพื่อให้มองภาพชัดเจน เข้าใจง่าย
ตัวอย่าง กรณีกู้ยืมเงินมีเหตุผลความจาเป็นและสภาพก่อนจัดตั้ง ดังนี้
(๑) สมาชิกขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
(๒) ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอ สาหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน หรือ
ปลดเปลื้องหนี้สิน
(๓) ครัวเรือนสมาชิกมีหนี้สินซ้าซ้อน
(๔) ชุมชนยังขาดทักษะการบริหารจัดการเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตัวอย่าง กรณีโรงสีข้าว มีเหตุผลความจาเป็นและสภาพก่อนจัดตั้ง ดังนี้
(๑) ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ทาให้ชาวนาขายข้าวเปลือกราคาถูก แต่ต้องซื้อข้าวสารราคาแพง
(๒) ในพื้นที่ห่างไกล ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวไปโรงสี
(๓) ถูกเอารัดเอาเปรียบจากโรงสีเอกชน
๒. ประโยชน์ที่สมาชิกและชุมชนได้รับ
ตัวอย่าง กรณีกู้ยืมเงินมีประโยชน์ที่สมาชิกและชุมชนได้รับ ดังนี้
๑) มีแหล่งเงินทุนภายในชุมชนให้กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของครัวเรือน
โดยยึดหลักความไว้วางใจ
๒) สร้างวินัยการเงินเพื่อลดปัญหาหนี้สินซ้าซ้อนของครัวเรือน
๓) ส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมให้ชุมชนได้ช่วยเหลือ
กันเอง โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
ตัวอย่าง กรณีโรงสีข้าวมีประโยชน์ที่สมาชิกและชุมชน ได้รับ ดังนี้
๑) แก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าว
๒) ลดภาระค่าขนส่งข้าวไปโรงสี
๓) ทาให้ค่าใช้จ่ายลดลง ได้ปริมาณข้าวตามจริง
๔) เกษตรกรมีข้าวสารบริโภค ขาย ในชุมชน
๕) มีการบริการอานวยความสะดวกในการสีข้าวให้สมาชิกและชุมชน
๖) มีการซื้อข้าวเปลือกมาสีเพื่อการจาหน่ายผลผลิตและแจกจ่ายผู้มีรายได้น้อย
๗) มีการพัฒนาศักยภาพการทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมเชิงคุณธรรม
๘) มีแหล่งรับซื้อข้าวปลอดภัยในชุมชน
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๓. ประเด็นขั้นตอนการจัดตั้ง
ความพิจารณาแยกเป็นข้อๆ เพื่อให้มองเห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่าย เริ่มตั้งแต่สภาพก่อนจัดตั้ง จนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่าง กรณีโรงสีข้าวมีขั้นตอนการจัดตั้ง ดังนี้
๑) ประชุมประชาคม ราษฎรในชุมชน เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลในชุมชน
๒) จัดตั้งกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม จัดหางบประมาณในการดาเนินกิจกรรม โดยขอสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนในชุมชน
๓) เลือกคณะกรรมการบริหาร
๔) จัดทาระเบียบข้อบังคับของโรงสี
๕) เตรียมประสานงาน ดาเนินการ ด้านการจัดเตรียมความพร้อม
๖) ศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวกับ ขั้น ตอนการสีข้าว และเทคนิคการบริ ห ารจัดการกลุ่มให้ มีประสิทธิภ าพทาการ
เชื่อมโยงกิจกรรมของกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง
ตัวอย่าง กรณียุ้งฉาง มีขั้นตอนการจัดตั้ง ดังนี้
๑) ประชุมประชาคม ราษฎรในชุมชน เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลในชุมชน
๒) จัดตั้งกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม จัดหางบประมาณในการดาเนินกิจกรรม โดยขอสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน
และประชาชนในชุมชน
๓) เลือกคณะกรรมการบริหาร
๔) จัดทาระเบียบข้อบังคับของยุ้งฉาง
๕) เตรียมประสานงาน ดาเนินการ ด้านการจัดเตรียมความพร้อม
๖) ดาเนินการปฏิบัติ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานยุ้งฉาง และเทคนิคการบริหารจัดการกลุ่มฯ
ให้มีประสิทธิภาพ
๔. เงินทุน
ที่มาของเงินทุนตั้งต้น แหล่งเงินทุน จานวนเงินทุนหมุนเวียน การจัดสรรเงิน เพื่ อจัดซื้อ-คัดเลือกสินค้าและ
วัตถุดิบ
๕. โครงสร้างคณะกรรมการและการควบคุมกากับดูแล
โครงสร้างคณะกรรมการอาจประกอบด้วยคณะกรรมการชุดใหญ่ คณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ และแสดงถึงบทบาท อานาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย วิธีการลงมติ การชี้ขาด การสั่งการ การควบคุม
บังคับบัญชา
ตัวอย่าง กรณีคณะกรรมการบริหารจัดการโรงสีข้าวแบ่งคณะกรรมการบริหารออกเป็น ๕ ฝ่าย ได้แก่
๑) ฝ่ายการผลิต มีหน้าที่ ติดต่อประสานงานและวางแผนในการผลิตข้าวเปลือก แปรรูปผลผลิต
๒) ฝ่ายจัดซื้อ มีหน้าที่วางแผนการจัดซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิก ควบคุมการเบิกจ่ายข้าวเปลือกให้ฝ่ายผลิต
๓) ฝ่ายการตลาด มีหน้าที่วางแผนการตลาด ติดต่อประสานงานกับชุมชนภายนอกและหน่วยงานที่มีความ
สนใจ ติดต่อลูกค้า ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมกิจกรรมแสดงสินค้าจัดส่งสินค้า ทั้งขายตรงและขาย
ปลีก ติดต่อพ่อค้าคนกลาง
๔) ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ จัดทาบัญชีรายรับ รายจ่ าย ทั้งหมด และควบคุมเรื่องการเงิน จัดสรรปันผลสวัสดิการ
ต่าง ๆ แก่สมาชิกในชุมชนอย่างเป็นธรรมให้เป็นไปตามระเบียบ
๕) ฝ่ า ยตรวจสอบ มี ห น้ า ที่ ตรวจสอบการเงิ น สต๊ อ กสิ น ค้ า ตรวจสอบให้ ก ลุ่ ม ด าเนิ น งานเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
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๖. บุคลากร
วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค ลากร ฝึ ก อบรมทั ก ษะในงาน วิ ธี ยึ ด เหนี่ ย วน้ าใจกั น เงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทน
จัดการบริหารงานบุคคล ตามหลักระบบอุปถัมภ์หรือระบบคุณวุฒิ
๗. ผลผลิต
การจั ดเก็บ ข้อมูล หมวดหมู่สิ น ค้า ระบบเก็บข้อมูล ลู กค้า รายการขายสดแต่ละวัน รายการสิ นค้าคงเหลื อ
รายการสินค้าขาดดี-ไม่ดี รายการควบคุมลูกหนี้ การตรวจสอบ-ควบคุมคุณภาพ
๘. การคานวณต้นทุน-ผลกาไร- การจัดแบ่งผลกาไร
ตัวอย่าง กรณีการจัดแบ่งผลกาไรของโรงสีข้าว โดยคานวณเงินจากร้อยละของเงินเฉลี่ยคืนเป็นรายเดือนแก่
ผู้ ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ เป็ น สมาชิ ก ร้ อ ยละของเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ส มาชิ ก ตามจ านวนหุ้ น หรื อ เงิ น ปั น ผลให้ ส มาชิ ก
กลุ่ม/กองทุนชุมชนที่จัดตั้งตามจานวนหุ้น
๙. เครื่องจักร
แหล่งซื้อหากาลังการผลิตของเครื่องจักร การติดตั้งและซ่อมบารุงรักษา
๑๐. ตลาด
วิธีหาตลาดรับซื้อ แหล่งจัดจาหน่าย การกระจายสินค้า วิธีส่งเสริมการขาย-เพิ่มยอดขาย
๑๑. สถานที่ดาเนินการ-จัดจาหน่าย-แหล่งวัตถุดิบ
เหตุผลที่เลือกอาจพิจารณาว่าสถานที่นี้มีข้อได้เปรียบดีกว่าแหล่งอื่นอย่างไร
๑๒. ทะเบียน เอกสารบัญชีและอุปกรณ์ที่จาเป็น
ลักษณะของกิจกรรมที่ดาเนินการ เช่น กรณีกู้ยืมเงินต้องมีทะเบียนคุมสินค้า คุมลูกหนี้ และคุมเจ้าหนี้ กรณี
ศูน ย์ส าธิตการตลาด ต้องมีทะเบี ย นซื้อสิน ค้าของสมาชิก บัญ ชีรับ -จ่ายรายวัน บั ญชีเงินสด-บัญ ชีเงินฝาก
ธนาคาร(ส.) บัญชีรายได้และหนี้สิน(ร.) บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน(จ.) งบกาไร-ขาดทุน และงบดุล ซึ่งแต่ละ
ทะเบียน เอกสาร หรืออุปกรณ์ มีวิธีการใช้ประโยชน์และเก็บรักษาแตกต่างกัน และสนับสนุนกันอย่างไรบ้าง
๑๓. เวลาเปิด-ปิดทาการ
เหตุผลที่เลือกช่วงเวลาดังกล่าว
๑๔. ข้อจากัด
การดาเนินกิจกรรมภายใต้สถานะ สภาพแวดล้อม ประชากร ทรัพยากร ลักษณะนิสัย งบประมาณที่มีจากัด
หรือระเบียบกฎหมายที่มีผลบังคับ ซึ่งเป็นข้อจากัด กลุ่มออมทรัพย์ฯต้องพบกับอะไรบ้าง
๑๕. ข้อป้องกันและการแก้ไข
กรณียังไม่เกิดปัญหาแต่เป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาภายหลังเกิดปัญหาแล้วมีข้อแก้ไขอย่างไรได้ผลดีอย่างไร
๑๖. ข้อที่ควรรู้
จุ ด สั งเกตตรวจจั บ ทุ จ ริต พฤติ ก รรมส่ อ ทุ จริต ของผู้ เกี่ ยวข้ องความจาเป็ น ของหลั ก ทรัพ ย์ค้ าประกั น ท าเล
ดาเนินการที่เหมาะสม ได้สารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ สินค้า หรือความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
หรือไม่
๑๗. เทคนิคการทางาน
การสื่อความเข้าใจ (ด้วยถ้อยคา ภาษา เช่น พูด เขียนหรือไม่ใช้ถ้อยคา เช่น เครื่องหมายและสัญญาณ) วิธีการ
จูงใจการวินิจฉัยสั่งการ (โดยสามัญสานึกหรือเหตุผล) วิธีดาเนินงานที่ได้ผลดี เช่น ลดต้นทุน ลดความผิดพลาด
ลดแรงงาน ลดเวลา หรือการจัดร้านค้าให้น่าสนใจ
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๑๘. การจัดการความรู้
วิธี/ประสบการณ์ที่ได้ขุดค้น และรวบรวมความรู้ จัดหมวดหมู่ สื่อสารถ่ายทอดความรู้แบบรุ่นสู่รุ่นแบบตัวต่อตัว
การจัดกิจกรรมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยุกต์ใช้
ความรู้
๑๙. สรุปประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน
ประเมินสถานการณ์ของกิจกรรมที่ดาเนินการด้วย SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพ แยกเป็น
- จุดแข็ง (Strengths) ปัจจัยภายในที่สนับสนุนให้ดาเนินกิจกรรมอยู่ได้
- จุดอ่อน (Weaknesses) สภาพปัญหาภายในที่เกิดขึ้นและยังแก้ไขไม่ได้
- โอกาส (Opportunities) ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
- อุปสรรค (Threats) ภายคุกคามจากภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมจัดการได้เลย
ตัวอย่างแผนปฏิบัติการ
การดาเนินกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การดาเนินกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มควรมีการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในในประเด็น ดังนี้
๑) ชื่อกิจกรรม
๒) เหตุผลความจาเป็น สภาพก่อนจัดตั้ง สภาพปัญหา ความต้องการ ทรัพยากรทีม่ ีในพื้นที่
๓) ระบุความต้องการแก้ปัญหา หรือการดาเนินภารกิจ และความสาคัญ
๔) ระบุความจาเป็นเร่งด่วนและความสาคัญ
๕) ระบุนโยบาย/แผนงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เกี่ยวข้อง
๖) วัตถุประสงค์กิจกรรม
๗) กลุ่มเป้าหมาย
๘) พื้นที่การดาเนินงาน
๙) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๐) ขั้นตอนการดาเนินงาน
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เนื้อหาประกอบหมวดวิชา
การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตสู่ความเข้มแข็ง
(วิชาบังคับ)
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หมวดวิชาการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ความเข้มแข็ง (วิชาบังคับ)
การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
บทนา (การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามแนวคิด หลักการ แนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน)
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชน ในชนบทรวมตัวกันแก้ไขปัญหาขาด
แคลนเงินทุน และปัจจัยต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพด้วยตนเอง โดยการฝึก ฝนให้ประชาชนรู้จักประหยัดอด
ออมเก็บสะสมเงินทุนที่เหลือจากการใช้จ่าย มาฝากไว้กับกลุ่มเป็นประจาและสม่าเสมอเพื่อเป็นทุนในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และหลักคุณธรรม
ของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่
9 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนน้อมนาหลักปรัชญาฯ ดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบในทั่วทุกภาคของประเทศ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนเพราะคนจนในชนบทถูกปิดล้อม
ด้วยวงจรแห่งความยากจน ดังนั้น การหาเงินมาเพื่อลงทุน จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นมาก การให้ชาวชนบทมารวมกลุ่ม ออมเงิน
แล้วกู้ไปทาทุนนั้น เป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง ซึ่งในสังคมปัจจุบัน เงินทุน เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาหมู่บ้าน ถ้า
ไม่มีเงินทุนชาวบ้านก็ยากที่จะทาอะไรได้ ดังนั้น การสะสมเงินทุน การสร้างกองทุนสาหรับหมู่บ้านจึงต้องเกิดขึ้นเพื่อนา
เงินไปพัฒนาหมู่บ้าน ไปส่งเสริมอาชีพ และช่วยเหลือต้านสวัสดิการต่าง ๆ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไม่เพียงแต่
จะสร้างแหล่งเงินทุนให้กับหมู่บ้าน แต่ยังเป็น “เงินทุนภายใน” เป็นแหล่งกู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ มีการช่วยเหลือ
สวัสดิการ ที่ประกันความเจ็บป่วยเท่านั้น หากแต่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มสินค้าของชาวบ้าน
มีการซื้อ-ขายด้วยราคาที่เป็นธรรม รวมทั้งลดการพึ่งพา “เงินทุนภายนอก” มีกระแสการเงินหมุนเวียนภายในหมู่บ้าน
คือความจาเป็น อย่างหนึ่งที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในระบบที่ชาวบ้านยังถูกอิทธิพลจากเศรษฐกิจ หรือการใช้เงินตรา
ครอบงาอยู่
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่ จะช่วยเหลือ
ตนเองและร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง ได้ด้วยตนเอง โดยวัตถุประสงค์ของการออมทรัพย์ก็เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
บุ ค คล คื อสมาชิ กและครอบครั ว ของสมาชิ ก ให้ ส ามารถสร้างครอบครัว ที่ มั่ น คงอัน จะส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาสั งคม
ในภาพรวมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนั้น วิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ให้มีประสิทธิ ภาพและบรรลุถึงเป้าหมาย
สูงสุดได้ พึงยึด แนวปฏิบัติ “รวมคน” หมายถึง รวมคนที่มีปัญ หาที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน มีจุดมุ่งหมาย
หรือเป้าหมายเดียวกัน สมัครใจที่จะร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา ไม่ใช่เป็นคนที่เข้ามา โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตน
ซึ่งนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ “พัฒนาคน” โดยแท้ และเมื่อมีการผนึกกาลังกันแล้ว จะเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่ม
ศั ก ยภาพของบุ ค คล ท าให้ เ กิ ด กลุ่ ม ที่ มี ลั ก ษณะเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น กล่ า วคื อ ช่ ว ยให้ เ พื่ อ นสมาชิ ก มี ร ายได้
มีความเป็นอยู่ดีขึ้น นี่คือการ “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
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แนวคิด หลักการ และวิธีการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นวิธีการระดมเงินออมและทรัพยากรอื่นของแต่ละบุคคลเป็น “เงินทุนกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต” นามาจัดสรรให้บริการกับสมาชิกในชุมชน เพื่อช่วยเหลือตนเองยามปกติและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันยามประสบปัญหา ด้วยความเอื้ออาทรโดยพฤติกรรม ความมีวินัยในการออมและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่าง
สมาชิก และเพื่อเป็นการพิทักษ์ปกป้องดูแลกันเองซึ่งจะลดโอกาสการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภายนอก ให้เหลือน้อย
ที่สุด เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมี ๒ ประเภท ดังนี้
๑. เงินทุนดาเนินการ
เป็นเงินทุนที่นาไปทากิจกรรมของกลุ่ม เช่น การให้กู้ยืม การบริหารศูนย์สาธิต การตลาด ยุ้งฉาง ธนาคารข้าว
เป็นต้น เงินจานวนนี้ได้มาจากเงินสะสมของสมาชิก เงินที่รับฝาก เงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หากสมาชิกผู้ใด
ลาออกจะต้อง คืนเงินสะสมแก่สมาชิกผู้นั้น
๒. เงินทุนสาหรับใช้เป็นค่าใช้สอย
เป็นเงินทุนสาหรับใช้จ่ายในการบริหารงานของกลุ่ม เช่น ค่าสมุด ดินสอ ปากกา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
ประสานงานต่าง ๆ เงินจานวนนี้ได้มาจากค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินจากการจัดสรรผลกาไรบางส่วนที่
ระบุให้นามาใช้ ในการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ การเก็บรักษาเงินทุนของกลุ่มทาได้โดยการฝากไว้กับธนาคาร แยกเป็น ๒ บัญชี คือ
- บัญชีฝากประจา ได้แก่ เงินสัจจะสะสมของสมาชิกและเงินบริจาคที่มี วัตถุประสงค์เป็นเงินทุนของกลุ่ม
- บัญชีเผื่อเรียก ได้แก่ เงินค่าสมัคร เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าปรับ ค่าบริการต่าง ๆ
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นองค์กรที่รวมเอาคนที่รู้จักเพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ในการช่วยเหลือ
ซึ่งกัน และกัน สิ่ งส าคัญ ที่จะทาให้ การ รวมตัวของสมาชิกเหนียวแน่น สามารถทาให้ กลุ่ มประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ คุณธรรมของสมาชิก ซึ่งมี ๕ ประการ ดังนี้
๑. ความซื่อสัตย์ต่อกัน
หมายถึง การสร้างสัจจะต่อตนเองในการประหยัด อดออมอย่างสม่าเสมอ และการซื่อสัตย์ต่อกลุ่มในการถือ
หุ้นหรือฝากเงินในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เมื่อกู้เงินไปแล้ว ก็ใช้คืนเงินตามสัญญา
๒. ความเสียสละ
หมายถึง ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปันสิ่งที่ดีให้ แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เช่น หากเพื่อนมีความเดือดร้อน
ก็จะให้เพื่อนได้กู้เงินก่อน ซึ่งการเสียสละนี้จะเป็นการ ผูกมิตรไมตรีระหว่างสมาชิก สร้างนิสัยให้เห็นแก่ประโยชน์ของ
ส่วนรวม
๓. ความรับผิดขอบ
หมายถึง การร่วมมือกับกลุ่มในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอต่อการบริห ารงานกลุ่ม ความรับ ผิดขอบ ดังกล่าวจะทาให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตสามารถแก้ปัญ หา
ของสมาชิกได้ อย่างมีพลัง
๔. ความเห็นอกเห็นใจ
หมายถึง เป็นความรู้สึกร่วมถึงความรู้สึกภายในใจของเพื่อนสมาชิก หากเกิด ความเข้าใจต่อกันแล้วจะทาให้
กิ จ กรรมที่ ท าร่ ว มกั น ทุ ก อย่ า งราบรื่ น ไปได้ ด้ ว ยดี ความเห็ น อกเห็ น ใจอาจแสดงออกด้ ว ยการกล่ า วค ารู้ สึ ก ที่ ดี
เช่นการให้กาลังใจ คณะกรรมการที่เสียสละแรงกายแรงใจมาทางานให้กับกลุ่ม เป็นต้น
๕. ความไว้วางใจกัน
หมายถึง การแสดงความรู้สึกทางบวกต่อความคาดหวังที่มีต่อการเข้าร่วม เป็นสมาชิกกลุ่ม เช่น การไว้วางใจ
เพื่อนสมาชิกที่กู้เงินไปว่านาเงินไปใช้ ในทางที่เป็นประโยชน์และจะนาเงินมาชาระคืนได้ ความไว้วางใจต่อการทาหน้าที่
ของคณะกรรมการ เป็นต้น ความไว้วางใจดังกล่าวจะนามาซึ่งความยุติธรรม ที่สมาชิกทุกคนจะได้รับบริการจากกลุ่ม
โดยเท่าเทียมกัน
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาเนินงานอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของคนในสังคมเดียวกัน
จึงจาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์และ กระบวนการในการดาเนินงานที่มั่นใจได้ว่า บุคคลที่เข้ามารวมกันในกลุ่มจะมี คุณสมบัติ
เหมาะสม สามารถร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนบรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ของกลุ่มได้อย่างดี สาระสาคัญของ
การเป็น สมาชิกกลุ่มจึงควร ประกอบไปด้วย การเป็นผู้ มีอ ายุตามเกณฑ์ที่เหมาะสม อยู่ในวงสังคมที่มีความสัมพันธ์
เดียวกัน มีความประพฤติดี มีศีลธรรม และมีความศรัทธา เห็นชอบ ในคุณค่าของการรวมกลุ่มออมทรัพย์ ที่จะมีต่อชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม ดังนั้น สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงแบ่งประเภทได้ ดังนี้
๑. สมาชิกสามัญ
ประกอบด้วยสมาชิกก่อตั้งที่มีความสนใจและศรัทธาในหลักการของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวนตัวกัน
จัดตั้งกลุ่มขึ้น และหมายรวมถึงสมาชิก ที่มีความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม แล้วได้ทดลองส่งเงินสัจจะตาม
วิธีการ ดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยทั่วไปหากทดลองสัจจะไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ก็ถือว่า มีสัจจะที่เชื่อถือได้สมควรเป็น
สมาชิกถาวรของกลุ่มต่อไป
๒. สมาชิกวิสามัญ
เป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี ประสงค์จะส่งเงินสัจจะและ
สมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยประธานกลุ่มเป็นผู้สมัคร ในนานของกลุ่ม
๓. สมาชิกพิเศษ (กิตติมศักดิ์)
เป็นบุคคลภายนอกชุมชนที่มีศรัทธาและมีควานสนใจ สมัครเข้าเป็นสมาชิก กลุ่ม นาเงินนาฝากไว้ แต่ ไม่มีสิทธิ
กู้ยืมเงินจากกลุ่ม ได้แก่ บุคคลจากหมู่บ้าน/ตาบล อื่น ข้าราชการทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่
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กลุ่ มออมทรั พ ย์ เพื่ อการผลิ ต เป็ นกิ จการที่ สมาชิ กร่ วมมื อกั นท างาน ซึ่ งเป็ นการท างานกั บคนหมู่ มาก

จึงให้สมาชิกเลือกตั้งเพื่อนสมาชิกที่มี คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความเสียสละ ให้มาทางานแทนสมาชิกทุกคน
เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักควบคุม ตนเอง บริหารงาน และ
ตัดสินใจกันเอง ตามวิถีประชาธิปไตย โดยคณะกรรมการ บริหารฯ ประกอบด้วย ๔ คณะ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
ทาหน้าที่พิจารณารับสมาชิก การรับฝากเงิน การจัดทางบดุลทางการเงิน และการจัดสรรเงินปันผลแก่สมาชิก
๒. คณะกรรมการเงินกู้
มีหน้าที่พิจารณาคาขอกู้ของสมาชิก ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการ พิจารณาเงินกู้ และคอยติดตามเยี่ยม
เยือนความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้กู้เงิน
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่ตรวจสอบกิจการของกลุ่ม กรณีที่กรรมการบริหาร ดาเนินงานไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้มีอานาจในการสั่งพัก
กรรมการได้ และการตรวจสอบ ทุกครั้งต้องทาบันทึกหรือรายงานให้คณะกรรมการอานวยการทราบด้วย
๔. คณะกรรมการส่งเสริม
มีหน้าที่ให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจอันถ่องแท้ถึงหลักการ ของกลุ่มและพัฒนาคุณธรรมของ
สมาชิก ทั้งนี้อาจเชิญผู้มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรแก่กลุ่มด้วยก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้ง ๔ คณะ ต้องปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารฯ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ
- ทางบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ของกลุ่ม
- แต่งตั้งที่ปรึกษาของกลุ่ม
- กาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อบังคับสาหรับกลุ่ม
- จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม แทนคณะกรรมการที่ว่างลง
- จ้างหรือแต่งตั้งพนักงานประจาตามความจาเป็น
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นองค์กรทางการเงิน ดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน รวมถึงการส่งเสริม ให้สมาชิกเกิดการประหยัดและออมทรัพย์เพื่อเสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจ ของสมาชิก
ครอบครัว และสังคม โดยกิจกรรมพื้นฐานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย
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๑. การดาเนินการทางการเงิน
ส่งเสริมให้สมาชิกนาเงินมาออมทรัพย์ในรูปของเงิน ค่าหุ้น โดยจะต้องมาสะสมเงิน หุ้นอย่างสม่าเสมอ เรียกว่า
“เงินสัจจะสะสม” เพื่อเป็นกองทุนสาหรับสมาชิก ที่เดือดร้อนให้กู้ยืมเมื่อถึงคราวจาเป็น สมาชิกต้องมีหน้าที่นาเงินมา
ฝากไว้กับกลุ่ม เป็นเงินที่นอกเหนือจากการสะสมของสมาชิก เพื่อเป็นการระดมทุน และสมาชิก จะได้รับผลตอบแทน
ในรูปแบบดอกเบี้ย
๒. การดาเนินธุรกิจ
เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้อ นของชุ ม ชน เช่ น ศู น ย์ ส าธิ ต การตลาด ยุ้ ง ฉาง
ปั๊ ม น้ ามั น ลานตากผลผลิ ต โรงสี ข้ าว กองทุ น ปุ๋ ย ชี ว ภาพ เป็ น ต้ น เป็ น การฝึ ก หั ด การด าเนิ น ธุรกิ จในระบบกลุ่ ม
โดยมุ่งหวังผลกาไร เพื่ อนาไปดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยังสนับสนุน เงินกู้ให้กับ
สมาชิกที่เป็นชาวบ้านในชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นาไปเป็นเงินทุน
ในการลงทุนในการ ประกอบอาชีพและในศูนย์สาธิตการตลาดเป็นแหล่งกระจายสินค้า OTOP ในพื้นที่
3. การจัดสวัสดิการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องน าเงินจากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี มาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนการศึกษา ทุนสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงต้องส่งเสริม สมาชิกในการพัฒนาอาชีพให้
เกิดรายได้ โดยกลุ่มมีบทบาทด้านการสนับสนุน เงินทุน รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยมั่นคง

152

คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

153

คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

154

คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การประเมินศักยภาพกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อ
การผลิต เพื่อสารวจ ค้นหาปัจจัยเสี่ยง แนวโน้มของการดาเนินงาน และการเตรียมความพร้อมสาหรับรองรับ ปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”
ประกอบด้วย 4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ มาเป็น แนวทางใน
การจัดทาแบบประเมินดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริหารจัดการทีม่ ีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อตรวจสอบการ
ดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย 21 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย
1. หลักนิยมประชาธิปไตย
1.1 หลักความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
1) คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือนและและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2) มีการส่งสัจจะสะสมสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน
3) มีการชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา
4) มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ของกลุ่ม
1.2 หลักความโปร่งใส/เปิดเผย
5) มีการฝากถอนเงินผ่านระบบสถาบันทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6) มีการจัดทาระเบียบข้อมูล/เอกสารหลักฐานการเงิน/ระบบบัญชีครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
(ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสัจจะ ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนเงินกู้ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ฯลฯ) มีการตรวจสอบบัญชีและ
หลักฐานทางการเงิน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
7) มีการจัดทางบกาไร-ขาดทุน งบดุล และรายงานสถานะทางการเงินให้กรรมการและสมาชิกทราบ
ปีละ 2 ครั้งขึ้นไปและติดประกาศไว้ ณ ที่ทาการกลุ่มฯ
8) มีการจัดประชุมสามัญประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
อย่างน้อยร้อยละ 75 ของครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
9) มีอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกั นชัดเจน มีป้ายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและ
ป้ายแสดงข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
1.3 หลักนิติธรรม
10) มีระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน
11) มีการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)
12) มีการพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบชัดเจน
1.4 หลักความเสมอภาค
13) ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ
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2. หลักประชารัฐ
2.5 หลักการมีส่วนร่วม
14) มีการส่งเสริมการออม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ส มัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน
2.6 หลักกระจายอานาจ
15) มีกรรมการครบ 4 ฝ่าย และมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์
อักษรและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
3. หลักความรับผิดชอบทางการบริหาร
3.7 หลักคุณธรรม
16) มีการดาเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ (ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ
และไว้วางใจ)
4. หลักการบริหารจัดการแนวใหม่
4.8 หลักประสิทธิผล
17) มีการจัดสรรผลกาไรและจัดให้มีสวัสดิการชุมชนทุกปี
4.9 หลักประสิทธิภาพ
18) มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
19) มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน/แผนบริหารความเสี่ยง/ประกันความเสี่ยงของกลุ่มเป็นประจา
ทุกปี และสมาชิกปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
4.10 หลักการตอบสนอง
20) สมาชิกสามารถกู้เงินได้ตามความต้องการภายใต้ข้อบังคับของกลุ่ม
21) มีกิจกรรมเครือข่ายที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก

การจัดระดับ
ระดั บ 1 พอใช้ /ปรั บ ปรุ ง หมายถึง กลุ่ ม ที่มี ผ ลงานต้ องปรับ ปรุงและพั ฒ นา เงื่อนไขคือ ผ่ านเกณฑ์ ไม่ถึ ง
13 ตัวชี้วัด
ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานปานกลาง เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ 13– 17 ตัวชี้วัด และต้องผ่าน
ตัวชี้วัดหลัก 10 ตัวชี้วัด คือ ตัวขี้วัดที่ 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 และ 16 หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัดอยู่
ระดับ 1
ระดับ 3 ดี หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานดี เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ 18 – 21 ตัวชี้วัด และต้องผ่านตัวชี้วัดหลัก
12 ตัวชี้วัด คือ ตัว ชี้วัดที่ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 และ 17 หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัดอยู่ใน
ระดับ 2
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แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล
4 หลักการสาคัญ 10 หลักการย่อย ๒๑ตัวชี้วัด
แนวทางตามหลักธรรมาภิบาลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. หลักนิยมประชาธิปไตย ( Democratic Value )
 หลักความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้
1) คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือนและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2) มีการส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิกอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน
3) มีการส่งชาระคืนเงินกู้ตามสัญญา
๔) มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ของกลุ่ม
 หลักความโปร่งใส/เปิดเผย
๕) มีการฝากถอนเงินผ่านระบบสถาบันทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
6) มีการจัดทาทะบียนข้อมูลของกลุ่ม/เอกสารหลักฐานทางการเงิน/ระบบบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน (ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสัจจะ ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนเงินกู้ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ฯลฯ) มีการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงิน อย่างน้อย ปีละ2 ครั้ง
7) มีจัดทางบกาไร-ขาดทุน งบดุล และการรายงานสถานะทางการเงินให้กรรมการและสมาชิกทราบ
ปีละ 2 ครั้งขึ้นไปและติดประกาศไว้ ณ ที่ทาการกลุ่ม
8) มีการจัดประชุมสามัญประจาปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญอย่าง
น้อยร้อยละ 75 ของครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
9) มีอาคารสถานที่ใช้ประโยชน์ส าธารณะร่วมกันชัดเจน มีป้ายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ
ป้ายแสดงข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
หลักนิติธรรม
1๐) มีระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน
1๑)มีการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกินที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)
1๒) มีการพิจารณาเงินกู้ เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบชัดเจน
หลักความเสมอภาค
๑๓) ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ
2. หลักประชารัฐ ( Participatory State )
 หลักการมีส่วนร่วม
๑๔) มี ก ารส่ งเสริ ม การออม ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ส มั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน
หลักการกระจายอานาจ
๑๕) มี ค ณะกรรมการครบ 4 ฝ่ า ย และมี ก ารแบ่ งหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการเป็ น
ลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่

ผ่าน

ไม่ผ่าน

















































3. หลักความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility )
หลักคุณธรรม
๑๖)มีการดาเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ (ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และ
ไว้วางใจ)
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4. หลักการบริหารจัดการแนวใหม่ ( New Public Management )
 หลักประสิทธิผล
๑๗) มีการจัดสรรผลกาไรและจัดให้มีสวัสดิการชุมชนทุกปี
 หลักประสิทธิภาพ
๑๘) มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
๑๙)มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน/แผนบริหารความเสี่ยง/ประกันความเสี่ยงของกลุ่มเป็นประจาทุกปี
และสมาชิกปฏิบัติตามแผนที่กาหนด
หลักการตอบสนอง
๒๐) สมาชิกสามารถกู้เงินได้ตามความต้องการภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
๒๑) มีกิจกรรมเครือข่ายที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิก



















หมายเหตุ : เริ่มใช้ตั้งแต่การประเมินรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เกณฑ์การจัดระดับ
ระดับ 1 พอใช้/ปรับปรุง หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานต้องปรับปรุงและพัฒนา เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 13 ตัวชี้วัด
ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่มีผลงานปานกลาง เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ 1๓ – ๑๗ ตัวชี้วัด และต้องผ่าน
ตัวชี้วัดหลัก 1๐ ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 2,๕,6,7,8,9,10,11,15 และ ๑๖ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัดอยู่ในระดับ ๑
ระดับ 3 ดี หมายถึง กลุ่มที่มีผ ลงานดี เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ ๑๘ – ๒๑ ตัวชี้วัด และต้องผ่ านตัวชี้วัดหลัก ๑๒
ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 2,๔,๕,6,7,8,9,10,11,15,๑๖ และ ๑๗ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัดอยู่ในระดับ ๒

158

คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา
คานิยาม
การบริหารโครงการ
การบริหารจัดการทรัพยากร (เวลา วัสดุ บุคลากร และค่าใช้จ่าย) ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด โดยใช้องค์
ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ กับกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
การบริหารสัญญา
การควบคุ ม หรื อ ด าเนิ น การต่ า ง ๆ ให้ เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ ก าหนดใน สั ญ ญาในฐานะเป็ น ผู้ กู้ ห รื อ ผู้ ให้ กู้
ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกาหนดของทางราชการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
การบริหารหนี้
การบริหารจัดการเพื่อให้เป็นหนี้ที่มีคุณภาพ มีหลักการและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาหนี้เสียให้เป็นหนี้ดี
หนี้ หมายถึง การกู้ยืมเงินจากกลุ่ม/กองทุนชุมชน
กองทุนชุมชน หมายถึง กลุ่ม/กองทุนชุมชนและองค์กรการเงินในชุมชนที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นเองและสนับสนุนโดย
ภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกและคนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิด
รายได้และสวัสดิการชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
แนวทางปฏิบัติการบริหารโครงการ
• พิจารณาความเป็นไปได้
• จาแนกประเภทโครงการ/อาชีพ
• การพิจารณากาหนดให้มีการติดตามวัดผล
• โครงการมีศักยภาพในการคืนหนี้ได้หรือไม่ อย่างไร
• ค่าใช้จ่ายดาเนินงานคุ้มค่ากับเวลาและทรัพยากรของผู้ดาเนินโครงการหรือไม่

• ความรู้ความสามารถของผู้ดาเนินโครงการ
• ความน่าเชื่อถือของผู้เสนอโครงการ
ท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมที่มักมีสิ่งล่อตาล่อใจ ให้เราอยากได้อยากมี...นู่น...นี่...นั่น สารพัด ทั้งที่จาเป็น
และไม่จาเป็น ส่งผลให้ความต้องการใช้เงินเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต
ซึ่งในชุมชนก็มีกลุ่ม/กองทุ น/องค์กรทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินมากมาย ทั้งกลุ่ม/กองทุนที่ภาครัฐ
สนับสนุน เช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่ม/กองทุนที่ประชาชนจัดตั้งขึ้น
คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งกลุ่ม/กองทุนเหล่านี้จาเป็นต้องสนองตอบความต้องการทางการเงินของสมาชิก
และคนในชุมชนโดยให้บริการเงินกู้/เงินยืมแก่สมาชิก เพื่อนาไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จุนเจือครอบครัว
ก่อนการพิจารณาเงินกู้/เงินยืม จึงต้องคิดให้รอบคอบ และต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
ซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญที่อาจถูกมองข้ามไป แต่จริง ๆ แล้วนั้น การบริหารโครงการ เป็นการปูพื้นฐานสาคัญในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในการพิจารณาโครงการ ที่มีความเป็นไปได้ การประเมินความจาเป็น และความสามารถในการชาระหนี้
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ของสมาชิกอย่างจริง ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการอนุมัติเงิน กู้/เงินยืมของคณะกรรมการ และ
การใช้เงินกู้/เงินยืมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและคนในชุมชน
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การบริหารโครงการ สิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้ คือ ต้องรู้ว่าโครงการที่เสนอขอมาแต่ละโครงการนั้น เป็นโครงการ
ประเภทใด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ อนุมัติเงินกู้/เงินยืมโดยคานึงถึงความเหมาะสมของผู้เสนอ
โครงการแต่ละราย ซึ่งการจาแนกประเภทของโครงการนั้น อาจจาแนกตามประเภทของโครงการตามระยะเวลาที่เกิด
รายได้ ดังนี้
การจาแนกโครงการ
ประเภทโครงการ
โครงการที่ทารายได้ทันที

โครงการระยะสั้น

คาอธิบาย
ผลิตสินค้า/งานบริการ ทารายได้ในทันทีที่ได้รับเงินกู้/เงินยืม หรือ
เงินสนับสนุน ภายใน 1 เดือน
 งวดการชาระเงิน ชาระทุกเดือน
หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน
 ผลิตสินค้า/งานบริการได้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ที่ได้รับ
เงินกู้/เงินยืม หรือเงินสนับสนุน
 งวดการชาระเงิน ชาระเป็นรายเดือน หรือชาระเป็นรายงวด
หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน

โครงการระยะยาว

 ผลิตสินค้า/งานบริการได้ในระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ที่
ได้รับเงินกู้/เงินยืม หรือเงินสนับสนุน
 งวดการชาระเงิน ชาระเป็นรายเดือน รายงวด หรือชาระเป็นรายปี
หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/
กองทุนชุมชน

การคัดเลือกโครงการ
โครงการสาหรับการสร้างอาชีพหลัก
• ให้พออยู่พอกินเป็นอย่างน้อยหรือเป็นการลดภาระครอบครัวเป็นอย่างน้อยหมายถึงมีรายได้หักต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายแล้ว เพียงพอกับการชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ควรเป็นโครงการประเภทที่ทารายได้ในทันที
โครงการสาหรับการสร้างอาชีพเสริม
• มีอาชีพหลักอยู่แล้ว มีเวลาและทรัพยากรสาหรับทาอาชีพเสริม
• เวลา ความสามารถและทรัพยากรที่มีคือทุน
• ไม่กระทบอาชีพหลัก และมีความเป็นไปได้ที่จะประกอบอาชีพเสริม
โครงการสาหรับการต่อยอดอาชีพเดิม
• มีอาชีพหลักหรือทรัพยากรอยู่แล้ว ต้องการทุนในการขยายผล
• ผลผลิตหรืองานบริการที่เพิ่มขึ้น จะนาไปขายหรือให้บริการกับใคร มีตลาดรองรับหรือไม่
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โครงการสาหรับการเสริมสภาพคล่อง
• ดาเนินการอยู่ก่อนแล้ว ต้องการสภาพคล่องในช่วงรอออกดอกผล
• มีหนี้สินเดิมหรือไม่อย่างไร เมื่อได้ผลผลิตและขายสู่ตลาดแล้วมีกาไรเหลือชาระหนี้หรือไม่
การพิจารณาความเป็นไปได้
การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการหรือการวิเคราะห์โครงการทางด้านต่าง ๆ ทาเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้
ว่าโครงการที่เลื อกมานั้ น มีความเป็ น ไปได้ในทางปฏิบัติ มีผ ลตอบแทนหรือ ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและ
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการจึงจาเป็นต้องวิเคราะห์
โครงการในประเด็นดังนี้
• ความน่าเชื่อถือของผู้เสนอโครงการ
• ทักษะอาชีพของผู้เสนอโครงการ
• ทาได้จริงไหม หมายถึง สามารถทาได้จริงและได้ผลลัพธ์ตามแผนที่กาหนด
- ใช้เวลาเท่าไร
- ขายให้ใคร ขายอย่างไร ขายที่ไหน
- รายได้จะเข้ามาตอนไหน เท่าไร
• งบประมาณและกาไรสมเหตุผลไหม
- ต้นทุน ค่าดาเนินการ กาไร
ซึ่งโครงการที่มีความเป็นไปได้นั้น ต้องเป็น
• โครงการที่ทาได้จริง และเห็นผลลัพธ์ (มีรายได้ ผลกาไร) คุ้มค่ากับการลงุทน
• ผู้เสนอขอโครงการมีต้นทุน (ทักษะพื้นฐาน/องค์ความรู้/ทรัพยากร) เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
หรือโครงการที่เสนอ
• มีตลาดรองรับ/มีสถานที่จาหน่ายชัดเจน
• ผลิตสินค้า/บริการเป็นไปตามความต้องการของตลาด
ความเป็นไปได้ในการติดตามวัดผล
การติดตามวัดผลโครงการ
เป็นการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลสาคัญให้คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณา
อนุมัติเงินกู้/เงินยืม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้โครงการบรรลุผลสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละโครงการ ซึ่งการติดตามวัดผลโครงการจะทาให้ทราบถึง
• ความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการ
• ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงาน
• การให้การช่วยเหลือ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างทันท่วงที
• การเรียนรู้ความสาเร็จเพื่อนาไปขยายผลต่อไป
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ความก้าวหน้าของโครงการ
การติดตามวัดผลเพื่อส่งเสริมให้โครงการบรรลุผล ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ 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

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

ประเภทโครงการ

งวดการชาระคืน
ชำระทุกเดือน หรื อเป็ นไปตำมระเบียบ

โครงการที่ทารายได้ ทนั ที

ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน
ชำระเป็ นรำยเดือน หรื อชำระเป็ นรำยงวด

โครงการระยะสั้ น

หรื อเป็ นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละ
กลุ่ม/กองทุนชุมชน
ชำระเป็ นรำยเดือน รำยงวด หรื อรำยปี

โครงการระยะยาว

หรื อเป็ นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละ
กลุ่ม/กองทุนชุมชน

ความรู้ความสามารถของผู้ดาเนินโครงการ
ความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์ในโครงการที่เสนอขอ
มีความรู้/ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
ขาดความรู้/ทักษะในการประกอบอาชีพ
กรณี ที่ ผู้ เ สนอโครงการขาดความรู้ ไม่ มี ทั ก ษะในการ
ประกอบอาชีพ ควรหาแนวทางในการให้การช่วยเหลือ เพื่อแนะนาแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาให้เกิดทักษะด้านอาชีพ
เช่น
• เรียนรู้กับปราชญ์ชุมชน (สัมมาชีพชุมชน)
• ประสานหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมทักษะการประกอบอาชีพ
ความน่าเชื่อถือของผู้เสนอโครงการ
• ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย และขาดวินัยทางการเงิน
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
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ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญา
แนวปฏิบัติการบริหารสัญญา
สัญญาชัดเจน เป็นธรรม หลักฐานครบถ้วน จัดเก็บดี
• มีเอกสารหรือไม่ ลงนามครบถ้วนไหม เอกสารประกอบครบหรือไหม
• สัญญามีความชัดเจนและเป็นธรรมหรือไม่
• ยอดเงินกู้และเงื่อนไขการชาระเงิน
• เงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา
• จัดเก็บหลักฐานที่ไหน มีความปลอดภัยหรือไม่
• หากเอกสารสูญหาย มีการวางแผนแก้ไขอย่างไร
การบริหารสัญญา เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือก่อนที่ปัญหาหนี้ค้างชาระจะเกิดขึ้น
ฉะนั้น ต้องมีความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกับการทาสัญญา ซึ่งต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบใน
การทาสัญญาเงินกู้/เงินยืม เพราะถือเป็นปราการด่านแรกในการตรวจทานว่าหลักฐาน เอกสารประกอบการ
กู้ยืมมีความครบถ้วนที่สามารถใช้บังคับ ฟ้องร้องทางกฎหมายได้หรือไม่ หากเกิดกรณีที่ลูกหนี้ไม่ยอมชาระคืน
เงินกู้ยืม ทางคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุน ในฐานะผู้ให้กู้ยืมเงินจะทาอย่างไร
สัญญากู้ยืมเงิน คือ สัญญาที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้กู้ ซึ่งให้ยืมใช้เงินแก่อีกฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “ผู้ยืมหรือผู้กู้”
โดยที่ผู้ยืมตกลงจะใช้คืนซึ่งเงินที่ยืมนั้น ตามเวลาและเงื่อนไขที่ได้กาหนดตกลงกัน โดยที่ผู้ให้กู้อาจได้สิ่งตอบแทนการให้
กู้ยืมเงินนั้นเป็นดอกเบี้ย นอกจากเงื่อนไขเกี่ยวกับการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว ในสัญญากู้เงินยังระบุถึงเงื่ อนไข
การชาระคืน การชาระคืนก่อนกาหนด หลักประกันแห่งการกู้ยืม เบี้ยปรับผิดนัด และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ผู้ให้กู้หรือผู้กู้
ควรจะได้ตกลงกันไว้แต่แรกตั้งแต่การเริ่มกู้ยืมเงินกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่าง ๆ
การกู้ยืมเงินจึงเป็นนิติกรรมสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งในการตกลงทาสัญญากู้ยืมเงินนั้น ต้องทาหลักฐาน
การกู้ยืมเงินเป็นหนังสือไว้ต่อกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาสัญญาจึงเป็น
เอกสารสาคัญที่จะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของสัญญา
ประกอบด้วย
หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ สัญญาการกู้ยืมเงินจะต้องมีข้อความว่ามีการรับเงินที่กู้ยืมและจะมีการคืน
เงินที่กู้ยืม และต้องระบุจานวนที่กู้ยืม เพราะสัญญากู้ยืมเงินที่ไม่ระบุจานวนเงินที่ให้กู้ยืมเงินนั้นเป็นการขาดสาระสาคัญ
ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้
หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินต้องลงลายมือชื่อของคู่สัญญา (ผู้กู้ ผู้ให้กู้) รวมทั้งผู้ค้าประกัน และพยาน
สรุปหลักฐานการกู้ยืมเงินต้องมีวัน เดือน ปีที่ทาสัญญา สถานที่ทาสั ญญา ข้อความแสดงว่าได้กู้ยืมเงิน เป็น
จานวนเท่าใด มีกาหนดใช้คืนเท่าใด และที่สาคัญต้องมีการลงลายมือชื่อของคู่สัญญา (ผู้กู้ ผู้ให้กู้) ผู้ค้าประกัน และพยาน
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การพิจารณาการบริหารสัญญา ว่ามีความครบถ้วน สมบูรณ์ของสัญญาพิจารณาได้จาก
•โครงการที่อนุมัติเงินกู้ยืมนั้นมีการจัดทาสัญญาหรือไม่ ลงนามครบถ้วนไหม เอกสารประกอบการกู้ยืม เงินครบ
หรือไม่
การลงนามในสัญญา ผู้กู้ควรลงนามทุกหน้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ถ้ามีคู่สมรสควรให้คู่สมรสลงนามยินยอม หรือ
เป็นพยานในสัญญา และลงนามผู้ให้กู้
•สัญญามีความชัดเจนและเป็นธรรมหรือไม่
ระบุยอดเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชาระเงิน (วันครบกาหนดชาระ) ระบุในสัญญาอย่างชัดเจน
ระบุเงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา (ถ้ามี)
การจัดเก็บหลักฐาน
การจัดเก็บหลักฐานสัญญาเงินกู้ยืม เอกสารประกอบการกู้ยืม และเอกสารสาคัญต่าง ๆ ต้องมีความปลอดภัย
ในการจัดเก็บ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งกลุ่ม/กองทุนจาเป็นต้องมีการจัดเก็บหลักฐาน โดยพิจารณาดูว่า
• มีการจัดเก็บหลักฐานที่ไหน มีความปลอดภัยหรือไม่
• มีวิธีการตรวจสอบเอกสารได้อย่างไร
• หากเอกสารสูญหาย มีการวางแผนแก้ไขไว้อย่างไร
วิธีการป้องกันเอกสารสูญหาย ควรมีการจัดเก็บเป็นไฟล์เอกสาร (Scan file, ถ่ายภาพสัญญาไว้เป็นหลักฐาน,
บันทึกข้อมูลลงในระบบ Program เป็นต้น)
• กรณีโอนเงินตามที่อนุมัติโครงการเข้าบัญชีธนาคาร มีการเก็บหลักฐานการโอนเงินหรือไม่
• กรณีผู้กู้ไม่สะดวกรับโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีเอกสารรับเงินหรือไม่
(เอกสารควรอ่านเข้าใจง่าย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด)
• ลูกหนี้ใช้คืนเงินกู้ผ่านช่องทางไหน
• รูปแบบการชาระคืนหนี้ และเอกสารรับรองการชาระคืนหนี้?
• มีการจัดเก็บหลักฐานการให้เงินและชาระคืนหนี้อย่างไร
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การตรวจสอบก่อนและหลังอนุมัติโครงการ
แยกลักษณะอาชีพ
จาแนกประเภทโครงการ

การสร้างอาชีพหลัก
• การสร้างอาชีพเสริม
• การต่อยอดอาชีพเดิม
• การเสริมสภาพคล่อง
•

ทารายได้ภายใน 1 เดือน
• ทารายได้ภายใน 6 เดือน
• ทารายได้ภายใน 1 ปี
•

วัตถุประสงค์การกู้ยืม
•

•
•
•
•

ประกอบอาชีพ
การศึกษา
ใช้จ่ายครัวเรือน
ค่ารักษาพยาบาล
อื่น ๆ

ประเภทเงินกู้
กู้ฉุกเฉิน
• กู้สามัญ
•

ตัวอย่างคาถามที่สาคัญ
1. ผู้กู้/ยืมเงินดาเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
2. ผู้กู้/ยืมเงินมีทักษะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอ
3. ผู้กู้/ยืมเงินมีความน่าเชื่อถือ และมีพฤติกรรมการดาเนินชีวิตที่ดี
4. วงเงินกู้ของผู้กู้ไม่สูงกว่าเงินฝากสัจจะสะสม
(กรณีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต)
5. ผู้กู้/ยืมเงินมีรายละเอียดการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม
6. ผู้กู้/ยืมเงินดาเนินงานได้จริง มีรายได้ มีผลกาไรและคุ้มกับการลงทุน
7. ผู้กู้/ยืมเงินจัดทาสัญญา ครบถ้วน ถูกต้อง
8. ผู้กู้/ยืมเงินเคยมีปัญหาจ่ายช้า หรือค้างชาระหนี้หรือไม่

ใช่
มี
มี
ใช่

ไม่ใช่
ไม่มี
ไม่มี
ไม่ใช่

มี
ได้
ใช่
มี

ไม่มี
ไม่ได้
ไม่ใช่
ไม่มี
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ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหนี้
แนวปฏิบัติการบริหารหนี้
• การแยกประเภทหนี้
- จัดนิยามประเภทลูกหนี้ หนี้ดี หนี้เสียประเภทต่าง ๆ
- จัดกลุ่มลูกหนี้ตามประเภท เพื่อเลือกการบริหารจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม
• การชาระหนี้และการติดตาม
- สถานการณ์ชาระหนี้ของลูกหนี้
- วิธีติดตามหนี้ดี
- วิธีติดตามหนี้เสียประเภทต่าง ๆ
• แนวทางการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา
- การลดปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดหนี้เสีย
- แนวทางการแก้ไขปัญหาของหนี้เสียประเภทต่าง ๆ
• การดาเนินการทางกฎหมายและการขอคาแนะนา

เป็นประโยคที่แทบไม่มีใครคัดค้าน หลายคนไม่อยากเป็นหนี้แต่ก็เลี่ยงไม่ได้ เพราะความจาเป็นในการ
ดารงชีวิต แต่บางคนก็เป็นหนี้ เพราะตกหลุมพราง สิ่งล่อตาล่อใจจากภายนอก
ค าว่ า “หนี้ ” คื อ สิ่ ง ที่ ผ ลั ก ชี วิ ต ของใครหลายคนให้ ห่ า งไกลจากค าว่ า อิ ส รภาพทั้ ง อิ ส รภาพทางการเงิ น
ทางการบริหารจัดการเวลา และการใช้ชีวิต เพราะเมื่อเป็นหนี้สินแล้ว เงินทองที่ควรจะใช้จ่ายอย่างมีความสุขกลับต้อง
มาจ่ายเป็นค่าผ่อนชาระหนี้สินเสียทั้งหมด เวลาที่ควรจะได้ใช้ไปกับการพักผ่อนก็จะต้องใช้ไปกับการทางานอย่างหนัก
เพื่อหาเงินมาใช้หนี้สิน และชีวิตที่จะใช้อย่างมีความสุขกลับต้องมาคอยเป็นทุกข์ เป็นกังวลกับหนี้สินตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม แม้อาจจะฟังดูน่ากลัว แต่แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าจะใช้ความพยายามในการผลักตัว ให้
หลุดพ้นจากมันได้
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หลักการบริหารหนี้

1.บริหารหนีด้ ี ไม่ให้เป็ นหนีเ้ สีย
2.ให้หนีเ้ สีย กลับมาเป็ นหนีด้ ี
3.และให้ หมดหนีใ้ นที่สุด

การแยกประเภทหนี้
ถ้าแบ่งตามประโยชน์ที่ได้จากการเป็นหนี้ สามารถแบ่ง “หนี้” 3 ประเภท คือ

หนี้ดี

หมายถึง หนี้ที่ช่วยสร้างรายได้ สร้างอนาคต สร้างอาชีพ หรือสร้างความมั่นคงระยะยาว
ซึ่งอาจแบ่งตามความสามารถและความตั้งใจในการชาระหนี้คืน ดังนี้
ความสามารถในการชาระหนี้สูง ความตั้งใจในการชาระหนี้คืนสูง
ลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชาระหนี้และมีความตั้งใจในการชาระหนี้

หนี้คำ้ ง
ชำระ

หนี้เสี ย

หมายถึง หนี้ที่อาจมีการชาระล่าช้า

หมายถึง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
 ไม่ชาระหนี้ตามกาหนดเวลา
 เจ้าหนี้ติดตามแล้วไม่มาชาระหนี้ หรือติดตามไม่ได้
 ไม่จ่ายหนี้เกินกาหนดมากกว่า 90 วัน
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ประเภทของหนี้เสีย

หนี้เสีย
ประเภท

ลูกหนี้ทมี่ ีความรับผิดชอบแต่เกิดอุปสรรค
และไม่มีเงินจ่ายหนี้
รายได้จากโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
• มีอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
• เป็นหนี้ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ เช่น ยืดอายุหนี้ /
มีระยะปลอดส่ง / หรือคิดเฉพาะดอกเบี้ย
•

หนี้เสีย
ประเภท

ลูกหนี้ทมี่ ีเงินแต่ไม่ยอมจ่ายหนี้
อาจขาดวินัย หรือ
• มีความจาเป็นอื่นที่สาคัญกว่าชาระหนี้
• เป็นหนี้ที่ต้องใช้กระบวนการเร่งรัด
•

หนี้เสีย
ประเภท

ลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจ่ายหนี้และไม่มคี วามรับผิดชอบ
ปัญหาอาจเกิดจากสองข้อแรก (A + B) รวมกัน
• อาจต้องถึงขั้นตอนการใช้กระบวนการทาง
กฎหมาย
•
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การชาระหนี้และการติดตาม
วิธีการติดตามหนี้

มาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้
แจ้งเตือน

โทรศั พ ท์ หรื อ
Line
• เสียงตามสาย
• ท าหนั ง สื อ แจ้ ง
เตื อ น ก่ อ น ถึ ง
กาหนดชาระ
•

กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

โครงการ กข.คจ.

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

โทรศัพท์ หรือ
Line
• เสียงตามสาย
• ทาหนังสือแจ้ง
เตือน
ก่อนถึงกาหนดชาระ
•

โ ท ร ศั พ ท์ ห รื อ
Line
• เสียงตามสาย
• ท า ห นั ง สื อ แ จ้ ง
เตือนก่อนถึงกาหนด
ชาระ
• อ า ส า ส มั ค ร ผู้
ประสานงานกองทุ น
พั ฒ นาบทบาทสตรี
ห มู่ บ้ า น / ชุ ม ช น
ค ณ ะท างาน
ขั บ เคลื่ อ นกองทุ น
พั ฒ นาบทบาทสตรี
ต า บ ล /เท ศ บ า ล
แจ้ ง เตื อ น ก่ อ นถึ ง
กาหนดชาระ
•
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วิธีการติดตามหนี้
กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

มาตรการแก้ไข
ปัญหาหนี้

เร่งรัด

•

•

•

•
•

ไปพบเพื่ อ เร่ ง รั ด ให้
ชำระหนี้
ป ระชุ ม กรรมกำร
เพื่อกำหนดมำตรกำร
เร่ งรัดหนี้
เชิ ญมำพบกรรมกำร
เพื่อหำแนวทำงแก้ไข
ปั ญ ห ำ/ช่ ว ย เห ลื อ
ลู ก ห นี้ ( ป รั บ
โครงสร้ ำ งหนี้ เช่ น
ยื ด ร ะ ย ะ เว ล ำก ำร
ช ำระเงิ น ลดอั ต รำ
ดอกเบี้ย เพิ่มวงเงินกู)้
ดำเนินกำรทำงสังคม
ดำเนินกำรทำง
กฎหมำย

กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี

โครงการ กข.คจ.

•

•

•

•
•

ไปพบเพื่ อ เร่ ง รั ด ให้
ชำระหนี้
ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก ำร
เพื่ อก ำหนดมำตรกำร
เร่ งรัดหนี้
เชิ ญ มำพบกรรมกำร
เพื่ อหำแนวทำงแก้ไ ข
ปั ญ ห ำ /ช่ ว ย เห ลื อ
ครั ว เรื อน เป้ ำห มำย
(ปรั บ โครงสร้ ำ งหนี้
เช่ น ยืดระยะเวลำกำร
ชำระคืนเงินยืม)
ดำเนินกำรทำงสังคม
ดำเนินกำรทำง
กฎหมำย

•

•

•

•
•

ไปพบเพื่ อ เร่ งรั ด ให้
ชำระหนี้
ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก ำ ร
เพื่ อ ก ำหนดมำตรกำร
เร่ งรัดหนี้
เชิ ญ มำพบกรรมกำร
ระดั บ อ ำเภอ/จัง หวัด
เพื่ อ หำแนวทำงแก้ ไ ข
ปั ญหำ/ช่วยเหลือลูกหนี้
(ปรั บ โครงส ร้ ำ งห นี้
เช่ น ยืด ระยะเวลำกำร
ช ำร ะ เงิ น ล ด อั ต ร ำ
ดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินกู)้
ดำเนินกำรทำงสังคม
ดำเนินกำรทำง
กฎหมำย
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การลดปัจจัยเสี่ยงที่ทาให้เกิดหนี้เสีย

•

•
•
•
•
•
•
•

เงื่อนไขการปล่อยกู้ ความเป็นไปได้ของโครงการ
สถานะและความน่าเชื่อถือในการรับผิดชอบของผู้กู้
งวดการชาระเงินเหมาะสมกับโครงการ
ช่องทางการชาระเงิน และการให้ความสะดวกในการชาระเงิน
การเตือนล่วงหน้า และการติดตามหนี้
มาตรการผ่อนปรนและรองรับเมื่อมีการชาระเงินล่าช้า
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
การให้ข้อมูลสภาพหนี้

การดาเนินการทางกฎหมาย และการขอคาแนะนา

การละเมิดที่เกิดจากการยักยอก

1

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

5

3
ดาเนินการและบังคับให้ชดใช้คืน
(ภายในอายุความ เช่น 3 เดือน
ในกรณียักยอกหรือฉ้อโกง)

รวบรวมพยาน หลักฐาน /
หาตัวผู้รับผิดชอบ

2

แจ้งความ

ทาหลักฐานการยอมรับ
ในการชดใช้หรือรับผิดชอบ
ทาหนังสือรับสภาพความรับผิดทางแพ่งและอาญา

4
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กรณีการยักยอก/ฉ้อโกง และแนวทางการแก้ไข
แนวทางการแก้ไข
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต

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

แนวทางการแก้ไข
โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
(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
การปลอมแปลงเอกสารด้วยการใช้ชื่อบุคคลอื่นมากู้ยืมเงิน โดยเจ้าของชื่อไม่ยินยอม ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสาร
ซึ่งผู้ปลอมแปลงเอกสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญา (ต้องชดใช้เงินคืนและจาคุก) ส่วนผู้ถูกแอบอ้างชื่อซึ่งไม่มีส่วน
รู้เห็น ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ
แนวทางการแก้ไข

กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

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

แนวทางการแก้ไข
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 2. จัดเวทีตรวจสอบข้อเท็จจริง
(หากมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง)
(กข.คจ.)
3. แจ้งความดาเนินคดี

แนวทางการแก้ไข

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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ขัน้ ตอนและวิธีการแก้ ไขปั ญหาหนี ้

1. จัดทาทะเบียนข้อมูลลูกหนี้
•

แยกประเภทโครงกำร (มีรำยได้ทนั ที ระยะสั้น
และระยะยำว)

• แยกประเภทอำชีพลูกหนี้ (เกษตรกรรม
อุตสำหกรรม พำณิ ชย์และบริ กำร คหกรรม
หัตถกรรม ด้ำนช่ำง รับจ้ำง ฯลฯ)

• เงื่อนไขกำรชำระหนี้
• ศักยภำพกำรชำระหนี้

2. วิเคราะห์ศักยภาพลูกหนี้
•

ควำมสำมำรถและควำมตั้งใจในกำรชำระหนี้

• รำยรับ - รำยจ่ำยของลูกหนี้
• ภำวะหนี้สินของลูกหนี้
• ประวัติกำรชำระหนี้

3.วิเคราะห์ปัญหาลูกหนี้
•

วิเครำะห์ถึงสภำพปั ญหำของลูกหนี้แต่ละรำย
ถึงสำเหตุที่ทำให้ไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ เพื่อ
หำทำงออกในกำรแก้ไขปั ญหำ
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4. กาหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ดี เช่น รักษาสภาพหนี้ดีไว้
ให้รางวัล ให้คาชมเชย เป็นต้น
• มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย เช่น ติดตามเร่งรัดหนี้สิน
เจรจา ไกล่เกลี่ย ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลา
• ปรับทัศนคติลูกหนี้ให้เป็นเชิงบวก เชื่อว่าตัวเอง
มีความสามารถในการชาระหนี้ได้
• ทาแผนปรับโครงสร้างหนี้/แผนพัฒนาตนเอง
• การนาแผนพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
•

5. ส่งเสริมวินัยทางการเงิน
และการออม
ส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมควบคู่กับ
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
• รูปแบบการออม (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
หรือออมเพื่อปลดหนี้สร้างสุข)
• เมื่อมีรายได้ควรใช้เงิน ดังนี้
(ใช้จ่าย : เก็บออม : ใช้จ่ายฉุกเฉิน)
- 60 : 30 : 10
- 70 : 20 : 10
•
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สรุปการบริหารหนี้
แยกประเภทหนี้แล้วหรือยัง
ลูกหนี้ดี
• ลูกหนี้ที่ชาระตรงเวลา
ลูกหนี้ค้างชาระ
• ลูกหนี้ที่ชาระหนี้ล่าช้าบ้างแต่ไม่เกิน 90 วัน
ลูกหนี้เสีย
• ลูกหนี้ค้างชาระเกินกว่า 90 วัน
• คงเหลือจานวนเงินกู้ยืมที่ยังไม่ได้จ่ายทั้งสิ้น.............................บาท
สาเหตุที่ทาให้เกิดหนี้

ลูกหนีเ้ สีย
ประเภท A
-----------------ลูกหนี้ที่มีควำมรับผิดชอบแต่เกิด
อุปสรรคและไม่มีเงินจ่ำยหนี้

รำยได้จำกโครงกำรไม่เป็ นไปตำมที่คำดหวัง
ประสบอุบตั ิเหตุ/ปัญหำสุ ขภำพ
ประสบเหตุสุดวิสัย
ประสบภัยพิบตั ิ/ภัยธรรมชำติ
อื่น ๆ (ระบุ)............................................

เกิดจากปัจจัยภายนอก
ประสบเหตุสุดวิสัย / ประสบภัยพิบตั ิ / ภัยธรรมชำติ / ประสบอุบตั ิเหตุ
รำคำผลผลิตตกต่ำ
ต้นทุนในกำรดำเนินกำรจริ งมีรำคำสู งกว่ำที่เสนอขอในโครงกำร
อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................
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เกิดจากปัจจัยทีอ่ าจช่ วยแก้ไขได้

ไม่มีตลำดรองรับ
ไม่มีสถำนที่จำหน่ำย
ไม่มีทกั ษะอำชีพ
ผลผลิต / งำนบริ กำรไม่เป็ นที่ตอ้ งกำรของตลำด
อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................

สาเหตุที่ทาให้เกิดหนี้

ลูกหนี้เสีย
ประเภท B
-----------------ลูกหนี้ที่มีเงิน แต่ไม่ยอมจ่ายหนี้

ลูกหนี้เสีย
ประเภท C
-------------------ลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจ่ายหนี้ และ
ไม่มีความรับผิดชอบ

ขำดวินยั ในกำรชำระหนี้
ติดกำรพนัน/หวย
ติดสุ รำ/ยำเสพติด
อื่น ๆ (ระบุ)............................................

ไม่นำเงินยืมไปประกอบอำชี พ
ไม่มีศกั ยภำพในกำรประกอบอำชีพ เช่น เป็ นผูส้ ู งอำยุ
พิกำร ทุพพลภำพ เป็ นต้น
ยืมเงินให้ผอู ้ ื่นที่ไม่ได้ไปประกอบอำชีพ
ย้ำยที่อยูอ่ ำศัยโดยไม่บอกกล่ำว
เสี ยชีวติ และไม่สำมำรถติดตำมทรัพย์สินจำกทำยำทได้
อื่น ๆ (ระบุ)............................................
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การให้ความช่วยเหลือ
หนี้เสี ย
ประเภท

เป็นกลุ่มที่ควรให้ความช่วยเหลือ ให้ดูจากสาเหตุว่าทาไมโครงการ
ไม่สร้างรายได้ตามที่คาดหวัง หรือเกิดอุปสรรค และให้ความช่วยเหลือ
ช่วยหาตลาดรองรับ
• ช่วยหาสถานที่จาหน่าย
• ช่วยแปรรูปผลผลิตหรือบริการให้เป็นที่ต้องการของตลาด
หากไม่ตรงกับปัญหา หรือยังไม่ได้ผล
• อาจช่วยหาแหล่งเงินและโครงการเพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้
สามารถกลับมาชาระหนี้ได้
• อาจพิจารณามาตรการพิเศษช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยและ
การผ่อนชาระหนี้
•

หนี้เสี ย
ประเภท

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

หนี้เสี ย
ประเภท

แนวทำง
1. พิจารณาว่าลูกหนี้ เปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นคนรับผิดชอบได้ หรือไม่
หากได้ ให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับ หนี้เสียประเภทA
2. ประชุมกรรมการเพื่อหาแนวทางเร่งรัด
3. เรียกมาพบกรรมการเพื่อผ่อนชาระ
4. ออกจดหมายทวงถาม
5. ดาเนินการทางกฎหมาย

6.
หมายเหตุ : การบริหารโครงการ
บริหารหนี้ และบริหารสัญญา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือเพิ่มศักยภาพ
ด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา
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การสร้างวินัยทางการเงิน
เมื่อพูดถึงวินัยทางการเงิน หลายคนอาจสงสัย แล้วคิดในใจว่า “มันคืออะไร” คา ๆ นี้ไม่ใช่คาพูดที่ยากในการ
อธิบาย แต่เป็นคาที่มีความหมาย แต่นามาปฏิบัติจริงได้ยาก เพราะคนที่เริ่มต้นออมเงินจะรู้สึกได้ทันทีว่าสิ่งที่ยากที่สุด
คือการสร้างวินัยทางการเงิน หากเราไม่มีสิ่งนี้ เราก็จะออมเงินได้ยากขึ้น และห่างไกลจากการเป็นคนทางานที่ประสบ
ความสาเร็จด้านการเงินอีกด้วย ต้องยอมรับว่าความฝันของหลาย ๆ คน คือ การมีเงินเดือนสูง หรือไม่ก็มีเงินเก็บเยอะ
ๆ จนสามารถสร้างธุรกิจส่งนตัวได้ แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้น เราต้องเริ่มสร้างวินัยทางการเงินเสียก่อน มาดูกันว่าวินัย
ทางการเงินที่เราทุกคนสร้างได้ มีอะไรบ้าง แล้วเราสามารถนาไปปรับใช้ได้มากน้อยขนาดไหน
มีเป้าหมายทางการเงิน
ในการเริ่ ม ต้ น จะท าอะไรสั ก อย่ าง เราต้ อ งมี เป้ าหมายอย่ างเด่น ชั ด และมี ค วามแน่ น อน ในทางการเงิน ก็
เช่นเดียวกัน เราต้องสร้างเป้าหมายทางการเงิน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะทาอะไรเช่น การตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเก็บเงิน
ไปเที่ยวต่างประเทศให้ ได้ภ ายในสองปี หรือตั้งเป้าหมายว่าจะมีเงินใช้เดือนละสองหมื่นหลังเกษียณอายุ เมื่อเรามี
เป้าหมายแล้ว เราก็จะเริ่มวางแผนเพื่อให้เป้าหมายที่เราวางไว้ประสบผลสาเร็จ การตั้งเป้าหมายที่ดีจะช่วยให้เรามีวินัย
ทางการเงินที่เด่นชัดขึ้น และสามารถเก็บออมเงินได้อย่างที่ตั้งใจไว้
บันทึกการใช้จ่าย
เราจะเห็นว่าคนที่สามารถเก็บออมเงินได้ จะมีการวางแผนการใช้เงิน แล้วการวางแผนการใช้เงินนั้นเกิดขึ้นได้
อย่ า งไร หลายคนอาจเกิ ด ข้ อ สงสั ย ในเรื่ อ งนี้ หากพู ด กั น ง่ า ย ๆ การวางแผนการใช้ เงิ น เกิ ด จากการจดบั น ทึ ก
รายรับ – รายจ่ าย เพราะเราจะสามารถดูได้ว่าเดือนที่ ผ่านมา เราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ และจ่ายเป็น ค่าอะไรบ้าง
เราก็จะวางแผนการใช้เงินของเดือนต่อ ๆ ไปได้ จนสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบ่งเงินใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน
หากยังคิดไม่ออกว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ลองกาหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน เช่น กาหนดไว้ว่า
ในแต่ละวัน เราจะใช้เงินไม่เกินเท่าไหร่ หรือทานอาหารมื้อละไม่เกิน 100 บาท เป็นต้น การกาหนดค่าใช้จ่ายนั้นให้เริ่มต้น
กาหนดจากจ านวนเงินที่เราสามารถท าได้ อย่าก าหนดให้ เกิ นความเป็ นจริง เพราะเราจะรู้สึ กว่ าเป็ นเรื่องยาก และไม่
สามารถทาได้แน่ ๆ อีกทั้งการเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้เรารู้สึกคุ้นเคย แล้วเราจะค่อย ๆ ปรับตัวให้เข้ากับ
วิธีการนี้ได้ในที่สุด วินัยทางการเงินเป็นเรื่องที่ทาได้ยาก แต่หากเราเรียนรู้และเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะเป็น
คนที่สามารถออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพราะเราสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้เงินให้สอดคล้องกับการเงินของเราแล้วนั้นเอง
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การออมไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่รู้จักวิธีคิดและเริ่มต้นวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวัน เราก็สามารถที่จะออมเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพียงเริ่มต้นที่จะสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้กับตัวเอง ซึ่งการสร้างวินัยทางการเงิน
ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เราลองมาเริ่มทา เราลองมาเริ่มทาด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้
1. ทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายให้เป็นนิสัย
การท าบั ญ ชี ร ายรั บ – รายจ่ า ย ในทุ ก วั น จะท าให้ รู้ว่ าคุ ณ มี พ ฤติ ก รรมการใช้ จ่ ายอย่ างไรในแต่ ล ะวั น
และเราควรทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในทุก ๆ วันให้เกิดเป็นนิสัย เพราะจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้รู้สัดส่วน
การใช้จ่ายของเรา ต่อรายรับ ที่เราได้ในแต่ละเดือนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้าหากวันใดเราลืมจดหรือไม่มีเวลา
ให้ทาย้อนหลัง หรือหาสมุดเล่มเล็ก ๆ กับปากกาพกติดกระเป๋าไว้ พอนึกออกก็ค่อยจดลงไป จะเป็ นการสร้างนิสัยที่ดี
ทางด้านการเงินให้กับตัวเราเอง เป็นวิธีพื้นฐานที่ดีที่สุดสาหรับการเริ่มต้นการออมที่ดี และจะช่วยบ่งบอกถึงยอดเงิน
คงเหลื อ ในแต่ ล ะเดือ นของเราได้ ดี อี ก ด้ ว ย เราจะได้ รู้ว่ าเงิน ที่ ใช้ไปในแต่ ล ะเดื อนหมดไปกั บ การใช้จ่ ายอะไรบ้ าง
ยังช่วยจัดการกับระเบียบการเงินของเราให้เข้าที่อีกด้วย หลาย ๆ คนใช้จ่ายเงินโดยไม่วางแผน และคิดหน้าคิดหลัง
ได้เงินมาก็ใช้ไป พอใกล้สิ้นเดือนก็เกิดปัญหาเงินหมดกระเป๋า โดยไม่รู้ว่าเงินที่หมดไปนั้น หมดไปกับการใช้จ่ายอะไรบ้าง
ถ้าหากเรายังไม่เริ่มสร้างวินัยในการออมตั้งแต่วันนี้ เราจะวางแผนทางการเงินของเราได้ยาก
2. ตั้งเป้าหมายและสรุปภาพรวมบัญชีทุกสิ้นเดือน
การทาบัญชีรายรับ – รายจ่ายของเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย หากเราไม่กลั บมาทบทวนรายจ่ายของ
เราในภายหลัง หลังจากจดบันทึกรายจ่ายในแต่ละวันไปแล้ว ทุกสิ้นเดือนจะต้องนาบันทึกรายจ่ายในแต่ละหมวดหมู่มา
รวมกัน เราจะได้รู้ว่าสัดส่วนการใช้จ่ายของเราเหมาะสมแล้วหรือไม่ แล้วยังสามารถทาให้เราได้รู้ยอดเงินคงเหลือและ
สัดส่วนในส่วนของเงินออมในแต่ละเดือนอีกด้วย หลังจากที่เราพยายามจัดระเบียบวางแผนรายจ่ายของตัวเองมาตลอด
ทั้งเดือนแล้ว สุดท้ายตัวเลขที่เราเห็น จะเป็นสิ่งที่คอยเตือนสติและควบคุมการใช้จ่ายของตัวเอง การกาหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจน จะเป็นตัวช่วยเตือนเราเองให้ยับยั้งชั่งใจระมัดระวังการใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากขึ้น
5 นิสัยบ่อนทาลายวินัยทางการเงิน
เคยตั้งคาถามกับ ตัวเองหรือไม่ ว่าทางานมาก็เริ่มจะหลายปี ทาไมเงินที่เก็บจึงยังน้อย หรือยังไม่รวยซักที
เหตุ ผ ลหลั ก ๆ ที่ ท าให้ ค นวั ย ท างานในปั จ จุ บั น ยั งไม่ ส ามารถเก็ บ เงิน ได้ นั้ น เป็ น เพราะ 5 นิ สั ย บ่ อ นท าลายวิ นั ย
ทางการเงิน ดังนี้
(1) อยากได้ไปทุกสิ่งอย่าง ความโลภทาให้เราไม่สามารถเก็บเงินได้ อย่าตามกระแสจนเกินไปเพราะจะทาให้
เราอยากได้นู่นนี่ไม่รู้จักจบสิ้น หันมาซื้อของจากความจาเป็นเท่านั้น
(2) ไม่ค่อยเก็บเงิน เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ จาไว้ว่า “ใครออมก่อน คนนั้นรวยก่อน” ส่วนเลือกวิธีออมอย่างไรนั้น
ก็เลือกตามความสนใจและความชอบของเรา
(3) กังวลมากเกิน ไป อย่ าเครียดมากจนเกินไปว่าทาไมเราไม่รวยจะยิ่งส่งผลเสียโดยเฉพาะเรื่องสุ ขภาพ
และสุดท้ายอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่าเดิมไปกับค่ารักษาพยาบาล
(4) ไม่ทาบันทึกรายรับรายจ่าย ลองถามตนเองว่าเป้าหมายคืออะไร และพยายามให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้
อาทิเช่น บางคนอยากเกษียณอายุตนเองตอนอายุ 40 ปี ทาให้ช่วงเวลาตั้งแต่ 20 – 40 ปี นั้น ต้องทางานหนักและ
พยายามเก็บเงิน เพื่อที่จะได้เกษียณอายุก่อนคนอื่นเป็นต้น
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วิ นั ย ทางการเงิ น ที่ ดี ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ในทุ ก วั ย และเริ่ ม ได้ ทั น ที เพื่ อ สร้ า ง
อนาคตที่สดใสและมั่นคง
ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กที่เริ่มเรียนรู้ค่าของเงินและการอดออม วัยทางานที่
อยู่ระหว่างการสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบตนเองและ
ผู้อื่น และวัยเกษียณที่จะต้องวางแผนเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม
การสร้างวินัยทางการเงินที่ดีอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างยิ่งยวด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินไม่ใช่เรื่องง่ายที่เกิดขึ้นได้ในช่วงข้ามคืน
การตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน เช่น การมีบ้าน มีรถ มีชีวิตที่ดี และลาดับ
ความส าคั ญ ของเป้ า หมาย รวมทั้ ง วางแผนการเก็ บ ออมและการใช้ จ่ า ยให้
สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ เป้าหมายที่ชัดเจนจะเป็นสิ่งสาคัญที่
สนับสนุนให้เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะนาไปสู่ความ
มั่นคงทางการเงินและอิสรภาพทางการเงินที่ไม่มีภาระหนี้สินในที่สุด
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การที่จะใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จะต้องมี วินัยทางการเงินที่ดีตาม
“วงจรแห่งความเจริญด้านการใช้จ่ายเงิน”
๑. ประหยัด เป็นการรู้จักรักษาทรัพย์ใช้จ่ายอย่างฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ฟุ่มเฟือย เก็บหอมรอมริบ
๒. สะสมเป็นการออมเงินในส่วนรายได้ที่เหลือจากหักค่าใช้จ่าย เงินออมเป็นปัจจัยสาคัญ ที่จะทาให้เป้าหมาย
ของบุ คคลซึ่งกาหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ และ สามารถใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่น การออมจึงควรกระทาอย่างสม่าเสมอและเป็นกิจนิสัย สิ่งจูงใจ ที่ก่อให้เกิดความ
กระตือรือร้นที่จะเก็บออมมากขึ้นคือเป้าหมาย หากมีเป้าหมาย จะประกอบอาชีพค้าขายและมีเงินออมไว้จานวนหนึ่งก็
จะ “มีทุนของตนเอง ” ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญช่วยให้ถึงเป้าหมายในอนาคตได้
๓. กู้เป็นการใช้บริการสินเชื่อทางการเงินจานวนหนึ่ ง ในส่วนที่เกินความสามารถ ในการสะสมด้วยตนเอง
มารวมกับเงินทุนของตนเอง เพื่อเป็นเงินทุนที่มากพอ สาหรับดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
๔. ชาระคืนเป็นการตระหนักถึงหน้าที่ของลูกหนี้ที่ดี ต้องชาระคืนให้ตรงเวลา เพื่อประโยชน์ ด้านเครดิตทาง
การเงิน ซึ่งอาจจาเป็นต่อการกู้ยืมเงินในกิจกรรมสาคัญ หากมี ระเบียบวินัยทางการเงินดี จะเป็นประโยชน์ต่อการกู้ยืม
เงินในอนาคต เนื่องจาก ศัตรูทางการเงินตัวฉกาจคือตัวของผู้กู้เอง ทุกปัญหาคนเรานั่นเองที่เป็นคนสร้าง มันขึ้นมา
ตังนั้น เพื่อความสุขในชีวิต ควรบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม สร้างนิสัยมีเงินก่อนค่อยซื้อ

ความเจริญ ด้ า นการใช้จ่ ายเงิน ของบุ ค คลจะมี ได้ก็ ต้องเริ่ มที่ “ประหยัด ” ถ้า เริ่ม ที่จะกู้แล้วจะต้องจน
เรื่อยไป การประหยัดจะสนับสนุนให้เกิดการออม หากออมไม่พอที่จะขยายงาน ก็สามารถเพิ่มเงินทุนโดยกู้จากที่
อื่น ทาให้มีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มกาลังด้านเงินทุนเพื่อการผลิตและมีกาลังการใช้คืน
เงินกู้มาก เพราะเรากู้มาน้อย
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ภาคผนวก
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แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test)
หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ท่านเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยการวงกลมคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑.ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก. การรวมคนในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือกัน
ข. การรวมกลุ่มเก็บออมเงินเพื่อเป็นแหล่งทุนในหมู่บ้าน
ค. การใช้เงินออมในการลงทุนประกอบอาชีพด้วยความขยันขันแข็งและประหยัด
ง. การใช้เงินกู้ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อซื้อหาสิ่งฟุ่มเฟือยหรือเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ค. พัฒนาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
๓. คุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย
ก. ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ข. ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ค. ซื่อสัตย์ โปร่งใส เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ง. ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน เป็นธรรม
๔. ข้อใดตรงกับหลักการ “ควบคุมกันเอง”
ก. มีการประชุมเพื่อกาหนดกฎ ระเบียบ
ข. มีคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
ค. รายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมประจาปี
ง. ถูกทุกข้อ
๕. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในข้อใดถูกต้อง
ก. มี ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการส่งเสริม
ข. มี ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ค. มี ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ง. มี ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้) คณะกรรมการ
ส่งเสริม
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๖. การดาเนินงานกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นน้าอนุมัติให้นายไก่ เงินน้อย ชาวบ้านกลางน้ากู้เงินของกลุ่มไป
ประกอบอาชีพ
ข. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นน้ากาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๑๖
ค. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปลายน้านาเงินไปลงทุนจัดตั้งโรงสีชุมชน ปั๊มน้ามัน ศูนย์สาธิต การตลาด
ง. ข้อ ก และ ข
๗. หลักการดาเนินการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. หลักการเป็นเจ้าของร่วมกัน
ข. หลักการตลาดและลงทุนเพื่อแสวงหากาไร
ค. หลักคุณธรรม โดยใช้กลุ่มออมทรัพย์เป็นเครื่องมือพัฒนาคน
ง. หลักการพึ่งตนเอง ด้วยการประหยัดและอดออม
๘.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ก. ตรวจสอบบัญชีและเอกสารการเงิน
ข. ตรวจสอบเอกสารประกอบต่าง ๆ
ค. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ของสมาชิกที่กู้เงิน
ง. ตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ
๙. ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามในการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก. ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาซิกกลุ่มฯ
ข. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาซิกกลุ่มกู้เงิน
ค. ห้ามจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ง. ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
๑๐. ข้อใดเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องของคณะกรรมการอานวยการ
ก. พิจารณารับสมาชิก การสะสมเงินหรือรับฝากเงิน จัดการประชุมใหญ่ จัดทางบดุลและรายงาน
ผลการดาเนินงาน พิจารณาเงินกู้ และจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ข. พิจารณารับสมาชิก การสะสมเงินหรือรับฝากเงิน จัดการประชุมใหญ่ จัดทางบดุลและรายงานผล
การดาเนินงานกาหนดวงเงินกู้ และตรวจสอบบัญชี
ค. พิจารณารับสมาชิก การสะสมเงินหรือรับฝากเงิน จัดการประชุมใหญ่ จัดทางบดุลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน กาหนดวงเงินกู้ และจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ง. พิจารณารับสมาชิก จัดการประชุมใหญ่ จัดทางบดุลและรายงานผลการดาเนินงาน กาหนดวงเงินกู้และ
จัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
เฉลยแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test)
หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ข้อ ๑ ง
ข้อ ๖ ง
ข้อ ๒ ง
ข้อ ๗ ข
ข้อ ๓ ก
ข้อ ๘ ค
ข้อ ๔ ง
ข้อ ๙ ค
ข้อ ๕ ก
ข้อ ๑๐ ค
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แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Post-test)
หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ท่านเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยการวงกลมคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ค. พัฒนาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
๒.ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก. การรวมคนในหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือกัน
ข. การรวมกลุ่มเก็บออมเงินเพื่อเป็นแหล่งทุนในหมู่บ้าน
ค. การใช้เงินออมในการลงทุนประกอบอาชีพด้วยความขยันขันแข็งและประหยัด
ง. การใช้เงินกู้ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อซื้อหาสิ่งฟุ่มเฟือยหรือเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ
๓. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในข้อใดถูกต้อง
ก. มี ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้)
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการส่งเสริม
ข. มี ๔ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้)
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และปฏิคม
ค. มี ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้)
คณะกรรมการตรวจสอบ
ง. มี ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการส่งเสริมสินเชื่อ (เงินกู้)
คณะกรรมการส่งเสริม
๔. การดาเนินงานกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นน้าอนุมัติให้นายไก่ เงินน้อย ซาวบ้านกลางน้ากู้เงินของกลุ่ม ไป
ประกอบอาชีพ
ข. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นน้ากาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๑๖
ค. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปลายน้านาเงินไปลงทุนจัดตั้งโรงสีชุมชน ปั๊มน้ามัน ศูนย์สาธิต การตลาด
ง. ข้อ ก และ ข
๕. คุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย
ก. ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ข. ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ค. ซื่อสัตย์ โปร่งใส เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ง. ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน เป็นธรรม
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๖. ข้อใดตรงกับหลักการ “ควบคุมกันเอง”
ก. มีการประชุมเพื่อกาหนดกฎ ระเบียบ
ข. มีคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
ค. รายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมประจาปี
ง. ถูกทุกข้อ
๗. หลักการดาเนินการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. หลักการเป็นเจ้าของร่วมกัน
ข. หลักการตลาดและลงทุนเพื่อแสวงหากาไร
ค. หลักคุณธรรม โดยใช้กลุ่มออมทรัพย์เป็นเครื่องมือพัฒนาคน
ง. หลักการพึ่งตนเอง ด้วยการประหยัดและอดออม
๘. ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามในการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก. ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มฯ
ข. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มกู้เงิน
ค. ห้ามจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ง. ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด
๙. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ก. ตรวจสอบบัญชีและเอกสารการเงิน
ข. ตรวจสอบเอกสารประกอบต่าง ๆ
ค. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ของสมาชิกที่กู้เงิน
ง. ตรวจสอบการดาเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆ
๑๐. ข้อใดเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องของคณะกรรมการอานวยการ
ก. พิจารณารับสมาชิก การสะสมเงินหรือรับฝากเงิน จัดการประชุมใหญ่ จัดทางบดุลและรายงาน ผลการ
ดาเนินงาน พิจารณาเงินกู้ และจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ข. พิจารณารับสมาชิก การสะสมเงินหรือรับฝากเงิน จัดการประชุมใหญ่ จัดทางบดุลและรายงาน ผลการ
ดาเนินงาน กาหนดวงเงินกู้ และตรวจสอบบัญชี
ค. พิจารณารับสมาชิก การสะสมเงินหรือรับฝากเงิน จัดการประชุมใหญ่ จัดทางบดุลและรายงาน ผลการ
ดาเนินงาน กาหนดวงเงินกู้ และจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ง. พิจารณารับสมาชิก จัดการประชุมใหญ่ จัดทางบดุลและรายงานผลการดาเนินงาน
กาหนดวงเงินกู้และจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
เฉลยแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Post-test)
หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ข้อ ๑ ง
ข้อ ๖ ง
ข้อ ๒ ง
ข้อ ๗ ข
ข้อ ๓ ก
ข้อ ๘ ค
ข้อ ๔ ง
ข้อ ๙ ค
ข้อ ๕ ก
ข้อ ๑๐ ค
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test)
หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ท่านเสือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยการวงกลมคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. การจัดทาบัญชีหมายถึงอะไร
ก. การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการ
ข. การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อไข่
ค. การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อเกลือ
ง. การจัดบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อใบเตย
๒. สาเหตุหลักต้องทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย ๑) เพราะตรวจสอบผลกาไร-ขาดทุนของกิจการได้ทุกเวลา ๒) เพราะมี
เวลาว่าง ๓) เพราะป้องกันความผิดพลาด ๔) เพราะสนุกในการทางาน
ก. ข้อ ๑ และ ๒
ข. ข้อ ๒ และ ๓
ค. ข้อ ๓ และ ๔
ง. ข้อ ๑ และ ๓
3. ประโยชน์ของการจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย คืออะไร
ก. เป็นการควบคุมรักษาทรัพย์สิน
ข. ป้องกันการผิดพลาด
ค. ทาให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดจัดเป็นสูตรทางการบัญชี
ก. สินทรัพย์ = หนี้สนิ + ทุน
ข. หนี้สิน= สินทรัพย์ + ทุน
ค. ทุน = สินทรัพย์ – หนี้สิน
ง. ถูกทุกข้อ
5. สินทรัพย์ถาวรได้แก่
ก. เงินสด
ข. ลูกหนี้
ค. ดินสอ
ง. ที่ดิน
6. สูตรกาไร คืออะไร
ก. กาไร = รายได้ + ค่าใช้จ่าย
ข. กาไร = รายได้ - ค่าใช้จ่าย
ค. กาไร = ทรัพย์สิน – หนี้สิน
ง. กาไร = ทุน-หนี้สิน
7. บัญชีรายวันจ่าย หมายถึง
ก. สมุดที่บันทึกรายการขั้นต้น
ข. สมุดบันทึกรายการรับเงินสด
ค. สมุดที่บันทึกรายการจ่ายเงินสด
ง.บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ต่อจากที่ได้บันทึกไว้ในสมุดรายวันทั่วไป
๘. ทรัพย์สิน หมายถึง
ก. เงินสด เงินฝากธนาคารประจา
ข. เงินสด เงินสัจจะสะสม
ค. ดอกเบี้ยธนาคาร เงินบริจาค
ง. เงินสด ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

190

คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๙. การจัดหมวดหมู่ของบัญชีมีกี่หมวด อะไรบ้าง
ก. ๒ หมวด ได้แก่บัญชีรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท
ข. ๓ หมวด ได้แก่บัญชีเงินสด บัญชีรายวันรับ บัญชีรายวันจ่าย
ค. ๔ หมวด ได้แก่หมวดรายได้ หมวดรายจ่าย หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน
ง. ๕ หมวดได้แก่ หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน หมวดส่วนของเจ้าของ(ทุน) หมวดรายได้หมวดรายจ่าย
๑๐. งบดุล หมายถึง
ก. งบการเงินที่แสดงให้กลุ่มทราบว่า ณ วันใด วันหนึ่ง กลุ่มมีทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนประเภท ใดบ้าง จานวน
เงินเท่าใด
ข. งบที่แสดงให้ทราบว่า เมื่อสิ้นรอบปีทางบัญชี กลุ่มมีรายได้ รายจ่าย ประเภทใดบ้าง จานวนเงินเท่าใด
ค. มูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มา
ง. จานวนเงินที่ได้มาโดยไม่มีข้อผูกพันว่าจะต้องจ่ายคืน
เฉลยแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test)
หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๑.ก
๒. ง
๓.ง
๔. ก
๕.ง
๖. ข
๗.ค
๘. ก
๙.ง
๑๐.ก
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Post-test)
หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ท่านเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยการวงกลมคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. สาเหตุหลักต้องทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย ๑) เพราะตรวจสอบผลกาไร-ขาดทุนของกิจการได้ทุกเวลา ๒) เพราะมี
เวลาว่าง ๓) เพราะป้องกันความผิดพลาด ๔) เพราะสนุกในการทางาน
ก. ข้อ ๑ และ ๒
ข. ข้อ ๒ และ ๓
ค. ข้อ ๓ และ ๔
ง. ข้อ ๑ และ ๓
๒. ประโยชน์ของการจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย คืออะไร
ก. เป็นการควบคุมรักษาทรัพย์สิน
ข. ป้องกันการผิดพลาด
ค. ทาให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ
ง. ถูกทุกข้อ
๓. การจัดทาบัญชีหมายถึงอะไร
ก. การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการ ข. การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อไข่
ค. การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อเกลือ
ง. การจัดบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อใบเตย
๔. ข้อใดจัดเป็นสูตรทางการบัญชี
ก. สินทรัพย์ = หนี้สนิ + ทุน
ข. หนี้สิน= สินทรัพย์ + ทุน
ค. ทุน = สินทรัพย์ – หนี้สิน
ง. ถูกทุกข้อ
๕. สูตรกาไร คืออะไร
ก. กาไร = รายได้ + ค่าใช้จ่าย
ข. กาไร = รายได้ - ค่าใช้จ่าย
ค. กาไร = ทรัพย์สิน – หนี้สิน
ง. กาไร = ทุน-หนี้สิน
๖. บัญชีรายวันจ่าย หมายถึง
ก. สมุดที่บันทึกรายการขั้นต้น
ข. สมุดบันทึกรายการรับเงินสด
ค. สมุดที่บันทึกรายการจ่ายเงินสด
ง.บัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ต่อจากที่ได้บันทึกไว้ในสมุดรายวันทั่วไป
๗. สินทรัพย์ถาวรได้แก่
ก. เงินสด
ข. ลูกหนี้
ค. ดินสอ
ง. ที่ดิน
๘. การจัดหมวดหมู่ของบัญชีมีกี่หมวด อะไรบ้าง
ก. ๒ หมวดได้แก่ บัญชีรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท
ข. ๓ หมวดได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีรายวันรับ บัญชีรายวันจ่าย
ค. ๔ หมวดได้แก่ หมวดรายได้ หมวดรายจ่าย หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน
ง. ๕ หมวดได้แก่ หมวดสินทรัพย์ หมวดหนี้สิน หมวดส่วนของเจ้าของ (ทุน) หมวดรายได้ หมวดรายจ่าย
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๙. ทรัพย์สิน หมายถึง
ก. เงินสด เงินฝากธนาคารประจา
ข. เงินสด เงินสัจจะสะสม
ค. ดอกเบี้ยธนาคาร เงินบริจาค
ง. เงินสด ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
๑๐. งบดุล หมายถึง
ก. งบการเงินที่แสดงให้กลุ่มทราบว่า ณ วันใด วันหนึ่ง กลุ่มมีทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนประเภทใด บ้างจานวน
เงินเท่าใด
ข. งบที่แสดงให้ทราบว่า เมื่อสิ้นรอบปีทางบัญชี กลุ่มมีรายได้ รายจ่าย ประเภทใดบ้าง จานวนเงินเท่าใด
ค. มูลค่าของทรัพย์สินที่ได้มา
ง. จานวนเงินที่ได้มาโดยไม่มีข้อผูกพันว่าจะต้องจ่ายคืน
เฉลยแบบทดสอบหลงฝึกอบรม (Post-test)
หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๑. ง
๒. ง
๓. ก
๔. ก
๕. ข
๖. ค
๗. ง
๘. ง
๙. ก
๑๐. ก
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test)
หลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ท่านเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยการวงกลมคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง
ก. การให้คนในชุมชนมาลงหุ้นในจานวนเท่า ๆกัน
ข. การให้สมาชิกรวมเงินกันปีละครั้ง
ค. การให้สมาชิกออมเงินอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน เพื่อใช้เป็นสวัสดิการ
ง. การให้สมาชิกออมเงินอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพ หรือกู้ยืม
ยามจาเป็นเดือดร้อน
๒. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ค. พัฒนาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
๓. หลักการ คุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย
ก. ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ข. ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ค. ซื่อสัตย์ โปร่งใส เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ง. ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดขอบ เห็นอกเห็นใจกัน เป็นธรรม
๔. ข้อใดตรงกับหลักการ “ควบคุมกันเอง”
ก. มีการประชุมเพื่อกาหนดกฎ ระเบียบ
ข. มีคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
ค. รายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมประจาปี
ง. ถูกทุกข้อ
๕. กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือ
ก. ระดมเงินคนในหมู่บ้านมาลงทุนค้าขาย
ข. นาเงินทุนของกลุ่มไปลงทุนทาธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับกลุ่ม หรือลดต้นทุนให้กับสมาชิกกลุ่ม
ค. นาเงินกลุ่มไปซื้อหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล
ง. ถูกทุกข้อ
๖. การลงทุนใด เป็นกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก. นาเงินของกลุ่มไปให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูง
ข. นาเงินไปลงทุนจัดตั้งโรงสีชุมชน ปั๊มน้ามัน ศูนย์สาธิตการตลาด
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทุกข้อ
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๗. ประโยชน์ของกิจกรรมเครือข่าย
ก. ฝึกดาเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม
ข. กลุ่มๆ มีรายได้ สมาชิกได้รับปันผลเพิ่มขึ้น
ค. สมาชิกได้ซื้อของในราคาถูก
ง. ถูกทุกข้อ
๘. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด
ก. ลงทุนเพื่อหารายได้เพียงอย่างเดียว
ข. ลงทุนเพื่อฝึกให้คนค้าขายเป็น
ค. เพื่อให้สมาซิกได้ซื้อของในราคาถูกกว่าท้องตลาด
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
๙. การลงทุนกิจการใด เป็นการลดต้นทุนค่าครองชีพแก่สมาชิก
ก. รับซื้อผลผลิต
ข. โรงงานขนมจีน
ค. โรงงานผลิตน้าดื่ม
ง. ศูนย์สาธิตการตลาด
๑๐. กิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บริหารงานโดย
ก. ผู้นาชุมชน
ข. คณะกรรมการที่ได้รับเลือกจากสมาซิก
ค. จ้างผู้ที่มีประสบการณ์
ง. ข้อ ค.ถูก
เฉลยแบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (pre-test)
หลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ข้อ 1 ง
ข้อ 6
ข้อ 2 ง
ข้อ 7
ข้อ 3 ก
ข้อ 8
ข้อ 4 ง
ข้อ 9
ข้อ 5 ข
ข้อ10

ข
ง
ง
ง
ข
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบบทดสอบก่อนฝึกอบรม (Pre-test)
หลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ชื่อ-สกุล...........................................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ท่านเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยการวงกลมคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
๑. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก. พัฒนาคน
ข. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ค. พัฒนาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
๒.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง
ก. การให้คนในชุมซนมาลงหุ้นในจานวนเท่า ๆกัน
ข. การให้สมาชิกรวมเงินกันปีละครั้ง
ค. การให้สมาชิกออมเงินอย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน เพื่อใช้เป็นสวัสดิการ
ง. การให้สมาชิกออมเงินอย่างสมาเสมอเป็นประจาทุกเดือน เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพ
หรือกู้ยืมยามจาเป็นเดือดร้อน
๓. หลักการ คุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย
ก. ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ข. ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ค. ซื่อสัตย์ โปร่งใส เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน ไว้วางใจกัน
ง. ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจกัน เป็นธรรม
๔. ข้อใดตรงกับหลักการ “ควบคุมกันเอง”
ก. มีการประชุมเพื่อกาหนดกฎ ระเบียบ
ข. มีคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
ค. รายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุมประจาปี
ง. ถูกทุกข้อ
๕. การลงทุนใด เป็นกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ก. นาเงินของกลุ่มไปให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูง
ข. นาเงินไปลงทุนจัดตั้งโรงสีชุมชน ปั๊มน้ามัน ศูนย์สาธิตการตลาด
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ง. ผิดทุกข้อ
๖. กิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือ
ก. ระดมเงินคนในหมู่บ้านมาลงทุนค้าขาย
ข. นาเงินทุนของกลุ่มไปลงทุนทาธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับกลุ่ม หรือลดต้นทุนให้กับสมาชิกกลุ่ม ค. นาเงินกลุ่ม
ไปซื้อหุ้น หรือพันธบัตรรัฐบาล
ง. ถูกทุกข้อ
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๗. ประโยชน์ของกิจกรรมเครือข่าย
ก. ฝึกดาเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม
ข. กลุ่มฯมีรายได้ สมาซิกได้รับปันผลเพิ่มขึ้น
ค. สมาชิกได้ซื้อของในราคาถูก
ง. ถูกทุกข้อ
๘. การลงทุนกิจการใด เป็นการลดต้นทุนค่าครองชีพแก่สมาชิก
ก. รับซื้อผลผลิต
ข. โรงงานขนมจีน
ค. โรงงานผลิตน้าดื่ม
ง. ศูนย์สาธิตการตลาด
๙. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด
ก. ลงทุนเพื่อหารายได้เพียงอย่างเดียว
ข. ลงทุนเพื่อฝึกให้คนค้าขายเป็น
ค. เพื่อให้สมาชิกได้ซื้อของในราคาถูกกว่าท้องตลาด
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
๑๐. กิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บริหารงานโดย
ก. ผู้นาชุมชน
ข. คณะกรรมการที่ได้รับเลือกจากสมาซิก
ค. จ้างผู้ที่มีประสบการณ์
ง. ข้อ ค.ถูก
เฉลยแบบทดสอบหลังฝึกอบรม (Post-test)
หลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ข้อ 1 ง
ข้อ 6
ข้อ 2 ง
ข้อ 7
ข้อ 3 ก
ข้อ 8
ข้อ 4 ง
ข้อ 9
ข้อ 5 ข
ข้อ10

ข
ง
ง
ง
ข
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบบบันทึกหลังการสอน
๑. ผลการจัดการสอน.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๒. ปัญหา/อุปสรรค.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข…………………………………………………………………….
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้สอน
(...................................................)
............./....................../...............
ความคิดเห็นของผู้นิเทศ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้สอน
(...................................................)
............./....................../...............
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบบประเมินผลสาหรับผู้เข้าอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ระหว่างวันที่ ..........ถึง............เดือน................... พ.ศ. ..........................
ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน................................................................
จังหวัด.................................................
*****************
คาชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมายและเขียนข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
1. ข้อมูลทั่วไป
1) เพศ

 ชาย

 หญิง

2) อายุ

 ต่ากว่า 30 ปี
 40 –49ปี
 60ปี ขึ้นไป

 30 – 39ปี
 50–59ปี

3) การศึกษา

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

4) ตาแหน่งในองค์กร

 ประธาน
 เลขานุการ
 นักวิชาการพัฒนาชุมชน

 รองประธาน
 กรรมการ
 อื่น ๆ (ระบุ)..............................

2. ความรู้ ความเข้าใจ และการนาไปใช้ประโยชน์ (กรุณาให้ข้อมูลทั้ง ก่อนและหลัง เข้าอบรม)
ประเด็น

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
น้อย
กลาง

หลังเข้าร่วมกิจกรรม
น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ทีส่ ุด

1) ความรู้ความเข้าใจแนวทางและวิธีการ
ดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2) สามารถนาความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
3) สามารถให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องได้
4) มั่น ใจว่าจะสามารถน าความรู้ ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ประเด็น

ความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1) ความเข้าใจในการนาเสนอ
2) การถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน
3.) ความครบถ้วนของเนื้อหา
4.) การใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม
5.) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยาย
4. ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ไม่พึง
พอใจ

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) ที่พัก
9) อาหาร
10) อาหารว่าง
5.ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานในปีต่อไป
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบบประเมินผลสาหรับผู้เข้าอบรม
หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ระหว่างวันที่ ..........ถึง............เดือน................... พ.ศ. ..........................
ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน................................................................
จังหวัด.................................................
*****************
คาชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมายและเขียนข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
1. ข้อมูลทั่วไป
1) เพศ

 ชาย

 หญิง

2) อายุ

 ต่ากว่า 30 ปี

 30 – 39ปี

 40 –49ปี

 50–59ปี

 60ปี ขึ้นไป
3) การศึกษา

 ระดับประถมศึกษา

 ระดับมัธยมศึกษา

 ระดับปริญญาตรี

 ระดับปริญญาโท

 ระดับอื่น ๆ (ระบุ) ...........................................
4) ตาแหน่งในองค์กร

 ประธาน

 รองประธาน

 เลขานุการ

 กรรมการ

 นักวิชาการพัฒนาชุมชน

 อื่น ๆ (ระบุ)..............................

2. ความรู้ ความเข้าใจ และการนาไปใช้ประโยชน์ (กรุณาให้ข้อมูลทั้ง ก่อนและหลัง เข้าอบรม)
ประเด็น

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
น้อย
กลาง

หลังเข้าร่วมกิจกรรม
น้อย
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ทีส่ ุด

1) ความรู้ ค วามเข้ าใจการท าบั ญ ชี ก ลุ่ ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2) สามารถนาความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
3) สามารถให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องได้
4) มั่น ใจว่าจะสามารถน าความรู้ ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ประเด็น

ความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1) ความเข้าใจในการนาเสนอ
2) การถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน
3.) ความครบถ้วนของเนื้อหา
4.) การใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม
5.) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยาย
4. ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ไม่พึง
พอใจ

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) ที่พัก
9) อาหาร
10) อาหารว่าง
5.ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานในปีต่อไป
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบบประเมินผลสาหรับผู้เข้าอบรม
หลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ระหว่างวันที่ ..........ถึง............เดือน................... พ.ศ. ..........................
ณ โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน......................................................จังหวัด.............................
*****************
คาชี้แจง โปรดขีดเครื่องหมายและเขียนข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
1. ข้อมูลทั่วไป
1) เพศ

 ชาย

 หญิง

2) อายุ

 ต่ากว่า 30 ปี
 40 –49ปี
 60ปี ขึ้นไป

 30 – 39ปี
 50–59ปี

3) การศึกษา

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

4) ตาแหน่งในองค์กร

 ประธาน
 เลขานุการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

 รองประธาน
 กรรมการ
 อื่น ๆ (ระบุ)..............................

2. ความรู้ ความเข้าใจ และการนาไปใช้ประโยชน์ (กรุณาให้ข้อมูลทั้ง ก่อนและหลัง เข้าอบรม)
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วมกิจกรรม
ประเด็น
มาก
ปาน
น้อย มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด

มาก

กลาง

น้อย

ที่สุด

ที่สุด

มาก

กลาง

น้อย

1) ความรู้ ค วามเข้ า ใจในแนวทางและ
วิธีการดาเนินงานกิจกรรมเครือข่ายกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2) สามารถนาความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
3) สามารถให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องได้
4) มั่น ใจว่าจะสามารถน าความรู้ ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
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3. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ประเด็น

ความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

1) ความเข้าใจในการนาเสนอ
2) การถ่ายทอดความรู้มีความชัดเจน
3.) ความครบถ้วนของเนื้อหา
4.) การใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม
5.) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
6) ประโยชน์ที่ได้รับจากการบรรยาย
4. ความพึงพอใจต่อการบริหารโครงการ
ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ไม่พึง
พอใจ

1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่
2) การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
3) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการ
5) บรรยากาศในการเรียนรู้
6) ระยะเวลาการจัดประชุม
7) เอกสารประกอบการประชุม
8) ที่พัก
9) อาหาร
10) อาหารว่าง
5.ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานในปีต่อไป
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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ชื่อเอกสาร : คู่มือหลักสูตรโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2562
ที่ปรึกษา
1. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
2. นายโชคชัย แก้วป่อง
3. นายทรงพล วิชัยขัทคะ
4. นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์
5. นายเส่ง สิงห์โตทอง
6. นายกันตพัฒน์ ตัญทะเศณีวัฒ
7. นายธีรศักดิ์ ชั้นประเสริฐ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินขุมซน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน
นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชน
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและนักวิชาการอิสระ

คณะผู้จัดทา
1. นางทิพย์ เณรชู
2. นางฉวีวรรณ สิงห์ครอง
3. นางสุกัลณี อันทะไชย
4. นางสาวปาริชาติ หมั่นบรรจง
5. นางพิมพา แก้วทับทิม
6. นายปัญจะ ถนอมชัย
7. นายไตรจักร ศรีนพรัตน์
8. นายพรม สีเหลือง
9. นายอภิรักษ์ เทพทิพย์
10. นางสาวสุภาวดี เทพทิพย์
11. นางสาววารินทร์ กลิ่นทิพย์
12. นายนิรันดร์ สุดสอาด
13. นางสาวสายฝน ชูจิตร
14. นางถิระรัตน์ สายศิวานนท์
15. นายภัทรพล เอี่ยมสะอาด
16. นายประภาษ ชลารัตน์
17. นางสาวโสพิศ เหล็งหนูดา
18. นายกรวิชญ์ กุหลาบวรรณ
19. นางสาวจิตนิภา กะลาสี
20. นางสาวรัติกาล กลิ่นมาลี
21. นางปวัลรัตน์ ศรีวิรักษ์
22. นางอารี ประภารัตน์
23. ว่าที่ ร.ต.หญิง วาสนา พรหมจรรย์
24. นายเฉลิมชัย รัตนชัย

โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดกาฬสินธุ์
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คณะผู้จัดทา
25. นายสุนันท์ รัตนสิงห์
26. นายแสงจันทร์ เขตผดุง
27. นางมะลิวัลย์ หาญอาษา
28. นางดวงจันทร์ ปัญญา
29. นางมลิวรรณ ศรีพงษ์เสริฐ
30. นางรัชนีพร ภูติจันทร์
31. นางวัฒนา ไสยวิจิตร
32. นายสุนทร มัจฉิม
33. นางชุติภรณ์ สุขเกษม
34. นางวิพา ทองมาก
35. นายประดิษฐ์ นาจารย์
36. นางภัธภร การะกันสมบัติ
37. นางนงนภา ขจร
38. นางสุธีพร ศรีสกุล
39. นายอนุชิต อาจธิมะ
40. นายชัชวาล จันทร์แก้ว
41. นางเทวิกา ชัยชนะ
42. นางสาวรวินท์นิภา ฤำชัย
43. นางพิมพ์วิมล อินต๊ะยศ
44. นางอาพร ปานสิงห์
45. นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร
46. นายประสิทธิ์ เจียมภักดี
47. นายบุญศรี จันทร์ชัย
48. นายบรรจง พรมวิเศษ
49. นางสาวปภาวรินทร์ วงษ์มาก
50. นายสามารถ อังกาบ
51. นางสุนิษา จันทร์ชัย
52. นายสมชัย นิยมสุข
53. นางสาวรัชนี วิสัย
54. นางสาวเรวดี พิมมณี
55. นายประยูร สว่างศรี
56. นายจานงค์ แย้มวงษ์
57. นายชลอ สว่างศรี

โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดพิจิตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดพิจิตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสุพรรณบุรี
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คณะผู้จัดทา
58. นางสาวสุนันทา นุชพันธ์
59. นางสาววรรณนิภา แก้วน้อย
60. นางประสิทธิ์ มาลัยทอง
61. นางอัมพร พันธุ์พฤกษ์
62. นางปาริชาติ ชอบใช้
63. นางสาวกาญจนา เชิดสูงเนิน
64. นายสัญชัย แชจอหอ
65. นางสาวศิรินุช ศิริสุริยะ
66. นางสาวนาตยา พรหมบุตร
67. นายสุริยน สุวรรณโคตร
68. นายปรีชา ภูมิกอง
69. นางกรกมล ชาเดช
70. นางสาวพรรณิภา นักรบ
71. นายอดิศักดิ์ แหวนสูงเนิน
72. นายเกษมสันต์ อยู่ยืน
73. นางสาวโสภาพร วิศิษฏ์พงศ์
74. นางสายฝน ธรรมวิชิต
75. นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์
76. นางจุฑารัตน์ ชุนเกาะ
77. นางสาวสุนันท์ ถนอมกลิ่น
78. นางสาวฐานิสร นันทพัฒน์ปรีชา
79. ส.ต.อ.หญิง นภาพร ทัพซ้าย
80. นางสาวนฤมล รัตนเสนีย์
81. นายโกวิทย์ ยอดวิทยา
82. นางชูวรัตน์ สมแก้ว
83. นางสาวจุฑามาศ ประหลาดศรี
84. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ
85. นายณัฐพล ปาลิวนิช
86. นางสาวกชพร มณีฟั่น
87. นางสาวกนกพรรณ กลีบขจร
88. นางสาวนฤมล ปัจฉิม
89. นางสาวณัฐปคัลภ์ เที่ยงธรรม
90. นายธนพล ทองแตง
91. นางสาวกวีธิดา ใจศิริ

โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ จังหวัดสุพรณบุรี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
สถาบันการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง
สถาบันการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง
สถาบันการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
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ผู้เขียน/เรียบเรียง
1. นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวทิพย์วรรณ อุทกธารา
3. นางสาวรัชฎาภรณ์ บุตรคาโชติ

สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
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