แนวทางการดาเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------------------------------กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน จานวน 479 แห่ง 440 อาเภอ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ขยายผล
ให้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกอาเภอทั่วประเทศ จานวน 438 แห่ง
และมีพื้นที่ที่มีความประสงค์ขอจัดตั้งเพิ่มเติม จานวน 7 แห่ง รวมสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนที่จัดตั้งเพิ่ม
ในปี พ.ศ.2560 จานวน 445 แห่ง 438 อาเภอ รวมสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนทั้งสิ้น จานวน 924 แห่ง
โดยมีบทบาทภารกิจสาคัญ คือ มุ่งเน้นกิจกรรมการบริหารจัดการหนี้ของประชาชน นาไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดาเนินงานสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูป ธรรม ส่งผลให้กองทุนชุมชนเข้มแข็ง
สามารถบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและ
ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใน พ.ศ.2564”
การดาเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ปี 2560 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเตรียมความพร้อม
บริหารจัดการหนี้ จานวน 479 แห่ง
2) จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จานวน 445 แห่ง
3) สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” จานวน 924 แห่ง
แนวทางการดาเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มีดังนี้
1. ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (เดิม) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหนี้ : จานวน 479 แห่ง
1.1 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชนเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหนี้ เป็นไปตามรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมที่กรมฯ กาหนดไว้
โดยให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 (เดือนธันวาคม 2559)
1.2 จัดทาแผนการดาเนินงานและเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหนี้ของสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน โดยทาการสารวจ ตรวจสอบและจัดทาฐานข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดของกลุ่ม/องค์กรกองทุนการเงิน
ที่เป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้ โดยทา
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดาเนินกิจกรรมสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหาร
จัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” และเป็นหลักฐานประกอบตัวชี้วัด
2. การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน : จานวน 445 แห่ง
2.1 ให้จังหวัด/อาเภอ คัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนหลัก
ในการจัดตั้งสถาบันฯ หากพื้นที่ที่ไม่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีความเข้มแข็ง ให้พิจารณาคัดเลือกกลุ่ม/
กองทุนการเงินชุมชนอื่นที่มีความพร้ อม และอยู่ในการกากับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นแกนหลั ก
ในการจัดตั้งสถาบันฯ
2.2 สารวจ ตรวจสอบและจัดทาฐานข้อมูลกองทุนชุมชน ข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดของกลุ่ม/องค์กร
กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

-22.3 วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ โดยพิจารณาจากวงเงินที่เป็นหนี้ทั้งหมดของแต่ละครัวเรือน พร้อมทั้ง
จั ดทาทะเบี ย นข้ อมูล ครั ว เรื อนและภาวะหนี้สิ น ของครัว เรื อน และจัดประเภทลู ก หนี้ โดยคานึงถึงวงเงิ น
การปล่อยกู้และไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม กองทุนการเงินขุมชนที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ เพื่อให้
สะดวกในการกาหนดแหล่งเงินทุที่จะใช้ในการบริหารจัดการหนี้ โดยทาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการดาเนินกิจกรรมสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” และ
เป็นหลักฐานประกอบตัวชี้วัด
2.4 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เป็นไปตามรายละเอียด
การดาเนินกิจกรรมที่กรมฯ กาหนดไว้ โดยให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2
3. ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการหนี้ (497 แห่ง) และกิจกรรมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
(445 แห่ง) ให้อาเภอสนับสนุนให้คณะกรรมการสถาบันฯ จัดทาแผนการดาเนินงานและสารวจ ตรวจสอบและ
จัดทาฐานข้อมูล ลูกหนี้ทั้งหมดของกลุ่ม/องค์กรกองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ รวมถึงวิเคราะห์
ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบตัวชี้วัด และเตรียมความพร้อมในการดาเนิน
กิจกรรมสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ในไตรมาส 2 – 3 ต่อไป
4. กิจกรรม “สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ” จานวน
924 แห่ง
4.1 ให้อาเภอดาเนินการสนับสนุนกิจกรรม “สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
ส านึ กดี แผนดี บริ หารหนี้ ได้ ” เป็ น ไปตามรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมที่กรมฯ กาหนดไว้ โดยกาหนด
ดาเนินการในไตรมาส 2-3 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560) โดยดาเนินการ
4.1.1 คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายที่เป็นหนี้ (ตามฐานข้อมูลครัวเรือนและภาวะหนี้สินของ
ครัวเรือน และข้อมูลลูกหนี้ที่ได้จัดทาไว้ของสถาบันฯ) จานวน 30 ครัวเรือน เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการหนี้
และเข้ารับการอบรมกิจกรรม “สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”
4.1.2 อบรมให้ความรู้การสร้างวินัยทางการเงิน “สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ” ตาม
เนื้อหาหลักสูตรที่กรมฯ กาหนดไว้ จานวน 4 วัน รายละเอียดตามเนื้อหาหลักสูตรกิจกรรม “สานึกดี แผนดี
บริหารหนี้ได้”
4.1.3 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เพื่อวางแผนการบริหาร
จัดการหนี้ของสถาบันฯ และให้ที่ประชุมคัดเลื อกโครงการ/กิจกรรมในแผนการบริหารจัดการหนี้ และจัดทา
รายละเอียดโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถสนับสนุนให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมบริหารจัดการหนี้จากจังหวัด งบประมาณแห่งละ 40,000 บาท
4.2 ให้ จั ง หวั ด /อ าเภอก ากั บ ดู แ ล และติ ด ตามสนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จ กรรมฯ ให้ ส ถาบั น
การจัดการเงินทุนชุมชนสามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานและบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และ
บรรลุตัวชี้วัด ดังนี้
1) จานวนครัวเรือนที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 10,000 ครัวเรือน
2) ร้อยละ 75 ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
1. สารวจ/จัดทาทะเบียนลูกหนี้ครัวเรือน
2. วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้
3. ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนเป้าหมาย

-34. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนมีแผนการบริหารจัดการหนี้
5. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ให้กับครัวเรือนเป้าหมายได้
นาไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (โดยกาหนดเป้าหมายให้สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ไปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา อย่างน้อยแห่งละ 11 ครัวเรือน ทั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดฯ ที่กาหนดไว้)
4.3 ให้จังหวัด/อาเภอจัดทา เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัด ดังนี้
- ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนและภาวะหนี้สินของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม/องค์กร/
กองทุนการเงินต่าง ๆ ในชุมชน
- ทะเบียนข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน
- แผนการบริหารจัดการหนี้ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
- ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
- แบบรายงานการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(รายงาน 2 รอบ คือ เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 2560)
- แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย
- แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
- สัญญาการถ่ายโอนภาระหนี้สินในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย และรายงานการประชุม เป็นต้น
5. การรายงานผล
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเตรียมความพร้อม
การบริ หารจั ดการหนี้ ให้ อาเภอรายงานผลฯ ให้ จังหวัด เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานผลให้ กรมฯ ทราบ
พร้อมทั้งบันทึกในระบบ BPM ภายในเดือนมกราคม 2560
2) กิจกรรมการจั ดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ให้ อาเภอรายงานผลฯ ให้ จังหวัด เพื่อ
รวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ พร้อมทั้งบันทึกในระบบ BPM ภายในเดือนเมษายน 2560
3) กิจกรรม “สถาบันการจั ดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ”
ให้อาเภอรายงานผลฯ ให้จังหวัด เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ พร้อมทั้งบันทึกในระบบ BPM
ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา โดยให้
จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2560 และรอบที่ 2 ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2560
4) ให้จังหวัดติดตามเร่งรัดและตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
และบันทึกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ
โปรแกรม Budget and Project Management (BPM) ทันทีที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
5) บันทึกข้อมูลผลการดาเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนในระบบงานศูนย์ข้อมูลกลาง
เพื่อบริ ห ารจั ดเก็บ และใช้ป ระโยชน์ กรมการพัฒ นาชุมชนให้ เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหา
บางส่วนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนในปัจจุบัน
***********************************

