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ส่ ว นที ่ 1

แนวคิด หลักการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ความเป็นมา
กรมการพัฒนาชุมชน ด�ำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตมาตัง้ แต่
พ.ศ. 2517 โดยศาสตราจารย์ ดร.ยุวฒ
ั น์ วุฒเิ มธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เริม่ ทดลองด�ำเนินการ
ครัง้ แรก 2 แห่ง คือ ทีต่ �ำบลขัวมุง อ�ำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และทีต่ �ำบลละงู อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์การเกษตร เครดิต
ยูเนี่ยน และสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ท�ำให้คนมีคุณธรรม
มีการช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร แบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การท�ำงานร่วมกัน
ตามวิถีทางประชาธิปไตย มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของเสียงส่วนใหญ่ เคารพในกฎกติกาที่มาจาก
ข้อตกลงร่วมกัน เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนของตนเองเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ และจัดเป็น
สวัสดิการให้กับสมาชิก ท�ำให้ชุมชนมีแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพิงแหล่ง
ทุนจากภายนอกชุมชน และที่ส�ำคัญที่สุดคือ เป็นการฝึกคนให้มีความอดทน มีสัจจะ มีระเบียบวินัย
ในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุมีผล มีความเหมาะสม พอประมาณกับตนเองและครอบครัว
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต จึงเป็นกลไกส�ำคัญในกระบวนการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ท�ำให้เกิด
การพัฒนาชุมชนครอบคลุมในหลาย ๆ มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การส่งเสริมประชาธิปไตย การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีการด�ำรงชีวิตของคนใน
ชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
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ความหมาย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวของประชาชน เพื่อช่วยเหลือตนเอง และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล้วน�ำมาสะสมทีละเล็กทีละน้อย เป็นประจ�ำสมํ่าสมอ
เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” เพื่อใช้เป็นทุนให้สมาชิกที่มีความจ�ำเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ในการลงทุน
ประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของตนเอง และครอบครัว

แนวคิด
การด�ำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เกิดจากแนวคิดที่เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด
ของสหกรณ์การเกษตร เครดิตยูเนี่ยน และสินเชื่อเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 4 แนวคิด ดังนี้
แนวคิดที่ 1 การรวมคนในหมู่บ้าน ใช้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยรวมคนที่มีฐานะแตกต่างกันให้
ช่วยเหลือกัน เป็นการยกฐานะจากความยากจน อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า“จนเงินแต่ไม่จนน�้ำใจ”
แนวคิดที่ 2 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน โดยการรวมกลุ่มออมเงิน แล้วให้สมาชิกกู้ยืม
เป็นทุนในการประกอบอาชีพ
แนวคิดที่ 3 การน�ำเงินทุนไปใช้ด�ำเนินการ ด้วยความขยัน ประหยัด ถูกต้องเพื่อให้ได้ทุนคืนและ
มีก�ำไรเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
แนวคิดที่ 4 การลดต้นทุนในการครองชีพ โดยให้สมาชิกมีการจัดตัง้ ศูนย์สาธิตการตลาดเป็นการ
รวมตัวกันซื้อรวมตัวกันขาย สามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และปัจจัยการผลิตได้

หลักการ
การด�ำเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตเป็นการรวมตัวของประชาชน บริหารจัดการโดยประชาชน
และเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีหลักการ ดังนี้
1. ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกทุกคน ท�ำให้เกิด
ความรับผิดชอบ และช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการด�ำเนินงานของกลุ่ม
2. การพึ่งตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัด และอดออม โดยน�ำเอาคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการ
ของชาวชนบท คือ ความซื่อสัตย์ ความทนอด และความอดทน มารวมกันในรูปกลุ่ม ท�ำให้มีการรวมเงิน
ทุนชุมชนเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอกหมู่บ้าน
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3. หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาคน เพือ่ ให้คนมีคณ
ุ ธรรม 5 ประการ
คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ
4. หลักการควบคุมกันเอง สมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้องให้ความสนใจดูแลความเคลื่อนไหว และ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน

วัตถุประสงค์
การด�ำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง
และเพื่อนสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ
2. เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออม จัดตัง้ เป็นกองทุน ท�ำให้ชมุ ชนมีแหล่งเงินทุน
ในการกูย้ มื เงินไปประกอบอาชีพ หรือใช้จา่ ยตามความจ�ำเป็นของครอบครัว และเรียนรูก้ จิ กรรมเชิงธุรกิจ
สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
3. เพื่อพัฒนาสังคม โดยการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย ก่อให้เกิด
ความสามัคคี การช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความยุติธรรม ความเท่าเทียมกันของสมาชิก

เงินทุนของกลุ่มฯ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีเงินทุนที่ได้มาจากเงินต่าง ๆ ดังนี้
1. เงินสัจจะสะสม เป็นเงินที่ได้จากการออมของสมาชิกจ�ำนวนเท่า ๆ กันทุกเดือน ตามก�ำลัง
ความสามารถ เพื่อใช้เป็นทุนในการด�ำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งจะจ่ายคืนเงินเมื่อขาด
จากการเป็นสมาชิกภาพเท่านั้น โดยกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกในรูปของเงินปันผล
2. เงินสัจจะสะสมพิเศษ เป็นเงินรับฝากจากสมาชิกที่มีเหลือและประสงค์จะฝากไว้กับกลุ่ม ซึ่ง
สามารถถอนไปใช้ได้ตามความจ�ำเป็น และจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ หรือเงินปันผลตามระเบียบของกลุม่
3. รายได้อื่น ๆ เช่น ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ดอกเบี้ย ผลก�ำไรจากกิจกรรมการลงทุน
4. เงินอุดหนุน กลุ่มอาจได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรอื่น ๆ
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สมาชิก
ประเภทของสมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีสมาชิก 3 ประเภท คือ
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลทุกเพศ ทุกวัยภายในหมู่บ้าน หรือต�ำบล ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
กลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน หรือกลุ่มอื่น ๆ ภายในหมู่บ้านหรือ
ต�ำบล ที่ทางราชการสนับสนุนและรับรองฐานะ
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ข้าราชการ หรือคหบดี ภิกษุ สามเณร ที่อาศัยอยู่ในชุมชนมี
ความสนใจ และให้การสนับสนุนกลุ่มโดยไม่หวังผลตอบแทน
คุณสมบัติ/คุณลักษณะของสมาชิก
1. เป็นประชาชนทุกเพศ ทุกวัยในหมู่บ้าน ต�ำบล
2. มีรายได้ และมีความสามารถในการส่งเงินสัจจะสะสมตามก�ำลังของตน
3. อาศัยอยู่หรือมีที่ท�ำกินในหมู่บ้าน หรือต�ำบล
4. มีความสมัครใจและศรัทธาการด�ำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5. มีความเข้าใจ หลักการ วิธีการ และวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
6. มีความรับผิดชอบและเสียสละ
หน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มให้
ประสบความส�ำเร็จ สมาชิกกลุ่มจึงต้องมีหน้าที่ ดังนี้
1. ส่งเงินสัจจะสะสมเป็นประจ�ำทุกเดือน
2. ส่งคืนเงินกู้ตามก�ำหนด
3. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
4. เข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปี
5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
6. ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีแก่กลุ่ม
7. ก�ำกับ ตรวจสอบ การด�ำเนินงานของกลุ่ม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่เพื่อนสมาชิก
แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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โครงสร้างการบริหารงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 4 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการอ�ำนวยการ จ�ำนวน 5-7 คน ได้จากการที่สมาชิกเลือกตัวแทนมาเป็นกรรมการ
ประกอบด้วย
		 ประธาน มีหน้าทีเ่ ป็นประธานการประชุม เป็นผูล้ งนามในเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ร่วมกับเหรัญญิก เป็นตัวแทนของกลุ่มในการลงนามในเอกสารต่าง ๆ และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะ
กรรมการอ�ำนวยการมอบหมาย
		 รองประธาน ท�ำหน้าที่เมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือเมื่อประธาน
มอบหมายให้ท�ำ
		 เหรัญญิก รับผิดชอบทางการเงินและทรัพย์สนิ ของกลุม่ ลงลายมือชือ่ ในหลักฐานการรับ – จ่าย
เงินต่าง ๆ จัดท�ำ ควบคุมดูแลบัญชีของกลุ่มให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
		เลขานุการ ท�ำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของกลุ่ม จดรายงานการประชุม เก็บรักษารายงาน
เอกสารต่าง ๆ ท�ำหนังสือเชิญประชุม หนังสือติดต่อประสานงานต่าง ๆ
		กรรมการร่วมอื่น ๆ ท�ำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการอ�ำนวยการโดยรวม คือ พิจารณารับสมาชิก ก�ำหนดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี จัดสรร
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่
พึงพอใจของสมาชิก ตลอดจนเป็นตัวแทนของกลุ่มในการประสานงานและติดต่อกับองค์กรภายนอก
2. คณะกรรมการเงินกู้ จ�ำนวน 3-5 คน มีหน้าที่ในการพิจารณาค�ำร้องขอกู้เงินของสมาชิกว่าจะ
อนุมัติหรือไม่ การอนุมัติเงินกู้ให้พิจารณาตามแนวทางอันสมควรและยุติธรรมเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้กู้และ
กลุ่มเป็นส่วนรวม โดยใช้วิธีพิจารณาตามระเบียบหรือมติที่ก�ำหนดไว้ และต้องคอยสอดส่องดูแลติดตาม
ความเคลื่อนไหวของสมาชิกที่กู้ยืมเงิน รวมทั้งติดตามการน�ำเงินไปใช้จ่าย การเร่งรัดหนี้สิน เยี่ยมเยียน
ช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำแก้ปัญหาในกรณีสมาชิกมีปัญหาไม่สามารถช�ำระเงินกู้คืนได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 3-5 คน มีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบบัญชีและผลการด�ำเนินงาน
ของกลุ่ม โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้จะมีบทบาทส�ำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือกลุ่มโดยส่วนรวม และทุกครั้งที่มีการประชุม หรือมีการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องท�ำบันทึกหรือรายงานเสนอให้คณะกรรมการอ�ำนวยการทราบ
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4. คณะกรรมการส่งเสริม จ�ำนวนขึ้นอยู่กับจ�ำนวนสมาชิกและระเบียบข้อบังคับของกลุ่มที่
ก�ำหนดไว้ คณะกรรมการส่งเสริมมีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เช่นกัน เปรียบเสมือนเป็นรากแก้วของกลุ่ม สามารถท�ำให้กลุ่มเจริญเติบโตหรือหรือล้มเลิกได้ โดยคณะ
กรรมการส่งเสริมมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้			
		 1) ชักชวนผู้สนใจ และแนะน�ำให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม
		 2) ส่งเสริมให้การศึกษา ฝึกอบรม จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่สมาชิกทั้งสมาชิกเก่าและ
สมาชิกใหม่ รวมทั้งเผยแพร่ให้ผู้สนใจอื่น ๆ ทราบถึงแนวคิด หลักการด�ำเนินงานของกลุ่ม รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มและผู้สนใจทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มอยู่
เสมอ
		 3) ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้วิธีการบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่เอื้อประโยชน์แก่สมาชิกและกลุ่ม
		 4) ออกเยี่ยมเยียนสมาชิก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก ตามโอกาสอันสมควร
		 5) ประสานงานระหว่างกลุ่มกับสมาชิก และสมาชิกกับสมาชิกให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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ส่ ว นที ่ 2

การดำ�เนินงาน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การด�ำเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการซึง่ มาจากสมาชิก
และท�ำเพื่อสมาชิก ดังนั้น กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเป็นไปตามแนวคิดหลักการของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตที่เกิดจากความต้องการของสมาชิก และเพื่อประโยชน์ของสมาชิก

กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เมื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการออมเงินได้มากพอสมควร กลุ่มสามารถน�ำเงินทุนมาด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของสมาชิกและชุมชน ตลอดจนการพัฒนากลุ่ม ในกิจกรรม
ด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ โดยการน�ำเงินทุนของกลุ่มให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบ อาชีพ
เช่น ค้าขาย การเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือน ฯลฯ
2. ด้านสวัสดิการต่าง ๆ กลุ่มสามารถจัดสรรผลก�ำไรของกลุ่มเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิก
เช่น ทุนการศึกษา ชดเชยค่ารักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ สาธารณภัย ประกันชีวติ สาธารณประโยชน์
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาธุรกิจของชุมชน ด�ำเนินกิจกรรมที่สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชน เป็นการฝึกการด�ำเนินธุรกิจในระบบกลุม่ โดยมุง่ หวังให้มกี �ำไรเพือ่ น�ำไปปันผลเฉลีย่ คืน
และจัดเป็นสวัสดิการให้กบั สมาชิกและชุมชน เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ปัม้ น�ำ้ มัน โรงสีขา้ ว โรงงานนำ�้ ดืม่
ลานตากผลผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
4. ด้านการพัฒนาคณะกรรมการและสมาชิก โดยจัดฝึกอบรม สัมมนา จัดเวทีประชาคม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะกรรมการและสมาชิก
ของกลุ่ม

แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

8

การส่งเงินสัจจะ
การส่งเงินสัจจะสะสม ควรก�ำหนดให้สมาชิกส่งในจ�ำนวนวงเงินตามก�ำลังความสามารถของตนเอง
และส่งในจ�ำนวนเท่า ๆ กัน ทุกเดือนจนครบปีบัญชี เพื่อเน้นความมีสัจจะและสร้างวินัยแก่สมาชิกกลุ่ม
หากต้องการเพิ่มหรือลดวงเงินสัจจะควรเริ่มในเดือนแรกของปีบัญชี และควรก�ำหนดวงเงินสูงสุดใน
การส่งสัจจะสะสมหรือเงินสัจจะสะสมพิเศษไว้ เพือ่ ป้องกันมิให้ผใู้ ดมาแสวงหาผลประโยชน์จากการปันผล
หรือดอกเบี้ยจากกลุ่ม

การกู้ยืมเงิน
การบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิก เพื่อน�ำไปลงทุนประกอบอาชีพ และแก้ปัญหาเร่งด่วน หรือความ
เดือดร้อนของสมาชิก คณะกรรมการควรก�ำหนดหลักเกณฑ์การกู้ในระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจน และ
การพิจารณาเงินกู้ต้องให้เป็นไปตามระเบียบและมีความเหมาะสมกับเหตุผลความจ�ำเป็นที่สมาชิกขอกู้
เพื่อป้องกันมิให้สมาชิกเป็นหนี้เกินความจ�ำเป็นหรือเกินก�ำลัง

การจัดทำ�ทะเบียน
การด�ำเนินงานกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต ควรมีการจัดท�ำทะเบียนต่างๆ เพือ่ ใช้ควบคุมตรวจสอบ
การด�ำเนินงานของกลุ่ม ควรประกอบด้วย
1. ทะเบียนสมาชิก
2. ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม / เงินสัจจะสะสมพิเศษ
3. ทะเบียนคุมหนังสือเงินกู้
4. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้
5. สมุดบันทึกการประชุม
6. ทะเบียนคณะกรรมการ
7. เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามความเหมาะสม
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การจัดทำ�บัญชีของกลุ่ม
การด�ำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน จึงมีความจ�ำเป็น
ต้องมีการจัดท�ำบัญชีที่เป็นเอกสารหลักฐานส�ำหรับใช้ควบคุม ตรวจสอบการด�ำเนินงานของกลุ่ม ท�ำให้
ทราบสถานะการเงินของกลุ่มว่าเป็นอย่างไร มีก�ำไรหรือขาดทุน หรือมีความก้าวหน้าหรือไม่ สามารถใช้
ในการตรวจสอบเงินสดกับยอดคงเหลือในบัญชีว่าถูกต้องหรือไม่ มีข้อผิดพลาดอย่างไร เพื่อจะได้แก้ไข
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการด�ำเนินงาน ซึง่ บัญชีกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตทีจ่ ดั ท�ำ ประกอบด้วย
1. บัญชีเงินสด – เงินฝากธนาคาร (ส.)
2. บัญชีรายได้และหนี้สิน (ร.)
3. บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.)
4. งบก�ำไร – ขาดทุน
5. งบดุล
1. บัญชีเงินสด เป็นบัญชีทรี่ วมบัญชีเงินสด และเงินฝากธนาคารไว้ดว้ ยกัน ใช้ชอื่ บัญชีวา่ “บัญชี
เงินสด-เงินฝากธนาคาร” ใช้อกั ษรย่อว่า “ส.” เป็นบัญชีทใี่ ช้ลงรายการทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวทุกรายการ
เมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสด
2. บัญชีรายวันรับ ใช้ชื่อบัญชีว่า “ บัญชีรายได้และหนี้สิน” ใช้อักษรย่อว่า “ร” เป็นบัญชี
แยกประเภทใช้ส�ำหรับบันทึกรายการรับทุกประเภท ซึ่งแยกเอาเฉพาะรายการรับเงินจากบัญชีเงินสด
มาลงในบัญชีเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยแยกประเภทรายรับไว้เป็นช่องๆตามประเภทของรายการ เมื่อรับ
เงินประเภทใด ให้น�ำจ�ำนวนเงินลงในช่องรายได้นั้นๆ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1)รายได้ เป็นรายได้
อันเกิดจากการด�ำเนินงานของกลุ่ม ได้แก่ ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ดอกเบี้ยเงินกู้ เงินบริจาค
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นต้น 2) หนี้สิน เป็นการรับเงินอันก่อให้เกิดเป็นหนี้สินของกลุ่ม เนื่องจาก
รายได้ที่ได้รับนี้ กลุ่มมีภาระที่ต้องจ่ายคืนให้กับเจ้าของเงิน เมื่อครบก�ำหนด หรือเมื่อพ้นสภาพจากการ
เป็นสมาชิก ได้แก่ เงินสัจจะสะสม เงินสัจจะสะสมพิเศษ เงินกู้ธนาคาร เป็นต้น 3) ทุน ช่องนี้ใช้
ส�ำหรับบันทึกเงินทุนต่างๆ ที่กลุ่มได้กันไว้จากก�ำไรสุทธิ ได้แก่ ทุนส�ำรอง ทุนสาธารณะ ทุนขยายงาน
เงินทุนของกลุ่ม เป็นต้น
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3. บัญชีรายวันจ่าย ใช้ชื่อบัญชีว่า “บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน” ใช้อักษรย่อว่า “จ”
เป็นบัญชีแยกประเภทเช่นกัน ใช้ส�ำหรับบันทึกรายการจ่ายเงิน ซึ่งแยกเฉพาะรายจ่าย จากบัญชี
เงินสดมาลงในบัญชีเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยแยกประเภทรายจ่ายเป็นช่อง เช่นเดียวกับรายรับ เมื่อ
จ่ายเงินประเภทใด ให้น�ำจ�ำนวนเงินที่จ่าย ลงในช่องรายจ่ายนั้น ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1) รายจ่าย เป็นรายจ่ายอันเกิดจากการด�ำเนินงานของกลุ่ม ได้แก่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าพาหนะ ดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิก ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ฯลฯ
2) ทรัพย์สิน เป็นรายจ่ายที่มิได้จ่ายขาด แต่เป็นการจ่ายเงินซึ่งกลุ่มจะได้รับเงินส่วนนี้กลับคืนเมื่อครบ
ก�ำหนด หรือเป็นการจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่น ๆ ได้แก่ จ่ายเงินให้สมาชิก (ลูกหนี้จากการกู้
ยืมเงินกู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน) การน�ำเงินไปลงทุนในกิจกรรมของกลุ่ม การจ่ายเงินซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นต้น
4. งบก�ำไร-ขาดทุน นอกจากบัญชีหลัก 3 เล่ม ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
ต้องมีการจัดท�ำงบก�ำไร – ขาดทุน เพื่อหาก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หรือหาก�ำไรสุทธิของการด�ำเนินงานในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติจะจัดท�ำเป็นประจ�ำทุกสิ้นเดือน หรือทุกสิ้นปี (31 ธันวาคม) ขึ้นอยู่กับ
การบริหารจัดการของแต่ละกลุ่ม เพื่อจะท�ำให้ทราบสถานะทางการเงินของกลุ่มว่ามีผลการด�ำเนินงาน
เป็นอย่างไร มีรายได้ รายจ่ายประเภทใดบ้าง เป็นจ�ำนวนเงินเท่าใด ถ้ารายได้มากกว่ารายจ่าย แสดง
ว่ากลุ่มมีก�ำไร แต่ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายได้แสดงว่าขาดทุน
5. งบดุล หมายถึง งบการเงินที่แสดงให้กลุ่มทราบว่า ณ วันใดวันหนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะจัดท�ำ
ณ วันสิ้นปีทางบัญชี (31 ธันวาคม) ว่ากลุ่มมีทรัพย์สิน หนี้สิน และทุนประเภทใดบ้าง จ�ำนวนเงิน
เท่าใด ถ้าทรัพย์สินมีจ�ำนวนมากกว่าหนี้สินและทุน แสดงว่ากลุ่มมีก�ำไร แต่ถ้าหนี้สินและทุนมีมากกว่า
ทรัพย์สินแสดงว่าขาดทุน
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ประโยชน์ของการจัดทำ�บัญชี
การจัดท�ำบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีประโยชน์ ดังนี้
1. ช่วยให้ทราบผลการด�ำเนินงานว่ามีก�ำไรหรือขาดทุน
2. ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
3. ช่วยในการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในการด�ำเนินงาน
4. ช่วยตรวจสอบตัวเงินกับยอดคงเหลือในบัญชีว่าถูกต้องหรือผิดพลาดอย่างไร
5. ช่วยในการวิเคราะห์ตีความ เปรียบเทียบผลกระทบ ผลสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้
ในการวางแผน การตัดสินใจ และการพัฒนากลุ่ม

การจัดสรรผลกำ�ไรของกลุ่ม
การจัดสรรผลก�ำไรสุทธิประจ�ำปี มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการด�ำเนินงานงานกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต เพราะเป็นการจัดการผลประโยชน์ให้กับกลุ่มและสมาชิก โดยกลุ่มจะจัดสรรผลก�ำไรตาม
ประเภทและสัดส่วน ที่ระเบียบข้อบังคับกลุ่มก�ำหนด ซึ่งควรประกอบด้วย
1. ปันผล
2. เฉลี่ยคืน
3. งบด�ำเนินงาน
4. ทุนส�ำรอง
5. ทุนสาธารณะ
6. ทุนจัดสวัสดิการ
7) อื่นๆ ตามมติที่ประชุมใหญ่

การเก็บรักษาเงินของกลุ่ม
กรมการพัฒนาชุมชน มีแนวทางและค�ำแนะน�ำแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้น�ำเงินสัจจะ
สะสม เงินช�ำระเงินกู้หรือเงินรับอื่นๆ จากสมาชิกในแต่ละเดือน โดยให้น�ำฝากธนาคารก่อนที่จะปล่อย
ให้สมาชิกกู้ยืม ซึ่งแนวทางดังกล่าวกลุ่มอาจจะเห็นว่าเป็นการไม่สะดวก ยุ่งยาก เสียเวลา แต่การน�ำเงิน
เข้าธนาคารทุกครั้งที่มีการรับเงิน - จ่ายเงิน จะมีข้อดี ดังนี้
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1. เป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตของกลุม่ เพราะว่า ถ้ากลุม่ ใดทีเ่ ก็บเงินสัจจะแล้วให้เหรัญญิก
หรือคณะกรรมการถือเงินสด อาจเกิดความเสี่ยงที่กรรมการจะน�ำเงินไปใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็นกรณีปัญหา
การร้องเรียนส่วนใหญ่ และกว่าสมาชิกจะได้เงินคืนต้องมีการฟ้องร้องด�ำเนินคดี ดังนั้น การน�ำเงินฝาก
เข้าบัญชีธนาคารจึงเป็นการป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขในภายหลัง
2. สะดวกต่อการจัดท�ำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี เพราะถ้าน�ำเงินสัจจะสะสมที่เก็บจาก
สมาชิกฝากเข้าบัญชีธนาคารทุกครัง้ จะท�ำให้ผทู้ ที่ �ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชี บันทึกในระบบบัญชีตา่ งๆ ของกลุม่
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งท�ำให้สามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างเป็นระบบ

ข้อห้ามการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการระดมเงินออมที่ริเริ่มโดยประชาชน ปัจจุบันจึงไม่มีกฎหมาย
ทีบ่ งั คับใช้โดยตรง ดังนัน้ เพือ่ ไม่ให้กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตเป็นองค์กรการเงินนอกระบบ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจ
หลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ร.บ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น
กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ท�ำความตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีข้อห้าม ดังนี้
1. ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
2. ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกที่มิใช่สมาชิกกลุ่มกู้เงิน
3. ห้ามคิดดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด (ร้อยละ ๑๕ ต่อปี)

การดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตผิดกฎหมายหรือไม่
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหลายกลุ่มอาจมีความกังวลว่าการด�ำเนินงานของ
กลุ่มผิดกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่ก�ำกับดูแลหรือรองรับโดยตรง จากกรณีดังกล่าว
กรมการพัฒนาชุมชนได้ท�ำความตกลงและมีความเห็นร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วว่า
“หากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ด�ำเนินกิจกรรมตามขอบเขตแห่งหลักการที่กรมการพัฒนา
ชุมชน ส่งเสริมให้การสนับสนุน กิจการที่ด�ำเนินการก็ไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย์ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
ฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522” (รายละเอียดตามภาคผนวก)
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตอบข้อหารือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ขอทราบความเห็นข้อ
กฎหมายว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเข้าข่ายกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงินพ.ศ. 2551 หรือไม่อย่างไร ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตอบข้อหาหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือให้มีการจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกเป็นค่าหุ้นและเงินฝากซึ่งเรียกว่า “เงินสัจจะสะสมทรัพย์” แล้วน�ำไปให้
สมาชิกกูย้ มื ลงทุนประกอบอาชีพหรือใช้จา่ ยในครอบครัว โดยมิได้ด�ำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ จึงไม่ใช่ธรุ กิจ
ธนาคารพาณิชย์และเงินทุนทีต่ อ้ งได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง” (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก)

ปัญหาการดำ�เนินงานที่ไม่เป็นไปตามแนวทาง
จากการติดตามสนับสนุนการด�ำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
พบว่ามีการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบางส่วนไม่ปฏิบัติตามแนวทาง หลักการที่กรมการพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุน เช่น
1. มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด
2. มีการรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิก หรือให้บคุ คลภายนอกทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิก
กู้เงินของกลุ่ม
3. เก็บเงินสัจจะสะสมแล้วปล่อยให้สมาชิกกู้ยืมทันที โดยไม่น�ำฝาก-ถอนผ่านธนาคาร หรือมีการ
เก็บเงินไว้กับเหรัญญิกหรือคณะกรรมการโดยไม่น�ำเงินฝากธนาคาร ท�ำให้เป็นปัญหาต่อการตรวจสอบ
และมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยง่าย
4. ไม่มีการจัดท�ำระบบบัญชี ปิดงบดุลประจ�ำปี เพื่อแสดงสถานะทางการเงินของกลุ่ม		
5. ขาดการตรวจสอบบัญชี และเอกสารหลักฐานทางการเงินของกลุ่ม
6. คณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ หรือคณะกรรมการไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง
ไม่จัดให้มีการประชุมประจ�ำเดือน หรือประชุมใหญ่ประจ�ำปี
							
ฯลฯ
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การตรวจสอบการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การด�ำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีการบริหารจัดการภายใต้หลักการความรู้สึกเป็น
เจ้าของ การพึ่งตนเอง หลักคุณธรรม และหลักการควบคุมกันเอง การตรวจสอบการด�ำเนินงานจึง
เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จหรือเข้มแข็งของกลุ่ม ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินงานกลุ่มมีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ควรมีการตรวจสอบการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) สมาชิก ควรให้ความสนใจและติดตามความเคลื่อนไหวการด�ำเนินงานของกลุ่มอย่างสม�่ำเสมอ
หากพบความผิดปกติให้แจ้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทราบ
2) คณะกรรมการ ควรมีการติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินงานระหว่างคณะกรรมการด้วยกัน
และคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบจะต้องมีการตรวจสอบเอสารหลักฐานทางการเงินอย่างน้อยปีละ 6 ครัง้
และรายงานผลให้ที่ประชุมสมาชิกทราบ หากพบความผิดปกติให้น�ำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
หาทางป้องกันแก้ไข
3) เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน ควรติดตาม สนับสนุนการด�ำเนินงานอย่างสม�ำ่ เสมอ และร่วมตรวจสอบ
สถานะทางการเงินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
4) ผู้ตรวจสอบภายนอก กลุ่มอาจแต่งตั้งหรือจ้างบุคคลที่มีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี
มาตรวจสอบการด�ำเนินงานของกลุ่มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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ส่ ว นที ่ 3

แนวทางการพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไปสู่ความเข้มแข็ง กรมการพัฒนาชุมชนได้ใช้กรอบเกณฑ์
ประเมินการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่ม ซึ่งเมื่อมีการประเมินผล
ตามเกณฑ์ชี้วัดแล้วมีประเด็นใดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์หรือต้องปรับปรุงแก้ไข กลุ่มก็จะต้องน�ำมาวางแผน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนากลุ่ม แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างและกระบวนการทำ�งาน
โครงสร้างและกระบวนการท�ำงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
จะส่งผลให้การด�ำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้า ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประสบผลส�ำเร็จ เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมี
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 การได้มาของคณะกรรมการ
		 1) ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งจากสมาชิก ไว้ในระเบียบกลุ่ม
		 2) จัดประชุมชี้แจงท�ำความเข้าใจแก่สมาชิกในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 3) มีการประกาศรับสมัครให้สมาชิกเข้ามาเป็นคณะกรรมการ
		 4) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มตามวาระที่ก�ำหนด
1.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการ
		 1) มีการทบทวนและให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่
แก่คณะกรรมการ
		 2) มีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรวมทั้งการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการให้ชัดเจน
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		 3) ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการกลุ่มให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความถนัดของ
คณะกรรมการแต่ละคน โดยการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนเลือกด�ำรงต�ำแหน่งได้ตามความถนัด
หรือตามความสามารถ
		 4) ก�ำหนดให้กรรมการแต่ละคนสรุปผลการด�ำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในการประชุม
แต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบตนเองว่าได้ท�ำงานตามหน้าที่หรือไม่
		 5) มีการจัดศึกษาดูงานกลุ่มอื่นๆ ที่ประสบความส�ำเร็จ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการ
บริหารงานของคณะกรรมการ
		 6) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการหมุนเวียนเข้าฝึกอบรม สัมมนาเรื่องบทบาทหน้าที่โดยให้ทุก
ฝ่ายได้มีโอกาสหมุนเวียนเข้าร่วมอย่างทั่วถึง
1.3 การประชุมคณะกรรมการ
		 1) ก�ำหนดการประชุมของคณะกรรมการไว้ในระเบียบ/ข้อตกลงของกลุ่มให้ชัดเจน
		 2) มีการก�ำหนดแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการโดยเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ
		 3) ก�ำหนดให้คณะกรรมการรายงานผลการด�ำเนินงานให้สมาชิกทราบในการประชุม
1.4 จ�ำนวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
		 1) คณะกรรมการกลุ่มประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของกลุ่ม เพื่อจูงใจให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน ต�ำบล สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม
		 2) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มในวันส�ำคัญ หรือ เทศกาลส�ำคัญของชุมชน โดยใช้
กลยุทธ์สมาชิกบอกต่อสมาชิก เพิ่มจ�ำนวนสมาชิกให้มากขึ้น
1.5 การส่งเงินสัจจะสะสม
		 1) คณะกรรมการกลุ่มชี้แจงท�ำความเข้าใจกับสมาชิก เพื่อให้เห็นความจ�ำเป็น/ความส�ำคัญ
ของการส่งเงินสัจจะสะสมให้ตรงตามก�ำหนดเวลา
		 2) ก�ำหนดมาตรการในการส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิกไว้ในระเบียบกลุ่ม และมีการด�ำเนิน
การตามมาตรการอย่างจริงจัง เช่น หากขาดส่งเงินสัจจะติดต่อกันเกิน 3 เดือน จะไม่มีสิทธิกู้ยืมเงินใน
ปีนั้น
		 3) ประชาสัมพันธ์ย�้ำเตือนการส่งสัจจะก่อนวันก�ำหนดส่ง 1-2 วัน เพื่อป้องกันสมาชิกลืมส่ง
เงินสัจจะสะสม
		 4) กลุ่มต้องก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ เก็บเงินสัจจะสะสมให้ชัดเจน และควรจัดเก็บให้เสร็จ
ภายใน 1 วัน
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1.6 การส่งคืนเงินกู้
		 1) คณะกรรมการกลุ่มท�ำความเข้าใจในเรื่องความจ�ำเป็น/ความส�ำคัญของการส่งคืนเงินกู้ให้
ตรงเวลา
		 2) ก�ำหนดมาตรการในการส่งคืนเงินกูไ้ ว้ในระเบียบกลุม่ และด�ำเนินการตามมาตรการ อย่างจริงจัง
เช่น หากส่งเงินกู้ไม่ตรงตามก�ำหนด จะตัดสิทธิ์การรับสวัสดิการหรือวงเงินกู้ครั้งต่อไปลดลง เป็นต้น
		 3) ก�ำหนดมาตรการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการส่งคืนเงินกู้แก่สมาชิก เช่น ให้รางวัลแก่ผู้ส่งคืน
เงินกู้ตรงตามเวลา เป็นต้น
1.7 การเพิ่มวงเงินสัจจะสะสมในแต่ละปี
		 1) จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องสถานการณ์การออมในชุมชน และแนวทางส่งเสริมการออม
ในชุมชน หรือจัดกิจกรรมรณรงค์การออม
		 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมโดยก�ำหนดแนวทางการส่งเสริม (Promotion) ให้กับสมาชิก
ที่เพิ่มวงเงินสัจจะ เช่น การได้ส่วนลดมากขึ้นเมื่อซื้อสินค้าในศูนย์สาธิตการตลาด การได้รับส่วนลด
ดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น
1.8 ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
		 1) กลุ่มท�ำความเข้าใจในวัตถุประสงค์/เป้าหมายของกลุ่มแก่สมาชิกก่อนการร่างระเบียบ
ผ่านทางเวทีประชาคม
		 2) กลุ่มมีการร่างระเบียบโดยก�ำหนดเนื้อหาสาระให้ครอบคลุมเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของกลุ่ม
		 3) มีการจัดท�ำระเบียบ ข้อบังคับกลุ่ม เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้สมาชิกทราบ
		 4) มีการทบทวน/ปรับปรุงระเบียบให้เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.9 การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
		 กลุ่มก�ำหนดมาตรการในการบังคับใช้ระเบียบโดยการก�ำหนดบทลงโทษและการให้รางวัล
เพื่อสร้างแรงจูงใจ
1.10 ทะเบียนข้อมูลกลุ่ม ได้แก่ ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนครุภัณฑ์ ฯลฯ
1) กลุ่มก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำทะเบียนข้อมูลของกลุ่มให้ถูกต้องครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2) กลุ่มมีการตรวจสอบทะเบียนข้อมูลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
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1.11 การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
		 1) กลุ่มจัดให้มีการประชุมสามัญประจ�ำปี และมีการรายงานผลการด�ำเนินงานของกลุ่มฯ
ให้ที่ประชุมรับทราบ
		 2) ก�ำหนดมาตรการจูงใจให้สมาชิกเข้าร่วมประชุม เช่น การจับฉลากของขวัญ การแจกรางวัล
แก่สมาชิก เป็นต้น
		 3) มีการบันทึกการประชุมและให้สมาชิกลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
1.12 สถานที่ท�ำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1) กลุ่มอาจขอใช้สถานที่ส่วนรวมของชุมชนเป็นสถานที่ท�ำการกลุ่ม เช่น ศูนย์เรียนรู้
ชุมชน ศาลาเอนกประสงค์ ฯลฯ
		 2) กลุ่มมีการประสานกับ อบต. หรือภาคีการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อจัดหาที่ดินหรือขอสนับสนุน
งบประมาณสร้างที่ท�ำการกลุ่มที่ถาวร
		 3) กลุ่มพิจารณาจัดหาสถานที่หรือจัดสร้างที่ท�ำการกลุ่มเอง
1.13 การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
1) กลุ่มจัดให้มีการศึกษาดูงาน การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับกลุ่มอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
2) คณะกรรมการศึกษารูปแบบ/แนวทางการท�ำธุรกิจของกลุ่ม ตลอดจนข้อดี ข้อเสีย หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดกับกลุ่มและสมาชิก
3) คณะกรรมการน�ำรูปแบบ/แนวทางธุรกิจกลุม่ เข้าสูท่ ปี่ ระชุมเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4) กลุ่มมีการจัดท�ำแผนธุรกิจ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
5) มีการด�ำเนินงานธุรกิจของกลุ่มตามแผนที่วางไว้อย่างรอบคอบ
6) มีการทบทวน ประเมินผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ
7) มีการน�ำกลยุทธ์การตลาดมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่ม
คุณค่าผลิตภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการตลาด เป็นต้น
		 8) มีการพัฒนาต่อยอดธุรกิจของกลุ่ม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มและสมาชิก
1.14 การเชื่อมโยงเงินทุนทรัพยากรกับกลุ่ม/องค์กรอื่นๆ
1) กลุ่มจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้งที่มีการจัดเวทีตามที่ต่างๆ
2) กลุม่ เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุม่ ออมทรัพย์ระดับต่าง ๆ และสมาชิกเครือข่ายกองทุน
ชุมชน
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2. ด้านการบริหารเงินทุนและทรัพยากร
การบริหารเงินทุนและทรัพยากร เป็นกิจกรรมหลักของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่จะต้อง
บริหารจัดการเงินทุนและทรัพยากรให้มผี ลก�ำไรและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อกลุม่ และสมาชิก ซึง่ มีแนวทาง
ในการพัฒนา ดังนี้
2.1 การจัดท�ำเอกสารทะเบียน บัญชี และหลักฐานทางการเงิน
		 1) เพิ่มทักษะในการจัดท�ำเอกสารทะเบียน บัญชีและหลักฐานทางการเงินแก่ผู้รับผิดชอบให้
มีความรู้ความช�ำนาญ เช่น ส่งเข้าอบรมตามที่หน่วยงานจัดขึ้น
		 2) ก�ำหนดให้มีการจัดท�ำเอกสารทะเบียน บัญชี หลักฐานการเงิน ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ
		 3) ก�ำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการเงินอย่างสม�่ำเสมอ ตามวาระที่ก�ำหนด
2.2 การเก็บรักษาเงิน
		 1) สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่สมาชิกถึงความจ�ำเป็น/ประโยชน์ที่จะได้รับจากการน�ำเงิน
ของกลุ่มเข้าฝากในสถาบันการเงิน
		 2) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการน�ำเงินของกลุ่มเข้าฝากสถาบันการเงินต่างๆ ไว้ในระเบียบ
ของกลุ่มและก�ำกับดูแลให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติทุกครั้ง
		 3) ประสานเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินในพื้นที่ให้ช่วยอ�ำนวยความสะดวก ในการน�ำฝากเงิน
เช่น ส่งเจ้าหน้าที่มารับฝากถึงสถานที่ตั้งกลุ่มในวันส่งเงินสัจจะ เป็นต้น
2.3 การรายงานสถานะทางการเงิน
		 1) ก�ำหนดเรื่องการตรวจสอบบัญชี/หลักฐานการเงินของกลุ่มไว้ในระเบียบกลุ่ม โดยก�ำหนด
ให้มีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
		 2) ก�ำหนดแผนการตรวจสอบ และด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนที่ก�ำหนดไว้และเชิญ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
		 3) มีการจัดท�ำผลการตรวจสอบและหลักฐานการตรวจสอบเพือ่ รายงานให้คณะกรรมการกลุม่
และสมาชิกได้ทราบถึงฐานะทางการเงินของกลุ่มในที่ประชุม
2.4 การตรวจสอบบัญชี/หลักฐานทางการเงิน
1) มีการรายงานสถานะทางการเงินของกลุ่มในที่ประชุมสมาชิกทุกครั้ง
2) ติดประกาศเอกสารรายงานสถานะทางการเงินไว้ ณ ที่ท�ำการกลุ่ม รวมทั้งการ รายงาน
ผ่านสื่อต่าง ๆ ในชุมชน เช่น หอกระจายข่าว
		 3) รายงานสถานะทางการเงินให้อ�ำเภอทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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3. ด้านการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มจะต้องมีการพัฒนาทั้งคณะกรรมการและสมาชิก เพื่อให้มี
ความรู้ในการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมกับการด�ำเนินงานกลุ่ม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการ เช่น การจัดท�ำแผนธุรกิจ
แนวทางการพัฒนากลุ่ม การท�ำธุรกิจกลุ่ม เป็นต้น
3.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/กองทุนอื่นๆ หรือเครือข่ายอื่นๆ
3.3 จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ในการประกอบอาชีพแก่สมาชิก
3.4 จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ และส่งเสริมอาชีพเสริมแก่สมาชิก
3.5 ส่งเสริมคณะกรรมการและสมาชิกด�ำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ส่งเสริม
การออม ส่งเสริมจัดท�ำบัญชีครัวเรือน จัดกิจกรรมเพื่อให้ลด ละ เลิก อบายมุข เป็นต้น

1. ด้านผลประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน
4.1 การจัดสรรผลก�ำไรของกลุ่ม
		 1) มีการก�ำหนดการจัดสรรผลก�ำไรไว้ในระเบียบกลุ่ม และมีการจัดสรรตามที่ก�ำหนด
		 2) แจ้งการจัดสรรผลก�ำไร ในที่ประชุมให้สมาชิกทราบอย่างเปิดเผยและทั่วถึง
4.2 การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน
1) ก�ำหนดการจัดสวัสดิการไว้ในระเบียบของกลุ่มอย่างชัดเชนและจัดสรรตามที่ก�ำหนด
		 2) กลุ่มจัดกิจกรรมการให้สวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มอย่างเสมอภาค เป็นธรรม
		 3) ควรจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมอย่างน้อย 3 อย่าง เช่น ชดเชยค่ารักษาพยาบาล สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ฌาปนกิจศพ ทุนการศึกษา สาธารณะประโยชน์ เป็นต้น
		 4) ประสานหน่วยงาน องค์กรพัฒนา เพื่อขอสนับสนุนเงินในการจัดสวัสดิการ เช่น กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
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ส่ ว นที ่ 4

แนวทางปฏิบัติ
กรณีเกิดความเสียหาย

กรณีเกิดความเสียหาย
เนื่องจากการด�ำเนินงานที่ผ่านมามีกรณีการร้องเรียน
และรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ่อยครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการกลุ่ม ซึ่งกระท�ำผิดหน้าที่โดยทุจริต ยักยอกเงินสัจจะสะสมของสมาชิก หรือ ฉ้อโกงเงิน
สัจจะสะสมของสมาชิก ท�ำให้สมาชิกกลุ่มได้รับความเสียหาย ซึ่งถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา สามารถเรียกร้องทรัพย์อันเกิดจากความเสียหายคืนได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา และสามารถฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาได้ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 กรณีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352
วรรคแรก ซึ่งกฎหมายได้วางหลักในเรื่องการยักยอกไว้ว่า ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของ ผู้อื่น หรือซึ่ง
ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ถือว่าผู้
นั้นกระท�ำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ
 คณะกรรมการกลุ่มที่กระท�ำผิดส่วนใหญ่เป็นการกระท�ำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ เพราะ
ว่าเงินสัจจะสะสมโดยปกติจะอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ หากกลุ่มไม่มีระบบการตรวจสอบที่
เข้มงวด และรัดกุม จะท�ำให้กรรมการสามารถเบียดบังเอาเงินไปเป็นของตนได้ง่าย ส�ำหรับความผิดใน
ฐานยักยอกทรัพย์นี้เป็นความผิดอันยอมความได้ แม้ว่าคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วก็ตาม ก็สามารถถอน
ฟ้องหรือยอมความในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ (ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
35 วรรคสอง)
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 กรณีความผิดฐานกระท�ำผิดหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353
วรรคแรก ไว้วางหลักในฐานความผิดนี้ไว้ว่า ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น หรือ
ทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระท�ำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริตจนเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้น ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ โดยความผิดฐานนี้เป็นความผิดอันยอมความได้
 กรณีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เช่นกัน
แต่เป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความกันได้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 วรรคแรก
ได้วางหลักไว้ว่า ผู้ใดกระท�ำโดยทุจริต หลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือ
ด้วยการปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน มีความผิดต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น
1. คณะกรรมการกลุ่มหรือผู้เสียหาย ท�ำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อร้องขอให้พัฒนากร
เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา
2. พัฒนากรจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกทัง้ หมด เพือ่ เจรจาไกล่เกลีย่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
สร้างความเข้าใจ สร้างความสามัคคี และหาข้อยุติ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน
3. พัฒนากรรายงานการแก้ไขปัญหาให้พัฒนาการอ�ำเภอทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าเรื่องจะได้
ข้อยุติ
4. ให้พัฒนาการอ�ำเภอรายงานให้นายอ�ำเภอ พัฒนาการจังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชนตาม
ล�ำดับ
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กรณีการสอบสวน
1. พัฒนาการอ�ำเภอเสนอค�ำสั่งให้นายอ�ำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. ให้คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐานทั้งจากผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน
3. ให้ตรวจสอบ สอบสวนข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการบริหารงานจากคณะกรรมการบริหารกลุม่ และ
สอบข้อเท็จจริงจากสมาชิกด้วย
4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินทัง้ หมดเพือ่ ประกอบการพิจารณา ให้คณะกรรมการรายงาน
ผลการสอบข้อเท็จจริงให้นายอ�ำเภอทราบ อ�ำเภอรายงานให้จังหวัดและกรมการพัฒนาชุมชนทราบ
ตามล�ำดับจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

กรณีดำ�เนินคดีทางกฎหมาย (อาญา)
1. สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เป็นผู้เสียหายและคณะกรรมการด�ำเนินการจัดประชุม
เพือ่ ลงมติมอบอ�ำนาจให้กรรมการหรือสมาชิกคนใดคนหนึง่ เป็นผูม้ อี �ำนาจในการด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยจะต้องจัดท�ำเป็นหนังสือมอบอ�ำนาจ และมีรายงานประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีลายมือ
ชื่อของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมด้วย
2. ให้ผู้แทนของกลุ่มที่ได้รับมอบอ�ำนาจ เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ณ สถานี
ต�ำรวจภูธรในอ�ำเภอท้องทีท่ เี่ กิดความเสียหาย ซึง่ อยูใ่ นเขตอ�ำนาจความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนนัน้
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 18 วรรคแรก)
3. ความผิดฐานยักยอก เป็นความผิดอันยอมความได้ ต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน
นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระท�ำผิด หากไม่แจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือนคดีจะขาดอายุ
ความไม่สามารถฟ้องร้องด�ำเนินคดีทางกฎหมายได้ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 96) แต่ถ้าแจ้ง
ความร้องทุกข์แล้ว อายุความจะขยายออกไปเป็น 10 ปี (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 วรรคแรก (3)
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4. คดียักยอกทรัพย์ สามารถถอนค�ำร้องทุกข์ ถอนฟ้องและยอมความกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ใน
ระหว่างการด�ำเนินคดี ในชั้นการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล
ทั้ง 3 ศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ผู้เสียหายสามารถถอนค�ำร้องทุกข์ ถอน
ฟ้องและยอมความกันในเวลาใดก็ได้ก่อนคดีถึงที่สุด โดยสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลย่อมระงับไป ผู้เสียหาย
ไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้อีก (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39)
5. ความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าอยู่ระหว่างแจ้งความร้องทุกข์สามารถเจรจาตกลงประนีประนอม
ยอมความกันได้ การประนีประนอมยอมความกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องท�ำเป็นหนังสือ แต่เพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้ผู้กระท�ำผิดไม่ยอมชดใช้เงินคืน หรือคืนเงินไม่ครบตามจ�ำนวนที่เสียหาย ควรท�ำ
เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ การท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความนี้ จะผูกพันผู้กระท�ำผิด
กรณีไม่ยอมชดใช้ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา สามารถฟ้องร้องด�ำเนินคดีได้ แต่ถ้าอยู่ระหว่างการ
ด�ำเนินคดีในชั้นศาล ให้ท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อหน้าศาลเพื่อให้ศาลรับรู้ด้วย เพราะ
ถ้าผู้กระท�ำผิดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา สามารถใช้บังคับได้ทันที โดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อ
ศาลอีก
6. การฟ้องคดีอาญาต่อศาล บุคคลที่มีอ�ำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล ได้แก่ (1) พนักงานอัยการ
(2) ผู้เสียหาย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28) ในกรณีที่ผู้เสียหายไม่ด�ำเนินคดี
เองจะต้องให้ทนายความว่าความและด�ำเนินกระบวนพิจารณาแทนก็ได้ กรณีที่ผู้เสียหายมอบอ�ำนาจ
ให้ผู้แทนด�ำเนินคดีแทนนั้นจะว่าความอย่างทนายไม่ได้ แต่มีอ�ำนาจตั้งทนายความเพื่อด�ำเนินกระบวน
พิจารณาคดีได้ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 60 มาใช้โดยอนุโลม)
การฟ้องคดีต่อศาล ผู้เสียหายไม่ควรฟ้องร้องต่อศาลเอง เพราะท�ำให้ต้องเสียเงินในการว่าจ้าง
ทนายอีก ควรแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน แล้วพนักงานสอบสวนจะส่งส�ำนวนให้พนักงาน
อัยการ ส่งฟ้องศาล เพื่อด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไปเอง ในฐานความผิดยักยอก หรือฉ้อโกง
ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินที่สูญเสียไปเนื่องจากการกระท�ำผิดคืนได้ เมื่อพนักงานอัยการ
ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาล ให้ผู้เสียหายขอให้พนักงานอัยการเรียกทรัพย์สินแทนผู้เสียหายด้วยเลย
(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43) ซึ่งผู้เสียหายจะได้ไม่ต้องฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งอีก
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กรณีดำ�เนินคดีทางกฎหมาย (คดีแพ่ง)
เนื่องจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมิได้เป็นนิติบุคคล กรณีความเสียหายที่เกิดจากสมาชิกไม่
ยอมช�ำระคืนเงินกู้ การฟ้องร้องเพื่อบังคับให้สมาชิกที่ผิดนัดการช�ำระหนี้ไม่คืนเงินที่กู้ยืมไปคืนแก่กลุ่ม
ถือเป็นคดีแพ่ง กลุ่มมีอ�ำนาจในการเสนอคดีของตนต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอ�ำนาจได้ (ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ) โดยให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตด�ำเนินการ ดังนี้
1. ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มเพื่อลงมติมอบ
อ�ำนาจให้ประธานกลุ่มหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินคดีตามกฎหมาย โดยจะ
ต้องท�ำเป็นหนังสือมอบอ�ำนาจและมีรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งมีลายมือชื่อของ
คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วย
2. ให้ผู้แทนของกลุ่มที่ได้รับมอบอ�ำนาจ จัดหาทนายให้ว่าความและด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดี
แทนหรือถ้าเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน สามารถ
ขอให้พนักงานอัยการว่าความและด�ำเนินกระบวนพิจารณาคดีแทนก็ได้ (ถ้าให้ทนายว่าความต้องเสียค่า
จ้างทนาย แต่ถ้าให้พนักงานอัยการว่าความจะต้องเสียค่าธรรมเนียม)
3. สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ผิดนัดช�ำระหนี้ ที่ต้องช�ำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 204 ประกอบมาตรา 199/33(2) มีอายุความ 5 ปี
นับแต่วันผิดนัดและเรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะช�ำระหนี้ที่ค้างช�ำระ
เสร็จสิ้น (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 )
4. สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ผิดนัดช�ำระหนี้ กรณีที่เป็นสัญญาช�ำระหนี้ทั้งหมด
พร้อมดอกเบี้ยในคราวเดียวกัน มีอายุความ 10 ปี นับแต่วันถึงก�ำหนดช�ำระหนี้ (ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 193/30
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับความเสียหาย/การดำ�เนินคดี
1. การทุจริตของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ความเป็นมาของกลุ่ม
		 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต�ำบล...........จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 ปัจจุบันมีสมาชิก 436 คน
มีเงินสัจจะสะสม 2,498,936 บาท
		 มีผลงานดีเด่น ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดปี พ.ศ.2531 และได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 ระดับเขตเมื่อปี พ.ศ.2536
		 มีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้บริหารงาน 4 ฝ่าย
สาเหตุของปัญหา
1. ประธานกลุ่มฯ คนเดิม (ก�ำนัน...) ขอลาออก โดยที่ก�ำนันคนปัจจุบันได้รับเลือกเป็นประธาน
กลุ่มคนต่อมา จึงขอให้มีการตรวจสอบบัญชีให้เรียบร้อยก่อนจึงจะรับมอบงาน และพบว่ามียอดเงิน
หายไปจ�ำนวนหนึ่ง จึงแจ้งให้ประธานคนเดิมทราบ พร้อมได้ท�ำหนังสือร้องเรียนไปยัง ศพช.เขต และ
จังหวัด
2. จากการตรวจสอบหลักฐานการจัดท�ำบัญชี มีข้อมูลว่ามีการยักยอกเงินของกลุ่ม จ�ำนวน
993,311 บาท เกิดจากการกระท�ำของนาย ก. เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบการรับช�ำระหนี้ของสมาชิก
และเป็นผู้จัดท�ำบัญชีทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว (ได้จัดท�ำข้อมูลเท็จขึ้น)
3. การบริหารงานมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จ�ำนวน 4 ฝ่าย แต่ปฏิบัติงานจริงมีเพียงคณะ
กรรมการอ�ำนวยการ โดยเหรัญญิกจะสรุปยอดเงินสัจจะสะสมทีไ่ ด้รบั มาทัง้ หมดพร้อมเงินให้กบั เลขานุการ
ไปจัดท�ำบัญชี ส�ำหรับยอดการช�ำระหนี้/ดอกเบี้ยและการจ่ายเงินกู้ เลขานุการจะเป็นผู้ด�ำเนินการเอง
ทั้งสิ้น
4. การด�ำเนินงานที่ผ่านมาไม่มีการตรวจสอบแต่ประการใด เนื่องจาก “มีความไว้วางใจ”
ประกอบกับสมาชิกได้รับเงินปันผลในอัตราสูงมาโดยตลอด
5. การด�ำเนินงานของกลุ่มฯ ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก�ำหนดไว้
6. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต และขาดความสนใจในการติดตามผลการด�ำเนินงาน
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ปัญหาของการบริหารจัดการ
1. การด�ำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ยังไม่เป็นไปตามหลักการและวิธีการด�ำเนินงาน
ที่ก�ำหนดไว้ กล่าวคือ จะต้องมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้บริหารงาน จ�ำนวน 4 คณะ ซึ่ง
คณะกรรมการฝ่าย ๆ ไม่ได้ด�ำเนินการตามบทบาทหน้าทีท่ กี่ �ำหนดไว้ แต่มอบความไว้วางใจให้เลขานุการ
ซึง่ ไม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วกับการจัดท�ำบัญชี เป็นผูด้ �ำเนินงานแทนทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยทีค่ ณะกรรมการ
ไม่มีการตรวจสอบแต่ประการใดเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปี
2. การด�ำเนินงานของกลุ่ม ไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับของกลุ่มที่เป็นลายลักลักษณ์อักษรแต่มี
การก�ำหนดแนวทางปฏิบัติไว้กว้าง ๆ ท�ำให้ผู้ที่ต้องมาท�ำหน้าที่คณะกรรมการ ไม่สามารถร่วมปฏิบัติ
งานตามบทบาทที่ก�ำหนดได้ ดังนั้น ความรับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของกลุ่ม จึงตกอยู่กับ
เลขานุการกลุ่มแต่เพียงผู้เดียว
ข้อสังเกตของการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
1. เงื่อนไขการลงชื่อผู้มีอ�ำนาจถอนเงินทีฝ่ ากไว้กับสหกรณ์การเกษตรจะต้องมีคณะกรรมการ 2
ใน 3 จะต้องลงนามร่วมกันจึงจะสามารถถอนเงินของกลุ่มได้ ต่อมาประธานกลุ่ม และมีต�ำแหน่งเป็น
ประธานเงินกู้ด้วย ได้ไปแจ้งต่อสหกรณ์การเกษตรว่าขอเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนามถอนเงินเพียงคนเดียว
โดยให้เหตุผลว่าผู้มีอ�ำนาจลงนามอีก 2 คน ได้ลาออกไปแล้ว
2. เงินกู้ที่สมาชิกกู้ยืมไป เมื่อมีการช�ำระคืนพร้อมดอกเบี้ย คณะกรรมการฯ ไม่เคยน�ำเงิน
จ�ำนวนดังกล่าวไปฝากยังสหกรณ์การเกษตร ตามที่ได้เปิดบัญชีเงินฝากไว้
3. คณะกรรมการบริหารงาน มีจ�ำนวน 4 ฝ่าย แต่มีการปฏิบัติงานจริงมีเพียงคณะกรรมการ
อ�ำนวยการ (คณะกรรมการฝ่าย ๆ จะเป็นบุคคลคนเดียวกัน) และไม่ได้ด�ำเนินการตามบทบาทหน้าที่
ที่ก�ำหนดไว้
4. มอบให้เลขานุการซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชี เป็นผู้รับผิดชอบการจัดท�ำบัญชี และ
การเงินทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และจะอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของประธานกลุ่มฯ 			
5. คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้ด�ำเนินการตรวจสอบแต่ประการใด เป็นเวลานานกว่า 3 ปี
ซึ่งอาจเนื่องมาจาก “ความไว้วางใจกัน”
6. การจัดท�ำงบดุลเมื่อสิ้นปี จะมีข้อมูลตัวเลขไม่ถูกต้อง
7. กลุ่มฯ ด�ำเนินการโดยไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับของกลุ่มฯ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีเพียง
คณะกรรมการฯ ก�ำหนดไว้เพียงกว้าง ๆ เท่านั้น
8. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ติดตาม ให้ค�ำแนะน�ำ อย่างต่อเนื่อง
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การด�ำเนินการทางกฏหมาย
1. แจ้งความด�ำเนินคดีทางกฏหมายกับคณะกรรมการฯ ชุดเดิมและด�ำเนินการสอบพยาน/
หลักฐาน
2. ศาลนัดสอบพยานและซักค้านพยานโจกท์ ตั้งแต่ปี 2539 – 2540
3. ศาลจังหวัด ได้พิพากษาคดีและตัดสิน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2540 พิพากษาว่า จ�ำเลย
ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 ฐานกระท�ำผิดต่อหน้าที่ของตนโดยทุจริต
ให้จ�ำคุก 1 ปี 6 เดือน และให้คืนเงินจ�ำนวน 321,368 บาท
ที่มาของข้อมูล : กองพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม กรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2541

2. กรณี เหรัญญิกทุจริตเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ความเป็นมาของกลุ่ม
		 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน.... จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยการส่งเสริมของ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
		 2. มีการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
จนถึงปัจจุบัน
สาเหตุของปัญหา
		 1. ข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ คอลัมน์หน้า 12 กรณีชาวบ้านที่เป็นสมาชิก
กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตบ้าน....ได้รอ้ งเรียนว่า กลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตบ้าน....มีสมาชิก 250 คน
มีเงินกว่า 1 ล้านบาท ล่าสุดได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากของกลุ่ม พบว่า มีเงินในบัญชีเหลือเพียง
2 พันกว่าบาทเท่านั้น คาดว่าถูกคณะกรรมการบริหารบางคน โกงเงินไป
		 2. ในช่วงเวลาที่จะต้องจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกปรากฏว่า เหรัญญิกของกลุ่ม
(นาง จ.) ได้หายตัวไปจากหมู่บ้านพร้อมเงินที่จะจ่ายปันผล จ�ำนวน 44,000 บาท
		 3. มีการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกขึ้นตรวจสอบบัญชี ผลปรากฏว่า ณ เดือนธันวาคม 2545 มี
เงินสัจจะสะสมและเงินออมพิเศษ จ�ำนวนเงิน 1,836,890 บาท ลูกหนี้ค้างช�ำระ 607,000 บาท เงิน
ฝากธนาคาร 2,387 บาท เงินสัจจะสะสมประจ�ำเดือนมกราคม เป็นเงิน 35,268 บาท ดังนั้น มียอด
เงินสูญหาย จ�ำนวน 1,262,771 บาท ไม่รวมยอดก�ำไรที่คิดว่าจะได้รับจากการด�ำเนินงานปี 2545
ประมาณ 100,000 บาท
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ปัญหาของการบริหารจัดการ
		 1. คณะกรรมการฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ จนถึงปัจจุบัน
		 2. คณะกรรมการทั้ง 4 ฝ่าย ไม่ได้ท�ำตามบทบาทหน้าที่
		 3. การด�ำเนินงานไม่ได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนก�ำหนด
การด�ำเนินการทางกฎหมาย
		 1. ด�ำเนินการทางกฎหมายกับคณะกรรมการฯ ชุดเดิม เป็นรายบุคคล
		 2. แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกด�ำเนินการแจ้งความร้องทุกข์และด�ำเนินการทางกฎหมายกับนาง จ.
เหรัญญิกของกลุ่ม
		 3. หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้ประชุมหารือโดยผู้ใหญ่บ้าน
ในฐานะประธานกลุ่ม ยินยอมลาออกจากต�ำแหน่ง และชดใช้เงิน 300,000 บาท ส่วนที่เหลือให้คณะ
กรรมการกลุ่มฯ ช่วยกันรับผิดชอบ
ที่มาของข้อมูล : ส�ำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทุน

3. กรณี เลขานุการยักยอกเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

		 ความเป็นมาของกลุ่ม
		 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน........จังหวัด..... ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ก�ำหนดส่งเงิน
สัจจะทุกวันที่ 1 ถึง วันที่ 5 ของทุกเดือน
		 สาเหตุของปัญหา
		 1. เหรัญญิกของกลุ่ม ไม่มีความรู้ด้านการจัดท�ำบัญชี
		 2. เลขานุการมีความสามารถในการจัดท�ำบัญชี มีอัธยาศัยดี ชอบช่วยเหลือสังคม มีฐานะดี
จึงได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มให้ช่วยเหรัญญิกท�ำหน้าที่จัดท�ำบัญชีของกลุ่ม
		 3. กลุ่มไม่เคยมีการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มเลย
		 4. เลขานุการ เก็บเงินจากสมาชิกแล้วไม่น�ำเงินฝากธนาคารแต่เบียดบังเอาไปใช้ประโยชน์
ส่วนตน
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สาเหตุของปัญหา
		 1. เมื่อกรรมการรับเงินสัจจะ และรับช�ำระคืนเงินกู้ของสมาชิกแล้ว จะลงลายมือชื่อก�ำกับไว้
และบันทึกลงในสมุดคุมเงินของกลุ่มด้วย แต่ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงิน
		 2. การถอนเงินจากธนาคาร ผู้มีอ�ำนาจถอนเงินคือ ประธานกรรมการ รองประธาน และ
เหรัญญิก โดยจะต้องลงลายมือชื่อถอนเงิน 2 ใน 3 แต่ทางปฏิบัติปรากฏว่าผู้มีอ�ำนาจในการถอนเงิน
จะลงลายมือชื่อโดยไม่กรอกจ�ำนวนเงินและวันที่ แล้วมอบฉันทะให้เลขานุการ(จ�ำเลย) ไปถอนเงินเพียง
คนเดียว
		 3. เลขานุการ(จ�ำเลย) ไม่มีการจัดท�ำบัญชีงบดุล โดยอ้างว่างานยุ่ง
		 4. ในการประชุมใหญ่ เลขานุการจะชี้แจงด้วยวาจา ว่ามีจ�ำนวนสมาชิก เงินออม เงินกู้ และ
ก�ำไร เป็นจ�ำนวนเท่าใด และจ่ายเงินปันผลโดยไม่มีเอกสารมาแสดง แต่กรรมการและสมาชิกไม่ติดใจ
เชื่อตามค�ำชี้แจงของเลขานุการ
ปัญหาการบริหารจัดการ
		 1. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม เกี่ยวกับการน�ำเงินฝากธนาคาร การถอนเงิน
จากธนาคาร การจัดท�ำบัญชี
2. การจัดท�ำบัญชีไม่เป็นระบบ และไม่มรี ะบบการตรวจสอบจากคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
		 3. การเบิกจ่ายเงินจากธนาคารไม่รัดกุม ไม่รอบคอบ โดยไม่กรอกวันที่ และจ�ำนวนตัวเลข
ที่มอบฉันทะให้เบิก
การด�ำเนินการทางกฎหมาย
1. สมาชิกมอบอ�ำนาจให้สมาชิกด้วยกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง โดยสมาชิกไม่ได้มอบอ�ำนาจ ให้
ประธานเพราะเห็นว่าประธานเป็นญาติกับจ�ำเลย
2. ระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตเข้ายืน่ ชือ่ ขอเป็นโจทก์รว่ ม
และศาลอนุญาตให้คณะกรรมการเป็นโจทก์ร่วม
		 3. พัฒนาการอ�ำเภอและพัฒนากร ถูกเรียกให้เป็นพยาน
		 4. ศาลพิพากษาจ�ำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคแรก
ฐานยักยอกทรัพย์ เป็นความผิดหลายกรรม (ผู้เสียหายหลายคน) หลายกระทง ลงโทษจ�ำคุก กระทง
ละ 6 เดือน รวม 37 กระทง เป็น จ�ำคุก 18 ปี 6 เดือน แต่ลงโทษจ�ำคุกเพียง 10 ปี และให้ชดใช้เงินคืน
แก่ผู้เสียหายเป็นเงิน 1,067,046 บาท
ที่มาของข้อมูล : ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด........ ปี พ.ศ. 2552
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(ตัวอย่างระเบียบข้อบังคับกลุ่ม)
ระเบียบข้อบังคับ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน……………………..
หมู่ที่ ....... ต�ำบล............. อ�ำเภอ................. จังหวัด………………..
************************

หมวดที่ 1
ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนี้ชื่อว่า “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน……………..”
ข้อ 2 ที่ท�ำการกลุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ............ หมู่ที่....... ต�ำบล....... อ�ำเภอ....... จังหวัด...........
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม
		 3.1 เพื่อส่งเสริมและฝึกนิสัยการประหยัดและอดออมของประชาชน
		 3.2 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนส�ำหรับการประกอบอาชีพ หรือมีความเดือดร้อน จ�ำเป็น เร่งด่วน
		 3.3 เพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน
		 3.4 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
		 3.5 เพื่อให้คนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสร้างความรัก ความสามัคคี ในชุมชน 		
		 3.6 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจ ใช้เงินเป็นเครื่องมือ
พัฒนา โดยใช้หลักคุณธรรม 5 ประการ ดังนี้
			 1) ความซื่อสัตย์
			 2) ความเสียสละเพื่อส่วนรวม
			 3) ความรับผิดชอบร่วมกัน
			 4) ความเห็นอกเห็นใจต่อกัน
			 5) ความไว้วางใจกัน
ข้อ 4 การปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยการส่งเสริมการพัฒนาคน สังคมและเศรษฐกิจ
ชุมชน และให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
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หมวดที่ 2
ว่าด้วยสมาชิกภาพ
ข้อ 5 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มี 3 ประเภท คือ
		 1. สมาชิกสามัญ หมายถึง บุคคลทุกเพศทุกวัยที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านหรือต�ำบล ที่สมัคร
เป็นสมาชิกกลุ่มตามระเบียบข้อบังคับกลุ่ม
		 2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง กลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้าน ต�ำบล ที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ด้านการพัฒนาอาชีพ สวัสดิการ สาธารณะประโยชน์ เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี เป็นต้น
		 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง คหบดี พระภิกษุ ข้าราชการ ผู้น�ำชุมชน ที่ต้องการออมเงินไว้
เพื่อเป็นทุนให้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยไม่มีวัตถุประสงค์ด้านเงินกู้
ข้อ 6 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบ
ที่ก�ำหนดไว้ และต้องปฏิบัติ ดังนี้
		 1. ต้องช�ำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า เป็นเงิน ..........บาท/คน และไม่สามารถเรียกคืนได้
		 2. การรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิก กรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติให้ความเห็นชอบ
		 3. การเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ จะด�ำเนินการปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ ......................
		 4. ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 7 การพ้นจากสมาชิกภาพ
		 7.1		ขาดส่งเงินสัจจะสะสมติดต่อกันเป็นเวลา ……… เดือน
		 7.2 ไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับของกลุม่ และคณะกรรมการบริหารกลุม่ มีมติเสียงข้างมาก
ให้พ้นจากสมาชิกกลุ่ม
		 7.3 ลาออก และได้รับอนุญาตให้ลาออกได้
		 7.4 ตาย
		 7.5 ขาดคุณธรรม 5 ประการ และสมาชิกกลุ่มเสียงข้างมากให้พ้นจากสมาชิก
7.6 สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 7.1 และ 7.3 หากประสงค์จะเป็นสมาชิกใหม่ ต้อง
พ้นก�ำหนด 1 ปี นับถัดจากวันที่พ้นจากสมาชิกกลุ่ม ส่วนสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 7.2
ข้อ7.5 ต้องพ้นก�ำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่พ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อ 8 ผู้สมัครจะต้องตั้งผู้รับโอนผลประโยชน์ตามแบบที่กลุ่มก�ำหนด ในวันที่ยื่นใบสมัคร โดยคณะ
กรรมการจะพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ให้แล้วเสร็จภายใน ........ วัน นับแต่วันพ้นสภาพสมาชิก
ข้อ 9 สมาชิกทุกคนมีสมุดเงินฝาก คนละ 1 เล่ม ถ้าท�ำสมุดหายหรือช�ำรุด ต้องเสียค่าปรับเพื่อท�ำ
สมุดเงินฝากเล่มใหม่ เล่มละ........... บาท
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ข้อ 10 สมาชิกผู้ใดลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จะต้องช�ำระหนี้สิน
ที่ผูกพันที่มีต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้แล้วเสร็จสิ้นเสียก่อน และในกรณีจะกลับเข้ามาเป็น
สมาชิกใหม่ต้องรอเวลาอีก 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการฝ่ายอ�ำนวยการให้ลาออก
โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ เช่นเดียวกับสมาชิกใหม่ทุกประการ
ข้อ 11 หน้าที่ของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีดังนี้
		 1. ส่งเงินสัจจะสะสมเป็นประจ�ำทุกเดือน
		 2. ส่งคืนเงินกู้ตามก�ำหนด
		 3. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
		 4. เข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปี
		 5. มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม
6. ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ดีแก่กลุ่ม
7. ก�ำกับ ตรวจสอบการด�ำเนินงานของกลุ่ม
		 8. ท�ำหน้าที่สนับสนุนระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่ม
9. ท�ำหน้าที่ค�้ำประกันเงินกู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มของตน
10. ท�ำหน้าที่ร่วมก�ำหนดระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและปฏิบัติตาม
11. ท�ำหน้าที่ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีและการประชุมที่คณะกรรมการก�ำหนด
หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้อ 12 ให้สมาชิกกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต เลือกตัง้ คณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า คณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มี 4 ฝ่าย ดังนี้
		 1) คณะกรรมการอ�ำนวยการ จ�ำนวน........คน มีหน้าที่ในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก พิจารณารับสมาชิก พิจารณาเรื่องการสะสม
เงินหรือรับฝากเงิน ก�ำหนดการประชุมใหญ่ การจัดท�ำบัญชี งบดุลและรายงานผลการด�ำเนินงาน เสนอ
ต่อที่ประชุม จัดสรรผลก�ำไร ตลอดเป็นตัวแทนของกลุ่มในการประสานงาน และติดต่อกับองค์กร
ภายนอก
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		 2) คณะกรรมการเงินกู้ จ�ำนวน........คน ท�ำหน้าที่พิจารณาค�ำร้องขอกู้ของสมาชิก
สอดส่องดูแล ติดตามความเคลื่อนไหวการใช้เงินกู้ของสมาชิก เร่งรัดหนี้สิน รวมทั้งเยี่ยมเยียนและช่วย
เหลือสมาชิกที่มีปัญหาไม่สามารถช�ำระเงินกู้ได้
		 3) ฝ่ายตรวจสอบ จ�ำนวน........คน ท�ำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชี เอกสารทางการเงิน เอกสาร
ประกอบต่างๆ ตรวจสอบการด�ำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และดูแลหรือติดตามความเห็น/
ความต้องการของสมาชิกที่มีผลต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
		 4) ฝ่ายส่งเสริม จ�ำนวน........คน มีหน้าทีช่ กั ชวนผูส้ มัครใจ สมัครเป็นสมาชิก กลุม่ ออมทรัพย์
เพือ่ การผลิต ตลอดจนการให้ความรูเ้ กีย่ วกับกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตแก่สมาชิก ประสานงานระหว่าง
กลุ่มกับสมาชิก และสมาชิกกับสมาชิกให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ท�ำหน้าที่ให้ความรู้แก่สมาชิก
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของกลุ่ม
ให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้ทราบความเคลื่อนไหว
		 คณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
		 1. ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
		 2. เป็นบุคคลที่เสียสละ ยินดีและเต็มใจในการท�ำงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งถึง
ประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกเป็นส�ำคัญ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการด้วยกันเองและต่อสมาชิก
ทุกคน
3. ควรเป็นคนที่มีเวลาท�ำงานให้กับกลุ่มกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้พอสมควร
		 4. ควรเป็นคนที่มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย หรือมีน�้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอาแต่ใจ
ตนเอง หรือเห็นแก่ตัว
		 5. สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องการออมทรัพย์ สหกรณ์ อาชีพ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มและสมาชิกอย่างสม�่ำเสมอ
		 6. มีความคิดริเริ่ม สนใจกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบในการเป็นกรรมการ
		 7. คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจะต้องมาจากการเลือกตั้งของ สมาชิก
เท่านั้น และหากต�ำแหน่งใดว่างลง
ข้อ 13 คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อยู่ในต�ำแหน่งได้วาระละ 2 ปี และด�ำรง
ต�ำแหน่งได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน หากหมดวาระ หรือต�ำแหน่งว่างลง ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน
30 วัน
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ข้อ 14 การพ้นจากต�ำแหน่งคณะกรรมการ
		 1. ครบวาระ
		 2. เสียชีวิต
		 3. ลาออก
		 4. พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ
		 5. ที่ประชุมมีมติให้ออก
ข้อ 15 หน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะต�ำแหน่งหลัก
		 ประธานกรรการ มีหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสมาชิก
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารการประชุม คณะกรรมการอ�ำนวยการ ตัดสินชี้ขาดในกรณีพิพาทและมติที่ประชุมที่ยังไม่มี
ข้อยุติ ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ทั้งภายนอกและในชุมชน และเป็นผู้มีอ�ำนาจลงนาม
รับรองงบการเงิน สมุดเช็ค สมุดเงินฝากและเอกสารทางการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และ
ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการ สมาชิก เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
		 รองประธาน มีหน้าที่ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ แทนเมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
งานได้รวมถึงปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ประธานมอบหมาย
		 เหรัญญิก มีหน้าที่รับผิดชอบการเงิน และบัญชีของกลุ่ม ควบคุมดูแลเอกสารทางการเงิน
ต่างๆ เป็นผู้ลงนามในสมุดธนาคาร สมุดเช็ค ใบรับจ่ายเงิน และควบคุมดูแล การเงินและบัญชีของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
		 เลขานุการ ท�ำหน้าที่ จดบันทึกรายงานการประชุม เก็บรักษารายงานเอกสารต่างๆ ออก
หนังสือเชิญประชุม ก�ำหนดวาระการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ

ข้อ 16
		
		
		
		
		
		

หมวดที่ 4
เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เงินทุนของกลุ่มเงินออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้มาจาก
1. ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
2. ดอกเบี้ยเงินกู้
3. เงินสัจจะสะสมและเงินสัจจะพิเศษ
4. เงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ
5. เงินทุนส�ำรอง หรือเงินสมทบกลุ่ม (จัดสรรจากผลก�ำไรของกลุ่ม)
6. รายได้อื่นๆ
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ข้อ 17 การถือหุ้นของสมาชิกให้ถือว่าเป็นเงินสัจจะสะสม 100 บาท เท่ากับ 1 หุ้น ทั้งนี้สมาชิกต้อง
ฝากเงินสัจจะเป็นประจ�ำทุกเดือน ขั้นต�่ำ ..........บาท และสูงสุดไม่เกิน ...........บาท
ข้อ 18 การส่งสัจจะสะสมของสมาชิก ให้ น�ำส่งทุกวันที่ ....... ของทุกเดือน ณ ที่ท�ำการของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ถ้าสมาชิกขาดส่งเงินสัจจะ 3 เดือนติดต่อกัน จะไม่มีสิทธิกู้เงินในรอบปีนั้น
และถ้าขาดส่งสัจจะ เกิน 6 เดือน ให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม
ข้อ 19 คณะกรรมการกลุ่ม จะต้องน�ำเงินสัจจะสะสมและเงินสัจจะสะสมพิเศษ เงินรับคืน เงินกู้
น�ำฝากธนาคารภายในวันรุ่งขึ้น หากตรงกับวันหยุดของธนาคารให้น�ำฝากในวันท�ำการแรกของธนาคาร
ข้อ 20 การฝากถอนเงินจากธนาคาร ผู้มีอ�ำนาจฝากถอนจ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธาน
เหรัญญิก ประธานฝ่ายตรวจสอบ และในการฝากถอนเงินจะต้องลงนามร่วมกันทั้ง 3 คน
ข้อ 21 ให้ประธานกรรมการฝ่ายอ�ำนวยการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอ�ำนาจรักษา เงินสด
ไว้ได้ไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการเร่งด่วนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หมวดที่ 5
เงินกู้ยืม
ข้อ 22 การกู้ยืมเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มี 2 ประเภท คือ
		 1. กู้สามัญ เป็นการกู้เพื่อให้สมาชิกกู้เงินน�ำไปประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ และแก้ไขปัญหา
ความจ�ำเป็น
		 2. กู้ฉุกเฉิน เป็นการกู้เพื่อให้สมาชิก ใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอย่าง กะทันหัน
เช่น การป่วย อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ฯลฯ
ข้อ 23 การพิจารณาเงินกู้เงิน ผู้กู้จะต้องส่งค�ำขอกู้ต่อกรรมการฝ่ายเงินกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
วันที่......... หลักการพิจารณาเงินกู้ ดังนี้
		 1. การปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
		 2. วงเงินสัจจะสะสม
		 3. วัตถุประสงค์การขอกู้และความจ�ำเป็น
		 4. ขีดความสามารถในการส่งเงินกู้คืน
		 5. การอนุมัติเงินกู้ใช้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการฝ่ายเงินกู้
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ข้อ 24 วงเงินกู้และระยะเวลาการกู้
		 ประเภทกู้สามัญ ผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกันและปฏิบัติตาม
กฎของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาเป็นอย่างดี กู้ได้ไม่เกินวงเงินของเงินสัจจะสะสม ของตนเอง
หากต้องการกู้เกินวงเงินสัจจะ จะต้องมีสมาชิกที่มีวงเงินสัจจะสะสมเพียงพอกับวงเงินที่กู้มาค�้ำประกัน
และสมาชิกที่เป็นผู้ค�้ำประกันจะไม่มีสิทธ์กู้เงินจนกว่าผู้กู้จะผ่อนช�ำระเงินกู้ในวงเงินที่ตนเองค�้ำประกัน
หมดก่อน การช�ำระคืนก�ำหนดภายในเวลา 1 ปี
		ประเภทกู้ฉุกเฉิน สมาชิกที่มีสิทธิกู้ได้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ติดต่อกัน
และปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบของกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตเป็นอย่างดี วงเงินกูส้ งู สุดคนละไม่เกิน......บาท
ก�ำหนดระยะเวลาส่งคืนไม่เกิน 6 เดือน
ข้อ 25 ดอกเบี้ยเงินกู้ กลุ่มก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยประเภทกู้สามัญ ร้อยละ 12 บาท/ปี ดอกเบี้ยเงินกู้
ฉุกเฉิน อัตราร้อยละ 6 บาท/ปี
ข้อ 26 สมาชิกที่ไม่สามารถจ่ายช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตรงตามก�ำหนดสัญญาจะต้องเสียค่า
ปรับร้อยละ 1 บาท/เดือน
ข้อ 27 สมาชิกที่ผิดนัดการช�ำระหนี้ตามสัญญา โดยไม่มีเหตุอันควร คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจ
พิจารณาเพิกถอนการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และให้น�ำเงินสัจจะสะสมของสมาชิกที่มี
อยู่นั้นช�ำระหนี้ก่อนจึงจะคืนเงินที่เหลือให้ หากเงินสัจจะสะสมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการช�ำระหนี้ ให้
สมาชิกและผู้ค�้ำประกันรับผิดชอบร่วมกันจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้ครบตามจ�ำนวนที่เหลือ

ข้อ 28
		
		
		
		
		

หมวดที่ 6
การจัดสรรผลก�ำไร
เมื่อกลุ่มมีผลก�ำไร กลุ่มจะต้องจัดสรรผลก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ดังนี้
1. ปันผล ร้อยละ 50
2. เฉลี่ยคืน ร้อยละ 10
3. สมทบเป็นเงินทุนของกลุ่ม ร้อยละ 10
4. ทุนด�ำเนินงานและค่าตอบแทนกรรมการ ร้อยละ 20
5. ทุนสวัสดิการสมาชิกและชุมชน ร้อยละ 10
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หมวดที่ 7
การประชุม
ข้อ 29 การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของสมาชิก จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ในเดือน....ของทุกปี
ข้อ 30 การประชุมวิสามัญของสมาชิก จะจัดท�ำได้ตามความจ�ำเป็น โดยมีมติของสมาชิกสามัญไม่
น้องยว่าครึ่งหนึ่ง หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 31 จัดให้มีการประชุมสมาชิกเป็นประจ�ำทุกเดือน
ข้อ 32 จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน ในกรณีเร่งด่วนให้ประธานกรรมการ
เรียกประชุมคณะกรรมการได้ตามความเหมาะสม
หมวดที่ 8
รายงานฐานะการเงินประจ�ำปี
ข้อ 33 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต้องจัดท�ำรายการฐานะทางการเงินประจ�ำปีติด
ประกาศไว้ที่ท�ำการกลุ่ม ภายในเดือน มกราคม ของทุกปี
ข้อ 34 คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับพัฒนากรผู้ประสานงานต�ำบล...... ด�ำเนินการตรวจสอบ
การด�ำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่ม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ข้อ 35 คณะกรรมการกลุ่มจะต้องรายงานฐานะทางการเงินให้อ�ำเภอทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
						

ประกาศ ณ วันที่.......... เดือน...........................พ.ศ. ..................

(ลงชื่อ)................................................
						
(………………………………………..)
ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน…………
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(ตัวอย่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ)
ระเบียบข้อบังคับ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน..................
หมู่ที่ ……………….. ต�ำบล………… อ�ำเภอ………………. จังหวัด……………..
แก้ไขฉบับที่…….พ.ศ…………………….
***********************
		 เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน…………
ให้มีความเหมาะสมและสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		 อาศัยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน..............................
ครั้งที่ ........./........ ลงวันที่ ..........เดือน...............พ.ศ...........ระเบียบวาระที่ ... เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ข้อที่...........การรับฝากเงินสัจจะสะสมพิเศษ จึงแก้ไขระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้าน............. โดยออกเป็นข้อบังคับไว้ ดังนี้
		 ข้อ 1 ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนี้ชื่อว่า “ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้าน.................................แก้ไขฉบับที่ …………. พ.ศ…………”
ข้อ 2 ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
		 ข้อ 3 ขอแก้ไขข้อ ......................... ของระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้าน....................(ฉบับที่……….. ) พ.ศ. ………….. ดังนี้
ข้อ ....ก�ำหนดการฝากเงินของสมาชิก ดังนี้
		
ส่งเงินฝากสัจจะสะสมไม่ต�่ำกว่า 100 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท ในทุกวันที่ 5
ของเดือน ระหว่างเวลา 17.00 – 21.00 .น. ณ ที่ท�ำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน...............
			 รับฝากเงินสัจจะสะสมพิเศษตลอดปี ในวงเงินไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำร้อยละ 3 บาท/ปี แต่ต้องฝากไม่น้อยกว่า 1 ปี
				

ประกาศ ณ วันที่ .............. เดือน........ พ.ศ......................

					
				

		
(ลงชื่อ) ............................................
			
(..............................................)
ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์บ้าน........................
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ตัวอย่างใบสมัคร
เลขที่สมาชิก.............................
		 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน...............................................
หมู่ที่...............ต�ำบล..........................อ�ำเภอ.......................จังหวัด............................
************************
เขียนที่..........................................................
วันที่................เดือน......................พ.ศ...............
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................อายุ.............................ปี
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่......ต�ำบล................อ�ำเภอ............... จังหวัด................
2. อาชีพและรายได้
2.1 อาชีพหลัก.................................................รายได้เฉลี่ยเดือนละ.............................บาท
2.2 อาชีพรอง..................................................รายได้เฉลี่ยเดือนละ.............................บาท
3. การเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือสหกรณ์ (ระบุกลุ่มอาชีพและสหกรณ์ที่เป็นสมาชิก)
3.1 .............................................................................................
3.2 .............................................................................................
4. ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน......................หมู่ที่..........
ต�ำบล...................อ�ำเภอ.................... จังหวัด.......................................โดยสัญญาว่าจะส่งเงินสัจจะ
สะสมเดือนละ.....................บาท (......................................)
ข้าพเจ้า เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ ของกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตเป็นอย่างดี สัญญาจะปฏิบตั ิ
ตามระเบียบข้อบังคับของกลุม่ โดยเคร่งครัด และขอรับรองว่าข้อความทีก่ ล่าวมาข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
พร้อมใบสมัครนี้ ได้ส่งเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมแรกเข้ามาด้วยแล้ว จ�ำนวนเงิน.......................บาท
(......................................)
		

						
(ลงชื่อ)....................................................ผู้สมัคร
							
(................................................)
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ความเห็นคณะกรรมการ
ได้รับใบสมัครของ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................แล้ว
เห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วน ควรรับเป็นสมาชิกเลขที่..........ตั้งแต่วันที่.........เดือน............พ.ศ.....
 ไม่ควรรับ เพราะ.................................................			
							
(ลงชื่อ)..............................................ประธานกลุ่ม
					
(.............................................)
การรับโอนผลประโยชน์
ข้าพเจ้า..........................................สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน.......................
ต�ำบล..................อ�ำเภอ...................จังหวัด....................เลขที่สมาชิก...............ขอตั้งผู้รับโอน
ผลประโยชน์ถ้าหากข้าพเจ้าถึงแก่กรรม โดยขอมอบให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้รับโอนผลประโยชน์จาก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน..................... จ�ำนวน..........ราย ได้แก่
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3…………………………………………………………………..
						
(ลงชื่อ)....................................................ผู้มอบ
							
(................................................)
						
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
							
(................................................)
						
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
							
(................................................)
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(ตัวอย่าง)
ค�ำขอกู้เงินสามัญ
		
		

หนังสือกู้ที่ .....................................................
เขียนที่...........................................................
วันที่ .............เดือน......................พ.ศ............

เรียน		 ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน...................
		 ข้าพเจ้า ............................... สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน..............
หมู่ที่.............ต�ำบล...................อ�ำเภอ.........................จังหวัด....................สมาชิกเลขที่......................
ส่งเงินสัจจะสะสมเดือนละ ..................... บาท ปัจจุบันมีเงินสัจจะสะสม ............................. บาท ขอท�ำ
สัญญากู้ให้ไว้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน........... เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไป
		 ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน.............. จ�ำนวน................บาท
(................................................)
		 เพื่อน�ำไปใช้จ่ายในรายการต่อไปนี้
		 ๑. ........................................................................................................
		 ๒. ........................................................................................................
		 ๓. ........................................................................................................
(ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้โดยละเอียด ถ้าจะน�ำเงินไปใช้เพื่อความมุ่งหมายหลายอย่าง
ก็แยกระบุจ�ำนวนเงินและค�ำชี้แจงส�ำหรับแต่ละอย่าง)
		 ข้อ ๒. ขณะนี้ ข้าพเจ้ามีอาชีพ .....................และมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ .................... บาท
ส่งเงินสัจจะสะสมเดือนละ .................... บาท มีเงินสัจจะสะสมรวมทั้งสิ้น...................................... บาท
(............................................)
		 ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอใช้เงินสัจจะสะสมที่มีอยู่ในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและเงินที่มีสิทธิ
และประโยชน์อื่นใดอันจะพึงได้รับจากการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของข้าพเจ้ามาเป็น
หลักประกันเงินกู้ครั้งนี้
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		 ข้อ ๔. เพื่อให้หลักประกันที่มั่นคงยิ่งขึ้น จึงให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ค�้ำประกันเงินกู้
			 ๑) นาย/นาง/นางสาว ..............................................สมาชิกเลขที่.........................
มีเงินสัจจะสะสม ............................................. บาท
			 ๒) นาย/นาง/นางสาว ........................................สมาชิกเลขที่.............................
มีเงินสัจจะสะสม ............................................. บาท
ข้อ ๕. ข้าพเจ้าขอให้ค�ำมั่นสัญญาว่า ข้าพเจ้าจะส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยครบตามจ�ำนวนภายใน
วันที่.....................................รวม..............งวด งวดละ................................บาท
ข้อ ๖. ข้าพเจ้าทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน.........
โดยตลอดแล้ว และยินดีปฏิบัติตามระเบียบโดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่ผิดสัญญาที่ให้ไว้ในข้อ ๕ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้กลุ่มพิจารณาโทษตามที่ระบุไว้ในระเบียบและด�ำเนินคดีตามกฎหมายได้ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
หนังสือฉบับนี้ท�ำไว้ ณ วันที่ ซึ่งระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าและผู้ค�้ำประกันได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ
ต่อหน้าพยาน
				
(ลงชื่อ)........................................................ผู้กู้
					
(........................................................)
							
(ลงชื่อ) ......................................................ผู้ค�้ำประกัน
					
(.......................................................)
							
สมาชิกเลขที่......................
							
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ค�้ำประกัน
							
(..................................................)
							
สมาชิกเลขที่.......................
ความเห็นคณะกรรมการเงินกู้
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
						
						

จ�ำนวน.....................บาท(.................................................)
เพราะ................................................................................
ลงชื่อ.......................................ประธานคณะกรรมการเงินกู้
(..................................................)
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ตัวอย่าง
ค�ำขอกู้ฉุกเฉิน
			
			
			

หนังสือกู้ที่ ...........................................
เขียนที่ ...............................................
วันที่.........เดือน.............พ.ศ................

เรียน ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน..............................
ข้อ ๑. ข้าพเจ้า...................................................................สมาชิกเลขที่...................ส่งสัจจะสะสม
เดือนละ...................บาท ปัจจุบันมีเงินสัจจะสะสม รวม ............................ บาท (...............................)
ขอกู้เงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จ�ำนวน.............................. บาท (.......................................... )
โดยจะน�ำไปใช้เพื่อ (ระบุเหตุฉุกเฉิน).......................................................................................................
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ค�้ำประกันเงินกู้ ดังนี้
			 ๑. นาย/นาง/นางสาว/.......................................................................................................
สมาชิกเลขที่ ...................... มีเงินสัจจะสะสม................................. บาท (.............................................)
๒. นาย/นาง/นางสาว/ ...............................................สมาชิกเลขที่ .................................
มีเงินสัจจะสะสม ........................................................ บาท (.................................................................)
ข้อ ๓. หากข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะขอส่งเงินกู้คืน/พร้อมดอกเบี้ยให้ครบถ้วน ในวันที่.........
รวม .............งวด งวดละ................... บาท
			 งวดที่ ๑. ภายในวันที่........................เงินต้นจ�ำนวน...................บาท ดอกเบี้ย...........บาท
รวม.................บาท
			 งวดที่ ๒. ภายในวันที่....................... เงินต้นจ�ำนวน...................บาท ดอกเบี้ย...........บาท
รวม.................บาท
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			 งวดที่ ๓. ภายในวันที่........................เงินต้นจ�ำนวน............บาท ดอกเบี้ย...........บาท
รวม.................บาท
		 หนังสือค�ำขอกู้ที่ท�ำไว้ ณ วันที่ ซึ่งระบุข้างต้น ข้าพเจ้าและผู้ค�้ำประกันได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส�ำคัญต่อหน้าพยาน			
						
(ลงชื่อ)……………………………...............ผู้กู้
			
(..............................................)
				
(ลงชื่อ).................................................ผู้ค�้ำประกัน
		
				
(.................................................)
				
(ลงชื่อ).................................................ผู้ค�้ำประกัน
						
(.................................................)
ความเห็นคณะกรรมการเงินกู้
( ) อนุมัติ
( ) ไม่อนุมัติ
						
						

จ�ำนวน.....................บาท(.................................................)
เพราะ................................................................................
ลงชื่อ.......................................ประธานคณะกรรมการเงินกู้
(..................................................)

แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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ใบสำ�คัญรับเงิน
							
เขียนที่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน......................
						
วันที่........... เดือน ................. พ.ศ. ……………………...
		 ข้าพเจ้า...............................................................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...............
ถนน........................................ตำ�บล...................อำ�เภอ............................. จังหวัด…………………..
ได้รับเงินจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน................................ดังรายการต่อไปนี้
ที่
1

จำ�นวนเงิน
บาท
สต.

รายการ
ได้รับเงินค่า..............................

…………

รวมเป็นเงิน (........................................................................... )

………...

						
							
					

(ลงชื่อ)....…………....……..……..……….ผู้รับเงิน
(.................................................. )

					
						

(ลงชื่อ)………………………………….....ผู้จ่ายเงิน
(................................................)

-

แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เลขที่สมาชิก

ชื่อ - สกุล

อายุ

อาชีพ

บ้านเลขที่

วัน/เดือน/ปี
ที่สมัคร

จำ�นวนเงินสัจจะ หมายเหตุ
(บาท)

บ้าน.......................หมู่บ้าน............ตำ�บล.....................อำ�เภอ...................จังหวัด....................................

ทะเบียนรายชื่อสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เลขที่
สมาชิก

ยอดยกมา
ยอดเงินสัจจะรายเดือน (บาท)
ชื่อ-สกุล จากปีก่อน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รวมเงิน
ปีนี้
(บาท)

ยอด
ยกไป
(บาท)

คิดเป็น หมายเหตุ
จำ�นวนหุ้น

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน........................หมู่ที่............ตำ�บล.................อำ�เภอ.........................จังหวัด...............................

ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม ประจำ�ปี พ.ศ.................
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แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ที่

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ
สมาชิก

เลขที่
สมาชิก
สามัญ

ฉุกเฉิน

ประเภทเงินกู้

จำ�นวนเงิน ระยะเวลา
ที่ขอเงินกู้ ชำ�ระคืน
(บาท)
ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ผู้คํ้ำ�ประกัน
จำ�นวน
(บาท)

วันเดือนปี
ทีอ่ นุมตั ิ

ผลการพิจารณา

หมายเหตุ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน........................หมู่ที่............ตำ�บล.................อำ�เภอ.........................จังหวัด...............................

ทะเบียนคุมการกู้เงิน
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แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

พ.ศ..................
เดือน วันที่

รายการ

งวดที่

วงเงินกู้
(บาท)

ชำ�ระคืน
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

ดอกเบี้ย
(บาท)

ค่าปรับ
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

1. ชื่อ – สกุล...................................เลขที่สมาชิก.........................สัจจะรายเดือน.............บาท ยอดเงินสัจจะสะสม........................บาท
		 กู้ครั้งที่...........คำ�ขอกู้เลขที่.........ลงวันที่...............เดือน...................พ.ศ..............ประเภทการกู้.....................จำ�นวนวงเงินขอกู้......................บาท
2. ผู้คํ้าประกัน คือ 1................................................................เลขที่สมาชิก....................มีเงินสัจจะสะสม จำ�นวน.........................บาท
				
2................................................................เลขที่สมาชิก....................มีเงินสัจจะสะสม จำ�นวน.........................บาท
				
3................................................................เลขที่สมาชิก....................มีเงินสัจจะสะสม จำ�นวน.........................บาท
3. ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่…..............เดือน...............พ.ศ............จำ�นวนเงินที่ได้รับอนุมัติ จำ�นวน............................บาท (................................................)
4. การชำ�ระหนี้เงินกู้ กำ�หนดชำ�ระรวม..............งวด
งวดละ.....................บาท รวมระยะเวลา................ ปี..............เดือน
		 กำ�หนดชำ�ระครบจำ�นวน ตามสัญญา ในวันที่.......เดือน...................พ.ศ....................

ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้ (รายตัว)
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แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เดือน

วันที่

พ.ศ....................

รายการ หน้า
บัญชี
รับ

จ่าย

บัญชีเงินสด(บาท)
คงเหลือ

ฝาก

ถอน

คงเหลือ

บัญชีเงินฝากประจำ�(บาท)

ทรัพย์สิน

บัญชีเงินสด-เงินฝากธนาคาร (ส.)

ฝาก

ถอน

คงเหลือ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บาท)

หน้าบัญชี..........
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แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เดือน

วันที่

พ.ศ..........

รายการ

หน้า
บัญชี
ค่าสมัคร
ค่าธรรมเนียม

ค่า
ปรับ

ดอกเบี้ย
เงินกู้

เงิน
บริจาค

รายได้ (บาท)
ดอกเบี้ย
ธนาคาร

รายได้
อื่นๆ
รับ

จ่าย

คงเหลือ

เงินสัจจะสะสม
รับ

บัญชีรายได้และหนี้สิน (ร.)

จ่าย

คงเหลือ

เงินสะสมพิเศษ

หนี้สิน (บาท)
กู้

ชำ�ระ

เงินกู้ธนาคาร
คงเหลือ

รับ

จ่าย

คงเหลือ

บัญชีทุน (บาท)

หน้าบัญชี................
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แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เดือน

วันที่

พ.ศ..............

รายการ

หน้าบัญชี

ค่าเครื่อง
เขียน
แบบพิมพ์
ค่าพาหนะ

ดอกเบี้ย
เงินฝาก

ดอกเบี้ยเงิน ปันผล
กู้ธนาคาร เฉลี่ยคืน

รายจ่าย (บาท)
รายจ่าย
อื่นๆ
ให้กู้

ชำ�ระคืน

คงเหลือ

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.)

ให้กู้

ชำ�ระคืน

คงเหลือ

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

ทรัพย์สิน (บาท)

ให้กู้

ชำ�ระคืน

คงเหลือ

กิจกรรมของกลุ่ม

หน้าบัญชี..........
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แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

56

งบกำ�ไร – ขาดทุน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน.............................
หมู่ที่.......ตำ�บล............อำ�เภอ.............................จังหวัด....................
สิ้นสุด ณ วันที่...............เดือน....................พ.ศ...................
จำ�นวนเงิน

รับ
บาท

รวม

จำ�นวนเงิน
สต.

จ่าย

บาท

สต.

รวม
ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทำ�
(..........................................................)
ตำ�แหน่ง........................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ........................
ลงชื่อ... ............................................ผู้ตรวจสอบ
(............................................................)
ตำ�แหน่ง...ประธานคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ......................

แนวทางการดำ�เนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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งบดุล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน.............................
หมู่ที่.......ตำ�บล............อำ�เภอ.............................จังหวัด....................
สิ้นสุด ณ วันที่...............เดือน....................พ.ศ...................

ทรัพย์สิน

จำ�นวนเงิน
บาท

สต.

หนี้สินและทุน

กำ�ไรสุทธิ
รวม

รวม
ลงชื่อ..............................................ผู้จัดทำ�
(..........................................................)
ตำ�แหน่ง........................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ........................
ลงชื่อ... ............................................ผู้ตรวจสอบ
(............................................................)
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จำ�นวนเงิน

บาท

สต.
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คณะที่ปรึกษา
นายประภาศ บุญยินดี
นายพิสันติ์
ประทานชวโน
นายเส่ง
สิงห์โตทอง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

คณะผู้จัดทำ�
นายสุริชาติ
นางอำ�นวยนาถ
นายอานนท์
นางสาวโสภิดา
นางสาววนิชดา

ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ

สายทอง
เอียดสกุล
บุญชู
บุญเนาว์
สร้อยมณี

ผู้เขียน/เรียบเรียง
นางอำ�นวยนาถ เอียดสกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
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