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ล ำดับขั้นตอนกำรศึกษำ 
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บทที่ 7 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

 
7.1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าแดง จังหวัดชลบุรี 

7.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 59 หมู่ที่ 1 ต ำบลห้ำงสูง อ ำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190 โทรศัพท์ 038168085 
7.1.2 ความเป็นมา 
จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนำยน 2541 โดยส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอหนองใหญ่ ร่วมกับผู้น ำชุมชน เริ่ม

ก่อตั้งมีสมำชิก จ ำนวน 35 รำย มีเงินฝำก 4,800 บำท มีนำยเชิดชำย ชูพงษ์ธเนศ เป็นประธำนคนแรก ต่อมำ 
พ.ศ. 2543 ได้ลำออก และมีกำรเลือกตั้งใหม่ โดยได้นำยประชำ ธำดำประภำกร เป็นประธำน 

ในปี 2551 ได้จัดตั้งสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน ต ำบลห้ำงสูง มีนำยสมคิด อเนกวศินชัย เป็นประธำน
และเพ่ือให้ด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จึงได้แต่งตั้ง นำยสมคิด อเนกวศินชัย เป็นประธำนกลุ่ม  
ในครำวเดียวกัน (ปี พ.ศ. 2562 ได้รวมกับกลุ่มออมทรัพย์ เป็นเงินฝำกสัจจะพิเศษ) มีค ำขวัญคือ "สร้ำงพลัง
สำมัคคี มีวินัยกำรออมน้อมน ำควำมพอเพียง เที่ยงธรรมโปร่งใสใส่ใจชุมชน" 

7.1.3 การด าเนินกิจการ 
(1) มีกำรบริหำรงำนโดยคณะกรรมกำร 4 ฝ่ำย ประกอบด้วย คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร , 

คณะกรรมกำรฝ่ำยเงินกู้, คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งเสริม และคณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจสอบ โดยมีกำรด ำเนินงำน
และกำรบริหำรงำนของกลุ่ม ยึดหลักคุณธรรม 5 ประกำร คือ ควำมซื่อสัตย์ต่อกัน มีควำมเสียสละเพ่ือส่วนร่วม 
มีควำมรับผิดชอบร่วมกัน มีควำมเห็นอกเห็นใจกัน และมีควำมไว้วำงใจ ในกำรบริหำรงำนจะเน้นควำมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ จะมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สมำชิกได้รับทรำบเป็นรำยเดือนหลังจำกปิดยอดกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละเดือน  

(2) มีกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือควำมมั่นคงของกลุ่ม จ ำนวน 3 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนออมทรัพย์
เพ่ือกำรผลิต, กองทุนเพ่ือกำรพัฒนำกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต และกองทุนสวัสดิกำรสมำชิกกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือกำรผลิต 

(3) กิจกรรมของกลุ่มฯ  
(3.1) กำรรับฝำกเงิน 
- เงินสัจจะสะสม โดยให้สมำชิกส่งเงินทุกวันที่ 5 ของเดือน เดือนละ 100 บำท ไม่เกิน 1,000 บำท 

(หำกเกินวันที่ 5 ให้ถือว่ำขำดส่ง จะถูกตัดสิทธิ์กำรรับสวัสดิกำรทุกประเภท) มีกำรจ่ำยเงินปันผลทุกสิ้นปีตำม
ผลประกอบกำร 

- เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ (เฉพำะผู้ที่เป็นสมำชิกเดิม) ให้คงเงินฝำกไว้ไม่รับเพ่ิม สะสมพิเศษสถำบัน
ไม่จ ำกัดจ ำนวนับฝำกทุกวัน อัตรำดอกเบี้ย 2 เดือนแรกของปี ร้อยละ 5.0 ต่อปี 
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- เงินฝำกในนำมกลุ่ม (เครือข่ำย) ฝำกในนำมกลุ่มอำชีพหรือกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเครือข่ำยออมทรัพย์
และกำรกู้เงิน เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกิจกรรมของกลุ่มนั้น ๆ 

(3.2) กำรกู้เงินสัจจะ มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ 2 อัตรำ คือร้อยละ 9.0 และร้อยละ 12.0 ต่อปี 
โดยแบ่งกำรกู้ออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ กู้ปกติ, กู้พิเศษ (ใช้หลักทรัพย์ค้ ำประกัน), กู้ฉุกเฉิน, เช่ำซื้อรถจักรยำนยนต,์ 
กู้เพ่ือกลุ่มอำชีพ, กู้ในนำมกลุ่มและเครือข่ำย, กำรกู้เงินด่วยเอทีเอ็ม และกู้เพ่ือส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 

(3.3) กำรจ่ำยเงินกู้  
- กำรกู้กรณีปกติ จ ำนวนเงินสัจจะรวมกับเงินฝำกสะสมในบัญชี 

*เป็นสมำชิก 7 เดือน จะกู้ได้วงเงิน 20 เท่ำของเงินสัจจะรวมกับเงินฝำกสะสมในบัญชี 
*เป็นสมำชิก 5 ปี กู้ได้วงเงิน 30 เท่ำของเงินสัจจะรวมกับเงินฝำกสะสมในบัญชี 
*เป็นสมำชิก 8 ปี กู้ได้วงเงิน 40 เท่ำของเงินสัจจะรวมกับเงินฝำกสะสมในบัญชี 
*เป็นสมำชิก 10 ปีขึ้นไป กู้ได้วงเงิน 50 เท่ำของเงินสัจจะรวมกับเงินฝำกสะสมในบัญชี 
*อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 12.0 ต่อปี ระยะเวลำช ำระคืน 1 ปี และต้องมีสมำชิกค้ ำประกัน 2 คน 

- กำรกู้กรณีพิเศษ ต้องเป็นสมำชิกเกิน 1 ปี อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 12.0 ต่แปี กู้วงเงิน 300,000 บำท
ขึ้นไป อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 9.0 ต่อปี ระยะเวลำช ำระคืนตำมควำมเหมำะสม โดยต้องมีหลักทรัพย์ค้ ำประกัน
วงเงินที่ขอกู้ พิจำรณำจำก 

*โฉนดที่ดิน, นส.3 กู้ได้ร้อยละ 50.0 ของรำคำจริง 
*ทะเบียนรถยนต์ กู้ได้ร้อยละ 40.0 ของรำคำจริง 
*เงินฝำกกลุ่มออมทรัพย์/สถำบัน 
*เครือญำติ และ/หรือสมำชิกค้ ำประกัน 

- กู้เพ่ือกำรปลูกบ้ำน ต้องเป็นสมำชิก 2 ปี มีโฉนดที่ดินหรือ นส.3 เป็นของตนเองหรือครอบครัว
เดียวกัน กู้ได้ร้อยละ 80-90 ของรำคำจริงของสิ่งปลูกสร้ำง มีสมำชิกและ/หรือญำติค้ ำประกัน อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 9.0 ต่อปี 

- กำรกู้ฉุกเฉิน ต้องเป็นสมำชิก 2 ปี กู้เงินตำมควำมเดือดร้อนของสมำชิกผู้ขอกู้ วงเงินไม่เกิน 20,000 บำท 
สมำชิกค้ ำประกัน 2 คน ระยะเวลำสัญญำกู้ 2 เดือน 

- กำรเช่ำซื้อรถจักรยำนยนต์ ต้องเป็นสมำชิก 2 ปี ต้องช ำระงเนสมทบอย่ำงน้อยร้อยละ 10-20 ของ
รำคำรถ มีสมำชิกค้ ำประกันยำนยนต์ 

(4) กำรจัดสวัสดิกำรให้กับสมำชิก 
- กรณีเสียชีวิตสะสม ปีละ 5,000 บำท สูงสุด 50,000 บำท 
- เจ็บป่วยนอนโรงพยำบำล พักคืนละ 500 บำท คืนต่อไปคืนละ 100 บำท แต่ไม่เกิน 1,500 บำทต่อป ี
- คลอดบุตร รับขวัญเด็ก 1,500 บำท 
- ผู้สูงอำยุ รับเงินขวัญถุง เป็นสมำชิก 5 ปีรับปีละ 500 บำท, เป็นสมำชิก 10 ปีขึ้นไป รับเงินขวัญถุง 

ปีละ 1,000 บำท 
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- ทุนกำรศึกษำ ทุนละ 1,000 บำท ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ-ปริญญำตรี 
(5) กำรจัดสวัสดิกำรชุมชน/สำธำรณะประโยชน์ สนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำ สนับสนุนถุง

ยังชีพแก่ผู้ทุพพลภำพทั้งต ำบล สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอำชีพ สนับสนุนผู้ที่ท ำประโยชน์เพ่ือสังคม สนับสนุน
กิจกรรมต้ำนยำเสพติด สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเสริมครอบครัวอบอุ่น สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกองทุน
แม่ของแผ่นดิน 

(6) กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ร้ำนค้ำชุมชน จ ำหน่ำยข้ำวไรซ์เบอร์รี่จำกเครือข่ำยกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 
จังหวัดชัยนำทและสิงห์บุรี ร่วมหุ้นปั๊มน้ ำมันชุมชน จ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง จัดสรรที่ดินให้แก่สมำชิกที่ไม่มี  
ที่อยู่อำศัยที่เป็นของตนเอง 

7.1.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ปัจจุบันมีสมำชิกรวม 4,583 รำย มีเงินฝำกสะสมทั้งสิ้น 372,995,826.93 บำท ยอดเงินในบัญชี 

123,783,315 บำท เงินปล่อยกู้ให้กับสมำชิก 216,670,507 บำท 
(2) จุดเด่นของกลุ่มคือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญศูนย์สำธิตกำรตลำดบ้ำนป่ำแดง มีกำรจัดตั้งปั๊มน้ ำมันชุมชน 

ต ำบลห้ำงสูง เป็นหนึ่งในกิจกรรมเครือข่ำยของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนป่ำแดง ต ำบลห้ำงสูง กำรควบคุม
บริหำรกิจกำรจึงด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรคณะเดียวกับกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนป่ำแดง ต ำบลห้ำงสูง 
ด ำเนินกำรเปิดขำยหุ้นมห้สมำชิกในอัตรำหุ้นละ 100 บำท รวมระดมทุนครั้งแรกได้ทั้งสิ้น 9,270 หุ้น คิดเป็น
เงินหุ้น 927,000 บำท ได้น ำเงินมำก่อสร้ำงต่อเติมอำคำรศูนย์สำธิตกำรตลำดเพ่ือจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ ำมันหล่อลื่นให้แก่สมำชิกและบุคคลทั่วไป เปิดบริกำรครั้งแรก วันที่ 17 กันยำยน 2544 ในปี พ.ศ. 2561 
ได้รับกำรสนับสนุนจำก บจก.บำงจำก (มหำชน) ปรับปรุงปั๊มชุมชนใหม่ทั้งหมด ปัจจุบันปั๊มน้ ำมันชุมชนต ำบล
ห้ำงสูง ได้มีกำรจดทะเบียนพำณิชย์และเปลี่ยนชื่อเป็น ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ศูนย์สำธิตกำรตลำดบ้ำนป่ำแดง มีผู้
ถือหุ้นทั้งสิ้น 375 รำย จ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 60,601 หุ้น คิดเป็นเงิน 6,060,100 บำท ซึ่งเงินจ ำนวนนี้ได้น ำมำใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในปั๊มน้ ำมัน 

(3) ร้ำนค้ำชุมชน เป็นกิจกรรมเครือข่ำยของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต จ ำหน่ำยสินค้ำธงฟ้ำประชำรัฐ 
สินค้ำจำกเครือข่ำยกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต สินค้ำ OTOP จำกชุมชน สินค้ำเงินผ่อนทุกชนิด และกำแฟสด 
ด ำเนินกำรเปิดขำยหุ้นให้สมำชิก หุ้นละ 100 บำท ปัจจุบันมีสมำชิก 76 รำย จ ำนวนหุ้น 21,139 หุ้น 
(4) แผนกำรด ำเนินงำน ปี 2565-2567 ในกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มแม่บ้ำน-สตรี พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ 
พัฒนำควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีให้กลุ่มเยำวชน จัดสร้ำงสถำนที่ออกก ำลังหำยพร้อมทั้งเครื่องออกก ำลัง
กำย จัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อำศัย กำรศึกษำดูงำนของคณะกรรมกำรและสมำชิก กำรรวมหนี้สมำชิกให้เป็นหนึ่ง
สัญญำหนึ่งครัวเรือน จัดสวัสดิกำรเพื่อสังคม-ผู้ยำกไร้-ผู้ป่วยติดเตียง ตรวจสอบภำยใน จัดตั้งโครงกำร "สมุด
บันทึกควำมดี" โครงกำรจัดสร้ำงอำคำรห้องพัก 1-3 ชั้น แบะโครงกำรตลำดนัดชุมชน 
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7.2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
7.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต ำบลทรัพย์ทวี อ ำเภอบ้ำนนำเดิม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
7.2.2 ความเป็นมา 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนห้วยทรำย จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2541 เริ่มจำกสมำชิก 11 คน 

เงินสัจจะออมทรัพย์ 1,400 บำท ปัจจุบันมีสมำชิก 439 คน มีเงินสัจจะออมทรัพย์ 12,220,800 บำท รวมระยะ 
เวลำตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 23 ปี  

กลุ่มมีปรัชญำในกำรบริหำรกลุ่มโดยยึดหลักคุณธรรม เน้นกำรใช้ทุนชุมชนให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริม
ผู้ด้อยโอกำสและผู้ว่ำงงำนได้มีอำชีพ พัฒนำโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และกำรสร้ำงสวัสดิกำรให้
สมำชิกและชุมชน 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนห้วยทรำย ใช้หลักกำรบริหำรเงินทุนจัดสรร
ชัดเจน มีกำรควบคุมอย่ำงมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลัก 

7.2.3 การด าเนินกิจการ 
(1) โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโดยคณะกรรมกำร แบ่งฝ่ำยรับผิดชอบ ออกเป็น 4 ฝ่ำย ประกอบด้วย   

ฝ่ำยอ ำนวยกำร, ฝ่ำยเงินกู,้ ฝ่ำยตรวจสอบ และฝ่ำยส่งเสริม  
(2) กำรด ำเนินกิจกำร 
(2.1) กำรบริกำรหลักของกลุ่ม   
- กำรบริกำรด้ำนกำรเงิน กำรรับฝำกเงินออมของสมำชิก กำรบริกำรเงินกู้ทั้งบุคคล และกลุ่ม โดยเน้น

กำรส่งเสริมให้สมำชิกกูเ้พ่ือประกอบอำชีพ  
- ด้ำนสวัสดิกำรต่ำง ๆ กลุ่มจัดสรรผลกำไรของกลุ่มเพ่ือจัดเป็นสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก และสวัสดิกำร

แก่ชุมชน สังคม โดยสนับสนุนผลผลิตของกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ เช่น กำรมอบน้ ำดื่มแก่สมำชิกกรณีมีกำร
จัดงำน มอบไข่ไก่สดให้กับสมำชิกที่ร่วมขำยน้ ำยำงสดให้กลุ่ม เป็นต้น 

(2.2) กำรบริกำรรอง (กิจกำรในแขนง) ของกลุ่ม ได้แก่ กำรพัฒนำธุรกิจและสร้ำงอำชีพ รำยได้ของ
ชุมชน โรงสีข้ำวชุมชน โรงน้ ำดื่มชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่สมุนไพร กลุ่มเครื่องแกง และแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร กลุ่มเพำะเห็ด และแปรรูปเห็ด กลุ่มรับซื้อน้ำยำงสด กลุ่มเพำะเลี้ยงปลำเม็ง กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพลง กลุ่ม
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ กลุ่มปุ๋ยสั่งตัด 

(2.3) กลุ่มได้มีกำรวำงแผนลงทุนสร้ำงกลุ่มอำชีพ เพ่ือให้สมำชิกได้มีรำยได้ตลอดทั้งปี ออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ 

- รำยวัน ได้แก่ กลุ่มน้ ำยำงสด กลุ่มเยงไก่ไข่ กลุ่มเพำะเห็ด และกลุ่มสมุนไพร 
- รำยเดือน ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ ำ ปลำดุก ปลำหมอ กบ 
- รำย 6 เดือน ได้แก่ กลุ่มเพำะเลี้ยงปลำเม็ง 
- รำยปี ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพลง 
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(3) กำรจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก/ชุมชน 
- มีกิจกรรมดูแลคนในชุมชน (ผู้ด้อยโอกำส/คนยำกจน) เช่น เยี่ยมไข้ผู้ป่วยติดเตียง มอบของขวัญ 

มอบทุนสงเครำะห ์
- มีกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น สวัสดิกำร สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุน กิจกรรมต่ำง ๆ ของ

หมู่บ้ำนและองค์กร มอบเงินซื้อชุด ช.ร.บ. ของหมู่บ้ำน กีฬำต้ำน สมทบทุนสร้ำงศำลำคู่เมรุวัดควนท่ำแร่ 
- สวัสดิกำร ผู้สูงอำยุ/ผู้ด้อยโอกำส/คนยำกจน/คนพิกำร 
- ถือหุ้นบริษัทประชำรัฐจ ำกัด 
- มีกิจกรรมดูแลทรัพยำกรธรรมชำติ และปล่อยปลำในสระน้ ำหมู่บ้ำน และร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ใน

หมู่บ้ำน 
(4) กำรด ำเนินกิจกำรช่วงกำรแพร่ระบำดสถำนกำรณ์โควิด-19 
- พิจำรณำพักช ำระดอกเบี้ย และเงินต้น รวมถึงกำรประเมินกำรงดช ำระเงินสัจจะ ตำมสถำนกำรณ์

ควำมรุนแรง และผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ในพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือลดภำระของสมำชิก 
- จัดหำช่องทำงกำรตลำด โดยกำรจัดพ้ืนที่ให้น ำสินค้ำทำงกำรเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ อำหำรแปรรูป 

เป็นต้น มำจัดจ ำหน่ำยที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ กำรผลิตฯ 
- จัดสวัสดิกำรช่วยเหลือสมำชิก เช่น กำรสนับสนุนข้ำวสำร 1 กิโลกรัม เพ่ือเป็นกำรให้ก ำลังใจและ

ช่วยผ่อนคลำยควำมตึงเครียดของสมำชิก 
- วำงแผนงำนในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์ฯ และกิจกรรม หรือกลุ่มอำชีพภำยใต้

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรในพ้ืนที่ สถำบันกำรศึกษำ และองค์กร
เอกชนต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนงบประมำณ และองค์ควำมรู้ 

(5) ผลประกอบกำรกลุ่ม ปี 2562-2563 
 เพิ่มปีละ  (บาท) พ.ศ. 2562 (บาท) พ.ศ. 2563 (บาท) 

เงินสัจจะออมทรัพย์ 960,700 11,136,100 12,096,800 

กำรบริกำรเงินกู้สมำชิก 269,253   2,752,385.00 3,021,638.00 
กำรบริกำรรอง กิจกำรวิสำหกิจของกลุ่ม 7,403,536.50 7,256,170 7,547,903 

ก ำไรจำกกำรบริกำร 408,622.50 377,070 440,175 

 
7.2.4 ผลความส าเร็จ 
(1) กำรบริกำรสมำชิก จ ำนวน 439 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.3 ของต ำบลทรัพย์ทวี หรือคิดเป็นร้อยละ 

109 ของจ ำนวนประชำกรหมู่ที่ 3 (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562) 
(2) กำรบริกำรเงินกู้ คิดแบบกู้ทั้งหมด 439 คน= 6,576.34 บำท คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของรำยจ่ำย

ครัวเรือนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562) 
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(3) หำกเปรียบเทียบกับรำยจ่ำยครัวเรือน กลุ่มสำมำรถสร้ำงกำรลดรำยจ่ำยได้ร้อยละ 2.2 ของรำยจ่ำย
ครัวเรือนจังหวัด จำกกำรจัดสวัสดิกำรกลุ่มเทียบรำยจ่ำยครัวเรือน ลดรำยจ่ำยครัวเรือนได้ 930.8 บำท/คน/ปี 
หรือ 3,165 บำท/ครัวเรือน/ปี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562) 

(4) เปรียบเทียบกำรเพ่ิมรำยได้ครัวเรือนจำกกำรปันผลสมำชิก รำยได้จำกกำรปันผลสมำชิก 558บำท/
คน/ปี หรือ 1,897 บำท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 0.9 จำกรำยได้ครัวเรือนจังหวัด (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562) 
 
7.3 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาเกาะสัก จังหวัดตรัง 

7.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต ำบลห้ำหวี อ ำเภอหำดส ำรำญ จังหวัดตรัง 92120 
7.3.2 ความเป็นมา 
โดยลักษณะของพ้ืนที่มีทั้งคนไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ร่วมกัน ในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต

บ้ำนนำเกำะสัก เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2523 ขณะนั้นพัฒนำกรประจ ำต ำบล คือ ท่ำนประพันธ์ พรหมสมบูรณ์ 
ได้จุดประกำยแนวคิดเรื่องกำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต และมีกำรรวมตัวขึ้น โดยใช้ที่ท ำกำรกลุ่มอยู่ที่
โรงเรียนบ้ำนบ้ำหวี แต่ในขณะนั้น ด้วยคณะกรรมกำรยังขำดควำมเข้ำใจในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรประกอบ
กับกำรสัญจรไปมำไม่สะดวก ท ำให้กลุ่มหยุดชะงักลงและมีกำรมำรวมกลุ่มกันใหม่ขึ้นในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2525 
มีสมำชิกเริ่มรวมกลุ่มกันขึ้นอีกครั้งจ ำนวน 45 คน เงินสัจจะสะสมเดือนแรก จ ำนวน 850 บำท โดยมีนำยชม 
ชุมสกุล เป็นประธำนอยู่ในขณะนั้น และใช้ศำลำริมทำงเป็นที่ท ำกำรกลุ่ม จำกนั้นกลุ่มด ำเนินกำรมำเรื่อย ๆ  
มีกำรเติบโต มีสมำชิกเพ่ิมมำกข้ึน จึงได้ย้ำยไปอยุ่ที่ศูนย์เยำวชน ต่อมำคณะกรรมกำรได้หำรือกันว่ำกลุ่มควรจะมี
ที่ตั้งของที่ท ำกำรกลุ่มอย่ำงเป็นทำงกำร จึงได้รับกำรบริจำคที่ดินจำกอดีตก ำนัน และได้รับเงินสนับสนุนจำก
กรมกำรพัฒนำชุมชนเป็นเงินจ ำนวน 300,000 บำท สร้ำงเป็นที่ท ำกำรกลุ่ม ปัจจุบันกลุ่มมีสมำชิกสำมัญ จ ำนวน 
601 คน สมำชิกวิสำมัญ จ ำนวน 34 กลุ่ม และมีว่ำที่ร้อยตรีโชติรัตน์ ชุมสกุล เป็นประธำนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
กำรผลิตบ้ำนนำเกำะสักคนปัจจุบั 

7.3.3 การด าเนินกิจการ 
(1) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนนำเกำะสัก กำรบริหำรจัดกำรจะมีควำมแตกต่ำงกับกลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือกำรผลิตโดยส่วนใหญ่ในเรื่องดอกเบี้ย เนื่องจำกชำวอิสลำมมีกฎระเบียบในส่วนของกำรห้ำมคิดดอกเบี้ย
และห้ำมรับดอกเบี้ย ท ำให้ไม่สำมำรถให้เห็นดอกเบี้ยเงินฝำกได้ ไม่สำมำรถก ำหนดได้ว่ำฝำกเท่ำนี้ จะได้ผลตอบแทน 
ที่เปอร์เซ็นต์ แต่ทำงกลุ่มจะคิดก ำไรทั้งหมดมำและจัดสรรเป็นเงินปันผลคืนให้กับสมำชิก ส ำหรับกำรฝำก
ธนำคำร กำรฝำกในระบบปกติ ผลตอบแทนได้จำกธนำคำรก็ไม่สำมำรถที่จะน ำมำใช้ได้ จึงจ ำเป็นต้องฝำกใน
รูปแบบของเงินฝำกอิสลำม จึงสำมำรถที่จะน ำผลตอบแทนตรงนั้นมำใช้ในกิจกำรของกลุ่มได้ ในส่ วนของกำร 
กู้เงิน มีกำรหำรือกันและสรุปว่ำค่ำบริกำรในกำรกู้ยืมเงิน โดยกำรประชุมสมำชิกและให้สมำชิกก ำหนดขึ้นมำว่ำ 
ในกำรกู้เงินแต่ละครั้งค่ำบริกำรควรคิดที่เท่ำไหร ให้สมำชิกก ำหนดขึ้นมำ สรุปคือกู้เงิน 100 บำท ค่ำบริกำร 1 บำท 
ในกำรคิดค่ำบริกำรตรงนี้เอำไปใช้จ่ำยในค่ำบริหำรจัดกำรกลุ่ม ถ้ำเหลือมำปันผลคืนให้กับสมำชิกแต่ก่อนจะ 
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ปันผลจะต้องจ่ำยซะกำต 2.5 เปอร์เซ็นต์ของก ำไรทั้งหมดจ่ำยเงินช่วยเหลือให้กับคนยำกจน บุคคล 8 ประเภท
ที่ก ำหนดไว้ หลังจำกจ่ำยกะซำตเสร็จก็สำมำรถน ำมำจัดสรรเป็นทุนต่ำง ๆ ที่เหลือก็ปันผลคืนให้กับสมำชิก 

(2) ในส่วนของกิจกรรมเน้นกำรให้บริกำร กำรส่งเสริมให้สมำชิกออมเงิน ในกิจกรรมแรก คือกำร
ส่งเสริมให้สมำชิกได้ออมเงินไว้เป็นทุน สร้ำงเป็นกองทุนในชุมชนนั้น ในส่วนของกำรออมเงิน มีเงินฝำกสัจจะ
และเงินฝำกสัจจะพิเศษ ซึ่งเงินฝำกสัจจะไม่สำมำรถที่จะถอนออกได้เป็นครั้งครำว ซึ่ งถ้ำจะถอนออกได้มีกรณี
เดียวคือลำออก ทำงกลุ่มไม่ได้ก ำหนดว่ำสมำชิกจะต้องฝำกให้เท่ำกันทุกเดือน ซึ่งถ้ำฝำก 20 บำทก็ต้องฝำกให้
เท่ำกันทุกเดือน ในส่วนเงินฝำกพิเศษก็เป็นเหมือนเงินฝำกออมทรัพย์ จะฝำกก็ได้ไม่ฝำกก็ได้ จะถอนออกมำใช้
เมื่อไรก็ได้ กำรกู้ยืมเงินมีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ (1) กำรกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดค้ ำประกัน ไม่ได้ก ำหนกเพดำนยอดไว้ 
(2) ไม่มีค่ำบริกำร (3) มีค่ำบริกำรและใช้หลักทรัพย์มำค้ ำประกัน แบบที่ 1 เป็นกำรกู้ยืมเงินปกติ วิธีกำรคือใช้
สมุดเงินฝำกของสมำชิกมำค้ ำประกัน มีเงินเท่ำไรกู้ได้เท่ำนั้น แต่ถ้ำสมำชิกมีเงินอยู่ 10,000 บำท ต้องกำรกู้ 
50,000 บำท ก็ต้องไปหำสมุดเงินฝำกของสมำชิกอ่ืน ๆ มำค้ ำประกันให้ครบตำมจ ำนวน ท ำให้มีควำมเสี่ยงน้อย
มำก และมีค่ำบริกำรกู้เงิน 100 ค่ำบริกำร 1 บำท แบบที่ 2 ไม่มีค่ำบริกำร กู้เท่ำไรคืนเท่ำนั้น หลักทรัพย์ใช้
สมุดเงินฝำกมำค้ ำประกัน ไม่ต้องจ่ำยค่ำบริกำรเลยแต่มีข้อก ำหนดคือ จะต้องผ่อนช ำระ 10 เปอร์เซ็นต์ของ
ยอดท่ีได้กู้ไปต่อเดือน และข้อแม้คือ สมำชิกคนที่กู้เงินและค้ ำประกันจะไม่ได้เงินปันผลในช่วงสิ้นปี แบบที่ 3 ใช้
หลักทรัพย์มำค้ ำประกัน 

(3) กำรด ำเนินกิจกำร 
- ศูนย์สำธิตกำรตลำด น ำทุนที่มีของกลุ่มไปลงทุนจ ำหน่ำยสินค้ำเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับสมำชิก 

สมำชิกสำมำรถใช้เครดิตในกำรซื้อสินค้ำได้ สิ้นเดือนกุมภำพันธ์มำเคลียร์หนึ่งครั้งและสำมำรถใช้เครดิตต่อได้ 
ร้ำนศูนย์สำธิตกำรตลำด สำมำรถใช้บัตรสวัสดิกำรของรัฐ หรือคนละครึ่งได้ หรือถ้ำสินค้ำไหนไม่มีที่ร้ำน ก็สำมำรถ
ที่จะจัดหำและสั่งซื้อได้ตำมใบสั่งหรือสินค้ำลอยฝ้ำ สิ้นปีจะมีกำรเก็บยอดกำรซื้อสินค้ำของสมำชิก จะมีเฉลี่ยคืน
ให้กับสมำชิกกลับไป 

- กำรจ ำหน่ำยปุ๋ย ได้รับเลือกให้เป็นจุดกระจำยปุ๋ยของอ ำเภอหำดส ำรำญ โดยจ ำหน่ำยให้กับสมำชิก
ร่วมกับกำรยำงแห่งประเทศไทย ต ำบลเกำะสุกร อ ำเภอปะเหลียน ให้กับสมำชิกกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง 
เพรำะกลุ่มมีจุดแข็งในกำรประวำนงำน ประชำสัมพันธ์ และกำรจัดกำรที่ดี โดยมีรำคำขำยตำมท้องตลำด 
สมำชิกจะไม่ต้องเสียเวลำออกไปซื้อสินค้ำในท้องตลำด ซึ่งประมำณปุ๋ยที่จ่ำยให้กับเกษตรกร 700 ตัน มูลค่ำกว่ำ 7 
ล้ำนบำท และในสิ้นปีมีกำรเฉลี่ยคืนเหมือนศูนย์สำธิตกำรตลำด 

- สวนยำงพำรำ และปำล์มน้ ำมัน มำจำกกลุ่มมีเงินเหลือฝำกจำกธนำคำรจ ำนวนมำก คณะกรรมกำร
ได้ประชุมหำรือกัน ประกอบกับมีสมำชิกเดือดร้อนต้องกำรขำยที่ดินมำเสนอให้กลุ่มซื้อที่ดินไว้ ทำงด้ำนกลุ่มจึง
ได้ซื้อและท ำกำรปลูกเป็นสวนปำล์มน้ ำมันและสวนยำงพำรำ ช่วยสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มและสร้ำงงำนให้กับ
สมำชิกท่ีไปท ำกำรกรีด ตัดปำล์มน้ ำมัน เป็นรำยได้อีกทำงหนึ่ง 

- กำรจัดสวัสดิกำร กลุ่มจะจัดสรรผลก ำไรมำจัดสวัสดิกำรให้กับสมำชิกทุกปี ในขณะนั้นกลุ่มมีกำรตั้ง
เป็นกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ให้สมำชิกสมทบมำ 1 บำท รัฐบำลก็จะสมทบมำ 1 บำทเป็นกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
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เอำเงินของสมำชิกมำตั้งเป็นกองทุนสวัสดิกำรชุมชน โดยกลุ่มสนับสนุนตัดงบส่วนหนึ่งมำเข้ำเป็นกองทุน
สวัสดิกำรชุมชน ซึ่งจะเป็นสมำชิกกลุ่มเดียวกัน สวัสดิกำรที่จะได้รับคือ เกิด นอนโรงพยำบำล เสียชีวิต ประสบ
อุบัติเหตุ ทุนกำรศึกษำ และอ่ืน ๆ ในปีที่ผ่ำนมำ มีสมำชิกได้รับผลประโยชน์จำกกองทุนสวัสดิกำรทั้งหมด 82 รำย 
เป็นเงิน 96,300 บำท สะสมแล้วมีสมำชิกกองทุนที่ได้รับประโยชน์ 800 กว่ำรำยเป็นเงิน 7 แสนกว่ำบำท 

7.3.4 ผลความส าเร็จ 
ปัจจุบัน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนนำเกำะสัก มีเงินทุนหมุนเวียนทั้งหมด 31,802,676.75 บำท 

แบ่งออกเป็น  
- เงินสัจจะสะสม 11,223,910 บำท  
- เงินฝำกสัจจะสะสมพิเศษ 16,900,850 บำท  
- เงินฝำกสัจจะสะสมพิเศษสมำชิกวิสำมัญ 1,985,534 บำท  
- เงินทุนส ำรองกลุ่ม 1,249,792 บำท  
- สมำชิกกู้เงิน 226 คน เป็นเงิน 10,054,185 บำท  
- เงินฝำกธนำคำร เป็นเงิน 6,342,780.02 บำท  
- น ำเงินไปลงทุนในกิจกรรมกลุ่ม 15,405,711 บำท 
โดยสมำชิกมีควำมเชื่อมั่นและยอมรับในกำรด ำเนินกำรของกลุ่มยึดหลักคุณธรรม 5 ประกำร ร่วมกัน

ด ำเนินงำนโดยพ่ีน้องชำวมุสลิมและไทยพุทธด้วยควำมสำมัคคี มีกำรด ำเนินงำนมำยำวนำนกว่ำ 30 ปีอย่ำง
ต่อเนื่องโดยไม่มีปัญหำกำรทุจริต มีกำรถ่ำยทอดให้กับเยำวชนคนรุ่นใหม่ให้กับหน่วยงำนรำชกำรในกำรพัฒนำ
อำชีพ และคุณภำพชีวิต มีกำรน ำเงินออมของกลุ่มฝำกกับธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและธนำคำรอิสลำม ซึ่งท ำให้
กำรดูแล จำกสถำบันกำรเงินที่มีมำตรฐำน และเป็นไปตำมแนวทำงของศำสนำ มีกำรวิเครำะห์และพัฒนำด้ำน
กำรเงิน โดยน ำเงินลงทุนไปซื้ออสังหำริมทรัพย์และกิจกรรมเครือข่ำย เกิดกำรจ้ำงงำนให้กับสมำชิก และเกิดผล
ก ำไรให้กับสมำชิก มีสวัสดิกำรให้กับสมำชิกในกำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย สร้ำงควำมมั่นคงและคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับ
สมำชิกและประชำชนในชุมชน ในอนำคตมีกำรวำงแผนพัฒนำกลุ่มโดยจัดท ำขึ้นเป็น "นำเกำะสักโมเดล" มีกำร
วิเครำะห์จุดด้อยของกลุ่ม เช่น กำรให้สมำชิกกู้ยืมเงิน สมำชิกเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้มำกน้อยแค่ไหน กำรจัด
สวัสดิกำร กำรส่งเสริมอำชีพต่ำง ๆ ท ำอย่ำงไรถึงจะมีรำยได้เพ่ิมขึ้นมำ รวมถึงกิจกรรมสวนยำง สวนปำล์ม 
พัฒนำให้เป็นแปลงตัวอย่ำงให้ชุมชน ชำวบ้ำนสำมำรถมำศึกษำดูงำนได้ว่ำท ำอย่ำงไร ท ำอย่ำงไรถึงได้ผลผลิตที่คุ้ม 
ท ำอย่ำงไรถึงประสบควำมส ำเร็จ กิจกรรมปุ๋ย ซึ่งรำคำปุ๋ย ณ ปัจจุบันมีรำคำแพงมำก และปุ๋ยอินทรีย์ที่จ ำหน่ำย
ให้กับสมำชิกท ำกำรสั่งมำจำกจังหวัดกำญจนบุรี แต่ในอนำคตมีกำรวำงแผนที่จะผลิตเป็นแบรนด์ของกลุ่มเอง 
 
7.4 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าศรี จังหวัดปัตตานี 

7.4.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 93 หมู่ที่ 3 ต ำบลตะโละ อ ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตำนี 94150 โทรศัพท์ 073335249 
7.4.2 ความเป็นมา 
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วิสำหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนป่ำศรี เกิดจำกกำรรวมตัวกันของสมำชิกที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือระดมทุนในกำรประกอบอำชีพ และมีหน่วยงำนรำชกำรเข้ำมำส่งเสริมสนับสนุน โดยเริ่มแรกมีสมำชิก
จ ำนวน 25 รำย และจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนป่ำศรีขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2525 มีเงินหุ้นครั้งแรก 
2,500 บำท เพ่ือเป็นเงินทุนตั้งต้นในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม  

พ.ศ. 2549 เกษตรอ ำเภอยะหริ่ง ได้เข้ำมำส่งเสริมกำรด ำเนินงำนกลุ่มและให้ตั้งเป็นวิสำหกิจชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนป่ำศรี จดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2549 ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 39 ปี ปัจจุบันกลุ่มมีสมำชิก จ ำนวน 344 คน 159 ครัวเรือน มีสินทรัพย์รวม 34,147,827 บำท  

วิสัยทัศน์ “สถำบันรวมกลุ่ม พัฒนำร่วมใจ บริหำรเงินทุน ป่ำศรีลุวง ภำยใต้ปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียง” 
ต่อมำจัดตั้งสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน ในปี พ.ศ.2560 เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน” 

เพ่ือท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรหนี้ของสมำชิก โดยเชื่อมโยงบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มกองทุนชุมชนต่ำง ๆ 
7.4.3 การด าเนินกิจการ 
(1) มีกำรบริหำรงำนกลุ่ม โดยคณะกรรมกำร 17 คน ประกอบด้วยฝ่ำยต่ำง ๆ ได้แก่ ฝ่ำยบริหำร, ฝ่ำย

เงินกู้ เงินฝำก เงินถอน, กำรเงิน/บัญชี, ฝ่ำยตรวจสอบ, ฝ่ำยเร่งรัดหนี้สิน, ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ โดยคณะกรรมกำร 
มีบทบำทและภำรกิจที่ชัดเจน 

(2) วิสำหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนป่ำศรี สร้ำงระบบกำรด ำเนินกิจกำรด้วยกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน มีกำรประชุมทุกเดือน และมีกำรประชุมวิสำมัญปีละ 2 ครั้ง กำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปี ๆ ละ 1 ครั้ง   

(3) กำรบริกำรของกลุ่ม 
(3.1) บริกำรหลัก 
- กำรบริกำรเงินฝำกสมำชิก ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ รำยบุคคล และรำยกลุ่ม 
- กำรบริกำรเงินกู้ รำยบุคคล และรำยกลุ่ม (กลุ่มอำชีพ) เช่น กลุ่มผลิตน้ ำดื่ม กลุ่มท ำนำ/เลี้ยงสัตว์ 

กลุ่มผลิตพืชและสมุนไพรปลอดภัย เป็นต้น 
- กลุ่มแก้ปัญหำหนี้สินให้สมำชิกโดยกำรส่งเสริมโครงกำร 1 ครัวเรือน 1 สัญญำ เพ่ือลดภำระหนี้สิน

จำกหลำยที่ของสมำชิกให้มำเป็นหนี้กลุ่มและจ่ำยดอกเบี้ยถูกลง 
(3.2) บริกำรรอง ได้แก่ ร้ำนค้ำจ ำหน่ำยวัสดุอุปกรณ์กำรเกษตร 
(4) กำรจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก กำรจัดกำรผลก ำไรขององค์กรเป็นไปตำม ระเบียบและข้อบังคับ 

“วิสำหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนป่ำศรี” สมำชิกจะได้รับสวัสดิกำรและผลประโยชน์ ดังนี้ 
- กำรจัดสวัสดิกำรสมำชิก เจ็บ ค่ำรักษำพยำบำล ตำย ค่ำฌำปนกิจศพ มีโบนัสให้พนักงำน  
- กลุ่มช่วยเหลือกำรปลดหนี้ให้สมำชิก ในรูปแบบ 1 ครัวเรือน 1 สัญญำ เป้ำหมำยปีละจ ำนวน 30 คน 

มีครัวเรือนที่เป็นสมำชิกเข้ำร่วมกำรบริหำรจัดกำรหนี้ จ ำนวน 90 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่สำมำรถลดหนี้ได้ 
จ ำนวน 69 ครัวเรือน ของครัวเรือนที่เข้ำร่วมกำรบริหำรจัดกำรหนี้ และมีครัวเรือนที่ปลอดหนี้ จ ำนวน 21 
ครัวเรือน ของครัวเรือนที่เข้ำร่วมกำรบริหำร จัดกำรหนี้ ส ำหรับครัวเรือน  
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- ส่งเสริมทุนกำรศึกษำนักเรียนในพ้ืนที่ 5 ทุน ๆ ละ 500 บำท 
- ส่งเสริมศำสนำ และด้ำนประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน 
- ส่งเสริมอำชีพให้กับสมำชิก คนมีอำชีพ มีรำยได้ 
- สนับสนุนและลงเยี่ยมครัวเรือนผู้ด้อยโอกำส 
(5) ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของวิด-19 มีกำรพักช ำระหนี้ให้แก่สมำชิก เป็นระยะเวลำ 3 เดือน

และมีกำรปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 
(6) ผลประกอบกำรกลุ่ม ปี 2562-2563 

 พ.ศ. 2562 (บาท) พ.ศ. 2563 (บาท) 

สัจจะออมทรัพย์สมำชิก (มีเงินออมลดลงในปี 
2563=209,074 บำท) 

34,356,946.94 34,147,872 

กำรบริกำรเงินกู้สมำชิก 26,759,318 27,414,584 

ก ำไรจำกกำรบริกำร 3,245,033 1,844,767 
  
 (7) กำรจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก 

- ปันผล จ ำนวน 18,360 บำท/ครัวเรือน/ปี 
- จัดสวัสดิกำรเกิด เจ็บ ตำย จ ำนวน 499.8 บำท/ครัวเรือน/ปี 
- จัดกำรหนี้สมำชิก จ ำนวน 90 ครัวเรือน  
7.4.4 ผลความส าเร็จ 
(1) กำรบริกำรสมำชิก จ ำนวน 344 คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของต ำบลตะโละ หรือคิดเป็นร้อยละ 126.4 

ของจ ำนวนประชำกรหมู่ที่ 3 (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562) 
(2) กำรบริกำรเงินกู้ คิดแบบกู้ทั้งหมด 344 คน= 78,741 บำท คิดเป็นร้อยละ 53.3 ของรำยจ่ำย

ครัวเรือนจังหวัดปัตตำนี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562) 
(3) หำกเปรียบเทียบกับรำยจ่ำยครัวเรือน กลุ่มสำมำรถสร้ำงกำรลดรำยจ่ำยได้ร้อยละ 0.3 ของรำยจ่ำย

ครัวเรือนจังหวัดปัตตำนี จำกกำรจัดสวัสดิกำรกลุ่มเทียบรำยจ่ำยครัวเรือน ลดรำยจ่ำยครัวเรือนได้ 147 บำท/
คน/ปี หรือ 499.8 บำท/ครัวเรือน/ปี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562) 

(4) เปรียบเทียบกำรเพ่ิมรำยได้ครัวเรือนจำกกำรปันผลสมำชิก รำยได้จำกกำรปันผลสมำชิก 5,400 บำท/
คน/ปี หรือ 18,360 บำท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 8.4 จำกรำยได้ครัวเรือนจังหวัด (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562) 

(5) รำงวัล/มำตรฐำนที่ได้รับ 
- ปี 2554 กลุ่มออมทรัพย์ดีเด่นของจังหวัดปัตตำนี  
- ปี 2563 รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  
- ปี 2563 รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดวิสำหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 
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บทที่ 8 
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 

 
8.1 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดตราด จังหวัดตราด 
 8.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดตราด เป็นองค์กรการเงินชุมชนที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายความร่วมมือ  
มีกระบวนการในการบริหารจัดการ โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มและมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกลุ่ม
อย่างเหนียวแน่น โดยมีพระอาจารย์สุบิน ปณีโต เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานที่ปรึกษาของกลุ่มทั้งหมดโดยรวม
หรือเรียกว่าเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของกลุ่มทุกกลุ่ม ยึดแนวทางการด าเนินการตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นหลัก ผนวกรวมกับแนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินการของกลุ่มสะสมทรัพย์ของครูชบ ยอดแก้ว 
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ าขาว ต าบลน้ าขาว อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และแนวคิดด้านสังคมไทยที่เก่ียวข้องกับ
การด ารงอยู่ของชุมชน สมาชิกในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นต้น   

8.1.2 ความเป็นมา 
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดตราดกลุ่มแรกก่อตั้งขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2533 ที่บ้านเกาะขวาง 

ต าบลห้วยแร้ง อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมีพระสุบิน ปณีโต เป็นผู้น าในการก่อตั้ง การท างานของกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์เป็นองค์กรที่ท าการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินในรูปแบบของสวัสดิการชุมชน ถือได้ว่าเป็นองค์กรภาค
ประชาชนที่เกิดขึ้นจากการมองที่ปัญหาหลักพ้ืนฐานของประชาชนในจังหวัดตราดโดยตรง ท าให้ได้รับการตอบรับ
จากภาคประชาชนในจังหวัดตราดเป็นอย่างดี  

พ.ศ.2535 พระครูสังฆรักษ์ทรงวุฒิ อนาวิโล รองเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต าบลบางพระ อ าเภอเมืองตราด 
ได้ชวนมาจ าพรรษาท่ีวัด เพราะเห็นด้วยกับแนวคิดของพระสุบิน ในการสอนควบคู่กับการชวนท า พระอาจารย์
สุบินท างานเผยแผ่ธรรมะโดยการน าเรื่องการออมทรัพย์เป็นเครื่องมือ โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต โดยได้ประยุกต์มาจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต 
ของครูชบ ยอดแก้ว ด้วยการเปลี่ยนจากค าว่า ออม เป็นค าว่า สะสม เพราะสามารถน าธรรมะมาประยุกต์สอน
ชาวบ้านได้ง่ายกว่า ท่านให้นิยามที่มาของชื่อกลุ่มว่า หมายถึงเงินท่ีฝากไว้จะกลับคืนมาดูแลผู้ฝากตั้งแต่เริ่มแรก
จวบจนหมดลมหายใจ 

8.1.3 การด าเนินกิจการ 
การด าเนินงานในระยะเริ่มจัดตั้งกลุ่มเป็นการท างานแบบชมรมไม่เป็นทางการ ลักษณะของงาน

อาสาสมัครของชาวบ้านที่มารวมกลุ่มในระยะแรก โดยมีโครงสร้างการท างานที่คัดเลือกกรรมการมาท างาน
ตามความถนัด โดยมีคณะกรรมการที่ส าคัญได้แก่ ที่ปรึกษากลุ่ม ประธานท างานฝ่ายลงทะเบียนรายชื่อ ท าใบสมัคร
และสัญญา รับค่าหุ้น จัดสรรเงินกู้ รับช าระคืนเงินกู้ จัดสรรสวัสดิการ 
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นอกจากใช้หลักธรรมในการตั้งกลุ่มแล้ว พระอาจารย์สุบิน ยังให้ชาวบ้านกล่าวค าสัตย์ปฏิญาณ  
พระสวด ชยันโตก่อนเข้าเป็นสมาชิก เน้นชี้ให้ชาวบ้านเห็นปัญหาของสังคมว่าสังคมหมู่บ้านถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในทุกด้าน จึงต้องรวมตัวกันจัดการเรื่องการเงินกันเอง 

ทุกวันนี้ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯ แพร่ขยายไป ทั่วประเทศ และเครือข่ายพระสงฆ์เพ่ือการพัฒนา  
ยังเชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริมกิจกรรมชุมชนอีกหลายอย่าง เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ, กิจกรรมการปลูกพืช
ด้วยปุ๋ยอินทรีย์และน้ าสกัดชีวภาพ, กิจกรรมการค้าปลีกโดยชุมชน เป็นต้น 

8.1.4 ผลความส าเร็จ 
มีกลุ่มที่ได้รับการจัดตั้งมาแล้ว 166 กลุ่มและมีเงินฝากครบ 1 พันล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 

พ.ศ. 2552 (อาคม ภูติภัทร, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2552) 
ความส าเร็จในการน้อมน าแนวพระราชด าริมาปฏิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ในชุมชน สามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยการบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จากเดิมที่คนในหมู่บ้านเคย
ประสบปัญหาการขาดทุนจากกการเลี้ยงกุ้ง มีหนี้รวมกว่า 20 ล้านบาท จึงท าให้เกิดความพยายามในการ
ร่วมมือกันเพ่ือบริหารจัดการกองทุนของชุมชนมาแก้ปัญหาหนี้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ โดยใช้แนวทาง
บริหารจัดการหนี้ภายในหมู่บ้าน และน าเอาผลก าไรที่ได้ จัดท าเป็นสวัสดิการดูแลคนในหมู่บ้าน  

ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 62,542 คน มีเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 500 แห่ง มีงบประมาณหมุนเวียน
รวมกว่า 1,097,416,703 บาท (30 มกราคม 2553 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน) 
 
8.2 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 8.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี ก่อตั้งขึ้นระหว่าง ปี พ.ศ.2539-2540 จากผลกระทบจากวิกฤตการณ์
ต้มย ากุ้ง ทีท่ าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบและเดือดร้อนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมาก 

8.2.2 ความเป็นมา 
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี เกิดจากคณะท างานของพระสงฆ์และสามเณร โดยมีพระครู

สุวรรณโพธิวรธรรม เป็นผู้น าโดย ยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของสมาชิกเพ่ือ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการใช้
หลักธรรมของพระพุทธเจ้าชี้น าและสร้างความตระหนักในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล สร้างชุมชนและสังคมให้
เข้มแข็ง 

พระครูสุวรรณโพธิวรธรรมจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เนื่องจาก ได้เห็นชาวบ้านถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในเรื่องการกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบหรือพ่อค้าคนกลางที่ขูดรีดราคาสินค้าเกินจริง จึงพยามหาวิธีช่วยเหลือ
ชาวบ้านด้วยการศึกษาการด าเนินงานกลุ่มการออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจร ของครูชุบ ยอดแก้ว ที่จังหวัด
สงขลา และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จังหวัดตราด ซึ่งด าเนินการโดยพระอาจารย์ สุบิน ปณีโต แล้วน าแนวคิดและ
วิธีการด าเนินงานของสองกลุ่มนี้มาประยุกต์เป็นแนวคิดในการออมเงินและการกู้ยืมเงินออมในหมู่สมาชิกของ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี  
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เริ่มจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรีที่ศาลาบ้านพลูยาง ต าบลสีพยา อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2539 ต าบลท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ใช้วัดเป็นฐาน ใน 1 วัด จะมี 1 กลุ่ม โดยมีวัดเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 125 วัด ด้วยการหยิบยกเอาหลักฆราวาสธรรมและพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาแสดงจนเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน และได้เชิญชวนตั้งกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ขึ้นเพ่ือสร้างฐานกองทุนการเงินชุมชนที่มีการออม การกู้ยืม และน าดอกผลที่ ได้มาเป็นสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกเม่ือเจ็บป่วยและเสียชีวิต เริ่มต้นตั้งกลุ่มมีสมาชิกเริ่มต้นจ านวน 108 คน มีเงินออม 6,810 บาท 

8.1.3 การด าเนินกิจการ 
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรีเป็นองค์กรการเงินพ่ึงตนเองของชุมชนที่มีกลุ่มเป้าหมายคือสมาชิกชุมชน

ตั้งแต่เด็กจนกระท่ังผู้สูงอายุ สมาชิกเหล่านี้รวมกันจัดตั้งกลุ่มให้บริการออมเงินและกู้ยืมเงินอย่างเป็นระบบของ
จิตอาสาโดยใช้วัดในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการท ากิจกรรม นอกจากกลุ่มเป้าหมายในชุมนและยังได้เชื่อมโยง
เป็นกลุ่มวัดในระดับจังหวัดจันทบุรี กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรีใช้กิจกรรมการออมเงินของสมาชิกเป็นฐาน
ส าคัญขอการด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ต่อเนื่องกับการออมเงิน เมื่อตั้งกลุ่มได้แล้วแต่ละกลุ่มจะนัดหมายให้
สมาชิกกลุ่มมาประชุมกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมการออม กู้ยืม และคืนเงินกู้เดือนละครั้ง ครั้งละครึ่งวันหรือหนึ่ง
วันเพ่ือให้ภารกิจไม่เป็นภาระต่อเนื่องเพราะสมาชิกทุกคนต่างมีภารกิจของตนเองและครอบครัว การท างาน
ส่วนรวมจึงต้องรวดเร็วให้บริการออมเงิน คืนเงินและปล่อยกู้ท้ังหมดอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ภายในวันเดียว    

 ส่วนใหญ่ของสมาชิกกลุ่มสัจจจะมักเป็นชาวสวน ชาวนา และการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ
น าไปใช้ลงทุนในการท าการเกษตร หรือเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วนในครอบครัว เมื่อกรรมการกลุ่มสัจจะฯ
รวบรวมเงินออมและกู้ส่งคืนได้ครบทั้งหมดแล้วจึงจะพิจารณาให้กู้ยืมตามที่มีรายชื่อของผู้ยื่นกู้รายใหม่ หาก
จ านวนเงินที่รวบรวมได้ไม่พอกับจ านวนที่ขอกู้ยืมจะเชิญสมาชิกที่ยื่นกู้มาพูดคุยถึงความจ าเป็นของแต่ละคน
และให้ตกลงกันเองว่าสมาชิกรายใดอาจขอลดจ านวนเงินกู้หรือจะเลื่อนไปกู้เดือนถัดไป แต่ถ้าหากผู้กู้ทุกคนมี
ความจะเป็นไม่สามารถผ่อนปรนหรือเลื่อนการกู้ได้ กรรมการจะประสานไปยังกลุ่มสัจจะฯกลุ่มวัดอ่ืน ๆ เพ่ือ
ขอยืมเงินกู้ข้ามกลุ่มให้ 

(1) ระเบียบกติกาของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  
การออมของสมาชิกทุกคน ต้องฝึกสัจจะและมีวินัยการออมเงินอย่างน้อย 20 บาท สูงสุด 100 บาท 

ต่อเดือน การออมเงินต้องมีการออมเงินอย่างสม่ าเสมอ และมีการได้รับสวัสดิการร่วมกันมีความเท่าเทียมกัน 
แต่ในระเบียบการออมและการกู้ยืมคนในครอบครัวใดเป็นสมาชิก 1-3 คน กู้ได้ไม่เกิน 1 บัญชี และครอบครัว
ใดเป็นสมาชิก 4-6 คน กู้ได้ไม่เกิน 2 บัญชี ส่วนในเกณฑ์การปล่อยกู้ให้กับสมาชิก การกู้เงิน ต้องดูเงินออมจาก
เดือนนั้นที่เก็บ เช่น ถ้าได้เงินออม 100,000 บาท มีคนกู้อยู่ 5 คนก็ต้องหารคนละเท่า ๆ กันและต้องมีคนค้ า
ประกัน 2 คน ต่อ 1 คนกู้ ส่วนในกิจกรรมของกลุ่มมีอยู่ 2 ประเภท คือ การกู้ยืมของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 
เป็นการกู้ยืมของสมาชิกเพ่ือด าเนินการให้เป็นประโยชน์โดยการให้สมาชิกที่มีความจ าเป็นกู้ เพ่ือไปลงทุนหรือ
ใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต และต้องเสียค่าบ ารุงให้กลุ่ม ดอกเบี้ยร้อยละ 2 คณะกรรมการการบริหารกลุ่มจะมี
การพิจารณาร่วมกันกับสวัสดิการให้เปล่าแก่สมาชิกสวัสดิการแรกเกิดให้กับสมาชิกที่คลอดบุตรกลุ่มสัจจะ
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สะสมทรัพย์ เพ่ือเป็นขวัญถุงสาหรับเด็กแรกเกิด เป็นจ านวนเงิน 500 บาท เพ่ือเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับ
สิทธิ์ในการเป็นสมาชิกของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์โดยปริยาย 

(2) กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรีเป็นองค์กรการเงินพ่ึงตนเองของชุมชนที่มีกลุ่มเป้าหมาย
คือสมาชิกชุมชนตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้สูงอายุ สมาชิกเหล่านี้รวมกันจัดตั้งกลุ่มให้บริการออมเงินและกู้ยืมเงิน
อย่างเป็นระบบของจิตอาสาโดยใช้วัดในชุมชนเป็นศูนย์กลางของการท ากิจกรรม นอกจากกลุ่มเป้าหมายใน
ชุมชนและยังได้เชื่อมโยงเป็นกลุ่มวัดในระดับจังหวัดจันทบุรี 

(3) กิจกรรม กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรีใช้กิจกรรมการออมเงินของสมาชิกเป็นฐานส าคัญของการ
ด าเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ต่อเนื่องกับการออมเงิน เมื่อตั้งกลุ่มได้แล้วแต่ละกลุ่มจะนัดหมายให้สมาชิกกลุ่มมา
ประชุมกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมการออม กู้ยืม และคืนเงินกู้เดือนละครั้ง ครั้งละครึ่งวันหรือหนึ่งวันเพื่อให้ภารกิจ
ไม่เป็นภาระต่อเนื่องเพราะสมาชิกทุกคนต่างมีภารกิจของตนเองและครอบครัว การท างานส่วนรวมจึงต้อง
รวดเร็วให้บริการออมเงิน คืนเงินและปล่อยกู้ท้ังหมดอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ภายในวันเดียว 

- ธุรกิจชุมชน โดยการจัดจ าหน่ายสินค้าจ าเป็นในการครองชีพและประกอบอาชีพ ซึ่งมีผลให้เกิดธุรกิจ
ชุมชนในกลุ่มอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ร้านค้าชุมชนสัจจะสะสมทรัพย์วัดแสลง กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดโป่งแรด 

- กิจกรรมกองทุนพ่ึงตนเอง โดยการรวบรวมเงินจากการบริจาคของกลุ่มต่าง ๆ และจากบุคคลภายนอก 
จากเงินสวัสดิการ และจากการจ าหน่ายเอกสาร เข้าเป็นกองทุน เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมจ าเป็น เช่น การสัมมนา 
ศึกษาดูงาน เพ่ือขยายเครือข่าย ฯลฯ  

- กลุ่มสัจจะพัฒนาการเกษตร เป็นการรวมตัวของสมาชิก จ านวน 90 กลุ่มและขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 

- กองทุนจุลินทรีย์เพ่ือการพัฒนาเกษตรยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตที่ไร้สารพิษ และสร้าง
จิตส านึกดูแลสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยการขยายพ้ืนที่การผลิตที่ใช้จุลินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี 
ด้วยการสนับสนุนเงินแก่กลุ่มเกษตรน าร่องที่ได้รับคัดเลือก เพ่ือทดลองวิธีการดังกล่าว ด้วยการสนับสนุนเงิน
และคืนทุนพร้อมค่าตอบแทนให้แก่กลุ่ม เมื่อได้ผลผลิตเพ่ือขยายงานต่อไปในเขต (อ าเภอ) ของตน  

8.2.4 ผลความส าเร็จ 
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บทที่ 9 
สถาบันการเงินชุมชน 

 
9.1 สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าซาง จังหวัดเชียงราย 

9.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต ำบลป่ำซำง อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 
9.1.2 ความเป็นมา 
สถำบันกำรเงินชุมชนบ้ำนป่ำซำงยกฐำนะจำกกองทุนหมู่บ้ำน เมื่อ 26 เมษำยน 2554 ควำมส ำเร็จเชิง

ประจักษ์ของสถำบันกำรเงินชุมชนบ้ำนป่ำซำงน่ำจะอยู่ที่คุณภำพชีวิตเศรษฐกิจครัวเรือนของสมำชิก  
9.1.3 การด าเนินกิจการ 
(1) สมำชิกขยำยจ ำนวนจำก 262 คน เมื่อปี 2544 มำเป็น 450 คนในปี 2559  
(2) มีกองทุนหมุนเวียนที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนจำก 2,500,000 บำท เพ่ิมเป็น 8,600,000 บำท 
(3) สมำชิกมีอำชีพสุจริต มีควำมมั่นคงจำกกำรรับบริกำรทำงกำรเงินจำกสถำบันกำรเงินชุมชนบ้ำนป่ำซำง 

เช่น น ำไปเป็นทุนประกอบอำชีพเลี้ยงหมู เลี้ยงปลำ เลี้ยงไก่ เลี้ยงกบ ปลูกข้ำว เพำะเห็ด ซักผ้ำหยอดเหรียญ 
ขำยเสื้อผ้ำส ำเร็จรูป ขำยของช ำ ซ่อมรถ เสริมสวย ซักอบรีด ขำยอำหำร ฯลฯ  

(4) มีธนำคำรออมสินคอยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดระบบ กำรให้ควำมรู้ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม 

(5) กำรบริหำรจัดกำรธุรกรรมด้ำนกำรเงินของชุมชนบ้ำนป่ำซำง ซึ่งมีสมำชิกชุมชนที่ได้รับกำรยอมรับ
จำกสมำชิกให้เข้ำมำบริหำรงำนสถำบัน จะมีบทบำทส ำคัญในกำรพิจำรณำเพ่ือสมำชิกในชุมชนจะได้เข้ำถึง
แหล่งทุนพัฒนำคุณภำพชีวิตและครอบครัว โดยสมำชิกไม่ต้องเสียเวลำเดินทำงเข้ำไปในเมืองให้ยุ่งยำก ไม่ต้อง
หำหลักทรัพย์ค้ ำประกัน  

9.1.4 ผลความส าเร็จ 
มีหน่วยงำนพันธมิตรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ได้แก่ ธนำคำรออมสิน, กรมกำรพัฒนำชุมชน, องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้น ำชุมชน ร่วมจับมือและท ำหน้ำที่พ่ีเลี้ยงอย่ำงใกล้ชิด 
 

9.2 สถาบันการเงินชุมชนต าบลวังหิน จังหวัดนครราชสีมา 
9.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 62 หมู่ที่ 6 ถนนต ำบลวังหิน อ ำเภอโนนแดง จังหวัดนครรำชสีมำ 30000 โทรศัพท์ 0821405571 
9.2.2 ความเป็นมา 
คนในชุมชนเสียเปรียบทำงกำรเงินให้กับแหล่งทุนภำยนอกมำโดยตลอด ซึ่งถ้ำชุมชนยังบริหำรจัด

กำรเงินของตัวเองไม่เป็น ไม่ลุกมำเปลี่ยนแปลงอะไรบำงอย่ำง ก็ไม่มีทำง “หลุดพ้น” จำกปัญหำนี้ได้ 
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“เรำเสียเปรียบมำมำก เลยบอกว่ำ ถ้ำอย่ำงนั้นเรำจะเอำเงินของเรำมำออมกันเองเดือนละเท่ำไหร่ก็ได้
ตำมท่ีตัวเองมีก ำลังออม จะห้ำบำท สิบบำท ห้ำสิบบำท ร้อยบำท ใครล ำบำกก็มำหยิบยืมไป ดอกเบี้ยต่ ำ และ
ไม่ต้องเดินทำงไกล เรำจะสร้ำง “ทุนทำงกำรเงิน” ให้กับชุมชนของเรำ 

กำรชักชวนกันมำสร้ำงทุนชุมชน นี้เกิดจำกกำรที่ชุมชนมีต้นทุนทำงกำรเงินที่รัฐบำลได้มีนโยบำยทำง
กำรเงินลงมำให้ชุมชนได้บริหำรจัดกำรกันเองในรูปแบบของ “กองทุนหมู่บ้ำน” นั่นเอง  

9.2.3 การด าเนินกิจการ 
(1) สมำชิกเริ่มแรก 240 คน มีเงินรวมกันแค่น้อยนิด จนกลำยมำเป็นสถำบันกำรเงินชุมชน เมื่อวันที่ 

10 เมษำยน 2554 และมีสมำชิกเพ่ิมขึ้นกว่ำ 1,200 คน 
(2) มีคณะกรรมกำรทั้งหมด 15 คน มีลูกจ้ำงในสถำบันกำรเงิน 7 คน บทบำทหน้ำที่ทั้งผู้จัดกำร, รอง

ผู้จัดกำร, เหรัญญิก, กำรเงิน, บัญชี, เลขำนุกำร และคณะกรรมกำร ต่ำงมีหน้ำที่รับผิดชอบด้วยกันทั้งนั้น ทุกคน
มีเงินเดือนพออยู่ได้ในชุมชน ที่ไม่ต่ำงจำกไปท ำงำนที่กรุงเทพเลย  

(3) มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งดูแล้วเข้มแข็งพอสมควร 
(3) มเีงินหมุนเวียนในสถำบันกำรเงินแล้วประมำณ 28 ล้ำนบำท  
9.2.4 ผลความส าเร็จ 

 
9.3 สถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านถนนหัก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 9.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ทีต่ั้ง 14 สุขสันต์ ถนนประชำสันติสุข ต ำบลนำงรอง อ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 
044-622-402 

9.3.2 ความเป็นมา 
ต ำบลถนนหัก อ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต ำบลที่แยกออกจำกต ำบลนำงรอง เมื่อปี พ.ศ 2524 

ขณะนั้นแบ่งกำรปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้ำน ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีกำรขยำยเขตเทศบำลเข้ำไปในพ้ืนที่ต ำบล
ถนนหัก จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน ปัจจุบันมี 13 หมู่บ้ำน ในปีพ.ศ. 2540 ได้รับกำรยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ต ำบลถนนหักอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอนำงรอง ระยะทำง 3.5 กิโลเมตร ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด 54 
กิโลเมตร  

มีพ้ืนที่ทั้งหมด 19,373 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่ทำงกำรเกษตร จ ำนวน 13,787 ไร่ และพ้ืนที่อยู่อำศัย จ ำนวน 
5,586 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่รำบและที่นำ อำชีพของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีอำชีพหลัก ท ำนำ และ
อำชีพเสริม อุตสำหกรรมในครัวเรือน   

ก่อตั้งตำมระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ (สทบ.) ได้รับกำร
จัดสรรเงินกองทุนจำกรัฐบำลเมือวันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2544 จ ำนวน 1,000,000 บำท มีสมำชิกเริ่มแรกรวม 
2,483 คน มีนำงส ำรวย โล่นำรำยณ์ เป็นประธำนคณะกรรมกำร ต่อมำได้จดทะเบียนนิติบุคคลปี พ.ศ. 2550 
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และในปีถัดมำ ได้รับกำรอบรมและจัดตั้ง “สถำบันกำรเงินชุมชนต้นแบบตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 

จำกกำรประเมินกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง เป็นระดับ 3A ต่อมำปี พ.ศ. 2552 ได้รับกำรเพ่ิมทุน
ระยะที่ 2 ตำมขนำด S M L จ ำนวน 600,000 บำท และปี พ.ศ. 2556 ได้รับกำรเพ่ิมทุนระยะที่ 3 เป็นเงิน 1 
ล้ำนบำท กองทุนชุมชนบ้ำนถนนหัก ได้รับเงินรัฐบำลจัดสรรให้ทั้งสิ้น 2,700,000 บำท ในปี พ.ศ. 2551 ได้ท ำ
กำรซื้อที่ดินพร้อมทรัพย์สิน คือ อำคำรพำณิชย์ 3 ชั้น และอำคำรพำณิชย์ และอำคำรอเนกประสงค์ และที่ดิน 
อีก 5 แปลง ทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมมูลค่ำของทรัพย์สินประมำณ 11 ล้ำนบำท ให้เป็นมรดกชุมชนบ้ำนถนนหัก
สืบไป กองทุนชุมชนบ้ำนถนนหัก ได้รับเงินที่รัฐบำลจัดสรรให้ทั้งสิ้น 2,700,000 บำท ส ำหรับเป็นเงินตั้งต้นกำร
ท ำงำนถนนหักสู่สถำบันกำรเงินชุมชน/สถำบันกำรเรียนรู้ด้วยชีวิตที่พอดี  อยู่เย็นเป็นสุขอย่ำงยั่งยืน 

9.3.3 การด าเนินกิจการ 
(1) กำรจัดกำรองค์กร กองทุนได้ก ำหนดให้มีกำรแบ่งสมำชิกเป็น 2 ประเภท คือ  
- ประเภทที่ 1 สมำชิกประเภทบุคคล มีทั้ง สมำชิกสำมัญ คือ คนในชุมชนบ้ำนถนนหัก ทุกประเภททุกวัย 

สำมำรถเป็นสมำชิกได้ด้วยกำรฝำกเงิน แต่ก ำหนดกำรกู้เงินได้ครัวเรือน 1 คน และสมำชิกสมทบ คือ สมำชิก ที่
อยู่นอกชุมชนบ้ำนถนนหัก แต่อยู่ในต ำบลถนนหัก และเทศบำลเมืองนำงรอง อ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
จ ำนวน 47 หมู่   

- ประเภทที่ 2 สมำชิกประเภทกลุ่ม/องค์กร ปัจจุบันมี คณะกรรมกำรจ ำนวน 14 คน และพนักงำน
ของสถำบันจ ำนวน 6 คน อย่ำงไรก็ตำมอ ำนำจหน้ำที่สูงสุดอยู่ที่สมำชิกที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย โดยกำร
คัดเลือกคณะกรรมกำรขึ้นมำชุดหนึ่งเป็นฝ่ำยบริหำรกองทุน โดยให้รับผิดชอบตำมต ำแหน่งหน้ำที่ต่ำง ๆ และ
กรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรคัดเลือกบุคคลมำท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรสถำบันกำรเงิน และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของกองทุน สุดท้ำยก็ส่งอ ำนำจคืนสู่สมำชิกในตอนประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 

ในกำรปฏิบัติงำน กองทุนจัดให้คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนวันละ 1 คน เพ่ือควบคุมดูแลพนักงำน มีกำร
แต่งตั้งกรรมกำรเป็นผู้ตรวจสอบภำยใน และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยนอกจำกกำรคัดจำกเวทีประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปี ระบบเอกสำรที่เกี่ยวข้องมีกำรจัดไว้อย่ำงเป็นระบบ และผ่ำนตรวจสอบจำกคณะกรรมกำร/ผู้จัดกำร 
มีกำรประชุมประจ ำเดือน ทั้งฝ่ำยพนักงำนและคณะกรรมกำร 

(2) กำรจัดกำรระบบกำรเงิน 
- ใช้ระบบโปรแกรมบัญชีสถำบันกำรเงิน สนับสนุนโดยธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เป็นระบบกำรเงินที่สมบูรณ์ สำมำรถทรำบสถำบันกำรด ำเดินงำนแบบรำยวัน 
- มีระบบงำนทะเบียนคุมกำรเงินทุกประเภท ทั้งระบบมือและเครื่อง 
- มีระบบกำรท ำบัญชี โดยใช้โปรแกรมท่ีร่วมกันพัฒนำกับ ธ.ก.ส. 
- มีใบเสร็จรับเงิน-ใบเสร็จจ่ำยเงิน ควบคุมเรียงล ำดับเล่มในปัจจุบันใบเสร็จทุกประเภท ระบบ

โปรแกรมกำรเงินและพิมพ์ของมำจำกระบบ 
- มีระบบกำรท ำบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย ทะเบียนคุมเงินสดรำยวัน ทะเบียนคุมเงินใน 
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- ตู้เซฟ ทะเบียนคุมลุกหนี้ ทะเบียนคุมกำรช ำระคืน ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
- มีกำรเก็บเอกสำรด้ำนกำรเงินแยกประเภท ตำมปีที่ชัดเจน โดยเก็บไว้ในห้องทีมีกล้องวงจรปิด 
- มีระบบกล้องวงจรปิด 
- เอกสำรเผยแพร่จะถูกตั้งให้สมำชิกสำมำรถตรวจสอบได้ 
- มีสมุดคู่มือเงินฝำก สมุดคู่มือเงินกู้ สมุดคู่มือกำรช ำระคืนเงินกู้ สมุดคู่มือสวัสดิกำร 
- มีตู้เซฟขนำดใหญ่/เล็ก 
- มีเครื่องตรวจนับเงิน เช็คแบงค์ปลอม 
-  เครื่องนับเงินเหรียญ และแยกเหรียญ 
- ปิดงบดุลเป็นรำยเดือนและรับรอง 
- ป้ำยประกำศ 2 ประเภท ติดถำวร และแบบชั่วครำวเปลี่ยนตลอดเวลำ 
(23) กำรให้บริกำร 
- ฝำกเงิน-ถอนเงิน มีผลิตภัณฑ์ด้ำนเงินฝำก 14 ประเภทรำยกำรเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเลือกฝำกได้

ตำมต้องกำร 
- ปล่อยเงินกู้หรือสินเชื่อ ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ด้ำนสินเชื่อให้ประชำชนที่เป็นสมำชิกได้เลือกใช้ตำม

กรอบเวลำและอำชีพของตนได้จ ำนวน 21 ประเภท มีบริกำรช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้น และรับช ำระคืนเงินกู้ 
- รับจัดท ำประกนัชีวิต และสวัสดิกำรทั้งรำยบุคคล และรำยครอบครัว 
- เป็นจุดบริกำรงำนต่ำง ๆ เช่น เป็น Bank Agent ของ ธ.ก.ส. รับโอนเงินด้วยระบบอินเตอร์เน็ตแบงก์

กิ้ง รับช ำระค่ำสำธำรณูปโภคด้วยระบบ M-pay และระบบ MyMo เติมเงินมือถือ AIS, ดีแทค และทรู รับส่ง 
Fax ถ่ำยเอกสำร 

- จ ำหน่ำยสินอุปโภค-บริโภค 
- ขึ้นทะเบียนหนี้นอกระบบและช่วยเหลือ ขึ้นทะเบียนรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง 
- ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศูนย์กำรสอนขององค์กรกำรศึกษำ ห้องประชุม/สัมมนำ จ ำนวน 4 ห้อง 

และห้องสมุดบริกำร ศูนย์ประชำสัมพันธ์งำนของชุมชน 
- มีลำนกีฬำและอุปกรณ์กำรออกก ำลังกำย มีเวทีจัดกำรแสดงให้ประชำชนทั่วไปใช้จัดกิจกรรม และ

เป็นศูนย์ประชำสัมพันธ์งำนของชุมชน 
9.3.4 ผลความส าเร็จ 
กองทุนชุมชนบ้ำนถนนหักเริ่มต้นจำกกำรได้เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 1 ล้ำนบำท เมื่อปี พ.ศ. 2544 

หลังจำกนั้นได้รับกำรเพ่ิมทุน 100,000 บำท จำกกำรประเมินกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง เป็นระดับ 3A 
ต่อมำปี พ.ศ. 2552 ได้รับกำรเพ่ิมทุนระยะที่ 2 ตำมขนำด S M L จ ำนวน 600,000 บำท และปี พ.ศ. 2556 
ได้รับกำรเพ่ิมทุนระยะที่ 3 เป็นเงิน 1 ล้ำนบำท กองทุนชุมชนบ้ำนถนนหัก ได้รับเงินรัฐบำลจัดสรรให้ทั้งสิ้น 
2,700,000 บำท ในปี พ.ศ. 2551 ได้ท ำกำรซื้อที่ดินพร้อมทรัพย์สิน คือ อำคำรพำณิชย์ 3 ชั้น และอำคำร
พำณิชย์ และอำคำรอเนกประสงค์และที่ดินอีก 5แปลง ทรัพย์สินอ่ืน ๆ รวมมูลค่ำของทรัพย์สินประมำณ 11 
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ล้ำนบำท ให้เป็นมรดกชุมชนบ้ำนถนนหักสืบไป กองทุนชุมชนบ้ำนถนนหัก ได้รับเงินที่รัฐบำลจัดสรรให้ทั้งสิ้น 
2,700,000 บำท ส ำหรับเป็นเงินตั้งต้นกำรท ำงำนถนนหักสู่สถำบันกำรเงินชุมชน/สถำบันกำรเรียนรู้ด้วยชีวิต 

ที่พอดี อยู่เย็นเป็นสุขอย่ำงยั่งยืน โดยยึดหลักยุทธศำสตร์ 3 ก้ำว คือ 
ก้ำวที่ 1  เป็นกองทุนที่เดินได้ด้วยเงินออมหรือเงินฝำกของสมำชิก 
ก้ำวที่ 2  เป็นสถำบันกำรเงินชุมชนที่พ่ึงพำได้ ส ำหรับคนเข้ำมำพ่ึงพำอำศัย มีกำรท ำงำนที่คล่องตัว 

และกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงเงินทุนได้มำกขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่        
ก้ำวที่ 3  เป็นสถำบันเรียนรู้เรื่องกำรสร้ำงกองทุน  สำมำรถน ำประสบกำรณ์ไปสู่กำรบอกเล่ำและสอน

ให้ผู้คนที่สนใจได้ด ำเนินกำรเพื่อน ำไปสู่ควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 
9.4 สถาบันการเงินชุมชนนาสีนวลเหนือ จังหวัดมหาสารคาม 
 9.4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้ง 66 หมู่ที่ 11 ต ำบลนำสีนวล อ ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหำสำรคำม 44110 

9.4.2 ความเป็นมา 
สถำบันกำรเงินชุมชนนำสีนวลเหนือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2557 มีสมำชิกก่อตั้ง 160 คน เงิน

ฝำกสมำชิก 620,000 บำท  
วิสัยทัศน์ สำมัคคี มุ่งม่ัน สร้ำงสรรค์ พัฒนำ ชุมชนก้ำวหน้ำพ่ึงพำตนอย่ำงยั่งยืน  
พันธกิจ สร้ำงชุมชนให้มีวินัย พัฒนำประชำธิปไตยขั้นพ้ืนฐำน สร้ำงสรรค์โอกำสให้เท่ำเทียมกัน มุ่งม่ัน

ส่งเสริมกำรออม เตรียมพร้อมบุคลำกำรให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ น ำไปสู่กำรพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
9.4.3 การด าเนินกิจการ 
(1) มีกำรบริหำรและโครงสร้ำงกำรท ำงำนโดยชุดคณะกรรมกำรแต่ละฝ่ำยที่รับผิดชอบ 
(2) กำรด ำเนินกิจกำรหลัก 
- บริกำรหลัก ได้แก่ 
*กำรบริกำรด้ำนกำรเงิน กำรรับฝำกเงินออมของสมำชิก กำรบริกำรเงินกู้แก่สมำชิก  
*กำรส่งเสริมให้สมำชิกประกอบอำชีพเสริม เช่น กำรเลี้ยงไก่ไข่ กำรเลี้ยงปลำในกระชัง กำรสนับสนุน

ให้สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร 1 ต ำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม ่
- บริกำรรอง/กิจกำรในแขนง ประกอบด้วย กำรร่วมลุงทุนสร้ำงโรงผลิตน้ ำดื่มชุมชน ช่วยแก้ปัญหำเงิน

ไหลออกจำกชุมชน 
(3) มีกำรน ำระบบโปรแกรมบัญชีและคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำรด ำเนินงำน โดยได้รับกำรสนับสนุนจำก

ธนำคำรออมสิน 
(4) กำรจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิก 
- จ่ำยสวัสดิกำรวันผู้สูงอำยุ วันครอบครัว (13 เมษำยน ของทุกปี) 
- จ่ำยทุนกำรศึกษำให้บุตรหลำนสมำชิกตำมผลกำรเรียน ปีละ 13,500 บำท 
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- บริกำร Free Wifi เพ่ือให้เด็กนักเรียนใช้สืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ 
- สนับสนุนอุปกรณ์กีฬำให้เยำวชน 
- ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงพลังงำนแสงอำทิตย์ตำมถนนภำยในหมู่บ้ำน 
- ติดตั้งระบบประปำหมู่บ้ำนพลังงำนแสงอำทิตย์ 
- สร้ำงธนำคำรน้ ำใต้ดินเพ่ือแก้ปัญหำควำมแห้งแล้ง 
- บริกำรน้ ำดื่มฟรีให้กับโรงเรียน ทุกวัน ๆ ละ 10 ถัง 
9.4.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ปัจจุบันมีสมำชิก 856 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ของต ำบลนำสีนวล หรือคิดเป็นร้อยละ 489.0 

ของจ ำนวนประชำกรหมู่ที่ 11 
(2) เงินฝำกสมำชิก 13,258,248.29 บำท 
(3) มีกำรปันผลให้แก่สมำชิก 2,815 บำท/ครัวเรือน/ปี, จัดสวัสดิกำรเกิด แก่ เจ็บ ตำย 401 บำท/

ครัวเรือน/ปี 
(4) กำรบริกำรเงินกู้ คิดแบบกู้ทั้งหมด 856=17,452.7 คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของรำยจ่ำยครัวเรือน

จังหวัดมหำสำรคำม (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562) 
- หำกเปรียบเทียบกับรำยจ่ำยครัวเรือน กลุ่มสำมำรถสร้ำงกำรลดรำยจ่ำยได้ร้อยละ 0.3 ของรำยจ่ำย

ครัวเรือนจังหวัด จำกกำรจัดสวัสดิกำรกลุ่มเทียบรำยจ่ำยครัวเรือน ลดรำยจ่ำยครัวเรือนได้ 118 บำท/คน/ปี 
หรือ 401 บำท/ครัวเรือน/ปี (ข้อมูล จปฐ. ปี 2562) 

- เปรียบเทียบกำรเพ่ิมรำยได้ครัวเรือนจำกกำรปันผลสมำชิก รำยได้จำกกำรปันผลสมำชิก 828 บำท/
คน/ปี หรือ 2,815 บำท/ครัวเรือน/ปี คิดเป็นร้อยละ 1.2 จำกรำยได้ครัวเรือนจังหวัด อ 

(5) ระยะเวลำด ำเนินกำร 7 ปี มีเงินสัจจะสะสมรวม ณ ปัจจุบัน 19,926.841.78 บำท 
(6) ผลประกอบกำรกลุ่ม ปี 2562-2563  
(6.1) เฉลี่ยเงินสัจจะออมทรัพย์สมำชิก (เงินสัจจะมียอดลดลงในปี 2563 จ ำนวน 5,114,272 บำท) 
- ปี 2562 จ ำนวน 25,041,113.25 บำท 
- ปี 2563 จ ำนวน 19,926,841.78 บำท 
(6.2) กำรบริกำรเงินกู้สมำชิกเฉลี่ยปีละ (ยอดเงินกู้สมำชิกลดลงในปี 2563 จ ำนวน 1,744,784 บำท) 
- ปี 2562 จ ำนวน 15,811,908 บำท 
- ปี 2563 จ ำนวน 14,067,124 บำท 
(6.3) กำรบริกำรรอง กิจกำรวิสำหกิจของกลุ่ม เฉลี่ยปีละ 80,000 บำท 
- ปี 2562 จ ำนวน 80,000 บำท 
- ปี 2563 จ ำนวน 80,000 บำท 
(6.4) ก ำไรจำกกำรบริกำรเฉลี่ยปีละ 2,027,045 บำท 
- ปี 2562 จ ำนวน 2,506,505.37 บำท 
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- ปี 2563 จ ำนวน 1,547,584.72 บำท 
(7) รำงวัลและมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่กลุ่มได้รับ 
- รำงวัลชมเชยกำรคัดเลือกองค์กรกำรเงินสีชมพู ปี 2560 ธนำคำรออมสิน 
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรกำรเงินดีเด่น ปี 2558 
- รำงวัลส่งเสริมกำรออมดีเด่น กอช. ปี 2561        
- รำงวัลชนะเลิศโครงกำรประชำรัฐดีเด่น จ.มหำสำรคำม ปี 2561 

 
9.5 สถาบันการเงินชุมชนไชยธนาคาร จังหวัดจันทบุรี 
 9.5.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ต ำบลบำงกะไชย มีเนื้อที่โดยประมำณ 29.8 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 18,627 ไร มีประชำกร  
3,823 คน อยู่ในเขตอ ำเภอแหลมสิงห จังหวัดจันทบุรี ระยะทำงจำกทำเทียบเรือบำงกะไชยถึงอ ำเภอแหลมสิงห
ประมำณ 3 กิโลเมตรโดยทำงเรือ เนื่องจำกยังไม่มีสะพำนข้ำมมำยังฝงอ ำเภอแหลมสิงหได้ พ้ืนที่สวนใหญ่เป็นที่
รำบลุ่มติดปำกแม่น้ ำ มีปำชำยเลนเป็นแนวยำวประชำกรสวนใหญ่ประกอบอำชีพท ำกำรประมง เลี้ยงกุง เลี้ยงปลำ 
แบงกำรปกครองเปน็ 9 หมูบ้ำน 

9.5.2 ความเป็นมา 
ป 2539- ป 2543 หนวยงำนรัฐโดยพัฒนำชุมชน จัดตั้งกลุมออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต 7 กลุมใน 6 หมู่บ้ำน 
ป 2541 พระอำจำรยมนัส ขันติธรรมโม เจำอำวำสวัดโพธิ์ทอง เป็นผู้มำประสำนงำนกับ พระครูเกษม

คุณำกร เจำอำวำสวัดบำงกะไชย ขอเปิดกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่วัดบำงกะไชย เพ่ือประโยชนของคนในต ำบล
บำงกะไชย พระครูเกษมคุณำกร ก็เห็นดด้วย จึงเกิดกลุมสัจจะสะสมทรัพย์วัดบำงกะไชยขึ้น มีสมำชิกครอบคลุม
ทั้งต ำบล 

ป 2544 จัดตั้งกองทุนหมูบำนตำมนโยบำยของรัฐ 9 หมูบำนจำกกองทุนที่หลำกหลำย กำรจัดกำร
บริหำรก็หลำกหลำย กติกำของแต่ละกองทุนก็แตกตำงกันออกไป โดยสวนใหญ่สมำชิก 1คนเป็นสมำชิกมำกกว่ำ 1 
กองทุนบำงรำยเป็นสมำชิกถึง 5 กองทุนใหญ่มุ่งเน้นกำรออมและใหกำรสนับสนุนสมำชิกกูเงินไปประกอบอำชีพ 
กำรจัดสรรผลประโยชนแตกต่ำงกันไปตำมกำรเติบโตของกองทุน กำรเขำหำแหล่งทุนในพ้ืนที่หลังจำกเกิด
วิกฤติกงุกุลำด ำจึงมีมำกขึ้น กำรหมุนหนี้จึงเป็นเทคนิคของสมำชิกท่ีสังกัดอยู่หลำยองคกร 

วันที่ 3 มีนำคม 2549 คณะกรรมกำรกองทุนหมูบ้ำน 9 หมูบ้ำน ได้มีมติใหรวมกันกอตั้งสถำบันกำรเงิน
ชุมชนขึ้น โดยมีธนำคำร ธกส. และสนำคำรบำงสระเกำ ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง โดยมีมติใหใชชื่อวำ “สถำบันกำรเงิน
ชุมชนไชยธนำคำร (สชช.) มีวิสัยทัศน หรือค ำขวัญวำ “เสริมสร้ำงเศรษฐกิจ พิชิตควำมยำกจน” เพ่ือร่วมเฉลิม
พระเกียรติ 60 ปครองรำชย มีพิธีเปิดเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2549 ที่ท ำกำรตั้งอยูที่องคกำรบริหำร 
สวนต ำบลบำงกะไชย ปจจุบันมีสมำชิก 618 คน มีทุนหมุนเวียน 2.2 ลำนบำท 
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9.5.3 การด าเนินกิจการ 
(1) คณะกรรมกำรท ำงำนมำจำกกลุ่มและกองทุนผู้ถือหุ้นกลุมและกองทุนละ 2 คน ปจจุบันมีกรรมกำร 

22 คน ระดมเงินทุนจำกกลุ่มและกองทุนและประชำชนที่สนใจจำกกำรซื้อหุ้น ๆ ละ 100 บำท มีวันเปิดท ำกำร 
คือ ทุกวันอังคำรและวันพฤหัสบดี เวลำ 09.30-14.30 น. กิจกรรมมีกำรฝำกเงินและกูเงิน โดยมีคณะกรรมกำร
เป็นผู้ท ำงำน ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กฎระเบียบยังมีกำรปรับและพัฒนำพรอมกับกำร
เรียนรูไปด้วยกัน เปิดกวำงกลุมองคกรกำรเงินมำเรียนรูรวมกันกำรเงิน 

(2) ประเภทของกำรใหกูยืม รำยกลุมที่ถือหุนไมเกิน 700,000 บำท รำยบุคคลใชหลักค้ ำประกัน กูได
ครึ่งหนึ่งของหลักทรัพย หรือไมเกิน 10,000 บำท ส ำหรับใหบุคคลเป็นผู้ค้ ำ อัตรำดอกเบี้ย 12 บำท/ปี 

(3) กำรท ำงำนร่วมกับหนวยงำน อปท. 
เนื่องจำกสถำบันกำรเงินไชยธนำคำร ขอใชสถำนที่ขององคกำรบริหำรสวนต ำบลเป็นสถำนที่ด ำเนินกำร 

จึงมีกำรเชื่อมโยงงำนดำนขอมูลด้ำนกำรเงินพรอมกับโอนเงินสงเครำะห์ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรผำนสถำบันกำรเงิน
เพ่ือสะดวกในกำรเดินทำงไปถอนเงินจำกภำยนอกซึ่งมีระยะทำง 20 กวำกิโลเมตร ขอดีที่คนพบผู้สูงอำยุบำงคน
ถอนเงินไปใชในควำมจ ำเปนเทำนั้น (มีเงินติดบัญชี) 

9.5.4 ผลความส าเร็จ 
 
9.6 สถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก จังหวัดราชบุรี 
 9.6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้ง ต ำบลจอมบึง อ ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี 70150 

9.6.2 ความเป็นมา 
สถำบันกำรเงินบ้ำนหนองขนำก อ ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี เป็นสถำบันกำรเงินของชุมชนที่พัฒนำ

มำจำกกองทุนหมู่บ้ำนเงินล้ำนบ้ำนหนองขนำก ซึ่งได้รับเงินจัดสรรจำกรัฐบำล 1 ล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2544 
จัดตั้งเป็นกองทุนของหมู่บ้ำน (กทบ.) เพ่ือให้คนที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำนที่มีควำมเดือดร้อนในกำรด ำรงชีพและ
กำรประกอบอำชีพได้มำกู้ยืมไปเพ่ือแก้ไขปัญหำระยะสั้น ๆ กำรด ำเนินงำนของกองทุนมีกำรพัฒนำเติบโตขึ้นมำ
เรื่อย ๆ อีกทั้งได้รับเงินจัดสรรเพ่ิมทุนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 สมทบเพ่ิมเข้ำมำรวมเป็นเงิน 2,300,000 บำท 
เงินจ ำนวนดังกล่ำวได้รับควำมสนใจจำกคนในชุมชนบ้ำนหนองขนำกกันมำก จนไม่เพียงพอแก่กำรกู้ยืม 
ชำวบ้ำนบำงคนที่เดือดร้อนต้องไปขอกู้ยืมแหล่งเงินกู้นอกระบบ มีกำรน ำบ้ำนและที่ดินไปจ ำนอง โอกำสที่บ้ำน
และท่ีดินจะหลุดจ ำนองไปอยู่กับนำยทุนก็มีอยู่สูงอันจะท ำให้ชำวบ้ำนขำดที่ดินท ำมำหำกินได้ 

จำกปัญหำดังกล่ำวท ำให้กองทุนหมู่บ้ำนหนองขนำก ต้องกำรที่จะช่วยเหลือคนในหมู่บ้ำนให้มีแหล่ง
เงินทุนกู้ยืมในอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำน จึงได้ไปขอกู้ยืมเงินเบิกเกินบัญชี (OD) จำก
ธนำคำรออมสินมำเพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้สมำชิกกู้ยืมในระยะสั้น ๆ โดยต้องผ่อนช ำระเป็นรำยเดือน  

กำรด ำเนินงำนของกองทุนฯ ที่ผ่ำนมำมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีสมำชิกเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ มีเงินทุนในกำร
ด ำเนินงำนเพ่ิมขึ้น และมีคุณสมบัติได้มำตรฐำนที่จะพัฒนำเข้ำสู่กำรเป็นสถำบันกำรเงินชุมชนได้ ประกอบกับ
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ธนำคำรออมสินได้เข้ำมำเป็นพ่ีเลี้ยง ช่วยอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำง ๆ จึงมีกำร
พัฒนำจำกกองทุนหมู่บ้ำนเป็นสถำบันกำรเงินชุมชนบ้ำนหนองขนำกอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม 
พ.ศ. 2556 

จำกข้อมูลเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2557 สถำบันกำรเงินชุมชนฯ มีสมำชิกทั้งหมด 406 รำย แต่ที่ขอกู้ยืม
เงินมีทั้งหมด 188 รำย (กู้จำกเงินกองทุนเงินล้ำน 105 รำย, กู้จำกเงินค่ำหุ้นและเงินฝำกของสมำชิก 52 รำย,  

กู้จำกเงิน OD ธนำคำรออมสิน 31 รำย) 
9.6.3 การด าเนินกิจการ 
(1) กำรจัดกำรองค์กร มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำร มีกำรจัดประชุมร่วมกันระหว่ำงคณะกรรมกำร

และสมำชิกในวำระที่ส ำคัญ เช่น ประชุมประจ ำปี คณะกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนก ำหนดนโยบำยและ
ด ำเนินงำน 

(2) กำรให้บริกำร 
- มีกำรจัดกำรกำรบริหำรกำรเงินและบัญชี มีกำรจัดท ำงบกำรเงิน เช่น งบดุล ก ำไรขำดทุนได้ถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน 
- มีระบบป้องกันควำมเสี่ยงที่จะไม่ให้เกิดหนี้สูญ เช่น หำกสมำชิกกู้เงินจ ำนวนน้อย จะใช้บุคคลค้ ำ

ประกัน และหำกกู้เงินจ ำนวนมำกต้องใช้หลักทรัพย์ค้ ำประกัน โดยกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80.0 ของรำคำหลักทรัพย์ 
หรือหำกกู้เงินจำกเงินยืมเบิกเกินบัญชีของธนำคำรออมสิน นอกจำกจะใช้คนค้ ำหรือหลักทรัพย์ค้ ำประกันแล้ว 
ทำงกองทุนฯ จะบังคับให้สมำชิกท่ีขอกู้ต้องท ำกำรฝำกเงินแบบสงเครำะห์ชีวิตและครอบครัวแบบทรัพย์มั่นคง
ของธนำคำรออมสิน เผื่อว่ำภำยใน 5 ปี หำกสมำชิกที่ขอกู้ยืมเงินไปเสียชีวิต ธนำคำรออมสินจะจ่ำยเงินชดเชย
ให้เป็น 2 เท่ำของจ ำนวนเงินที่สมำชิกส่งเป็นเงินสงเครำะห์ชีวิตและครอบครัวจึงท ำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ได้รับเงินชดเชย และมีเงินมำใช้หนี้เงินยืมของสถำบันกำรเงินชุมชน วิธีกำรนี้จะช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดหนี้
สูญได้ระดับหนึ่ง 

9.6.4 ผลความส าเร็จ 
ผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเงินชุมชนฯ ณ วันสิ้นปี พ.ศ. 2556 จำกงบก ำไร-ขำดทุนของบัญชี

ชุดที่ 1 (บัญชีจำกกองทุนเงินล้ำน) พบว่ำมีก ำไรสุทธิ 83,968.48 บำท มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 2,471,101.08 
บำท 
 
9.7 สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.7.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 3051 ต ำบลเขำโร อ ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80110 โทรศัพท์ 080868853 
9.7.2 ความเป็นมา 
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษำยน พ.ศ. 2544 ใช้ชื่อกลุ่มว่ำ “กลุ่มเกษตรเงินทุนหมุนเวียนบ้ำนวังไทร”  
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มีคณะกรรมกำร 13 คน โดยมี ส.ต.ท.อำคม สมนึก เป็นประธำนคณะกรรมกำร ก ำหนดเปิดท ำกำรทุก
วันที่ 10 ของเดือน เปิดท ำกำรครั้งแรกเมื่อ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2544 ที่ศำลำพัฒนำชนบทข้ำงคลองท่ำหลวง 
(ปัจจุบันคือโรงท ำปุ๋ยหมักของหมู่บ้ำน) ปี พ.ศ. 2548 จัดตั้งกองทุนหมู่บ้ำน (กทบ.) ได้รับเงินทุนจำกรัฐบำล 1 
ล้ำนบำท ต่อมำได้ยกฐำนะเป็นสถำบันกำรเงิน และได้รับกำรจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มกรำคม พ.ศ. 2550 
ทะเบียนเลขที่ 0101 กลุ่มเกษตรเงินทุนหมุนเวียนบ้ำนวังไทรจึงรวม กทบ. ยกฐำนะเป็นสถำบันกำรเงินชุมชน
บ้ำนวังไทรเป็นสถำบันกำรเงินที่ได้รับรำงวัลได้แก่ (1) รำงวัลชุมชนอินทรีย์ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
พ.ศ. 2551 (2) ได้รับกำรประเมินเป็นหมู่บ้ำนเกรด AAA ของอ ำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมรำช ปี พ.ศ. 2551 

ปัจจุบันมีสมำชิกผู้ถือหุ้นรำยคน 2,947 รำย รำยกลุ่ม 63 กลุ่ม เงินรับฝำก 183 ล้ำนบำท และเงินกู้ยืม 
ธ.ก.ส. 20 ล้ำนบำท ให้บริกำรรับฝำก-ถอนเงินเหมือนกับธนำคำรพำณิชย์ ให้บริกำรสินเชื่อ/รับช ำระ 

ค่ำสำธำรณูปโภค และเป็นตัวแทนรับช ำระค่ำสินค้ำ เปิดให้บริกำรทุกวันเวลำ 08.30 น.-15.00 น. เว้น
วันหยุดรำชกำร 

9.7.3 การด าเนินกิจการ 
(1) กำรจัดกำรองค์กร ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร ที่พัฒนำโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

คือใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสมำชิกและหุ้น ระบบเงินให้กู้ และระบบเงินรับฝำก ในกำร
ให้บริกำรแก่สมำชิกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(2) กำรให้บริกำร ให้บริกำรรับฝำก-ถอนเงินเหมือนกับธนำคำรพำณิชย์ ให้บริกำรสินเชื่อ/รับช ำระค่ำ
สำธำรณูปโภค และเป็นตัวแทนรับช ำระค่ำสินค้ำ เปิดให้บริกำรทุกวันเวลำ 08.30 น.-15.00 น. เว้นวันหยุด 
รำชกำร 

นอกจำกกำรรับฝำก-ถอนเงิน-ปล่อยสินเชื่อแล้ว ยังมีกำรขยำยกิจกำรรับซื้อน้ ำยำงสดจำกสมำชิกและ
จำกเกษตรกรชำวสวนยำงทั่วไปในอ ำเภอทุ่งสง จุฬำภรณ์ และบำงขัน โดยตั้งจุดรับซื้อ 80 จุด ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2563 รับซื้อน้ ำยำงสดกิโลกรัมละ 36 บำท ขี้ยำง (ยำงก้อนถ้วย) กิโลกรัมละ 17 บำท นอกจำกนี้สถำบัน
กำรเงินชุมชนบ้ำนวังไทร ยังได้ก่อสร้ำงโรงงำนผลิตยำงแท่ง STR5L ด้วยงบประมำณ 122 ล้ำนบำท  

มีเป้ำหมำยรับซื้อน้ ำยำงสด 150 ตันต่อวัน พ้ืนที่กำรผลิตประมำณ 60,000 ไร่ ในอ ำเภอทุ่งสง จุฬำภรณ์ 
และบำงขัน และมีแผนกำรผลิตยำงแท่ง 45 ตันต่อวัน หำกเปิดด ำเนินกำร 280 วันต่อปี เดินเครื่อง 70.0% 
ของก ำลังกำรผลิต ได้ยำงแท่ง 31.5 ตันต่อวัน หรือ 8,820 ตันต่อปี ซึ่งจะสำมำรถเปิดกิจกำรได้ในเดือน
พฤษภำคม พ.ศ. 2563 นอกจำกนี้ยังมีแผนกำรแปรรูปยำงพำรำเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ เช่น ถุงมือยำง 
สำยน้ ำเกลือและพ้ืนรองเท้ำ เป็นต้น 

9.7.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ผลประกอบกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 มีสินทรัพย์รวม 364 ล้ำนบำท ก ำไรสุทธิ 12 

ล้ำนบำท ซึ่งก ำไรที่ได้ในปัจจุบันส่วนใหญ่มำจำกดอกเบี้ย แต่ในอนำคตได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ก ำไรส่วนใหญ่ต้องมำ
จำกกำรประกอบกำรต่ำง ๆ 
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(2) จำกเดิมที่เป็นเป็นเพียงองค์กรที่รับฝำก-ถอนเงิน-ปล่อยสินเชื่อ ได้มีกำรขยำยผลไปสร้ำงเศรษฐกิจ
ในชุมชนโดยกำรตั้งจุดรับซื้อน้ ำยำงสด-ขี้ยำงก้นถ้วย ท ำให้เกิดกำรจ้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชน อีกท้ัง
ยังมีกำรต่อยอดโดยกำรตั้งเป็นโรงงำนแปรรูปยำงพำรำ (ถุงมือยำง/สำยน้ ำเกลือ) 
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บทที่ 10 
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

 
 
10.1 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
 10.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง พ้ืนที่เทศบาลต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
10.1.2 ความเป็นมา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลห้วยงู อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 

2554 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,388 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ของจ านวนประชากรในต าบลที่มีอยู่จ านวน 5,665 คน 
เป็นกองทุนที่จัดบริการสวัสดิการชุมชนต่อสมาชิกในเรื่องเกิด แก่ เจ็บ และเสียชีวิต 

ส าหรับพ้ืนที่ต าบลห้วยงูมีโครงสร้างประชากรซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นตาม
แนวโน้มของสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยจ านวนผู้สูงอายุในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลห้วยงู มีจ านวน
ผู้สูงอายุจ านวน 1,296 คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 5,665 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 22.9 โดยมีผู้สูงอายุ 
ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จ านวน 359 คน (หรือคิดเป็นร้อยละ 27.7 ของจ านวนผู้สูงอายุโดยรวมของพ้ืนที่ แสดง
ถึงความเป็นปัญหาร่วมของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนกับประชากรของเทศบาล) 

10.1.3 การด าเนินกิจการ 
(1) พ.ศ. 2560 องค์กรในพื้นที่ 9 เครือขา่ย ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน, กองทุนสุขภาพ, วัด, วัดใน

ต าบลห้วยงู, อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.), ชมรมผู้สูงอายุ, ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน, โรงเรียน และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) สร้างองค์กรความร่วมมือท างานร่วมกันเพ่ือจัดการสุขภาพ
และดูแลผู้สูงอายุ โดยจัดตั้ง “บริษัทสร้างสุขต าบลห้วยงู” มีการประสานกับสภาองค์กรชุมชน และสถานี
ต ารวจ และเครือข่ายอื่นท้ังในและนอกต าบล มีการจัดประชุมทุกเดือน 

(2) พ.ศ. 2561 บริษัทสร้างสุขต าบลห้วยงู ได้มีการจัดวางยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงด้านสุขภาพ โดยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวและแนะน าคนในชุมชนได้  
2) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านสังคม มีการส่งเสริมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุหรือศูนย์บริวารและในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 3) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
เช่น ห้องน้ า แสงสว่าง และความสะอาด(4) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือให้
ผู้สูงอายุมีรายได้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออม และ 5) ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านสวัสดิการ โดยจัดสวัสดิการ
ให้ผู้สูงอายุนอกเหนือจากสวัสดิการของรัฐ 

(3) เฉพาะบทบาทของกองทุนสวัสดิการชุมชน ก็ยังคงท างานไปตามกรอบงานที่มีอยู่ คือ ให้ความ 
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ส าคัญต่อการวางแผนการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ด้วยการมีแนว
ทางการด าเนินงานที่เน้นให้สมาชิกและคนในชุมชนทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันและสามารถมีส่วนร่วมได้ในทุก
ขั้นตอน 

(4) ในปี พ.ศ. 2562 มีการน าร่องใช้เทคโนโลยี “หุ่นยนต์ดินสอ” ตอบโจทย์ผู้ป่วยติดเตียง โดยบทบาท
ของกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care: LTC) 
ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ท างานร่วมกับเทศบาลต าบลห้วยงู 

- หุ่นยนต์ในกิจการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 
- หุ่นยนต์ช่วยลดภาระคนดูแล 

 
 

ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลห้วยงู มีการน าหุ่นยนต์ดินสอ (ตัวลูก) มาให้บริการกับ
ผู้ป่วยติดเตียง จ านวน 5 ราย (และเป็นสมาชิกของกองทุนฯ) โดยจะมีหุ่นยนต์ดินสอ (ตัวแม่) อยู่ที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยงู ระบบการท างาน/การส่งข้อมูลต่าง ๆ ของตัวแม่และตัวลูกจะท างานผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมการท างานแต่ละวันได้ เช่น การวัดความดัน การแจ้งเตือนยา หรือโปรแกรม
สันทนาการ เช่น ฟังธรรมะ นอกจากนี้หุ่นยนต์ดินสอยังช่วยเฝ้าระวัง หากผู้ป่วยไม่อยู่ในรัศมี การท า งานของ
หุ่นยนต์ดินสอก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปยัง รพ.สต. 
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การน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือหุ่นยนต์ดินสอมาใช้ท าให้ช่วยแบ่งเบาการท างานของบุคลากร
ทางการแพทย์ของ รพ.สต. เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่จะต้องลงพ้ืนที่ไปท าความสะอาดแผลกดทับให้ผู้ป่วยทุก ๆ วัน  
ก็เปลี่ยนเป็นการสั่งการผ่านแอปพลิเคชันโดยมองผ่านจอและให้ญาติท าความสะอาดแทน หรือญาติสามารถ
ปรึกษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ี รพ.สต. 

10.1.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ความส าเร็จจากการทดลองใช้งานหุ่นยนต์ดินสอ เป็นกรณีน าร่องตามโครงการความร่วมมือนี้ ได้

ท าให้เทศบาลต าบลห้วยงู ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 จัดซื้อหุ่นยนต์ดินสอเพ่ือน ามาใช้งานเพ่ิมขึ้น
จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 6 ตัวเป็น 62 ตัว เป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ 1 ตัว สามารถเคลื่อนที่ได้ จะใช้ส าหรับดูแลผู้ป่วย 
หที่อยู่กันเป็นกลุ่ม ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือบริการเสิร์ฟน้ า เสิร์ฟยา ฯลฯ ส่วนตัวเล็ก 61 ตัว (หุ่นยนต์ดินสอ
แบบเดิมจ านวน 50 ตัว และหุ่นยนต์ดินสอที่เพ่ิมระบบวัดไข้ จ านวน 11 ตัว) ส าหรับผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ที่บ้าน 

(2) ความใหม-่ความสามารถ 
- จากความส าเร็จอันเนื่องมาจากการท างานตามความร่วมมือที่ริเริ่มขององค์กรในระดับชุมชน 9 เครือข่าย 

เป็นการสะท้อนถึงการสร้างความสามารถขึ้นใหม่ จากความร่วมมือที่ร่วมท างานระหว่างองค์กรของภาครัฐ 
(เทศบาลต าบล ซึ่งเป็นกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ รพ.สต. ซึ่งเป็นกลไกของรัฐบาลส่วนกลาง/
ภูมิภาค) กับองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชน (หมายความว่า หากมีแต่เพียงองค์กรองค์กรหนึ่ง หรือภาคส่วนใดส่วน
หนึ่งท างานตามล าพัง ความส าเร็จเช่นข้างต้น ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้) 

- ความส าเร็จของการบริการที่แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
ทั้งในเรื่องของการลดจ านวนก าลังคน ประสิทธิภาพของการดูแล และความแม่นย าของการรายงานและบันทึก
ข้อมูล เป็นผลมาจากการท างานน าเอาสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี (Technology) เข้ามาร่วมใช้เป็นเครื่องมือ
ในการท างาน รวมทั้งเป็นการน าเอาความรู้ และทักษะต่าง ๆ ของภาคเอกชน ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยี เข้ามา
เป็นส่วนประกอบในการร่วมงาน ซึ่งเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมอีกแบบหนึ่งของการท างานเพ่ือจัดการแก้ปัญหา
ของสังคม 
 
10.2 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 10.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้ง หมู่ที ่3 ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

10.2.2 ความเป็นมา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 

2551 มีสมาชิกครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน จากสมาชิกเริ่มต้น 379 คน (ปี พ.ศ. 2563) มีสมาชิกคงเหลือทั้งหมด 
1,524 คน คิดเป็นร้อยละ 36 ของประชากรต าบลซึ่งมีอยู่จริงจ านวน 4,230 คน มีเงินกองทุนสะสมรวมทั้งสิ้น 
11,252,304.57 บาท 
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กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม มีการจัดบริการสวัสดิการต่อสมาชิกด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
เกิด แก่ เจ็บ และการเสียชีวิต เป็นกองทุนที่มีแหล่งรายได้มาจากการระดมเงินจากสมาชิก การสมทบจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และการสนับสนุนจากภาคเอกชน เป็น
กองทุนที่มีการริเริ่มขยายกรอบการด าเนินงานจากงานบริการสังคมไปสู่การจัดการงานด้านเศรษฐกิจชุมชนใน
กิจการต่าง ๆ เช่น สวัสดิการกู้ยืมเพ่ือการเกษตรกรรม การท าธุรกิจน้ าดื่ม ธุรกิจร้านกาแฟ 

10.2.3 การด าเนินกิจการ 
(1) สวัสดิการกู้ยืมทางเกษตรกรรม เป็นกองทุนร่วมกันระหว่างกองทุนสวัสดิการฯ ด้วยเงิน 250,000 บาท

กับกองทุนใบหยกเพ่ีอฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยพิบัติต าบลท่างาม ซึ่งเป็นธุรกิจภาคเอกชนในวงเงิน 1,300,000 บาท 
จัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุกาณ์น้ าท่วมใหญ่ปี พ.ศ. 2554 ในต าบลท่างาม 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ด้วยการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย และยาก าจัดศัตรูพืชในราคาถูก 
โดยให้สมาชิกได้กู้ยืมรายละไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ 
ยังมีการจัดสวัสดิการประกอบอาชีพในโครงการ “เกษตรกรรมยุคใหม่” ให้กับสมาชิก ในการปลูกมะนาว กล้วย 
พืชผักสวนครัว อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน (ปลอดดอกเบี้ย 12 เดือน) 

(2) การประสานกองทุนใบหยกเพ่ีอฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยพิบัติต าบลท่างาม ของต าบลท่างาม เป็นกองทุน
ย่อยของกองทุนสวัสดิการฯ ที่บริการให้กู้ยืมเงินเพ่ือเจาะบ่อบาดาล อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน 
(ปลอดดอกเบี้ย 12 เดือน) จัดซื้อเครื่องสีข้าวชุมชน เพ่ือให้บริการสีข้าวในราคาถูก และยังได้มีการท าความ
ร่วมมือกับกลุ่มใบหยก ร้านค้า ร้านอาหารในพ้ืนที่ต าบลท่างาม ท าหน้าที่เป็นกลไกทางการตลาดเพ่ือรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร (กล้วย มะนาว ผักสวนครัว ฯลฯ) ของสมาชิก 

(3) การลงทุนธุรกิจเพ่ือสังคมของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม ในการผลิตน้ าดื่ม ในวงเงิน 
750,000 บาท (เงินของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม สนับสนุน
ในเรื่องของสถานที่ และค่าสาธารณูปโภค ภายใต้ชื่อ “น้ าดื่มท่างาม” มีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ จ านวน 4 คน 
ในค่าจ้างวันละ 300 บาท/คน/ต่อวัน ก าไรจาการประกอบการของธุรกิจน้ าดื่มจะน าไปใช้จ่ายสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน เป็นกิจการที่จัดให้คนในชุมชนเข้าถึงน้ าดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และหาซื้อได้ในราคาถูกกว่า
ท้องตลาด รวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์แจกน้ าดื่ม “ท่างาม” ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ต าบลท่างาม หรือ
ยามเกิดภัยพิบัต ิ

(4) การลงทุนธุรกิจเพ่ือสังคมของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม คือ ร้านกาแฟ โดยจัดงบลงทุน 
200,000 บาท จัดตั้งร้านกาแฟ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนต าบลท่างาม โดยจัดระบบการจ้างงาน 2 
อัตราจากส่วนแบ่งของรายได้จากการขายร้อยละ 20 ก าไรจากการประกอบการจะเป็นรายได้สมทบเข้ากองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม 

10.2.4 ผลความส าเร็จ 
(1) นับตั้งแต่จัดให้มีบริการสวัสดิการกู้ยืมทางเกษตรกรรมจนถึงปัจจุบัน ได้จัดให้บริการกู้ยืมต่อสมาชิก

ไปจ านวน 1,200,000 บาท เป็นการให้การช่วยเหลือต่อสมาชิก ท าให้สมาชิกเหล่านั้นมีทุนส าหรับการ
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ประกอบการในกิจการต่าง ๆ การบริการให้กู้ยืมเงินเพ่ือเจาะบ่อบาดาล มีสมาชิกได้รับบริการนี้ไปจ านวน 17 
ครัวเรือน เพ่ือเป็นการจัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ธุรกิจน้ าดื่ม สามารถส่งสมทบ
ให้กับกองทุนได้ทั้งสิ้น 160,000 บาท (ตั้งแต่จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน) เฉลี่ยปีละ 20,000 บาท เช่นเดียวกับร้านกาแฟ
ได้สร้างรายได้สมทบให้กับกองทุนได้ทั้งสิ้น 100,000 บาท (ตั้งแต่จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน) เฉลี่ยปีละ 12,500 บาท 

(2) ความส าเร็จจากการริเริ่มบริการงานของกองทุนของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างามทั้ง  
1) บริการสวัสดิการการกู้ยืมทางการเกษตร 2) การเจาะบ่อบาดาล 3) ธุรกิจน้ าดื่ม 4) ร้านกาแฟ เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการขยายบริการสวัสดิการชุมชนจากงานเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นบริการสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจ โดย 2 เรื่องแรก เป็นผลประโยชน์โดยตรงส าหรับสมาชิกที่มีความประสงค์กู้ยืม  และ 2 เรื่องหลัง 
เป็นการเพ่ิมช่องทางสร้างรายได้สมทบกองทุนสวัสดิการแบบพ่ึงพารายได้จากการประกอบการแบบวิสาหกิจ 

กรณีกองทุนใบหยก เป็นความใหม่-ความสามารถของการท างานร่วมกันแบบ 3 ภาคส่วน คือ องค์การ
บริหารส่วนต าบล (ภาครัฐ) บริษัทใบหยก (ภาคเอกชน) และกองทุนสวัสดิการชุมชน (ภาคชุมชน) ที่ร่วมพัฒนา
งานการกู้ยืมไปเพ่ิมความสามารถในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากการประสบภัยและการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับงาน
ด้านเกษตรกรรม กรณีของการริเริ่มธุรกิจน าดื่มและร้านกาแฟ เป็นความใหม่-ความสามารถที่สร้างรายได้ ให้กับ
กองทุน เป็นช่องทางของรายได้เพ่ิมจาก 1) การสมทบของภาครัฐ 2) การระดมของสมาชิก และ 3) การประกอบ
วิสาหกิจชุมชน (และยังมีการจ้างงานขึ้นในชุมชนอีกด้วย) 

(4) การท างานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม ได้สร้างนวัตกรรมสังคมในด้านของการบริหาร
จัดการขึ้นเป็นตัวอย่างของการริเริ่ม และเป็นกลไกที่ท าให้น าไปสู่การจัดการประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม 
ได้เป็นอย่างดี เป็นตัวอย่างของผลของการท างานแบบรวมกลุ่มของกองทุนสวัสดิการชุมชน การขยายกรอบ
การบริการจากเงินแบบเชิงรับ (จากบริการแบบช่วยเหลือกรณีเกิด แก่ เจ็บ ตาย) ไปสู่กิจการเชิงรุกการบริการ
ด้านเศรษฐกิจ และเป็นบริการที่ร่วมด าเนินงานกับภาคเอกชน เป็นความส าเร็จที่เติมทุนจากภาคเอกชนไป
สนับสนุนการท างานที่เข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน (องค์กรร่วมของ อบต.และองค์กรชุมชน) ในขณะที่
การประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนทั้งธุรกิจน้ าดื่มและร้านกาแฟ ก็เป็นการสร้างรายได้สมทบเข้ากองทุนจาก
การริเริ่มงานของตัวกองทุนเอง 
 
10.3 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลกุดรัง อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
 10.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ที่ตั้ง ต าบลกุดรัง อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
10.3.2 ความเป็นมา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลกุดรัง จัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 เมษายน 2550 ขึ้นทะเบียนไว้กับสถาบันพัฒนา

องค์กรเอกชน (พอช.) ปัจจุบัน (สิงหาคม พ.ศ. 2563) มีสมาชิกจ านวน 2,521 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 ของ
ประชากรต าบล ซึ่งมีอยู่จ านวน 6,844 คน สมาชิกท่ีมีอยู่แบ่งเป็นบุคคลทั่วไป 1,009 คน, เด็ก/เยาวชน อายุไม่
เกิน 25 ปี 291 คน, ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 972 คน, ผู้ด้อยโอกาส 86 คน, ผู้พิการ 60 คน และอ่ืน ๆ 3 คน มี
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กองทุนสะสมจนถึงปัจจุบัน 14,030,650.77 บาท เป็นกองทุนที่จัดบริการทุกประเภท ทั้ง 14 ประเภท คือ เกิด 
เจ็บ เสียชีวิต ผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาอาชีพ การจัดสวัสดิการ อปพร. การสนับสนุนด้านการศึกษา การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ การส่งเสริมสุขภาพ  
การสนับสนุนการท าเกษตร และการสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม 

ประเด็นปัญหาส าคัญของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลกุดรัง คือ เรื่องการจัดการที่ดินท ากิน 
และที่อยู่อาศัย จ านวน 800 ครัวเรือน ที่ไปท ากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 707 ราย ที่อาศัยอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ 74 ครัวเรือน อาศัยที่ราชพัสดุ 13 ครัวเรือน และอาศัยที่สาธารณะ 6 ครัวเรือน โดยที่
สาธารณะแต่ละประเภท ก็มีกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ท าให้สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนมี
ความต้องการที่จะได้รับการจัดการช่วยเหลือแก้ไข 

10.3.3 การด าเนินกิจการ 
(1) เริ่มแรก ในปี พ.ศ. 2550-2551 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลกุดรัง ได้ประสานความร่วมมือกับ 

สภาองค์กรชุมชน แล้วจัดตั้งองค์ร่วมขึ้นเป็น “สภาผู้น าต าบลจัดการตนเอง” ในปี พ.ศ. 2553 ต่อมาได้เพ่ิม
องค์กรภาครัฐโดยอ าเภอกุดรัง เข้ามาร่วมงานอีกภาคส่วนหนึ่งแล้วปรับองค์กรเป็น “สภากุดรัง” เป็นพ้ืนที่กลาง 
ในการแสวงหาความร่วมมือ แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และก าหนดทิศทางร่วมของภาคีความร่วมมือ พร้อมกันนั้น 
ก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการพัฒนางานบัญชีและการเงินของกองทุนสวัสดิการ ซึ่ง
ท าหน้าที่รองรับทั้งการบริการสวัสดิการ และการแก้ปัญหาที่ดินท ากิน 

(2) กรณีการใช้ประโยชน์พื้นที่ น.ส.ล. 2,525 ไร่ 
การใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ซึ่งเป็นที่ที่เป็นความขัดแย้งระหว่าง

ประชาชนกับหน่วยงานของรัฐที่แสดงสิทธิในความเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน แทนการขับไล่/ยึดที่ท ากิน
ที่ท าอยู่ แต่ทางราชการก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการใด (และไม่มีโครงการที่ จะใช้งานเพ่ือการใด) โดยกองทุน
สวัสดิการกองทุนชุมชนต าบลกุดรัง ได้ประสานงานให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ส าหรับครัวเรือนของสมาชิกที่
ไม่มีที่ท ากินจ านวน 184 ครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แต่ก็ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ โดยจัดสรรเป็นขนาดต่าง ๆ 
จ านวน 227 แปลง ภายใต้การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามตามยุทธศาสตร์นโยบายการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน 

(3) การจัดการแบบสิทธิท ากิน 53 ไร่ 
พ้ืนที่อีกประเภทหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับชุมชนจ านวน 43 ราย เป็นที่ที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่สาธารณะ

ประเภทป่าสงวนแห่งชาติ แต่เป็นประกาศท่ีไปทับซ้อนกับที่ที่ชุมชนใช้เป็นที่ท ามาหากินมาก่อน จ านวน 53 ไร่ 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง ได้อาศัยแนวปฏิบัติว่าด้วยที่ดินตามสิทธิท ากิน 
(สทก.) ชุมชน หรือ สทก.ชุมชน ตามนโยบายจัดสรรที่ดินท ากินให้กับราษฎรที่ไม่มีที่ดินท ากินโดยไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในระหว่างด าเนินงานนี้ พื้นที่แปลงใดสามารถพิสูจน์สิทธิได้ 
ก็ให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ไปตามระบบของการจัดการที่ดิน พ้ืนที่ส่วนที่อยู่ในความขัดแย้ง ก็จะเป็นไปตาม
กระบวนการจัดการแบบสิทธิท ากินโดยการจัดการก ากับดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง 
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(4) กรณีป่าปิด/ป่าเปิด 70 ไร่ 
ปี พ.ศ. 2556 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลกุดรัง ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดมหาสารคาม จัดท าโครงการพัฒนาพ้ืนที่เป็นศูนย์ฮักกุดรัง จ านวน 70 ไร่ แบ่งเป็นป่าปิด 40 ไร่ ป่าเปิด 
10 ไร่ และอีกจ านวน 20 ไร่ เป็นศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพ้ืนที่จ านวนเหล่านี้ โครงการจะ
พัฒนาเป็น 1. ป่าปิด 40 ไร่ ปลูกป่าให้เป็นป่าต้นน้ า ป่าเปิด 10 ไร่ ให้เป็นป่าที่ชุมชนสามารถปลูกไม้ผล เช่น 
กล้วย อ้อย มะพร้าว มะนาว และเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ พ้ืนที่ส่วนที่เหลือ 20 ไร่ เป็นแปลงพันธุกรรม
พืช ที่สร้างความมั่นคงเรื่องพันธุกรรมพืชผักให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน มีการจัดแบ่งเป็น 80-90 แปลง พร้อม
จัดระบบน้ า ให้ชุมชนเข้ามาร่วมงานผลิตและใช้ประโยชน์จากการจ าหน่ายพันธุ์พืช 

ต่อมา มีการจัดตั้ง “วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรอ าเภอกุดรัง” ในปี 2558 
มีสมาชิก จ านวน 107 คน มาท าการต่าง ๆ ในการสร้างอาชีพโดยใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่บางส่วนของป่าเปิดใน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ฮักกุดรัง คือ 1) เลี้ยงไก่พันธ์ไข่ (ตามโครงการ 1 ต าบล, 1000 ครัวเรือน เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) 
2) ปลูกพืชสวนครัว เช่น ผักบุ้ง มะเขือ ถั่วลิสง แตงกวา ข้าวโพด ตะไคร้ กล้วย อ้อย มะพร้าว และมะนาว  
3) น้ าดื่มฮักกุดรัง และ 4) น้ ายาล้างจาน 

10.3.4 ผลความส าเร็จ 
(1) การด าเนินงานจัดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า ทั้ง 3 กรณี เป็นความส าเร็จของการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐเกี่ยวกับที่ดินท ากิน (รวมทั้งการอยู่อาศัย) ที่มุ่งต่อการใช้ประโยชน์สูงสุด มากกว่าที่
จะเป็นการมุ่งพิสูจน์สิทธิของความถูกผิดตามกฎหมายตามลายลักษณ์อักษร ยกเว้นกรณีเดียวที่ประชาชนที่มี
หลักฐานการครอบครองมาก่อนที่ทางราชการจะประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ (กรณีที่ 53 ไร่) ยิ่งไปกว่านั้น 
ในกรณีของที่ น.ส.ล. จ านวน 2,525 ไร่ ยังเป็นการจัดระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ เช่นเดียวกับ
กรณีของป่าปิด/ป่าเปิด ที่ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าเปิดโดยการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ที่มีสมาชิกร่วมงานจ านวน 107 คน ไปใช้ประโยชน์ปลูกผักชนิดเพ่ือขายส่งตลาด และสามารถสร้าง
รายได้ให้กับสมาชิก เฉลี่ย 3,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน พร้อม ๆ กับลดรายจ่ายในการซื้อผักเหล่านี้เป็นอาหาร 
500 บาท/เดือน/ครัวเรือน 

(2) ความใหม่-ความสามารถ การจัดการที่ดินแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่มุ่งสู่การจัดการตาม
หลักกฎหมายว่าด้วยการถือครองกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ เป็นความใหม่-ความสามารถ และเป็นนวัตกรรมสังคม
ที่สร้างสรรค์จากการท างานร่วมกันระหว่างรัฐกับ “ประชาชนผู้เกี่ยวข้องโดยตรง” (Direct Stakeholder) 
ในขณะที่ความเป็นเจ้าของยังเป็นของรัฐอยู่ หรือเป็นไปตามหลักข้อพิพาทอยู่ แต่ชุมชนสามารถสร้างประโยชน์ได้ 
และได้มากกว่าเดิม 

(3) ผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความสัมฤทธิผลของการแก้ไขปัญหาข้างต้น ทั้งด้วยความพยายามของ
องค์กรชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน และสภากุดรัง (ซึ่งในกรณีหลังนี้มีตัวแทน
ของภาครัฐเข้ามาร่วมในองค์ประกอบ) บทบาทองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งนโยบายว่าด้วยเรื่อง สทก. 
ต่างเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่ การจัดปัญหาที่ซับซ้อน แก้ไขแบบทีละเปลาะ ไม่มุ่งไปสู่การครอบครองกรรมสิทธิ์ 
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แต่มุ่งไปยังการใช้ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ในขณะเดียวกันด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน หลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องของการระดมสรรพก าลัง เป็นการท างานแบบร่วมระหว่างภาคส่วน (Co-production) คือ ระหว่าง
องค์กรภาครัฐกับองค์กรจัดตั้งของชุมชน แบบ 3 ภาคส่วน คือ อ าเภอ-ภาครัฐส่วนภูมิภาค (ในฐานะที่เป็น
ตัวแทนของรัฐบาลกลาง) อบต-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรจัดตั้งของชุมชน ซึ่งกล่าวได้อีกแบบ
หนึ่งว่า เป็นความร่วมมือระหว่างภาคส่วน (Cross-sector Collaboration) 
 
10.4 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 
 10.4.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้ง บ้านวังทอง หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

10.4.2 ความเป็นมา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลห้วยเตย อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 

2549 ปัจจุบันมีสมาชิก 1,325 คน (ประชากรในต าบล 4,658 คน) มีเงินกองทุนสะสมจนถึงปัจจุบัน 2,042,162 
บาท เป็นกองทุนที่จัดบริการสวัสดิการ 9 ประเภท ได้แก่ (1) สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร  
(2) สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/รักษาพยาบาล (3) สวัสดิการผู้สูงอายุ (4) สวัสดิการกรณีเสียชีวิต (5) สวัสดิการ
เพ่ือการศึกษา (6) สวัสดิการคนด้อยโอกาส/คนพิการ (7) สวัสดิการเพ่ือพัฒนาอาชีพ (8) สวัสดิการประเพณี
วัฒนธรรม และ (9) สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  

จากการท างานของผู้น าชุมชน ผู้น าท้องที่ และผู้น าท้องถิ่น มักจะพบปัญหาของการจัดข้อมูลทะเบียน
ประชาชนเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนจน หรือบุคคลเป้าหมายที่ภาครัฐจะมุ่งแก้ไขช่วยเหลือ เพราะมักจะมี
ประชาชนจ านวนหนึ่ง ที่แม้จะมีชื่ออยู่ทะเบียนราษฎร์อยู่ในพื้นที่ของต าบล แต่ตัวจริงจะย้ายไปท างานในเมือง 
ต่างจังหวัด บางรายจากไปมากกว่า 10 ปี จึงท าให้ข้อมูลจากการส ารวจมักจะมองข้ามข้อเท็จจริงเหล่านี้ไป 
และมีบ่อยครั้งเมื่อผู้น าส่งทะเบียนการส ารวจไปยังส่วนราชการเจ้าของโครงการต่าง ๆ แล้ว บุคคลเหล่านี้จะ
กลับบ้าน และมาขอรับการช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถเพ่ิมข้อมูลการส ารวจเข้าไปได้อีก ท าให้ผู้คน
เหล่านี้เข้าไม่ถึงซึ่งโอกาสของการร่วมงานตามโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายและแผนงานของภาครัฐ กองทุน
สวัสดิการชุมชนห้วยเตย จึงส ารวจและจัดท าโครงการเพ่ือคนเหล่านี้โดยตรง ทั้งเพ่ือให้คงสภาพสิทธิ โอกาส 
และการด ารงอยู่เชิงประจักษ์ ด้วยการประสานความร่วมมือให้มีการจ้างงาน 

10.4.3 การด าเนินกิจการ 
(1) กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลห้วยเตย ประสานความร่วมมือไปยังผู้น าท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน)  

ขอส ารวจขึ้นทะเบียนเพื่อจัดท าโครงการคนจน หรือผู้ที่อยู่เกณฑ์ส ารวจว่าด้วยคนว่างงาน คนตกงาน ที่ตกหล่น
จากการส ารวจ และย้ายถิ่นไปท ามาหาเลี้ยงชีพในต่างถิ่น แต่ยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ และมีความประสงค์
จะเข้าร่วมโครงการท างานในชุมชนและเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ผลของการส ารวจพบว่า มีผู้ประสงค์
จะเข้าร่วมงานตามโครงการนี้ 12 ครัวเรือน 
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(2) กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลห้วยเตย ประสานความร่วมมือในการจัดหางานกับวิสาหกิจชุมชน 
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ่ืน ๆ ที่มีต าแหน่งงานที่เหมาะสมและสามารถจ้างแรงงาน  
(คนใดคนคนหนึ่งในครัวเรือน 12 ครัวเรือน) โดยในเบื้องต้นได้รับความร่วมมือจาก 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิต
ข้าวพันธุ์ดีครบวงจรต าบลห้วยเตย 2) โรงงานผลิตน้ าดื่มห้วยเตย 3) โครงการร้านค้าประชารัฐ 4) วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันส าปะหลัง บ้านวังทอง 5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรต าบลห้วยเตย เพ่ือจ้างงานคนใน
ครัวเรือนเหล่านี้ให้ท างานในพื้นที่ สร้างรายได้พอที่จะอาศัยบ้านและที่ท ากินต่อไปได้ ในขณะเดียวกันก็ประสาน
กับหน่วยงานผู้ว่าจ้างหักเงินจากค่าจ้างเดือนละ 30 บาท สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือให้มีสิทธิรับ
การช่วยเหลือจากสวัสดิการและงานอ่ืน ๆ เช่นเดียวกับสมาชิกอ่ืนของชุมชน 

10.4.4 ผลความส าเร็จ 
(1) จากการด าเนินงานตามโครงการนี้ ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 มีการจ้างงานไปแล้วจ านวน 12 

ครัวเรือน ในองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดีครบวงจรต าบลห้วยเตย จ านวน 4 คน, 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมันส าปะหลัง บ้านวังทอง จ านวน 5 คน, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรต าบลห้วยเตย 
จ านวน 1 คน, โรงงานน้ าดื่ม จ านวน 1 คน และ โครงการร้านค้าประชารัฐ จ านวน 1 คน โดยมีค่าจ้างเฉลี่ยคน
ละ 7,500 บาท/เดือน และทุกรายเป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนห้วยเตย 

(2) ความส าเร็จของการช่วยเหลือผู้ตกหล่นจากการส ารวจข้างต้น เป็นผลของ “ความเกื้อกูล” (Solidarity) 
ที่ด ารงอยู่ในความเป็นชุมชน ผู้น าชุมชน และกรรมการของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลห้วยเตย และน าเอา
ทุนและความสามารถต่าง ๆ ขององค์กรชุมชน วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน และโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐมาใช้เป็นทุนร่วมในการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเจาะจงไปยังปัญหาข้อมูลตกหล่น
ในทางปฏิบัติที่สามารถจัดการแก้ไขได้ด้วยความยั่งยืน ด้วยการโยงไปถึงการจ้างงานให้คนสามารถท างานใน
ชุมชนได้ ไม่ระหกระเหิน เคลื่อนย้ายไปกับการจ้างงานจร ในขณะที่ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไม่เปลี่ยนแปลงตาม 

การจัดการที่เกิดขึ้นเป็นผลส าเร็จได้ทั้งการจ้างงาน และการจัดสวัสดิการ เป็นผลงานร่วมขององค์กร
ในชุมชน ผู้น าชุมชน และการรวมสรรพก าลังที่มีของชุมชนเข้าด้วยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน ถือได้ว่า 
เป็นความใหม่-ความสามารถที่เป็นนวัตกรรมสังคมในระดับชุมชนโดยพลังของชุมชน ตามแนวคิดและทฤษฎี
ทางวิชาการท่ีเรียกว่า เป็น”นวัตกรรมภาคพลเมือง” (Civic Innovation) 

(3) ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมฤทธิ์ผลของการเจาะจงต่อการจัดการปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน โดยเฉพาะการเจาะจงที่จะแก้ไขปัญหาที่มีรายละเอียดเฉพาะ เช่น ความยากจนของผู้มี
รายได้ต่ ากว่าเส้นแบ่งความยากจน หรือคนไม่มีงานท า กรณีดังกล่าวมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างสรรค์
กระบวนการท างานขึ้นใหม่ ไม่ใช่แนวปฏิบัติแบบทั่วไป และตัวอย่างจากการแก้ปัญหาผู้ตกหล่นจากการส ารวจ
ของกองทุนสวัสดิการต าบลห้วยเตยข้างต้น เป็นสิ่งบ่งชี้ได้ว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพากลไกการท างานใน
ระดับชุมชนเข้ามาร่วมเป็นเครื่องมือส าคัญในการท างาน หรือกล่าวในทางกลับกันได้ว่า ไม่สามารถจะพ่ึงกลไก
การท างานตามล าพังของระบบราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 
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10.5 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 
 10.5.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้ง ต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย 

10.5.2 ความเป็นมา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพนทอง อ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่ 1 เดือนกันยายน 2552 ขึ้นทะเบียนไว้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รหัส 100178765 ปัจจุบัน
มีสมาชิก 1,978 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.5 ของประชากรในต าบลที่มีอยู่ 6,483 คน) แบ่งเป็นบุคคลทั่วไป 
1,330 คน, เด็ก/เยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) 329 คน, ผู้สูงอายุ 625 คน, ผู้ด้อยโอกาส 170 คน และผู้พิการ 
25 คน เป็นกองทุนที่ให้บริการสวัสดิการในด้านสังคม (เด็กแรกเกิด คลอดบุตร เจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาล คน
ด้อยโอกาส พิการ ผู้สูงอายุ การศึกษา และเสียชีวิต) ด้านเศรษฐกิจ (การพัฒนาอาชีพ) ด้านสนับสนุนชุมชน 
(สาธารณประโยชน์ ประเพณี/วัฒนธรรม) และด้านอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

จากการส ารวจข้อมูลปี 2558 พบว่า ประชาชนในชุมชนต าบลโพนทอง มีภาระหนี้สินจากการกู้เงิน
นอกระบบ จ านวน 293 ครัวเรือน (คิดเป็นร้อยละ 19.8 ของจ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ต าบล ซึ่งมีอยู่จ านวน 
1,480 ครัวเรือน) คิดเป็นเงิน 29,300,000 บาท หนี้ดังกล่าวเป็นหนี้เพ่ือการบริโภค สนับสนุนการประกอบ
อาชีพ ค่าเล่าเรียนหนังสือของบุตร และการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจ าวัน (รวมไปถึงการใช่จ่ายตามอิทธิพล
ของสังคมบริโภคนิยม) ในจ านวนนี้ร้อยละ 30.0 เป็นผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการของกองทุนในชุมชนที่มีดอกเบี้ยต่ า 
และมีรายได้จากการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่มีรายได้ผันผวนไปตามภาวะของการผันผวนของราคาทาง
การตลาด และร้อยละ 20.0 เป็นคนรับจ้างรายวัน และคนตกงาน รวมถึงคนไม่มีงานเป็นอาชีพ ในจ านวนนี้มี
สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลโพนทองอยู่ 76 ครัวเรือน เป็นหนี้อยู่จ านวน 17,500,000 บาท (คิด
เป็นร้อยละ 59.7 ของหนี้ที่ส ารวจ) 

10.5.3 การด าเนินกิจการ 
คณะกรรมการสวัสดิการกองทุนชุมชนต าบลโพนทอง ได้ประสานหารือร่วมกับสภาองค์กรชุมชนต าบล

โพนทองเพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการหนี้นอกระบบของสมาชิก โดยยึดหลักเร่งรัดจัดการผู้ที่มีความ
เดือดร้อนมากก่อนเป็นล าดับแรก ภายใต้การจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกกับองค์กรการเงินชุมชน  
ซึ่งมีองค์กรการเงินชุมชนที่มาร่วมในโครงการ ประกอบด้วย (1) สถาบันการเงินชุมชนบ้านโพนทอง (2) สถาบัน
การเงินชุมชนบ้านไร่ (หมู่ที่ 5) (3) สถาบันการเงินชุมชน (หมู่ที่ 4) (4) สถาบันการเงินชุมชน (หมู่ 6) (5) ธนาคาร
หมู่บ้าน (หมู่ 5) และ (6) ธนาคารหมู่บ้าน (หมู่ 6) โดยให้องค์กรการเงินของชุมชนเหล่านี้ประสานความร่วมมือ
และทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินสาขาศรีเชียงใหม่ เพ่ือซื้อหนี้และไถ่ถอน
โฉนดที่ดินจ านวน 76 ใบ ในวงเงินที่เป็นหนี้ 17,500,000 บาท มาไว้ที่องค์กรการเงินชุมชน แล้วให้สมาชิกที่
เป็นหนี้ผ่อนช าระต่อองค์กรการเงินชุมชน (ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 15.0 ต่อปี) อีกล าดับหนึ่ง 

การจัดการหนี้ข้างต้น เป็นการจัดการหนี้นอกระบบ หนี้ที่ท าให้ชุมชนมีความเดือดร้อนมาก แต่ในการ
ด าเนินงานโครงการจัดการหนี้นี้ ยังรวมเอาหนี้นอกระบบรายย่อย ที่มีวงเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท เข้ามาร่วม
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ในโครงการด้วย ซึ่งมีสมาชิกที่ร่วมในการจัดการตามโครงการนี้ 126 ราย คิดเป็นหนี้ร่วมจัดการทั้งสิ้น 
4,500,000 บาท การจัดการหนี้จ านวนนี้ให้องค์กรทางการเงินชุมชนเข้ามาแบกรับภาระเป็นเจ้าหนี้แทนนายทุน
เงินกู้นอกระบบ โดยมีเงื่อนไขว่าสมาชิกรายนั้น ๆ จะต้องมีผู้ค้ าประกัน 3 คน  

ในขณะเดียวกัน ก็จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิก (โดยเฉพาะผู้ที่มีหนี้สิน) 
สร้างรายได้ทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติม โดยประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล, เกษตรอ าเภอ, 
เกษตรจังหวัด, พัฒนาที่ดิน, ประมง, กรมการข้าว,ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุน
งานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของภาครัฐทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นเพ่ือร่วมกันสร้างรายได้เพ่ิม ลดรายจ่าย 
และค านึงถึงการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพยั่งยืน 

10.5.4 ผลความส าเร็จ 
(1) จากการร่วมกันจัดการหนี้นอกระบบโดยความร่วมมือของกองทุนสวัสดิการชุมชน องค์กรการเงิน

ชุมชน และสภาองค์กรชุมชนที่ร่วมกันด าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2560 สามารถไถ่ถอนหนี้จากแหล่ง
เงินกู้ของนายทุนนอกระบบมาเป็นองค์กรทางการเงินของชุมชน ได้ทั้ง 76 ราย (ไถ่ถอนโฉนดมาได้ทั้ง 76 ใบ) 
ในจ านวนนี้นับจนถึงปัจจุบัน สมาชิกที่เป็นหนี้สามารถไถ่ถอนโฉนดไปจากองค์กรการเงินชุมชนแล้ว 53 ราย 
คิดเป็นมูลหนี้ที่จัดการได้แล้ว 12,500,000 บาท เหลือที่อยู่ในระหว่างผ่อนช าระ 23 ราย 

ขณะเดียวกัน ผลจากการส่งเสริมการริเริ่มอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ ปรากฏว่าประชาชนใน
ชุมชน (รวมทั้งสมาชิกของกองทุนฯ) ได้สร้างกิจกรรมอาชีพแบบรายย่อย และแบบรวมกลุ่ม เป็นแขนงอาชีพที่
เพ่ิมขึ้นจากเดิมอย่างหลากหลาย เช่น กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงกบ กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์ 
กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ (ปลอดสารเคมี) รวมทั้งการแปรรูปผลผลิต เช่น ปล้าส้ม ปลาแดดเดียว ข้าวกล้องอินทรีย์ 
และการริเริ่มสร้างรายได้เพ่ิมรวมทั้งริเริ่มการจัดการตลาดแบบเครือข่าย 

(2) การสร้างความสามารถ ความส าเร็จของการจัดการหนี้นอกระบบของสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลโพนทอง เป็นผลมาจากการระดมทุนทางสังคม (Social Capital) ที่มีอยู่ ทั้งในความหมายของ 
“ทุนทางการเงินขององค์กรการเงินชุมชน” และการประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชน สภาองค์กรชุมชน องค์กรทางการเงินชุมชน (ซึ่งมีทั้งธนาคารหมู่บ้าน และสถาบันการเงินชุมชน
ในระดับหมู่บ้าน) เพ่ือร่วมกันเป็นกลไกส าคัญในการจัดการหนี้นอกระบบที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิก 
(และประชาชนที่เป็นผู้กู้รายอ่ืน ๆในต าบล) รวมทั้งการประสานการขอรับการสนับสนุนทางการเงินกับธนาคาร
ออมสิน เพ่ือซื้อหนี้และไถ่ถอนโฉนดมาไว้ที่องค์กรการเงินชุมชน (ปรับเปลี่ยนเจ้าหนี้) จ านวน 17,500,000 บาท 
(โฉนด 76 ใบ) ซึ่งเป็น “ความใหม่” ของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก (ประชาชนในชุมชน) และ
ของระบบการบริหารจัดการในระดับชุมชน (หมู่บ้าน) ต าบล และท้องถิ่น ที่ไม่เคยมีมาก่อน และเป็นการริเริ่มข้ึน
จากการท างานในองคาพยพของกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็น “องค์กรจัดตั้งของชุมชน” (Community-based 
Organizations: CBOs) ซึ่งไม่ใช่องค์กรหรือองคาพยพของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือท้องถิ่น 
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(3) กิจการเชิงรุกของกองทุนสวัสดิการชุมชน การจัดการหนี้นอกระบบของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลโพนทอง เป็นตัวอย่างของการขยายกิจการของการดูแลสวัสดิการต่อสมาชิกของชุมชน จาก “งานเชิงรับ”  
ที่มีต่อการดูแลเป็นบริการตามกรอบกิจการ แต่ละประเภทที่มีโดยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ
ชุมขน ไปสู่ “กิจการเชิงรุก” ที่จัดการต่อประเด็นความเดือดร้อนของสมาชิก ที่ไม่ใช่เรื่องของสวัสดิการสังคม 
แต่เป็นเรื่องของการจัดการเศรษฐกิจ-การเงิน-คุณภาพชีวิตโดยรวม ด้วยการริเริ่มสร้างความร่วมมือกับองค์กร
อ่ืน ๆ ทั้งในระดับชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรสนับสนุนของภาครัฐ (รวมทั้งธนาคารของรัฐ) 

(4) ความสามารถของการจัดการขององค์กรชุมชน การจัดการหนี้นอกระบบตามโครงการความร่วมมือ
ข้างต้น คิดเป็นผลความส าเร็จเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 60.0 ของหนี้นอกระบบที่มีอยู่ในพ้ืนที่ต าบล (จากข้อมูล
การส ารวจ ปี พ.ศ. 2558) นอกจากนั้นเมื่อไถ่ถอนหนี้มาไว้ที่องค์กรการเงินชุมชนแล้วให้สมาชิกผ่อนช าระหนี้
ต่อ ปรากฏว่าสามารถไถ่ถอนโฉนดได้ (ปลดหนี้ได้) 53 ราย (ในจ านวน 76 ราย) คิดเป็นร้อยละ 69.7 ซึ่งเป็น
การยืนยันได้ว่าการจัดการตนเองโดยระบบชุมชน เป็นเครื่องมือที่สร้างความส าเร็จในการจัดการหนี้ได้ดีกว่า
การปล่อยให้ชุมชนไปก่อหนี้ของตนเองกับแหล่งเงินทุนตามล าพัง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเงินกู้แบบทุนเอกชน 
หรือแหล่งเงินกู้นอกระบบ) และเป็นกระบวนการที่ควรจะได้มีการพัฒนาเป็นเครื่องมือและเป็นส่วนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาหนี้สิน เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชนฐานรากต่อไป 

(5) การจัดการหนี้แบบ “กึ่งระบบ” กรณีความส าเร็จของการจัดการหนี้นอกระบบของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลโพนทอง ที่ไถ่ถอนหนี้จากที่เป็นหนี้กับนายทุนเงินกู้เอกชน (เงินกู้นอกระบบ) มาจัดการโดยองค์กร
การเงินชุมชน (ซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินที่บริหารงานโดยธนาคาร) ร่วมกับธนาคารของรัฐในที่นี้ คือ ธนาคารออม
สิน ถือได้ว่าเป็นการจัดการแบบ “กึ่งระบบ” ระหว่างกลไกของระบบธนาคารกับระบบงานขององค์กรการเงิน
ชุมชน (ปัจจุบันมีการตรากฎหมายขึ้นรองรับ แต่มีแบบแผนการจัดการแบบองค์กรชุมชน) 

(6) การปรับวิถีของการก่อหนี้ การจัดการหนี้นอกระบบส าหรับหนี้รายย่อยจ านวน 126 ราย ที่เปลี่ยน
จากการกู้แบบเอกชน ไม่มีผู้ค้ าประกัน มาเป็นการกู้เงินขององค์กรการเงินชุมชน โดยมีผู้ค้ าประกัน 3 คน เป็น
ผลส าเร็จได้นั้น กล่าวได้ว่าเป็นการจัดระบบการก่อหนี้ที่มีคุณภาพมากข้ึน เป็นการเปลี่ยนระบบจากการก่อหนี้
ที่เป็นไปตามอิสระของผู้กู้ เป็นการหารือ แสดงเหตุผลถึงความจ าเป็น และความเป็นไปได้ของการผ่อนช าระคืน
ต่อผู้ค้ าประกัน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือกลั่นกรองความจ าเป็น หรือความเหมาะสมในการก่อหนี้ของผู้กู้ 
(โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ที่เป็นการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค ไม่ใช่หนี้สินที่เกิดจากการลงทุนทางเศรษฐกิจ ) ซึ่งเป็น
เรื่องที่ผู้กู้จะค านึงถึงความจ าเป็นที่จะใช้จ่าย (ไปก่อน) โดยไม่ค านึงถึงความส าคัญ/ความเป็นไปได้ในการช าระคืน 
 
10.6 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 10.6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้ง ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 
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10.6.2 ความเป็นมา 
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 มีสมาชิก 3,500 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 ของประชากรที่มีอยู่

จ านวน 6,717 คน และครอบคลุมจ านวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน  
ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมโดยพ้ืนฐานประการส าคัญของต าบลคลองหินปูน ที่กองทุนสวัสดิการ

ชุมชนได้น าเอาความเป็นองค์กรชุมชนเข้าไปช่วยแก้ไข คือ ความเป็นผู้เดือดร้อนเรื่องที่ดินท ากิน 731 ครอบครัว 
และท่ีอยู่อาศัย 202 ครอบครัว รวม 920 ครอบครัว 

10.6.3 การด าเนินกิจการ 
(1) ก่อนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
- ปี พ.ศ. 2547 ชาวบ้านหมู่ 6 ของต าบลคลองหินปูน ได้รวมตัวกันจัดท าข้อมูลชุมชน (ศูนย์ข้อมูลชุมชน) 

จึงท าให้รู้ว่ามีประชาชนจ านวน 48 ครัวเรือนที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่ท ากิน จึงได้จัดตั้งกองทุนแก้ปัญหาที่ดิน
ต าบลคลองหินปูนขึ้น 

- พ.ศ. 2548 แกนน ารวบรวมชาวบ้าน 20 ราย เพ่ือขอเจรจาต่อรองเช่าที่ดินกับนายทุน มีการจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (หน่อไม้ฝรั่ง) เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพของตนเอง  

- พ.ศ. 2549-2550 มีการพัฒนาพ้ืนที่แก้ไขปัญหาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการระดมการออมทรัพย์
เพ่ือจัดตั้งเป็นองค์กรทางการเงินชุมชน และพัฒนาเป็นสถาบันการเงินของชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งมีสมาชิกกว่า 
800 คน มีเงินทุนสะสมมากกว่า 6 ล้านบาท มีการเจรจาเจ้าของที่ดินที่ครอบครองสิทธิ์ที่ดินตามเอกสารสิทธิ์ 
สปก.4-01ก เพ่ือขอซื้อที่ดินกลับคืนมาสู่เกษตรกร 

(2) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
- พ.ศ. 2551 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล โดยเริ่มแรก 9 หมู่บ้าน จ านวน 385 คน พร้อมกันนั้น 

ก็มีจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ซึ่งท าให้มีการรวมกลุ่มองค์กรของชุมชนเข้าร่วม 44 กลุ่ม 16 หมู่บ้าน สภาองค์กร
ชุมชนจึงเป็นกลไกเชื่อมโยงชุมชนหมู่บ้าน โดยมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกลไกในงานด้านสวัสดิการ จึงท าให้
การจัดการปัญหาที่ดินท ากินทั้งต าบล 16 หมู่บ้าน มีการเชื่อมโยงกับปัญหาในที่อ่ืน ๆ รวมเป็นภาพรวมของ
ปัญหาจังหวัด 

- พ.ศ. 2552 แก้ไขปัญหาที่ดินในทางปฏิบัติ อีก 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 4, 11 รวมกับพื้นท่ีเดิมคือ หมู่
ที ่6 รวมเป็น 4 หมู่บ้าน และเริ่มน าระบบ GIS (Geographic Information System) มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ที่ดิน   

- พ.ศ. 2553-2554 แก้ไขปัญหาที่ดินทั้งต าบลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท าหนังสือขอใช้
ที่ดินกับ สปก. และเจรจากับหัวหน้าปฏิรูปที่ดิน จัดตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาที่ดินต าบล จัดตั้ง “กองทุนที่ดิน” 
เป็นทุนภายในในการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินของตนเอง จัดตั้ง “สหกรณ์การเกษตร” เพ่ือเช่าที่ดินกับเจ้าของ
ที่ดิน มีแผนการรังวัดแปลงที่ดินทุกหมู่บ้าน และลงระบบ GIS 

10.6.4 ผลความส าเร็จ 
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(1) ผลของการจัดตั้งองค์กรชุมชนเป็นกลไกการท างานที่ต่อเนื่องภายใต้การท างานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน สภาองค์กรชุมชน กองทุนที่ดิน/ ที่อยู่อาศัย กองทุนหมู่บ้าน ประชารัฐ 9 และหมู่บ้านพอเพียง ร่วมเป็น
พันธมิตรแบบหุ้นส่วนในการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการน าเอาเครื่องมือ เทคโนโลยี การจัดตั้งกองทุนที่ดิน 
และสหกรณ์การเกษตร ท าให้มีการแก้ปัญหาที่ดินท ากินและการอยู่อาศัยโดย (1) แบ่งปันที่ดินขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้มาให้ชุมชนใช้ประโยชน์จ านวนกว่า 300 ไร่ จากที่ดิน 800 ไร่ (2) เช่าที่ดินธนารักษ์ จ านวน 
22 ไร่ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ท ากินให้กับสมาชิกจ านวน 28 ครัวเรือน และพัฒนาที่อยู่อาศัย 60 ครัวเรือน 

(2) ความใหม่-นวัตกรรม ความส าเร็จของการแก้ปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลคลองหินปูน เป็นความส าเร็จของการท างานร่วมเป็น “การท างานแบบกลุ่มองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใน
ระดับชุมชน” (Community-based Organization) และเป็นการท างานที่มีแบบแผนเชิงการจัดการแบบ
เครือข่ายพันธมิตรที่รวมองค์กรที่มีปัญหาเดียวกัน ใกล้เคียงกัน มีความเกี่ยวโยงกัน มาร่วมจัดการร่วมกัน ซึ่งเป็น
ผลของการมี “สภาองค์กรชุมชน” ที่ท าหน้าที่เป็นตัวประสานหรือเป็น “องค์กรแบบแกนประสานการจัดการ” 
(Backbone Organization) ที่ท าให้เกิดการท างานแบบขบวนเครือข่าย และน ามาซึ่งข้อมูล ความรู้ และการใช้
ประโยชน์ของเครื่องมือและเทคโนโลยีในการรองรับการแก้ปัญหา เช่น GIS การจัดตั้งกองทุนที่ดิน การจัดตั้ง
สหกรณ์การเกษตร การแบ่งเช่าพื้นท่ี และการใช้ประโยชน์พื้นที่ ฯลฯ 

(3) ผลต่อการเปลี่ยนแปลง ผลของการรวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กร แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งก่อตั้งองค์กรขึ้นเป็นเครื่องมือระหว่างการด าเนินงาน ภายใต้การท างานร่วมกันเป็นขบวนของ
สภาองค์กรชุมชนและเครือข่าย ที่ท าให้การแก้ปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยของต าบลคลองหินปูนประสบ
ความส าเร็จ ได้ส่งผลท าให้เป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่ได้รับการยอมรับส่วนราชการทั้งจังหวัด ที่ดิน และป่าไม้ 
(การจัดสรรที่ดิน สปก.) ท าให้มีความตื่นตัวจากประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง และน าไปสู่ขยายพ้ืนที่ไปอีก 23 ต าบล 
ในจังหวัดสระแก้ว 
 
10.7 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 
 10.7.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้ง ต าบลหนองม่วง อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

10.7.2 ความเป็นมา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองม่วง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551 ปัจจุบันมีสมาชิก 

6,020 คน จาก 14 หมู่บ้าน ด้วยสภาพทางภูมินิเวศของต าบลหนองม่วงมีสภาพเป็นที่ราบลาดเทไปทางทิศ
ตะวันออกสู่ประเทศกัมพูชา สภาพพ้ืนดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ า มีปริมาณน้ าฝนน้อย ส่งผลต่อผลผลิต
ทางการเกษตรและรายได้ท่ีไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 

10.7.3 การด าเนินกิจการ 
ปี พ.ศ. 2558 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองม่วง จึงได้ริเริ่มงานการพัฒนากลุ่มอาชีพ เพ่ือสร้าง

รายได้เพ่ิมให้ครัวเรือนของสมาชิก โดยการลงทุน “ร้านค้าชุมชน” เพ่ือให้สมาชิกน าผลิตผลต่าง ๆ ทั้งผลผลิต
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ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหารส าเร็จรูป ฯลฯ มาวางจ าหน่าย โดยคิดค่าเช่าในราคาถูก โดยกองทุน
สวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนได้ลงทุนสร้างร้านค้าชุมชน โดยเงินลงทุน 200,000 บาท แบ่งเป็น  
“แผงค้า” จ านวน 15 แผง โดยคิดค่าเช่าวันละ 10 บาท/แผง เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร (กองทุนฯ 
น ารายได้นี้เป็นรายได้สมทบของกองทุนฯ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมแผง และใช้จ่ายในงานพัฒนาด้านอ่ืน ๆ) 
ต่อมาสภาองค์กรชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัดท าซุ้มขายสินค้าอีกเป็นเงิน 80,000 บาท 

จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ร้านค้าชุมชนของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองม่วง มีสมาชิกมาเช่า
ขายของจ านวน 40 ราย (ครัวเรือน) จากการประเมินเบื้องต้น แต่ละแผงสามารถขายสินค้าได้ประมาณ 500 บาท
ต่อแผง และคิดเป็นยอดขายของร้านค้าชุมชนโดยรวมประมาณ 520,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น าไปสู่
การสร้างเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ขึ้นในชุมชน 

พร้อมกันนี้เมื่อผลผลิตของเกษตรกร มีช่องทางในการสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
หนองม่วง จึงได้ส่งเสริมเรื่องการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกจ านวน 20 ครัวเรือน ในเรื่องการเลี้ยงสุกร ไก่ ปลา 
และจิ้งหรีด โดยมีเงินกองทุนสนับสนุนกู้ยืมไปสร้างอาชีพในวงเงิน 3,000-30,000 บาทต่อราย ซึ่งมีสมาชิก
ได้รับการสนับสนุนเพ่ืองานในการสร้างอาชีพนี้ไปแล้วจ านวน 128 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท 

10.7.4 ผลความส าเร็จ 
(1) จากการริเริ่มงานร้านค้าชุมชนทั้ง 40 แผงข้างต้น ได้ท าให้เกิดการไหลเวียนของการใช้จ่ายและวงจร

เศรษฐกิจในชุมชนขึ้น โดยร้านค้าชุมชนจะสร้างยอดขายประมาณ 520,000 บาท/เดือน (หรือ 6,240,000 บาท 
ต่อปี) ในจ านวนนี้จะเป็นรายได้ของแต่ละครอบครัวที่เช่าแผง ประมาณ 13,000 บาทต่อเดือน และยังเป็น
ช่องทางของการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเจ้าของผลผลิต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกบางส่วนที่ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพและมาร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ ) อีกล าดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
หนองม่วง ก็มีรายได้จากการเช่าแผงค้าจ านวน 40 ร้านในราคาวันละ 10 บาท คิดเป็นรายได้ 10,400 บาทต่อ
เดือน (124,800 บาทต่อปี) 

(2) ความใหม-่ความสามารถ การริเริ่มการจัดการเศรษฐกิจด้วยการลงทุนสร้างร้านค้าชุมชนและแบ่งเป็น
แผงค้าให้สมาชิกใช้เป็นช่องทางการตลาดของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองม่วง เป็นนวัตกรรมสังคมที่
สร้างสรรค์เป็นความใหม-่ความสามารถที่สร้างความส าเร็จในการจัดการปัญหาทางเศรษฐกิจ ทั้งสร้างเศรษฐกิจ
ขึ้นใหม่ของชุมชนและสร้างรายได้ขึ้นใหม่ของสมาชิก ด้วยการจัดการขององค์กรจัดตั้งของชุมชน เป็นมิติของ
นวัตกรรมสังคมที่ขยายกรอบการจัดการงานสวัสดิการจากงานแบบช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงิน การแนะน า
ข้อมูล ทักษะ และความรู้ ไปสู่การสร้างร้านค้าชุมชน ให้เป็นสายพานของการจัดการสนับสนุนงานเศรษฐกิจ
และสร้างรายได ้

(3) ผลต่อการเปลี่ยนแปลง การสร้างสายพานของการจัดการเศรษฐกิจที่ครบวงจรตั้งแต่การสนับสนุน
ข้อมูล ทักษะ และความรู้ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนทางการเงินทั้งในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ 
เงินกู้ยืม และการให้เช่าแผงค้าในราคาถูก เป็น “ตัวแบบของกระบวนการจัดการ” (Process Model) ที่ริเริ่ม
ขึ้นเป็นการริเริ่มเบื้องต้นของการจัดการสวัสดิการเชิงรุกของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองม่วง 



44 
 

 
10.8 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
 10.8.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้ง ต าบลดงดินแดง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

10.8.2 ความเป็นมา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดงดินแดง รหัสกองทุนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(พอช.) คือ 100154400 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 (ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563) มีสมาชิกจ านวน 
608 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 ของจ านวนประชากรต าบล (ท่ีมีอยู่จ านวน 4,653 คน) แบ่งเป็นบุคคลทั่วไป 271 
คน, เด็ก/เยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) 136 คน, ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 190 คน, ผู้ด้อยโอกาส 3 คน,  
ผู้พิการ 5 คน และอ่ืน ๆ 3 คน เป็นกองทุนที่บริการงานสวัสดิการชุมชนทุกประเภท ยกเว้น หมวดที่อยู่อาศัย 
มีตัวเลขของเงินกองทุนสะสม จ านวน 2,776,329.89 บาท  

ต าบลดงดินแดอยู่ห่างจากตัวอ าเภอ 15-30 กิโลเมตร และการสัญจรยังล าบากเนื่องจากถนนส่วนใหญ่
ยังเป็นถนนลูกรัง เป็นพ้ืนที่ขาดแคลนแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ซึ่งสมาชิกท าอาชีพเกษตร ประกอบกับไม่มีเงินทุน 
ในการลงทุนทางการเกษตร ผลผลิตทางเกษตรได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงท าให้มีปัญหาเรื่องหนี้สินภาคครัวเรือนและ
เป็นหนี้นอกระบบ จากการกู้เงินเอกชนจากแหล่งภายนอกชุมชน และเป็นที่มาของการริเริ่มงานสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

10.8.3 การด าเนินกิจการ 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลดงดินแดง ประสานงานกับกลุ่มองค์กรในชุมชนเพ่ือสร้างความร่วมมือ

แก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน โดยเบื้องต้นได้น าเงินของกองทุนฯ ไปฝากกับ “วิสาหกิจธนาคารหมู่บ้านหน่วย
ประคอง” (น าเอาธนาคารหมู่บ้านไปจดทะเบียนวิสาหกิจ) และด าเนินตามแนวพระราชด าริบ้านหน่วยประคอง 
โดยให้วิสาหกิจชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก เป็นโครงการต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) ไม่ว่าจะเป็น การเจาะบ่อบาดาลเพ่ือท าการเกษตร 
การเกษตรแบบระบบน้ าหยดเพ่ือเป็นการประหยัดน้ า การใช้พลังแสงอาทิตย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และฮอร์โมน 
ในขณะเดียวกันก็ประสานให้มีบริการเงินกู้ยืมเพ่ือไปจัดการงานเศรษฐกิจ-อาชีพต่าง ๆ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
6 ต่อปี เช่น (1) ลงทุนสร้างระบบน้ าด้วยการเจาะบ่อบาดาล 56 ราย 87 บ่อ เป็นเงิน 4,350,000 บาท (2) ลงทุน
ในการประกอบอาชีพ เช่น ปลูกอ้อย,มันส าปะหลัง 54 ราย เป็นเงิน 4,960,000 บาท ค้าขาย 15 ราย เป็นเงิน 
450,000 บาท ปลูกพืชระยะสั้น 11 ราย เป็นเงิน 290,000 บาทเลี้ยงสัตว์ (หมู, ไก่, จิ้งหรีด) 4 ราย เป็นเงิน 
60,000 บาท อู่ซ่อมรถ  1 ราย เป็นเงิน 500,000 บาท เฟอร์นิเจอร์ไม้ 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท (3) การกู้
เพ่ือการศึกษา 1 ราย เป็นเงิน 50,000 บาท (4) การกู้ยืมเพ่ืออยู่อาศัย-สร้างบ้าน 28 ราย เป็นเงิน 2,055,000 บาท 

การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เพ่ือให้สมาชิกสามารถใช้หนี้นอกระบบ (เป็นส่วนใหญ่) ได้ 
ในการนี้สมาชิกจะต้องสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นรายปี ปีละ 365 บาท (กองทุนฯ น าไปฝากยัง
วิสาหกิจ และ/หรือธนาคารหมู่บ้าน เพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับกู้ยืมต่อ) พร้อมกันนั้น สมาชิกผู้กู้ยืมในการ
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ลงทุนด้านเศรษฐกิจ จะต้องเข้าโครงการออมเงินวันละ 10 บาทกับธนาคารหมู่บ้าน (เดือนละ 300 บาท) เพ่ือ
สร้างเป็นหลักประกันในการช าระคืนเงินกู้ 

10.8.4 ผลความส าเร็จ 
(1) การด าเนินงานตามโครงการร่วมมือข้างต้น ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก ในโครงการ 

ดีขึ้นกว่าเดิม อันเนื่องมาจากการจัดการระบบน้ า ท าให้สมาชิกจ านวน 53 ครัวเรือน (ที่มีการจัดเก็บข้อมูล)  
มีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้นกว่าเดิม มีรายได้โดยเฉลี่ย 20,000 บาท/ครัวเรือนโดยประมาณใน
จ านวนนี้มีสมาชิกของกองทุนสวัสดิการจ านวน 14 ราย สามารถปลดหนี้จากการกู้เงินเอกชนนอกพ้ืนที่ (เงินกู้
นอกระบบ) เป็นเงิน 1,412,500 บาท 

(2) ความใหม-่ความสามารถ ความส าเร็จของการด าเนินงานที่สร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้
ของครัวเรือนข้างต้นที่ดีขึ้นกว่าเดิม (เฉพาะจ านวน 53 รายที่มีการเก็บข้อมูลที่มีรายได้ต่อครัวเรือน 20,000 บาท
ต่อเดือนโดยประมาณ) นั้น เป็นรายได้ที่มากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของต าบลหนองม่วง (จากข้อมูลของ 
จปฐ. โดยกรมการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ. 2562) ที่อยู่ในระดับ 14,768 บาทต่อเดือน และหากเปรียบเทียบจาก
การผลิตที่ต้องเผชิญกับสภาวะความแล้ง ไม่มีน้ า และผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีเสถียรภาพก่อนหน้านี้ รวมทั้ง
ความสามารถปลดหนี้ไปได้อีก 14 ราย ก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่สามารถแก้ปัญหารายได้ทางเศรษฐกิจให้ลุล่วงไป
ได้อย่างชัดเจน 

ความส าเร็จ-ความสามารถท่ีแก้ปัญหาได้ข้างต้น ถือได้ว่าเป็นผลงานของการท างานแบบรวมกลุ่ม เป็น
ผลงานของการด าเนินงานขององค์กรชุมขนในระดับฐานรากท่ีแสดงความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง เป็นความ 
สามารถและเกิดการพ่ึงพาตนเองที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชน
กับธนาคารหมู่บ้าน ที่รวมสรรพก าลัง รวมทรัพยากรทางการเงิน-การงานเข้าด้วยกัน รวมการจัดหลายแบบที่
เป็นแนวนโยบายของภาครัฐ ไปรวมศูนย์จัดการเพ่ือมุ่งสู่การแก้ปัญหาของสมาชิก -ตัวอย่างของการน าเอา
ธนาคารหมู่บ้านไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน การน าเอาเงินสะสมของกองทุนสวัสดิการชุมชนไปฝากเป็น
เงินทุนส าหรับปล่อยกู้สมาชิกให้กับวิสาหกิจธนาคารหมู่บ้าน รวมทั้งการน าเอากลไกการออมเงินมาช่วยเป็น
เครื่องมือในการสร้างหลักประกันการช าระคืน  

เป็นตัวอย่างของความส าเร็จที่มาจากทั้ง (1) การบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรขององค์กรชุมชน 
(ระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชนกับกองทุนหมู่บ้าน) (2) การปรับใช้ทรัพยากรทางการเงินของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่โดยหลักการจะเป็นทรัพยากรที่ใช้จ่ายแบบเชิงรับ (จ่ายต่อเมื่อมีการเจ็บป่วยหรือตาย ในรูปแบบของ
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการเพ่ือการต่าง ๆ) ไปรวมเป็นทรัพยากรทางการเงินเพ่ือน าไปใช้ส าหรับการลงทุนในการ
ประกอบอาชีพโดยผ่านการบริการของวิสาหกิจธนาคารหมู่บ้าน ไปใช้เป็นปัจจัยส าหรับการผลิตทางเศรษฐกิจ 
พร้อม ๆ กับปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการเกษตรในชุมชน (จากตัวเลขของการปล่อยกู้เพ่ือการต่าง ๆ  ข้างต้น  
คิดเฉพาะรายการใน 2 กรณีนี้ จะเป็นเงินทั้งสิ้น 10,570,000 บาท จากวงเงินที่ปล่อยกู้ทั้งสิ้น 12,675,000 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 83.4 ของวงเงินปล่อยกู้โดยรวมของชุมชน) ซึ่งเป็นการกู้ยืมเพ่ือการลงทุนทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนโดยตรง ไม่ใช่การกู้ยืมไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคโดยทั่วไป 
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(3) ผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความส าเร็จ-ความสามารถที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มด าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลดงดินแดง และ/หรือวิสาหกิจธนาคารหมู่บ้านหน่วยประคองข้างต้น เป็นตัวอย่างของการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมในระดับชุมชน ที่สร้างสรรค์ความใหม่หรือนวัตกรรมสังคมทั้งในเรื่องของ (1) การ
แก้ปัญหารายได้ทางเศรษฐกิจ และหนี้สินภาคครัวเรือน (2) การท างานแบบบูรณาการขององค์กรชุมชน และ
การรวมสรรพก าลังและทรัพยากรเข้าด้วยกันของชุมชน การจัดการงานส่งเสริมอาชีพกับงานแหล่งน้ า การให้กู้
กับการออมเพ่ือเป็นหลักประกันช าระคืน ฯลฯ นับได้ว่า “ต้นแบบ” ที่ควรจะขยายไปสู่การจัดการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  

การสร้างมิติของการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญของผลงานนี้ คือ เรื่องของการจัดการเงินกองทุนของ
ชุมชน ให้เป็นการกู้ยืมเพ่ือการลงทุนทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ของชุมชนโดยตรงของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลดงดินแดง และวิสาหกิจธนาคารหมู่บ้าน ซึ่งเป็นมิติที่ต่างไปจากการจัดการเงินของกองทุน
สนับสนุนภาครัฐโดยทั่วไป (โดยเฉพาะกรณีของกองทุนหมู่บ้านและพัฒนาชุมชนเมือง) ที่ไม่ท าให้ครัวเรือน
น าไปใช้จ่ายเพ่ือปรับปรุงธุรกิจ และการผลิตเศรษฐกิจที่มีอยู่ แต่จะไปใช้จ่ายเป็นค่าใช้เพ่ือการบริโภค ซึ่งไม่ท า
ให้เกิดการสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
 
10.9 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 10.9.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้ง ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

10.9.2 ความเป็นมา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบัน มีสมาชิก 4,118 คน (ประชากรในต าบล 17,539 คน) มีเงินกองทุนสะสม
จนถึงปัจจุบัน 14,328,280.76 บาท เป็นกองทุนที่จัดบริการสวัสดิการ 9 ประเภท ได้แก่ (1) สวัสดิการเก่ียวกับ
เด็กแรกเกิด/คลอดบุตร (2) สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/ รักษาพยาบาล (3) สวัสดิการผู้สูงอายุ (4) สวัสดิการ
กรณีเสียชีวิต (5) สวัสดิการเพ่ือการศึกษา (6) สวัสดิการคนด้อยโอกาส/ คนพิการ (7) สวัสดิการเพ่ือพัฒนา
อาชีพ (8) สวัสดิการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และ (9) สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

ความเป็นมาของการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านส้อง ด้านหนึ่ง เป็นผลมาจาก
การริเริ่มของแกนน าอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดบ้านส้องที่มีผลงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยรวบรวม
อาสาสมัครในชุมชน จ านวน 150 คน เป็นจิตอาสาไปท างานร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน 
เพ่ือเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 เมื่อส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาคมกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รณรงค์ให้มีการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน แกนน าอาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดบ้านส้อง และกองทุนเกษตรต าบลบ้านส้อง 
จึงได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านส้อง พร้อมกับได้รับการสมทบเงิน จ านวน 
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54,750 บาท จากการระดมของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลต่าง ๆ โดยการประสานงานของสมาคมกองทุน
สวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี พ.ศ. 2554 

10.9.3 การด าเนินกิจการ 
การริเริ่มการก่อตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งจากทุนของการรวมกลุ่มที่มีอยู่แล้ว เช่น แกนน าอาสาสมัคร

ต่อต้านยาเสพติด กองทุนการเกษตร และการสนับสนุนจากองค์กรชุมชนจากภายนอกพ้ืนที่ต าบลบ้านส้อง  
จึงท าให้แหล่งรายได้ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านส้อง มีที่มาแบบการสมทบ 4 ขา ประกอบด้วย 
(1) การสมทบจากสมาชิก (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และ (4) องค์กร
และเครือข่ายสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น บุคคลทั่วไป บริษัท ร้านค้า องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงาน
ทั้งในและนอกพ้ืนที่ต าบลบ้านส้อง ซึ่งมีมากถึง 137 ราย โดยที่รายการสมทบของขาที่สี่นี้ยังคงด ารงอยู่จนถึง
ปัจจุบัน โดยจะเห็นได้จากสัดส่วนของแหล่งที่มาของกองทุนฯ ตามตัวเลขของปี 2562 ประกอบไปด้วย 

- การสมทบจากสมาชิก      จ านวน 1,312,175 บาท 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน 500,000 บาท 
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)    จ านวน 1,008,384 บาท 
- องค์กรและเครือข่ายสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 348,200 บาท 
ด้วยการน าเอาทุนจากภาคส่วนอ่ืนทั้งในและนอกพ้ืนที่ชุมชนของเทศบาลต าบลเข้ามาร่วมเป็นรายได้

หรือเป็นทุนส าหรับการจัดการสวัสดิการข้างต้น จึงน าไปสู่การประสานงานการด าเนินงานความร่วมมือในการ
บริหารงานสวัสดิการชุมชน ที่เป็นการบูรณาการงานตามหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งในการเรียกขานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านส้อง จะเรียกว่า เป็น “ทฤษฎีขาก้ิงกือ” ประกอบด้วย ขาก้ิงกือส่วนที่ 1 การ
ระดมเงินทุนจากบริษัท ห้างร้าน เครือข่ายภาคประชาชน และการเปิดรับการบริจาค ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือจัดหา
รายได้สมทบ ขากิ้งกือส่วนที่ 2 ประสานความร่วมมือจากภาครัฐ และองค์กรสนับสนุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการงานด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือให้วิสากิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสมทบรายได้ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงสระพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนาการจัดการทางการตลาด
สินค้าชุมชน และกิ้งกือส่วนขาที่ 3 เป็นการด าเนินงานตามกลไกบริการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต าบลบ้านส้อง ที่จะร่วมมือกับแกนน าชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ดูแล ติดตาม ประสานงานการบริการต่าง ๆ ให้สมาชิก 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยประสานร่วมกับผู้น าท้องที่ 

10.9.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ด้วยแหล่งที่มาของรายได้ที่มีส่วนผสมของขาที่ 4 ตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น จึงท าให้ลักษณะของ

การด าเนินงานต่าง ๆ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านส้องมีความต่างไปจากกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนโดยทั่วไป ที่จะมีส่วนผสมของรายได้เพียง 2 หรือ 3 ขา จึงเป็นความส าเร็จในเชิงคุณภาพที่น าไปสู่ความ
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มั่นคงในแหล่งรายได้ที่จะน าไปใช้จ่ายบริการสวัสดิการ ยิ่งไปกว่านั้นยังได้มีการพัฒนากระบวนการของการ
ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนในด้านการจัดการเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการจัดการด้านสวัสดิการ 

(2) ความใหม่-ความสามารถ ความส าเร็จจากการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบล
บ้านส้องข้างต้นได้สร้างความใหม่-ความสามารถ หรือนวัตกรรมสังคม เป็นนวัตกรรมการจัดการ (Process 
Innovation) 2 เรื่องด้วยกัน คือ 1) การพัฒนาแหล่งรายได้ที่เป็นแหล่งอ่ืนให้เป็นขาที่ 4 ของการสมทบ และ
สร้างสรรค์ให้เป็นกิจกรรมสร้างรายได้แบบเป็นงานประจ าปี ด้วยการปรับกิจกรรมเป็นการรับบริจาคเพ่ือการ
กุศล เช่นเดียวกับงานท าบุญบริจาค กฐิน ผ้าป่า ที่ชุมชนมีความคุ้นเคยในทางปฏิบัติ 2) การประสานความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่น เพ่ือร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น ให้มีรายได้เพ่ิมจากการประกอบการ
วิสาหกิจเพ่ือการต่าง ๆ และสามารถจะสมทบเป็นแหล่งรายได้ให้กับกองทุนฯ 

(3) ผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความส าเร็จของของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านส้องข้างต้น 
เป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ที่จะส่งผลในเชิงบวกต่อการท างานเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) 
รัฐในระดับท้องถิ่น (เทศบาลต าบลบ้านส้อง) และองค์กรชุมชน (กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านส้อง) 
ทั้งนี้ก็เพราะว่า ความส าเร็จที่บรรลุในการบริการสวัสดิการ และรายได้ที่เพ่ิมข้ึนการส่งเสริมความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจต่อสมาชิกของกองทุนฯ แท้ที่จริงก็คือ การบรรลุในการบริการสวัสดิการและการ
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในปกครองของเทศบาลต าบลบ้านส้อง และเป็นบุคคลในเป้าหมายของส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านส้อง 

ดังนั้น ความส าเร็จในผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงานข้างต้น จะมีผลต่อการประสานงานและ
บูรณาการงานร่วมกันขององค์กรต่าง ๆ ในระดับชุมชนและท้องถิ่นให้มีความชัดเจน มีความร่วมมือที่แนบแน่น
มากขึ้นในล าดับต่อไป 
 
10.10 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 10.10.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ที่ตั้ง เทศบาลต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

10.10.2 ความเป็นมา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลฉวาง อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 

พฤษภาคม 2554 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) มีสมาชิก 1,859 คน มีเงินกองทุนสะสม 5,687,822.40 บาท 
จัดบริการสวัสดิการสังคมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ สนับสนุนชุมชน 
และการบริหารจัดการ โดยมีรายการต่าง ๆ 13 ประเภท ได้แก่ สวัสดิการคลอดบุตร , สวัสดิการเจ็บป่วย, 
สวัสดิการเสียชีวิต, สวัสดิการผู้สูงอายุ, สวัสดิการการศึกษา, สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส, สวัสดิการพัฒนาอาชีพ, 
สวัสดิการประเพณีวัฒนธรรม, สวัสดิการสาธารณประโยชน์, สวัสดิการภัยพิบัติ, สวัสดิการที่อยู่อาศัย, สวัสดิการ
คนท างาน, และสวัสดิการฝากเงินออมครบ 5 ปี 
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ประเด็นปัญหาที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลฉวาง ได้น ามาพิจารณาร่วมในการจัดการ
สวัสดิการ คือ ประชากรส่วนใหญ่ (และสมาชิกของกองทุนฯ) มีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไป มีรายได้น้อยและ 
ไม่มั่นคง ไม่สามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐ และหลักประกันอ่ืน ๆ ได้ครบถ้วน ประกอบกับในพ้ืนที่ของ
เทศบาลต าบลฉวาง มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านวังม่วง เพ่ือจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกได้อีก
ส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถจัดสวัสดิการได้ครอบคลุมให้กับประชากรในชุมชนได้ครบถ้วน จึงพัฒนางานร่วมกัน
เป็นความร่วมมือกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านวังม่วง เพ่ือให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลฉวาง 
ขยายงานบริการให้กว้างออกไป 

10.10.3 การด าเนินกิจการ 
(1) การพัฒนาระบบประสิทธิภาพการท างาน การบริหารงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล

ต าบลฉวาง มุ่งเน้นการยึดหลักธรรมมาภิบาล มีการบริหารโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยต่อสาธารณะ มีช่องทาง
รับฟังความเห็น มีการจัดท ารายรับ-รายจ่าย การจ่ายสวัสดิการแต่ละประเภท เงินคงเหลือของกองทุน แสดง
เอกสาร รายงาน และกราฟข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงระบบบัญชีของกองทุน เพ่ือสร้างความเชื่อถือให้มีต่อระบบการ
ท างานขององค์กรชุมชน รวมทั้งเพ่ิมก าลังคนจากคนรุ่นใหม่เข้าไปสานต่อการท างาน 

(2) การพัฒนาสร้างความร่วมมือเพ่ือระดมรายได้ ทรัพยากร และการบริการสวัสดิการ การขยายความ
ร่วมมือเพ่ือสร้างรายได้ และเป็นทุนสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลต าบลฉวาง (เพ่ิมเติมจาก
การออมวันละบาทของสมาชิก) ประกอบไปด้วย 

- พ.ศ. 2554 ได้รับสมทบจากเทศบาลต าบลฉวาง จ านวน 63,145 บาท และได้รับการสนับสนุนเป็น
งบประมาณสมทบจากเทศบาลต าบลฉวาง ทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ปีละ 100,000 บาท จนถึง พ.ศ. 2562 มี
งบประมาณสมทบรวม 663,145 บาท 

- พ.ศ.2556 ได้รับการสมทบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) รอบที่ 5 เป็นเงิน 1,219,831 บาท 
- พ.ศ. 2559 ได้สร้างความร่วมมือกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านวังม่วง เพ่ือรับผิดชอบดูแลสมาชิก

ของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่เป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งมีจ านวน 520 ราย โดยกลุ่มออมทรัพย์ฯ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบในเงินออมวันละบาทของสมาชิกจ านวนนี้ (เป็นความร่วมมือ เรื่องที่ 1) ในกรณีที่มีการจัดสวัสดิการ
ด้านเจ็บป่วยของสมาชิกจ านวนนี้ กลุ่มออมทรัพย์ฯ ก็ยังจะร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสวัสดิการเพ่ือ
การนั้น ร้อยละ 50.0 ของวงเงินที่กองทุนสวัสดิการต้องรับผิดชอบ (เป็นความร่วมมือ เรื่องที่ 2) ซึ่งนับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มออมทรัพย์ได้ร่วมจ่ายเงินเพ่ือการดังกล่าวส าหรับสมาชิกร่วมผู้รับบริการ เป็นเงิน 
43,870 บาท  

- พ.ศ. 2560 ได้รับการสมทบจาก “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” เป็นเงิน 106,500 บาท 
- นอกจากตัวเงินที่สมทบจาก 4 รายการข้างต้น ในปี พ.ศ 2559 ได้รับอนุเคราะห์จากวัดวังม่วง ให้ใช้

อาคารอเนกประสงค์ เป็นที่ท างาน 
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10.10.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ความส าเร็จจากการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลฉวาง 

เป็นทุนส าคัญในการระดมการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลาง ประสบความส าเร็จทั้ง
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พอช. และกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม รวมทั้ง  
การสนับสนุนของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านวังม่วง (ในความร่วมมือทั้ง 2 เรื่อง) และการได้รับการอนุเคราะห์
ให้ใช้สถานที่ของวัดเป็นที่ท าการของกองทุนฯ 

(2) ความใหม่-ความสามารถ การสร้างความร่วมมือระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลฉวาง
กับกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดสวัสดิการต่อผู้ที่เป็นสมาชิกร่วมของทั้ง 2 องค์กร 
เป็นการริเริ่มสร้างสรรค์ หรือเป็นนวัตกรรมสังคมด้านการบูรณาการกลไกการท างานขององค์กรชุมชนด้วยกัน 
โดยความร่วมมือเรื่องที่หนึ่ง เป็นการแสดงความรับผิดชอบของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่มีต่อสมาชิก (ของเขา) แต่
กองทุนสวัสดิการฯ ก็ได้รับประโยชน์ในเชิงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการน าส่งเงินออมของสมาชิก
จ านวน 520 ราย ที่เป็นไปโดยพร้อมเพรียง ในขณะที่การร่วมจ่ายค่าบริการสวัสดิการ ร้อยละ 50 โดยความ
ร่วมมือเรื่องที่สอง จะเท่ากับว่ากลุ่มออมทรัพย์ฯ ร่วมสมทบเพ่ือการบริการของกองทุนสวัสดิการ (เพียงแต่ x 
ตามจ านวนสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์) 

(3) ผลต่อการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการการท างานเพ่ือร่วมรับผิดชอบต่อสมาชิกที่เป็นสมาชิกร่วม
ของทั้ง 2 องค์กร ระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลฉวางกับกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านวังม่วง
ข้างต้น เป็นกรณีที่สะท้อนถึงการรับผิดชอบร่วมขององค์กรชุมชน ลดความซ้ าซ้อน และร่วมสร้างประสิทธิภาพ
การท างานในพ้ืนที่ระดับชุมชนร่วมกัน ถือได้ว่าหากกลุ่มออมทรัพย์ฯ ไม่ร่วมมือกับกองทุนสวัสดิการ ก็จะต้อง
ไปจัดให้มีบริการสวัสดิการขึ้นอีกกองหนึ่ง จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้ง 100% ในกรณีที่มีการก าหนดอัตรา
ค่าบริการเท่ากัน แต่เมื่อร่วมมือกัน ก็จ่ายเพียง 50% ย่อมจะท าให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ น าเงินที่ประหยัดไปนั้น  
ไปใช้จ่ายเพ่ือการอ่ืนที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกได้มากขึ้นกว่าเดิม กรณีของกองทุนสวัสดิการ ก็จะประหยัด
ค่าใช้จ่ายลงและสามารถน าเงินส่วนที่เหลือไปบริการต่อสมาชิกรายอื่นและเรื่องอ่ืน 
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บทที่ 11 
กองทุนหมู่บ้าน 

 
11.1 กองทุนหมู่บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 11.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 (1) ที่ตั้ง หมู่บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 (2) ประธานกองทุน นายเกษม ทองจันทร์ 

11.1.2 ความเป็นมา 
กองทุนหมู่บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ต าบลบ้านโป่ง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโป่ง บ้านสันต้นม่วง บ้านดงหลวง บ้านป่าฮ้ิน บ้านป่าสัน บ้านทุ่งน้อย 
บ้านหนองไฮ และบ้านดงป่าแดง กองทุนหมู่บ้านโป่ง ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ ท าไร่ ท านา 
เกษตรกร เริ่มก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีสมาชิกเริ่มต้น 160 ราย ได้รับการโอนเงินล้านแรกจาก
รัฐบาล วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2544 เริ่มจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ. 2557 
 กองทุนหมู่บ้านโป่งได้รับการยกระดับเป็นสถาบันการเงิน บริหารงานภายใต้พระราชบัญญัติของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555) และระเบียบกองทุนหมู่บ้านโป่ง แก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด พ.ศ. 2560 

11.1.3 การด าเนินกิจการ 
(1) วิสัยทัศน์ สถาบันการเงินชุมชน มั่นคง โปร่งใส บริหารงานแบบมีส่วนร่วม เอื้ออาทรผู้ด้อยโอกาส 
(2) พันธกิจ ส่งเสริมการออมทุกรูปแบบ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการเงินและการบริหารจัดการด้วย

ระบบที่ไม่อิงตัวบุคคล 
(3) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการกองทุน 9 คน (ประธาน, รองประธาน, 

เลขานุการ, เหรัญญิก, ผู้ช่วยเหรัญญิก, ตรวจสอบติดตาม 2 คน, พิจารณาเงินกู้ และประชาสัมพันธ์)  
(4) การจัดประชุม 
- มีการประชุมคณะกรรมการทุกวันที่ 10 ของเดือน  
- การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาชิก ปีละ 2 ครั้ง 
(5) กองทุนหมู่บ้านโป่ง เปิดเป็นสถาบันการเงินชุมชนให้บริการแก่สมาชิก ทั้งฝาก-ถอน ให้กู้เงินและ

ช าระเงินกู้ ในวันท าการคือวันอาทิตย์ อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.00 น. 
(6) มีการปันผลหุ้น และจัดสรรก าไรตามระเบียบก าหนดพร้อมแจกของรางวัลทุกปี 
(7) มีระเบียบการจ่ายเงิน จากการจัดสรรก าไรที่ชัดเจน 
(8) การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ได้แก่ 
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- การเกิด กรณีคลอดบุตร จะได้รับเงินขวัญถุงเป็นบัญชีเงินฝาก 500 บาท ได้ทั้งพ่อและแม่หากเป็น
สมาชิกกองทุน จะได้ 1,000 บาท สมาชิกรุ่นแรก 71 รายมีสิทธิ์ได้ 2 เท่า ใช้เอกสารส าเนาสูติบัตรมารับในวัน
ท าการ 

- การเจ็บป่วย กรณีป่วยนอนโรงพยาบาล จ่ายให้คืนละ 100 บาท ไม่เกิน 3 คืนต่อครั้งและไม่เกิน 4 
ครั้งต่อปี สมาชิกรุ่นแรก 71 รายมีสิทธิ์ได้ 2 เท่า ใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลที่เข้ารักษามารับเงินในวัน
ท าการ 

- เสียชีวิต กรณี พ่อ แม่ ลูก สมา ภรรยา ของสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าข้าวสาร 1,000 บาทและ
หากสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับพร้อมเงินสด 2,000 บาท โดยสมาชิกรุ่นแรก 71 ราย จะได้ 3,000 บาท ใช้
เอกสารส าเนาใบมรณะบัตรผู้ตายมารับในวันท าการ 

(29) โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ จ านวนเงิน 1 ,200,000 บาท 
ด าเนินโครงการร้านค้าชุมชน จ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ปุ๋ยยา เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือ
จ าหน่ายและบริการตู้น้ ามันหยอดเหรียญ จ านวน 1 ตู้ บริการให้แก่ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชน
ทั่วไป 

(10) ผลประกอบการ 
- เงินทุนที่ได้รับกาจัดสรรจากรัฐบาล (บัญชีที่ 1) จ านวน 2,300,000 บาท 

21 กันยายน พ.ศ. 2544 ได้รับเงินโอนจากรัฐบาล 1,000,000 บาท 

25 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้รับเงินโอนเพ่ิมทุน 100,000 บาท 
21 มกราคม พ.ศ. 2553 ได้รับเงินโอนเพ่ิมทุนระยะที่ 2 200,000 บาท 

26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้รับเงินโอนเพ่ิมทุนระยะที่ 3 1,000,000 บาท 

 
 - เงินหุ้น จ านวน 1,296,720 บาท 

เงินหุ้นสมาชิก 17,320 บาท 
เงินหุ้นสถาบันการเงิน 1,279,400 บาท 

 
 - เงินฝาก จ านวน 5,936,598.38 บาท 
ออมทรัพย์เผื่อเรียก 2,073,487.16 บาท 

เงินออมสัจจะ 1,014,210.00 บาท 
เงินฝากประจ า 6 เดือน 403,902.16 บาท 

เงินฝากประจ า 12 เดือน 2,444,999.06 บาท 
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 - การปล่อยกู้แก่สมาชิก จ านวน 5,116,577 บาท 

ลูกหนี้บัญชีที่ 1 1,867,000 บาท 
ลูกหนี้บัญชีที่ 2 2,140,740 บาท 

ลูกหนี้บัญชีที่ 3 1,108,837 บาท 

 
 (11) การท างานกิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีอ่ืน ๆ 

- กองทุนการออมแห่งชาติ เปิดเป็นหน่วยบริการรับของ กอช. ซึ่งเป็นกองทุนหมู่บ้าน 10 แห่งแรกของ
ประเทศ 

- มีการร่วมงานกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น ธนาคารออมสิน โดย จัดให้มีการลงทะเบียนสวัสดิการผู้มี
รายได้น้อย (บัตรคนจน) ในครั้งท่ีผ่านมา 

- การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่หมู่บ้านและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

- การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เทศบาล และอ าเภอ 
11.1.4 ผลความส าเร็จ 
รางวัลที่ได้รับ 
- รางวัลกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ระดับ AAA พ.ศ. 2548 
- รางวัลกองทุนหมู่บ้านชนะเลิศ ระดับต าบล พ.ศ. 2553 
- สถาบันการเงินชุมชนสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน พ.ศ. 2557 
- สถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย สทบ. พ.ศ. 2558 
- รางวัลกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ระดับอ าเภอ พ.ศ. 2559 
 

11.2 กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
11.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
(1) ที่ตั้ง หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 
(2) ประธานกองทุน นายอธิวัฒน์ ศุคระศักดิ์สิทธิ์ 
11.2.2 ความเป็นมา 
การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2544 กองทุนหมู่บ้านร่วมเกล้าสหมิตร หมู่ที่ 5 ต าบลคีรีราษฎร์ 

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน
หมู่บ้านเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
ด้วยตนเองในรูปแบบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน โดยได้รับการจัดสรรเงินทุนจากรัฐบาล ทั้งสิ้นจ านวน 
2,400,000 บาท 
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ปี พ.ศ. 2550 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2550 

ที่ตั้งกองทุนหมู่บ้าน ตั้งอยู่เลขที่ 781 หมู่ที่ 5 ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยการ
จัดซื้อที่ดินและจัดสร้างที่ท าการกองทุนหมู่บ้านเป็นของตนเอง ซึ่งใช้เงินงบประมาณจากการบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้าน 

11.2.3 การด าเนินกิจการ 
(1) หลักการบริหารจัดการ 

 หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรฯ เป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย 6 ชนเผ่า 
ได้แก่ เผ่าอาข่า (อีก้อ), เผ่าลีซู (ลีซอ), เผ่าลาหู่ (มูเซอ), คนไทยเชื้อสายจีน, เผ่าอ้ิวเมี่ยน (เย้า) และเผ้าม้ง (แม้ว) 
โดยประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเป็นชนเผ่าลาหู่ การสร้างที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะคุ้มบ้านในพ้ืนที่ของหมู่ที่ 5 
และมีการจัดกิจกรรมประเพณีเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีกิจกรรม
เชื่อมโยงกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันของประชาชนในหมู่บ้าน เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ภายในและนอก
หมู่บ้าน เป็นต้น ดังนั้น ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน จึงใช้หลักการ "การมีส่วนร่วมของประชาชน"  
ในหมู่บ้านเป็นส าคัญ 

(2) การกู้เงินไปประกอบอาชีพ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่กู้เงินไปประกอบอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร 
(ร้อยละ 80) ค้าขาย (ร้อยละ 20) 

(3) คณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วย ประธานกองทุน 1 คน, กรรมการ 
14 คน, สมาชิก 823 คน, สมาชิกครัวเรือนสมาชิกกองทุน จ านวน 500 ครัวเรือน 

(4) กิจกรรมกองทุนหมู่บ้านที่เปิดให้บริการ 
(4.1) กิจกรรมกองทุนหมู่บ้าน 
เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สร้างงาน สร้างรายได้ บดรายจ่าย ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพ่ือกู้ยืม

เงินไปประกอบอาชีพในอัตราดอกเบี้ยต่ า (ร้อยละ 0.80 ต่อเดือน หรือร้อยละ 9.60 ต่อปี) โดยมีสมาชิกกองทุน
หมู่บ้าน ทั้งสิ้นจ านวน 823 คน โดยส่วนใหญ่กู้เงินไปประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย 

(4.2) กิจกรรมโครงการตามแนวทางประชารัฐ ประกอบด้วย 
- โครงการปั๊มน้ ามันกองทุนหมู่บ้านเพ่ือชุมชนประชารัฐ: กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรณ ได้รับเงิน

สนับสนุนจากรัฐบาลเมื่อปี 2559 ภายใต้โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
(งบประมาณ 500,000 บาท) โดยได้ด าเนินการก่อสร้างปั๊มน้ ามันขนาดกลาง ติดตั้งปั๊มน้ ามัน 2 หัวจ่าย จ านวน 
2 เครื่อง ในพ้ืนที่ที่ท าการกองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรฯ (โดยใช้เงินงบประมาณจากการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านจัดซื้อที่ดินเป็นของตนเอง) ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการขยายกิจการปั๊มน้ ามันเพ่ือให้เพียงพอแก่การให้บริการ
สมาชิก ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สัญจรผ่านเส้นทาง กม.48 (พบพระ-อุ้มผาง) 

- โครงการร้านค้าประชารัฐ: กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเมื่อปี 
2560 ภายใต้โครงการเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพ่ือความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
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ประชารัฐ (งบประมาณ 200,000 บาท) โดยได้น าเงินงบประมาณดังกล่าวต่อยอดโครงการปั๊มน้ ามันกองทุน
หมู่บ้านเพ่ือชุมชนประชารัฐในการก่อสร้างร้านค้าในบริเวรณปั๊มน้ ามันฯ เพ่ือจ าหน่ายสินค้าอุปโภค -บริโภค 
รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชนแก่สมาชิกในหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านเส้นทาง กม.48 (พบพระ- 
อุ้มผาง) ทั้งนี้ ร้านค้าประชารัฐได้เข้าร่วมโครงการสินค้าธงฟ้า และให้บริการแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือ
ช่วยเหลือสมาชิกและประชาชนให้สามารถจัดซื้อสินค้าในราคาถูกและคุรภาพดีตลอดจนตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล 

- โครงการผลิตน้ าดื่มเพ่ือชุมชน: กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรฯ ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเมื่อปี 
2563 ภายใตเโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (งบประมาณ 
200,000 บาท) โดยได้น าเงินงบประมาณดังกล่าวต่อยอดโครงการปั๊มน้ ามันเพ่ือชุมชนประชารัฐ ในการ
ก่อสร้างโรงผลิตน้ าดื่มเพ่ือชุมชน และด าเนินการขอสัมปทานน้ าบนภูเขาเพ่ือน ามาผลิตเป็นน้ าดื่มสะอาดบรรจุ
ขวดจ าหน่าย นอกจากนี้ ยังได้โปรโมชั่น "แจกน้ าดื่มฟรี" ให้กับผู้ใช้บริการเติมน้ ามันเชื้อเพลิงจากปั๊มน้ ามันเพ่ือ
ชุมชนประชารัฐ โดยเติมน้ ามันครบ 500 บาท จะได้รับน้ าดื่มขนาด 400 มิลลิลิตรฟรี จ านวน 1 ขวด 

(5) ผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน 
(5.1) กิจกรรมกองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรฯ มีเงินทุนหมุนเวียน ทั้งสิ้นจ านวน 5,940,000 บาท 

แยกเป็น บัญชีที่ 1 (บัญชีกองทุน หรือเงินจัดสรรจากรัฐบาล) จ านวน 2,994,000 บาท และ บัญชีที่ 2 (บัญชี
เงินสะสม) จ านวน 2,100,000 บาท 

- ความส าเร็จของกองทุนหมู่บ้าน ท าให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านดีขึ้น  
มีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า รายได้จากการบริหารจัดการเงินกองทุนหมู่บ้าน
จะน าไปจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เช่น มอบทุน 
การศึกษาให้แก่เด็กและคนพิการ, การจัดสวัสดิการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้ประชาชนในหมู่บ้าน , เป็นแหล่ง
เงินทุนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย, กองทุนหมู่บ้านเป็นศูนย์รวมในการสร้างความสามัคคีในชุมชน และ 
พัฒนากองทุนหมู่บ้านให้เป็นที่พึงของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนในพ้ืนที่ 

(5.2) กิจกรรมโครงการตามแนวทางประชารัฐ  
(5.2.1) โครงการปั๊มน้ ามันกองทุนหมู่บ้านเพ่ือชุมชนประชารัฐ (งบประมาณ 500,000 บาท) 
- ผลประกอบการ รายได้จากการบริหารโครงการปั๊มน้ ามันฯ จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง) เฉลี่ยวันละ 

100,000 บาท รายได้สุทธิประจ าปี 3,827,457.57 บาท โดยจัดสรรผลก าไร ดังนี้ สมทบบัญชีประชารัฐ 
จ านวน 212,636.52 บาท, ตอบแทนคณะกรรมการ จ านวน 1,063,182.66 บาท, จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
กองทุน จ านวน 2,126,365.33 บาท และ สาธารณประโยชน์ จ านวน 425,273.06 บาท 

- ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เกิดการจ้างแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ (2) ลด
ต้นทุน ลดรายจ่าย เพ่ิมความสะดวกสบายให้ประชาชนในหมู่บ้านและในพ้ืนที่ (3) เปิดบริการเป็นปั๊มน้ ามัน
ครบวงจร สร้างแผงตลาดริมทาง บริการร้านอาหาร ให้แก่ ลูกค้าที่มาใช้บริการปั๊มน้ ามัน ประชาชนในหมู่บ้าน
และในพ้ืนที่สามารถน าผลไม้หรือสินค้าท้องถิ่นมาจ าหน่ายภายในบริเวณปั๊มน้ ามัน เป็นการเพ่ิมโอกาสและ
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ช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และ (4) สร้างแรงศรัทธาและความเชื่อมั่นจากประชาชนใน
หมู่บ้านและในพ้ืนที่ ในการบริหารจัดการโครงการฯ ของกองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรฯ เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชนในพ้ืนที่ และเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

(5.2.2) โครงการร้านค้าประชารัฐ (งบประมาณ 200,000 บาท)  
- ผลประกอบการ รายได้จากการบริหารโครงการร้านค้าประชารัฐ จ านวน 7,965,646 บาท หลังหัก

ค่าใช้จ่ายคงเหลือก าไรสุทธิ จ านวน 278ฐ428 บาท โดยจัดสรรผลก าไร ดังนี้ สมทบบัญชีประชารัฐ รร้อยละ 5, 
ตอบแทนคณะกรรมการ  ร้อยละ 25, ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 20, สาธารณประโยชน์ ร้อยละ 10, ผู้ร่วมลงทุน ร้อย
ละ 30, ต่อยอดโครงการฯ ร้อยละ 10  

- ประโยชน์ที่ได้รับ (1) เกิดการจ้างแรงงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดย
โครงการร้านค้าประชารัฐ ได้จัดจ้างประชาชนในพื้นท่ีเป็นพนักงานประจ าร้านค้าฯ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในพื้นที่ ด าเนินการจัดท าโปรแกรมส าหรับการค านวณสินค้าและรายการวินค้า
ภายในร้านค้าฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการสินค้าและประชาชนในพ้ืนที่ (2) เป็นศูนย์จ าหน่าย
สินค้าแบบครบวงจร (3) ลดระยะเวลาในการเดินทางเพ่ือจัดซื้อสินค้าต่างอ าเภอ และ (5) ลดรายจ่าย สร้าง
รายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

(5.2.3) โครงการผลิตน้ าดื่มเพ่ือชุมชน (งบประมาณ 200,000 บาท)  
- ผลประกอบการ รายได้จากการบริหารโครงการผลิตน้ าดื่มเพ่ือชุมชน จ านวน 297,316 บาท หลัง

หักค่าใช้จ่ายคงเหลือก าไรสุทธิ จ านวน 8,879 บาท โดยจัดสรรผลก าไร ดังนี้ สมทบบัญชีประชารัฐ ร้อยละ 5, 
ตอบแทนคณะกรรมการ ร้อยละ 25, ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 20, สาธารณประโยชน์ ร้อยละ 10, ผู้ร่วมลงทุน ร้อยละ 
30 และบริหารจัดการ ร้อยละ 10 

- ประโยชน์ที่ได้รับ (1) ประชาชนในหมู่บ้านและในพ้ืนที่ ได้ดื่มน้ าสะอาด ถูกสุขลักษณะ และราคาถูก 
(2) สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ (3) คุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ดีขึ้น ลด
ความเสี่ยงของการกเดโรคทางเดินท่อปัสสาวะ โรคนิ่ว เป็นต้น และ (3) กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรฯ ได้ร่วม
สมทบและบริจาคน้ าดื่มเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมงานประเพณี งาน
อวมงคล งานมงคล กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ าท่วม เป็นต้น 

(6) การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งในพื้นที่ และความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
กองทุนหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตรฯ ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทุกระดับในพื้นที่ 

โดยการสนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมบริจาค เพื่อสาธารณประโยชน์ในสังคม เช่น 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล สมทบจัดซื้อหน้ากากอนามัย และชุด PPE ให้บุคลากร

ทางการแพทย ์
- วัดและส านักสงฆ์ โบสถ์คริสตจักร ในหมู่บ้านและในพื้นที่ใกล้เคียง 
- โรงเรียนในพ้ืนที่ ในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด และทุนการศึกษา 
- โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ สมทบด้านการจัดซื้อท่อออกซิเจนให้กับโรงพยาบาล จ านวน 100,000 บาท 
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- หน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนและขอความร่วมมือ 
11.2.4 ผลความส าเร็จ 
ตัวอย่างความส าเร็จจากการกู้เงินกองทุนหมู่บ้านของสมาชิก นายอาเมอ อยู่สือ กู้เงินกองทุนหมู่บ้าน 

จ านวน 30,000 บาท เพ่ือใช้ในการลงทุนท าการเกษตรตามฤดูกาล สร้างรายได้ต่อปี 100,000 บาท ก่อให้เกิด
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 
11.3 กองทุนหมู่บ้านน  าด า หมู่ที่ 10 ต าบลดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

11.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
(1) ที่ตั้ง หมู่บ้านน้ าด า หมู่ที่ 10 ต าบลดอนทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
(2) ประธานกองทุน นายธนกร ฉิมสา 
11.3.2 ความเป็นมา 
สถาบันการเงินชุมชนบ้านน้ าด า เป็นกิจกรรมหนึ่งของกองทุนหมู้บ้านน้ าด า ที่จัดตั้งตามนโยบายรัฐบาล 

ลักษณะพ้ืนที่เป็นสังคมเกษตรกรรม ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา ท าไร่ ปัจจุบันมีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 246 คน แบ่งเป็นผู้หญิง 150 คน ผู้ชาย 96 คน ได้รับงบประมาณในโครงการเพ่ิมความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี 2559 เป็นกิจกรรมร้านค้าชุมชนประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านน้ าด า 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562 
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เมื่อระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 

11.3.3 การด าเนินกิจการ 
(1) คณะกรรมการ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ประธานกองุทน, รองประธานกอวทุน, เหรัญญิก, 

ผู้ช่วยเหรัญญิก, กรรมการ, กรรมการประชาสัมพันธ์, กรรมการติดตามหนี้, ผู้ช่วยเลขานุการ และ เลขานุการ 
(2) งบประมาณ: ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนรวมทุกบัญชี 11,183,762.68 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564) แยกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 
- เงินทุนหมุนเวียน (บัญชี 1) รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,819,790.74 บาท ประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร 

517,790.79 บาท , เงินจัดสรร 2,400,000 บาท , เงินสมทบ 161,952.42 บาท , เงินประกันความเสี่ยง 
88,740.18 บาท, ลูกหนี้ 70 คน จ านวน 2,300,000 บาท และ เงินก าไรสุทธิปี 64 จ านวน 169,098.19 บาท 

- เงินทุนหมุนเวียน (บัญชี 2) รวมทั้งสิ้น 1,919,096.62 บาท ประกอบด้วย เงินสดในมือ 710.12 บาท
, เงินหุ้น 1,795,130 บาท, เงินฝากธนาคาร 503,336.50 บาท, เงินก าไรสิทธิ ปี 64 จ านวน 113,966.62 บาท
, ลูกหนี้ 32 คน จ านวน 1,205,000 บาท และ ลูกหนี้ (ฉุกเฉิน) 20 คน จ านวน 200,000 บาท 

- สถาบันการเงินชุมชน มีเงินทุนหมุนเวียนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,544,875.27 บาท ประกอบด้วย เงินสด
ในมือ (ส ารองปล่อยกู้และรับคืนระหว่างวัน) 1,403,437.00 บาท, เงินฝากธนาคาร 483,207.27 บาท, ทุนเงิน
รับฝาก 5,971,669 บาท, ลูกหนี้ 110 คน จ านวน 4,568,232 บาท และ เงินก าไรสุทธิปี 64 จ านวน 493,206.27 บาท 
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(3) กิจกรรมร้านค้าชุมชนในโครงการตามแนวทางประชารัฐ งบประมาณ 1,200,000 บาท ปัจจุบันมี
สมาชิกร้านค้าชุมชนจ านวน 180 คน เป็นผู้ชาย 81 คน และผู้หญิง 99 คน 

(4) ผลประกอบการในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา การด าเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนบ้านน้ าด า มีการ
บริหารงานเป็นไปตามค าขวัญที่ว่า "บริการด้วยใจ ฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้" และได้รับการตอบรับจาก
สมาชิกเป็นอย่างดี การจัดสรรผลก าไรเมื่อสิ้นปีบัญชี มีการน าผลก าไรของทุกกิจกรรมน ามาจัดสรรพพร้อมกัน 
โดยก าหนดเป็นระเบียบฯ ตามมติของสมาชิก และเน้นการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกเป็นส่วนใหญ่  

(5) การจัดสวัสดิการแบบเต็มรูปแบบ (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) 

ที ่ รายการที่จดัสวสัดิการ 

ปี 2563 (140,000 บาท) ปี 2564 (192,800 บาท) 

รวม (คน) รวม (บาท) 
จ านวน
สมาชิกที่

ได้รับ (คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
สมาชิกที่

ได้รับ (คน) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 รับขวัญสมาชิกใหม่ 
(คลอดบุตร) 

1 1,000 1 1,000 2 2,000 

2 ช่วยเหลือด้านการ
รักษา 

20 35,500 26 43,700 46 79,200 

3 ตาย 3 85,000 4 110,000 7 195,000 
4 ช่วยเหลือกรณีเป็น

อัมพฤกต์ 
1 3,000 - - - 3,000 

5 ช่วยเหลือกรณีเป็น
อัมพาต 

- - 1 8,000 1 8,000 

6 ช่วยเหลือกรณีเป็น
มะเร็ง 

1 5,000 3 21,000 5 26,000 

7 ช่วยเหลืออุบัติเหต ุ 13 10,500 11 9,100 24 19,600 
รวม 39 140,000 46 192,800 84 332,800 

 
 (6) การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในพ้ืนที่ และความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม  
 สถาบันการเงินชุมชนบ้านน้ าด า ปัจจุบันเป็นสถานที่ดูงานด้านการบริหารงานและการจัดสวัสดิการ
ชุมชน ของกองทุนหมู่บ้านฯ และหน่วยงานภาคีร่วมพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพ้ืนที่  มีการร่วมมือกับ
หลายหน่วยงาน หลายองค์กร เช่น ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในการจ าหน่ายสินค้าธงฟ้า ให้บริการผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นที่พ่ึงให้กับชุมชนในการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ
หมู่บ้านเกี่ยวกับการจัดการด้านการป้องกันโรค แจกอาหารและปัจจัยที่จ าเป็นส าหรับผู้ประสบภัยจากโรคไวรัส
โควิด-19 และเป็นผุ้สนับสนุนหลักของชุมชนในการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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11.3.4 ผลความส าเร็จ 
สถาบันการเงินชุมชนบ้านน้ าด า มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง กระตือรือร้น ประธานกองุทนเป็นผู้น าที่

โปร่งใส และมีความจริงใจที่จะท างานเพ่ือสมาชิกในชุมชน เน้นการสร้างสวัสดิการสมาชิก คณะกรรมการมีการ
ประชุมหารือกันทุกเดือนอย่างสม่ าเสมอ สมาชิกกองทุนให้ความร่วมมือที่ดีมาก ร้านค้าชุมชนประชารัฐมีความ
ทันสมัยและน าหลักการแบบสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการมีการท าบัตรสะสมแต้มให้สมาชิกใช้สะสมแต้ม 
เพ่ือใช้ในการคิดปันผลให้สมาชิกที่มาซื้อของเป็นการสร้างแรงงจูงใจในการเข้ามาใช้บริการซื้อสินค้า ซึ่งสิ่งส าคัญ
ของการท างานของคณะกรรมการที่ประสบความส าเร็จ คือ สมาชิกไม่มีปัญหาด้านการช าระหนี้ เนื่องจากกลัว
จะถูกตัดสวัสดิการที่ทางสถาบันการเงินจัดไว้ให้กับสมาชิก 

 
11.4 กองทุนหมู่บ้านดงป่ายูง หมู่ที่ 9 ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

11.4.1 ข้อมูลทั่วไป 
(1) ที่ตั้ง หมู่บ้านดงป่ายูง หมู่ที่ 9 ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
(2) ประธานกองทุน นายประไพวรรณ สุริยนต์ 
11.4.2 ความเป็นมา 
กองทุนหมู่บ้านดงป่ายูง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 

เลขที่ 0469 ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด 183 ราย แยกเป็นผู้หญิง 134 ราย ผู้ชาย 49 ราย (จ านวน
ราษฎรในหมู่บ้านทั้งหมด 673 ราย) 

11.4.3 การด าเนินกิจการ 
(1) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 9 ราย ประกอบด้วย ประธานกองทุน, รองประธานกองทุน, 

เลขานุการ, เหรัญญิก,นายทะเบียน และ กรรมการ 4 ราย 
(2) ได้รับเงินงบประมาณจากรัฐบาล ดังนี้  
- รับโอนเงินจัดตั้งกองทุน ปี พ.ศ. 2544 จ านวน 1,000,000 บาท 
- รับโอนเพิ่มทุนระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2546 (กองทุนนระดับ AAA) จ านวน 100,000 บาท 
- รับโอนเพิ่มทุนระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2552 จ านวน 200,000 บาท 
- รับโอนเพิ่มทุนระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2555 จ านวน 1,000,000 บาท 
(3) ได้รับเงินงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) ปี พ.ศ. 2555 ด าเนิน

โครงการ "ร้านค้าชุมชนบ้านดงป่ายูง" จ านวน 200,000 บาท 
(4) ได้รับงบประมาณโครงการตามแนวทางประชารัฐ ด าเนินโครงการ "ร้านค้าเพ่ือการเกษตรครบวงจร" 

จ านวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ดังนี้ 
- โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ปี 2559 ได้รับเงินงบประมาณ

ด าเนินโครงการ "ร้านค้าเพ่ือการเกษตรครบวงจร" จ านวน 500,000 บาท 
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- โครงการเพ่ิมศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ ปี 2560 ได้รับเงินงบประมาณด าเนินโครงการ "ร้านค้าเพ่ือการเกษตรครบวงจร" (ต่ อยอด
เดิม) จ านวน 200,000 บาท 

- โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ ปี 2561 
ได้รับเงินงบประมาณด าเนินโครงการ "ร้านค้าเพ่ือการเกษตรครบวงจร" (ต่อยอดเดิม) จ านวน 300,000 บาท 

- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563 ได้รับเงิน
งบประมาณด าเนินโครงการ "ร้านค้าเพ่ือการเกษตรครบวงจร" (ต่อยอดเดิ) จ านวน 200,000 บาท 

(5) กิจกรรมกองทุนหมู่บ้านที่เปิดให้บริการ 
- กิจกรรมเงินกองทุนหมู่บ้าน (บัญชี 1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิก

กู้ยืมไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดร่ายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉิน โดยกองทุนหมู่บ้านมีการ
อนุมัติให้สมาชิกกู้ยืมปีละ 1 ครั้งให้เดือนธันวาคม ปัจจุบันมีการจ่านเวินให้กับสมาชิกกู้ยืม จ านวน 72 ราย เป็น
เงิน 2,652,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 บาท/ปี ครบก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี โดยรับช าระคืนจาก
สมาชิกภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

- กิจกรรมเงินสัจจะ/เงินออมทรัพย์ (บัญชีที่ 2) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมวินัยการออมเงินให้กับสมาชิก 
และเป็นหลักประกันในการกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งกองทุนหมู่บ้านดงป่ายูงไม่ได้น าเงินสัจจะหรือเงินออมทรัพย์
มาให้สมาชิกกู้ยืม และปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด จ านวน 183 ราย มีการเก็บเงินหุ้นจากสมาชิกแรกเข้าขั้นต่ าคน
ละ 1 หุ้น ๆ ละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 หุ้น ปัจจุบันมีเงินหุ้นทั้งสิ้นจ านวน 91,000 บาท และมีการเก็บเงิน
สัจจะหรือเงินออมทรัพย์จากสมาชิกทุกเดือนขั้นต่ ารายละ 10 บาท/เดือน ปัจจุบันมีเงินสัจจะหรือเงินออม
ทรัพย์ทั้งสิ้นจ านวน 357,160 บาท 

- กิจกรรมสถาบันการเงินชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนให้กู้ยืมกับประชาชน และกลุ่ม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน รวมถึงการท าธุรกรรมรับฝาก-ถอนเงิน โดยมีการเปิดท าการทุกวันในเวลา 08.30-16.30 น. 
ซึ่งจะมีกิจกรรมการรับฝากเงินเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม ให้อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากร้อยละ 1 บาท/ปี และ
มีการปล่อยวินเชื่อให้กับบุคคล ปัจจุบันมีการให้สินเชื่อแล้ว จ านวน 88 ราย เป็นเงิน 2,338,860 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 15 บาท/ปี 

- กิจกรรมร้านค้าชุมชน (SML) และร้านค้าเพ่ือการเกษตรครบวงจร (ประชารัฐ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จ าหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้าทางการเกษตรครบวงจรให้กับประชาชนในราคาถูก โดยมีเครื่องรูดบัตร 
EDC ไว้บริการส าหรับลูกค้าที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรับลูกค้าโครงการคนละครึ่ง เมื่อสิ้นปีกองทุนหมู่บ้าน
กองป่ายูงจะจัดท าผลการด าเนินงาน และมีการน าก าไรสุทธิในแต่ละปีไปจัดสรรตามระเบียบฯ และได้น าเงิน
ผลก าไรบางส่วนไปต่อยอด เช่น ซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมาไว้บริการประชาชนในหมู่บ้านเพ่ิมเติม ฯลฯ 

- กิจกรรมกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านดงป่ายูงมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันภายในหมู่บ้าน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้คนในหมู่บ้านเกิดความรัก สามัคคี สร้างความมั่นคง ยั่งยืนภายในหมู่บ้าน โดยใช้เงินงบประมาณ 
ที่ได้จากรัฐบาล ไปบริหารจัดการโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของคนในหมู่บ้านเป็นหลัก ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
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จัดการกลุ่มต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มจะมีการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน
ชุมชนบ้านดงป่ายูง และจะมีหน่วยงานราชการ/เอกชน/กองทุนหมู่บ้านฯ มาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจ า ซึ่งมี
กลุ่มองค์กรในกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 13 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มจักสานกระติบข้าว (2) กลุ่มผู้ใช้เครื่อง
สูบน้ า (3) กลุ่มหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) (4) กลุ่มธนาคารโค-กระบือ (5) กลุ่มโรงสีข้าว
ชุมชน (6) กลุ่มใช้น้ าประปาหมู่บ้านและน้ าดื่มหยอดเหรียญ (7) กลุ่มร้านค้าชุมชน (8) กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ (9) กลุ่ม
ผู้สูงอายุ (10) กลุ่มเกลือสินเธาร์ (11) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต (12) กลุ่มเด็กและแยาวชน และ (13) กลุ่ม
ป่าชุมชน 

(6) ผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน 
- กองทุนหมู่บ้านดงป่ายูง มีรายได้จากการปล่อยเงินกู้ให้สมาชิก และมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคาร (บัญชี 1) จากการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีก าไรสุทธิทั้งสิ้น จ านวน 159,120 บาท 
น ามาจัดสรรผลตามระเบียบฯ ดังนี้ เงินสมทบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 15 จ านวน 23,868 บาท, เงินประกัน
ความเสี่ยง ร้อยละ 5 จ านวน 7,956 บาท, เงินเฉลี่ยคืนสมาชิกผู้กู้ ร้อยละ 20 จ านวน 31,824 บาท, เงินค่า 
ตอบแทนกรรมการ ร้อยละ 30 จ านวน 47,736 บาท, เงินสาธารณประโยชน์ ร้อยละ 10 จ านวน 15,912 บาท 
และเงินวัสดุส านักงาน/สวัสดิการสมาชิก ร้อยละ 20 จ านวน 31,824 บาท 

- เงินสัจจะออมทรัพย์ (บัญชีที่ 2) ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้นจ านวน 
1,159.88 บาท คงไว้ในบัญชีไม่ได้จัดสรร เนื่องจากไม่ได้น าเงินสัจจะ/เงินออมทรัพย์ไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิก 

- โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML) "ร้านค้าชุมชน" ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 542,602.23 บาท น าก าไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบฯ ดังนี้ เฉลี่ยคืน ร้อยละ 
27.74 จ านวน 117,949.75 บาท, พัฒนา ร้อยละ 4.05 จ านวน 22,000 บาท, ผู้ขาย/พนักงาน ร้อยละ 22.42 
จ านวน 121,660 บาท, กรรมการบริหาร ร้อยละ 11.05 จ านวน 60,000 บาท, ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 24.80 
จ านวน 134,603.12 บาท และ สมทบ ร้อยละ 15.92 จ านวน 86,389.36 บาท 

- โครงการตามแนวทางประชารัฐ "ร้านค้าประชารัฐเพ่ือการเกษตรครบวงจร" ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 177,544.23 บาท น าก าไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบฯ ดังนี้ 
หุ้น(165) ร้อยละ 4.99 จ านวน 8,877.22 บาท, ประกันความเสี่ยง ร้อยละ 11.26 จ านวน 20,000 บาท, สมทบ
บัญชีประชารัฐ ร้อยละ 6.40 จ านวน 11,367.27 บาท, ผู้ขาย/พนักงาน ร้อยละ 20.28 จ านวน 36,000 บาท, 
กรรมการบริหาร ร้อยละ 11.26 จ านวน 20,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ร้อยละ 45.79 จ านวน 81,299.73 บาท 

(7) การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งในพื้นที่ และความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
กองทุนหมู่บ้านดงป่ายูงมีการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เนื่องจากมีกิจกรรมกลุ่มหลากหลายและ

ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณและได้รับการพัฒนาให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (1) ส านักพัฒนา
ชุมชนอ าเภอ/จังหวัด (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. (3) กรมการปกครอง (4) การท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด (5) ป่าไม้จังหวัด (6)  ปศุสัตว์อ าเภอ/จังหวัด และ (7) เกษตรอ าเภอ/จังหวัด 

11.4.4 ผลความส าเร็จ 
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11.5 กองทุนหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

11.5.1 ข้อมูลทั่วไป 
(1) ที่ตั้ง หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านเล่า อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
(2) ประธานกองทุน นายสมจิตร ไชยค าภา 
(3) วิสัยทัศน์: การพัฒนา "เงิน" จากการเก็บสะสมเงินออมสู่การบริหารจัดการกองทุนเป็นสถาบัน

การเงินชุมชน/เป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ อยู่เย็นเป็นสุข ที่ยั่งยืน 
(4) พันธกิจ 
- เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน 
- เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือคนในชุมชน ตั้งแต่เกิดจนตาย 
- เป็นศูนย์กลางสร้างมาตรฐานความเป็นธรรม และเข้าถึงสวัสดิการ 
11.5.2 ความเป็นมา 
กองทุนหมู่บ้านโนนสะอาด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ตามนโยบายรัฐบาลในขณะนั้น และได้มีการ

ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านเป็นไปตามระเบียบก าหนด ต่อมาได้มีการจดทะเบียนกองทุน
หมู่บ้านเป็นนิติบุคคล เลขที่ ช ย 10/2550 ภายใต้ พรบ.กองทุนหมู่บ้าน พ..ศ. 2547 และระเบียบกองทุน
หมู่บ้าน พ.ศ. 2551 ภายหลังจึงได้พัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านบริหารจัดการยกระดับเป็นสถาบันการเงิน
ชุมชนต้นแบบฯ และสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้าน ของ สทบ.สาขา 5  

มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ทั้งสิ้น จ านวน 168 คน โดยแยกออกเป็นผู้ชาย 52 คน ผู้หญิง 116 คน 
จากครัวเรือนทั้งหมด 169 ครัวเรือน จ านวนประชากรในหมู่บ้านทั้งสิ้น 612 คน แยกเป็น ผู้ชาย 288 คน 
ผู้หญิง 312 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป พนักงานเอกชน และข้าราชการบางส่วน 

11.5.3 การด าเนินกิจการ 
(1) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโนนสะอาด มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกองทุน, รอง

ประธานกองทุน, เลขานุการ, เหรัญญิก, ผู้ช่วยเหรัญญิก, ผู้ช่วยเลขานุการ, ประชาสัมพันธ์, นายทะเบียน, 
ติดตามหนี้, ตรวจสอบ และประเมินผล 

(2) กิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านที่เปิดให้บริการ 
- ปล่อยกู้ให้สมาชิกเงินบัญชี 1 (ทุนรัฐบาล) ให้สมาชิกกู้เงินไม่เกินครัวเรือนละ 75,00 บาท ให้กู้ยืม

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ก าหนดให้ส่งคืนเงินกู้รายปีไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 ต่อปี 
- ปล่อยกู้สมาชิกเงินบัญชี 2 (เงินออม/เงินฝากสัจจะของสมาชิก) สมาชิกกู้เงินครั้งแรกไม่เกิน 5,000 

บาท/ครั้ง ๆ ต่อไปไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท และผู้กู้ยืมเงินจะต้องมีเงินออมบัญชีที่ 2 อย่างน้อยร้อยละ 
10 และก าหนดให้ส่งสมาชิกคืนเงินกู้เป็นรายเดือนดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน 

- ปล่อยกูใ้ห้สมาชิกเงินสถาบันการเงินชุมชน ให้สมาชิกกู้เงินไม่เกินครัวเรือนละ 75,000 บาท ให้กู้ยืม
เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ก าหนดให้ส่งคืนเงินกู้รายปี ไม่เกิน 1 ปี ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10 ต่อปี 
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- รับฝากเงินออม/สัจจะ/หุ้นของสมาชิก ในส่วนของบัญชีที่ 2 
- รับฝากเงินจากสมาชิกในส่วนของสถาบันการเงินชุมชน 
(3) ผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้านโนนสะอาด ได้ก าหนดข้อปฏิบัติในระเบียบการบริหารจัดการ

กองทุนหมู่บ้านจากมติสมาชิก ซึ่งรายได้จากการบริหารจัดการในแต่ละรอบปี จะมีการจัดสรรก ารคืนสู่ชุมชน
และใช้ในการบริการจัดการ จ านวน 7 หมวด ดังนี้ 

- ก าไรสะสม สมทบกองทุน ร้อยละ 5 ของผลก าไร  
- ก าไรสะสม ประกันความเสี่ยง ร้อยละ 5 ของผลก าไร  
- ค่าตอบแทนคณะคณะกรรมการ ร้อยละ 35 ของผลก าไร  
- ส านักงาน ร้อยละ 25 ของผลก าไร  
- เอกสาร/บัญชี ร้อยละ 5 ของผลก าไร 
- สวัสดิการสมาชิกฯ ร้อยละ 35 ของผลก าไร 
- สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ร้อยละ 10 ของผลก าไร 
(4) ผลการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านโนนสะอาด 
- ก าไรสะสม สมทบกองทุนฯ จ านวน 130,822.29 บาท 
- ก าไรสะสม ความเสี่ยง จ านวน 290,553 บาท 
- ทุนจัดสรร กองทุนฯ จ านวน 2,200,000 บาท 
- เงินออม ค่าหุ้น จ านวน 564,700 บาท 
- เงินออม สัจจะ จ านวน 2,447,070 บาท 
- เงินทุนสถาบันการเงิน จ านวน 2,480,000 บาท 
(5) กิจกรรมที่ตอบแทนคืนให้กับสมาชิกและชุมชน 
- สวัสดิการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้กับสมาชิกกองทุน 
- สนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในชุมชน 
- สนับสนุนปัจจัยด ารงชีพให้กับสมาชิกในช่วงสถานการณ์โควิด 
- สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และงานประเพณีในหมู่บ้านตามวาระต่าง ๆ 
- สนับสนุนสถานที่ใช้ในกิจกรรมประชุมหน่วยงานอื่น ๆ 
- สนับสนุนนโยบายของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองชัยภูมิ โดยศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน

และพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อ าเภอเมืองชัยภูมิ ขอความ
ร่วมมือกองทุนหมู่บ้านด าเนินงานตามนโยบายขจัดความจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 

11.5.4 ผลความส าเร็จ 
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11.6 กองทุนหมู่บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 4 ต าบลโสมเยี่ยม อ าเภอน  าโสม จังหวัดอุดรธานี 
11.6.1 ข้อมูลทั่วไป 
(1) ที่ตั้ง 213 หมู่ที่ 4 บ้านโนนพัฒนา ต าบลโสมเยี่ยม อ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี 
(2) ประธานกองทุน นายสุนันท์ จันทร์ทิพย์ 
11.6.2 ความเป็นมา 
จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2544 มีสมาชิกเริ่มแรก 97 คน มีเงินหุ้นและเงินสัจจะสะสม 4,570 บาท 

ได้รับเงินจัดสรร 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2544 ปัจจุบันมีสมาชิก 333 คน จากจ านวนประชากร
บ้านโนนพัฒนา 736 คน จ านวนครัวเรือน 288 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ ปี 2565) 

ฐานะทางเศรษฐกิจของราษฎร อยู่ในระดับปานกลางถึงยากจน บ้านโนนพัฒนามีการปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์ และอาศัยน้ าฝนเป็นส่วนใหญ่พ้ืนที่ปลูกมาจะเป็นพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด มันส าปะหลัง ข้าว และยางพารา 

9.6.3 การด าเนินกิจการ 
(1) คณะกรรมการทั้งหมด จ านวน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกองทุน, รองประธาน, เหรัญญิก, 

เลขานุการ และ กรรมการ 8 คน 
(2) แผนพัฒนาด้านสวัสดิการ 
(2.1) แผนพัฒนาปีที่ 1 (พ.ศ. 2562) ให้ของช าร่วยกับสมาชิกที่ฝากเงินกับสถาบันปีละ 1 ครั้ง และ

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน 
(2.2) แผนพัฒนาปีที่ 3 (พ.ศ. 2563-2565) การคัดเลือกสมาชิกดีเด่นมอบรางวัลด้านฝากเงินออม

ประจ า, ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพ และให้ความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 
(2.3) แผนพัฒนาปีที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)  
- สมาชิกคลอดบุตร เปิดบัญชีรับขวัญสมาชิกใหม่เป็นจ านวน 500 บาท แต่ต้องฝากสะสมเดือนละ 

ไม่ต่ ากว่า 30 บาท และต้องฝากสะสมไปจนกว่าครบ 5 ปีถึงจะสามารถถอนได ้
- ชาวบ้านที่อายุครบ 60 ปีขึ้นไป (ผู้สูงอายุ) ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 3 อย่างขึ้นไปรับ 30 บาท 

และต้องเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค 3 อย่างขึ้นไปรับ 30 บาท รวมเป็นเงินครัวเรือนละ 60 บาทต่อเดือน 
- สมาชิกเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลจ านวน 3 คืนข้ึนไป ช่วยค่ารักษาพยาบาลรายละ 500 บาท 
- สมาชิกเสียชีวิตช่วยฌาปนกิจรายละ 500 บาท 
- จัดสวัสดิการงบประมาณด้านงานประเพณี งานละ 1,000 บาท 
(
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(3) การจัดสรรก าไร 

สวัสดิการ 

จ านวนเงิน (บาท) 
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 2
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ศ.

 2
56

2 

พ.
ศ.
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ศ.
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1. เงินสมทบ 41,813.05 19,814.08 12,727 12,893.74 13,058.79 13,236.47 20,073.98 20,423.19 27,964.44 18,993.27 19,494.78 31,708.15 31,954.76 32,431.90 32,822.04 33,195.36 33,600.22 33,977.49 34,363.59 17,146.98 
2. ตอบแทน
กรรมการ 

36,003.30 19,035.62 19,090.50 19,338 19,588 19,854.70 20,073   20,432 27,963 28,490 29,239 47,533 47,928 48,644 49,228 49,788 50,400 50,965 51,541 51,430 

3. พัฒนาและ 
จัดสวัสดกิาร 

- 6,345.20 9,545.25 9,669 9,794  20,074 20,432 27,963 28,489 29,239 47,533 47,928 48,644 49,228 49,788 50,400 50,965 51,541 56,573 

4. ทุนการศึกษา 6,191.38                    

5. 
สาธารณประโยชน ์

12,001.10 6,345.20 9,545.25 9,669 9,794 9,927.34              3,428 

6. ปันผลค่าหุ้น 12,001.10                    

7. ค่าใช้จ่าย 12,001.10 11,911.98 12,727 12,892 13,059.17 13,236.47 6,691 6,807 9,321 9,496 9,746 15,846 15,976 16,214 16,409 16,596 16,800 16,988 17,180 34,287 

8. เฉลี่ยคืน      9,927.34               

9. ประกันความ
เสี่ยง 

         9,496 9,746 15,846 15,976 16,214 16,409 16,596 16,800 16,988 17,180 8,571 

รวม 120,011.03 63,452.08 63,635 64,461 65,293.96 66,182.32 66,911.98 68,076.19 93,211.44 94,965.27 97,464.78 158,466.15 159,762.76 162,147.90 167,096.04 165,963.36 168,000.22 169,883.49 171,805.59 171,435.98 
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(4) จุดเด่นการให้บริการแก่สมาชิก 
(4.1) ด้านการบริหาร 
- การให้บริการรับฝาก-ถอนเป็นระบบธนาคาร โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ โดยจัดให้มีบริการจับบัตรคิว

เพ่ือใช้บริการรบฝาก-ถอนเรียงตามบัตรคิว การปรับสมุดให้แก่สมาชิกเม่ือมีการท ารายการฝาก-ถอน 
- การให้สินเชื่อแบบญาติมิตร 
- คณะกรรมการมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
- การปันผลค่าหุ้นในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 65 บาทต่อปี 
- ดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึงร้อยละ 5 บาทต่อปี 
- การจัดท าบัญชีสม่ าเสมอเป็นปัจจุบัน 
(4.2) ด้านสวัสดิการ 
- สมาชิกให้ความร่วมมือในการฝากเงินสัจจะสะสม ฝากเงินแบบพิเศษและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันฯ 

จัดขึ้น 
- จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกด้านต่าง ๆ เช่น  
* สมาชิกคลอดบุตรมอบบัญชีรับขวัญสมาชิกใหม่รายละ 500 บาท 
* สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิก โดยให้ชาวบ้าน (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ปลูกผักสวนครัว

กินได้และเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค 
* สมาชิกนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 3 คืนขึ้นไปช่วยค่ารักษาพยาบาลรายละ 500 บาท 
* สมาชิกเสียชีวิตช่วยฌาปนกิจศพรายละ 500 บาท 
* ส่งเสริมงานบุญประเพณีงานวัด วัดละ 1,000 บาท 
* สนับสนุนให้สมาชิกสาถบันการเงินชุมชนโนนพัฒนา สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ของอ าเภอ

น้ าโสม 
(4.3) ด้านภาคี การเชื่อมโยงหน่วยงานที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอน้ าโสมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อ.น้ าโสม ได้อบรมให้ความรู้การบริหาร

จัดการท าบัญชี และได้ให้ความช่วยเหลือในการด าเนินงานการประกวดเป็นอย่างดี 
- ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด เพ่ือด าเนินการในด้าน

เอกสาร 
- เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน อ าเภอน้ าโสม ได้มอบชุดคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้าน 

ได้พัฒนา และด าเนินการด้านการท าเอกสารได้เป็นอย่างดี 
11.6.4 ผลความส าเร็จ 
ตัวอย่างสมาชิกกู้ยืมเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์และสามารถช าระหนี้ได้ตรงเวลา  
- นางอรทัย พิทักษ์พงษ์ ท าอาชีพเย็บผ้า รับเย็บผ้าส่งขายต่อ และรับตัดเสื้อผ้าภายในชุมชน ท าให้เกิด

รายได้เพ่ิมข้ึนและสามารถช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนด 
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- นางสิฎธิฌา มูลทา ท าเป็นกลุ่มอาชีพ ผลิตธูปขาย ท าขายตามออเดอร์ที่สั่งโดยเครื่องผลิตธูปส าเร็จรูป 
จึงท าให้มีรายได้เสริมและสามารถน าไปเป็นกลุ่มอาชีพแก่หมู่บ้านโนนพัฒนาได้ 

- นายแก้ว ไชยศรีฮาด ท าอาชีพหลักเกษตรกร กรีดยางพารา ท ายางก้อนถ้วยขาย ท าให้มีรายได้หลัก
และสามารถช าระหนี้ได้ตามตามก าหนด 

- นางลเบียง ในโนน อีพหลักเกษตรกรยังมีอาชีพกรีดยางพารา ปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง และปัจจุบัน
ก าลังลงทุนปลูกทุเรียนเป็นอาชีพเสริมในอนาคต 

- นางค าพัน บุญเลิศ เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้กู้เงินกับกองทุนหมู่บ้านโนนพัฒนา ไปประกอบการลงทุน
ค้าขายเปิดร้านขายของช า และขายกับข้าว ท าให้เกิดรายได ้

- นางเรียบ กองทอง ท าอาชีพท าไร่-ท านา อาชีพเสริม คือ เลี้ยงได้พันธุ์ไข่ ไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
และขายและได้เปลี่ยนเป็นเลี้ยงหมูไวเพ่ือรับประทานปละขายให้คนในชุมชน 

- นายชุน ขนุนทอง ท าอาชีพเกษตรกร มีอาชีพเสริมเลี้ยงกบไว้เพ่ือบริโภค และเลี้ยงหนูไว้เพ่ือรับประทาน
และขาย เป็นสมาชิกที่กู้เงินแล้วสามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด 
 
11.7 กองทุนหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

11.7.1 ข้อมูลทั่วไป 
(1) ที่ตั้ง บ้านโนนสุวรรณพัฒนา หมู่ที่ 12 ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
(2) ประธานกองทุนหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา นายตะวัน เหลาเจริญ 
11.7.2 ความเป็นมา 
กองทุนหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนา เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2544 มีสมาชิก 50 คน กับ 1 กลุ่ม 

ได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544 จ านวน 1,000,000 บาท และได้รับเงินเพ่ิม
ทุนระยะที่ 2 จ านวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้รับเงินเพ่ิมทุนระยะที่ 3 จ านวน 
1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ปัจจุบันมีสมาชิก 86 คน กับ 1 กลุ่ม มีเงินทุนบัญชีที่ 1 จ านวน 
2,443,669.09 บาท มีเงินฝากออมบัญชี 2 ซึ่งเป็นเงินฝากสัจจะรายเดือนและเงินหุ้นจ านวน 278,216.88 บาท 

11.7.3 การด าเนินกิจการ 
(1) การสะสมเงินออม 
มีการฝากออมเงินสัจจะสะสมรายเดือน เดือนละ 20-100 บาท ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน และได้น า

เงินฝากไว้ที่ธนาคาร ธกส. สาขาอ าเภอโดนแดง ปัจจุบันได้มีเงินสัจจะสะสมทั้งสิ้น 278,216.88 บาท ทั้งนี้ไม่ได้
มีการน าเงินสัจจะสะสมออกมาปล่อยกู้ให้แก่สมาชิก 

(2) การพิจารณาอนุมัติเงินกู ้
มีการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกประเภทสามัญอย่างเดียว อนุมัติเงินกู้เป็นรายคน วงเงินกู้สูงสุด 75,000 

บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 บาท ต่อปี การอนุมัติเงินกู้คณธกรรมการประชุมอนุมัติ ได้รายละไม่เกิน 30,000 
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บาท ถ้ารายใดกู้เกิน 30,000 บาท ขอมติในท่ีประชุมจากสมาชิก ไม่เกินซึ่งอนุมัติได้ไม่เกินรายละ 75,000 บาท 
สมาชิกค้ าประกัน 3 คน (จับกลุ่มรับผิดชอบหนี้ร่วมกลุ่มละ 4 คน) 

(3) ด้านการช าระคืนเงินกู้ 
ได้ปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน จ านวน 18 ครั้ง เมื่อครบสัญญาคณะกรรมการ

จะแจ้งเตือนสมาชิกให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน ซึ่งสมาชิกทุกรายจะส่งช าระครบทุกปีท าให้กองทุนฯ ไม่มีปัญหา
หนี้ค้างช าระ 

(4) ด้านการบริหารจัดการกองทุน 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโนนสุวรรณพัฒนาได้มาจากการเลือกตั้งโดยผ่านการประชาคมประชุม

สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการจ านวน 11 คน สัดส่วน 
ชาย หญิง ใกล้เคียงกัน โดยเริ่มจากปี 2544 ได้คัดเลือก จ านวน 11 คน เมื่อครบ 1 ปี ให้คณะกรรมการจับฉลาก
ออกกึ่งหนึ่งแล้วให้สมาชิกเลือกคณะกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการที่เหลือจะราบวาระเมื่อครบ 2 ปี 
และต่อไปก็จะครบวาระทุกปี ปีละกึ่งหนึ่ง คณะกรรมการมีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ
จ านวน 11 คน 

11.7.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ปี 2546 ได้รับคัดเลือกให้เป็นกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับอ าเภอ 
(2) ปี 2553 ได้รับคัดเลือกให้เป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดี ระดับอ าเภอ 
(3) ปี 2554 ได้รับรางวัลเกียรติยศดีเด่น ระดับต าบล ในการด าเนินงานโครงการควบคุมและป้องกัน

โรคไข้เลือดออก 
(4) ปี 2556 ได้รับเกียรติบัตรจากการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความ

จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
(5) ปี 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอ าเภอในการด าเนินงานโครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
(6) ปี 2557 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับจากการประกวดตามโครงการประกวดผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดเด่น (บ้านฉัน มีดี) 
(7) ปี 2557 ได้รับคัดเลือกให้เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับต าบล อ าเภอโนนแดง 
(8) ปี 2558 ได้รับคัดเลือกให้เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับต าบล อ าเภอโนนแดง 
(9) ปี 2559 ได้รับคัดเลือกให้เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับอ าเภอ 
(10) ปี 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอ าเภอ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น “บ้านสวย เมืองสุข” 

 
11.8 กองทุนหมู่บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองอ้ม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

11.8.1 ข้อมูลทั่วไป 
(1) ที่ตั้ง บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองอ้ม อ าเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
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(2) ประธานกองทุนหมู่บ้านทองสวัสดิ์ นายวาสนา วันทา 
11.8.2 ความเป็นมา 
กองทุนหมู่บ้าน บ้านทองสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองอ้ม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน 2544 

ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านจ านวน 1,000,000 บาท และได้รับการจัดสรรเพ่ิมทุนฯ ระยะที่ 1 จ านวน 
100,000 บาท, เพ่ิมทุนฯ ระยะที่ 2 จ านวน 200,000 บาท และเพ่ิมทุนฯ ระยะที่ 3 จ านวน 1,000,000 บาท 
รวมทั้งสิ้นเงินทุนรัฐบาลที่จัดสรร (บัญชีที่ 1) จ านวน 2,300,000 บาท 

11.8.3 การด าเนินกิจการ 
(1) ปัจจุบันเปิดเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้นแบบทองสวัสดิ์สดใสร่วมใจ เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2551 มีทุนด าเนินการ จ านวนเงิน 3,624,068 บาท โดยการบูรณาการของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้านบริหาร 
งานร่วมกัน ประกอบด้วย เงินหุ้นสัจจะสะสม, กองทุนหมู่บ้าน, เงินกู้ ธกส., กลุ่มแก้ไขความยากจน (กขคจ), 
กลุ่มสงเคราะห์หมู่บ้าน, กลุ่มเลี้ยงโค, กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต, กลุ่มโรงสีชุมชน, ร้านค้า
ประชารัฐ, กลุ่มผู้ใช้น้ าประปา, กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

(2) มีกิจกรรมกู้ยืมเงิน ออมทรัพย์ของสมาชิก 
(3) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมสร้างนิสัยในการอดออม เสียสละ 

เอ้ืออาทรต่อกันในสังคมของชุมชนและน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(4) คณะกรรมการประชุมชี้แจงให้สมาชิกทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
(5) ปัจจุบันมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 13 คน 
11.8.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ผ่านการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับอ าเภอประจ าปี 2553 
(2) ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพอเพียงสู่ต าบลพอเพียงระดับอ าเภอประจ าปี 2553 
(3) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2554 
(4) รองชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชน ประจ าจังหวัดปี 2563 

 
11.9 กองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร หมู่ที่ 11 ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

11.9.1 ข้อมูลทั่วไป 
(1) ที่ตั้ง บ้านวังไทร หมู่ที่ 11 ต าบลเขาโร อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(2) ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร ส.ต.ท.อาคม สมนึก 
11.9.2 ความเป็นมา 
กองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2544 โดยกรรมการ 13 คน มี ส.ต.ท.อาคม 

สมนึก เป็นประธาน ใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มเกษตรเงินทุนหมุนเวียนบ้านวังไทร” เป็นกลุ่มย่อย ๆ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ 
หมู่ 3 ต าบลเขาโร ท าเรื่องขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนจาก อบต.เขาโร จ านวน 30,000 บาท โดยมีการ
ท าสัญญาส่งคืนหมดภายในระยะเวลา 3 ปี มาเป็นทุนด าเนินงานให้สมาชิกกู้ยืมหมุนเวียนน าไปลงทุนหรือ 
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ลดหนี้นอกระบบ โดยกรรมการทุกคนตั้งปณิธานมีมติไว้ว่าจะไม่ขอรับประโยชน์ใด ๆ ในช่วง 3 ปีแรกของการ
ตั้งกลุ่มเพ่ือกลุ่มจะได้เติบโตและมีรายได้มาเป็นทุนคืนเงินโครงการไป โดยก าหนดเปิดท าการทุกวันที่ 10 ของ
ทุก ๆ เดือน  

เปิดท าการครั้งแรกเมื่อ 10 พฤษภาคม 2544 ที่ศาลาพัฒนาชนบทข้างคลองท่าหลวง (ปัจจุบันคือ  
โรงท าปุ๋ยหมักของหมู่บ้าน) ปรากฏว่าสมาชิกมาขอกู้เงินจ านวนมากไม่พอกับให้สมาชิกกู้ คณะกรรมการจึงมี
ความคิดว่าน่าจะฝึกกการเก็บออมเงินของสมาชิกด้วย เพ่ือให้รู้จักการใช้จ่ายและการเก็บออม วันที่ 10 เดือน 
ต่อมาจึงเปิดรับฝาก-ถอน เป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมา และในปีเดียวกันนี้ ส.ต.ท.อาคม สมนึก ได้รับเรื่องหลักเกณฑ์
การแบ่งแยกหมู่บ้านจากทางอ าเภอได้ท าเรื่องเสนอขึ้นไปตามล าดับ ขั้นตอนต่อมาได้มีค าสั่งจากทางราชการ  
ให้แบ่งแยกหมู่บ้านจาก หมู่ 3 ต าบลเขาโร ออกจัดตั้งเป็น หมู่ 11 บ้านวังไทร และนายสมภาส เกตุแก้ว 
กรรมการของกลุ่มได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 9 ตุลาลม 2545 กลุ่มเกษตรเงินทุน
หมุนเวียนบ้านวังไทรจึงกลายเป็นกลุ่มของหมู่บ้านไป 

เมื่อด าเนินการครบ 3 ปี ใน พ.ศ. 2547 ทางกลุ่มได้คืนเงินกู้ยืมได้ทั้งหมด มีสมาชิกจ านวน 403 คน  
มีเงินฝาก 1,139,627 บาท มีรายได้ 103,138 บาท มีก าไรสุทธิรวม 3 ปี 55,228 บาท ได้มาเป็นทุนด าเนินการ
ต่อจากเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่คืนไปหมดแล้ว สมาชิกต่างหมู่บ้านเห็นกลุ่มมีความเข้มแข็ง จึงขอสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก ทางคณะกรรมการจึงเปิดรับ หมู่ 2, 3 ,4 ต าบลเขาโร หมู่ 4 ต าบลที่วัง เข้าเป็นสมาชิก 

ปี 2548 ได้รับงบประมาณเงินกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 1 ล้านบาท กลุ่มได้ย้ายมาใช้อาคารอเนกประสงค์
หลังใหม่ของหมู่บ้านเป็นที่ท าการ เพ่ิมวันเปิดท าการเป็น 3 วัน ทุกวันที่ 10-12 ของทุกเดือน เพราะสมาชิกเพ่ิม
มากขึ้น และรับสมาชิกจาก หมู่ 5, 10 ต าบลกะปาง เข้าเป็นสมาชิก รวมมี 7 หมู่บ้าน ในปีนี้กลุ่มได้น ารายได้ไป
พัฒนาหมู่บ้าน เช่น ซื้อกระเบื้องปูพ้ืนอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน, สมทบสร้างศูนย์สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน, จัดท าป้ายชื่อหมู่บ้านพร้อมทั้งซื้อโอ่งขนาด 1,800 ลิตร ให้ครบทุกหลังคาเรือนของหมู่บ้าน จัดงาน
ประเพณีลอยกระทง น ารายได้เข้าบัญชีหมู่บ้านเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านต่อไป ท าให้หมู่บ้านและต าบลใกล้เคียงเห็น
ความส าคัญ มีบทบาทของกลุ่มนี้ได้ดี จึงสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกมากข้ึนเรื่อย ๆ 

ในขณะเดียวกันธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง ได้สนับสนุนและฝึกอบรม
การบริหารจัดการ กลุ่มการเงินขนาดเ,ก เพ่ือพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนขึ้น ก่อให้เกิดแนวคิดการบริการ
จัดการที่สองคล้อง เหมาะสมในการสนองตอบต่อความต้องการของชุมชน ให้ค าปรึกษารวมถึงการอบรมความรู้ 
ในการจัดการ การศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการด้านการเงิน การบัญชี 
ที่ทันสมัย ท าให้คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบสถาบันการเงินยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบโปรแกรมบัญชี จ านวน 2 ชุด เครื่องตอกสมุด 1 เครื่อง และ ธกส. ร่วมกับ
ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นครศรีธรรมราช ได้อนุเคราะห์จัดฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้
ในการบันทึกรายการทางบัญชี ตามระบบโปรแกรมจนสามารถด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้น 

สิ้นปี 2549 กลุ่มมีสมาชิก 857 คน และในปีนี้ ทางกองทุนหมู่บ้านวังไทร (กทบ.) ได้ยื่นเรื่องขอจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในค าขอจดทะเบียนได้ระบุในแผนการด าเนินการขอจดทะเบียนว่า “กองทุนหมู่บ้าน 
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วังไทร เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้วจะรวมกับกลุ่มเกษตรเงินทุนหมุนเวียนบ้านวังไทร” ยกฐานะเป็นสถาบัน
การเงิน และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ทะเบียนเลขที่ 0101 กลุ่มเกษตรเงินทุนหมุนเวียน
บ้านวังไทร จึงรวม กทบ. ยกฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตั้งแต่นั้นมาได้เปิดรับบุคคลทั่วไป  
เข้ามาเป็นสมาชิกในปีนี้ ทางกรรมการกลุ่มได้เข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน เช่น พัฒนาการ
อ าเภอทุ่งสง, ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.), ส านักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง, สถานี
ต ารวจภูธรต าบลกะปาง และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาทุ่งสง ได้เข้ามาช่วยดูแลให้
ความรู้ และค าปรึกษา พาไปศึกษาดูงานหลายพ้ืนที่ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ทางคณะกรรมการเห็นว่า
สมาชิกเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ สถานที่ปัจจุบันคับแคบ ทั้งไม่ค่อยปลอดภัยเท่าที่ควร จึงมีความคิดจะสร้างอาคาร
เป็นของสถาบันการเงินอย่างมั่นคงถาวร และเปิดให้บริการทุกวัน จึงน าเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2549 
และได้เสนอให้สมาชิกฟัง ปรากฏว่าได้มีนายท่วง แก้วสี่ดวง บริจาคที่ดินใช้สร้างอาการ นายวสันต์ หอมเกตุ 
นายสัมพันธ์ เพียรดี บริจาคที่ดินใช้ถมปรับพื้นที่ส่วนเงินค่าสร้างอาคารล้านกว่าบาทนั้น หากขอหน่วยงานอื่น ๆ 
คงได้ยาก เพราะจ านวนมาก สมาชิกจึงมีมติให้ช่วยกันน าเงินมาลงหุ้นสร้างอาคารให้แล้วเสร็จ 

ปี 2550 ยกฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ได้ท าการก่อสร้างอาคารขนาด 8*14 จ านวน 1 
หลัง สร้างอาคารเสร็จพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ งบประมาณ 1,410,644 บาท ได้เปิดท าการในวันศุกร์ที่ 14 
ธันวาคม 2550 เวลา 10.59 น. โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช(ว่าที่ร้อยตรีฐิตวัฒน เชาวลิต) เป็น
ประธานในพิธีเปิด และได้เปิดท าการทุกวันราชการตั้งแต่นั้นมา หลังจากนั้นมาได้มี กลุ่ม กองทุน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงาน ส่วนราชการต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดมา ได้รับการคัดเลือกเป็น
สถาบันการเงินชุมชนน าร่องดีเด่นของจังหวัด ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเกรด A ของอ าเภอทุ่งสง ได้รับคัดเลือก
เป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจาก ธกส. ทุ่งสง ทั้งยังได้รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นหมู่บ้านชุมชนอินทรีย์ต้นแบบของจังหวัด และทางคณะกรรมการได้ไปเป็นวิทยากรทั้งศึกษาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกองทุนต่าง ๆ ทั่วประเทศตามที่ทาง ธกส. จัดอบรมประชุมสัมมนา ได้น ามาพัฒนาสถาบันฯ อย่าง
ต่อเนื่องได้ประสานกับบริษัท TOT  เดินสายเคเบิลใยแก้วมายังสถาบันฯ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
(เอสเทค) เข้ามาจัดท าเว็บไซต์ เพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

ปี 2555 ที่ประชุมใหญ่เห็นว่าสถานที่เดิมคับแคบ สมาชิกเพ่ิมขึ้นทุกวัน ผู้มาศึกษาดูงานมากขึ้น การให้ 
บริการแก่สมาชิกยังไม่ครบเหมือนธนาคารทั่วไป ทางคณะกรรมการได้ตั้งงบประมาณซื้อที่ดิน การก่อสร้าง
อาคารสะสมไว้ 

ปี 2556 ทางสถาบันฯ ได้ซื้อที่ดิน 1 ไร่ ราคา 500,000 บาท ค่าถมปรับพ้ืนที่ 200,000 บาท อบต.เขาโร 
สนับสนุนดินใช้วางรูปแบบแปลนการก่อสร้าง 

ปี 2557 ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ประกอบด้วย อาคารสถาบันฯ 1 หลัง 
พร้อมตกแต่งราคา 4,912,687 บาท อาคารจ าหน่ายสินค้า 1 หลัง ราคา 836,781 บาท รั้วรอบอาคาร ราคา 
971,055 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 รวมราคาท้ังหมด 6,720,523 บาท ได้เปิดอาคารสถาบันฯ 
หลังใหม่ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 10.59 น. โดยมีนาลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตร
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และสหกรณ์การเกษตร นายนที ขลิบทอง ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
นายอภินันท์ ซื่อธานวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานร่วมพิธีเปิด 

ปี 2559-ปัจจุบัน ได้ด าเนินการโครงการประชารัฐ โดยการก่อสร้างโรงงานยางอัดแท่ง STR 5L และ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ บนพ้ืนที่ 35 ไร่ ของกองทุนหมู่บ้านบ้านวังไทร และสมาชิกร่วมกันลงหุ้น จ านวน 150 ล้านบาท 
(อยู่ในระหว่างด าเนินการก่อสร้าง) ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ช่วยในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับราคา
พืชผลทางการเกษตร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิก 8,553 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 418,743,309.40 บาท 
11.9.3 การด าเนินกิจการ 
(1)  มีคณะกรรมการกองทุนฯ จ านวน 15 คน, ที่ปรึกษา 8 คน และทนายความ 1 คน 
(2) กิจกรรมกองทุนหมู่บ้านที่เปิดให้บริการ ได้แก่ การให้เงินกู้ , โรงงานยางอัดแท่ง STR SL และแปร

รูป, Banking Agent, ร้านค้าประชารัฐ และเครื่อง EDC, เคาร์เตอร์เซอวิส, กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช), 
รถบัส, ฟิตเนสประชารัฐ, การมอบทุนการศึกษา, การมอบของรางวัล, อาคารพาณิชย์, บริการรับฝาก-ถอน, 
โรงผลิตน้ าดื่ม,ร้านอาหารเครื่องดื่ม, หอประชุม และ สถาบันการเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ 

(3) การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งในพ้ืนที่ และความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
- ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งกับกองทุนหมู่บ้าน 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านสู่การเป็นสถาบัน

การเงินชุมชน 
- กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ท า MOU กับกองทุนฯ สนับสนุนโปรแกรมด้านบัญชี 
- ที่ว่าการอ าเภอทุ่งสง ส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและกองทุนฯ 
- พัฒนาชุมชนอ าเภอทุ่งสง ส่งเสริมกระบวนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านอย่างยั่งยืน 
- สถานีต ารวจภูธรกะปาง อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอสเทค) สนับสนุนการจัดระบบประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และท า MOU 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเขาโร ส่งเสริมการสร้างกลุ่มอาชีพ โดยใช้กองทุนบ้านวังไทรเป็นศูนย์กลาง

ทางการเงิน 
- มทร.ศรีวิชัย การท าแผนธุรกิจ การฝึกอบรมพนักงาน และท า MOU 
- กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ท า MOU กับกองทุนฯ ส่งเสริมกระบวนการอบรม 
- กระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด 13 หน่วยงาน อบรมให้ความรู้ กระบวนการทางภาษีและ

การด าเนินการส่งออกทางการค้า 
- อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการขออนุญาตด าเนินกิจการโรงงานด้านต่าง ๆ ของ

กองทุนฯ 
- มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา (ยางรัดของ) 
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- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สนับสนุนโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ ในกระบวนการ
ผลิตยางอัดแท่ง และการขอสนับสนุนงบประมาณ 

- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ส านักงานภาคใต้) ฝึกอบรมความรู้ด้านการตรวจธนบัตรปลอม 
11.9.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันการเงินชุมชนน าร่องดีเด่นของจังหวัด  
(2) ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเกรด A ของอ าเภอทุ่งสง 
(3) ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จาก ธกส.ทุ่งสง 
(4) ได้รับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นหมู่บ้านชุมชนอินทรีย์ต้นแบบของจังหวัด 

 
11.10 กองทุนหมู่บ้านบ้านโตระ หมู่ที่ 8 ต าบลต านาน อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

11.10.1 ข้อมูลทั่วไป 
(1) ที่ตั้ง บ้านโตระ บ้านเลขท่ี 267 หมู่ที่ 8 ต าบลต านาน อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
(2) ประธานกองทุนหมู่บ้านทองสวัสดิ์ นายโชติ แสงคง 
11.10.2 ความเป็นมา 
กองทุนหมู่บ้านบ้านโตระ ได้จัดตั้งตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2544 เป็นวันประชาคม

หมู่บ้านคัดเลือกคณะกรรมการ จ านวน 15 คน โดยมี นายเจริญ สงแสง ได้เป็นประธานกรรมการ และเปิดรับ
สมาชิกในวันนั้น จ านวน 97 คน รับโอนเงิน จากรัฐบาล 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544 

วันที่ 20 มิถุนายน 2545 กรรมการจับสลากออก 8 คน และได้รับเลือกกลับมา 7 คน ได้คนใหม่ 1 คน 
โดยมี นายลบ ไข่ขวัญ เป็นประธานคณะกรรมการ 

วันที่ 19 มิถุนายน 2546 กรรมการครบวาระ 7 คน เหลือ 8 คน คัดเลือกใหม่ 1 คน รวมกรรมการ 9 คน 
ได้เพ่ิมทุนระยะท่ี 1 จ านวน 1,000,000 บาท เมื่อ 15 กรกฎาคม 2546 

วันที่ 14 สิงหาคม 2547 กรราการครบวาระ 8 คน เหลือ 1 คน คัดเลือกใหม่  10 คน รวมกรรมการ 
11 คน โดยมี นายโชติ แสงคง เป็นประธานคณะกรรมการ 

วันที่ 15 สิงหาคม 2548 กรรมการครบวาระ 1 คน จับสลากออก 5 คน คัดเลือกใหม่ 6 คน รวม 11 คน 
ปี 2549 ด าเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2550 เลขท่ี 028 

ก่อสร้างส านักงานบนที่ดินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 แล้วเสร็จ 
และเปิดใช้ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550 

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ ได้รับรองเป็น องค์การสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 เลขที่ 810/2553 

กองทุนได้รับการเพิ่มทุนระยะที่ 2 จ านวน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 
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กองทุนได้รับการเพิ่มทุนระยะที่ 3 จ านวน 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 
กองทุนหมู่บ้านบ้านโตระ ได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลทั้งสิ้น จ านวน 2,300,000 บาท 
11.10.3 การด าเนินกิจการ 
(1) มีกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จ านวน 14 คน ประกอบด้วย ประธาน, รองประธาน, เหรัญญิก, ผู้ช่วย

เหรัญญิก, เลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการ, รายทะเบียน, ประชาสัมพันธ์ 3 คน, ปฏิคม 2 คน และ กรรมการ 2 คน 
(2) เปิดท าการวันอาทิตย์แรก และวันอาทิตย์ที่สาม ของทุกเดือน เวลา 09.00-15.30 น. 
(3) คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ได้รับรองเป็น องค์การสวัสดิการชุมชน ตามความในมาตรา 40/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553 ทะเบียนเลขท่ี 810/2553 

(4) จัดสวัสดิการให้สมาชิกและชุมชน เกิด ป่วย ตาย การศึกษา ประสบภัยธรรมชาติ กิจกรรมประเพณี
ต่าง ๆ และสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ ในชุมชน 

(5) ให้บริการสมาชิกโดยการโอนเงินเข้าบัญชีสถาบันการเงินชุมชนกองทุนหมู่บ้านทุกประเภทเงิน 
(6) การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งในพื้นที่และความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
- เข้าร่วมโครงการกับออมสินภาค 17 นครศรีธรรมราช 
- เป็นกองทุนที่แลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับกองทุนอ่ืน ๆ 
- มีกองทุนอ่ืนเข้ามาศึกษาดูงาน 
11.10.4 ผลความส าเร็จ 
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บทที่ 12 
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 

 
12.1 สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จ ากัด จังหวัดน่าน  

12.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 416 หมู่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต าบลท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทรศัพท์ 

054799060 
12.1.2 ความเป็นมา 
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จ ากัด  ตั้งอยู่เลขที่ 416 หมู่ที่ 7 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง ต าบลท่าวังผา อ าเภอ

ท่าวังผา จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่าน 41 กิโลเมตรไปทางทิศเหนือ 
สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จ ากัด จดทะเบียนตามพระราช-บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เป็นประเภท

สหกรณ์ “การธนกิจ” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 เลขหมายทะเบียน กสก. 8/2516 มีสมาชิกแรกตั้ง 9 
กลุ่ม จ านวน 242 คน มีทุนด าเนินงานครั้งแรก 12,100 บาท ต่อมาเม่ือทางราชการได้จัดประเภทสหกรณ์ใหม่
ตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สหกรณ์การเกษตร" เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2516 
 วิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าทางด้านธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกพร้อมชุมชน เน้นบุคลากรก้าวทัน
เทคโนโลยีและมีความเป็นเลิศด้านผู้น าสหกรณ์” 
 พันธกิจ พัฒนาด้านธุรกิจ เน้นการตลาดน าการผลิต, พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน, 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริมให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิก โดย
วิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ การให้สินเชื่อเพ่ือการเกษตรแก่สมาชิก การรับฝาก
เงิน การจัดหาสินค้า ปัจจัยการผลิตหรือสิ่งของที่จ าเป็นมาจ าหน่ายให้กับสมาชิก การส่งเสริมและให้บริการแก่
สมาชิก การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพ่ือจัดการขาย การแปรรูปผลผลิตออกจ าหน่ายและการให้สวัสดิการ
และการสงเคราะห์แก่สมาชิก และกระท าการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ค าสั่งตามที่
สหกรณ์ก าหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ ์

12.1.3 การด าเนินกิจการ 
(1) นโยบายของสหกรณ์ 
- ขยายการรับสมาชิกใหม่ ทั้งสามัญและสมทบในอ าเภอท่าวังผา และทุกอ าเภอในจังหวัดน่าน 
- ส่งเสริมการระดมทุน โดยการระดมหุ้น และเงินออมจากสมาชิก  
- ลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพ่ิมวงเงินกู้ให้กับสมาชิก 
- ส่งเสริมและฟ้ืนฟูอาชีพให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ท าแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ

สมาชิกและชุมชน 
- ขยายธุรกิจบริการ การตลาด และแปรรูปผลิตผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
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- ส่งเสริมอาชีพในหมู่สมาชิก และพัฒนาอาชีพเสริม โดยจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรีสหกรณ์ 
- ให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก คู่สมรส และชุมชน 
- น าระบบการบริหารงานยุคใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร และการติดตามประเมินผลการบริหารธุรกิจ ท าแบบ

ครบวงจร มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง Coso Enterprise Risk Management (COSO ERM) 
(2) สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 15 คน ซึ่งเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่-สามัญประจ าปี 
-  ฝ่ายจัดการ เป็นผู้รับนโยบายของฝ่ายบริหารสหกรณ์ฯ มาปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงาน โดยมี

คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้ก ากับดูแล มีเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ปัจจุบันมีอยู่ จ านวน 41 คน 
- ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ ได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้เป็นผู้มี

อ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ จ านวน 2 คน 
- ที่ปรึกษาสหกรณ์ ทางสหกรณ์ฯ ได้เรียนเชิญบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คอยให้ค าแนะน า

ในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในกิจการทั้งปวง ให้การด าเนินงานของสหกรณ์
บรรลุเป้าหมาย 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีข้าราชการจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน และส านักงาน
สหกรณ์อ าเภอท่าวังผา เป็นผู้ให้ค าแนะน าส่งเสริมด้านการด าเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

(3) สมาชิกและกลุ่มสมาชิก มีสมาชิกทั้งสิ้น 6,321 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ 4,215 คน และสมาชิก
สมทบ 2,106 คน อยู่ทุกอ าเภอในจังหวัดน่าน สมาชิกสามัญแบ่งออกเป็น 39 กลุ่ม สังกัด 59 หมู่บ้าน ในท้องที่ 
9 ต าบล 

(4) การด าเนินธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จ ากัด มีภารกิจหลักท่ีให้บริการแก่สมาชิกสามัญ และ
สมาชิก-สมทบ (ผู้สมัครใช้บริการ) แบ่งออกเป็น 6 ธุรกิจ กับ 1 แผนก ดังนี้ 

- ธุรกิจสินเชื่อ สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก เพ่ือน าไปลงทุนด้านการเกษตรตามวัตถุประสงค์
ตามหลักเกณฑ์ และภายใต้ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฯ ของสหกรณ์อยู่ 6 ประเภท คือ 

*เงินกู้ระยะสั้นเพื่อการอ่ืน ก าหนดช าระคืนเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน 
*เงินกู้ระยะสั้นเพื่อผลิตผลหลัก ก าหนดช าระคืนเสร็จภายในฤดูกาลผลิต 
*เงินกู้ระยะปานกลาง ก าหนดช าระคืนเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี 
*เงินกู้ระยะปานกลางพิเศษ  ก าหนดช าระคืนเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี 
*เงินกู้โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฯ ก าหนดช าระคืนเสร็จภายในระยะเวลา 10 ปี 
*เงินกู้ระยะยาว ก าหนดช าระคืนเสร็จภายในระยะเวลา 15 ปี   
- การรับฝากเงิน สหกรณ์ฯรับฝากเงินจากสมาชิก โดยเปิดบริการรับฝาก-ถอน ให้แก่สมาชิก ตั้งแต่

เวลา 08.30-15.00 น. ทุกวันท าการ สหกรณ์ให้ดอกเบี้ยเงินฝากแก่สมาชิกสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 
ปัจจุบันสหกรณ์บริการรับฝากเงินจากสมาชิกอยู่ 3 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษ และเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 
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- ธุรกิจการซื้อ สหกรณ์จัดหาสินค้าตามความต้องการมาจ าหน่ายให้กับสมาชิก ได้แก่ วัสดุการเกษตร 
เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวันไว้คอย
บริการที่ร้านค้าศูนย์กลางของสหกรณ์ และร้านค้าสาขาตามกลุ่มหมู่บ้าน จ านวน 7 สาขา เริ่มให้บริการตั้งแต่
เวลา 08.30-16.30 น. วันจันทร์-วันเสาร์ โดยทางสหกรณ์มีรถบริการจัดส่งสินค้าให้ฟรี ปัจจุบันทางสหกรณ์ฯ 
ได้ปรับปรุงร้านค้าเข้าสู่ร้านค้า Q-Shop  

- ธุรกิจสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง สหกรณ์ฯ เริ่มเปิดสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 
2537 เป็นสถานีบริการขนาด 4 ตู้ (8 มือจ่าย) โดยจ าหน่ายน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B3, แก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 
95 และน้ ามันเครื่องทุกชนิดในราคาที่ยุติธรรม เริ่มเปิดสถานีบริการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ และเปิดสถานีบริการน้ ามันระดับต าบล ที่สาขาบ้านดอนตัน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 
เป็นสถานีขนาดกลาง ขนาด 2 ตู้ (4 มือจ่าย) เพ่ือเป็นการขยายการให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป และ
ยังมีปั๊มหลอดซึ่งอยู่ตามสาขาหมู่บ้านของสมาชิก จ านวน 27 สาขา   

(5) ธุรกิจการขาย สหกรณ์รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกเพ่ือจัดการขาย เพ่ือให้ได้ราคาที่เป็นธรรม ป้องกัน
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ซึ่งทุกปีทางสหกรณ์จะรวบรวมผลผลิตทั้งพืชไร่ และพืชสวนตาม
แผนงาน ตามฤดูกาล หรือโครงการที่ทางสหกรณ์ส่งเสริมแบบครบวงจร ซึ่งผลิตผลหลักของอ าเภอท่าวังผา ได้แก่ 
ผักกาดเขียวปลีปาล์มน้ ามัน ล าไย มะม่วง และข้าวเปลือก  

(6) ธุรกิจแปรรูป-โรงงาน สหกรณ์ฯ ได้ก่อสร้างโรงดองแปรรูปผลิตผลการเกษตรโดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเงินทุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เงินกู้ยืม) และจากส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(เงินอุดหนุนให้เปล่า) ในการก่อสร้างโรงดองพืชผลการเกษตรขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร และลึก 3 เมตร 
จ านวน 60 บ่อดอง สามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปออกจ าหน่าย คือผักกาดเขียวปลี และอ่ืน ๆ 
ตามที่โรงงาน หรือตลาดต้องการ ได้ครั้งละ 1,500,000 กิโลกรัม ซึ่งในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาทางสหกรณ์ ได้ท า
การดองแปรรูปผลผลิตผลการเกษตร คือ ผักกาดเขียวปลีที่รวบรวมจากสมาชิกหกรณ์ โดยดองแปรรูปเป็นผัก
แช่เขียวและผักดองสุก เพ่ือส่งต่อให้กับบริษัทเอกชนออกจ าหน่ายต่อคือบริษัท สันติภาพฮ่ัวเพ้ง จ ากัด (ตรา
นกพิราบ)  

นอกจากนี้ทางสหกรณ์ยังมีโรงอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ สามารถรองรับข้าว และข้าวโพดได้ครั้งละ 8 ตัน 
หรือวันละ 30 ตัน โรงผสมอาหารสัตว์ ผสมครั้งละ 1 ตัน โรงงานผลิตปุ๋ยหมัก ขนาด 2 ตัน 1 โรง และโรงผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ งบผู้ว่า CEO ขนาดกลาง จ านวน 1 โรง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดผสมมูลค้างคาวออกจ าหน่าย  

(7) แผนกสวัสดิการสังคม ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม ไว้ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก
และคู่สมรส แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์และคู่สมรส เวลาประสบภัยธรรมชาติ กรณีเจ็บป่วยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาล
กับสหกรณ์ได้ตามสิทธิ์/ตามระดับชั้นของสมาชิก ปีละไม่เกิน 4,000 บาท/คน  เวลาประสบภัยธรรมชาติ เช่น 
น้ าท่วม ไฟไหม้ และลมพายุพัด ทางสหกรณ์จะมีเงินกองทุนไว้คอยช่วยเหลือสนับสนุน และเมื่อสมาชิกถึงแก่ชีวิต  
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ปัจจุบันทางสหกรณ์ฯ ได้จัดกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกประเภทสามัญ กรณีบุตรคนแรก รายละ 
500 บาท และจัดกิจกรรมพิธีสูมาคารวะ และกิจกรรมดูแลสมาชิกผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไป จ านวน 
39 กลุ่ม ๆ ละ 2 คน รวม 78 คน ในช่วงเดือนเมษายนของทุก ๆ ปี 

นอกจากนั้น ทางสหกรณ์ยังมีการจัดท าประกันชีวิตส่วนบุคคล ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันคุ้มครอง
สินเชื่อ กับบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด ประกันอุบัติเหตุอย่างเดียว กับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด
(มหาชน) ให้กับสมาชิกและคู่สมรสด้วย 

12.1.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ผลประกอบการ  
- ธุรกิจการซื้อ สหกรณ์จัดหาสินค้าตามความต้องการมาจ าหน่ายให้กับสมาชิก ผลการด าเนินงานใน

รอบปีที่ผ่านมา จ าหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกสามัญและสมทบ เป็นเงิน 20,567,446.05 บาท 
- ธุรกิจสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง สมาชิก จ านวน 27 สาขา ในรอบปีที่ผ่านมาจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง

ทั้งสิ้น 110,224,676.06 บาท 
- ธุรกิจการขาย สหกรณ์รวบรวมผลิตผลจากสมาชิกเพ่ือจัดการขาย ผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี  

ที่ผ่านมา 35,525,439.78 บาท 
- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดผสมมูลค้างคาวออกจ าหน่าย ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา แปรรูปฯ  

มีมูลค่า 3,289,382.26 บาท 
- กองทุนสวัสดิการสังคม สมาชิกกองทุนฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน จ านวน 6,271 คน ช่วยกันบริจาคเงินตาม

ระเบียบเพื่อมอบให้กับทายาทของผู้ที่ถึงแก่ชีวิต รายละประมาณ 125,420.00 บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันระหว่างปี จ่ายทุนสวัสดิการให้ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างปีไป ทั้งสิ้น 96 ราย เป็นเงิน 11,975,480 
บาท 

(3.2) ผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่อง สหกรณ์สร้างระบบการระดมทุนได้อย่างดีมาก และบริหารเงินทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งไม่จ าเป็นที่จะต้องกู้ยืมสินเชื่อจากสถาบันการเงินอ่ืน และจาก ธกส. ในการ
ระดมทุน เช่น 

- การจัดชั้นสมาชิก เริ่มตั้งแต่ปี 2527-ปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นในการระดมหุ้น ระดมเงินฝาก ซึ่งสมาชิก
ได้รับผลประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และสวัสดิการที่แตกต่างกัน ตามระดับชั้นของสมาชิก 

- การจัดชั้นกลุ่มสมาชิก เริ่มตั้งแต่ปี 2539-ปัจจุบัน โดยเอาผลการด าเนินธุรกิจของกลุ่มสมาชิกที่ท า
กับสหกรณ์ระหว่างปี ท าให้แต่ละกลุ่มเกิดการแข่งขันกันในการท าธุรกิจต่อสหกรณ์ ผลดีก็จะตกกับตัวประธาน
กลุ่มและกลุ่มสมาชิกเอง  

- ตั้งเป้าหมายในการระดมทุน เริ่มตั้งแต่ปี 2527-ปัจจุบัน โดยการก าหนดหุ้นที่สมาชิกจะถือหุ้นเป็น
รายคน/รายกลุ่ม/รายปี 
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- จัดระบบร้านค้าทั้งด้านการเกษตร สินค้าท่ัวไป สินค้าอุปโภคบริโภค น้ ามันเชื้อเพลิง และสร้างระบบ
ร้านค้าย่อยที่เป็นเครือข่ายให้แก่กลุ่มสมาชิก ปัจจุบันมีอยู่ 7 สาขา และปั๊มหลอดตามสาขาหมู่บ้าน อีก 27 สาขา 
ท าให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการซื้อ 

- จัดระบบตลาดข้อตกลงพืชผักและไม้ผล ร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างโรงดองแปรรูปฯ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์อ่ืนในจังหวัดน่านอีก 7 อ าเภอ ที่เข้าร่วมโครงการฯ  

- จัดทุนสวัสดิการ ให้แก่สมาชิกที่คลอดบุตรแรกเกิด ค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกและคู่สมรส เวลาประสบ
ภัยธรรมชาติ เวลาเสียชีวิต และจัดงาน/ให้สวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ  

- ให้การสนับสนุนสังคมและพัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นที่ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร.)  
- ปี 2520 รับโล่รางวัลที่ 1 และป้ายรางวัล จากนายสวัสดิ์ ศรศึก ผู้ตรวจราชการสหกรณ์ในเขต 6 ใน

ฐานะที่สหกรณ์สามารถก่อสร้างอเนกประสงค์เสร็จก่อนสหกรณ์อ่ืนในเขต 6 ขณะนั้น 
- วันที่ 11 พฤษภาคม 2532 สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 

2532 (ครั้งที่ 1)  
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2536 สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบตามโครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในเชิงธุรกิจ เพ่ือน าไปเผยแพร่และ
พัฒนา การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรอ่ืน และเพ่ือจะเป็นหนทางน าไปสู่การด าเนินธุรกิจระหว่าง
สหกรณ์กับธุรกิจเอกชน 

- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2539 ประธานกรรมการ (นายยงยุทธ แวหงษ์) ได้รับโล่รางวัล กรรมการสหกรณ์
ดีเด่น ประจ าปี 2539 ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ  

- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2539 ผู้จัดการใหญ่ (นายวินัย หารต๊ะ) ได้รับโล่รางวัล ผู้จัดการสหกรณ์ดีเด่น 
ประจ าปี 2539 ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ  

- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2540 สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค ของ
ภาคเหนือประจ าปี 2540  

- วันที่ 9 พฤษภาคม 2540 สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2540 
(ครั้งที่ 2)    

- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2545 สหกรณ์ได้รับโล่รางวัลในงานวันสหกรณ์แห่งชาติในฐานะ “สหกรณ์สามารถ
ด าเนินการเป็นที่ยอมรับในขบวนการสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง” จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- วันที่ 1 มกราคม 2548 สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบของ
จังหวัด 

- ปี 2550 สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ให้เป็นสหกรณ์ที่มีแนวทางการ
ปฏิบัติติที่ดี ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นสากล (CQM) ของจังหวัดน่าน 

- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคของ
ภาคเหนือประจ าปี 2550 
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- วันที่ 10 พฤษภาคม 2550 สหกรณ์ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 
2550 (ครั้งที่ 3) 

- วันที่ 3 ธันวาคม 2550 สหกรณ์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ “คนดีศรีเกษตร” ด้าน
สถาบันเกษตรกร จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

-  ปี 2551 สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน ให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบน าร่องใน
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสหกรณ์ในจังหวัดน่าน (ปี 2551-2555) 

- ปี 2552 สหกรณ์ได้รับคัดเลือกจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (Cooperative 
Quality Award: CQA) โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ฯที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี หมวดที่ 6 การจัดกระบวนการ
ท างาน ซึ่งโครงการดังกล่าวก าหนดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556) คือ ระยะที่ 1 Short Term ช่วงของ
การรณรงค์ (1 ปี), ระยะที่ 2 Midium Term ช่วงปรับปรุง-ผลักดัน (2-4 ปี) และระยะที่ 3 Long Term 
สหกรณ์ท่ีเป็นเลิศ (4 ปีขึ้นไป)  

- ปี 2554 สหกรณ์ได้รับโล่เกียรติบัตร สหกรณ์น าร่องที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โครงการ CQA หมวดที่ 6 
จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในงาน “สหกรณ์ไทย ใต้ร่มพระบารมี”  

- ปี 2558 สหกรณ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบ ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์ของจังหวัดน่าน 
 
12.2 สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ ากัด จังหวัดสุพรรณบุรี 

12.2.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 479/2 หมู่ที ่6 ต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130 โทรศัพท์ 035571229 
12.2.2 ความเป็นมา 
สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ ากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2511 เมื่อวันที่ 16 

พฤษภาคม 2518 โดยการควบรวม 4 สหกรณ์เข้าด้วยกัน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ ากัด, สหกรณ์
ขายข้าวสามชุก จ ากัด, สหกรณ์ท่ีดินหนองผักนากพัฒนา จ ากัด และสหกรณ์กระเสียว หนองสะเดา จ ากัด โดย
ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ ากัด” เลขทะเบียนที่ กสก.45/2518 ประเภทสหกรณ์การเกษตร 
 วิสัยทัศน์ของสหกรณ์ “สหกรณ์เป็นองค์กรที่มั่นคง ธุรกิจก้าวหน้า พัฒนาเครือข่าย ให้บริการประทับใจ 
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี มีตลาครบวงจร” 

12.2.3 การด าเนินกิจการ 
(1) คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ , รองประธานกรรมการ, เลขานุการ, เหรัญญิก, 

กรรมการ 11 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน 
(2) จรรยาบรรณ 10 ประการส าหรับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
- มุ่งมั่นและอุทิศ เพ่ือพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และ

สุจริตโดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
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- พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพ้ืนฐานประโยชน์สมาชิกอย่าง
เป็นธรรม 

- พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม
วัฒนธรรมอันดีงาม 

- มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในสหกรณ ์

- ก ากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับ
บัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน 

- พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
- ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยต าแหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ และ

พวกพ้อง 
- หลีกเลี่ยงการท าธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตน

ที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์ 
- ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพ่ือให้ได้มาซึ่งต าแหน่ง ผลประโยชน์ของตน 
- ไม่น าเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และไม่

กระท าการใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 
(3) เจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ ากัด ประกอบด้วย ผู้จัดการ , สมุห์บัญชี, หัวหน้าธุรการ, 

หัวหน้าการเงิน, เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 4 คน, เจ้าหน้าที่การตลาด 2 คน, พนักงานขับรถ 2 คน, 
ลูกจ้างโรงสี, รปภ. และลูกจ้างประจ า 2 คน 

(4) การสมัครสมาชิก 
- คุณสมบัติของผู้สมัคร ประกอบด้วย ตั้งบ้านเรือนและด าเนินงานเกษตรกรรมอยู่ในท้องที่ด าเนินงาน

ของสหกรณ์, เป็นบุคคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ, เป็นผู้ซื่อสัตย์ มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบ
อาชีพและรู้จักประหยัด, ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ, ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือ
เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และ ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ โดยมีความผิด 

- ขั้นตอนการสมัคร ประกอบด้วย ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ , ผู้สมัคร
ต้องเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือหมู่บ้านใกล้เคียงกัน, น าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาผู้สมัคร, เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาและเห็นเป็นการสมควรรับเข้า
เป็นสมาชิกแล้วแจ้งให้ผู้สมัครทราบ และเมื่อผู้รับสมัครทราบให้ ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและช าระค่าหุ้น
ตามจ านวนที่จะถือจนครบถ้วนแล้วจึงถือว่าได้เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ในสังกัด 
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(5) ธุรกิจหลักของสหกรณ์  
- ธุรกิจสินเชื่อ การให้เงินกู้สมาชิก วงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท, หลักทรัพย์จ านองไม่เกิน

ร้อยละ 80, เงินฝากค้ าประกันไม่เกินร้อยละ 70, เงินหุ้นค้ าประกันไม่เกินร้อยละ 60, บุคคลค้ าประกันไม่เกิน 
250,000 บาท, เงินกู้ระยะสั้น 502 ล้านบาท, อัตราดอกเบี้ย 8.50 บาท/ปี 

- ธุรกิจรับฝากเงิน ถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้ง (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) ไม่ก าหนดเงินฝากสูงสุด 2 ประเภท 
ได้แก่ รับเงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 1.50 บาท/ปี และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ย 2.50 
บาท/ปี โดยบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษมีค่าเปิดบัญชีขั้นต่ า 500 บาท 

- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย จ าหน่ายสินค้าตามความต้องการของสมาชิกโดยการส ารวจและสอบถาม 
จัดจ าหน่ายปัจจัยการผลิต ปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลา 1 ฤดูกาลผลิต มีบริการส่งสินค้าถึงบ้านสมาชิก ใช้ระบบ 
Q shop ในการตรวจคุณภาพ มาตรฐาน เปิดจ าหน่ายทุกวันที่สมาชิกมาติดต่อซื้อสินค้า มีบัตรสินเชื่อ มีบริการ
ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้ปัจจัยจากตัวแทนบริษัท มีเงินเฉลี่ยคืน สินค้าที่น ามาจ าหน่าย ได้แก่ ปุ๋ยและยาปราบ
ศัตรูพืช น้ ามันดีเซล สินค้าท่ัวไป และข้าวสาร  

- ธุรกิจรวบรวมผลิตผล โดยสหกรณ์จะมีการท าความเข้าใจกับสมาชิก มีการประชาสัมพันธ์ ประชุม
กลุ่มที่อยู่ในเขตกรมชลประทานก่อนการเก็บเกี่ยว มีกองทุนพยุงราคาผลผลิต จ่ายค่าเหยียบเบรค ราคาน าตลาด
เพ่ือเป็นแรงจูงใจ ให้บริการรับซื้อทุกวัน มีเงินเฉลี่ยคืน  

- ธุรกิจแปรรูป ได้แก่ 
*ธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ สีพอกินตามความต้องการของผู้บริโภค สีข้าวที่กิน ข้ าวหอมมะลิ 

ลดปัญหาสินค้าคงเหลือ เสื่อมคุณภาพ, มีตลาดแน่นอน  
*ธุรกิจแปรรูปผสมปุ๋ยโดยเครื่องผสมอัตโนมัติ สูตร 16-20-0, 16-12-8, 16-8-8 และ 15-15-15 จ าหน่าย

ปุ๋ยราคาถูกกว่าท้องตลาด   
(6) ธุรกิจบริการ ได้แก่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ , สหประกันชีวิต, การรับท าประกันภัยรถยนต์, 

การใหบ้ริการรับช าระค่าสาธารณูปโภค และ การให้บริการส่งสินค้าแก่สมาชิก  
(7) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 9 ประเภท ได้แก่ ทุนรับขวัญบุตรสมาชิกแรก, ทุนสะสมเพ่ือการสงเคราะห์, 

ทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก, ทุนประกันชีวิต, ทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก, ทุนบริจาคร่วมงาน
อุปสมบทบุตรสมาชิก, ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ, ทุนบริจาคร่วมงานศพสมาชิกและคู่สมรส และทุนพยุง
ราคาผลิตผลสมาชิก 

12.2.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ธุรกิจสินเชื่อ  
(1.1) การให้เงินกู้แก่สมาชิก จ านวน 2,704 สัญญา สมาชิกใช้บริการ 2,747 คน ก าไรธุรกิจ 63 ล้านบาท 
(1.2) การรับคืนเงินกู้ของสมาชิก 
- เงินกู้ระยะสั้น 226,464,258 บาท/คิดเป็นร้อยละ 99.18 
- เงินกู้ระยะปานกลาง 197,464,939 บาท/คิดเป็นร้อยละ 181.80 
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(1.3) การเรียกเก็บดอกเบี้ย 
- ดอกเบี้ยพึงช าระทั้งหมด สามารถช าระได้ 75,359,833.53 บาท/คิดเป็นร้อยละ 99.92  
- เงินกู้คงเหลือสิ้นปี (เงินกู้ระยะสั้น) 446 ล้านบาท 
- เงินกู้คงเหลือสิ้นปี (เงินกู้ระยะปานกลาง) 480 ล้านบาท 
- เงินกู้คงเหลือสิ้นปี (เงินกู้ปุ๋ยโครงการ) 29 ล้านบาท 
- เงินกู้คงเหลือสิ้นปี (เงินกู้ข้าวเหนียว) 3 ล้านบาท 
- เงินกู้คงเหลือสิ้นปี (เงินกู้วัว) 19 ล้านบาท 
(2) ธุรกิจรับฝากเงิน สมาชิกผู้ใช้บริการ 983 ราย  
- รับเงินฝากออมทรัพย์ 39 ล้านบาท 
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 238 ล้านบาท 
(3) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย สมาชิกใช้บริการ 3,098 คน ก าไรธุรกิจ 3 ล้านบาท 
- ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช ยอดจ าหน่าย 23 ล้านบาท 
- น้ ามันดีเซล ยอดจ าหน่าย 8 ล้านบาท 
- สินค้าท่ัวไป ยอดจ าหน่าย 2 ล้านบาท 
- ข้าวสาร ยอดจ าหน่าย 0.88 แสนบาท 
(4) ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ก าไรธุรกิจ 0.674 ล้านบาท 
- รวบรวมข้าวเปลือก จ านวน 15,966 ตัน จ านวนเงิน 107 ล้านบาท 
- รวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว 133 ตันจ านวนเงิน 2 ล้านบาท 
- สมาชิกใช้บริการ 671 ราย 
(5) ธุรกิจแปรรูป 
(5.1) ธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ  
- ก าไรสุทธิ 1.83 ล้านบาท 
- รวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิ 1,017 ตัน 
- ขายข้าวเปลือกหอมมะลิ 584 ตัน 
- แปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ 433 ตัน 
- จ าหน่าย ข้าวสาร ปลายข้าวและร าให้แก่สมาชิก 4 ล้านบาท 
(5.2) ธุรกิจแปรรูปผสมปุ๋ย ผลิตได้วันละ 10-15 ตัน 
(6) ธุรกิจบริการ 
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีผู้ใช้บริการ 5,484 คน 
- สหประกันชีวิต มีผู้ใช้บริการ 1,384  คน 
- การให้บริการส่งสินค้าแก่สมาชิก มีผู้ใช้บริการ 2,231 คน 
(7) จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 
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- ทุนรับขวัญบุตรสมาชิกแรกเกิด 1,000 บาท จ านวน 2 ราย 
- ทุนสะสมเพ่ือการสงเคราะห์ 26,300 บาท จ านวน 22 ราย 
- ทุนช่วยเหลือการศึกษาบุตรสมาชิก 34,000 บาท จ านวน 25 ราย 
- ทุนประกันชีวิต 177,444 บาท จ านวน 1,431 ราย 
- ทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 1,029,799 บาท จ านวน 752 ราย 
- ทุนบริจาคร่วมงานอุปสมบทบุตรสมาชิก 35,000 บาท จ านวน 35 ราย 
- ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ 175,700 บาท จ านวน 251 ราย 
- ทุนบริจาคร่วมงานศพสมาชิกและคู่สมรส 51,000 บาท จ านวน 51 ราย 
- ทุนพยุงราคาผลิตผลสมาชิก 287,450 บาท จ านวน 575 ราย 

 
12.3 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 

12.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 206 หมู่ที่ 2 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 043589190 
12.3.2 ความเป็นมา 
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เกิดจากการรวมกลุ่มกันของสมาชิกเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลา

ร้องไห้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี สร้างแบรนด์สินค้าขึ้น เพ่ือจ าหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ อีกทั้ง
ผลก าไรจากธุรกิจ เกษตรกรจะได้รับในรูปแบบเงินปันผลจากทางสหกรณ์ด้วย ซึ่งการซื้อข้าวที่ผลิตจากเกษตรกร
ชาวทุ่งกุลาร้องไห้ก็เปรียบเสมือนได้ช่วยเหลือชาวนาได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 

จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2520 สมาชิกแรกตั้ง 170 ครอบครัว มีส านักงาน 3 แห่งได้แก่ 
ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขานกเหาะและส านักงานสาขากู่กาสิงห์ 

12.3.3 การด าเนินกิจการ 
(1) มีคณะกรรมการ 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ (คนที่ 1), รอง

ประธานกรรมการ (คนที่ 2), เลขานุการ, เหรัญญิก และกรรมการ 10 คน 
(2) ด าเนินธุรกิจด้านสหกรณ์การเกษตรอย่างครบวงจร เช่น ธุรกิจสินเชื่อ, ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย, 

ธุรกิจรวบรวมผลิตผล, ธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการผลิตสินค้า, ธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว, ธุรกิจ
ศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค-บริโภค, ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร และธุรกิจให้บริการรับ/ฝากเงิน 

(3) ผลประกอบการจากการด าเนินกิจการ 
การด าเนินธุรกิจ (พ.ศ. 2563/บาท) (พ.ศ. 2564/บาท) (เฉลี่ยบาท/ปี) 

1. รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,106,030,901.03 1,047,634,661.42 1,076,832,781.22 

2. ธุรกิจสินเช่ือ 54,585,359.79 51,645,087.96 
  

53,115,223.88 

3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 55,409,862.50 75,781,954.00 65,595,908.25 
ปุ๋ย 24,432,915.00   37,972,247.00 31,202,581.00 
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การด าเนินธุรกิจ (พ.ศ. 2563/บาท) (พ.ศ. 2564/บาท) (เฉลี่ยบาท/ปี) 

เมลด็พันธ์ุข้าว 12,430,442.00 15,375,900.00 13,903,171.00 
อาหารสตัว ์ 2,298,800.00 5,140,188.00 3,719,494.00 

ยาปราบศตัรูพืช 970,340.00 535,422.00 752,881.00 
จุลินทรีย ์ 500.00 0.00 250.00 
ข้าวสาร 10,563,679.50 7,075,931.00 8,819,805.25 

สินค้าท่ัวไป 14,000.00 323,220.00 168,610.00 
โคขุน 4,699,186.00 9,359,046.00 7,029,116.00 

4. ธุรกิจรวบรวมผลผลติ 111,927,631.67 40,528,811.32 76,228,221.50 
5. ธุรกิจแปรรูปผลติผลทางการเกษตรและการผลติ
สินค้า 

844,828,845.47 835,378,885.69 840,103,865.58 

ข้าวสาร 293,179,744.45 235,168,610.68 264,174,177.57 
ปลายข้าว 8,819,271.18 8,491,261.00 8,655,266.09 

ร า 8,560,981.12 9,766,378.70 9,163,679.91 
ข้าวเปลือก (โรงสี) 531,182,995.42 578,507,208.31 554,845,101.87 

แกลบ 3,085,853.00 3,445,427.00 3,265,640.00 
6. ธุรกิจผลติเมล็ดภัณฑ์ขา้ว 1,957,143.00 2,351,135.00 2,154,139,00 

7. ธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าอุปโภค-บริโภค 33,206,033.60 38,249,772.45 35,727,903.03 
8. ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร 3,249,300.00 3,110,260.00 3,179,780.00 

9. ธุรกิจให้บริการรับ/ฝากเงิน 2,048,802.37 1,752,214.23 1,900,508.30 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 685,342.62 248,517.24   466,929.93 

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น 782,606.11 377,907.00 580,256.56 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   40,000.00 57,400.00 48,700.00 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 30,000.00 30,420.00 30,210.00 

รายได้จากเงินบริจาค 0.00 50,000.00 25,000.00 
รายได้อื่น ๆ 510,853.64 987,969.77 749,411.71 

 
12.3.4 ผลความส าเร็จ 
(1) สหกรณ์ฯ ได้ขยายกิจการก่อสร้างโรงสี ณ บ้านนกเหาะ ต าบลดงครั่งใหญ่ อ าเภอเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร มีห้องบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO HACCP ซึ่งท าให้สามารถ
แปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรด พรีเมี่ยม 4 แบรนด์ คือ ตรา ทุ่งกุลา 101 ถุงสีทอง ตรา ข้าวหอมมะลิทุ่ง
กุลาฟาร์ม และ ตรา ข้าวเกิดบุญ ในอนาคตจะขยายตลาดไปยังต่างประเทศเพ่ือให้ได้รับการยอมรับในระดับ
สากลต่อไป  
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(2) ปัจจุบันสหกรณ์ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้น าในด้านธุรกิจอย่างครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 
8,934 ราย สังกัดตามหมู่บ้านต่าง ๆ จ านวน 13 ต าบล จ านวน 141 กลุ่ม อีกทั้งสหกรณ์มีอุปกรณ์ที่คอย
ให้บริการอย่างครบครันไว้คอยบริการสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

(3) ส านักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด มีเนื้อที่ 6 ไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 206 หมู่ที่ 2 
ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีโกดัง 3 โกดัง เก็บสินค้าได้ 6,000 ตัน มีลานตากข้าว
ขนาด 3,200 ตารางเมตร 

(4) โรงสีสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด (สาขาบ้านนกเหาะ) มีเนื้อที่ 50 ไร่ ปัจจุบันตั้งอยู่ท่ี 215 
หมู่ที่ 11 ต าบลดงครั่งใหญ่ อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีโรงสี ก าลังการผลิต 120 ตัน/วัน มีโกดัง 5 
โกดัง เก็บข้าวได้ 5,500 ตัน มีไซโลขนาด 500 ตัน มีลานตากข้าวขนาด 16,200 ตารางเมตร 

(5) อุปกรณ์ทางการตลาด มีรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 4 คัน, รถบรรทุกล้อพ่วง 1 คัน, กระบะ 3 คัน  
ไว้ส าหรับให้บริการกับสมาชิก มีรถส่งสินค้า 1 คัน, รถตักข้าวเพ่ือท าธุรกิจ 5 คัน, รถจักรยานยนต์ 5 คัน ซึ่ง
ตลาดกลางมีอุปกรณ์ครบชุดไว้บริการสมาชิก และเกษตรกรทั่วไป สหกรณ์รับซื้อข้าวเปลือกและให้บริการด้าน
อ่ืน ๆ ตั้งแต่เวลา 7.00-17.30 น. ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 
 
12.4 สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา  

12.4.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 4 หมู่ที่ 8 ถนนสืบศิริ ต าบลเมืองปัก อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์ 

044441060 
12.4.2 ความเป็นมา 
สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 

28 มีนาคม พ.ศ. 2520 ประเภทสหกรณ์การเกษตร ช่วงแรกของการจัดตั้ง สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง 
จ ากัด มีสมาชิกเริ่มต้น 194 คน ทุนเรือนหุ้น 9,700 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ 1,783 คน และสมาชิกสมทบ 
623 คน ทุนเรือนหุ้น 152,753,180.00 บาท และมีเงินทุนส ารอง 17,041,647.48 บาท บริหารงานภายใต้การ
น าของประธานกรรมการคือคุณนงลักษณ์ ลาแก้ว  

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในเขตชลประทาน
ล าพระเพลิง ให้ได้รับผลผลิตเพ่ิมขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สหกรณ์มีพ้ืนที่ด าเนินงานตามโซนส่งน้ าล าพระ 
เพลิงในเขต 3 อ าเภอ คือ อ าเภอปักธงชัย อ าเภอโชคชัย อ าเภอเมืองนครราชสีมา  

ในอดีต สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด เคยประสบปัญหาการด าเนินธุรกิจจนประสบภาวะ
ขาดทุนเกือบต้องยุบเลิกสหกรณ์ แต่ด้วยความอดทนและร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกสหกรณ์ทุกคนน าความ
ผิดพลาดและล้มเหลวมาเป็นบทเรียน พร้อมทั้งน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
บริหารงาน ขณะเดียวกัน ทางสหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ กับ
สหกรณ์มากข้ึน ท าให้สหกรณ์สามารถพลิกฟ้ืนสถานการณ์ พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและสามารถสร้างผลก าไร
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มาจนถึงปัจจุบัน จนถึงทุกวันนี้ ถือว่าประสบความส าเร็จมาก เนื่องจากทางสหกรณ์ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจ
คือ รางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ประเภทสหกรณ์การเกษตร 

12.4.3 การด าเนินกิจการ 
(1) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนากระบวนการท างาน

และการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานสหกรณ์ สร้าง
จิตส านึกให้บุคลากรของสหกรณ์มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ ก าหนดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และถือใช้มาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งสหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด ได้จัดท าแผนงานหลักและแผนกลยุทธ์ประจ าปี มีการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกอย่างครบถ้วนสม่ าเสมอ รวมทั้งอบรมเรื่องอุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และ
การประกอบอาชีพแก่สมาชิก ให้ความส าคัญแก่สมาชิกด้วยการสื่อสารและส ารวจความต้องการของสมาชิก
อย่างสม่ าเสมอหลายช่องทาง มีการจัดแบ่งมอบหมายหน้าที่แก่พนักงานอย่างชัดเจนและมีผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีมาก 

(2) การสนับสนุนส่งเสริม สหกรณ์ให้การสนับสนุนในเรื่องความรู้ อุปกรณ์ และเงินทุนในการผลิต
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิติที่ดีขึ้นด้วยการงดการใช้สารเคมี ลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ โดยการสร้างมูลค่าของผลิตผล และสหกรณ์สร้างตลาดสินค้าเกษตร Farmer Market เพ่ือจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย สินค้าโอทอป ผลผลิตต่าง ๆ ของสมาชิก และผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสหกรณ์ 
เน้นการผลิตเองและบริโภคเองในชุมชน 

สหกรณ์ได้น าหลักทฤษฎีใหม่ที่เน้นการปลูกพืชผสมผสานและริเริ่มโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
อย่างยั่งยืน เพ่ือลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่ท าลายสุขภาพทั้งคนและดิน และสามารถลดค่ าใช้จ่าย และเพ่ิม
รายได้ในการท าการเกษตรมาแนะน าถ่ายทอดสู่สมาชิกได้ทดลองท าตาม จนเกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่
มั่นคง 

(3) การบูรณาการร่วมเครือข่าย 
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนโรงเรือนปลูกผัก 
- สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สนับสนุนทั้งในด้านวิชาการ การลดต้นทุน  

การพัฒนาผลผลิต  
- มหาวิทยาลัยสุรนารี ให้ความรู้และขยายเครือข่ายด้านตลาด น าผลผลิตไปวางขายที่ “ร้านต้นข้าว

ต้นน้ าล าพระเพลิง” ซึ่งสหกรณ์เปิดด าเนินการเป็นตลาดเกษตรกร หรือ Farmer Market จ าหน่าย ผัก-สมุนไพร 
พ้ืนบ้าน ผลไม้ในพ้ืนที่และตามฤดูกาล อาหารแปรรูป และอาหารเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้คนในพ้ืนที่โดยรอบสหกรณ์
ได้มีโอกาสเข้ามาเลือกซื้อผลผลิตและสินค้าที่มีคุณภาพของสหกรณ์ได้สะดวกยิ่งขึ้น และเริ่มขยายเครือข่าย
ตลาดไปที่กลุ่มผู้บริโภคตลาดบน โดยน าผลผลิต เช่น ฝรั่งกิมจู ส้มโอ ละมุด ไปวางจ าหน่ายที่ตลาดจริงใจ ภายใน
ซูเปอร์มาเก็ตของห้างเซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา ส่วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ส่งไปจ าหน่ายที่ห้างแมคโครและร้าน  
เลมอนฟาร์ม 
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12.4.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ผลประกอบการจากการด าเนินกิจการ (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563) 

1. ทุนด าเนินงาน 446,379,205.87 บาท  

2. ปริมาณธุรกิจ 345,515,193.59 บาท  
3. เงินรับฝาก 199,367,105.01 บาท 

4. ก าไรสุทธิ 17,123,636.90 บาท 

5. เงินปันผล (ร้อยละ 6.0) 8,448,504 บาท 

6. เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก (ร้อยละ 0.25) 1,267,283.00 บาท 

 
(2) ด้านเงินทุน สหกรณ์ไม่พ่ึงพาเงินกู้จากแหล่งทุนภายนอก แต่จะใช้การระดมทุนของสหกรณ์เอง

ด้วยการส่งเสริมการออมเงินและการถือหุ้นของสมาชิก เช่นเดียวกับแนวทางส่งเสริมอาชีพท าการเกษตรให้กับ
สมาชิกฯ น าหลักทฤษฎีใหม่ ที่เน้นการปลูกพืชผสมผสานและริเริ่มโครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์อย่ าง
ยั่งยืน เพ่ือลด ละ เลิกการใช้สารเคมีที่ท าลายสุขภาพทั้งคนและดิน และสามารถลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมรายได้
ในการท าการเกษตรมาแนะน าถ่ายทอดสู่สมาชิกได้ทดลองท าตาม จนเกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่
มั่นคง 

(3) ผลผลิต (ผักอินทรีย์) 
- สหกรณ์มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปรับเปลี่ยนการท านาแบบเดิม ๆ โดยการมาใช้

รถด านาเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต ง่ายต่อการดูแลแปลงและลดการใช้สารเคมี ทั้งเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยสหกรณ์จะจัดหารถด านามาไว้บริการแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ สหกรณ์จะอบรมให้
ความรู้ในการเพาะปลูกตลอดถึงการเก็บเกี่ยวรวมถึงการเพาะกล้า โดยใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวตามที่สหกรณ์ส่งเสริม 
โดยสหกรณ์จะรับซื้อผลผลิตคืนในราคาสูงกว่า  

- ส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกพืชผักปลอดสารเคมีและปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่จ าหน่ายเป็นรายได้เสริม
โดยสหกรณ์จะช่วยหาตลาดให้ ขณะนี้สมาชิกที่เข้ามาร่วมโครงการประมาณ 100 ราย พ้ืนที่ท าการเกษตรของ
สมาชิกประมาณร้อยละ 10.0 ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ขณะนี้สหกรณ์ฯ ก าลังผลักดันให้ยกระดับเป็น
พ้ืนที่ปลูกพืชผักอินทรีย์  

- ปัจจุบันจ านวนผู้ผลิตผักปลอดสารเคมีเพ่ิม 200 ราย ยอดขายของพืชผักปลอดสารพิษตกประมาณ
เดือนละ 50,000-60,000 บาท ซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณเดือนละ 6,000-13,000 บาท 
สหกรณ์ฯ ได้วางแผนการตลาดและแผนการผลิต อย่างจริงจัง โดยจะใช้ Farmer Market ของสหกรณ์การเกษตร
ล าพระเพลิง จ ากัด เป็นจุดรวบรวมผลผลิต และคัดบรรจุ เพ่ือส่งไปจ าหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างเซ็นทรัล 
สหกรณ์ร้านค้าในเครือข่ายโรงพยาบาลมหาราชในจังหวัดนครราชสีมา หรือการเจาะตลาดเข้าไปที่โรงเรียน
นานาชาติ ฯลฯ ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนให้แก่เกษตรกรสมาชิก 
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(4) การส่งเสริมปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ บนพ้ืนที่การผลิต ลุ่มน้ าล าพระเพลิง อ าเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา สหกรณ์ควบคุมการผลิต ตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์ กรรมวิธีการผลิตด้วยการด านาปลูกข้าวแบบ
ประณีต ไม่ใช้สารเคมี การด านาต้นเดี่ยวปลูกเป็นแถวเป็นแนว แสงแดดส่องได้ทั่วถึง ช่วยให้สมาชิกสามารถ
ก าจัดวัชพืชได้ง่ายและทั่วถึง ในการเพาะปลูกใช้น้ าในปริมาณน้อย ระดับน้ าลึก 2-5 เซนติเมตร เป็นการประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค เพ่ือให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพโดยสหกรณ์รับซื้อผลผลิต 
ในราคาประกัน 

(5) พัฒนาสูตรการผลิตเส้นหมี่โคราช สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) การพัฒนาสูตรการผลิตเส้นหมี่โคราช ทั้งนี้ ทางสหกรณ์ได้ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่โคราช
จากข้าวเจ้าหลากหลายพันธุ์และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเส้นหมี่โคราชส าเร็จรูปมาบรรจุ
ขาย มีผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปข้าวที่มีคุณภาพ พัฒนาเป็นสินค้าที่สามารถเข้าแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
ได้และสหกรณ์มีสูตรเพ่ือการผลิตเส้นหมี่โคราชที่มีคุณภาพและมาตรฐานรับรองเป็นของสหกรณ์เอง จ านวน 3 สูตร 
คือ สูตรที่ผลิตจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ สูตรที่ผลิตจากข้าวเจ้า และสูตรเส้นหมี่โคราชพร้อมรับประทาน 

(6) สหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด เน้นสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ กรรมการ
ด าเนินการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยการส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม การร่วมท าธุรกิจ และการ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สหกรณ์จัดท าขึ้น โดยค่าเฉลี่ย 3 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2562) มีดังนี้ สมาชิกเข้าร่วมประชุม
ใหญ่ เฉลี่ยร้อยละ 95.8 สมาชิกเข้าประชุมกลุ่ม เฉลี่ยร้อยละ 87.0 กรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 
เฉลี่ยร้อยละ 96.5 คณะอนุกรรมการ/คณะท างานอ่ืนเข้าร่วมประชุม เฉลี่ยร้อยละ 97.0 สมาชิกร่วมท าธุรกิจ
กับสหกรณ์ เฉลี่ยร้อยละ 100.0 และสมาชิกเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ เฉลี่ยร้อยละ 55.1 

(7) ผลการด าเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถด าเนินงาน
และประสบความส าเร็จ โดยมีทุนด าเนินงาน 446,379,205.87 บาท ทุนเรือนหุ้น 152,753,180.00 บาท และ
มีเงินทุนส ารอง 17,041,647.48 บาท มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของทุนอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของทุน อัตราตอบแทนต่อสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนทุกปี 

(8) จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกน ามาเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต
และประกอบอาชีพ ท าให้สมาชิกของสหกรณ์การเกษตรล าพระเพลิง จ ากัด มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 
25,000-30,000 บาทต่อเดือน หรือประมาณ 300,000-360,000 บาทต่อครัวเรือนต่อป ี
 
12.5 สหกรณ์โคนมวังน  าเย็น จ ากัด จังหวัดสระแก้ว  

12.5.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 669 หมู่ที่ 1 ต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 27250 โทรศัพท์ 037251862 
12.5.2 ความเป็นมา 
ก่อตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคนม โดยการน าของนายอ านวย ทงก๊ก รวบรวมกลุ่ม

ของเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชไร่ ซึ่งประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ ามากและยังถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า
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คนกลางให้หันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมทดแทนการปลูกพืชไร่ และได้รับจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์
ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด มีสมาชิกแรกเริ่ม 200 ราย 
โคนม 1,000 ตัว ทุนเรือนหุ้น 60,000 บาท  

ปัจจุบันมีสมาชิก 762 คน กลุ่มสมาชิก 14 กลุ่ม ทุนเรือนหุ้น 142,005,539 บาท ปริมาณธุรกิจโดยรวม 
3,227,163,852.99 บาท (31 สิงหาคม พ.ศ. 2563-รายงานประจ าปี 2563) 

12.5.3 การด าเนินกิจการ 
(1) การด าเนินกิจการ หลังจากจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แล้ว ได้จัดท าสัญญาซื้อขายน้ านมดิบกับ

บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
นายอ านวย ทงก๊ก ได้สละที่ดินส่วนตัวจ านวน 15 ไร่ 61 ตารางวา ให้กับสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด 

เพ่ือจัดตั้งส านักงานและศูนย์รับน้ านมดิบจากสมาชิก ด้วยวงเงิน 40 ล้านบาท มีการประสานงานในเชิงบูรณาการ
ทั้งระบบ นับตั้งแต่ทุน คน หลักทรัพย์ แหล่งความรู้ในด้านต่าง ๆ จึงได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการ
และเอกชน ได้แก่ 

- ธนาคารเพ่ือการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร พิจารณาคุณสมบัติเกษตรกร สนับสนุนเงินกู้
ติดตามก ากับแนะน าตรวจสอบ การใช้เงินกู้และการมีระเบียบวินัยในการใช้เงินของเกษตรกร รับโอนค่าน้ านม
ดิบจากบริษัทให้สหกรณ์ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนช่วยเหลือบุคคลากร ที่ดิน เงินทุน ควบคุมดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบของสหกรณ์ให้ความรู้ แนะน า รับข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางแก้ไข ร่วมมือประชาสัมพันธ์และประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- กรมปศุสัตว์ วางแผนก าหนดพ้ืนที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเกษตรกรผู้สนใจการเลี้ยงโคนม ให้ความรู้
และบริการต่าง ๆ ทางด้านปศุสัตว์จัดระบบมาตรฐานฟาร์มโคนม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพน้ านมดิบและอาหาร
สัตว์ให้ได้มาตรฐาน ร่วมมือประชาสัมพันธ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส ารวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ 
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตรวจสอบบัญชีและให้ค าแนะน าในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
- ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ออกเอกสารสิทธิ์การถือครอง จัดท าแหล่งน้ าในรายที่ขาดแคลน

และต้องการ 
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเลี้ยงโคนม 
- บริษัทโฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย) จ ากัด รับซื้อน้ านมดิบ ให้ความรู้และช่วยเหลือทางด้าน

วิชาการในเรื่องการเก็บรักษาน้ านมดิบให้มีคุณภาพตลอดจนการด าเนินงานของศูนย์รับนมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการ ให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(2) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมผง เป็นโรงงานแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างขึ้นเพ่ือลดการน าเข้า
นมผงจากต่างประเทศ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับน้ านมดิบ อีกทางหนึ่งมีระบบการผลิตที่ทันสมัย มาตรฐาน 
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GMP กระบวนการผลิตควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่า สินค้า
ทุกชิ้นมีคุณภาพปราศจากสารปนเปื้อน 

(3) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม เพ่ือเป็นการลดปัญหาน้ านมดิบล้นตลาดและเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
น้ านมดิบที่ผลิตได้ให้กับสหกรณ์ฯ จึงได้ก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์นมขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541  
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543 มูลค่าการก่อสร้าง จ านวน 342 ล้านบาท จ าหน่ายนมพร้อมดื่มภายใต้แบรนด์  
"นมวังน้ าเย็น" และ "คิวไลฟ์" ซึ่งผลิตจากน้ านมดิบแท้ 100% 

 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ เป็นโรงงานแปรรูปที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออก
ด าเนินกิจการด้านผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมแปรรูป ยู.เอช.ที. และ พาสเจอร์ไรซ์ ซึ่งถือเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่วัตถุดิบด้วยการ แปรรูปน้ านมดิบที่รับซื้อจากสมาชิก เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปสู่ตลาด มาตรฐาน
และการผลิตระดับสากล สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ได้ให้ความส าคัญกับการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การ
คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง ผ่านการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากลก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
และทุกขั้นตอนของการผลิตจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนอกจากนี้
สหกรณ์ยังได้มีการติดตามตรวจสอบตัวอย่างสินค้าตามท้องตลาดอย่างสม่ าเสมอเพ่ือรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
นมพร้อมดื่ม “ตราวังน้ าเย็น” ในระยะแรกจะผลิตสินค้าให้กับโครงการนมโรงเรียนรวมไปถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กรมพัฒนาชุมชน กรมอนามัย ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก 
ในปัจจุบันขยายการผลิตไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวทั้งในรูปแบบ ยู.เอช.ที.และพาสเจอร์ไรส์วางจ าหน่ายทั้ง
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

(4) ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ นายอ านวย ทงก๊ก ได้สละที่ดินส่วนตัวจ านวน 15 ไร่ 61 ตารางวา ให้กับ
สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด เพื่อการจัดตั้งสหกรณ์ ส านักงาน และศูนย์รับน้ านมดิบ วงเงิน 40 ล้านบาท  

จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตลอดจนเกษตรกรสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้ความ
สนใจอาชีพการเลี้ยงโคนมมากยิ่งขึ้นหันมาเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพหลักท าให้อาณาเขตและพ้ืนที่ของการเลี้ยงโค
นมขยายกว้างออกไปเมื่อมีเกษตรกรเลี้ยงโคนมมากยิ่งขึ้นจ านวนโคนมก็เพ่ิมมากขึ้น น้ านมดิบที่ผลิตได้ก็เพ่ิม
มากขึ้นเป็นล าดับอีกทั้งบางกลุ่มซึ่งเลี้ยงโคนมหนาแน่นอยู่ห่างไกลจากศูนย์รับน้ านมดิบ การขนส่งค่อนข้าง
ล าบาก สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จึงจัดสรรงบประมาณบางส่วนจัดสร้างศูนย์รับน้ านมดิบเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ห่างไกล
และมีเกษตรกร เลี้ยงโคนมหนาแน่น 

ตลอดจนการให้บริการสมาชิกในพื้นที่ต่าง ๆ ได้จัดตั้งหน่วยบริการทางด้านโคนมขึ้น จ านวน 14 หน่วย 
เพ่ือให้บริการที่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ ได้แก่หน่วยพื้นที่อ าเภอวังน้ าเย็น (วังน้ าเย็น คลองสารพา หนองปรือ วังจ าปี-
วังแดง) พ้ืนที่อ าเภอคลองหาด (ซับมะกรูด-ทรัพย์ตะเคียน) พ้ืนที่อ าเภอเขาฉกรรจ์ (คลองหินปูน  

เขาสามสิบ ไทรทอง พระเพลิง) พ้ืนที่อ าเภอเมืองและอ าเภอวัฒนานคร (ท่ากระบาก -คลองทราย) 
พ้ืนที่อ าเภอวังสมบูรณ์ (วังใหม่ วังน้ าฝน คลองหวาย สี่แยกไพรจิตร วังทอง-คลองยาอินทร์ โพธิ์เงิน-ทับทิม
สยาม 05) ควบคุมดูแลโดยฝ่ายส่งเสริมโคนม โดยให้บริการทางด้านผสมเทียม การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล
โคนม การจัดการฟาร์ม และให้ค าปรึกษาทางด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
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ปัจจุบันมีศูนย์รับน้ านมดิบทั้งหมด จ านวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 
- ศูนย์รับน้ านมดิบวังใหม่ ตั้งอยู่ภายในส านักงานสหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ต าบลวังใหม่ อ าเภอวัง

สมบูรณ์ 
- ศูนย์รับน้ านมดิบคลองหินปูน ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น 
- ศูนย์รับน้ านมดิบสี่แยกไพรจิตร บ้านสี่แยกไพรจิตร ต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์ 
- ศูนย์รับน้ านมดิบท่ากระบาก ต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร 
(5) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ เมื่อจ านวนโคนมเพ่ิมมากข้ึนความต้องการอาหารข้นส าหรับโคนมก็เพ่ิมขึ้น 

ท าให้การผลิตอาหารแบบผสมเองเพ่ือจ าหน่ายให้แก่สมาชิกไม่เพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจนคุณภาพก็ไม่ดี
เท่าที่ควร ดังนั้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตน้ านม สหกรณ์ให้ด าเนินการจัดสร้างโรงงาน 
ผลิตอาหารโคนมข้ึนในปี พ.ศ. 2540 ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 

 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ จัดหาได้ในท้องถิ่นซึ่งมีราคาถูกช่วยลดต้นทุนในการผลิต สามารถจัด
จ าหน่ายให้กับสมาชิกอย่างเพียงพอ โดยให้สมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ถือหุ้น 

(6) ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการสมาชิกและพนักงาน
ขึ้นมาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ส าหรับโคนม ในราคายุติธรรม มีเงินปันผล
เฉลี่ยคืนปัจจุบันค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ปัจจัยการผลิตข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน 
อาหารการกิน จ าเป็นต้องใช้ทุกวันมีราคาแพงขึ้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกและพนักงานตลอดจนประชาชน
ในละแวกใกล้เคียง จึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งเปิดให้บริการแก่สมาชิก พนักงาน และบุคคลทั่วไป ทุกวัน 
ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ภายในปั๊มน้ ามันของสหกรณ์ 

(7) ธุรกิจร้านค้าเวชภัณฑ์ 
(8) โรงสีข้าว ปัจจุบันสมาชิกโคนม พนักงานของสหกรณ์ฯ มีจ านวนมากขึ้น การเลี้ยงโคนม มีต้นทุนที่

สูงขึ้น เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ที่ต้องกินต้องใช้อยู่แล้ว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนได้บริโภค
ข้าวดีมีคุณภาพ ราคาถูก มีประโยชน์ตามหลักอนามัย วัตถุดิบส่วนที่เหลือจากการสีข้าว ไม่ว่าจะเป็นปลายข้าว, 
ร าละเอียด ก็ขายไปยังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของสหกรณ์ฯ ส่วนแกลบก็ขายกลุ่มสมาชิกท่ีท าการเผาถ่าน ท าปุ๋ย 
ปัจจุบันโรงสีข้าวสหกรณ์ฯ มีก าลังการผลิต 200 ตัน/วัน ผลิตข้าวสารหอมมะลิแท้ 100% โดยมีห้องแลปในการ
ตรวจดีเอ็นเอข้าวทุกเมล็ดทุกถุงจึงมีคุณภาพไม่มีการปลอมปน ภายใต้ตราวังน้ าเย็น และตราคิวไลฟ์ 

(9) สถานีบริการน้ ามัน เปิดให้บริการแก่สมาชิกและลูกค้าทั่วไป ทางด้านน้ ามันเชื้อเพลิง แก๊ส แอลพีจี 
ภายในปั๊มมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น ร้านสะดวกซื้อ , ร้านกาแฟ/สเต็ก, ศูนย์อาหาร, ตู้เอทีเอ็ม, 
ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาย่อย จุดเด่นของปั๊มท่ีนี่คือห้องน้ าติดแอร์ ร้านกาแฟ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-
22.00 น. มีอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย เช่น สเต็ก, เบเกอรี่, กาแฟ, น้ าผลไม้, สปาเก็ตตี้ เป็นต้น ห้องน้ า
ติดแอร์ ห้องน้ าสะอาด และมีระบบเซ็นเซอร์ สะดวกสบายในการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นประตูเปิดอัตโนมัติ 
ระบบน้ าเป็นระบบเซ็นเซอร์ ไฟในห้องน้ าก็เป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัติเช่นกัน ศูนย์อาหาร เปิดให้บริการตั้งแต่
เวลา 06.00-19.00 น. 
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(10) ฟาร์มเลี้ยงโคนม ก่อตั้งขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเลี้ยงโคนมให้กับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป
ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เพ่ือน าไปปรับปรุง พัฒนาฟาร์ม เพ่ือยกระดับการเลี้ยงให้ดีมีมาตรฐาน ภายในฟาร์มมี
โคนมประมาณ 2,000 ตัว รีดนมได้วันละ กว่า 8 ตัน ด้วยระบบเครื่องรีดนมที่ทันสมัยควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนการเลี้ยงดูโคนมในระยะต่าง ๆ ตามหลักวิชาการ นมดี มีคุณภาพ นมวังน้ าเย็น นมสะอาดปราศจาก
สารปนเปื้อน 

(11) ธุรกิจฝ่ายโภชนาการ (Coffee Shop) บริการอาหารไทยและต่างประเทศ สะอาดถูกหลักอนามัย 
บริการจัดอาหารนอกสถานที่ จัดเลี้ยง ประชุมสัมมนา กาแฟ สเต็ก เปิดบริการทุกวัน 

(12) ธุรกิจสินเชื่อ 
(13) ผลิตภัณฑ์ 
- ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์นม คิว-ไลฟ,์ นมจืดยูเอชที, นมปรุงแต่งรสหวามยูเอชที, นมปรุงแต่ง นมรส

ชอ็กโกแลต 
- นมโรงเรียน ชนิดยูเอชที และ พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี 
- ข้าวสาร ข้าวหอมมะลิ บรรจุ 15 กิโลกรัม, ข้าวหอมมะลิ บรรจุ 5 กิโลกรัม และ ข้าวหอมมะลิ คัด

พิเศษ บรรจุ 50 กิโลกรัม 
- อาหารสัตว์ อาหารโคนม ส.017 บรรจุ 50 กิโลกรัม, อาหารโคนม ส.016 บรรจุ 30 กิโลกรัม และ 

อาหารโคนม ส.014 บรรจุ 30 กิโลกรัม 
12.5.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ผลประกอบการจากการด าเนินกิจการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 

การด าเนินธรุกิจ ปริมาณการขาย (บาท) 
1. ผลิตภัณฑ์นมผง 228,195,782.84 

2. ผลิตภัณฑ์นม 2,522,458,729.00 
3. น้ านมดิบ (สมาชิก 977 ครัวเรือน, โคนม 30,000 ตัว, ผลิตน้ านมดิบได้วัน
ละกว่า 150 ตัน) 

120,873,022.00 

4. อาหารสัตว์ 122,158,628.00 
5. ร้านค้าสวัสดิการพนักงาน 12,083,872.74 

6. ร้านค้าเวชภัณฑ์ 24,481,880.60 
7. ข้าว 3,597,574.00 

8. สถานีบริการน้ ามัน 46,698,952.78 

9. ฟาร์มเลี้ยงโคนม 2,914,004.00 
10. Coffee Shop 7,946,639.24 

11. ธุรกิจสินเชื่อ (ปริมาณดอกเบี้ยรับ) 2,026,586.04 
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 (2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมท่ีด าเนินการ 
- พ.ศ. 2530 โครงการในเขตนิคมสหกรณ์วังน้ าเย็น ระยะที่ 1 (เริ่มก่อตั้ง) ด าเนินการในพ้ืนที่จัดนิคม

ต าบลวังน้ าเย็น และต าบลวังใหม่ อ าเภอวังน้ าเย็น เกษตรกร 200 ราย โคนม 1,000 ตัว 
- พ.ศ. 2535 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดงบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่น ด าเนินการในกลุ่ม

เกษตรกรที่สนใจแต่ขาดเงินลงทุน บ้านสี่แยกไพรจิตร หมู่ที่ 7 ต าบลวังใหม่ และ หมู่ที่ 7 ต าบลวังน้ าเย็น 
เกษตรกร 30 ราย โคนม 90 ตัว 

- พ.ศ. 2536 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดงบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่น ด าเนินการในกลุ่ม
เกษตรกรที่สนใจแต่ขาดเงินลงทุน บ้านคลองหวาย หมู่ที่ 6 ต าบลวังใหม่ เกษตรกร 10 ราย โคนม 50 ตัว 

- พ.ศ. 2537 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดงบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่น ด าเนินการในกลุ่ม
เกษตรกรที่สนใจแต่ขาดเงินลงทุน บ้านวังจ าปี ต าบลวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น และบ้านซับตะเคียน ต าบล  
ซับมะกรูด อ าเภอคลองหาด เกษตรกร 10 ราย โคนม 50 ตัว 

- พ.ศ. 2537 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดงบสนับสนุนภูมิภาคและท้องถิ่น ด าเนินการในกลุ่ม
เกษตรกร 

- พ.ศ. 2537 โครงการในเขตนิคมระยะที่ 2 ด าเนินการในพ้ืนที่จัดนิคมต าบลวังน้ าเย็น ต าบลวังใหม่
และต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น เกษตรกร 65 ราย โคนม 325 ตัว 

- โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ด าเนินการในพ้ืนที่ปลูกพืชไร่
ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ าในเขตพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเย็นและกิ่งอ าเภอวังสมบูรณ์เกษตรกร 319 ราย โคนม 
1,595 ตัว 

- พ.ศ. 2538 โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ด าเนินการในพ้ืนที่
ปลูกพืชไร่ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ า ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเย็นและกิ่งอ าเภอวังสมบูรณ์เกษตรกร 
150 ราย โคนม 750 ตัว  

- พ.ศ. 2539 โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ด าเนินการในพ้ืนที่
ปลูกพืชไร่ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ าในเขตพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเย็น กิ่งอ าเภอวังสมบูรณ์และอ าเภอ 
เขาฉกรรจ์ เกษตรกร 100 ราย โคนม 500 ตัว  

- พ.ศ. 2540 โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ด าเนินการในพ้ืนที่
ปลูกพืชไร่ที่ได้ผลผลิตคุณภาพและราคาตกต่ า ในเขตพ้ืนที่อ าเภอวังน้ าเย็นกิ่ง อ าเภอวังสมบู รณ์และอ าเภอ 
เขาฉกรรจ์ เกษตรกร 145 ราย โคนม 725 ตัว 

- พ.ศ. 2541 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระกระแสรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด าเนินการบ้านท่ากระบาก อ าเภอเมืองสระแก้ว และบ้านคลองทราย อ าเภอวัฒนานคร เกษตรกร 45 ราย โคนม 
225 ตัว 

- พ.ศ. 2542 โครงหมู่บ้านทับทิมสยาม05 อ าเภอคลองหาด เกษตรกร 8 ราย โคนม 40 ตัว 
- พ.ศ. 2543 โครงหมู่บ้านทับทิมสยาม05 อ าเภอคลองหาด เกษตรกร 10 ราย โคนม 50 ตัว 
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- พ.ศ. 2544 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาตามพระกระแสรับสั่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ด าเนินการที่บ้านคลองคันโท อ าเภอวัฒนานคร เกษตรกร 14 ราย โคนม 70 ตัว 

- พ.ศ. 2544 โครงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด าเนินการที่บ้านลาดตะเคียน 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สมาชิก 10 ราย โคนม 50 ตัว 

- พ.ศ. 2547 โครงการพัฒนาธุรกิจโคนม เกษตรกร 240 ราย โคนม 1,200 ตัว 
 
12.6 สหกรณ์กองทุนส่วนยางอ าเภอบ่อทอง จ ากัด จังหวัดชลบุรี 

12.6.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 341 หมู่ 1 ต าบลบ่อทอง อ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0814280247 
12.6.2 ความเป็นมา 
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประเภทสหกรณ์การเกษตรเลขทะเบียนสหกรณ์

ที่ ก 007442 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 โดยเหตุผลที่มีการก่อตั้งสหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง 
จ ากัด เพราะเนื่องจากในปี พ.ศ.2542 ราคายางพาราตกต่ า โดยรัฐบาลมีนโนบายที่จะแทรกแซงราคายางพารา  
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องราคายาง ป้องกันการเอารัด
เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง และเพ่ือเป็นพลังในการต่อรองกับโรงงานอุตสาหกรรมและพ่อค้าคนกลาง กลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยางพาราจ านวนหนึ่งได้มีการรวมตัวกันเพ่ือก่อตั้งเป็นสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมายในการจัดตั้งสหกรณ์ ได้แก่  
- เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้เรื่องหลักการและวิธีการให้มากขึ้น 
- เพ่ือให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องการบริการที่ดี 
- เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ ายางและยางแผ่นดิบ 
- เพ่ือให้มีการเพิ่มเงินทุนในการด าเนินธุรกิจ 
- เพ่ือให้มีการแปรรูปผลผลิตยางพารา 
- เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกรับทราบ 
- เพ่ือจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 
- เพ่ือสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับสมาชิก 
- เพ่ือให้มีการช่วยเหลือสังคมชุมชน 
12.6.3 การด าเนินกิจการ 
(1) มีคณะกรรมการ จ านวน 11 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ , 

กรรมการเลขานุการ, กรรมการเหรัญญิก และกรรมการ 7 คน 
(2) ระยะแรก สหกรณ์ด าเนินธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจจัดสินค้ามาจ าหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ 

และธุรกิจรวบรวมยางพารา ซึ่งมีแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจรวบรวมยางแผ่นดิบ ธุรกิจรวบรวมน้ ายาง และ
ธุรกิจแปรรูปยางแผ่นรมควัน (RSS) จากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก เพ่ือน ามาแปรรูปเป็นยางแผ่นอัดก้อน
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ส่งตลาดต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และไต้หวัน ส่วนตลาดภายในประเทศ สหกรณ์ฯ
ผลิตยางป้อนให้บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นน าของไทย อาทิ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน), 
บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด บริษัท ซูมิโตโมรับเบอร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด, บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ในส่วนประกอบของรถยนต์ 

(3) พ.ศ. 2561 ได้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
ซึ่งเป็น 1 ใน 20 โครงการภายใต้การขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ิมเติม (งบกลางปี) เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการ
ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิมปริมาณการรวบรวมยางพาราและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การแปรรูปยางพาราข้ันต้นและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร ตามนโยบายรัฐบาล และในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ต้องการชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดจากการจัดเก็บยางพารา พัฒนาการแปรรูปผลผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า
ยางพาราของสถาบันเกษตรกร 

(4) สหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง จ ากัด จังหวัดชลบุรี เป็นหนึ่งสหกรณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว โดยสหกรณ์ฯเสนอขอโครงการก่อสร้างโรงเรือนอเนกประสงค์ สนับสนุนการผลิตยางแท่ง STR 20 
และโครงการก่อสร้างโกดังเก็บยางก้อนถ้วยพร้อมชุดสายพานล าเลียงยางก้อนถ้วย ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านส านักงานสหกรณ์จังหวัด
ชลบุรี เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตจากเดิม 80 ตัน/วันเป็น 160 ตัน/วัน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการรวบรวม
ผลผลิตยางพาราเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 28,000 ตัน/ปี และเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านราคายางพารา สามารถ
ขยายโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ยางพารา สนองรับตามนโยบายของรัฐบาล ให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่ง
จัดเก็บและรวบรวมสร้างเสถียรภาพด้านราคายางพาราเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ยางพารา เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 
ผู้ปลูกยางพาราได้รับประโยชน์สูงสุด 

(5) การด าเนินกิจการในปัจจุบัน มี 6 ธุรกิจ ประกอบด้วย 
- ธุรกิจการขาย/บริการ 
- ธุรกิจสินเชื่อ 
- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
- ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
- ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า 
- ธุรกิจอ่ืน ๆ 
(6) ผลประกอบการจากการด าเนินกิจการ (ปีบัญชีสิ้นสุด 28 กุมภาพันธ์ 2564) 

การด าเนินธุรกิจ (พ.ศ. 2563/บาท) (พ.ศ. 2564/บาท) (เฉลี่ยบาท/ปี) 
1. รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,129,970,597.49 1,362,099,514.26 1,246,034,905.87 

2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 988,675.45 745,767.54 867,221.50 
น้ ากรด 205,370.00 14,400.00   109,885.00 
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การด าเนินธุรกิจ (พ.ศ. 2563/บาท) (พ.ศ. 2564/บาท) (เฉลี่ยบาท/ปี) 

แป้งแคลเซี่ยม 16,110.45 14,052.54 15,081,50 
ผงทาหน้ายาง 14,450.00 19,175.00 16,812.50 

เกลือ 2,695.00  1,540.00  2,117.50 
ปุ๋ย 689,500.00 457,600.00 578,050.00 

หมอนยางพารา 14,000.00 323,220.00 168,610.00 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลติ 178,741,392.73 208,477,113.67 193,609,253.20 

น้ ายาง 875,000.00 2,281,000.00 1,578,000.00 

ยางแท็งค์ 6,879,923.85 13,623,077.95 10,251,500.9 
ยางแผ่น  170,371,980.86 190,102,805.72 180,237,393.29 

เศษยาง 614,488.02 2,470,230.00 1,542,35  
4. ธุรกิจแปรรูปผลติผลทางการเกษตรและการผลติ
สินค้า  

   

ยางพารา-ยางแผ่นรมควัน 67,846,831.50 58,222,085.00 63,034,458.25 
ยางพารา-ยางแผ่นรมควันอัดก้อน 62,014,659.64   81,206,823.47 71,610,741.56 

ยางพารา-ยางแผ่นดิบ 312.00 1,189,736.86 595,024.43 
ยางพารา STR 20 819,554,066.17 1,009,731,037.72 914,642,551.95 

ปุ๋ยเคม ี 824,660.00 2,526,950.00 1,675,805.00 
5. รายได้อื่น ๆ 764,654.92 1,106,401.05 935,527.99 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 250,447.28 15,989.32   133,218.30 
ดอกเบี้ยเงินฝากสลากออมทรัพยท์วีสิน - 3,000.00  

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน   - 158,463.85  

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,800.00 2,100.00 2,450.00 
รายได้จากการการด าเนินการขายปาล์ม 461,766.00 364,764.00 413,265.00 

รายได้จากการหยุดงาน 58,042.56 24,066.23 41,054.40 
เงินรางวัลสลากออมทรัพย ์ - 27,600.00  

รายได้เบ็ดเตล็ด  11,599.08 510,465.50 261,032.29 
รายได้จากการปัดเศษสตางค ์ - 2.15  

                              

12.6.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ปัจจุบันยางแท่ง STR20 กลายเป็นผลิตภัณฑ์หลักของสหกรณ์กองทุนสวนยางอ าเภอบ่อทอง 

จังหวัดชลบุรี ที่ประสบความส าเร็จสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยจนได้ชื่อว่าเป็นผู้น าในการผลิตยางแท่ง STR20 
หรือยางคอมปาวด์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก ถือเป็นสถาบันเกษตรกรต้นแบบที่ช่วยยกระดับคุณภาพและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมผลผลิตยางพารา เพ่ือช่วยหลือเกษตรกรบรรเทาปัญหาราคายางตกต่ า สร้างรายได้มากกว่า 135 
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ล้านบาทต่อเดือน ขณะเดียวกันก็ยังขยายโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 ใหม่ เพ่ือดันก าลังการผลิตเพ่ิมอีก 
6,000 ตันต่อเดือน ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด 

(2) ยางแผ่นรมควัน (RSS) จากเกษตรกรในพ้ืนที่ทางภาคตะวันออก ที่น ามาแปรรูปเป็นยางแผ่นอัด
ก้อนส่งตลาดต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ตะวันออกกลาง และไต้หวัน คุณภาพที่ผลิตได้ค่อนข้างเป็นที่
ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล และมีตลาดส่งออกชัดเจน 

(3) สหกรณ์ได้ผลิตยางป้อนให้แก่บริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นน าของไทย อาทิ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน), บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด , บริษัท สยามมิชลิน จ ากัด, 
บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด, บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือ
น าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนประกอบของรถยนต์ 
 
12.7 สหกรณ์โคนมหนองโพธิ์ราชบุรี จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี 

12.7.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 119 หมู่ที่ 3 ต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120  โทรศัพท์ 032389234 
12.7.2 ความเป็นมา 
พ.ศ. 2511 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดราชบุรี ประสบปัญหาสถานที่จ าหน่ายน้ านมดิบ ท าให้เกิด

ความเสียหายแก่น้ านมดิบและประสบภาวะการณ์ขาดทุนในการประกอบอาชีพ บรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
น าโดย ผู้ใหญ่ใช้ จันทร์ภิวัฒน์ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และถวายฎีกาปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่
ไม่มีตลาดจ าหน่ายน้ านมดิบ เมื่อความได้ทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงงานเพ่ือแปรรูป
น้ านมดิบขึ้นที่บริเวณภายในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ต่อมาจึงมีพระราชด าริให้มีการสร้างโรงงานเพ่ือแปร
รูปน้ านมดิบที่ต าบลหนองโพ 

พ.ศ. 2513 นายทวิช กลิ่นประทุม (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้น) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพ่ือ
เตรียมด าเนินการจัดตั้งโรงงานนมหนองโพ และจัดซื้อที่ดินบริเวณต าบลหนองโพจ านวน 50 ไร่ เพ่ือเป็นที่ตั้ง
โรงงานนมหนองโพ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งคณะกรรมการการสร้างโรงงานขึ้น โดยพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์เพ่ิมจากเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย 

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2514 คณะกรรมการ “ศูนย์รวมนม” และกลุ่มสมาชิกได้จัดให้มีการประชุมขึ้น
และมีมติเอกฉันท์ จึงได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์โคนม เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2514 
โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์โคนมราชบุรี จ ากัด” เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ 

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราช
ด าเนินเปิดโรงงานนมหนองโพ และทรงก าหนดให้ด าเนินการบริหารโรงงานในรูปของบริษัทจ ากัด ใช้ชื่อ บริษัท 
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ผลิตภัณฑ์นมหนองโพ จ ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) โดยมี ม.ล.เดช สนิทวงศ์ เป็นประธานกรรมการด าเนินการ 
และ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงถือหุ้นใหญ่ โดย
ได้พระราชทานเงื่อนไขไว้ด้วยว่าบรรดาเงินก าไรสุทธิที่บริษัทหาได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมนั้น ไม่มีการ
แบ่งก าไรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ให้บริษัทน าก าไรสุทธิส่วนหนึ่งเข้ากองทุนสะสมเพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาของบุตร
หลานสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมและสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ส่งนมสดให้แก่โรงงานประจ า เมื่องานของสหกรณ์  
โคนมฯ เจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์สมาชิกสหกรณ์ต่างมีความเข้าใจในหลักสหกรณ์และมีหลักฐานมั่นคง 
จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ และด าเนินกิจการในรูป
ของสหกรณ์ต่อไปตามพระราชประสงค์ 

พ.ศ. 2520 เริ่มขยายตลาดนมพาสเจอร์ไรส์มากขึ้น ตามปริมาณน้ านมดิบที่รับเข้าต่อวัน 
พ.ศ. 2523 สหกรณ์โคนมหนองโพฯได้ตัดสินใจลงทุนครั้งใหญ่ โดยติดตั้งเครื่องจักรผลิตนมระบบ  

ยู.เอช.ที (ULTRA HIGH TREATMENT MILK) การด าเนินกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ เป็นไปด้วยความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

พ.ศ. 2529 สหกรณ์ได้ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรีในการจัดให้มีการสัมมนาครูและอาจารย์จาก
โรงเรียนต่าง ๆ เฉพาะจากเขตภาคกลาง ตะวันตกจาก นครปฐม, และราชบุรี รวม 7 จังหวัด เพ่ือเน้นการชี้แจง
นโยบายด้านการรณรงค์เพ่ือการบริโภคนมและโครงการนมโรงเรียน 

พ.ศ. 2540 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีงบประมาณให้ก่อสร้างตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพ่ือรับซื้อ
วัตถุดิบของเกษตรกร และสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี เพ่ือให้เกษตรกรน าวัตถุดิบมาขายเพ่ือน าไปแปรรูปเป็น
อาหารสัตว์ ในราคาถูกและคุณภาพดี 

ปัจจุบัน ตลาดกลางผลิตผลการเกษตรได้ใช้เป็นร้านค้าจ าหน่ายสินค้าการเกษตรให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ 
และเป็นส านักงานฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

12.7.3 การด าเนินกิจการ 
(1) ธุรกิจรวบรวมน้ านมดิบและแปรรูบผลิตภัณฑ์นม 
(2) ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ ผลิตอาหารโคนมจ าหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาถูก และจัดจ าหน่าย

ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวคือได้จัดสร้างโรงงานผลิตอาหารโคนมมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515-ปัจจุบัน 

(3) ธุรกิจงานบริการส่งเสริม (ผสมเทียม) 
(4) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
- สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ร่วมกับการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 

จัดสร้างโดยมีจุดประสงค์ที่จะให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกับสถานีบริการอ่ืน ๆ ทั่วไป และสมาชิกผู้
เลี้ยงโคนม 
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- ร้านค้าสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของร้านค้าสหกรณ์ ที่จะให้บริการ
แก่สมาชิกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จึงมีมติในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 ให้จัดสร้าง “อาคารทวิชก
ลิ่นประทุม” เพ่ือเปิดเป็นซุเปอร์มาร์เก็ต 

- ร้านค้าโครงการหลวง จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ นมหนองโพยูเอชที นมอัดเม็ด และ ผลิตภัณฑ์คุณภาพใน
โครงการหลวง ทั้งจากสวนจิตรลดา ดอยค า ดอยตุง และ สินค้าอภัยภูเบศร์ 

- ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนม สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี สัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนม ได้ใกล้ชิดกับแม่วัวพันธุ์ดี และลูกวัว เดินชมธรรมชาติพร้อมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เรื่องราวของโคนม การเลี้ยงโคนม ได้ลองรีดนม ป้อนนมลูกวัว 

- ร้านแดรี่ฮัทหนองโพ จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หนองโพ ทั้ง นมพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต และไอศกรีมจากนม
โคแท้หลากรสชาติ อยู่บริเวณด้านหน้าของสหกรณ์ฯ 

- ร้านหนองโพคาเฟ่ สหกรณ์ฯ ด าเนินกิจการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ตามแนวพระราช
ประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มากว่า 50 ปี มีการเปิดร้านค้า แดรี่ฮัท บริเวณด้านหน้าของสหกรณ์ฯ เพ่ือ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์หนองโพ และได้มีการคิดค้น “เมนูมิลค์เชคนมสด” ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยรสชาติ
จาก” นมโคสดแท้แท้ 100%” ที่ขายดีมากว่า 30 ปี 

(5) ธุรกิจสินเชื่อและออมทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นแหล่งเงินทุน
ส าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการขยายกิจการเลี้ยงโคนม 

(6) ผลประกอบการจากการด าเนินกิจการ 

การด าเนินธรุกิจ ปริมาณการขาย (บาท) 

ขายน้ านมดิบและแปรรูบผลิตภัณฑ์นม 2,296,662,149.59 
ขายอาหารสัตว์ 287,109,399.19 

ธุรกิจงานบริการส่งเสริม (ผสมเทียม) 5,805,288.00 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 176,531,916.43 
ขายน้ ามันและอ่ืน ๆ 129,722,873.19 

ขายสินค้าร้านค้าและอ่ืน ๆ 46,809,043.24  

ธุรกิจสินเชื่อและออมทรัพย์ 379,358,985.88 
 

12.7.4 ผลความส าเร็จ 
  
12.8 สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จ ากัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

12.8.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 81/10 ถนนชมสินธุ์ ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 

032512313 
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12.8.2 ความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเสด็จประพาส

เยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านเขาเต่า อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ทรงด าริให้เกษตรกรรวมตัวกันจัดตั้ง
สหกรณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาการท ากินในพ้ืนที่ เนื่องจากท้องที่อ าเภอหัวหินยังไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์ ต่อจากนั้น
เกษตรกรในท้องที่อ าเภอหัวหินจัดรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ แต่มีหลายอาชีพทางการเกษตร มีท าไร่อ้อย ไร่
สับปะรด ท าการประมง สมัยก่อนการท ามาหากินยังต้องพ่ึงดินฟ้าอากาศ ปีไหนภาวะแห้ง ฝนแล้ง ก็ประสบ
ปัญหาผลผลิตมีปริมาณน้อย หากฝนตกมากก็เกิดน้ าท่วมผลผลิตเสียหาย ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ท าให้เกษตรกร
เดือดร้อนประสบปัญหาด้านเงินลงทุน  

สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จ ากัด จึงได้เกิดขึ้นโดย ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ประเภท
สหกรณ์การเกษตร จากนายทะเบียนสหกรณ์ ตามใบส าคัญรับจดทะเบียนเลขที่ กสก.58/2521 เมื่อวันที่ 9 
สิงหาคม 2521 มีสมาชิกเมื่อแรกตั้ง 9 กลุ่ม จ านวน 176 คน มีทุนด าเนินงานแรกตั้งเป็นทุนเรือนหุ้น จ านวน 
1,460 หุ้นเป็นเงิน 146,000 บาท เมื่อตั้งเป็นสหกรณ์แล้วก็ด าเนินธุรกิจทางด้านสินเชื่อ โดยเปิดวงเงินกู้กับ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่ปี 2522 มีวงเงินกู้ยืมเครดิตเงินสด 1,800,000 บาท 
ปล่อยให้สมาชิกกู้ 130 ราย เป็นเงิน 1,400,000 บาท โดยให้ใช้หลักประกันเป็นบุคคลค้ าประกันเองภายใน
กลุ่มด าเนินธุรกิจมา 5 ปี ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจ คณะกรรมการ
ด าเนินการยังเข้าใจว่ารัฐบาลต้องคอยช่วยเหลือ ท าให้การบริหารงานตามหลักและวิธีการสหกรณ์ต้องล้มเหลว
ขาดทุนสะสมเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น ขณะนั้นสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 314,000 บาท แต่ขาดทุนติดต่อกัน 2 ปี 
เป็นเงิน 190,000 บาท ด าเนินธุรกิจการซื้อ-การขาย ก็มีลูกหนี้การค้าค้างเกิน 5 ปี เป็นเงิน 270,000 บาท มี
เจ้าหนี้การค้า ค้างนานเกิน 2 ปี เป็นเงิน 160,000 บาท  

ในปี 2526 สหกรณ์จึงเข้าโครงการเสริมสร้างสหกรณ์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
จ่ายเงินอุดหนุนให้สหกรณ์จัดจ้างฝ่ายจัดการประกอบด้วย ผู้จัดการจัด , พนักงานสินเชื่อ, พนักงานการตลาด 
และพนักงานบัญชีรวม 4 ต าแหน่ง ได้สอบคัดเลือกตามวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถตามต าแหน่ง โดย
ให้เป็นเงินอุดหนุนจ่ายเป็นเงินเดือน 8 ปี จ่ายคงที่ 3 ปี อีก 5 ปี จ่ายลดลงปีละ 20% หลังจากได้รับการช่วยเหลือ
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประกอบด้วยสหกรณ์อ าเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด 
หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อจาก ธกส. เป็นคณะกรรมการในการปรับปรุง
โครงสร้างสหกรณ์ แก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ปรับปรุงและพัฒนางานสหกรณ์ทุกด้าน ทั้งสมาชิก คณะกรรมการ
การบริหารงานและธุรกิจของสหกรณ์ ใช้เวลา 2 ปีในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทุกด้านแล้วก็ประสบความส าเร็จ
ในระยะหนึ่ง สหกรณ์มีก าไร ขยายปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกด้าน บริการสมาชิกได้มากขึ้น ในปี 2529 ได้ซื้อที่ดิน
และอาคารส านักงานเป็นของตนเอง เป็นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร เนื้อท่ี 34 ตารางวา เป็นเงิน 
350,000 บาท ตั้งอยู่เลขที่ 81/10 ถนนชมสินธุ์ ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นส านักงาน
ในปัจจุบัน 
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ในปี 2540 สหกรณ์ได้ซื้อที่ดินอีก 2 แปลง ติดกันอยู่ที่ปากทางวัดนิโครธาราม บ้านหนองขอน ต าบล
หินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน เนื้อที่รวม 2 ไร่ 17 ตารางวาเป็นเงิน 1,850,000 บาท เพ่ือสร้างส านักงานและโกดัง
เก็บสินค้า ปัจจุบันท าเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ให้สมาชิกและเกษตรกรมาจ าหน่ายพืชผลผลิตของตนเองในปี 2549 
สหกรณ์ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารส านักงานของสหกรณ์ชาวไร่สับปะรดหัวหินจ ากัด จ านวนเนื้อที่ 4 ไร่ 19 ตารางวา
เป็นวงเงิน 3,000,000บาท เพ่ือขยายเป็นสาขาสหกรณ์และเป็นตลาดกลางพืชผลทางการเกษตรรวบรวมสับปะรด
ส่งโรงงานและรวบรวมยางพาราจากสมาชิก 

วิสัยทัศน์ “องค์กรมั่นคง มีมาตรฐาน การบริการธุรกิจ ส่งเสริมอาชีพสมาชิก” 
12.8.3 การด าเนินกิจการ 
(1) คณะกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ , รองประธานกรรมการ 2 คน, เลขานุการ, 

เหรัญญิก และกรรมการ 4 คน 
(2) คณะท างาน ประกอบด้วย ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ, หัวหน้าสินเชื่อ และเจ้าหน้าที่บัญชี 
(3) การรับสมัครสมาชิก 
- ยื่นความจ านงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์สัมภาษณ์พร้อมกรอกใบสมัคร 
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์ชี้แจงข้อมูลและระเบียบสหกรณ์เบื้องต้นที่สมาชิกควรทราบ พร้อมนัดวันช าระเงิน 
- ค่าใช้จ่าย ได้แก่ ช าระค่าหุ้น 500 บาท, ช าระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท, ช าระเข้าโครงการ

ช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิก 250 บาท และ เปิดบัญชีเงินฝาก 100 บาท 
- เอกสารที่ใช้สมัคร ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้สมัคร , ส าเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร, ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนคู่สมรส, ส าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส และส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
(4) สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จ ากัด ได้ด าเนินการให้บริการแก่สมาชิก 4 ด้าน ประกอบด้วย  
- การให้บริการด้านสินเชื่อ โดยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ามา

ให้สมาชิกกู้เพ่ือลงทุนท าการเกษตร ทั้งนี้สหกรณ์มีสินเชื่อ 3 ประเภท คือ เงินกู้ระยะสั้น, เงินกู้ระยะกลาง และ
เงินกู้ระยะยาว การพิจารณาเงินกู้จะใช้เวลาด าเนินการไม่เกิน 7 วัน เพ่ือให้ทันต่อความต้องการของสมาชิก 

- การให้บริการด้านเงินฝาก เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้คุณค่าและประโยชน์ของการออมทรัพย์ สหกรณ์มี
การให้สมาชิกฝากเงิน 2 ประเภท คือ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ชนิดพิเศษ 

- การให้บริการด้านการซื้อ สหกรณ์จะจัดหาวัสดุการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยา
ปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์และสิ่งของจ าเป็นมาจ าหน่ายกับสมาชิก 

- การให้บริการด้านธุรกิจการขาย การรวบรวมผลผลิตของสมาชิกท าให้เกิดอ านาจต่อรอง ผลผลิตจะขาย
ได้ในราคาที่สูงข้ึน สมาชิกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้สหกรณ์ได้ด าเนินการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของ
สมาชิก คือ สับปะรด อ้อย และยางพารา จากสมาชิก โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนกับสมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 
ต่อยอดรวบรวมผลผลิต 
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การด าเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณ์นั้นมีการล้มลุกคลุกคลานจนสมารถยืนขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง เพราะ
หลายฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกท้ังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้เข้ามาให้ค าปรึกษา ในวิธีการ
ของสหกรณ์ที่ถูกต้อง จนในปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรหัวหินเป็นที่พ่ึงที่สมาชิกต่างให้ความไว้วางใจ นอกจาก
จะให้ความมั่นคงด้านอาชีพแล้ว สหกรณ์แห่งนี้ยังมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก อีกทั้งสหกรณ์ได้น าเอาโปรแกรม
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ามาใช้ในการบริหารงาน ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้รวดเร็วและมีความ
ถูกต้อง อีกทั้งมีโครงการน าร่องในการน าเอาโปรแกรม ค็อป ฮับ (Coop Hub) เพ่ือให้สมาชิกและประชาชนทั่วไป
เข้าตรวจสอบดูข้อมูลเกี่ยวกับการเงินหรือข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ว่าเป็นอย่างไร 

(5) ผลประกอบการจากการด าเนินกิจการ ปี 2560 สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จ ากัด มีก าไรสุทธิประจ าปี 
13,054,570 บาท 

12.8.4 ผลความส าเร็จ 
(1) ปี 2560 ได้รับการจัดระดับมาตรฐาน เกรด A (ระดับดีเลิศ) จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบ 

คีรีขันธ์ 
(2) ปี 2560 ได้รับการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัด ประจ าปี 2560/2561 (เพ่ือเข้า

ประกวดระดับประเทศ) 4.ได้รับการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน ระดับดีมาก จากส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ 

(3) ปี 2560 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การสนับสนุนให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินดีเด่นระดับ 
ประเทศ ประจ าปี 2560 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสท.) 

(4) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับโล่ผลงานดีเด่นระดับจังหวัดและระดับภาค 
 
12.9 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จ ากัด จังหวัดตรัง  

12.9.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 39/29 ถนนรัษฎา ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075224545 
12.9.2 ความเป็นมา 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จ ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของเกษตรลูกค้า 

ธ.ก.ส. ในจังหวัดตรัง จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช 2511 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2534 
และได้ด าเนินงานตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา มีเขตพ้ืนที่ด าเนินงานครอบคลุมทุกอ าเภอในจังหวัดตรัง 

12.9.3 การด าเนินกิจการ 
(1) มีคณะกรรมการด าเนินการ 15 คน 
(2) ขอบเขตงาน 8 สาขา ครอบคลุมทั้งจังหวัดตรัง ได้แก่ สาขาเมือง, สาขาห้วยยอด, สาขาย่านตาขาว, 

สาขาวังวิเศษ, สาขาสิเกา, สาขาเขาวิเศษ, สาขากันตัง และ สาขาปะเหลียน ทุกสาขาเปิดท าการ  
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30-18.30 น. วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุด

นักขัตฤกษ ์
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(3) ร้านค้าสหกรณ์ สกต.ตรัง เป็นร้านค้าสหกรณ์ส าหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป จัดจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคหลากหลายชนิด ทั้งได้คัดสรรสินค้าดี ราคาถูก มีทั้งสินค้าท่ีมีตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์เอง หรือ
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมาชิก รวมทั้งสินค้าท่ัวไปตามท้องตลาด วางจ าหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป  

(4) ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสมาชิก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางสหกรณ์สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกได้รวมกลุ่ม
กันผลิตเพ่ือขายให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคต่าง ๆ โดยมีร้านค้าสหกรณ์เป็นจุดวาง
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ ข้าวหอมมะลิชนิดต่าง ๆ ข้าวสารเพ่ือสุขภาพ น้ ายาอเนกประสงค์ เช่น ชุดน้ ายาล้าง
จาน ชุดน้ ายาซักผ้า ผงซักฟอก ชุดน้ ายาปรับผ้านุ่ม น้ ายาสระผม หมอนยางพารา ผ้าบาติก ผ้าทอนาหมื่นศรี
ข้าวสาร ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยปาล์ม ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์เคมี น้ าผึ้ง น้ าปลา 

(5) ร้านชูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ สาขาปะเหลียน เป็นการพัฒนาร้านสหกรณ์ ให้เป็นจุดจ าหน่ายสินค้า
ของสหกรณ์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน พัฒนาเครือข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพ่ิม
โอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์ โดยใช้หลักการตลาดน าการผลิต ทั้งกลุ่มสินค้าด้านพืช ด้านปศุสัตว์ 
และสินค้าเกษตรแปรรูปต่าง ๆ เพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าสหกรณ์มากขึ้น เป็นศูนย์รวบรวม
และจ าหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกิจและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิก ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภคและ
ประชาชนทั่วไป จากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรม 
รวมถึงเพ่ิมบทบาทของสหกรณ์ให้เป็นที่พ่ึงของชุมชน 

สินค้าที่น ามาจ าหน่ายภายในร้าน ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แปรรูปของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
เครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และเกษตรกรตามโครงการน าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
แปรรูป ข้าวหอมมะลิ น้ าปลา และสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด จากส านักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง และสินค้า
อุปโภค บริโภค ของใช้ที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน อีกมากมาย 

ร้านชูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ สาขาปะเหลียน เป็นสาขาน าร่อง โดยมีเป้าหมายในการขยายสาขาเพ่ิมอีก 
6 แห่ง รวมทั้งจังหวัด 7 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรนาโยง จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรเมืองตรัง จ ากัด, 
สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จ ากัด, สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. ตรัง จ ากัด และ สหกรณ์การเกษตรหาดส าราญ จ ากัด 

(6) ผลประกอบการจากการด าเนินกิจการ 

การด าเนินธรุกิจ ปริมาณการขาย (บาท) 
1. ผลประกอบการ   

รายได้รวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 1,814,709,702.37 

รายได้รวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 2,486,426,569.27 
2. รายได้จากธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 50,853,763.74 

ปุ๋ย 20,677,625.00  

อุปกรณ์เคมีเกษตร 209,200.00 
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การด าเนินธรุกิจ ปริมาณการขาย (บาท) 

อาหารสัตว์/เมล็ดพันธุ์พืช   62,444.00 
วัสดุอุปกรณ์การเกษตร 54,689.44 

ข้าวสาร 22,153,132.00 

สินค้าบริโภคท่ัวไป 6,509,059.58 
ผลไม ้ 51,298.00 

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา 70,236.65 

น้ ายาอเนกประสงค์ 1,066,079.07 
3. รายได้จากธุรกิจรวบรวมผลผลิต  2,435,525,705.53 

น้ ายางสด  2,408,331,122.77 
ยางแผ่นดิบ  1,734,747.72 

ยางแผ่นรมควัน  9,846,835.04 

4. รายได้จากค่าปรับจากหนี้ค้างช าระ  665.56 
    

12.9.4 ผลความส าเร็จ 
 
12.10 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สงขลา จ ากัด จังหวัดสงขลา 

12.10.1 ข้อมูลทั่วไป 
ที่ตั้ง 448/2 ใกล้วงเวียนน้ าพุหาดใหญ่ ตรงข้ามเทศบาลหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ่ 

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0864906689 
12.10.2 ความเป็นมา 
สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สงขลา จ ากัด (สกต.สงขลา) เป็นองค์กรของเกษตรกร

ลูกค้า ธ.ก.ส. ร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาโดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีแนวคิดที่จะให้เกษตรกร 
มีองค์กรในรูปแบบของ “สหกรณ์การเกษตร” ที่เข้ามาท าหน้าที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า และเพ่ิมอ านาจต่อรอง เพ่ือเป็นประโยชน์
ส าหรับสมาชิก หากผลการด าเนินงานมีก าไรจะมีเงินปันผลเฉลี่ยคืนตามหลักการสหกรณ์ ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สกต.สงขลา จดทะเบียนเป็นสหกรณ์
การเกษตรเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2534 ก าหนดให้สมาชิกถือหุ้นคนละ 10 หุ้นๆละ 10 บาท และเพ่ิมหุ้นประจ าปี
ขั้นต่ าอย่างน้อย ปีละ 120 บาท มีค่าธรรมเนียมคนละ 50 บาท รวม 250 บาท เพ่ือเป็นเงินทุนในการด าเนินงาน
ของ สกต.สงขลา การเกิดขึ้นของ สกต.สงขลา จึงเปรียบเสมือนส่วนเชื่อมต่อที่เข้ามาต่อเติมในสิ่งที่ขาดหายไป
ของเกษตรกรเพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการ
ด้านต่าง ๆ และได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการจาก สกต.สงขลา 
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12.10.3 การด าเนินกิจการ 
(1) มีคณะกรรมการ 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 14 คน 
(2) การด าเนินงานของ สกต.สงขลามี 6 ธุรกิจ ได้แก่ 
- ธุรกิจการขาย/บริการ 
- ธุรกิจสินเชื่อ 
- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 
- ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
- ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า 
- ธุรกิจอ่ืน ๆ 
(3) ผลประกอบการจากการด าเนินกิจการ (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) 

การด าเนินธุรกิจ (พ.ศ. 2563/บาท) (พ.ศ. 2564/บาท) (เฉลี่ยบาท/ปี) 
1. รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,352,107,545.80 1,228,597,274.65 1,290,352,410.22 

2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 2,754,493.39 6,896,945.32 4,825,719.36 
ปุ๋ย 2,484,870.00 4,286,019.00 3,385,444.50 

เครื่องจักรกลการเกษตร 8,294.39 3,738.32 6,016.36 
เมลด็พันธ์ุพืช 85,100.00 -  

พืชผัก 2,600.00 13,652.00 8,126.00 
ผลไม้ตามฤดูกาล 173,629.00 575,926.00 374,777.50 

อาหารสตัว ์ - 2,017,610.00  

3. ธุรกิจรวบรวมผลผลติ 1,336,473,675.97 1,201,255,681.81 1,268,864,678.89 
น้ ายางพารา 1,316,465,438.76 1,190,561,832.24 1,539,195,507.78 

ยางแผ่น 20,008,237.21 10,693,849.57 23,639,306.13 
4. ธุรกิจแปรรูปผลติผลทางการเกษตรและการผลติ
สินค้า-ยางคอมปาวด์คาร์บอนแบล็ค 

20,000.00 1,583,800.00 801,900.00 

5. รายได้อื่น 79,218.42 160,799.52 120,008.97 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 48,019.08 19,085.59   33,552.36 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   1,869.20   3,644.94 2,757.07 
เงินรางวัลออมทรัพย์ทวีสิน   40,000.00     4,050.00 22,025.00 

ค่าสมัครสอบ - 100.00       
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยส์ิน - 50,000.00  

โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูสถาบันเกษตรกร - 18,700.00  
รายรับเบ็ดเตลด็ 29,330.14 30,219.99 29,775.07    
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12.10.4 ผลความส าเร็จ 
(1) สร้างศูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตร โดยให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา จ ากัด 

ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรด่านสะเดา จ ากัด ท าหน้าที่ในการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสหกรณ์ต่าง ๆ 
ในจังหวัดสงขลา โดยจะเชื่อมโยงกันในรูปของเครือข่าย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ โดยร่วมมือกัน
พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร และเปิดโอกาสชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลผลิต
ทางการเกษตร ตั้งแต่เริ่มวางแผนการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการแปรรูป วางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ลดต้นทุนการบริหารจัดการ จนไปถึงเรื่องการขนส่งและจัดจัดหน่ายสินค้าให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมี
หอการค้าจังหวัดสงขลาเข้ามาช่วยสนับสนุนการเปิดตลาดต่างประเทศ โดยการประสานกับศูนย์การค้าเมืองปีนัง 
พ่อค้าน าเข้าสินค้าเกษตรและบริษัทน าเข้าข้าวตามโควต้าของรัฐบาลมาเลเซีย มาร่วมเป็นคู่ค้าและเพ่ิมช่องทาง
ในการรองรับสินค้าการเกษตรของสหกรณ์ ส าหรับกระบวนการด้านศุลกากร ได้มีการเตรียมความพร้อมของ
สหกรณ์ในการประกอบธุรกิจกับต่างประเทศ และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียม
เอกสารการน าเข้าส่งออกสินค้า และปรับระบบพิธีการน าเข้าส่งออกสินค้าให้มีความรวดเร็ ว เพ่ือลดขั้นตอน
และอ านวยความสะดวกเรื่องการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

(2) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สงขลา จ ากัด (สกต.สงขลา) ร่วมกับส านักงานธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เปิดพ้ืนที่ออกบูธจัด
โครงการ “ร่วมใจขายข้าวช่วยชาวนา” ที่บริเวณลาน ชั้น G โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เพ่ือเป็นการกระจายข้าวคุณภาพดีจากชาวนาทั่วประเทศ 
มาขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคาท่ีเป็นธรรม ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และร่วมสนับสนุนนโยบายขายข้าวช่วย
ชาวนาตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยได้มีการจัดเตรียมข้าวคุณภาพดีจากชาวนา ทั้งจากจังหวัดสงขลาและทุ่งกุลาร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตข้าวคุณภาพดี จ านวนมากมาขายให้กับประชาชนและผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งมีทั้งข้าวเอไรซ์ ขนาดถุงละ 5 
กิโลกรัม ราคา 160 บาท และข้าวกล้อง ข้าวเพื่อสุขภาพ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม ราคา 45-
80 บาท แล้วแต่สายพันธุ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งแพทย์ พยาบาล รวมทั้งประชาชนมาเลือกซื้อหากันอย่าง
เนืองแน่น  

(3) ในภาพรวมของจังหวัดสงขลา ได้มีการวางขายข้าวเพ่ือช่วยเหลือชาวนาทั่วประเทศนับตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา และยังคงด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องที่ร้าน สกต.สงขลา และ ธกส.สงขลา  
อีกกว่า 20 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 



108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 

 
 
 

การจัดเตรียมส าหรับการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

(ส ำหรับกำรประชุมห้องย่อย) 
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บทที่ 13 
การประมวลผลความส าเร็จของการด าเนินงาน-องค์กระชุมชนที่ใช้ศึกษา เล่มที่ 2 

 
13.1 การจัดตั้งองค์กร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13.2 ปัจจัยท่ีน าไปสู่การสร้างความส าเร็จ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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13.3 กลไกการด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บทที่ 14 
ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรขยำยผล 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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