รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำป 2562
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

ขอมูลทั่วไป
สัญลักษณจังหวัดสระบุรี

ตราประจำจังหวัดสระบุรี
รูปมณฑป หมายถึง สถานที่อันเปนที่เคารพบูชาสูงสุดของชาวจังหวัดสระบุรีและชาวไทยทั้งประเทศ
เป น รู ป มณฑปปลู ก ครอบรอยพระพุ ท ธบาทขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตั้งอยูที่วัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
คำขวัญจังหวัดสระบุรี
พระพุทธบาทสูงคา
เขื่อนปาสักชลสิทธิ์
ฐานผลิตอุตสาหกรรม
เกษตรนำล้ำแหลงเที่ยว
หนึ่งเดียวกะหรี่ปบนมดี
ประเพณีตักบาตรดอกไมงาม
เหลืองอรามทุงทานตะวัน
ลือลั่นเมืองชุมทาง
ดอกไมประจำจังหวัด
ตนไมประจำจังหวัด
ชื่อดอกไม ดอกสุพรรณิการ
ชื่อพรรณไม ตะแบกนา
ชื่อวิทยาศาสตร Cochlospermum regium
ชื่อวิทยาศาสตร Lagerstroemia floribunda
(Mart.&Schrank) Pilg.
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จังหวัดสระบุรี เปน จังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย นับเปนเสมือนดานผานระหวางภาคกลาง
และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ป ระวั ติ ศ าสตร เ ก า แก มีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
และพรั่งพรอมดวยแหลงทองเที่ยวมากมาย
จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ไดแก
ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก
ติดกับ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต
ติดกับ จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก
ติดกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่จังหวัดสระบุรี เปนสวนหนึ่งของบริเวณลุมแมน้ำที่ราบลุมภาคกลางรวมกัน กับอีกสวน
หนึ่งของทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศมีลักษณะแตกตางกันอยางเห็นไดชัด 3 ลักษณะ ไดแก
บริเวณที่ราบลุม คือ สวนหนึ่งของที่ราบลุมเจาพระยา สวนใหญคลุมพื้นที่ดานตะวันตก
ของจังหวัดพื้นแผนดินประกอบดวยลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบตะกอนพามา มีทั้งที่ราบน้ำทวมถึงและที่
ราบเปนชั้น ๆ
บริเวณเขาหยอม ลักษณะเปนเขาลูกโดดที่กระจัดกระจายตามบริเวณที่ราบของจังหวัด
3
และที่เปนแผนดินลักษณะเปนคลื่นลอนต่ำ ๆ ทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งอยูในอำเภอ
มวกเหล็กเปนสวนใหญ
บริเวณที่เปนเขาสูง เปนพื้นที่สวนทีเหลือของบริเวณสองสวนที่กลาวมา

ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดสระบุรี เปนจังหวัดที่มีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู คือ จะมีฝนนอย
แหงแลงในฤดูหนาว และอุณหภูมิคอนขางสูงในฤดูรอน และคอนขางจะหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุก
ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
อุณหภูมิ เฉลี่ยสูงสุด 36.9 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 19.6
องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปเทากับ 28.1 องศาเซลเซียส
สภาพทางการปกครองตารางที่ 1 การแบงเขตการปกครองเขตพื้นที่การปกครองในเขตเทศบาลและอำเภอ
อำเภอ
1.เมืองสระบุรี
2.แกงคอย
3.หนองแค
4.วิหารแดง
5.หนองแซง
6.บานหมอ
7.ดอนพุด
8.หนองโดน
9.พระพุทธบาท
10.เสาไห
11.มวกเหล็ก
12.วังมวง
13.เฉลิมพระเกียรติ
รวม

เนื้อที(่ ตร.กม.)
301.630
801.162
262.867
204.501
87.081
203.576
58.714
88.070
287.065
111.808
681.439
338.000
150.573
3,576.486

ตำบล หมูบาน อบจ. เทศบาล
เมือง
11
77
1
1
14
117
2
18
181
6
54
9
69
9
79
4
28
4
34
9
68
1
12
102
6
80
3
31
6
53
111 973 1
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เทศบาล
ตำบล
3
4
2
1
6
1
1
2
6
1
3
1
31

อบต.
7
11
17
8
5
3
1
3
7
4
6
1
6
79

ขอมูลบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
จำนวน 93 คน ขาราชการ จำนวน 88 คน
ลูกจาง
จำนวน 2 คน
อื่นๆ
จำนวน 3 คน
- พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 คน
- นักสงเสริมการพัฒนาชุมชน
1 คน
- อสพ.
- คน
4
คาเฉลี่ย

อายุ เฉลี่ย 42.5การดูแลตำบล คน : ตำบล = 1 : 2.01
การศึกษา ต่ำกวาปริญญาตรี 3.10 % ปริญญาตรี 52.57 % สูงกวาปริญญาตรี 44.33 %
ขอมูลผูบริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี

ลำดับ
1

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหนง

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสระบุรี

2
วรรณวัติ

หมายเลขโทรศัพท
084-874-0561

หัวหนากลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

081-822-9698

หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาชุมชน

081-822-9691

3

นายคำพอง

4

นางจิรพรรรณ สุขชาญไชย

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชน

081-822-9694

5

นางปริชาต

พลอยงาม

หัวหนาฝายอำนวยการ

081-822-9685

6

นายเชาวลิต

ครามผิว

พัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี

081-822-9703

7

นางสาววิลาวัลย คารวะ

พัฒนาการอำเภอแกงคอย

081-822-9705

8

นางฐิตารีย

สรวงศิริธนกุล

พัฒนาการอำเภอดอนพุด

081-822-9708

9

นางวงษเดือน

กิจปลื้ม

พัฒนาการอำเภอบานหมอ

081-822-9716

10

นางสุคนธ

ชูทิพย

พัฒนาการอำเภอพระพุทธบาท

081-822-9720

11

นายบันเทิง

ขวัญเมือง

พัฒนาการอำเภอมวกเหล็ก

081-822-9721

12

นางศุภิสรา

แสงบุตร

พัฒนาการอำเภอวิหารแดง

081-822-9726

13

นางสาวทับทิม วัดสงา

พัฒนาการอำเภอเสาไห

081-822-9732

14

นางสาวจันจิรา นาคภูมิ

พัฒนาการอำเภอหนองแค

081-822-9738

15

นางสาวริตยา

พัฒนาการอำเภอหนองแซง

081-822-9741

16

วาที่รอยตรีหญิงพัชนีวรรณ ขวัญเมือง

พัฒนาการอำเภอหนองโดน

081-822-9745

17

นางสกาวรัตน

พัฒนาการอำเภอวังมวง

081-822-9764

18

นายสุริยัน ศิริดล

พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ

081-822-9820

รอดนิ่ม
กลีบโกมุท
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โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
หมูบานเปาหมาย จำนวน 42 หมูบาน จาก 13 อำเภอ

บาท)

ผลการดำเนินงานชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปงบประมาณ 2561 (100,000,000

6

7

การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP
จังหวัดสระบุรี ไดพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ตามกระบวนงานที่ 3 พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
จำนวน 320 ผลิตภัณฑ (งบตก ตาม พรบ. 100 ผลิตภัณฑ) และปงบประมาณ 2562 กรมการพัฒนาชุมชน
สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP กลุม D รวม 50 ผลิตภัณฑ ๆละ 25,000 บาท รวมเปน
เงิน 1,250,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
๑. อำเภอหนองแค งบประมาณดำเนินการ ๓๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๓ ผลิตภัณฑ
๒. อำเภอดอนพุด งบประมาณดำเนินการ ๔๗๕,๐๐๐ บาท
จำนวน ๑๙ ผลิตภัณฑ
๓. อำเภอวิหารแดง งบประมาณดำเนินการ ๔๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘ ผลิตภัณฑ
การเบิกจายงบประมาณ ๑๐๐ %
โครงการที่อยูระหวางการเสนอของบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ตามกระบวนงานที่ 2
พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก (งบตกตาม พรบ.)
ชื่อโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใหมีอัตลักษณและเชื่อมโยง
แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
หมูที่ ๙ บานหนองนากใต ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หมูที่ ๘ บานศรีปทุม ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
อยูระหวางแกไขเอกสารรายละเอียดประกอบโครงการสงกรมการพัฒนาชุมชน
ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตนแบบ
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โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดสระบุรี มีหมูบานเปาหมายตามโครงการฯ จำนวน 13 หมู จาก 13 อำเภอ ดังนี้
1. บานหัวถนน หมูที่ 5 ตำบลโคกสวาง อำเภอเมืองสระบุรี เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับพออยู พอกิน ป 2562
2. บานสวนดอก หมูที่ 7 ตำบลสวนดอกไม อำเภอเสาไห เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับอยูดี กินดี ป 2562
3. บานหนองผักหนอก หมูที่ 7 ตำบลหนองยางเสือ อำเภอมวกเหล็ก เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอยูดี กินดี ป 2562
4. บานน้ำซับ หมูที่ 2 ตำบลทามะปราง อำเภอแกง คอย เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพี ยง
ระดับอยูดี กินดี ป 2562
5. บานชุง หมูที่ 1 ตำบลบานแกง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ ระดับอยูดี กินดี ป 2555
6. บานหนองคณฑี หมูที่ 4 ตำบลพุกราง อำเภอพระพุทธบาท เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ระดับพออยู พอกิน ป 2562
7. บานหัวนา หมูที่ 3 ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับพออยู พอกิน ป 2562
8. บานคลองมะเกลือ หมูที่ 7 ตำบลตลาดนอย อำเภอบานหมอ เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ระดับพออยู พอกิน ป 2559

9. บานหวยสิบบาท หมูที่ 7 ตำบลเจริญ ธรรม อำเภอวิหารแดง เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ระดับพออยู พอกิน ป 2555
10. บานโนนคลอ หมูที่ 10 ตำบลหวยทราย อำเภอหนองแค เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับพออยู พอกิน ป 2562
11. บานคลองกระทิง หมูที่ 12 ตำบลวังมวง อำเภอวังมวง เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ ระดับพออยู พอกิน ป 2553
12. บานหลวง หมูที่ 3 ตำบลบานหลวง อำเภอดอนพุด เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ ระดับพออยู พอกิน ป 2560
13. บานโปรงสวาง หมูที่ 1 ตำบลบานโปรง อำเภอหนองโดน เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ ระดับพออยู พอกิน ป 2560
ซึ่งทุกหมูบานไดดำเนินกิจกรรม Kick off พรอมกัน ในวันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ
หมูบานเปาหมาย โดยกิจกรรมสำคัญประกอบดวยการเปดปายหมูบาน การปลูกตนรวงผึ้ง และกิจกรรม
จิตอาสา
แผนการดำเนินกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติตอไป
1. การพัฒนาหมูบานตามตัวชี้วัดมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
1.1 ตัวชี้วัดมั่นคง จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ
1.1.1 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน
1.1.2 จัดทำแผนชุมชน
1.1.3 มีการบริหารจัดการขยะ
1.1.4 มีจิตอาสา
1.2 ตัวชี้วัดมั่งคั่ง จำนวน 4 ตัวชี้วัด คือ
1.2.1 มีสัมมาชีพชุมชน
1.2.2 มีการบริหารจัดการหนี้
1.2.3 มีการออม
1.2.4 มีการทองเที่ยวโดยชุมชน
1.3 ตัวชี้วัดยั่งยืน จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ
1.3.1 มีกองทุนสวัสดิการ
1.3.2 ชุมชนปลอดอบายมุข
1.3.3 มีวิสาหกิจชุมชน
1.3.4 มีสุขภาวะ
1.3.5 ผูสูงอายุไดรับการดูแล
โดยทั้ง 13 ตัวชี้วัดนี้ จะตองทำใหเปนรูปธรรมอยางนอย 1 กิจกรรม และตองไมซ้ำซอนกับ
งบพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปงบประมาณ 2562
2. การบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
ผลการดำเนินงาน

 คัดเลือกหมูบานเปาหมาย อำเภอละ 1 หมูบาน
 ดำเนินการ Kick off พรอมกันทุกหมูบาน (10 พ.ค. 2562)

13

 ดำเนินการพัฒนาหมูบานใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด
 รายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน 4 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 (5 พ.ค. 62)
 ครั้งที่ 3 (5 ก.ค. 62)

 ครั้งที่ 2 (5 มิ.ย. 62)
 ครัง้ ที่ 4 (5 ส.ค. 62)ล ผลผลการดำเนินงาน

น
ขณะนี้อยูระหวางการจัดทำประกาศหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสระบุรี ลงนามและประกาศ
ตอไป
ปญหา อุปสรรค
1. บางหมูบานมีจำนวนครัวเรือนมาก ทำใหตัวชี้วัดบางตัวที่ตองการทำเปนไปไดยาก เชน ตัวชี้วัดดาน
มั่นคง คือ การจัดทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งตองทำทุกครัวเรือน เปนตน
2. ประชาชนไมคอยใหความรวมมือในการปฏิบัติตามตัวชี้วัด เนื่องจากตองปฏิบัติภารกิจประจำวัน
และประกอบอาชีพ
3. เจาหนาที่มีภารกิจงานที่ตองปฏิบัติเปนจำนวนมาก ทำใหไมสามารถติดตามการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดไดเต็มที่
ขอเสนอแนะ
1. ประชาสัมพันธการดำเนินโครงการผานชองทางตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเสียงตามสายใน
หมูบาน การประชุมประจำเดือนของหมูบาน หรือการพูดคุยกับผูนำชุมชน
2. ประชุม ชี้แจง ในชวงเวลาที่ประชาชนวางจากภารกิจประจำวัน เชน ตอนกลางคืน หรือบูรณาการ
รวมกับการประชุม/กิจกรรมอื่น เพื่อไมใหรบกวนเวลาของประชาชน
3. วางแผนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เพื่อใหเห็นภาพรวมของงานและสามารถจัดตารางเวลาการ
ปฏิบัติงานไดเหมาะสม
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ภาพกิจกรรมการเปดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การดำเนินงาน OTOP
ขอมูลการลงทะเบียน OTOP
จังหวัดสระบุรี มีผูประกอบการลงทะเบียน OTOP ตั้งแต ป 2557 – 2561 จำนวน 846
กลุม/ราย รวม 2,035 ผลิตภัณฑ โดยจำแนกประเภทได ดังนี้
1) ประเภทผูประกอบการ OTOP
- กลุมผูผลิตชุมชน
จำนวน 484 กลุม
- ผูประกอบการรายเดียว
จำนวน 352 ราย
- ผูประกอบการ SME
จำนวน 10 ราย
2) ประเภทผลิตภัณฑ OTOP จังหวัดสระบุรี
- ผลิตภัณฑประเภทอาหาร
จำนวน 950 ผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม
จำนวน 117 ผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑประเภทผาและเครื่องแตงกาย
จำนวน 144 ผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑประเภทของใชฯ
จำนวน 605 ผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑประเภทสมุนไพรฯ
จำนวน 219 ผลิตภัณฑ
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ขอมูลการลงทะเบียนคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป 2562
- ผลิตภัณฑประเภทอาหาร
จำนวน 77 ผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม
จำนวน 18 ผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑประเภทผาและเครื่องแตงกาย
จำนวน 28 ผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑประเภทของใชฯ
จำนวน 62 ผลิตภัณฑ
- ผลิตภัณฑประเภทสมุนไพรฯ
จำนวน 20 ผลิตภัณฑ
ผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑไทย ป 2562 (ขอมูล ณวันที่
ผลิตภัณฑที่อยูระหวางรอผลการพิจารณา จำนวน 4 ผลิตภัณฑ
ระดับ 5 ดาว จำนวน 44 ผลิตภัณฑ
ระดับ 4 ดาว จำนวน 84 ผลิตภัณฑ
ระดับ 3 ดาว จำนวน 47 ผลิตภัณฑ
ระดับ 2 ดาว จำนวน 19 ผลิตภัณฑ
ระดับ 1 ดาว จำนวน 7 ผลิตภัณฑ

2 สิงหาคม 2562)
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1. เต็นท
2. โตะหนาขาว
3. เกาอี้
4. โรลอัพ
5. โรลอัพ
6. แบล็คดรอฟ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

20 เตนท
20 ตัว
20 ตัว
12 แผน
8 แผน
2 แผน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรีรวมกับเครือขาย OTOP จังหวัดสระบุรี ไดดำเนินการขับเคลื่อนแลว
3 จุด ดังนี้
1) OTOP Mobile เคลื่อนที่ ณ องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหวางวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2562 จำนวน 8 บูท รายไดจากการจำหนายสินคา
จำนวน 7,000 บาท
2) OTOP Mobile เคลื่อนที่ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เนื่องในงานประเพณีตักบาตร
ดอกเขาพรรษาระหวางวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2562 จำนวน 30 บูท รายไดจากการจำหนายสินคา
จำนวน 263,695 บาท
3) OTOP Mobile เคลื่อนที่ งานวิ่ง พระพุทธบาทฮีโรรัน ซูเปอรฮาลฟมาราธอน ครั้งที่ 5”
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 จำนวน 7 บูท รายไดจากการจำหนายสินคา จำนวน 5,905 บาท

4) โครงการ OTOP Mobile เคลื่อนที่ ณ บริเวณลานพื้นแข็งศาลหลักเมืองจังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 จำนวน 7 บูท รายไดจากการจำหนายสินคา จำนวน 6,500 บาท
5) โครงการ OTOP Mobile เคลื่อนที่ ณ บริเวณลานพื้นแข็งศาลหลักเมืองจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่

OTOP E-Commerce
จังหวัดสระบุรี นำสินคา OTOP ที่มีการจำหนายในระบบออนไลน เขาระบบขอมูล Otoptoday.com
จำนวน 141 ผลิตภัณฑ การเขาชมสินคา 2,432 ครั้ง การคลิกสั่งซื้อสินคา 905 ครั้ง

ประเภทผลิตภัณฑที่นำเขาระบบ

1. ประเภทอาหาร 56 ผลิตภัณฑ
2. ประเภทเครื่องดื่ม 5 ผลิตภัณฑ
3. ประเภทผา และเครื่องแตงกาย 12 ผลิตภัณฑ
4. ประเภทของใช และของประดิษฐ 40 ผลิตภัณฑ
5. ประเภทสมุนไพร (ที่ไมใชอาหาร) 28 ผลิตภัณฑ

ยอดการจำหนายเดือน กรกฎาคม 2562

1. ประเภทอาหาร จำนวน 3 ผลิตภัณฑ มูลคารวม 17,540 บาท
1). หมูสวรรค 12,560 บาท

2) ซอสผงปรุงรสโดโดซุป 4,200 บาท

17

3) น้ำปรุงรสผัดหมี่ไท-ยวนแบบขวด 780 บาท

2. ประเภทเครื่องดื่ม 0 บาท
3. ประเภท ผา และเครื่องแตงกาย 0 บาท
4. ประเภท ของใช และของประดิษฐ 3,000 บาท จำนวน 2 ผลิตภัณฑ
1) ถุงยามฝายตุนเข็นมือทอมือ 1,500 บาท
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2) ถุงยามฝายเข็นมือยอมสีธรรมชาติ 1,500 บาท

5. ประเภทสมุนไพร (ที่ไมใชอาหาร) 14,800 บาท จำนวน 2 ผลิตภัณฑ
1) แชมพูมะกรูด 9,800 บาท

2) สบูขมิ้นมะหาดสมุนไพรบำรุงผิว 5,000 บาท

3) ปญหา – อุปสรรค/ขอเสนอแนะ
การตกแตงหนาเว็บ OTOPTODAY.COM ของจังหวัดสระบุรี อยูระหวางดำเนินการ
ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได
การจัดสรรพื้นที่/ตลาด
สำนักงานพัฒนาชุมชนสระบุรี ไดรับการจัดสรรผูลงทะเบียนตลาดประชารัฐ จากศูนยดำรงธรรม
จังหวัดสระบุรี ประเภทตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได จำนวน 759 ราย โดยดำเนินการขับเคลื่อนตลาดประชา
รัฐ คนไทยยิ้มได เพื่อชวยเหลือสัมมาชีพชุมชน เกษตรกร และผูผลิต ประกอบการ OTOP ที่ไมมีชองทาง
การจำหนายสินคา/ผลิตภัณฑเชื่อมโยงการตลาดจากผูผลิตสูผูบริโภคโดยตรง โดยไดดำเนินการจัดสรรพื้นที่
ใหแกผูลงทะเบียนตามโครงการตลาดประชารัฐเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งครอบคลุมทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 34 ตลาด
ในป 2562 แผนการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได
 การขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจตลาด “No
Foam” นำรอง 1 แหง คือ ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได (ตลาดหัวปลี)
 ไดรับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 34 แหง 13 อำเภอ
 สนับสนุนปายประชาสัมพันธการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได
 ลักษณะพื้นที่การจัดตลาด แบงเปน 3 ประเภท คือ พื้นที่สาธารณะ สถานที่เอกชน และสถานที่
ราชการ
 ตลาดคนไทยยิ้มได (ตลาดหัวปลี) ความโดดเดน ตลาดที่ปลอดการใชโฟม เปนตลาดที่มีความรมรื่น
ดวย สวนไผทางธรรมชาติ ภายในตลาดมีอาหารที่หลากหลายทัง้ อาหารคาว หวาน ใหเลือกซื้อ เลือก
ชิม เปนอาหารพื้นถิ่นของชุมชน จุดเดนอยูที่ความสะอาด และ ตลาดที่ปลอดการใชโฟม มีการ
ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนอยางตอเนื่อง เปดจำหนายทุกวันเสาร – อาทิตย ตั้งแตเวลา 09.00
– 17.00 น. มีผูมาจำหนายจำนวน 80 ราย
ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได
บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดสระบุรี(หลังเกา)
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กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โครงสรางการบริหารงานและอัตรากำลังของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี
1.
2.
3.
4.

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี
คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี
คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จำนวน
13 คณะ
5. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล / เทศบาล จำนวน 108 คณะ
6. คณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จำนวน 13 คณะ

อัตรากำลัง
สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบทสตรีจังหวัดสระบุรี มีอัตรากำลัง
จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
1. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจายงบประมาณ
การเบิกจายเงินงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (ผลการ
เบิกจายจากระบบ GFMIS) เปาหมายทั้งสิ้น จำนวน 27,960,900 บาท ผลการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน
17,341,957.22 บาท คิดเปนรอยละ 62.02 รายละเอียดดังตอไปนี้
1.1) งบบริหาร เปาหมาย จำนวน 3,960,900 บาท
ผลการดำเนินงาน จำนวน 3,385,741.22 บาท คิดเปนรอยละ 85.48
1.2) เงินทุนหมุนเวียน เปาหมาย จำนวน 20,000,000 บาท
ผลการดำเนินงาน จำนวน 10,351,216 บาท คิดเปนรอยละ 51.75
1.3) เงินอุดหนุน เปาหมาย จำนวน 4,000,000 บาท
ผลการดำเนินงาน 3,604,000 บาท คิดเปนรอยละ 90.10
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2.การบริหารจัดการหนี้คางชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระบุรี
1. การบริหารจัดการหนี้ ป 2556 – 2559, ป 2560 – 2561
สัญญา หนี้คางชำระ ณ 14 พ.ค.62 หนี้คางชำระ ณ 6 มิ.ย.62 หนี้คางชำระ ณ 14 ก.ค.62
กูยืมเงิน จำนวน
จำนวนเงิน
จำนวน
จำนวนเงิน
จำนวน
จำนวนเงิน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ป
87 8,615,495.25 85 8,544,002.69
85 8,523,319.47
2556
ป
84 8,835,689.74 84 8,778,042.60
83 8,681,380.84
2557
ป
36 4,488,755.10 36 4,487,821.54
36 4,478,844.16
2558

ป
2559
ป
2560
ป
2561
ป
2562
รวม

19

2,716,171.59

19

2,706,985.14

19

2,700,388.72

85

6,845,293.61

83

7,131,184.75

80

7,583,027.72

1

29,300.00

63

2,321,916.70

63

3,753,665.17

-

-

-

-

5

147,292.26

357

33,665,777.52

370

33,969,953.42

366

35,720,626.08

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดทำแผนติดตามหนี้คาง
ชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยในเดือนสิงหาคม 2562 จะดำเนินการติดตามหนี้คางชำระในวันที่ 30
สิงหาคม 2562 ลงพื้นที่ติดตามหนี้คางชำระอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ณ ที่วาการอำเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรี
2. การบริหารจัดการหนี้ที่จะครบกำหนดสัญญาป 2562
2.1) แจงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอใหดำเนินการติดตามกลุมลูกหนี้ที่จะครบกำหนดสัญญาให
ดำเนินการจายชำระเงินใหตรงตามสัญญาที่กำหนด
2.2) หากลูกหนี้ไมพรอมชำระหนี้หรือประสงคที่จะขอผอนผันการผอนชำระ ใหสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
เรงดำเนินการจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ แลวรายงานผลการติดตามหนี้คางชำระใหอกส.อ และ อกส.จ. ทราบ
3. Best Practice กลุมอาชีพที่กูเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุนไปใช
3.1 Best Practice กลุมอาชีพที่กูเงินทุนหมุนเวียน คือ กลุมสงเสริมอาชีพครกหิน โดยนางเกตุ
แกว แกวสีหมอก เปนกลุมที่เคยกูยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาแลว 2 ครั้ง ในป 2556 และ 2559
ปจจุบันกลุมไดกูยืมเงินครั้งที่ 3 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่ง
ไดมีการผอนชำระตามกำหนดทุกงวด องคประกอบที่ทำใหกลุมประสบความสำเร็จในการผอนชำระตามงวดที่
กำหนดคือ
1) มีการบริหารจัดการกลุมที่ดี โดยมีการคำนวณการผอนชำระเปนรายเดือน เพื่อใหทราบถึงเงินทุน
หมุนเวียนที่จะตองชำระ และในแตละเดือนเมื่อมีรายไดเขามา จะดำเนินการหักตนทุนกอน หักสวนที่ตอง
ชำระคืนกองทุนฯ แลวเงินที่เหลือจะเปนผลกำไรที่จะนำมาเฉลี่ยใหกับสมาชิกในชวงสิ้นป
2) มีการทำบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น การลงบั ญ ชี รั บ จ า ย เพื่ อ เป น หลั ก ฐานให ส มาชิ ก ในกลุ ม สามารถ
ตรวจสอบได
3) มีการทำงานในรูปแบบกลุม คือ เมื่อไดรับเงินกูยืมจากกองทุนฯ กลุมก็จะนำเงินออกมาเปน
คาใชจาย และคาวัสดุ โดยสำรวจจากความตองการของสมาชิกภายในกลุมวาตองการเบิกเปนคาใชจาย
ประเภทไหน
4) จัดประชุมกลุมทุกครั้งเมื่อมีการเบิกจายเงิน และมีการรับเงิน เพื่อทำความเขาใจรวมกัน
5) กำหนดวันในการชำระเงิน และดำเนินการชำระเงินภายในงวดที่กำหนด
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การขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนทำใหกลุมไดนำเงินไปซื้อวัสดุ อุปกรณ เพื่อมาสนับสนุนการผลิต
สินคาเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของตลาด และเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการ ดังนี้
1.ในป 2559 กลุมฯ มีรายไดโดยประมาน 80,000 บาท ตอเดือนตอกลุม ปจจุบัน ป2562
มีรายไดโดยประมาน 115,000 บาท ตอเดือนตอกลุม
2.มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นทุกป
3.พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลาย เชน เพิ่มขนาดของ
ครก 6 นิ้ว 8นิ้ว 10นิ้วและ 12นิ้ว
4. ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑชุมชน และอยูระหวางการขอมาตรฐาน มผช.
5.มีพอคาคนกลางรับซื้อประจำ
3.2) Best Practice โครงการเงินอุดหนุน อยูระหวางดำเนินการ
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4. ปญหาในการติดตามหนี้คางชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.1) กลไกในการขับเคลื่อนงาน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ใน
บางพื้นที่ ไมมีการขับเคลื่อนงานในการติดตามหนี้เนื่องจาก คณะกรรมการบางคนมีสวนเกี่ยวของกับการกูยืม
เงินกองทุนและคางชำระ
4.2) ระยะในการนำสงเงินกู จำนวน 6 เดือน ไมเหมาะสมกับการจำหนาย เชน กลุมเลี้ยงแพะ ตอง
ใชระยะเวลามากกวา 6 เดือน ในการเลี้ยงแพะใหโตพอที่จะจำหนาย จึงไมสามารถชำระเงินกูไดตามกำหนด
(แนวทางแกไข ใหกลุมผูเลี้ยงแพะ ประสานเครือขายผูเลี้ยงแพะ ของกองทุนสตรีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี
บริหารจัดการกลุม)
4.3) ความเขาใจคลาดเคลื่อนในวิธีการชำระเงินกู เชน ผูกูชำระเงินกูในวันสุดทายของงวด มีเสี่ยงที่
อาจเกิดกรณีเคลียริ่ง 1 วัน ทำใหเกิดการผิดนัด (แนวทางแกไข ใหคำความรูและอธิบายขั้นตอนการชำระเงิน
แกกลุมผูกู)
4.4) ความไมมีวินัยทางการเงินของผูกูเอง (แนวทางแกไข ใหความรูการทำบัญชีครัวเรือน การออม
ของตนเองและของกลุม)
4.5) ลูกหนี้บางกลุมมีโรคประจำตัว ที่ไมสามารถประกอบอาชีพได ในการสงเงินเพื่อชำระหนี้จงึ สง
ไดจำนวนนอย (แนวทางแกไข ปรึกษากับทางกลุมกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อหาทางออกรวมกัน)
4.6) กลุมนำเงินกูไ ปแบงกันเพื่อดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง แตเมื่อถึงกำหนดชำระ บางกลุม
สามารถหมุนเวียนสินคาจำหนายและบริหารจัดการเงินในสวนของตัวเองไดทันในแตละงวด แตอีกบางกลุมไม
สามารถบริหารจัดการตัวเองได จึงทำใหการผอนชำระไมเปนไปตามจำนวนที่กำหนด และเกิดดอกเบี้ยผิดนัด
(แนวทางแกไข ใหกลุมดำเนินการจัดทำเปนเอกสารในการสงชำระเงิน ใหมีการจดบันทึกการชำระเงิน และลง
ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานวาใครไดนำเงินมาชำระ จำนวนเทาไหร เพื่อปองกันเหตุการณขัดแยง ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต)
5. อุปสรรคในการทำงาน
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5.1) การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัด ใหกับผูกู ยังตองใชระบบคำนวณดวยมือ ทำใหเสียเวลา และอาจไม
แมนยำเทาที่ควร (แนวทางแกไข ปรึกษากลุมงานสารสนเทศ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
5.2) หนังสือทวงถามหนี้คางชำระ ขาดการแสดงสถานะหนี้สินปจจุบันที่ผูกูควรทราบ (ใจความใน
หนังสือไมแสดงถึงดอกเบี้ยผิดนัดที่ผูกูตองรับผิดชอบ) (แนวทางแกไข ปรึกษากลุมงานสารสนเทศ และกลุม
งานกฎหมาย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)
5.3) การไมใหความสำคัญกับงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทาที่ควร ของลูกหนี้ที่คางชำระ และ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของบางคน (แนวทางแกไข ชี้แจงทำความเขาใจกับเจาหนาที่พัฒนาชุมชน และสอบถาม
ปญหา เพื่อใหคำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพราะเจาหนาที่ฯ คือผูที่ทราบถึงสาเหตุ และเปนผูใหคำแนะนำกับ
คนในพื้นที่ได
5.4) เจาหนาที่ คณะทำงานติดตามหนี้ที่ลงพื้นที่ติดตามมีความรูไมเพียงพอในเรื่องการติดตามหนี้
(แนวทางแกไข จัดฝกอบรมใหความรู และจัดทำคูมือในการติดตามหนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน)
กลุมสงเสริมอาชีพครกหิน
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ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองคู

 ทีม่ า/การก่อตัง้ ศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
กวาจะมาเปน “ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานหนองคู” เริ่มตนจากนายทองสุข หงษสาวดี ประธาน
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2544 ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูใหญบาน และเปนประธาน

คณะกรรมการหมูบานโดยตำแหนง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 หลังจากเขารับตำแหนงแลวปญหาที่พบคือ
ชาวบานหนองคูเปนสมาชิกทุกกองทุน กูทุกกองทุน เปนหนี้ทุกกองทุน ใน 1 ครัวเรือนกูทุกคน ผลัดกันค้ำประกัน
ทำให 1 ครัวเรือน สามารถกูเงินไดเปนจำนวนมาก สมาชิกทุกคนจึงเปนหนี้ซ้ำซอน เปนหนี้กันทั้งปแบบไมมีวันหมด
เมื่อครบกำหนดชำระหนี้ไมสามารถชำระคืนได คณะกรรมการหมูบานชุดเดิมไดนำเงินสวนตัวไปชำระหนี้แทน
แลวใหชาวบานหนองคูที่เปนหนี้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย ซึ่งเปนดอกเบี้ยที่เกิดจากกองทุนที่กูเงินและดอกเบี้ยที่เกิด
จากคณะกรรมการชำระหนี้แทน กลายเปนวาชาวบานมีรายจายเพิ่มขึ้น เปนหนี้เพิ่มขึ้น ไมสามารถหลุดพนจาก
วงจรการเปนหนี้ซ้ำซอนได จึงไดมีความคิดในการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ตอมาในป พ.ศ. 2552 ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไมวาจะเปนกรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ สาขา 13 ธนาคารออมสิน ฯลฯ ในการศึกษาดูง านสถาบัน
การเงินชุมชนตางๆ แลวนำมาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนแบบคอยเปนคอยไป โดยในปแรกที่เริ่ม
ดำเนินการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ชาวบานหนองคูสามารถชำระหนี้คืนไดมากถึง 70%
ของยอดหนี้ทุกกองทุน
เมื่อป พ.ศ. 2560 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานหนองคู หมูที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี
ไดรับการคัดเลือกใหพัฒนาสูระดับมาตรฐาน SMART Saving Group (SSG) สามารถขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนา
จนผานเกณฑทุกตัวชี้วัด และจังหวัดสระบุรีไดมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงวาเปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตดีเดน
ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใตคุณธรรม 5 ประการ รวมทั้งไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทกลุม/
องคกรชุมชนดีเดนระดับจังหวัดตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2561 นอกจากนี้
ไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานตามโครงการสัมมาชีพชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งเปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่ มีการ
ดำเนินงานตามแนวทางของกรมฯ อยางเขมแข็ง และมีกิจกรรมเครือขาย (ธุรกิจชุมชน) คือ โรงงานน้ำดื่ม จึงไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากกรมฯ ในการสงเสริมการดำเนินงานธุรกิจชุมชน ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานหนองคู
หมูที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีไดรับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนใน
การศึกษาดูงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนที่ประสบความสำเร็จสามารถนำมาเปนแบบอยางในการพัฒนา
และปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2560ณ สถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชนบานใหมสามัคคี หมูที่ 4 ตำบลหวยโปรง อำเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ จึงไดมีการจัดตั้งและขึ้น
ทะเบียนเปนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนภายใตการกำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อวันที่ 27 มกราคม
2560 โดยใชชื่อวา “สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานหนองคู”มีนายทองสุข หงษสาวดีเปนประธาน ปจจุบัน
ไดเปลี่ยนชื่อเปน “ศูนยจัดการกองทุนชุมชนบานหนองคู” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมระบบสวัสดิการ บูรณาการเชื่อมโยงกลุม/องคกร/กองทุนการเงินใน
ชุมชนใหมีการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ ใชเงินทุนอยางคุมคา เกิดประโยชน
สูงสุด รวมถึงประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนใหเกิดการพัฒนาอยางเขมแข็งยั่งยืน
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 ผลงานเด่นในการดำเนินงานศูนย์จดั การกองทุนชุมชน
“เงินครบ ระบบดี มีระเบียบ เพียบพรอมสวัสดิการ ประสานสัมพันธ กาวทันเทคโนโลยี สูวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน”
๑. ด้านโครงสร้าง
๑.๑ คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

๑.๒ สมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
กลุม/องคกร/กองทุนการเงินทั้งหมด จำนวน 9 กองทุน ไดแก
1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ***
2) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (กทบ.) ***
3) กองทุนโครงการแกไขปญหาความยากจน (กข.คจ.) ***
4) กองทุนแมของแผนดิน

๑.๓ ระเบียบข้อบังคับศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
มีกฎระเบียบขอบังคับศูนยจัดการกองทุนชุมชนเปนลายลักษณอักษรที่ครอบคลุม/เอื้อตอการดำเนินงาน
ของสมาชิกศูนยจัดการกองทุน ชุมชน โดยไมขัดตอระเบียบ/กฎหมายของกลุม/กองทุนการเงินนั้นๆ ทั้งนี้
ไดผานความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนยจัดการกองทุนชุมชน มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด
๒. ด้านการบริหารจัดการ
๒.๑ การวิเคราะห์ขอ้ มูลลูกหนีแ้ ละจัดประเภทลูกหนี้
1) วิเคราะหขอมูลลูกหนี้ โดยมีการนำเทคโนโลยีที่ทัน สมัยมา
ประยุกตใชในการทำงาน มุงเนนการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดย
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง และธนาคารออมสินไดรวมมือสนับสนุนฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใช
โปรแกรมระบบบัญชี/ธนาคาร คือ โปรแกรม MGL Versions 4.7 GSB27820 และชุมชนไดนำมาพัฒนาตอ
ยอดเชื่อมโยงกับภาคเอกชน โดยจัดซื้อโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมจากบริษัท มิกซโปร แอดวานซ จำกัด เชน
โปรแกรมชำระค าน้ ำประปาค า ไฟฟ า โปรแกรมการผลิ ต /จำหน า ยน้ ำ ดื่ ม เป น ต น นอกจากนี ้ ยั ง มี
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เครื ่ อ งพิ ม พ ส มุ ด บัญ ชี (Passbook Printer) โดยใช ร ะบบ Barcodeสมุ ด บั ญ ชี และเครื ่ อ งสแกนบัตร
ประจำตัวประชาชน
2) จัดประเภทลูกหนี้

๒.๒ การบริหารจัดการหนี้

มีการปรับอัตราดอกเบี้ยของกลุม/กองทุนที่เปนสมาชิก
ศูนยจัดการกองทุนชุมชนใหเทากันคือ 6 บาท ทั้งนี้
อัตราดอกเบี้ยสวนตางของกลุม/กองทุนจะนำมาจัดสรร
เปนสวัสดิการชุมชนหรือสาธารณประโยชน โดยมีศูนย
จัดการกองทุนชุมชนเปนตัวกลางดำเนินการในภาพรวม
ของชุมชนตามมติที่ประชุม

๓. ด้านผลสัมฤทธิ์
๓.๑ แก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการบริหารหนี้ครัวเรือนไปสู่ ๑ ครัวเรือน ๑ สัญญา
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๓.๒ ครัวเรือนมีอาชีพ มีรายได้ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
ครัวเรือนเปาหมายไดรับการสงเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัว ทำพรมเช็ดเทา และเพาะตนออนทานตะวัน
แหนมหมู หมูสม และไขเค็ม

๓.๓ สร้างวินัย
การออมให้กับคนในชุมชน
สงเสริมปลูกฝงใหครัวเรือนมีนิสัยการออม โดยมีเงื่อนไขคือ สมาชิกที่มีความประสงคจะกูเงินจาก
กองทุนใดก็ตาม จะตองเปนสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กองทุนฌาปนกิจหมูบาน กองทุนสวัสดิการ
หมูบานวันละบาท และตองมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อใหรูรายรับ รายจาย รูตนทุน รูวิธีปองกันจุดรั่วไหล
บริหารเงิน บริหารชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
๓.๔ ครัวเรือนเป้าหมายสามารถลดหนี้ ปลดหนี้ได้
ปงบประมาณ
2560
2561
2562
รวม

ลดหนี้
ปลดหนี้
จำนวนครัวเรือน จำนวนเงิน (บาท) จำนวนครัวเรือน จำนวนเงิน (บาท)
6
125,000
10
340,000
2
75,000
1
50,000
7
112,137
0
0
15
312,137
11
390,000

๓.๕ การจัดสวัสดิการชุมชน/กิจกรรมสาธารณประโยชน์
 คาทำศพใหกับสมาชิกของกลุมฯ รายละ ๒,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขคือ จะตองเปนสมาชิกกลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิตและกองทุนสวัสดิการหมูบานวันละบาท
 ทุนการศึกษา
 สวัสดิการเกิด กรณีเด็กแรกเกิดใหม
 สวัสดิการเจ็บปวย คารักษาพยาบาล
 สวัสดิการครัวเรือนยากจน/ผูดอยโอกาสในหมูบาน
 ระบบ Solar cell พลังงานแสงอาทิตย
 บริการน้ำดื่ม – น้ำแข็งฟรี

 บริการอินเตอรเน็ตระบบ Wi-Fi ฟรี ใชไดทั่วถึงทุกครัวเรือน และมีการติดตั้งกลองวงจรปด 40 ตัวทั่ว
ทั้งหมูบาน/ชุมชน ซึ่งมีโครงสรางดานการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีอินเตอรเน็ตครอบคลุมประชาชนมากที่สุด
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอยภายในชุมชน

