ชื่อความรู้ การขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนหัวควนโคกยาง
หมู่ที่ 5 ตาบลบางกุ้ง อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โดย.. นายคาแหง ศรีปล้อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
ความเป็นมา ความสาคัญ
ตามที่กรมการพัฒ นาชุมชน ได้กาหนดยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ด้วยการส่งเสริมทุน
ชุมชน ซึ่ง ส านั กงานพัฒ นาชุ มชนอาเภอห้ ว ยยอด ได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มสนั บสนุน ให้ ใ นพื้ น ที่ ทุกหมู่บ้ าน/
ทุกตาบล มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “ชุมชนหัวควนโคกยาง” หมู่ที่ 5 ตาบลบางกุ้ง ภายใต้
การนาของนายจาเนียร ภิรมย์ฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้นาและแกนนาสาคัญ ของหมู่บ้าน ได้เล็งเห็นถึง
ผลประโยชน์ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ อันจะเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชนเอง รวมทั้งการบริหารจัดการกลุ่ม
ต่าง ๆ ก็สามารถดาเนินการได้เอง ทาให้เกิดการเรียนรู้ในการบริหารจัดการจัด เงินทุน การจัดการกลุ่ม การมี
ส่วนร่วม การเป็นเจ้าของ การรับผิดชอบ และที่สาคัญคือการมีสัจจะต่อตนเอง จึงได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อ
การผลิตชุมชนหัวควนโคกยาง ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยมีนายจาเนียร ภิรมย์ฤกษ์ เป็น
ประธานกลุ่ม ฯ และมีสานักงานพัฒนาชุม ชนอาเภอห้วยยอด เป็ นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุนในการดาเนินงาน
การจัดทาบัญชี หรือความรู้ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกลุ่ม
จากการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชุมชนหัวควนโคกยาง ตลอดระยะเวลา
9 ปี ที่ผ่ านมา สามารถแสดงให้ เห็ น ถึ งพลั งของชุมชน การร่ว มมือของผู้ นาชุม ชนและราษฎรในหมู่บ้า น
ที่สามารถสร้างแหล่งเงินทุนสถาบันการเงินที่เป็นของประชาชนเอง จากเงินจานวนเล็กน้อย ไม่กี่บาท สมาชิก
ไม่กี่คน ขณะนี้มีสมาชิกกลุ่ม จานวน 1,062 คน และมีสัจจะสะสม จานวน 10,825,600 บาท แทบจะ
ไม่ต้องสรุปอะไรเลย เพราะมันสามารถบอกเราได้เลยว่ากลุ่มนี้เป็นอย่างไร แต่ ด้วยแรงบันดาลใจที่ผู้นายุคริเริ่ม
ก่อตั้งกลุ่มได้วางเอาไว้ โดยหวังให้กลุ่มมีการพัฒนามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น มีเงินสัจจะเพิ่มขึ้น และมีความต้องการ
ให้ กลุ่ มสามารถอยู่ ได้ อย่ างยั่ งยื น แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะนานได้ สั กแค่ไหน ในยุค การสื่ อสารที่ไร้พรมแดนและ
ท่ามกลางสภาพปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
กระบวนการ/วิธีการ/เทคนิค/ข้อพึงระวังอย่างไรที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
1. สร้างความเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ คณะกรรมการ
และสมาชิก
เราจะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ สมาชิกมีความรู้ ในเรื่องการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
ถ้าหากคณะกรรมการยังไม่รู้ว่ากลุ่มออมทรัพย์คืออะไร รู้แต่ว่าเมื่อรวมเงินทุนได้มาก ๆ แล้ว ก็จะกู้กันอย่าง
เดียวนั้นไม่ใช่ ดังนั้นเริ่มแรกเราจะต้องให้การศึกษาเรียนรู้ก่อนว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คืออะไร และมี
ระบบการทางานอย่างไร เพื่อให้เข้าใจงาน และบทบาทหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ หรือสมาชิกก็ตาม
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2. กลุ่มจะต้องมีระเบียบและข้อบังคับที่ชัดเจน
ระเบียบ และข้อบังคับของกลุ่ม คือ กติกาหรือข้อตกลงของกลุ่ม เพื่อกาหนดทิศทางที่จะ
ทาให้กลุ่มประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ ดังนั้นต้ องมีการเปลี่ ยนแปลงและแก้ไขเพื่อให้เข้ากับยุค สมัย
สถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม โดยการผ่านเวทีประชาคมของสมาชิก
3. คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และแผนงาน/เป้าหมายของกลุ่ม
กลุ่มมีคณะกรรมการ 4 ฝ่าย คือ คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ คณะกรรมการฝ่าย
เงินกู้ คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ และคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม มีการประชุมคณะกรรมการทุก เดือน
มีแผนงานและเป้าหมายที่ชัดเจน
4. การมีความรู้ด้านการบริหารจัดการเงินทุนของกลุ่ม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนหัวควนโคกยาง หมู่ที่ 5 ตาบลบางกุ้ง มีการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
4.1 หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอห้วยยอด
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
4.2 การประชุมและอบรมในโอกาสต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การจัดทาบัญชี
4.3 การศึกษาดูงานกลุ่ม/องค์กรที่ประสบความสาเร็จแล้ว เพื่อนามาปรับประยุกต์ใช้กับ
กลุ่ม
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. การบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
2. การทางานต้องโปร่งใส รู้เหมือนกัน มีหลักฐาน และสามารถตรวจสอบได้
3. ความศรัทธาในตัวผู้นาของกลุ่ม/องค์กร
4. การมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่ม
5. การรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิก
6. การมีคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม
ข้อคิด
“ การทางานจะต้องมีหลักฐาน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ”
ข้อเสนอแนะ
ในการทางานระบบกลุ่ม ต้องยอมรับว่าลาบากมาก ๆ ต้องหาผู้นาหรือคณะกรรมการของ
กลุ่มที่มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบอย่างสูง เพราะการบริหารจัดการเงินของกลุ่ม จานวน 10 ล้าน
กว่า บาท ไม่ ใช่เ รื่ อ งง่ าย ที่ ก ลุ่ ม จะบริ ห ารจัด การ เพราะบุค ลากรก็ ไม่ ได้ เรี ยนจบมี การศึ กษาสู ง แต่อ าศั ย
ประสบการณ์ จากการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก รวมทั้งคณะกรรมการและสมาชิกจะต้องมีคุณธรรม ศีลธรรม
จริยธรรมด้วย อันจะส่งผลให้การทางานราบรื่น สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยดีตลอดระยะเวลาที่กลุ่ม
จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน 2551 จนถึงปัจจุบัน

