ระเบียบข้อบังคับ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย
เลขที่ 8/3 หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี
แก้ไขเพิ่มเติม 2560
…………………………………………………………………………………………………………………
หมวดที่ 1
ว่าด้วยข้อความทั่วไป
ข้อ 1. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนนี้มีชื่อว่า “ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย” สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 8/3
หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ข้อ 2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดการบริหารจัดการหนี้ นำไปสู่หนึ่งครัวเรือน หนึ่งสัญญา
2) เพื่อการบริหารจัดการหนี้นอกระบบ
3) เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม/
องค์กร ตลอดจนเครือข่ายทุกระดับ
4) เพื่อส่งเสริมการบูรณาการกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ให้มีการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุน
ชุมชนให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับ
ชุมชนอย่างแท้จริง
5) ให้การส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถสมาชิกศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
6) เชื่อมโยงกิจกรรมการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชน
7) ร่วมมือกับทางราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชน และสถาบันการเงินต่างๆในการจัด
กิจกรรม
ข้อ 3. บทบาทหน้าที่ของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย มีดังนี้
(1) แก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(2) การบูรณาการเชื่อมโยง กลุ่ม/องค์กรกองทุนการเงินต่างๆ ร่วมกันบริหารจัดการเงินทุนในชุมชน
เพื่อให้เกิดการใช้เงินทุนในชุมชนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
(3) สนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินให้เกิดประสิทธิภาพ

(4) ถักทอกองทุนชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
(5) พัฒนาชุมชนด้วยหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ 1. มีความซื่อสัตย์ 2. มีความเสี ยสละ 3. มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และเพื่อนสมาชิก 4.มีความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 5.มีความไว้วางใจกัน

หมวดที่ 2
สมาชิกภาพ
ข้อ 4. สมาชิก
สมาชิกสามัญ มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นกลุ่ม/องค์กรที่ตั้งอยู่ในชุมชน
(2) พร้อมจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทยทุกประการ
(3) คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทยได้มีมติเห็นชอบให้รับเข้าเป็นสมาชิก
ข้อ 5. การพ้น/สิ้นสุด จากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
(1) ลาออก
(2) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีมติให้ออก
ข้อ 6. การลาออกจากการเป็นสมาชิก
(1) สมาชิกประสงค์ลาออก ให้แจ้งต่อคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย
ข้อ 7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้ออก
คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีอานาจสั่งให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพได้เมื่อปรากฏว่า
(1) จงใจฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของกลุ่ม
(1) กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหาย ความแตกแยก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นภายในหมู่
สมาชิกและคณะกรรมการของกลุ่ม
(2) รับหรือให้ไม่ว่าเงินหรือสิ่งของอันเป็นสิ่งตอบแทนไม่ว่าตนเองหรือผู้อื่นให้กระทำต่อกลุ่มไปในทางที่
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง หรือให้กลุ่มพ้นสภาพการดำเนินงานอยู่ต่อไปได้

หมวดที่ 3
เงินทุนของกลุ่ม
ข้อ 8. การดำเนินงานด้านการเงินของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย
8.1 เงินทุนของกลุ่มได้มาจาก
(1) เงินบริจาค
(2) เงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนจากทางราชการและองค์กรอื่นๆ
(3) เงินรายได้อื่นๆ
8.2 การเก็บรักษาเงินทุนของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
หมวดที่ 4
การบริหารจัดการหนี้
ข้อ 9. การบริหารจัดการหนี้ให้กับประชาชนที่เป็นหนี้จากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินในหมู่บ้าน/ชุมชน
ซ้ำซ้อนกันหลายสัญญาเงินกู้ ให้เหลือเพียงหนึ่งสัญญาเงินกู้ต่อหนึ่งครัวเรือน
(1) หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่นกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง (กทบ.) กลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นต้น โดยไม่รวมหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินธนาคารพาณิชย์ และ
สถาบันการเงินอื่นๆ
(2) ให้พิจารณาจากสัญญากู้สามัญก่อน ซึ่งในระยะแรกอาจจะไม่รวมสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินก็ได้ และหนี้
ดังกล่าวต้องมีหนังสือสัญญาการกู้ยืมเงินเป็นหลักฐานด้วย
ข้อ 10. กระบวนการบริหารจัดการหนี้ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน
(1)
(2)
(3)
(4)

ประชุมคณะกรรมการ
ตรียมข้อมูล/สำรวจ จัดทาทะเบียนลูกหนี้
วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้
ดำเนินการบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนเป้าหมาย

ข้อ 11 การปรับโครงสร้างหนี้
(1) เจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ระหว่างบุคคลที่เป็นหนี้กับคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร/
กองทุนการเงิน ที่บุคคล นั้นเป็นสมาชิกอยู่ เพื่อตกลงจะให้ความช่วยเหลือกันในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย/ค่าปรับ การยืดระยะเวลาการผ่อนชำระคืน การกำหนดวงเงิน
กู้ใหม่
(2) โอนภาระหนี้สินของลูกหนี้สินเข้ารับการปรับให้กับกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่เป็นสมาชิกของ
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยพิจารณาจากจำนวนนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ว่า
เป็นจำนวนเงินเท่าใด
(3) ปรับเปลี่ยนสัญญากู้ยืมเงินของลูกหนี้ จากเดิมที่มีหลายสัญญาให้เป็นเพียง 1 สัญญา 1 ครัวเรือน
หลังจากที่เจรจาตกลงกันได้แล้ว ให้คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เป็นตัวกลางในการทำ
สัญญา กู้ยืมเงินฉบับใหม่ ระหว่างลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้กับคณะกรรมการกลุ่ม/องค์กร/กองทุน
การเงิน ที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการฯ และรับเป็นเจ้าหนี้
(4) จัดทำทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ 1 สัญญา 1 ครัวเรือน
หมวดที่ 5
การประชุมใหญ่
ข้อ 12. การประชุมใหญ่ คือการประชุมซึ่งสมาชิกทุกคนตามทะเบียนมีสิทธิเข้าประชุมได้การประชุมมี 2 อย่าง
(1) การประชุมใหญ่สามัญ
(2) การประชุมวิสามัญ
ข้อ 13 การประชุมใหญ่สามัญ หมายถึงการประชุมใหญ่ที่จัดให้มีขึ้นปีละครั้ง จะต้องไม่เกิน 90 วัน หลังสิ้นปี
ทางบัญชี โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
รับรองงบดุล
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
เลือกตั้งคณะกรรมการ (ถ้าครบวาระการดำรงตาแหน่ง)
พิจารณากิจการอื่นๆ

ข้อ 14. การประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือแจ้งไปยังสมาชิก และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 15. ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นประธานในที่ประชุม ให้เลขานุการกลุ่มเป็นผู้
จดบันทึกรายงานการประชุม ถ้าประธานไม่อยู่ ให้รองประธาน หรือกรรมการอื่นซึ่งที่ประชุมเลือกตั้ง
เป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 16 มติที่ประชุมใหญ่ หมายถึงมติที่ได้เสียงข้างมากของผู้ เข้าร่วมประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานมี
สิทธิลงคะแนนเสียงชี้ขาด ยกเว้นการประชุมใหญ่เพื่อเลิกการดำเนินการหรือ กิจการจะต้องได้รับ ความ
เห็นชอบจากสมาชิก เกินกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด

หมวดที่ 6
คณะกรรมการกลุ่ม
ข้อ 17. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทย มีวาระ
คราวละ 4 ปี คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ต้องไม่ได้มาจากคณะกรรมการกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
เพียงกลุ่มเดียว โดยให้เป็นตัวแทนจากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนบ้านชากไทย อย่างน้อยกลุ่ มละ 1 คน มีการจัดแบ่งโครงสร้างของคณะกรรมการ และแบ่งแยก
หน้าที่ ดังนี้
(1) คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่บริหารงานภายใน และติดต่อองค์กรภายนอกโดยมุ่งถึง
ผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ รวมถึงมีหน้าที่ในการเจรจาต่อรองระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ที่
เป็น หนี้กับ กลุ่ม/องค์ กร/กองทุนการเงิน ที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่เพื่อโอนภาระหนี้ส ินของ
ครัวเรือนเป้าหมายให้กับกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่เป็นสมาชิกของศูนย์จัดการเงินทุนชุมชน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยพิจารณาจากจำนวนหนี้ทั้งหมดที่รวมสัญญาแล้ว
(2) คณะกรรมการฝ่ายเสริมสร้างความเข้าใจและรั บสมัคร มีหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจให้กับคนใน
ชุมชน เรื่องแนวทางการบริหารจัดการหนี้ การรวมสัญญา พร้อมทั้งรับสมัครครัวเรือนที่มีความ
สนใจจะเข้าร่วม 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(3) คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติ มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของครัวเรือนเป้าหมายที่สมัคร
เข้าร่วม 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
• คณะกรรมทั้งคณะ มีหน้าที่ในการพัฒนา/ติดตามและเสริมสร้างความเข้มแข็งครัวเรือน 1
ครัวเรือน 1 สัญญา โดยมีกระบวนการติดตาม การเสริมพลัง การให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้มีความเข้มแข็ง มีรายได้ สามารถบริหารจัดการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลด และหมดหนี้ในที่สุด
ข้อ 18. กรรมการจะสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการลงเมื่อ
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ตาย
ครบตามวาระ
ลาออกโดยทำเป็นหนังสือ และได้รับอนุมัติแล้ว
ที่ประชุมใหญ่สามัญมีมติให้ออก
ขาดคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของกลุ่ม
วิกลจริต หรือต้องคำสั่งศาลถึงที่สุดให้มีโทษจำคุก

ข้อ 19 ถ้าตำแหน่งกรรมการใดว่างลงก่อนกำหนดครบวาระ เป็นเวลามากกว่า 3 เดือนที่จะถึงครบวาระ ให้
คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งซ่อมภายใน 30 วัน

ข้อ 20 บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนและเงินทุนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีการบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนากองทุนชุมชน
ส่งเสริมความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการกองทุนและการดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ
เพื่อให้กองทุนในชุมชนมีความเข้มแข็ง
(6) กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
มติที่ประชุม
(7) ดูแลรักษาทรัพย์สินของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(8) แต่งตั้งและถอดถอนคณะอนุกรรมการของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(9) จัดทางบดุล - กำไรขาดทุนประจาปี
(10)จัดทำร่างระเบียบข้อบังคับของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(11)จัดประชุมตามที่กำหนดในระเบียบการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
(12)ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก
หมวดที่ 7
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 21. การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของกลุ่มถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการ
ใด ๆ ก็ดี ให้ป ระธานคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากไทยเป็นผู้ควบคุมการตาม
กฎหมาย
ข้อ 22. การตีความตามข้อบังคับนี้ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหมายในข้อบังคับใดๆ ในระเบียบนี้ซึ่งกลุ่ม
ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้พัฒนาการอำเภอเป็นผู้วินิจฉัย โดยให้คำวินิจฉัยนี้เป็นที่สุด
ข้อ 23. กฎข้อบังคับของศูนย์จัดการเงินทุนชุมชน มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ ตามมติของที่ประชุม
ใหญ่

