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แนวทางการดาเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
-----------------------------------------------กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการเงินทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2551 - 2559 จานวน 479 แห่ง 440 อาเภอ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ขยายผลให้มี
การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกอาเภอทั่วประเทศอีก จานวน 445 แห่ง
รวมทั้งสิ้น 924 แห่ง เพื่อรวมตัวของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่จัดตั้งโดยภาค
ประชาชนและสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการบูรณาการข้อมูลกองทุนในพื้นที่และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการเงินทุนในชุมชนให้สามารถใช้เงินทุน อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและบริหาร
จัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย คือ การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมฯ ได้สนับสนุนงบประมาณลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ส่งผลให้กองทุนชุมชนเข้มแข็ง
สามารถบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และสามารถจัดการทุนชุมชน ให้เป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชน
พึ่งตนเองได้ ภายใน พ.ศ.2564” สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนจึงได้จัดทาแนวทางการดาเนินงาน
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน มุ่งสู่การบริหารจัดการหนี้ไปสู่
1 ครัวเรือน 1 สัญญา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนต้องไม่ดาเนินกิจกรรมรับฝากเงิน การให้บริการสินเชื่อ การบริการ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ดาเนินธุรกิจทางการเงิน และการทานิติกรรมต่าง ๆ ในกรณีที่สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนใด
ที่ยังคงดาเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว ควรตาเนินการปรับเปลี่ยนให้กลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หรือสถาบัน
การเงินชุมชนที่มีอยู่ ในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกลุ่ม /กองทุนอื่นที่มีกฎหมายรองรับ ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ.2551 เป็นผู้ดาเนินการแทน
โดยทั้งนี้ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยการบริ หารจัดการ
หนี้ครัวเรือน ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา เชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้เป็นระบบ โดยการจัดทา
ฐานข้อมูลทุนชุมชน ฐานข้อมูลหนี้สินครัวเรือน บริหารจัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และส่งเสริมวินัยทางการเงิน
ให้กับคนในชุมชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน จนสามารถปลดหนี้ และลดหนี้ได้
ในที่สุด โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
และวางแผนชีวิต นาไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดาเนินงานสถาบันการจัดการ
เงินทุนชุมชน
2. การบริหารจัดการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ต้องเป็นตัวแทนจากสมาชิกทุกกลุ่ม /กองทุน
ที่เป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ไม่ควรมาจากคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุนใดกองทุนหนึ่งเพียง
กลุ่มเดียว
2.2 สมาชิกของสถาบั น การจัดการเงินทุนชุมชน ต้องมีส มาชิกเป็นรายกลุ่ มเท่านั้น หากกรณี
ที่สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนใดที่มีสมาชิกเป็นรายบุคคล ควรปรับเปลี่ยนโดยการพิจารณาให้สมาชิกเข้า
สังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน หรือจัดตั้งกลุ่มใหม่
ขึ้นมา เพื่อรองรับการเข้ากลุ่มของสมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม/กองทุนต่าง ๆ
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2.3 กิจกรรมของสถาบั นการจัดการเงินทุนชุมชน คือ การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1
สัญญา และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ซ้าซ้อนกับกิจกรรมที่กลุ่ม /กองทุนที่เป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชนดาเนินการอยู่ เช่น การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การจัดสวัสดิการ หากกรณีที่กลุ่ม /องค์กรที่เป็น
สมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนดาเนินการอยู่แล้ว อาจเห็นชอบให้คณะกรรมการสถาบันการจัดการ
เงิน ทุน ชุมชนเป็ น ผู้ ดาเนิ น การในภาพรวมของหมู่ บ้าน/ชุมชน สถาบัน การจัด การเงินทุนชุ มชนก็ส ามารถ
ดาเนินการได้ ทั้งนี้ ต้องผ่านเวทีประชาคมและมีมติเห็ นชอบจากกลุ่ม /องค์กรที่เป็นสมาชิกของสถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน
2.4 ระเบียบของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ควรออกระเบียบให้เอื้อต่อการดาเนินงานของ
สมาชิกกลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิกสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โดยไม่ขัดกับระเบียบของกลุ่ม /องค์กรนั้น ๆ
และไม่ขัดต่อกฎหมายด้วย ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนต่าง ๆ
3. กระบวนการบริหารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ประกอบด้วย
3.1 สารวจวิเคราะห์ข้อมูลกองทุนชุมชน คณะกรรมการสถาบันฯ ต้องสารวจข้อมูลกองทุนชุมชน
ที่ดาเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน วิเคราะห์สถานภาพของกองทุนขุมชน
3.2 ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ จัดทาทะเบียนลู กหนี้ครัวเรือน และจัดแบ่งประเภทลู กหนี้
โดยพิจารณาจากจานวนยอดหนี้ทั้งหมดเป็นรายบุคคล
3.3 ประชุมคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน เพื่อดาเนินการปรับโครงสร้าง โดยมี
วิธีการดังนี้
3.3.1 กรณีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ โดยปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ของกลุ่ม/กองทุน ที่เป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนให้เท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น
กลุม่ /กองทุน
กลุ่มอาชีพ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.)
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อัตราดอกเบี้ยเดิม
3 บาท
5 บาท
6 บาท

อัตราดอกเบี้ยปรับใหม่
6 บาท
6 บาท
6 บาท

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยส่วนต่างของกลุ่ม/กองทุน อาจนามาจัดสรรเป็นกองทุนสวัสดิการ หรือจัดสรรเป็น
กองทุน สาธารณประโยชน์ โดยให้ ส ถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเป็นตัวกลางในการดาเนินการ หรือจะ
มอบหมายให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดาเนินการก็ได้ ตามแต่มติที่ประชุม
3.3.2 กรณีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ แต่ไม่สามารถ
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกลุ่ม/กองทุน ที่เป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนให้เท่ากันได้
(1) สามารถดาเนินการโดยให้ครัวเรือนที่มียอดหนี้น้อย ทาสัญญากู้ยืมกลุ่ม /กองทุน
ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่า หากจานวนยอดหนี้สูง ให้ทาสัญญากู้ยืมกับกลุ่ม /กองทุน ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง โดยกลุ่ม/
กองทุนจะยืดระยะเวลาในการผ่อนชาระคืน ให้นานขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดภาระหนักแก่ลูกหนี้ และเป็นการทาให้มี
กาลังใจที่จะส่งคืนเงินที่กู้ยืม เช่น
จานวนยอดหนี้
ไม่เกิน 30,000 บาท
30,000 – 50,000 บาท
50,000 – 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย/ปี
3 บาท
6 บาท
12 บาท

ระยะเวลาการส่งใช้คืน
1 ปี
1 ปี
5 ปี

หมายเหตุ
คืนปีละ 10,000 20,000 บาท
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ยกตัวอย่าง : นาย ก. มียอดหนี้รวมกันจานวน 28,000 บาท นาย ข. มียอดหนี้รวมกัน
จานวน 50,000 บาท มติที่ประชุมเห็นชอบให้ นาย ก. ไปทาสัญญากับกลุ่ม/กองทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3 บาท/ปี และนาย ข. ให้ไปทาสัญญากับกลุ่ม/กองทุน ที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท/ปี เนื่องจากนาย ข.
ยอดหนี้จานวนสูง จึงต้องยอมรับในอัตราดอกเบี้ยที่สูงตามมติที่ประชุม ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับระเบียบของกลุ่ม /
กองทุนนั้น ๆ หรือสามารถใช้เทคนิควิธีการอื่น
(2) จัดทาเป็นเมนูในการชาระเงินคืน โดยสมาชิกเป็นผู้เลือกตามความสามารถของ
การชาระหนี้ของตนเอง ดังนี้
เมนูที่ 1 ดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท
เมนูที่ 2 ดอกเบี้ยร้อยละ 10 บาท
ทาสัญญากับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เงื่อนไข
เงื่อนไข
1. เงินต้นจ่ายตามความสามารถไม่บังคับ
1. ชาระเงินต้นอย่างน้อย 1% ของวงเงินหนี้/ปี
2. ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน (บังคับ)
(เงินต้น 1% หารเฉลี่ย 12 เดือน)
3. สามารถยื่นกูเ้ งินได้ทุกเดือน
2. ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน (บังคับ)
4. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
3. สามารถกู้เงินได้เมื่อชาระหนีไ้ ปแล้ว 50%
5. มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเมือ่ ครบสิ้นปี
4. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
5. การกู้เพื่อเพิม่ วงเงินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
(เงินเหลือ/พฤติกรรม)
6. มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเมือ่ ครบสิ้นปี
7. ดอกเบี้ยลดลงตามเงินต้นที่เหลือ
8. หากผู้กผู้ ิดนัดเพียง 1 ครั้ง จะถูกปรับดอกเบี้ยเป็น
เมนูที่ 1 (ร้อยละ 12 บาท)
เมนูที่ 3 ดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท
เมนูที่ 4 ดอกเบี้ยร้อยละ 7 บาท
ทาสัญญากับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ทาสัญญากับกองทุนหมู่บ้าน
เงื่อนไข
เงื่อนไข
1. กู้ครั้งเดียวสัญญา 5 ปี
1. ให้กู้ปีละ 1 ครั้ง
2. ต้องชาระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ 60 เดือน
2. ชาระเงินต้นปีละ 1 ครั้ง
(เงินต้นหารเฉลี่ย 60 เดือน หรือ 5 ปี) ดอกเบี้ยลดลง
3. ชาระดอกเบี้ยทุกเดือน (บังคับ)
ตามเงินต้นที่เหลือ
4. วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 75,000 บาท
3. วงเงินสูงสุดขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการ
5. การรับเงินกู้ต้องผ่านระบบธนาคาร
4. ต้องจัดทาบัญชีครัวเรือน/บัญชีต้นทุนการผลิต
6. ไม่มีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
5. ต้องเป็นครัวเรือนต้นแบบ/จุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 7. การอนุมตั ิวงเงินกู้ ต้องไม่เกินจานวนเงินของกองทุน
6. หากผู้กผู้ ิดนัดเพียง 1 ครั้ง จะถูกปรับดอกเบี้ยเป็น
เมนูที่ 1 (ร้อยละ 12 บาท)

*** ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กับแนวทางการบริ หารจัดการของคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน และมติ
ที่ประชุม เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของหมู่บ้าน/ชุมชน
4. การรายงานผล
4.1 กิจกรรม “สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ สานึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้ ”
เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้อาเภอรายงานผลฯ ให้จังหวัด เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 บันทึกในระบบ BPM ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานผล
การบริ หารจัดการหนี้ ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สั ญญา โดยให้จังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ
รอบที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 2560 และรอบที่ 2 ภายใน 15 กรกฎาคม 2560
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4.2 ให้จังหวัดติดตามเร่งรัดและตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
และบันทึกผลการดาเนินงานในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ
โปรแกรม Budget and Project Management (BPM) ทันทีที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และสรุปรายงานผลให้กรมฯ ทราบ
4.3 บันทึกข้อมูลผลการดาเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ในระบบงานศูนย์ข้อมูลกลาง
เพื่อบริ ห ารจั ดเก็บ และใช้ป ระโยชน์ กรมการพัฒ นาชุมชนให้ เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงเนื้อหา
บางส่วนให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนในปัจจุบัน
4.4 ให้ จังหวัด /อาเภอกากับ ดูแล และติดตามสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมฯ ให้ สถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน สามารถขับเคลื่อนการดาเนินงานและบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา และบรรลุ
ตัวชี้วัด ดังนี้
1) จานวนครัวเรือนที่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 10,000 ครัวเรือน
2) ร้อยละ 75 ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ได้
ตามเกณฑ์ที่กาหนด ได้แก่
(1) สารวจ/จัดทาทะเบียนลูกหนี้ครัวเรือน
(2) วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้ และจัดประเภทลูกหนี้
(3) ดาเนินการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนเป้าหมาย
(4) สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนมีแผนการบริหารจัดการหนี้
(5) สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน สามารถบริหารจัดการหนี้ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
ได้โดยนาไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา (โดยกาหนดเป้าหมายให้สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้
ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา อย่างน้อยแห่งละ 11 ครัวเรือน ทั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดฯ ที่กาหนดไว้)
4.5 ให้จังหวัด/อาเภอจัดทา เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัด ดังนี้
- ทะเบียนข้อมูลครัวเรือนและภาวะหนี้สินของครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม /องค์กร/
กองทุนการเงินต่าง ๆ ในชุมชน
- ทะเบียนข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดของกลุ่ม /องค์กร/กองทุนการเงินที่เป็นสมาชิกสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชน
- แผนการบริหารจัดการหนี้ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
- ทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
- แบบรายงานการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
(รายงาน 2 รอบ คือ เดือนเมษายน และเดือนกรกฎาคม 2560)
- แผนพัฒนาชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย
- แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
- สัญญาการถ่ายโอนภาระหนี้สินในการบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย และรายงานการประชุม เป็นต้น
5. การติดตามผลการดาเนินงาน
5.1 พัฒนาการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน/พัฒนาการอาเภอ ติดตาม กากับ
ดูแล รวมทั้งกาชั บเจ้ าหน้ าที่ ที่รั บผิ ดชอบให้ ความส าคัญในการดาเนิ นการขับเคลื่ อนการด าเนิ นงานสถาบั น
การจัดการเงินทุนชุมชนตามแนวทางกรมฯ ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนด และเมื่อดาเนินงานสถาบันฯ
บริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ครบตามเป้าหมายที่กรมฯ กาหนดแล้ว ให้คอยติดตาม สนับสนุน
และควบคุมให้มีคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต่อไป
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5.2 นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ต้องติดตาม สนับสนุน และกากับดูแลให้คาแนะนาเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสถาบันฯ อย่างสม่าเสมอ หากมีข้อติดขัดในการดาเนินงานสถาบันฯ ให้ลงพื้นที่ชี้แจง สร้างความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงานสถาบันฯ
5.3 พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ควรให้ความสาคัญในการติดตามผล
การดาเนินงานของสถาบันฯ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อรับทราบถึงปัญหา/อุปสรรค และให้คาแนะนารวมถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาแก่คณะกรรมการสถาบันฯ
5.4 คณะกรรมการสถาบั นการจัดการเงิ นทุนชุ มชน ควรติ ดตามตรวจเยี่ ยมครั วเรือนที่ เข้ าร่ วม
โครงการฯ เป็นประจา เพื่อรับทราบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นด้านหนี้สิน หรือการประกอบอาชีพ ฯลฯ เพื่อนาข้อมูล
ที่ ได้ มาจั ดท าแผนพั ฒ นาครั ว เรื อน เป็ นตั ว อย่ า งให้ ครั ว เรื อนอื่ น ๆ ที่ ต้ องการเข้ าสู่ การบริ ห ารจั ดการหนี้
ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา รวมถึง นาข้อมูลมาทาแผนบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้ในการดาเนินการดาเนินงาน
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
***********************************

