แนวทางทีเ่ อื้ อให้องค์กรการเงินชุมชนมีศกั ยภาพและยังยื
่ น
ในการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนให้ มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น สิ่งหนึ่งที่สาคัญคือ การ
กาหนดขอบเขตและบทบาทขององค์กรที่เหมาะสม ซึ่งจากการประชุมระดมความเห็นประเด็น “สถาบัน
การเงินชุมชน: รูปแบบ กลไก ที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 จัดโดยมูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ ได้ มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการให้ บริการขององค์กรการเงินชุมชน
ซึ่งพบว่า องค์กรการเงินชุมชนจะเป็ นกลไกที่เหมาะสมนั้น องค์กรต้ องเล็กและง่ายในการปฏิบัติ ชาวบ้ าน
จัดการเองได้ มีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของ ประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนในพื้นที่ และต้ องตอบโจทย์ 3 ข้ อได้
คือ
1) แก้ จน โดยสามารถเข้ าถึงแหล่งทุน มีรายได้ มีอาชีพ
2) แก้ หนี้ได้
3) มีสวัสดิการ และมีองค์กรเฉพาะทางแนะนาความรู้ให้
บางท่านมองว่าสิ่งที่น่าจะให้ ความสาคัญคือ Community Base Finance ซึ่งไม่ได้ ทาเฉพาะการ
จัดการทางการเงิน แต่มีการบริหารจัดการในมิติอ่นื ๆด้ วย ถ้ าชุมชนมีฐานการออมจะช่วยให้ เข้ มแข็งและ
เป็ นตัวของตัวเอง ขนาดไม่ควรเกินตาบล แม้ กองทุนบางประเภทจะเริ่มจากรัฐ แต่กล็ งไปในพื้นที่ ดังนั้น
การจัดการระดับพื้นที่จึงเป็ นเรื่องสาคัญ
นอกจากนี้มีข้อคิดเกี่ยวกับการให้ ก้ ูยืมขององค์กรการเงินชุมชน คือ 1) รูปแบบกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่ง
มีฐานเงินค่อนข้ างใหญ่ เป็ นการให้ เงินกู้แบบยืดหยุ่น แต่กม็ ีความเสี่ยงมากกว่า และปั ญหาคือเงินมักไม่พอ
ให้ ก้ ู 2) รูปแบบกลุ่มสัจจะ ซึ่งมีความเข้ มงวดในการปล่อยกู้มาก ทาให้ บางกลุ่มปล่อยกู้เพียง 30 เปอร์เซ็น
ของเงินฝาก ทาให้ ปล่อยได้ น้อย เงินที่เหลือไม่ร้ ูจะเอาไปทาอะไร ดังนั้นการป้ องกันความเสี่ยงจึงสาคัญ ถ้ า
ปล่อยกู้แบบยืดหยุ่นมากไปก็อาจเกิดปัญหา เข้ มงวดมากไปก็ทาให้ คนเข้ าไม่ถึง ทั้งนี้หากเห็นว่าองค์กร
การเงินชุมชนไม่ควรมีกรอบกฎเกณฑ์ท่เี ข้ มงวดเข้ ามาควบคุมมากนัก จะต้ องพิจารณาเรื่องการให้ บริการ
ทางการเงิน เนื่องจากหากมีการรับฝากถอนแก่ประชาชนทั่วไป จะถือเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
และต้ องอยู่ภายใต้ การควบคุมภายใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นถ้ าไปรับฝากนอกชุมชน (ถือว่ารับ
ฝากจากผู้อ่นื ) ต้ องมีการกากับตามกฎธนาคารกลาง
จากเอกสารเรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรการเงินฐานรากในระดับกลุ่มและในเชิงระบบ”
จัดทาโดย ปัทมาวดี โพชนุกูลและคณะ 2554 ใช้ ประกอบการประชุมฯได้ ให้ มุมมองต่อการเติบโตของ
องค์กรการเงินชุมชนฐานรากและเงื่อนไขสู่ความสาเร็จดังนี้

แนวทางทีเ่ อื้ อให้องค์กรการเงินชุมชนมีศกั ยภาพและยังยื
่ น
(ข้ อมูลจากการประชุมระดมความเห็นประเด็น “สถาบันการเงินชุมชน: รูปแบบ กลไก ที่มปี ระสิทธิภาพ และยั่งยืน”
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 จัดโดยมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ)

1. ต้ องสร้ างแนวคิดในการพึง่ พาตนเอง และกระตุน้ ให้ชาวบ้านรู้สึกถึงสิ ทธิและเสี ยงในการจัดการ
เรื่ องเงินในชุมชน ต้องระเบิดจากข้างในที่เห็นความสาคัญและอยากทา
2. ขนาดขององค์ กรการเงิน ควรอยู่ในระดับตาบล เพื่อตอบโจทย์เรื่ องความไว้เนื้ อเชื่ อใจ การบริ หาร
จัดการที่ไม่ยงุ ยากซับซ้อน ชาวบ้านจัดการด้วยตนเองได้ ระบบบัญชีไม่ซบั ซ้อน และสามารถ
ตรวจสอบได้ง่าย
3. มีกลไกสนับสนุนด้ านข้ อมูล ความรู้ ในด้านต่างๆดังนี้
3.1 ความรู้ด้านการบริ หารจัดการเงินส่ วนบุคคล เช่น การใช้จ่าย การออม การทาบัญชี ครัวเรื อน
ฯลฯ
3.2 ความรู้ด้านการบริ หารจัดการองค์ กรการเงินชุมชน เช่ น การบริ หารความเสี่ยง การจัดทาระบบ
บัญชี การบริ หารเงินในกองทุนให้ เติบโต การจัดการเรื่ องสวัสดิการ ฯลฯ ซึ่งจากประสบการณ์
ของผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่ พบว่า “การที่ชาวบ้านมีความเข้มแข็ง มีความรู ้ที่ดีอยูเ่ ป็ นทุนเดิม เมื่อ
ได้รับการกระจายอานาจทางการเงิน จึงสามารถจัดการได้ดี ซึ่ งความรู ้เหล่านั้นมาจากการที่เคย
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับพื้นที่หรื อองค์กรอื่นที่จดั การได้ดี หรื อดูงานจากตัวอย่างที่ดี ทาให้สามารถ
นามาปรับใช้ในพื้นที่ของตนได้” “กองทุนหมู่บา้ นที่ดาเนิ นการได้ดี เกิดจากการนากองทุนไป
ลงในชุมชนที่ชาวบ้านมีการปรับความคิด มีการจัดการที่ดีพอ เมื่อรัฐเอาเงินไปให้ จึงสามารถ
จัดการต่อได้ดี ส่ วนชุมชนที่ยงั ไม่มีความพร้อมด้านแนวคิดในการจัดการทางการเงิน จะทาได้
ไม่ดี และมองว่าเงินที่มาเป็ นเงินของนายกฯ หรื อของรัฐ”
4. การสร้ างระบบเครือข่ าย ซึ่ งช่วยเป็ นตัวกลางระดมทรัพยากร เช่น เงินทุนจากภายนอก มีการใช้
ระบบบัญชี ร่วมกัน และใช้การตรวจสอบบัญชีไขว้ระหว่างกลุ่ม ใช้เครื อข่ายเป็ นเวทีแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ จะสามารถเสริ มความเข้มแข็งองค์กรการเงินชุมชนในเครื อข่ายได้
5. มีการสื่ อสารกับสมาชิ ก และเปิ ดเผยข้ อมูลการดาเนินงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง เช่น การเผยข้อมูล
ว่าได้สนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินแก่ใครไปบ้าง ในเรื่ องอะไร และได้เงินกลับคืนมาเท่าไร
กรรมการมีขอ้ สรุ ปทางการเงินอย่างไร เป็ นต้น

6. มีการรวมใจคนเข้ าหากัน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วม โดยกองทุนหมู่บา้ นที่เข้มแข็งส่ วนใหญ่
มักเป็ นกลุ่มที่มีสวัสดิการ มีการรวมใจคนเข้าหากัน เวลาทาเรื่ องสวัสดิการจะมีการประชุมชาวบ้าน
และระดมความเห็นร่ วมกันว่าควรทาสวัสดิการอะไรบ้าง
7. ระบบบัญชีทดี่ ี เป็ นข้อมูลสาคัญที่ช่วยให้เห็นการดาเนินงานในภาพรวม ซึ่ งจะช่วยวางแนวทางการ
บริ หารจัดการเงินได้ และไม่ควรใช้ระบบที่เอาเงินปั นผลเป็ นตัวตั้ง เช่น การคงยอดปั นผลไว้ที่ 7%
ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบในระยะยาว เพราะเป็ นการคงยอดรายจ่ายให้คงที่ ในขณะที่ผลประกอบการ
อาจมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ระบบบัญชีควรรองรับระบบที่ซบั ซ้อนตามรู ปแบบริ การที่
หลากหลายขึ้น เช่น หากมีบริ การทางการเงินที่ซบั ซ้อน ก็ตอ้ งมีการบันทึกบัญชี หลายระดับที่
ครอบคลุมรู ปแบบการดาเนิ นงานต่างๆขององค์กร
8. คานึงถึงวิถีชีวติ ของชาวบ้ าน เช่น เรื่ องการประกอบอาชี พ มีการรวมเรื่ องการเงิน สวัสดิการ อาชีพ
ไว้ดว้ ยกัน เพราะเป็ นการเข้าไปอยูใ่ นวิถีชีวติ ของชาวบ้าน ที่ไม่ยงั่ ยืนเพราะไม่สามารถเข้าไปถึงวิธี
ชีวติ เขาได้
9. ความมั่นคงของการรับฝากเงิน
ที่ประชุมเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญ เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตขององค์กรการเงินเติบโตขึ้น มีเงิน
ฝากในองค์กรเพิ่มขึ้น หากไม่มีระบบการคุม้ ครองเงินฝากที่ดี จะส่ งผลกระทบตามมา ซึ่ งแนวทาง
การสร้างความมัน่ คงทางการเงินอาจทาได้ 2 วิธี คือ 1) องค์กรการเงินชุมชนต่างๆ แบ่งเงินมากอง
ไว้รวมกันเป็ นกองทุนคุม้ ครองเงินฝาก หากเกิดปั ญหาก็นาเงินออกมาใช้ 2) ยังไม่ตอ้ งเอาเงินมา
กองรวมกัน แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ตอ้ งใช้ ก็ค่อยระดมเงินกันออกมา คล้ายกับระบบฌาปนกิจ ส่ วน
ในต่างประเทศองค์กรการเงินฐานรากที่เพิ่งตั้งใหม่ และยังไม่มนั่ คง จะเข้ามาอยูใ่ นระบบซึ่ งไม่ได้มี
กฎเกณฑ์มากจนเป็ นภาระ วิธีหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้เข้ามาในระบบ เช่น มีกองทุนคุม้ ครอง
เงินฝาก ซึ่ งคุม้ ครองในระดับที่ไม่ตอ้ งสู งมาก เช่น 20,000 บาทต่อราย เป็ นการสร้างความมัน่ คงทาง
เงินฝากให้แก่ผใู ้ ช้บริ การ
10. การจัดระบบข้ อมูลเครดิต ซึ่ งข้อมูลนั้นมี 2 แบบ คือ ข้อมูลที่ใช้และอยูใ่ นชุมชน ไม่จาเป็ นต้อง
เปิ ดเผย กับข้อมูลซึ่ งสามารถใช้ในภาพใหญ่ระดับประเทศ ซึ่ งสามารถใช้เป็ นข้อมูลให้หน่วยงานรัฐ/
ส่ วนกลาง หรื อใช้ในการวิจยั ดังนั้นจึงควรมีการสร้างมาตรฐานของการจัดเก็บข้อมูล และสื่ อสาร
สองทางให้ชาวบ้านรับรู้ขอ้ มูลด้วย

11. กรอบกฎหมายและการกากับดูแล
มีเกณฑ์กากับดูแลที่ครอบคลุมเหมาะสม แต่ไม่สร้างภาระและมีความยืดหยุน่ มีกฎหมายรองรับ
สถานะขององค์กรการเงินในชุมชน
ตัวชี้วัดควรมีลักษณะอย่างไร
1 ตัวชี้วดั ที่สามารถชี้ประเด็นเสี่ ยง และกระตุน้ ให้เกิดการทางานเชิงระบบ
2 ไม่ข้ ึนกับผูน้ าจนเกินไป
3 ตัวชี้วดั ไม่เพิม่ ภาระให้ตอ้ งเก็บข้อมูลมากจนเกินไป
4 ตัวชี้วดั ทางการเงินสามารถเปรี ยบเทียบข้ามเวลาได้ ช่วยให้สามารถเปรี ยบเทียบตนเอง
ในช่วงเวลาต่างๆได้
5. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามกลุ่มได้ เช่น ระบบบัญชี ในแต่ละที่อาจมีลกั ษณะคล้ายคลึง
กันสามารถใช้ในการจัดการความรู ้ระหว่างกลุ่มได้ เป็ นเครื่ องมือของกลุ่ม รวมทั้งใช้
สื่ อสารกับภาครัฐได้
12. สร้ างความต่ อเนื่องด้ านการดาเนินงาน โดยอาจไม่ตอ้ งไม่ผกู กับตัวบุคคล เช่น เป็ นแนวนโยบายที่
ต่อเนื่อง หรื อใช้การสร้างผูน้ ารองรับ เช่น มีรองประธานสามารถขึ้นมาทาหน้าที่แทน
13. ความสามารถในการตั้งเงือนไขก่ อนปล่ อยกู้ ซึ่ งมีผเู ้ สนอว่า การจัดการองค์การการเงินชุมชน ไม่
ควรมองมิติดา้ นเงินเพียงอย่างเดียว ปั จจุบนั ชาวบ้านมีเงินฝากไม่พอ แต่ส่งเสริ มให้เขากู้ พอกูม้ าไม่มี
เงินใช้หนี้ ก็ไปกูท้ ี่อื่นมาหมุนใช้หนี้ ดังนั้นการตั้งเงื่อนไขควรคานึงถึงมิติอื่น เช่น ต้องมีความรู ้ใน
การบริ หารเงิน มีคุณธรรม และมีความเพียงพอ ตัวอย่างในต่างประเทศ เช่น เยอรมันให้คนออมก่อน
ถึงจะซื้ อบ้าน ดังนั้นเมื่อกูก้ ็มีจ่าย
14. การสร้ างระบบพีเ่ ลีย้ งระดับตาบล มีขอ้ เสนอคือ สร้างเครื อข่ายระดับตาบล ทาให้ระบบพี่เลี้ยง
เป็ นไปได้ ซึ่ งระบบกลางหากเข้มแข็งจะช่วยเสริ มความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนได้ดี คือ
ระบบ/หน่วยงานพี่เลี้ยง การตรวจสอบบัญชี คลีนิค

แนวทางการยกระดับองค์กรการเงินฐานรากของประเทศไทย
(ข้ อมูลจากเอกสารเรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับองค์กรการเงินฐานรากในระดับกลุ่มและในเชิงระบบ” จัดทาโดย ปัทมาวดี
โพชนุกูลและคณะ 2554 ประกอบการประชุมระดมความเห็นประเด็น “สถาบันการเงินชุมชน: รูปแบบ กลไก ที่มี
ประสิทธิภาพ และยั่งยืน” วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 จัดโดยมูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ)

ในการยกระดับองค์กรการเงินชุมชนฐานรากนั้น มีกลยุทธ์ในการจัดการ 3 ด้ านด้ วยกันคือ
1) กลยุทธ์ด้านการมีส่วนร่วม 2) กลยุทธ์ด้านการจัดการ 3) การจัดระบบเครือข่ายในระดับตาบลและ
ระดับจังหวัด ดังนี้

