
รายงานการประชุมภาคกีลุ่มองค์กรการเงิน 

วนัที ่24 มถุินายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม อบจ.ส่วนหน้า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

 1.นายอมัพร  ด้วงปาน  กลุ่มออมทรัพย์คลองเปียะ 

 2.นายเคล้า  แก้วเพชร กลุ่มออมทรัพย์นาหว้า 

 3.นายจํานง  แรกพนิิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทกัษิณ 

 4.ผศ.ดร.สุกญัญา โลจนาภิวฒัน์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินคร์ 

 5.นายสุรพล  จันทร์ยง สมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ จ.สงขลา 

 6.นายอุดม  แก้วประดษิฐ์ สมาคมสวสัดิการภาคประชาชน สงขลา 

 7.นายโมกศักดิ์  ยอดแก้ว สมาคมสวสัดิการภาคประชาชน สงขลา 

 8.นายเรืองวทิย์  ศรีสุวรรณ วสิาหกจิต้นกล้าอาชีพ ตําบลชิงโช 

 9.ผศ.บรรเจิด  พฤฒิกติติ สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงค์ จํากดั 

 10.นายประมวล  ศรีมานะ สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม 

 11.นายจิต   เพช็รกาล สหกรณ์การเกษตรบางกลํา่ จํากดั 

 12.นายสมพงศ์  เอยีดประพล สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากดั 

 13.นายชัชวาล  ก่อสกุง  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จํากดั 

 14.นายสมบัติ  นวนสินธ์ุ สหกรณ์การเกษตรบางกลํา่ จํากดั 

 15.นางวรรณา  ไชยประดิษฐ์ สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จัดกดั 

 16.นายชัยนนท์  นิตศิริ  สหกรณ์การเกษตรจะนะ จํากัด 

 17.นายอนันต์  ฤทธ์ิโต  สหกรณ์ออมทรัพย์อศัดีก จํากดั 

 18.นายตรีทศ  พงศ์ไพบูลย์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากดั 

 19.นายชาคริต  โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา/สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มอ. 

 20.นายธีระศักดิ์  กติติคุณ  มูลนิธิชุมชนสงขลา 

 21.น.ส.กมลทพิย์  อนิทะโณ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ .มอ 

 22.นายลภัย์  หนูประดษิฐ์ สหกรณ์การเกษตร อาํเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 

 23.นายชัยวุฒิ  เกดิช่ืน  ควาร่วมมือส่ือ 101 MZ 

 24.นายมนุชาธิป  วรกาญจนานนท์  สนง.สหกรณ์จังหวดัสงขลา 

 25.นายบรรเจต  นะแส  คณะทาํงานกลาง 

 26.นายพทิกัษ์  รอดชู  อบจ.สงขลา 

 27.นายสถาพร  สมกอบกจิ สนง.พฒันาชุมชนจังหวดัสงขลา 



 

สรุปการประชุม 

เร่ิมประชุมเวลา 13.15 น. ท่ีประชุมไดช้ี้แจง เป้าหมายการประชุม วา่ตอ้งการ การขบัเคล่ือนภาคพลเมือง

ใหเ้กิดความพอเพียงในจงัหวดัสงขลา และสร้างความร่วมมือกบัองคก์รการเงิน คน้หาตวัแบบและการถอดความรู้

วา่ใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือ(วธีิการ/กระบวนการ)สร้างการเคล่ือนไหวไปสู่ความพอเพียงไดอ้ยา่งไร  โดยคน้หาตวัแบบ

ขององคก์รการเงิน ท่ีมีความพอเพียง  ในกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ /กลุ่มสัจจะ กลุ่มสัจจะลดรายจ่ายฯ ซ่ึงแต่

ละองคก์รต่างก็มีแบบของตวัเอง 

ท่ีประชุมไดร้ะดมความเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ และไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

1.ใหมี้การทบทวนความพอเพียง ขององคก์รการเงินตวัแบบ โดยมีหลกัเกณฑร่์วมไดแ้ก่ 

1.1 ความพอเพียงข้ึนอยูก่บัวถีิแต่ละบุคคล/องคก์รท่ีจะอธิบายเช่ือมโยง ไม่ข้ึนอยูก่บัอาชีพ 

1.2 วดัผลท่ีคุณภาพชีวติของสมาชิกวา่มีการพั ฒนาดีข้ึนหรือไม่ เช่น มีสวสัดิการแค่ไหน อยา่งไร มี

ความสุขในชีวติหรือไม่ พึ่งตนเองได ้ครัวเรือนแกปั้ญหาตวัเองได ้มีคุณค่าในเชิงสุขภาวะเป็นเป้าหมายสูงสุด อนั

ไดแ้ก่ สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพทางสังคม และสุขภาพทางปัญญา 

1.3 มีกระบวนการ 5 ร่วมหรือไม่ ไดแ้ก่ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผล ร่วมรับผดิชอบ 

1.4 เป็นกระบวนการเปล่ียนหน้ีใหเ้ป็นทุน มีทุน มีหลกัประกนัในชีวติ ในเร่ืองน้ีกลุ่มสหกรณ์ให้

ความเห็นวา่ควรเป็นเร่ืองท่ีดาํเนินการภายในสมาชิกเฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างความแขง็แรง มัน่คง มีหลกัประกนัของ

กลุ่มตน และมีการเรียนรู้ร่วมกบักลุ่มขา้งเคียงได ้เพื่อเป็นตวัเช่ือมโยงภาพรวมทั้งระบบ 

1.5 พิจารณาจากระบบคุณภาพการบริหารจดัการท่ีมัน่คง มีประสิทธิภาพ  โดยมีหวัขอ้ยอ่ยในการ

ประเมินไดแ้ก่ 

• รู้ทนัความเปล่ียนแปลงของบริบทภายนอกหรือไม่ 

• มีค่านิยมร่วมหรือไม่ เช่น มีค่านิยมในการออม 

• องคก์รมีการวางแผน มีการวางเป้าหมายหรือไม่ 

• สมาชิกมีมากข้ึน หลากหลายหรือไม่ 

• คณะกรรมการมีความรู้ มีการพฒันาศกัยภาพหรือไม่ มีความต่อเน่ืองทางนโยบาย ของแต่ละ

ชุดกรรมการหรือไม่ 

• กระบวนการออม การปล่อยกู ้การจดัสวสัดิการ ดูจากจาํนวนเงินหมุนเวยีน/ดอกเบ้ีย 

• ดูผลลพัธ์ 

• มีระบบขอ้มูลท่ีดีหรือไม่ 

2.การขยายผลยกระดบัการออมไปสู่การสร้างสุขภาวะหรือคุณภาพชีวติ 

2.1 การทาํงานกบัองคก์รการเงินชุมชนไม่ควรรวมเงินของแต่ละองคก์รมาบริหารร่วม  

2.2 ความร่วมมือข้ึนอยูก่บัฐานคิด/ทุน/บริบทของแต่ละพื้นท่ีอยากมี อยากทาํ? 



2.3 ส่งเสริมการออมต่อไป และกา้วขา้มเร่ืองการออมไปสู่การทาํสวสัดิการ 

2.4 การรวมตวัในเชิงองคก์รสร้างความเขม้แขง็  เช่น เพิ่มจาํนวนสมาชิกของสมาคมสัจจะลด

รายจ่ายวนัละบาทฯ  

2.5 ใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือ สร้างทุน เพือ่การจดัการตนเองในชุมชน (กรณีตาํบลชิงโค) มีการทาํงาน

โดยใช้ แผน 4 แผน ไดแ้ก่ แผนสุขภา พ แผนอาชีพ  แผนสวสัดิการ  และแผนชีวติ  ร่วมกนัทาํ วสิาหกิจชุมชน /

ผูป้ระกอบการทางสังคม  มีการทาํลายแทงศกัยภาพชุมชน  คนดี เก่ง  เชิดชูเป็นครูภูมิปัญญา  มีกองทุนกลางของ

ชุมชน 

2.6 ตั้งเป้าร่วม แลว้แยกกนัดาํเนินการ  เช่น ตั้งเป้าหมาย ยกระดบัการออมไปสู่การวางแผน

การเงินรองรับชีวติในอนาคต เช่น อยากใหสุ้ขภาพดี ครอบครัวดี มีเงินเก็บ 

2.7 เปล่ียนหน้ีเป็นทุน  การกูห้ากเป็นการสร้างหน้ีเพื่อเป็นทุนสร้างความมัน่คงในชีวติ เช่น ซ้ือ

บา้น สร้างรายได ้น่าจะส่งเสริมได ้หรือการใหส้วสัดิการเป็นหุน้ 

2.8 จดัระบบขอ้มูลภาพรวม ขององคก์รการเงิน ทั้งจงัหวัด เทียบเคียง ยอดเงินของ องคก์รการเงิน

กบัจาํนวนประชากร 

2.9 ใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือพฒันาคน พฒันาชีวติ กาํหนดนโยบายสาธารณะ  มีประเด็นขยบัร่วมกนั

ระดบัจงัหวดั 

2.10 การพฒันาศกัยภาพร่วม  เรียนรู้การจดัการการเงิน การลงทุนความเส่ียงตํ่า การสร้างความ

มัน่คง การเปล่ียนแปลงของโลกภายนอก ช่วยเหลือกนัและกนัเพือ่สร้างความเขม้แขง็โดยภาพรวม 

3.แนวทางดาํเนินงานร่วมกบัเครือข่ายสงขลาพอเพียง  

3.1 งานกลางทาํงานร่วมกนั 

3.1.1  มีกระบวนการสรุปบทเรียน หาตน้แบบสหกรณ์ สัจจะออมทรัพย ์กลุ่มออมทรัพย ์

สัจจะลดรายจ่ายฯ ท่ีมีการออมไปสู่สุขภาวะ ขบัเคล่ือนเชิงนโยบาย ใหมี้ความครอบคลุมไทยพุทธ/มุสลิม 

3.1.2 ยกร่างเกณฑใ์นการถอดบทเรียนตน้แบบ โดยยดึหลกัปรัชญาความพอเพียง 

-ความมีเหตุผล ดูความรู้ท่ีมี 

-ความพอประมาณ ดูท่ีผลการดาํเนินงานของคน/ขององคก์ร 

-มีภมิูคุม้กนั ดูระบบการบริหารจดัการ 

3.1.3 เผยแพร่สู่สาธารณะ 

3.1.4 เวทีแลกเปล่ียน  แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มการเงินประเภทเดียวกนั  และ

ภาพรวมทุกประเภท 

3.1.5 ทีมวชิาการหนุนเส ริมการทาํงาน /ดูคุณภาพการบริหารจั ดการขององคก์รการเงินท่ี

สมคัรใจ 

3.2 งานขององคก์รกลบัไปดาํเนินการเอง 



3.2.1 นาํเงินในส่วนสวสัดิการมา ส่งเสริมคุณภาพชีวติ/สุขภาวะ ของสมาชิกแต่ละองคก์ร

การเงิน 

4. สรุป : องคก์รการเงินเป็นกระบวนการไปสู่ความพอเพียงและสุขภาวะในตวัของตวัเอง 

ขอ้สังเกต ในการประชุมพบขอ้สรุปในกลุ่มท่ีเขม้แขง็ขององคก์รการเงินปัจจุบนักาํลงัมีเงินลน้ระบบ 14 

จงัหวดัภาคใตมี้เงินในระบบเกือบแสนลา้นบาท 

5. นดัคร้ังต่อไป ศึกษาขอ้มูลภาพรวม ดูจาํนวนเงิน /องคก์รการเงินกบัประชากรในจงัหวดั  เปรียบเทียบ

กบังานสวสัดิการ หลกัประกนัดา้นต่างๆของประชากร และดูช่องวา่งเชิงระบบของการเงินระดบัจงัหวดั 

 

ปิดการประชุม 

 


