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ส่วนที ่1  
ข้อมูลทัว่ไป 

 
ช่ือกลุ่ม  วสิาหกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสานกระจูดบา้นห้วยลึก 
ทีต่ั้ง  31/1 หมู่  ต.ท่าสะทอ้น อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 
ผลติภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ 

- กระเป๋าแฟชัน่, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าเอกสาร 
- กระบุงใส่ของขนาดต่าง ๆ  
- ตะกร้าใส่เส้ือผา้ 
- กล่องใส่ของขนาดต่าง ๆ  
- หมวก 
- เส่ือสีธรรมชาติ , เส่ือลายยกดอก 
- หมอน , เบาะรองนัง่ 
- สมุดบนัทึก 
- ปกเมนูอาหารขนาดต่าง ๆ  

เป็นตน้ 
 

ประวตัิความเป็นมาของกลุ่ม 
 แม่เฒ่าเพียร  น่ิมเผือก หญิงชราผูเ้ป็นตน้แบบของคนรุ่นแรก ผูเ้ป่ียมดว้ยภูมิปัญญางานสานกระจูด 
ท่านสานกระจูดเป็นของใชแ้บบต่าง ๆ เช่น เส่ือ กระบุง ไวใ้ชใ้นบา้น ลูก ๆ หลาน ๆ ไดเ้ห็นท่านท าแบบน้ี
ทุกวนั จึงเกิดความเคยชินและไดเ้รียนรู้ ฝึกฝนกบัท่านจนเกิดความช านาญเช่นกนั 

 ในปี ๒๕๒๗ แม่เฒ่าเพียร ไดส้านสมุกให้ก านนัจรัส  เศรษฐเช้ือ ส่งเป็นผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึกเขา้
ประกวด ณ พระต าหนกัทกัษิณราชนิเวศ และไดรั้บรางวลัในคร้ังนั้น ต่อมาผูห้ลกัผูใ้หญ่ในชุมชนไดเ้ล็งเห็น
ความส าคญัของการพฒันาผลิตภณัฑก์ระจูด เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไปมาก
ข้ึน 

 ในปี ๒๕๓๕ นางปรีฑา  แดงมา ซ่ึงเป็นบุตรีของแม่เฒ่าเพียร  น่ิมเผอืก  ไดมี้โอกาสส่งผลิตภณัฑ์จกั
สานกระจูดเขา้ประกวด ณ พระต าหนกัทกัษิณราชนิเวศ และไดรั้บรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ท าให้นางปรีฑา เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะอนุรักษแ์ละรักษาภูมิปัญญาน้ีไวไ้ม่ให้สูญหายไปจาก
ชุมชน และเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของแม่ท่ีไดท้  ามา จึงไดช้กัชวนเพื่อนบา้นในชุมชนร่วมกนัจดัตั้งเป็นกลุ่ม
แม่บา้นเพื่อร่วมกนัจกัสานผลิตภณัฑ์กระจูด ได้ส าเร็จในปี ๒๕๓๘ มีสมาชิกแรกเร่ิม ๒๐ คน ได้รับการ



สนบัสนุนด้านความรู้ เงินทุน การตลาดจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ หลายหน่วยงาน กลุ่มฯ ได้รับการ
พฒันาในทุกดา้น ท าใหผ้ลการด าเนินงานดีข้ึนเร่ือย ๆ สินคา้เป็นท่ีรู้จกัแก่บุคคลทัว่ไปอยา่งกวา้งขวาง 

 ในปี ๒๕๔๙ ได้จดัตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจกัสานกระจูดบ้านห้วยลึก เม่ือวนัท่ี ๒๒ 
สิงหาคม โดยมีกิจกรรมออมทรัพยเ์พื่อระดมทุน  ต่อมาไดรั้บการยอมรับผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มจน
ประสบความส าเร็จมาจนถึงปัจจุบนั  

 ในยคุปัจจุบนั  ซ่ึงเป็นรุ่นท่ี ๓ นายชยาวฒัน์  แดงมาและภรรยา นางสาวพชัรี  จิรดิลก   บุตรชายนาง
ปรีฑา  แดงมา ไดเ้ขา้มาดูแลงานกลุ่มแทนแม่ท่ีแก่ชรา และไดพ้ฒันารูปแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง ไดรั้บ
รางวลัต่าง  ๆ มากมาย มีการขยายตลาดสู่ตลาดต่างประเทศ ท าใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกัทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ซ่ึงปัจจุบนันางสาวพชัรี  จิรดิลก ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มฯ   
 

 
 
 

***************************** 

ส่วนที ่2 
การบริหารจัดการและระเบียบข้อก าหนด 

 
 

แผนผงัโครงสร้างกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน 

น.ส.พชัรี  จิรดิลก 

ประชาสมัพนัธ ์

นางมลฤดี  คงรอด 

 

เหรัญญิก 

นางหทยั  ทลด า 
 

เลขานุการ 
นางอ าไพวรรณ จุนหะวทิยะ 

รองประธาน 

นางปรารถนา  เพชรนุย้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม 
 

ที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

๑ นางประทุม  ชาวนา สมาชิก 
๒ นางเฉลียว  ศรีวายพราหมณ์ “----- ” 

๓ นางลดัดา  วฒันเช้ือ “----- ” 

๔ นางสุทิน  พลไกร “----- ” 

๕ นางสุเพญ็  สวสัด์ิแกว้ “----- ” 

๖ นางพร้ิม  คงดว้ง “----- ” 

๗ นางผวิ  ชูมณี “----- ” 

๘ นางบุญเก้ือ  วฒันเช้ือ “----- ” 

๙ นางพยอม  ศิวโมกข ์ “----- ” 

๑๐ นางผกามาศ  ศิวโมกข ์ “----- ” 

๑๑ นางเสาวคนธ์  นามแกว้ “----- ” 

๑๒ นางพิสมยั  วฒันเช้ือ “----- ” 

๑๓ นางบุญภาส  ทองสอน “----- ” 

๑๔ นางมณฑา    ชนะภกัด์ิ “----- ” 

๑๕ นางยพุดี    อ๋องหร่าย “----- ” 

๑๖ นางยพุา    เรืองจนัทร์ “----- ” 

๑๗ นางสุดใจ  อินทร์เมือง “----- ” 

กรรมการ 
นางบุญศรี  ด าสนิท 

กรรมการ 
นางจินดา  ชยัยศ 

ท่ีปรึกษา 
นางปรีฑา  แดงมา 
 

ท่ีปรึกษา 
นางสุภาภรณ์  อินทนศกัด์ิ 
 

 

ท่ีปรึกษา 
นางมาลี  จุนหะวทิยะ
ยะ 
 



๑๘ นางปราณี  คงดว้ง “----- ” 

๑๙ นางวาสนา  ทองรอด “----- ” 

๒๐ นางสุจิตรา   สอนประสม “----- ” 

๒๑ นางสุนนัทา  วรีะวงศ ์ “----- ” 

๒๒ นางสมาพร  ทบับุญ “----- ” 

๒๓ นางซอ้น  ทลด า “----- ” 

๒๔ นางพรรณี  เจริญวยั “----- ” 

๒๕ นางชม  แกว้หอด “----- ” 

๒๖ นางจนัทร์สุดา  เปรมกสิน “----- ” 

๒๗ นางมยเุรศ  ทองสุข “----- ” 

๒๘ นางโสภิส  คงรอด “----- ” 

๒๙ นางอารีย ์ วฒันเช้ือ “----- ” 

๓๐ นางจนัทนา  พิมพล์อย “----- ” 

๓๑ นางโสภาวรรณ  จนัทร์เรือง “----- ” 

๓๒ นางพชัรี  พรหมศร “----- ” 

๓๓ นางพยอม  จุนหะวทิยะ “----- ” 

๓๔ นางสุภาพ   คงรอด “----- ” 

๓๕ นางจิตรา  ไกรมาตร์ “----- ” 

๓๖ นางจุฬาภรณ์  ศิริพรหมศร “----- ” 

๓๗ นางบุญศิลป์  คงบวั “----- ” 

๓๘ นางนนัทา  สังขก์ลู “----- ” 

๓๙ นางวไิลพร  เพชรรัตน์ “----- ” 

๔๐ นางประจวบ  กระมุท “----- ” 

๔๑ นางสุภารัตน์  ฉิมเทียม “----- ” 

๔๒ นางสาวเนตรนภา  ทองบุญมา “----- ” 

๔๓ นางสาวสุขจิตรัตดา  อินทร์เมือง “----- ” 

๔๔ นางชชัยา  วชิยัดิษฐ “----- ” 

๔๕ นางสาวจนัทนา              ทลด า “----- ” 

๔๖ นางสุจิน  คงรอด “----- ” 



๔๗ นางสาวสุพฒัทรา  ไทยเกิด “----- ” 

   

 
วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม 

1. ช่วยใหส้มาชิกและครอบครัวมีรายไดเ้สริม 
2. ส่งเสริมการออมดว้ยการถือหุน้ , การออมทรัพย ์
3. ใหส้มาชิกกูย้มืเงินตามความจ าเป็น หรือมีประโยชน์ 
4. ร่วมมือกบัทางราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริมและสืบทอดงานจกัสานกระจูดให้

อยูคู่่กบัทอ้งถ่ินและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป 
5. ส่งเสริมการพฒันาบุคคล ครอบครัว และสังคมทัว่ไปทางดา้นจิตใจ ใหรู้้จกัท างานเพื่อส่วนรวม 

เสียสละไม่เห็นแก่ตวั ไม่ยุง่เก่ียวกบัอบายมุขต่าง ๆ ช่วยเหลือและไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 
6. ช่วยกนัดูแลและอนุรักษทุ์่งกระจูดให้อยูคู่่กบัชาวต าบลท่าสะทอ้นตลอดไป 
 

สมาชิกภาพ 
คุณสมบัติของสมาชิก 

1. ตั้งบา้นเรือนหรือประกอบอาชีพอยูใ่นทอ้งท่ีต าบลท่าสะทอ้น อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุ-ราษฎร์
ธานี 

2. ไม่จ  ากดัอาย ุเพศ การศึกษา 
3. เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
4. เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องกลุ่ม และพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่ม 
5. ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความอดทน เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั 

การเข้าเป็นสมาชิก 
ผูส้มคัรตอ้งยื่นใบสมคัรต่อคณะกรรมการกลุ่มตามแบบท่ีก าหนดไว ้ โดยตอ้งมีสมาชิกเดิมในกลุ่ม

รับรองอยา่งนอ้ย 2 คน เม่ือคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบติัและรับเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มแลว้ ผูส้มคัรเขา้เป็น
สมาชิกต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวนัทีย่ืน่ใบสมัครจ านวน 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ีใหถื้อเป็น
รายไดข้องกลุ่ม สมาชิกจะเรียกคืนไม่ได ้ไม่วา่กรณีใด ๆ  
 
การขาดจากสมาชิกภาพ 
 สมาชิกยอ่มขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ตาย 
2. วกิลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือน  



3. ลาออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม และไดรั้บอนุญาตแลว้ ซ่ึงสมาชิกตอ้งไม่มีหน้ีสินต่อกลุ่มใน
ฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัเงินกูห้รือหน้ีสินอ่ืนท่ีผกูพนัจะตอ้งช าระใหก้ลุ่ม อาจขอลาออกจาก
ลุ่มได ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการกลุ่ม และอนุญาตให้ออก 

4. ถูกใหอ้อกจากกลุ่ม เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
- น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงคต์ามท่ีคณะกรรมการอนุมติั 
- ผดินดัการช าระหน้ีเงินกูต้ามท่ีก าหนด 3 คร้ังติดต่อกนั หรือเกินกวา่ 90 วนั 
- จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือระเบียบของกลุ่ม อนัเป็นเหตุให้เห็นวา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือ

แสดงตนเป็นปฎิปักษห์รือเส่ือมเสียต่อกลุ่ม 
 

ความรับผดิเพือ่หนีสิ้นของกลุ่ม 
สมาชิกตอ้งรับผิดเพื่อหน้ีสินของกลุ่มเพียงไม่เกินจ านวนเงินคา้หุน้ท่ียงัส่งใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตน

ถือ 
 

คณะกรรมการกลุ่ม 
 คณะกรรมการกลุ่ม ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการกลุ่มคณะหน่ึงมีจ านวนไม่เกิน 9 
คน ใหเ้ลือกตั้งในระหวา่งกนัเองข้ึนด ารงต าแหน่งประธานกรรมการกลุ่มหน่ึงคน รองประธานกรรมการ
หน่ึงคน เลขานุการหน่ึงคน และเหรัญญิกหน่ึงคน นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คุณสมบัติของคณะกรรมการกลุ่ม   
 ใหมี้คุณสมบติัเช่นเดียวกบัการเป็นสมาชิกภาพของกลุ่มขา้งตน้ 
 
 อ านาจหน้าที่ของกรรมการกลุ่มแต่ละต าแหน่ง 

1. ประธานกรรมการกลุ่ม  มีอ านาจหนา้ท่ีคือ 
- เป็นประธานในท่ีประชุม และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
- ควบคุมดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
- ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ  
- ด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือ

ค าสั่งของกลุ่ม 
2. รองประธานกรรมการกลุ่ม มีอ านาจหนา้ท่ีคือ 

- ปฏิบติัตามในอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการกลุ่มแทนประธานกรรมการกลุ่ม 
เม่ือประธานไม่อยู ่

- ปฏิบติัตามค าสั่งท่ีประธานมอบหมาย 
- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามขอ้อ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการกลุ่ม 



3. เลขานุการ  มีอ านาจหนา้ท่ีคือ 
- จดัท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง 
- ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของกลุ่มใหเ้รียบร้อย 
- แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการแลว้แต่กรณี 
- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกลุ่มมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั ระเบียบ มติ 

หรือค าสั่งของกลุ่ม 
4. เหรัญญกิ  มีอ านาจหนา้ท่ีคือ 

- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับเงิน จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของ
กลุ่มใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

- ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกลุ่มมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั ระเบียบ มติ 
หรือค าสั่งของกลุ่ม 

-  
ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง 
กรรมการกลุ่มมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 2 ปี  กรรมการกลุ่มซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ

ไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการอีกได ้ 
 

 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการกลุ่มพน้จากต าแหน่งไดอี้กเม่ือ 
- ตาย 
- ลาออก 
- คณะกรรมการกลุ่มมีมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่สองในสามของจ านวน

กรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู ่
- ท่ีประชุมสมาชิกมีมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงเกินกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิก

ทั้งหมด 
 
 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มมีอ านาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
1. บริหารจดัการกลุ่ม รวมทั้งตรวจสอบ ก ากบั ดูแล จดัสรรผลประโยชน์ของเงินทุน เพื่อ

สอดคลอ้งและเก้ือกลูกบักลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้น 
2. ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์หรือวธีิการเก่ียวกบัการบริหารกลุ่มท่ีไม่ขดัแยง้กบัระเบียบท่ี

คณะกรรมการก าหนด และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมสมาชิก 



3. รับสมาชิกและจดัท าทะเบียนสมาชิก 
4. พิจารณาการให้เงินกูต้ามระเบียบ 
5. ท านิติกรรมสัญญา หรือด าเนินการก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัภาระผกูพนัของกลุ่ม 
6. จดัหรือเรียกประชุมสมาชิก 
7. จดัท าบญัชีและจดัสรรผลก าไรท่ีเกิดข้ึนใหก้บัสมาชิก 
8. พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ียประชุม 
9. เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิต่อท่ีประชุมใหญ่ 
10. เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณา 
11. พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

 
 ในกรณีท่ีระเบียบขอ้บงัคบัน้ีมิไดก้ าหนดขอ้ความเร่ืองใดไว ้ ใหค้ณะกรรมการกลุ่มรับบทบญัญติั 
หรือระเบียบ ท่ีก าหนดไวว้า่ดว้ยการบริหารกลุ่มแม่บา้นมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของระเบียบขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
 ท่ีประชุมใหญ่สามญักลุ่มจกัสานกระจูดบา้นห้วยลึก ต าบลท่าสะทอ้น ไดป้ระชุมพิจารณาขอ้บงัคบั
ขา้งตน้น้ีเม่ือวนัท่ี  1 มกราคม 2550 มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้ถือใชเ้ป็นขอ้บงัคบัของกลุ่มจกัสานกระจูดบา้นหว้ย
ลึกต่อไป 
 
 

**************************** 
คุณภาพและมาตรฐาน 

- รางวลัท่ี 3 การประกวดผลิตภณัฑก์ระจูด (งานวนักระจูด) ณ พระต าหนกัทกัษิณราชนิเวศน์ 
จงัหวดันราธิวาส เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2535 

- รางวลัท่ี 2 การประกวดผลิตภณัฑ ์ ประเภทผลิตภณัฑก์ระจูด (ใบเตยปาหนนั) ในงาน 
“หตัถศิลป์ ถ่ินไทย” ประจ าปี 2545 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2545 

- รางวลัท่ี 3 การประกวดผลิตภณัฑห์ตัถกรรม ประเภทผลิตภณัฑส่ิ์งของเคร่ืองใชจ้ากเส้นใยพืช 
งานศูนยศิ์ลปาชีพบางไทร คร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2545 

- รางวลัชนะเลิศ การประกวดผลิตภณัฑจ์กัสานกระจูด/กก โดยศูนยช่์วยเหลือทางวชิาการเขต 8 
- รางวลัท่ี 2 การประกวดผลิตภณัฑก์ระจูดในงานตาปีศรีสุราษฎร์และกาชาดสุราษฎร์ธานี 

- กระเป๋าเอกสาร ไดรั้บรางวลัการประกวดผลิตภณัฑจ์ากภูมิปัญญาไทย เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2545 
จดัโดยคณะกรรมการรณรงคใ์หใ้ชสิ้นคา้และบริการไทย 

- รางวลัหมู่บา้นหตัถกรรมดีเด่น จากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต ์ประจ าปี 2545 
- รางวลัชนะเลิศการประกวดผลิตภณัฑดี์เด่น จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ปี 2545 จดัโดยอนุกรรมการ

หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2545 



- ระดบั 4 ดาว โครงการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ระดบัประเทศปี 2546 
- ระดบั 5 ดาว โครงการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ระดบัประเทศปี 2547 
- ประกาศรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน (มผช.) เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2554 
- กลุ่มผา่นมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) ประเภทกลุ่ม/องคก์ร เม่ือปี 2547 
- กลุ่มวสิาหกิจชุมชนดีเด่นอนัดบั 1 ปี 2550 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

- ไดรั้บการรับรองสินคา้มาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2554 
- ไดรั้บการคดัเลือกเป็นหมู่บา้น OTOP Village Champion ปี 2549 โดยสมาชิกในชุมชนมีส่วน

ร่วมอยา่งเขม้แขง็ 
- ระดบั 4 ดาว โครงการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ระดบัประเทศปี 2552 
- กลุ่มวสิาหกิจชุมชนดีเด่นอนัดบั 1 ปี 2555 จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

- รางวลัแผนธุรกิจระดบัประเทศ อนัดบัท่ี 4 (ชมเชย) จากกรมการพฒันาชุมชน 

- ระดบั 4 ดาว โครงการคดัสรรสุดยอดหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ระดบัประเทศปี 2555 
 

 

 

**************************** 

ส่วนที่ 4 
การบริหารจัดการด้านการเงิน 

 
แหล่งทีม่าของทุน 

1. รับเงินค่าหุน้ 
2. รับเงินฝากออกทรัพยจ์ากสมาชิก 
3. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 
4. เงินสนบัสนุนจากโครงการมิยาซาวา่ 
5. เงินสนบัสนุนจากโครงการ 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์ 
6. เงินสนบัสนุนจากองคก์ารบริการส่วนจงัหวดัเพื่อก่อสร้างอาคารท่ีท าการกลุ่ม 
7. เงินสนบัสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อการจดัซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิต 
8. รายไดจ้ากการซ้ือ – ขายสินคา้และวตัถุดิบ 

 
หุ้น 



 คณะกรรมการกลุ่มลงมติจ าหน่ายหุน้ใหก้บัสมาชิก โดยมีมูลค้าหุ้นละ 100 บาท สมาชิกแต่ละคน
ต้องถือหุ้นในกลุ่มเมื่อแรกเข้าอย่างต ่าคนละ 1 หุ้น โดยสามารถช าระค่าหุน้และเพิ่มหุน้ไดปี้ละ 1 คร้ัง ในวนั
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของกลุ่ม 
 สมาชิกจะขายหรือโอนหุน้ซ่ึงตนถือใหผู้อ่ื้นไม่ได ้และจะถอนคืนหุ้นในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่
ก็ไม่ได ้
 หลกัฐานการถือหุ้น กลุ่มและคณะกรรมการกลุ่มจะออกใบเสร็จรับเงินค่าหุ้นให้สมาชิกถือเป็น
หลกัฐาน สมาชิกจะตอ้งเก็บรักษาสมุดน้ีไวใ้นท่ีปลอดภยั 
 

เงินฝากออมทรัพย์ 
 การรับฝากเงินออมทรัพย ์ สมาชิกทุกคนตอ้งส่งเงินฝากออมทรัพยทุ์กเดือน อย่างน้อยเดือนละ 50 
บาท ทั้งน้ีสมาชิกสามารถถอนและปิดบญัชีไดก้็ต่อเม่ือพน้สภาพการเป็นสมาชิก โดยใหท้ า  การฝากเงินได้
ในวนัท่ี 24 ของทุกเดือน โดยทางกลุ่มจะออกสมุดคู่ฝากใหก้บัสมาชิกทุกคนโดยสมาชิกทุกคนจะตอ้งน า
สมุดคู่ฝากมาดว้ยทุกคร้ังท่ีมีการฝากเงินออมทรัพย ์
 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ ทางกลุ่มจะคิดอตัราดอกเบีย้ให้ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี โดยจะคิด
ใหใ้นวนัส้ินปีทางบญัชีตามยอดเงินคงเหลือในบญัชี 
 

วงเงินกู้ยมืและการค า้ประกนั 
 วงเงินกูย้มื ท่ีประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินให้สมาชิกกู้ยืมคร้ังละไม่เกนิ 5,000 บาทต่อคน เวน้แต่
สมาชิกท่ียืน่ค  าขอกูเ้งินมีเงินฝากออมทรัพยใ์นบญัชีมากกวา่ 5,000 บาท สมาชิกสามารถยืน่ค  าขอกูเ้งินไดเ้กิน
วงเงิน 5,000 บาท ซ่ึงวงเงินส่วนเกินกวา่ท่ีก าหนดใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่มพิจารณาอนุมติัให้
กูย้มื เม่ือคณะกรรมการพิจารณาอนุมติัแลว้ จะต้องมีสมาชิกในกลุ่มค า้ประกนัการกู้ยมืให้กบัผู้ขอกู้อย่างน้อย 
2 คน 
 สมาชิกตอ้งยืน่ค  าขอกูเ้งินตามแบบท่ีกลุ่มก าหนดไวต่้อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงความจ าเป็นและเป็นประโยชน์เพื่อการพฒันาอาชีพ เพื่อการสร้างงาน เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่สมาชิก
หรือไม่ ก่อนการพิจาณาอนุมติัการกูย้มื 
 ดอกเบ้ียเงินกู ้ ทางกลุ่มจะคิดอตัราดอกเบ้ียกบัผูกู้ใ้นอตัราร้อยละ 12 ต่อปี โดยจะคิดและรับช าระ
ดอกเบ้ียทุกเดือนในวนัท่ี 24 (วนัประชุมกลุ่ม) 
 ในกรณีอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี ใหถื้อวา่เงินกูเ้ป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้ง
ดอกเบ้ียในทนัที โดยไม่ตอ้งค านึงถึงเวลาท่ีใหไ้ว ้

- เม่ือสมาชิกผูกู้อ้อกจากกลุ่ม 
- เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการกลุ่มวา่ผูกู้เ้งินไปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 



- เม่ือผดินดัช าระหน้ีเงินกูต้ามท่ีก าหนดถึงสามคร้ังติดต่อกนั หรือผดินัดเกนิกว่า 90 วนั  
ในกรณีน้ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามยอดเงินท่ีผดินดัช าระหน้ี
ทั้งหมด ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีนั้นไดโ้ดยส้ินเชิง  

- เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ คณะกรรมการกลุ่มอาจผอ่นผนัให้ผูค้  ้าประกนัช าระเงินงวดจน
ครบจ านวนตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูไ้วต่้อกลุ่มก็ได ้

 
การเงินและการบัญชีของกลุ่ม 

 
การบัญชีของกลุ่ม 
 กลุ่มตอ้งจดัท าบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป วนัส้ินปีทางบญัชีของกลุ่มใหส้ิ้นสุด ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม ของทุกปี  เม่ือส้ินปีทางบญัชีทุกปีคณะกรรมการกลุ่มตอ้งจดัท างบดุล รวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุน 
 ใหค้ณะกรรมการกลุ่มเสนองบดุลซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อ
พิจารณาอนุมติั ซ่ึงการเสนองบดุลเป็นการรายงานแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่มตลอดปีท่ีผา่นมา ใหก้ลุ่ม
แจง้งบดุลดงักล่าวใหส้มาชิกทราบและเปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการกลุ่มก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 
 อน่ึง ใหเ้ก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่มกบังบดุลไวท่ี้ท าการกลุ่มเพื่อให้
สมาชิกสามารถขอตรวจดูได ้

ก าไรสุทธิประจ าปี 
 
 การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี เม่ือส้ินปีทางบญัชี และไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไปแลว้ ปรากฏวา่กลุ่มมีก าไรสุทธิ ใหจั้ดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ และ
จัดสรรเพือ่งานสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 
 ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามรายการขา้งตน้ ท่ีประชุมใหญ่จะท าการจดัสรรเป็นเงิน
ปันผลใหก้บัสมาชิก ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะไดรั้บการจดัสรรตามอตัราส่วนยอดน าส่งสินคา้ของสมาชิกแต่
ละคนเขา้กลุ่มตลอดปีท่ีผา่นมา  
 

เงินทุนส ารอง 
 ท่ีมาของทุนส ารอง นอกจากท่ีจดัสรรมาจากยอดก าไรสุทธิประจ าปีแลว้ บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให ้ถา้ผูย้กมิไดร้ะบุวา่ใหใ้ชเ้พื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน 
 ทุนส ารองยอ่มเป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนัไม่ได ้ หรือจะเรียกร้องแมส่้วนใด
ส่วนหน่ึงก็ไม่ได ้ทุนส ารองน้ีจะถอนไดก้็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอนัหากบงัเกิดข้ึนเท่านั้น 
 

บัญชีและเอกสารอื่น ๆ  



 ใหก้ลุ่มมีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ ทะเบียนเงินฝากและทะเบียนอ่ืน ๆ ตลอดจนสมุดงานการ
การประชุมและบญัชี ใหค้ณะกรรมการกลุ่มด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรใหมี้ เพื่อบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึน 
 กลุ่มจะตอ้งจดัท ารายการบญัชีต่าง ๆ ใหร้อบคอบครบถว้นทุกรายการท่ีเกิดข้ึนและจะตอ้งจดัท า
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  และรายงานใหส้มาชิกทราบและติดประกาศอยา่งเปิดเผย ณ ท่ีท าการกลุ่ม โดยมี
ประเภทบญัชีท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าดงัน้ี 

1. บญัชีหุน้ 
2. บญัชีเงินฝาก 
3. บญัชีรายรับ รายจ่ายประจ าวนั 
4. บญัชีเงินสด 
5. สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่ม 
6. บญัชีซ้ือและขายสินคา้ของกลุ่ม 
7. บญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกลุ่ม 
ใหค้ณะกรรมการกลุ่มตรวจสอบบญัชีของกลุ่ม และรายงานการตรวจสอบบญัชีใหส้มาชิกและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อทราบถึงความกา้วหนา้ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่ม ภายใน 150 
วนั นบัแต่วนัส้ินปีบญัชี 

การประชุมใหญ่ 
 การประชุมใหญ่สามัญ ใหค้ณะกรรมการกลุ่มนดัสมาชิดมาประชุมกนั เป็นการประชุมใหญ่สามญั
คร้ังแรก เพื่อเลือกคณะกรรมการกลุ่ม การประชุมใหญ่สามญัคร้ังต่อไป ใหค้ณะกรรมการกลุ่มเรียกประชุม
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายใน 150 วนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของกลุ่ม 
 

อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ 
 ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัปัญหาทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักิจการของกลุ่ม ซ่ึง
รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

1. รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ สมาชิกออก การเลือกตั้งผูแ้ทนสมาชิกและวินิจฉยัขอ้
อุทธรณ์ของสมาชิกท่ีถูกใหอ้อก 

2. พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการกลุ่ม และผูต้รวจสอบกิจการของกลุ่ม 
3. พิจารณาอนุมติังบดุลและจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของกลุ่ม 
4. รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่มและรายงานของผูต้รวจสอบกลุ่ม 
5. พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงกลุ่มอาจกูย้มืและค ้าประกนั 
6. พิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกลุ่ม 
7. พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบขอ้บงัคบั 

 



 
 

************************* 
 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
 

วสัิยทัศน์ 
  เป็นผูน้ าทางดา้นการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ระจูดทางภาคใต ้ เป็นศูนยร์วมในการสร้าง
เครือข่ายรับและกระจายงานสู่กลุ่มผูผ้ลิตงานกระจูดกลุ่มอ่ืนๆ มีตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑก์ระจูดในทุกภาค
ของประเทศ 
 

พนัธกจิ 
1. เพิ่มก าลงัการผลิต ทั้งภายในกลุ่มและเครือข่ายท่ีเป็นพนัธมิตร 
2. เพิ่มช่องทางการจ าหน่าย ทาง Internet, หา้งสรรพสินคา้, สร้างทีมขายท่ีมีความช านาญ และ

สร้างตวัแทนจ าหน่ายในภาคต่าง ๆ  
3. เพิ่มทกัษะความรู้ ใหก้บัสมาชิก ในการออกแบบและผลิต ผลิตภณัฑแ์บบใหม่ ๆ  

 
การวเิคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง (Strength) 
1. มีแหล่งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพในปริมาณเพียงพอ (พื้นท่ีทุ่งกระจูด 1,700 ไร่) อยูใ่นทอ้งถ่ิน 
2. ผลิตภณัฑไ์ดม้าตรฐานรับรองคุณภาพ จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น OTOP ระดบั 5 ดาว, มผช., 

สมส. 
3. มีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้หลายช่องทาง ไดแ้ก่ ท่ีท าการกลุ่ม , ร้านกระจูด (จตุจกัรพลาซ่า), 

พอ่คา้ส่ง, ลูกคา้กลุ่มโรงแรม-หน่วยงานราชการ ตลอดจนการออกงานแสดงสินคา้ท่ีหน่วยงาน
ราชการต่าง ๆ จดัข้ึน 

4. การบริการจดัการกลุ่มวสิาหกิจชุมชนฯ อยูใ่นระดบัดี ทั้งในดา้นบญัชี การเงิน การตลาดและ
สวสัดิการต่าง ๆ ใหก้บัสมาชิก 

5. สินคา้มีความเป็นเอกลกัษณ์ จากภูมิปัญญาเดิมในทอ้งถ่ิน 
6. การคมนาคมสะดวกสบาย ไม่ไกลจากตวัเมือง 



7. มีรูปแบบผลิตภณัฑห์ลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดทุ้กเพศ ทุกวยั และมีการ
พฒันารูปแบบใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

8. มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอและจ าหน่ายสินคา้ เช่น เวปไซต ์อีเมล ์และแฟ็กซ์ 
9. มีเครือข่ายดา้นการผลิต และมีการตลาดท่ีเขม้แขง็ 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. สมาชิกส่วนใหญ่สูงอาย ุยดึติดกบัการผลิตรูปแบบเดิม ๆ  
2. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือและมีประสบการณ์ 
3. สมาชิกและคณะกรรมการ ยงัขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มบางกิจกรรม 

โอกาส (Opportunity) 
1. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ดูงาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. มีความแขง็แกร่งของมาตรฐานสินคา้ท่ีไดรั้บ ท าให้เป็นท่ียอมรับของลูกคา้มากข้ึน 
3. หน่วยงานราชการต่าง ๆ ให้การสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง (เกษตรฯ, พช., พาณิชย,์ อุตสาหกรรม 

ฯลฯ) 
อุปสรรค (Threat) 

1. สภาพดินฟ้าอากาศ (ฤดูฝน) เป็นอุปสรรคต่อการผลิตสินคา้บางขั้นตอน (เส้นใย, ยอ้มสี, จดัแต่ง
ทรง) 

2. คู่แข่งขนัสินคา้ประเภทเดียวกนั มีหลายกลุ่ม หลายจงัหวดั 
3. การเมืองในประเทศขาดเสถียรภาพ ท าใหก้ารขยายตลาดสินคา้ในต่างจงัหวดัและต่างประเทศ

ท าไดย้าก 
 

เอกลกัษณ์โดดเด่นของผลติภัณฑ์ 

1. เป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าจากวสัดุธรรมชาติและมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน 
2. รูปแบบทนัสมยั ทั้งท่ีเป็นงานหตัถกรรม ประดิษฐโ์ดยฝีมือชาวบา้น 
3. มีการน าเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาปรับปรุงให้เขา้กบัยคุปัจจุบนั ท าใหมี้ความทนัสมยัอยูเ่สมอ 
4. ฝีมือประณีต สีและลวดลายทนัสมยั และลูกคา้สามารถสั่งท าผลิตภณัฑไ์ดต้ามตอ้งการ 

 
การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 
 

ปัจจัยการพจิารณา จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

ด้านการบริหารจัดการ 1. มีระเบียบกลุ่มท่ีชดัเจน 1. คณะกรรมการกลุ่ม ขาด



และสมาชิกปฏิบติัตาม 
2. มีผูต้รวจสอบสินคา้และ

ควบคุมคุณภาพก่อนส่ง
ใหลู้กคา้ 

3. โครงสร้างทีมบริหารมี
ความชดัเจนและโปร่งใส 

การมีส่วนร่วมในบาง
กิจกรรม 

2. ไม่มีการตรวจสอบภายใน
ทุกเดือน 

3. ผูน้ าทอ้งถ่ินขาดการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาและเห็น
ความส าคญั 

ด้านการตลาด 1. มีฐานลูกคา้เดิม 
2. มีแบรนดท่ี์เป็นเอกลกัษณ์

ของกลุ่ม (ตราสินคา้) 
3. เป็นแหล่งศึกษาดูงานภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

1. มีคู่แข่งในต่างจงัหวดั
หลายกลุ่ม และจ าหน่าย
สินคา้แบบตดัราคา (ไม่
เนน้คุณภาพ) 

 

ด้านการผลติ 1. มีแหล่งวตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพและเพียงพอใน
ทอ้งถ่ิน 

2. สินคา้ไดรั้บมาตรฐาน 
มผช./ สมส. 

1. ขาดแรงงานท่ีมีฝีมือ
และความช านาญ ใน
ดา้นการออกแบบและ
ผลิตแบบใหม่ ๆ  

2. สมาชิกส่วนใหญ่
สูงอาย ุ ยงัยดึติดกบัการ
ผลิตสินคา้แบบเดิม  ๆ 

ด้านการเงิน 1. มีเงินทุนหมุนเวยีน
เพียงพอ 

2. มีการจดัท าบญัชีเป็น
ปัจจุบนั ตรวจสอบได ้

เงินทุนไม่เพียงพอหากตอ้งการ
ขยายงาน เพื่อรองรับการส่งออก
ต่างประเทศ 

 
การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 

ปัจจัยการพจิารณา โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สินคา้หตัถกรรม มีลูกคา้ใหค้วาม
สนใจและมียอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึน
ทุกปี 

ขาดความรู้ทางดา้นภาษาและ
เอกสารการส่งออกต่างประเทศ 



สถานการณ์การแข่งขัน คู่แข่งภายในจงัหวดัไม่มี คู่แข่งต่างจงัหวดัมีหลายกลุ่ม และ
ขายสินคา้แบบตดัราคา ไม่เนน้
คุณภาพ 

สังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลาดภายในจงัหวดัยอดจ าหน่าย
ไม่ดี ยอดจ าหน่ายในต่างจงัหวดั
ดีกวา่มาก 

เทคโนโลยี มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการน าเสนอ
และจ าหน่ายสินคา้ เช่น เวปไซด ์
อีเมล ์และแฟ็กซ์ เป็นตน้ 

ขาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรขนาด
ใหญ่ ท่ีอ านวยความสะดวกใน
การผลิตสินคา้ปริมาณมาก ๆ  

สภาพเศรษฐกจิ  เศรษฐกิจตกต ่า ประชาชนซ้ือ
สินคา้ฟุ่มเฟือยนอ้ยลง การเมือง
ขาดเสถียรภาพ ท าใหก้ารขยาย
ตลาดไปยงัต่างประเทศท าไดย้าก 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   
กลุ่มผู้จ าหน่าย เครือข่าย มีเครือข่ายการผลิตในต่างจงัหวดั 

เช่น ระยอง, นครศรีธรรมราช, 
พทัลุง  

 

 
 

 
****************************** 

 
 

มีแนวคิดในการจัดระบบสวัสดิการที่ดีส าหรับสมาชิกและชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไดมี้การพฒันาและ
เล็งเห็นความส าคญัของสมาชิกเป็นอย่างมาก  โดยมีการจดัสวสัดิการให้สมาชิก  ท าให้สมาชิกมีขวญัและ
ก าลงัใจ  ในการส่งเสริมสนบัสนุนใหก้ลุ่มมีความเขม้แขง็ย ัง่ยนื ตลอดไป ดงัน้ี 
                  ๑) สวสัดิการกองทุนส าหรับสมาชิกทีค่ลอดบุตร  เป็นเงิน  500   บาท/บุตร 1 คน 
                  ๒) สวสัดิการกองทุนค่ารักษาพยาลไม่เกิน 2 คร้ัง / ปี เบิกได้คร้ังละ 500 บาท  
                  ๓) สวสัดิการกองทุนค่าฌาปนกจิศพ (ตาย)  จ านวน 2,000     บาท/คน 
     ๔) สวสัดิการของรางวลัพเิศษแก่สมาชิกที่ร่วมกจิกรรมและได้รับเงินปันผลในกจิกรรมต่างๆ  
สูงสุด ในวนัประชุมใหญประจ าปี เพือ่เป็นการสร้างขวัญและก าลงัใจให้กบัสมาชิก 



สวสัดิการชุมชน 
                      ๑) เม่ือผลิตภณัฑจ์กัสานกระจูดบา้นห้วยลึก ไดรั้บการพฒันา ประกอบกบัการใหค้วามร่วมมือ
ร่วมแรงของชาวบา้นหว้ยลึก มีการน าสินคา้ออกแสดงในกิจกรรมท่ีหน่วยงานราชการหรือเอกชนจดัข้ึน 
หลาย ๆ คร้ัง จนผลิตภณัฑ์ติดตลาด เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย สมาชิกในกลุ่มมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนและเร่ิม
ขยายไปยงัหมู่บา้นใกลเ้คียง มีการก าหนดกฎระเบียบของกลุ่มฯข้ึน ท าใหชุ้มชนเขม้แข็ง 
                     ๒) งานจกัสานกระจูด เป็นสินคา้หตัถกรรมท่ีใชภู้มิปัญญาของคนรุ่นก่อน ท่ีน าวชัพืชจาก
หนองน ้ามาใชป้ระโยชน์ วตัถุดิบไม่ตอ้งซ้ือหา แต่สามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัสมาชิกและชุมชน สร้างช่ือเสียง
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป สินคา้ส่งจ าหน่ายทั้งในและต่างจงัหวดั ปัจจุบนัสินคา้มีการจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศ 
สร้างรายไดใ้หก้บัสมาชิกในกลุ่มเพิ่มข้ึนทุกปี 
           ๓) คนในชุมชนเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่ มีการช่วยกนัดูแลรักษาให้
อยูคู่่กบัชุมชนตลอดไป 
            มีการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ หรือเพิม่มูลค่าเพิม่จากฐานทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีความโดเด่น
และสอดคล้องกบับริบทของชุมชน 
                    งานจกัสานกระจูด เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถ่ายทอดมาแต่รุ่นปู่ ยา่ตายาย ช่วยเหลือเก้ือกลูกนัใน
การท ามาหากิน สร้างรายได ้ สร้างความเขม็แขง็ใหก้บัชุมชน แต่ส่ิงเหล่าน้ีก าลงัจะเลือนหายไป หากผูน้ า
ทอ้งถ่ินหรือคนในชุมชนขาดความส านึก ไม่เห็นคุณค่าและความส าคญั ปัจจุบนัเหลือเพียงคนท่ียงัท างานจกั
สาน คนท่ีท างานเก่ียวกบักระจูดเพียงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัคนทั้งชุมชน เด็ก ๆ รุ่นลูกหลานบางคนไม่รู้จกั
กระจูด ไม่รู้จกัการจกัสาน เหลือเพียงคนชราในชุมชนท่ียงัท ากนัไม่ก่ีครัวเรือน 
 งบประมาณท่ีไดรั้บจากหน่วยงานราชการเพื่อการสร้างสรรคแ์ละพฒันา ผูน้ าชุมชนควรน ามาใช้
เพื่อจกัสรรและอนุรักษง์านจกัสานกระจูดใหม้ากกวา่น้ี จกัการเรียนรู้และการอบรม ปลูกจิตส านึกใหก้บั
เยาวชนรุ่นหลงั เพื่อส่ิงท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ีไดอ้ยูคู่่กบัชุมชนต่อไป “จะมีประโยชน์อะไร หากมีทุ่งกระจูดหลาย
ร้อยไร่ แต่ไม่สามารถร้อยใจคนในชุมชนไวด้ว้ยกนั” 

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน 
๑) การมีส่วนร่วมในข้ันตอนต่างๆของการพฒันาวสิาหกจิชุมชน 

       - ร่วมคิดและก าหนดวสิัยทศัน์ 
        - ร่วมการวเิคราะห์ วางแผน และรวมกลุ่มกนัท ากิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาของตนเอง 
                 - การร่วมตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรม ทั้งดา้นธุรกิจและดา้นสังคม  
       - ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงาน 
                - ร่วมรับผดิชอบต่อผลการกระท า รับประโยชน์ร่วมกนั 

๒) การมีส่วนร่วมในการพฒันาสมาชิก 
        - ร่วมกนัคิด เสนอความเห็นในการหาความรู้เพื่อพฒันาตนของสมาชิก 



          - ร่วมกนัวางแผนก าหนดแนวทางการพฒันาตนเองของสมาชิก 
       - ร่วมกนัสนบัสนุนใหส้มาชิกไดรั้บการพฒันาตนเองตามแนวทางท่ีก าหนด 

 

 

 

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกจิของสถาบัน 
 

     -  กิจกรรมมีความหลากหลาย เช่ือมโยงเก้ือกลูกนั ส่งผลใหเ้กิดการลดความเส่ียงในการประกอบการ 
     -  สมาชิกและชุมชน มีสวสัดิการอยา่งเป็นระบบ 
     -  สมาชิกมีรายไดเ้พิ่มข้ึนหรือมีรายจ่ายลดลง 
     -  หน้ีของสมาชิกไม่เพิ่มข้ึน หรือสามาถบริหารจดัการหน้ีสินได ้
     -  สมาชิกและกลุ่มมีเงินออม 
    -   กลุ่มมีเงินทุนส ารองส าหรับประกอบการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
    -   กิจการมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง หรือมีสมาชิกเพิ่มข้ึน 
    -   มีการเตรียมการเพื่อสืบทอดกิจการในอนาคต 
 

การท ากจิกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    -   มีการจดักระบวนการเพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการเสียสละช่วยเหลือเก้ือกลู อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มแก่สมาชิก 
    -   มีกระบวนการผลิตและบริการของกลุ่มไม่ท าลายทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
    -   มีการส่งเสริมรักษา หรือมีความใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม (เช่น การคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใช่ใหม่ ท า
แก๊สชีวภาพ การบ าบดัน ้าเสีย ฯลฯ) 
    -   มีการท ากิจกรรมดา้นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 
    -   มีการยอมรับของชุมชน โดยมีบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใชส้มาชิกวสิาหกิจชุมชนใหก้ารรับรอง เช่น พระสงฆ ์ครู 
ผูน้  าทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีของรัฐ(หน่วยงานอ่ืนท่ีไม่ใช่เกษตรต าบล)หรือ ชาวบา้นทัว่ไป 
 

ความเข้มแข็งของชุมชน 



1. การบริหารจดัการท่ีดีของคณะกรรมการ/สมาชิกจากการประชุมทุกวนัท่ี 24 ของเดือน ทั้ง
กรรมการบริหารและสมาชิกจะบริหารกนัเอง ช่วยกนัคิดหามติสรุป  มีการร่างกฎระเบียบขอ้บงัคบั
กลุ่ม  สามารถบงัคบัใชไ้ดต้ลอดไป จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 

2. การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน  
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจกัสานกระจูดเร่ิมจากใครท าคนแรก สมยัไหนไม่ปรากฏ แต่

ชาวบา้นห้วยลึกไดมี้การสืบสานการท ามารุ่นต่อรุ่น  เป็นมรดกท่ีบรรพบุรุษให้มาและสืบทอดต่อ ๆ กนัมา
จนถึงทุกวนัน้ี ปัจจุบนัโรงเรียนในต าบลท่าสะทอ้นและโรงเรียนในพื้นท่ีใกลเ้คียง คือ อ าเภอบา้นนาเดิม ได้
บรรจุการจกัสานกระจูดเป็นหลกัสูตรของโรงเรียน  โดยให้สมาชิกของกลุ่มจกัสานกระจูดเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดใหก้บัเด็ก ๆ ในโรงเรียน  ซ่ึงเป็นการด ารงไวซ่ึ้งภูมิปัญญาของการจกัสานกระจูดของชาวบา้นต าบล
ท่าสะทอ้นใหสื้บต่อไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลานสืบต่อไป 

ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

งานจกัสานกระจูด เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีถ่ายทอดกนัมาแต่รุ่นปู่ ยา ตายาย ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัใน
การท ามาหากิน สร้างรายได ้ สร้างความเขม้แข็งให้กบัชุมชน แต่ส่ิงเหล่าน้ีก าลงัจะเลือนหายไป หากผูน้ า
ทอ้งถ่ินหรือคนในชุมชนขาดความส านึก ไม่เห็นคุณค่าและความส าคญั ปัจจุบนัเหลือเพียงคนท่ียงัท างานจกั
สาน คนท่ีท างานเก่ียวกบักระจูดเพียงนอ้ยนิด เม่ือเทียบกบัคนทั้งชุมชนเด็ก ๆ รุ่นลูกรุ่นหลานบางคนไม่รู้จกั
กระจูด รู้จกัส่ิงของเทคโนโลยใีหม่ ๆ เหลือเพียงคนชราในชุมชนท่ียงัท ากนัไม่ก่ีครัวเรือน 

งบประมาณท่ีไดรั้บจากหน่วยงานราชการเพื่อสร้างสรรคแ์ละพฒันา  ผูน้  าชุมชนควรน ามาใช้เพื่อ
จดัสรรและอนุรักษ์งานจกัสานกระจูดให้มากกวา่น้ีจดัการเรียนรู้และศึกษาปลูกจิตส านึกให้กบัเยาวชนรุ่น
หลงัให้มากกว่าน้ีเพื่อส่ิงท่ีมีคุณค่าเหล่าน้ีจะไดอ้ยู่คู่กบัชุมชนต่อไป “จะมีประโยชน์อะไร หากมีทุ่งกระจูด
หลายร้อยไร่ แต่ไม่สามารถร้อยใจคนในชุมชนไวด้ว้ยกนั” 

3. การบริหารจดัการเพื่อส่วนรวม  ประโยชน์ต่อชุมชน  จากการท่ีชุมชนมีวตัถุดิบคือกระจูดเป็น
ทรัพยากรเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม่ตอ้งซ้ือหา เม่ือทางกลุ่มมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ ไดรั้บการส่งเสริมจาก
ทางราชการ สินคา้ขายไดมี้ราคา  สมาชิกกลุ่มจากท่ีเร่ิมก่อตั้งเม่ือปี 2538 จ านวน 12 คน ปัจจุบนัเพิ่มข้ึนเป็น 
57 คน มีรายไดเ้ฉล่ีย 3,000 – 8,000 บาท/คน/เดือน ปัจจุบนัสินคา้มีการจ าหน่ายไปยงัต่างประเทศดว้ย  ท าให้
รายไดเ้พิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 

จกัสานกระจูด เป็นสินคา้หัตถกรรมท่ีใชภู้มิปัญญาของคนในชุมชนท่ีน าวชัพืชจากหนองน ้ ามาใช้
ประโยชน์  เสริมเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชน  เร่ืองราวของภูมิปัญญาเหล่าน้ีจะมีการแสดงต านานของผลิตภณัฑ์
ไว ้ ณ ท่ีท าการกลุ่มจกัสานกระจูด  ท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้เยี่ยมชม  ต านานและการสาธิตการผลิต และมี      
ส่วนร่วมในการจกัสานไดต้ลอดเวลา 

4. การช่วยเหลือเก้ือกลูกนัของคนในชุมชน 



-  จะเห็นวา่  หมู่ 6 ต.ท่าสะทอ้น  ชุมชนประกวดไดอ้นัดบั 1 ของจงัหวดั ชุมชนพึ่งพาตนเองได ้
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีการประชุม/ดูงาน  ขอใหแ้จง้ถา้สมาชิกไม่ติดภารกิจ  ก็จะมาช่วยบริการสม ่าเสมอ 

-  ขั้นตอนการผลิต มีการแบ่งหนา้ท่ีกนัท า ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 1.  ผลดีต่อส่ิงแวดล้อม    
 เราน ากระจูดมาใชป้ระโยชน์ไม่ปล่อยใหย้อ่ยสลายโดยเปล่าประโยชน์  นอกจากน้ีการท าชุมชนเกิด
รายไดจ้ากการน าตน้กระจูดมาใช้ท าให้เกิดความห่วงแหนในทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ มีการช่วยกนัดูแล
รักษาทรัพยากรใหค้งอยูต่ลอดไป  ท าใหส่้งผลไปถึงส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดรั้บการดูแลรักษาต่อไปดว้ย 
 2.  ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอ้ม  สภาพภูมิประเทศของบา้นห้วยลึก มีพรุ
ขนาดใหญ่ มีเน้ือท่ีกว่าหน่ึงพนัไร่ และมีตน้กระจูดเป็นจ านวนมาก  ส่วนหน่ึงก็ถอนข้ึนมาจกัสานกระจูด  
ส่วนหน่ึงก็จะข้ึนมาทดแทนตามธรรมชาติ  และใชก้นัไม่มีวนัหมดเป็นการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ  
และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มไม่ใหเ้ส่ือมโทรมและยอ่ยสลายไปอยา่งไร้คุณค่า  
สถานทีจ่ าหน่ายผลติภัณฑ์ 

 

1. ท่ีท  าการกลุ่มฯ  บา้นเลขท่ี 31/1 หมู่ 6 บา้นห้วยลึก ต.ท่าสะทอ้น 

2. ร้านขายของฝาก ศาลากลางจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

3. ร้านขายของฝาก ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

4. CO-OP จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

5. Kajood Shop จตุจกัรพลาซ่า โซน  C ซอย 4 หอ้ง 51  
6. งานแสดงสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชน ท่ีหน่วยงานราชการต่าง ๆ จดัข้ึน 

 
สถานทีต่ิดต่อ 
 วสิาหกิจชุมชนหตัถกรรมจกัสานกระจูดบา้นหว้ยลึก 
 เลขท่ี 31/1 หมู่ 6 ต.ท่าสะทอ้น อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 
 โทร./แฟ็กซ์.  077-294-008, 081-892-4677, 089-926-1175 
 www.kajood.com 

 E-mail : kajood_surat@yahoo.com 

 

 

 

http://www.kajood.com/
mailto:kajood_surat@yahoo.com
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