
โครงการชุมชนคนออมเงินประจ าปี 2562 

โครงการ  “ชุมชนคนออมเงนิ ประจ าปี 2562” 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออม  รู้จักจัดการบริหารเงิน 
 ให้เกิดการออมเพื่อผลประโยชนท์ี่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
 รู้จักการวางแผนในการใช้จ่ายเงนิ  และจัดสรรปันส่วนการจ่ายเงนิ 
 ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  
 
เป้าหมาย/ 1.  เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนัก ใหคุ้ณค่า  และสร้างวินัยการออมอย่างมีแบบแผน 
วัตถุประสงค์ 2.  เพื่อให้สมาชิกมีช่องทางและมีทางเลือกในการออมมากขึ้น 
 3.  เพื่อเป็นแบบอย่าง  และจูงใจให้สมาชิกสนใจการออมเพิ่มขึ้น 
 4.  ส่งเสริมให้สมาชิกลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย  จ าเป็น/ต้องการ (โดยเฉพาะสมาชิกที่มีหนี้สิน                                 
                                    ควรแบง่เงินส่วนหนึง่ไว้เพือ่การออมเงิน) 
 5.  เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิก  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ฯ และการจัดการ                               
                              ด้านการออมเงินอย่างเป็นรปูธรรม 
 6.  เพื่อใช้ช่องทางผ่านกลุ่มสมาชิก  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการอื่น ๆ ของสหกรณ์ฯ  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.  สมาชิกไดอ้อมเงิน และมีความเข้าใจ  ตระหนักในเรื่องการออมมากยิ่งขึ้น 

 2.  สมาชิกชุมชนมีช่องทางการออมที่หลากหลายมากขึ้น 
 3.  คนออมเงนิไดล้ดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลง  และเกิดการออมมากขึ้นและต่อเนื่อง 
 4.  สร้างเครือข่ายเชือ่มโยง  และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสหกรณ์ฯ และสมาชิก  และ 
             ระหว่างสมาชิกคนออมเงินด้วยกัน 
 

กิจกรรมชุมชนคนออมเงิน   ด าเนินการดังนี ้
1. สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการชุมชนคนออมเงิน  ให้หวัหน้าชุมชนคนออมเงินเป็นผู้รบัผิดชอบหาสมาชกิ  รวมกลุ่มกัน

ให้ได้ต้ังแต่ 8 คนขึ้นไป  โดยสมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนต้องเปิดบัญชีเงินฝากทุกคน   
2. รูปแบบการด าเนินการ ดังนี ้

2.1 ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ประเภททรพัย์ประดู ่ โดยฝากเป็นรายเดือน  เท่ากันทุกเดือน  เดือนละไม่ต่ ากว่า            
500  บาท  เปน็เวลา 24 เดือน   

2.2 กรณีสมาชิกมีบัญชีเงินฝากทรัพยป์ระดู่อยู่แล้ว  ให้ฝากเงินกบัสหกรณ์ฯ เป็นประเภทอื่น  โดยฝากเป็น         
รายเดือน  เดือนละไม่ต่ ากว่า 500 บาท  เป็นเวลา 24 เดือน  และอนุญาตให้ฝากเงนิล่วงหน้าได้ไม่เกิน                 
2 เดือน 

2.3 กรณีคู่สมรสของสมาชิกมีบัญชเีงนิฝากประเภททรัพย์ประดู่อยู่แลว้  สมาชิกสามารถฝากเงินประเภท               
ทรัพย์ประดู่ได้อีก 1 บัญชี   แต่จะมีบัญชีเงินฝากที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นี้เพียงบัญชเีดียว  หรือ           
สมาชิกจะฝากเงินกับสหกรณ์ฯ เป็นประเภทอื่นได้ 

2.4 ไม่สามารถถอนเงินฝากบญัชีดังกล่าวได้  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  เว้นแต่ ไดล้าออกจากกลุ่ม และได้รับอนญุาตแล้ว                              
2.5 จ านวนเงนิฝากของสมาชิกที่ลาออกจากกลุ่มแล้ว  จะไม่นับรวมเงนิฝากเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
2.6 การฝากเงนิเข้าบญัชีที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถท าได้ 2 วิธี 

(1) กรณเีป็นบญัชีเงินฝากทรัพย์ประดู ่ ให้หักจากบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ 
(2) กรณเีป็นบญัชีเงินฝากประเภทอื่น ให้หักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือหักจากบัญชีเงินฝากออมทรพัย์ 
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3. การฝากเงนิของสมาชิกในกลุ่มจะต้องเริ่มต้นและส้ินสุดการฝาก  ตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร   
4. หัวหน้าชุมชนคนออมเงนิ ต้องเปน็ผู้ตรวจสอบการฝากเงินภายในกลุ่มตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  ส าหรับสมาชิก              

ที่ผิดนัดการฝากในแต่ละเดือนใหฝ้ากชดเชยในเดือนถัดไปได้  แตท่ั้งนี้ สมาชิกมีสิทธิผิดนัดการฝากเงินรายเดือนได้ไม่เกิน 2 เดือน
(ในรอบ 24  เดือน) หากเกินจากที่ก าหนด  ให้ลาออกจากกลุ่ม   

5. กรณีที่กลุ่มใดมีสมาชิกลาออกจากกลุ่ม  ให้หัวหน้าชุมชนคนออมเงินแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร  

6. เม่ือสิ้นสุดโครงการ  จ านวนเงินฝากรวมของสมาชิกเดิม  รวมกับจ านวนเงินฝากของสมาชิกทีเ่ข้าใหม่  จะต้องมี 
ยอดเงินฝากไม่น้อยกว่า 240,000 บาท  และจะต้องมีสมาชิกในชุมชนไม่น้อยกว่า 60% ของสมาชิกเริ่มต้น (ทศนิยมตั้งแต่ 0.50 
ขึ้นไป ปัดขึ้นเป็น 1 คน) 

7. กรณีกลุ่มใดมีสมาชิกลาออกจากกลุ่ม  ให้ด าเนินการดังนี ้
7.1 เม่ือค านวณแลว้จ านวนเงินไม่ครบ 240,000  บาท   

(1)  ให้หัวหน้าชุมชนหาสมาชิกเพิ่ม  และด าเนินการดังนี ้
(1.1)  ให้ฝากเงินประเภทอื่นรายเดือนต่อไปขั้นต่ า 1,000 บาท  โดยต้องครบก าหนดพร้อมกับสมาชิก  

      ในกลุ่ม 
  (1.2)  กรณีที่รวมเงินฝากเพิ่มรายเดือน ตาม (1) กับเงินฝากของสมาชิกในกลุ่มทุกคนแลว้                        

    ณ วันครบก าหนด เงินฝากยงัไม่ครบ 240,000 บาท  ให้ฝากเงนิเพิ่มในส่วนที่ยังขาดทั้งหมด                 
      ในวันท่ีเข้าร่วมโครงการ   

(2) ให้สมาชิกเดิมแจ้งความประสงค์  จะเพิ่มยอดเงินฝากรายเดือนใหม่  กรณีบัญชีเดิมไม่ใชเ่งินฝาก                    
ประเภททรัพย์ประดู่  หรือขอฝากเพิ่มอีกหนึ่งบญัชี เปน็ประเภทอื่นก็ได ้

7.2 กรณีกลุ่มใดมีสมาชิกลาออกจากกลุ่ม  และมีสมาชิกในชุมชนคงเหลือน้อยกว่า 60%  ของสมาชิกเริ่มต้น               
แต่มีจ านวนเงนิฝากรวมตั้งแต่ 240,000 บาทขึ้นไป  ให้ด าเนนิการหาสมาชิกเพิ่มและฝากเงินประเภทอื่นใน
วันเดียวกับวนัที่สมาชิกลาออก ขัน้ต่ า 100 บาท/เดือน  ทั้งนี้ กรณีมีการฝากเงนิเพิ่ม  จะไม่นับรวมเป็น                
เงินฝากของกลุ่ม 

8. ชุมชนคนออมเงินกลุ่มใดด าเนินการครบตามเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด  ให้ได้รับเงินค่าสมนาคุณดังนี้  
8.1 กรณีสมาชิกเข้ารว่มไม่เกิน  3  กลุ่ม  

(1) ค่าสมนาคุณชุมชนคนออมเงนิ  กลุ่มละ  2,000  บาท 
  (2) ค่าสมนาคุณหัวหน้าชุมชนคนออมเงิน คนละ 300 บาท  

8.2 กรณีสมาชิกเข้ารว่ม ต้ังแต่ 4 กลุม่ขึ้นไป  
(1) ค่าสมนาคุณชุมชนคนออมเงนิ  กลุ่มละ  2,000  บาท 

  (2) ค่าสมนาคุณหัวหน้าชุมชนคนออมเงิน  คนละ 300 บาท 
 (3) ค่าสมนาคุณส าหรบักลุ่มที่มียอดรวมเงินฝากมากที่สุด  เป็นเงนิ  2,000  บาท  
 (4) ค่าสมนาคุณส าหรบักลุ่มที่มียอดรวมเงินฝากมากเป็นล าดับที่ 2  เป็นเงิน  500  บาท 
8.3 กลุ่มชุมชนคนออมท่ีมีสมาชิกขั้นต่ า 8 ราย  และมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่า 240,000 บาท                             

กรณีหาสมาชิกไดเ้พิ่มขึ้นจะได้รับโบนัสพิเศษเพิ่ม รายละ 100 บาท  สูงสุดไม่เกิน 500 บาท/กลุ่ม 
ตัวอย่าง 1 : กลุ่ม นาย ก. มีสมาชิกในกลุ่ม  8 ราย  มีเงินฝากรวม  240,000 บาท  หาก นาย ก. หาสมาชิกมาเพ่ิมได้อีก 6 ราย  รวมสมาชิก
ในกลุ่มท้ังหมด 14 ราย กลุ่มของ นาย ก. จะได้รับโบนัสเพิ่มพิเศษ 500 บาท (รายละ 100 บาท  สูงสุดไม่เกิน 500 บาท) 
ตัวอย่าง 2 :  กลุ่ม นาย ข. มีสมาชิกในกลุ่ม 10 ราย  มีเงินฝาก 245,000 บาท  หาก นาย ข. หาสมาชิกเพิ่มได้อีก 2 ราย รวมสมาชิกในกลุ่ม
ท้ังหมด 12 กลุ่ม นาย ข. จะได้รับโบนัสเพ่ิมพิเศษ 200 บาท 
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8.4 กรณีที่มีสมาชิกในชุมชนคนออมเงินคงเหลือน้อยกว่า 60%  กลุ่มชุมชนคนออมเงินนัน้ จะไม่มีสิทธิได้รับ 
  รางวัลค่าสมนาคณุส าหรับกลุ่มที่มีเงินฝากมากที่สุด และ ล าดับที่ 2  แต่ให้ได้รับค่าสมนาคุณดังนี้   

(1) ค่าสมนาคุณชุมชนคนออมเงนิ  กลุ่มละ  1,000  บาท 
  (2) ค่าสมนาคุณหัวหน้าชุมชนคนออมเงิน คนละ 300 บาท  

9. เม่ือสิ้นสุดโครงการ สมาชิกชุมชนคนออมเงิน สามารถด าเนินการได้ดังนี ้
9.1  น าฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ  หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์วนัเกิด   
9.2  ซ้ือหุ้นเพิ่มได้ไม่เกิน  50% ของต้นเงินฝากทัง้หมด  ไม่รวมดอกเบี้ย 
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถด าเนินการตามข้อ 9.1 และข้อ 9.2  ได้ทัง้ 2 ข้อ  หรือข้อใดข้อหนึ่งกไ็ด้  โดยต้องด าเนินการ 

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  1  เดือนนับตั้งแตว่ันที่เงินฝากครบก าหนด ตามเงื่อนไขของโครงการฯ  
 10.  เปิดรบัชุมชนคนออมเงิน  ตัง้แต่วันที ่ 28  สิงหาคม  2562 – วันที่  12  มกราคม  2563  เท่านั้น 

11. ส าหรับเงือ่นไขอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงิน   
12. กรณีที่มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด  ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 

และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิน้สุด 
 
    


