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ประวัติความเป็ นมาของโครงการ
เนื่องจากองค์กรคริ สตจักรนทีธรรม ได้ตระหนักถึงปั ญหาความเดือดร้อนในเรื่ องเศรษฐกิจของ
สมาชิก จึงเริ่ มต้นรวมกลุ่มก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์คริ สตจักรขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 มีสมาชิกเริ่ มแรก 72 คน
มีเงินสะสมค่าหุ น้ 4,020 บาท จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั นี้ มีสมาชิกจานวน 214 คนมีเงินสะสมค่าหุ น้
853,480 บาท ซึ่ งเป็ นขั้นแรกในการพัฒนาโครงการเศรษฐกิจชุมชน และต่อมาประเทศไทยได้ประสบ
ปั ญหาภาวะวิกฤตทางเศษรษฐกิจที่ตกต่าอย่างรุ นแรง และต่อเนื่ องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 กระทัง่ ปี พ.ศ.
2541 สถานการณ์ยงั คงทวีความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้นเรื่ อย ๆ มีผลกระทบตามมามากมาย คนว่างงานเพิ่มขึ้น
รายได้ของครอบครัวไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ดังนั้นในปลายปี พ.ศ. 2539 คริ สตจักรนที
ธรรมซึ่ งเป็ นสถาบันชุมชน (ศาสนาคริ สต์) ตระหนักถึงการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจที่กาลังตกต่า เพื่อ
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เปลี่ยนวิกฤตให้เป็ นโอกาส พลิกฟื้ นเศรษฐกิจที่ย่าแย่ให้เป็ นเศรษฐกิจเพียงพอ โดยรวมกลุ่มสมาชิก
องค์กรจัดตั้งร้านค้าสตรี คริ สตจักรกลุ่มทาเกลือเสริ มไอโอดีน กลุ่มปลูกเสื่ อกก (เสื่ อไตหย่า) และ
ท้ายสุ ดได้จดั ตั้งกลุ่มเกษตรผสมผสาน โดยใช้ชื่อว่า “โครงการเศรษฐกิจชุมชน” โดยมุ่งเน้นให้สมาชิก
องค์กรเป็ นชุมชนเข้มแข็งมีการสะสมเงินช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนส่ งเสริ มให้ชุมชนประกอบ
อาชีพที่สุจริ ตมีรายได้เพียงพอ มีสินค้าที่มีคุณภาพราคายุติธรรม จัดบริ การจาหน่ายให้แก่สมาชิกและ
ชุมชน
ปัญหาหลัก 3 ประการ ที่เป็ นรากฐานของการจัดทาโครงการ
1. ปัญหาความยากจน สาเหตุจากขาดงบประมาณในการลงทุนดาเนินการประกอบอาชีพจึง
ทางานด้านรับจ้างทัว่ ไปทาให้มีรายได้ไม่แน่นอน ไม่พอกับรายจ่ายในภาวะค่าครองชี พที่สูงขึ้น
2. ปั ญหาคนว่างงาน สาเหตุมาจากคนในชุมชนส่ วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทางานทัว่ ไป แต่
เนื่องจากปั ญหาเศรษฐกิจตกต่า จึงทาให้ไม่มีการจ้างงาน ทาให้เกิดปั ญหาคนว่างงานขึ้น
3. ปั ญหาโรคเอดส์ เป็ นปั ญหาที่มีผลกระทบต่อผูป้ ่ วย ครอบครัว ผูต้ ิดเชื้ อ เด็กกาพร้า ผูส้ ู งอายุ
บุคคลเหล่านี้จึงต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ ของโครงการเศรษฐกิจชุมชน
1. เพื่อแก้ไขปั ญหาด้านเศรษฐกิจที่กาลังตกต่า โดยจัดให้มีทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกลุ่มมีทุน
ดาเนินการ ประกอบอาชีพ
2. เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการทาเกษตรแบบผสมผสานเกิดรายได้เพียงพอกับรายจ่ายใน
ครอบครัวในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจและปั ญหาผลกระทบจากโรคเอดส์

ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับจากโครงการ
1. โครงการเศรษฐกิจชุมชนจะสามารถแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจและผูม้ ีรายได้นอ้ ย โดยมีทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่แน่นอน
2. โครงการเศรษฐกิจชุมชน จะสามารถแก้ไขคนว่างงานให้มีงานทาได้
3. ชุมชนจะมีส่วนร่ วมในแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจและปัญหาผลกระทบจากโรคเอดส์

โครงการเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้ วย 5 กิจกรรมย่ อยดังนี้
1. กลุ่มออมทรัพย์คริ สตจักรนทีธรรม
2. กลุ่มร้านค้าสตรี คริ สตจักรนทีธรรม
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3. กลุ่มเสื่ อกก (เสื่ อไตหย่า)
4. กลุ่มทาเกลือเสริ มไอโอดีน
5. กลุ่มเกษตรผสมผสาน (เช่นทาเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทาสวนผัก)

ข้ อมูลทีส่ าคัญและลักษณะชีวติ ความเป็ นอยู่ของคนในชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมายโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน
สมาชิกโครงการอยูใ่ นพื้นที่ หมู่ 6 และหมู่ 10 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ. เชียงราย มีจานวน
ครอบครัว 389 ครอบครัว มีจานวนประชากร 1,624 คน เป็ นชาย 752 คน หญิง 872 คน
อาชีพ
1. รับจ้างทัว่ ไป 300 ครอบครัว
2. ทาการเกษตร 59 ครอบครัว
3. ค้าขาย 30 ครอบครัว

กลุ่มทีไ่ ด้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ และปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน มี 1,301 คน ดังนี้
คนว่างงาน 195 คน เป็ นชาย 20 คน หญิง 175 คน
ผูม้ ีรายได้นอ้ ย 756 เป็ นชาย 450 คน หญิง 306 คน
ผูป้ ่ วยเอดส์ ผูต้ ิดเชื้ อ ผูส้ ู งอายุ เด็ก เยาวชน 350 คน เป็ นชาย 150 คน หญิง 200 คน

กลุ่มเป้ าหมายและผู้ได้ รับผลประโยชน์ จากโครงการมีจานวน 252 คน
คนว่างงาน 85 คน
ผูม้ ีรายได้นอ้ ย 35 คน
ผูห้ ญิง 50 คน
ผูร้ ับผลกระทบจากปั ญหาเอดส์ (เด็ก ผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วย ผูต้ ิดเชื้อ สมาชิกชุมชน) 82 คน
เนื่องจากทางคริ สตจักรได้ประสานงานกับทางธนาคารออมสิ นสาขาแม่สายจังหวัดเชียงรายได้
ดาเนินการเสนอโครงการ “การก่อสร้างอาคารสานักงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน” โดยขอรับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนชุมชน ธนาคารออมสิ น ซึ่งทางคริ สตจักรได้นาเสนอโครงการ
พร้อมทั้งแบบแปลนการก่อสร้าง ผ่านไปยังธนาคารออมสิ น และทางธนาคารออมสิ นได้นาโครงการส่ ง
สานักงานใหญ่เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ในแบบแปลนการก่อสร้างอาคารนั้น เป็ นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 9.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร มีพ้นื ที่
ใช้สอยทั้งหมด 277.50 ตารางเมตร
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ชั้นล่าง ประกอบด้วย สานักงานออมทรัพย์คริ สตจักรนทีธรรม ร้านค้าสตรี คริ สตจักรนทีธรรม
ที่เก็บเกลือเสริ มไอโอดีนและที่เก็บเสื่ อกก
ชั้นบนประกอบด้วย ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องทางานในโครงการธารน้ าใจต้านภัยเอดส์ 1 ห้อง
งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด จานวนเงิน 1,112, 037 บาท
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนชุมชน 1,000,000 บาท
จากคริ สตจักรสมทบค่าแรงงาน 112,037 บาท
จากการที่องค์กรคริ สตจักรนทีธรรม ได้ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สานักงาน
กองทุนเพื่อสังคมนั้น ทางฝ่ ายส่ งเสริ มและเผยแพร่ สานักงานกองทุนเพื่อสังคมได้รับโครงการเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยูใ่ นขั้นตอนของการดาเนินการ ทางฝ่ ายส่ งเสริ มฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้
ทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่การเปิ ดรับโครงการ และในขณะเดียวกันทางกิจกรรมย่อยกลุ่มออมทรัพย์
คริ สตจักรนทีธรรม ได้ดาเนิ นการขอกูย้ มื เงินจากธนาคารออมสิ น โครงการสิ นเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (ส.
พ.ช.) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี จานวน 500,000 บาท เพื่อใช้ในการดาเนินการกิจกรรมย่อย เช่น
กลุ่มร้านค้าสตรี คริ สตจักรฯ กลุ่มเกลือเสริ มไอโอดีน กลุ่มเสื่ อกก กลุ่มเกษตรผสมผสาน ซึ่ งยังอยูใ่ น
ขั้นตอนพิจารณาของธนาคารออมสิ น คาดว่าคงจะทราบผลในเร็ ว ๆ นี้
จากการดาเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ผา่ นมาได้รับการสนับสนุน ความร่ วมมือร่ วมแรง
ทั้งแรงกาย แรงใจและสติปัญญา จากสมาชิกคริ สตจักรนทีธรรมทุกท่าน เป็ นผลแห่ งการถวายเกียรติยศ
แด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา และยังได้มีส่วนร่ วมรับใช้สังคม ชุมชน จึงขอให้สมาชิกคริ สตจักรทุกท่าน
ได้อธิ ษฐานเผื่อ เพื่อให้โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานนี้ได้สาเร็ จอีกทั้งจะเป็ นโครงการนาร่ องหรื อ
โครงการตัวอย่างชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

จากผลการดาเนินงานกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ ฯ ปี 2541
มีกาไรสุ ทธิ เป็ นจานวนเงิน 74,605.48 บาท ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ตามวัตถุประสงค์
1.1 เป็ นเงินสนับสนุนโครงการคริ สตจักรเลี้ยงตนเอง 10.06% เป็ นเงิน 7,500 บาท
1.2 เป็ นเงินทุนสารอง 5 % เป็ นเงิน 3,730.48 บาท
2. กาไรสุ ทธิ เหลือจากการจัดสรรข้อ 1 84.94% เป็ นเงิน 63,375 บาท ได้จดั สรรดังนี้
2.1 เป็ นเงินสวัสดิการเสี ยชีวิต 6.70 % เป็ นเงิน 5,000 บาท ได้จดั สรรดังนี้
2.2 เป็ นเงินทุนขยายงาน 5.36 % เป็ นเงิน 4,000 บาท
2.3 เป็ นเงินสนับสนุ นโครงการธารน้ าใจต้านภัยเอดส์ 4.40% เป็ นเงิน 3,286 บาท
2.4 เป็ นเงินปั นผลตามหุ ้น 68.48 % เป็ นเงิน 51,089 บาท
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ส่ วนผลการดาเนินงานร้ านค้ าสตรี คริสตจักรนทีธรรม ปี 2541
มีกาไร สุ ทธิ 21,169 บาท ได้จดั สรรดังนี้
1. จัดตามวัตถุประสงค์ของร้านค้า
1.1 สนับสนุนโครงการคริ สตจักรเลี้ยงตนเอง 10.50 % เป็ นเงิน 2,221 บาท
2. กาไรที่เหลือจากข้อ 1
2.1 เป็ นเงินสนับสนุ นผูจ้ ดั ซื้ อ – จาหน่ายสิ นค้าในร้าน 27% เป็ นเงิน 5,716 บาท
2.2 เป็ นเงินสนับสนุ นโครงการธารน้ าใจต้านภัยเอดส์ 3.30% เป็ นเงิน 700 บาท
2.3 เป็ นเงินสนับสนุ นค่าไฟฟ้ า โบสถ์ 2.83% เป็ นเงิน 600 บาท
2.4 เป็ นเงินปั นผลตามหุ ้น 56.37 % เป็ นเงิน 11,952 บาท
และทุก ๆ ต้นเดือนร้านค้าจะฝากเงินในบัญชีสะสมเงินออมทรัพย์ ให้กบั กลุ่มออมทรัพย์
คริ สตจักรนทีธรรม จนถึงเวลานี้มีเงินสะสมอยูร่ วม 8,400 บาท
ส่ วนกิจกรรมเสื่ อกก เกลือเสริ มไอโอดีน เกษตรผสมผสาน ยังอยูใ่ นขั้นดาเนิ นการคาดว่าสิ้ นปี
2542 คงจะทราบผลการดาเนินงาน

ที่มา : ข่าวคริ สตจักร สภาคริ สตจักรในประเทศไทย, ปี ที่ 68 ฉบับที่ 589 กรกฎาคม 1999, หน้า 45-47.
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