




ค ำน ำ

คู่มือหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต จัดท ำขึ้น

เพื่อใช้ประกอบกำรเรียนหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อกำรผลิต 

โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต โดยมีเน้ือหำท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับ

สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนมีควำมเหมำะสมส ำหรับใช้เป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำน

กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อกำรผลิต แก่คณะกรรมกำรและสมำชิกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อกำรผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตมีกำรบริหำรจัดกำร

ท่ีมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำล

กรมกำรพัฒนำชุมชนหวังเป็นอย่ำงยิ่ งว่ำคู่ มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์

แก่คณะกรรมกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตและสมำชิก ตลอดจนผู้ท่ีสนใจสำมำรถ     

ใช้เป็นคู่มือแนวทำงปฏิบัติงำนและพัฒนำกลุ่มของตนให้มีกำรบริหำรจัดกำรท่ีมี

ประสิทธิภำพ และประสบควำมส ำเร็จต่อไป

กรมกำรพัฒนำชุมชน

มกรำคม  2563



เรื่อง

หน้ำ

1. ควำมเป็นมำของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 1

2. หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 4

3. เน้ือหำประกอบหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 6

4. เอกสำรประกอบกำรเรียนหลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 18

5. เน้ือหำหมวดวิชำกำรพัฒนำกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตสู่ควำมเข้มแข็ง (วิชำบังคับ) 62

- วิชำกำรประเมินศักยภำพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตตำมหลักธรรมำภิบำล 63

- วิชำกำรบริหำรโครงกำร บริหำรสัญญำ และบริหำรหน้ี 81

- วิชำกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงินและกำรออมเชิงคุณภำพ 103

6. กรณีศึกษำกิจกรรมเครือข่ำย (ธุรกิจชุมชน) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต                      110

สำรบัญ



1

กรมการพัฒนาชุมชนพิจารณาคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี 

มีความเข้มแข็งมีอาคารสถานท่ีเหมาะสม/ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางสะดวก 

มีกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) คณะกรรมการมีความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เม่ือปี พ.ศ. 2554 เดิมใช้ช่ือว่า “ศูนย์ศึกษาและพัฒนา

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” จัดตั้งภาคละ 1 แห่ง รวม 4 แห่ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 จัดตั้งเพิ่มภาคละ 

1 แห่ง รวม 4 แห่ง และรวมท้ังประเทศ 8 แห่ง โดยได้เปลี่ยนช่ือเป็น “โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” 

แนวคิด

โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน” 

โดยเพิ่มบทบาทให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตท่ีบริหารจัดการดี มีความเข้มแข็ง ท าหน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอด

องค์ความรู้และประสบการณด์้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตท่ีมีการบริหารจัดการยังไม่เข้มแข็ง และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ

ระหว่างคณะกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อน าองค์ความรู้ หรือประสบการณ์ทีไ่ด้รับไปพัฒนา

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของตนเองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ที่ตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ภาคเหนือ

1.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปัญจะพัฒนา ต าบลแม่สาว อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

2.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี  ต าบลเนินปอ อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ภาคใต้

1.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองมะค่า  ต าบลหนองตาแต้ม อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาคกลาง

1.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขอนขว้าง ต าบลดงขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

2.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองผักนาก ต าบลหนองผักนาก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโจด ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ความเปน็มาของโรงเรยีนกลุม่ออมทรพัยเ์พื่อการผลติ
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โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี

1. ท่ีปรึกษา มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ และการฝึกอบรม

2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย

1) ผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

2) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3) เลขานุการ

4) เหรัญญิก

5) ผู้ช่วยเหรัญญิก

6) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/ปฏิคม

7) กรรมการฝ่ายบริหารจัดการ

8) กรรมการฝ่ายวิชาการ

9) กรรมการฝ่ายอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม

มีหนา้ที่ บริหารจัดการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และบริหารการฝึกอบรมให้

เป็นไปตามหลักสูตร

3. วิทยากร ประกอบด้วย

3.1  คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรมืออาชีพและ

ผ่านการอบรมด้านการจัดท าหลักสูตร การจัดท าแผนการสอน

3.2  ผู้เช่ียวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

มีหนา้ทีถ่่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้เป็นไป

ตามหลักสูตรและแผนการสอน

หลักสตูรการฝกึอบรม ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประเด็นวิชาประกอบด้วย

1.1 ปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อปรับฐานการเรียนรู้ และสร้างความคุ้นเคย สร้างบรรยากาศ หาความ  

คาดหวัง และก าหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน

1.2 การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวคิด หลักการ 

วัตถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

โครงสรา้งโรงเรยีนกลุม่ออมทรพัยเ์พื่อการผลติ
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2. หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประเด็นวิชา ประกอบด้วย

2.1ปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคย หาความคาดหวัง ความรู้เบ้ืองต้น

เก่ียวกับบัญชี และก าหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน

2.2 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับบัญชีและทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

2.3 การจัดท าทะเบียนและเอกสารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

2.4 การจัดท าบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

2.5 เทคนิคการตรวจสอบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3. หลักสูตรกิจกรรมเครือข่าย (ธุรกิจชุมชน) ประเด็นวิชา ประกอบด้วย

3.1 ปรับฐานการเรียนรู้ เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความคุ้นเคย หาความคาดหวัง ทดสอบความรู้เบ้ืองต้น

เก่ียวกับกิจกรรมเครือข่ายและก าหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน

3.2 การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกิจกรรมเครือข่ายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด 

หลักการ วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินงาน และกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3.3 การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ประสบผลส าเร็จเป็นการเรียนรู้จาก  

องค์ความรูแ้ละประสบการณ์จริงของกลุ่มที่มีการบริหารจัดการประสบผลส าเร็จ

3.4 การบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการบริหาร

จัดการกิจกรรมเครือข่าย

ทั้งนี้ การฝึกอบรมทุกหลักสูตรจะมีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม ซึ่งผู้ผ่านการประเมินจะ

ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมการพัฒนาชุมชน

1.3 แนวทางและวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อศึกษาแนวทางและ

วิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ เพื่ อการผลิต  การจัดสวัสดิการ  กิจกรรมเครือข่าย 

การบริหารความเสี่ยง กฎหมาย/ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

1.4 การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ความเข้มแข็ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินสถานะ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของตนเอง และรู้จักวางแผนปรับปรุงพัฒนากลุ่ม
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หลักสูตรการบรหิารจดัการกลุม่ออมทรัพยเ์พือ่การผลติ

การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย การบริหารคน การบริหารเงินทุน 

การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม การจัดท าทะเบียน / บัญชี รวมท้ังการบริหารความเสี่ยง การอบรม

หลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อน าไปพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ของตนเองให้มี การบริหารจัดการท่ีดีและเข้มแข็งขึ้นโดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการ

กลุ่มของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ท่ีมีการบริหารจัดการประสบผลส าเร็จ มาถ่ายทอด

แก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการจัดการกลุ่ม โดยใช้

แนวคิด “พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน”

วัตถุประสงคข์องหลกัสตูร

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินงาน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

2. เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3. เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปบริหารจัดการกลุ่มของตนเองได้

เนื้อหาส าคญัของหลกัสตูร ประกอบด้วย

1. การปรับฐานการเรียนรู้

2. การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

3. แนวทางและวิธีการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ความเข้มแข็ง

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สถานที่

โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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กรมการพัฒนาชุมชน ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

โดยศาสตราจารย์   ดร.ยวัุฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มด าเนินการครั้งแรก 2 แห่ง 

ณ ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล ในวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2517

และถือวันท่ี 6 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด ของสหกรณ์การเกษตร เครดิตยูเน่ียน 

และสินเช่ือเพื่อการเกษตร โดยใช้ “เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” ท าให้คนมีคุณธรรม มีการช่วยเหลือ

เก้ือกูล เอ้ืออาทร แบ่งปันซึ่งกันและกัน เกิดกระบวนการเรียนรู้การท างานร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย

แนวคิด

แนวคิดท่ี 1 การรวมคนในหมู่บ้าน ชุมชนให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยรวมคนท่ีมีฐานะแตกต่างกันให้ช่วยเหลือกัน 

อยู่บนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า “จนเงินแต่ไม่จนน้ าใจ”

แนวคิดท่ี 2 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนโดยการรวมกลุ่มออมเงิน แล้วให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุน

ในการประกอบอาชีพ

แนวคิดท่ี 3 การน าเงินทุนไปใช้ด าเนินการ ด้วยความขยัน ประหยัดถูกต้องเพื่อให้ได้ทุนคืน และมีก าไร

เป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก

แนวคิดท่ี 4 การลดต้นทุนในการครองชีพ โดยให้สมาชิกมีการจัดตั้ง ศูนย์สาธิตการตลาดเป็นการรวมตัว

กันซื้อรวมตัวกันขาย สามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคและปัจจัยการผลิตได้

หลักการ

การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นการรวมตัวของประชาชน บริหารจัดการโดย

ประชาชนและเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน มีหลักการด าเนินงาน ดังน้ี

1. ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เ ป็นการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกทุกคน ท าให้ เกิด

ความรับผิดชอบ และช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในการด าเนินงานของกลุ่ม

2. การพึ่งตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัด และอดออม โดยน าเอาคุณสมบัติพิเศษ 2 ประการของชุมชน คือ 

ความซื่อสัตย์ และ ความอดทน มารวมกันในรูปกลุ่มท าให้มีเงินทุนของชุมชนเป็นของตนเอง ลดการ  

พึ่งพา แหล่งทุนจากภายนอกหมู่บ้าน

3. หลักคุณธรรม ใช้การออมทรัพย์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพื่อให้คนมีคุณธรรม 5 ประการ คือ 

ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ

4. หลักการควบคุมกันเอง สมาชิกกลุ่มฯทุกคนจะต้องให้ความสนใจดูแลความเคลื่อนไหวและตรวจสอบซึ่งกันและกัน

การด าเนนิงานกลุม่ออมทรพัยเ์พื่อการผลิต
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วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง และ

เพื่อนสมาชิกให้มีคุณธรรม 5 ประการ

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยการระดมเงินออม จัดตั้งเป็นกองทุนท าให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุน

ในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ใช้ตามความจ าเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ สามารถเพิ่ม

รายได้ให้กับครอบครัวเพื่อพัฒนาสังคมโดยการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตย

ก่อให้เกิดความสามัคคี การช่วยเหลือ เอ้ืออาทรต่อกัน ความร่วมมือร่วมใจ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

ความเท่าเทียมกันของสมาชิก

คุณธรรมของสมาชิก ซึ่งมี 5 ประการ ดังน้ี

1. ความซื่อสัตย์ต่อกัน

หมายถึง การสร้างสัจจะต่อตนเองในการประหยัด อดออมอย่างสม่ าเสมอ และการซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม

ในการถือหุ้นหรือฝากเงินในกลุ่มอย่างต่อเน่ือง เม่ือกู้เงินไปแล้ว ก็ใช้เงินคืนตามสัญญา

2. ความเสียสละ

หมายถึง ความมีน้ าใจเอ้ือเฟื้อ แบ่งปันสิ่งท่ีดีให้แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เช่น หากเพื่อนมีความเดือดร้อน 

ก็จะให้เพื่อนได้กู้เงินก่อน ซึ่งการเสียสละน้ีจะเป็นการ ผูกมิตรไมตรีระหว่างสมาชิก สร้างนิสัยให้เห็น

แก่ประโยชน์ของส่วนรวม

3. ความรับผิดชอบ

หมายถึง การร่วมมือกับกลุ่มในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการเข้าร่วมประชุม การแสดงความคิดเห็น 

และข้อเสนอต่อการบริหารงานกลุ่ม ความรับผิดชอบ ดังกล่าวจะท าให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถ

แก้ปัญหาของสมาชิกได้ อย่างมีพลัง

4. ความเห็นอกเห็นใจ

หมายถึง ความรู้สึกร่วมภายในใจของเพื่อนสมาชิก ท่ีเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน หากเกิด

ความเข้าใจต่อกันแล้วจะท าให้กิจกรรมท่ีท าร่วมกันทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี ความเห็นอกเห็นใจ

อาจแสดงออกด้วยการกล่าวค าพูดท่ีดี เช่น การให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการท่ีเสียสละแรงกายแรงใจ

มาท างานให้กับกลุ่ม เป็นต้น

5. ความไว้วางใจกัน

หมายถึง การแสดงความรู้สึกทางบวกต่อความคาดหวังที่มีต่อการเข้าร่วม เป็นสมาชิกกลุ่ม เช่น 

การไว้วางใจเพื่อนสมาชิกท่ีกู้เงินไปว่าน าเงินไปใช้ ในทางท่ีเป็นประโยชน์และจะน าเงินมาช าระคืนได้ ความไว้วางใจ

ต่อการท าหน้าท่ี  ของคณะกรรมการ เป็นต้น ความไว้วางใจดั งกล่ าวจะน ามาซึ่ งความยุติ ธรรม 

ท่ีสมาชิกทุกคนจะได้รับบริการจากกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน



9

แนวทางและวิธีการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องเป็นไปตามวิธีการท่ีส าคัญ ดังน้ี

1. จ านวนเงินสัจจะสะสมให้เป็นไปตามความสมัครใจที่จะออมตามศักยภาพของสมาชิก โดยมุ่งเน้น ความ

สม่ าเสมอในการส่ง และสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มหรือลดได้เม่ือสิ้นปีปิดบัญชีงบดุลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

2. การส่งเงินสัจจะสะสม สมาชิกหรือผู้แทนครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิก ต้องน าส่งด้วยตนเอง ณ ท่ีท าการกลุ่ม

ออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามวัน เวลา และสถานท่ี ๆ กลุ่มก าหนด และให้คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิตรวบรวมเงินสัจจะฝากเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายใน 3 วันท าการ

3. ห้ามมิให้ส่งเงินสัจจะสะสมล่วงหน้าก่อนระยะเวลาท่ีสมาชิกได้ให้สัจจะไว้กับกลุ่ม ยกเว้นกรณีจ าเป็น ท้ังน้ี

ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

4. การรับเงินสัจจะสะสมหรือรับช าระคืนเงินกู้ยืมของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต ให้

คณะกรรมการรวบรวมเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตภายใน 3 วันท าการ

เม่ือมีสมาชิกยื่นขอกู้เงิน ให้เบิกถอนเงินจากธนาคารตามระเบียบเบิกจ่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

จะน าเงินดังกล่าวข้างต้นจ่ายให้สมาชิก โดยไม่ผ่านระบบบัญชีธนาคารไม่ได้

5. การด าเนินธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกประเภท ให้ด าเนินการผ่านระบบ

บัญชีธนาคารทุกครั้ง

6. ห้ามมิให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคิดดอกเบ้ียเงินกู้จากสมาชิกเกินอัตราท่ีกฎหมายก าหนด (15% ต่อปี)

7. ห้ามมิให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตด าเนินกิจกรรมในลักษณะเข้าข่ายต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจ

สถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

แนวทางและวิธีการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

วิธีการบรหิารจดัการกลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ

การบรหิารคน บริหารเงนิทุน และบรหิารกิจกรรมกลุม่

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มี 3 ประเภท คือ

1.สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดาในหมู่บ้านหรือต าบลทุกเพศ ทุกวัย ท่ีสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

2.สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุ่ม องค์กร ภายในหมู่บ้านหรือต าบล ท่ีทางราชการสนับสนุนและรับรองฐานะท่ี

สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม ตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

3.สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ข้าราชการ คหบดี ภิกษุ สามเณร บุคคลท่ีมีความสนใจ และให้การสนับสนุนกลุ่ม

โดยไม่หวังผลตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
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การสมัครเป็นสมาชิก

1.ยื่นค าขอเป็นสมาชิก ณ ท่ีท าการกลุ่ม

2.เงื่อนไขการรับสมัครเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกลุ่ม

การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ในระเบียบของกลุ่ม

4. ท่ีประชุมมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด

บทบาทหน้าที่ของสมาชิก

1. รู้และเข้าใจแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม

2. รู้ท่ีจะเลือกคนดีเป็นกรรมการ

3. รู้กติกาและรู้ท่ีจะปฏิบัติตาม

4. รู้หน้าท่ีและความรับผิดชอบ

5. รู้กิจกรรมและการด าเนินงานของคณะกรรมการ

6. รู้วิธีการตรวจสอบ

คณะกรรมการกลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติ

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ แต่ละคณะไม่ควรน้อยกว่า 

3 คน โดยวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละไม่เกิน 4 ปี

โครงสรา้งและบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี

• ก าหนดระเบียบข้อบังคับ

• จัดท าบัญชีและทะเบียนเอกสารต่าง ๆ

• บริหารงานของกลุ่ม

2. คณะกรรมการเงินกู้ มีหน้าท่ี

• พิจารณาค าร้องขอกู้เงินของสมาชิก

• ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

• เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ กรณีสมาชิกผิดสัญญา

• เยี่ยมเยียน/ช่วยเหลอืให้ค าแนะน าแก่สมาชิก
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ี

• ตรวจสอบบัญชี

• ตรวจสอบทะเบียนเอกสาร

• ตรวจสอบการด าเนินงานของกรรมการกลุ่ม

4. คณะกรรมการส่งเสริม มีหน้าท่ี

• ชักชวนผู้สนใจสมัครใจเป็นสมาชิกกลุ่ม

• เสริมสร้างความเข้าใจในหลักการกลุ่ม

• เผยแพร่ผลการด าเนินงาน

การด าเนินงานของคณะกรรมการ

1. มีนโยบาย โครงการ/กิจกรรมและแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน

2. มีความรับผิดชอบ

3. มีการบริหารเชิงธุรกิจ

4. ส่งเสริม ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่สมาชิก

5. มีการประชุมสม่ าเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

6. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

7. มีแผนการติดตาม/ ตรวจสอบ และประเมินผล

การก าหนดกตกิา หรือขอ้บงัคบั

1. เกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในการประชุมใหญ่ประจ าปี

2. ทุกคนทราบและเข้าใจตรงกัน

3. ทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

4. มีการปรับปรุงแก้ไขโดยการประชุมใหญ่ประจ าปี

แหลง่ที่มาของเงนิทุน

เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อาจได้มาจากเงินต่าง ๆ ดังน้ี

1. เงินค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าธรรมเนียม และเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญา

2. เงินสัจจะสะสม เป็นเงินท่ีได้จากการออมของสมาชิกจ านวนเท่า ๆกันทุกเดือน เพื่อใช้เป็นทุนในการด าเนินงาน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งจะจ่ายเงินคืนเม่ือขาดจากการเป็นสมาชิกภาพเท่าน้ัน โดยกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทน

ให้สมาชิกในรูปของเงินปันผล

3. เงินสัจจะสะสมพิเศษ เป็นเงินรับฝากจากสมาชิกท่ีมีเหลือและประสงค์จะฝากไว้กับกลุ่ม ซึ่งสามารถถอน

ไปใช้ได้ตามความจ าเป็น และจ่ายผลตอบแทนเป็นดอกเบ้ียหรือเงินปันผลตามระเบียบกลุ่ม

4. เงินอุดหนุน กลุ่มอาจได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืน ๆ

5. เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน เช่น ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืน ๆ

6. รายได้อ่ืน ๆ เช่น เงินทุนส ารอง ดอกเบ้ีย เงินบริจาค

การบรหิารเงินทนุ
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ประเภทของเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี

1. เงินทุนด าเนินการ เป็นเงินทุนท่ีน าไปท ากิจกรรมของกลุ่ม เช่น การให้กู้ยืม การบริหารศูนย์สาธิต

การตลาด ยุ้งฉาง ธนาคารข้าว โรงสี ป๊ัมน้ ามัน เป็นต้น เงินจ านวนน้ีได้มาจากเงินสะสมของสมาชิก เงินท่ีรับฝาก 

เงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หากสมาชิกผู้ใดลาออก จะต้องคืนเงินสะสมแก่สมาชิกผู้น้ัน

2. เงินทุนส าหรับใช้เป็นค่าใช้สอย เป็นเงินทุนส าหรับใช้จ่ายในการบริหารงานของกลุ่ม เช่น ค่าสมุด ดินสอ 

ปากกา อุปกรณ์ส านักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประสานงานต่าง ๆ เงินจ านวนน้ีได้มาจากค่าสมัคร 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินจากการจัดสรรผลก าไรบางส่วนท่ีระบุให้น ามาใช้ในการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ การเก็บรักษาเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตท าได้โดยการฝากไว้กับธนาคาร  แยกเป็น 

2 บัญชี คือ

1. บัญชีฝากประจ า ได้แก่ เงินสัจจะสะสมของสมาชิก และเงินบริจาคท่ีมีวัตถุประสงค์เป็นเงินทุนของกลุ่ม

2. บัญชีเผื่อเรียก ได้แก่ เงินค่าสมัคร เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าปรับ ค่าบริการต่าง ๆ

การเก็บรักษาเงินทุนของกลุ่ม

กรมการพัฒนาชุมชน มีแนวทางและค าแนะน าให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต น าเงินสัจจะสะสม 

เงินช าระคืนเงินกู้หรือเงินรับอ่ืน ๆ จากสมาชิกในแต่ละเดือน “ น าฝากธนาคารก่อนท่ีจะปล่อยให้สมาชิกกู้ยืม” 

ซึ่งแนวทางดังกล่าวกลุ่มอาจจะเห็นว่าเป็นการไม่สะดวก ยุ่งยาก เสียเวลา แต่การน าเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน - จ่ายเงิน จะมีข้อดี ดังน้ี

1.ป้องกันปัญหาการทุจริตของกลุ่ม เพราะว่า ถ้ากลุ่มใดท่ีเก็บเงินสัจจะแล้วให้เหรัญญิกหรือคณะกรรมการ

ถือเงินสด อาจเกิดความเสี่ยงท่ีกรรมการจะน าเงินไปใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็นกรณีปัญหาการร้องเรียนส่วนใหญ่ 

และสมาชิกกว่าจะได้เงินคืนต้องมีการฟ้องร้อง การน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร จึงเป็นการป้องกัน

ไว้ก่อน ดีกว่าปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขในภายหลัง

2.สะดวกต่อการจัดท าบัญชีและการตรวจสอบบัญชี เพราะถ้าน าเงินสัจจะท่ีเก็บจากสมาชิกฝากเข้าบัญชี

ธนาคารทุกครั้ง จะท าให้ผู้ท าหน้าท่ีจัดท าบัญชี บันทึกรายการในระบบบัญชีต่าง ๆ ของกลุ่มได้อย่างถูกต้อง 

รวมท้ังท าให้สามารถตรวจสอบบัญชีได้อย่างเป็นระบบ

การบริหารกิจกรรมกลุ่ม

การบริหารกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกและใช้

คุณธรรม 5 ประการ เป็นส าคัญ ดังน้ี

1. ท างานในรูปคณะกรรมการ โดยสมาชิกเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการบริหารกลุ่ม

2. สมาชิกร่วมกันก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ และสมาชิกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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3. มีการจัดท าบัญชี ทะเบียน เอกสารท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

4. มีการตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

5. มีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

กิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กิจกรรมพื้นฐานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประกอบด้วย

1. การด าเนินการทางการเงิน

ส่งเสริมให้สมาชิกน าเงินมาออมทรัพย์ในรูปของเงินค่าหุ้น โดยจะต้องมาสะสมเงินค่าหุ้นอย่างสม่ าเสมอ 

เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” เพื่อเป็นกองทุนส าหรับสมาชิก ท่ีเดือดร้อนให้กู้ยืมเม่ือถึงคราวจ าเป็น 

2. การด าเนินธุรกิจ

เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน  เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ยุ้งฉาง 

ป๊ัมน้ ามัน ลานตากผลผลิต โรงสีข้าว กองทุนปุ๋ย เป็นต้น เป็นการฝึกหัดการด าเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม โดย

มุ่งหวังผลก าไร เพื่อน าไปด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยังสนับสนุนเงินกู้

ให้กับสมาชิกท่ีเป็นชาวบ้านในชุมชน น าไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ และใช้ศูนย์สาธิตการตลาดเป็น

แหล่งกระจายสินค้า

3. การจัดสวัสดิการ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องน าเงินจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี มาจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนการศึกษา ทุนสาธารณะประโยชน์ ฯลฯ

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงต้องส่งเสริมสมาชิกในการพัฒนา

อาชีพให้เกิดรายได้ โดยกลุ่มมีบทบาทด้านการสนับสนุนเงินทุนให้สมาชิกน าไปประกอบอาชีพ รวมท้ัง

ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก ๆ ด้าน

การกู้ยืมเงินของสมาชิก

1. จ านวนเงินกู้ยืม ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกลุ่ม และให้กู้เฉพาะบุคคลท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มเท่าน้ัน

2. ให้ผู้กู้ยื่นค าขอกู้ตามแบบท่ีกลุ่มก าหนดต่อคณะกรรมการเงินกู้ ณ ท่ีท าการกลุ่มตามวัน เวลา ท่ีก าหนด

3. ให้ผู้ท่ีได้รับอนุมัติเงินกู้ ท าสัญญาเงินกู้กับกลุ่ม จ านวน 3 ฉบับ โดยเก็บไว้ท่ีคณะกรรมการ 1 ฉบับ ให้ผู้กู้

เก็บ 1 ฉบับ และให้มีผู้ค้ าประกันเงินกู้อีก 1 ฉบับ
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4. การค้ าประกันเงินกู้ ผู้ค้ าประกันจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มเท่าน้ัน จ านวนผู้ค้ าประกันให้เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับของกลุ่ม

5. การคิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ต้องไม่เกินอัตราท่ีกฎหมายก าหนด (ไม่เกินร้อยละ 15ต่อปี) ส าหรับอัตราค่าปรับกรณี

ผิดสัญญาเงินกู้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

6. คณะกรรมการต้องท าทะเบียนคุมเงินกู้ และทะเบียนคุมลูกหน้ี ให้เป็นปัจจุบัน

7. การรับคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการน าฝากธนาคาร ภายใน 3 วันท าการ

การจัดสรรผลก าไรของกลุ่ม

การจัดสรรผลก าไรของกลุ่ม มีความส าคัญต่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและต่อสมาชิกมาก 

เพราะเป็นการก าหนดเก่ียวกับผลประโยชน์ของกลุ่มฯ ว่าจะจัดสรรผลก าไรจากผลการด าเนินกิจการของ

กลุ่มท่ีได้รับในแต่ละปีให้กับสมาชิกในอัตราเท่าไร นอกจากน้ี การจัดสรรผลก าไรเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการบริหารจัดการของกลุ่มด้วย ท้ังน้ี การจัดสรรผลก าไรของกลุ่มจะต้องเป็นไปตาม

ข้อบังคับของกลุ่มควรประกอบด้วย

• จัดสรรเป็นทุนส ารองของกลุ่ม เงินส่วนน้ีเป็นเงินทุนโดยรวมของกลุ่ม จะน าออกมาใช้ได้ต้องผ่านมติท่ี

ประชุมของกลุ่ม

• จัดสรรเป็นทุนสวัสดิการหรือสาธารณะ กลุ่มสะสมไว้ส าหรับใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกและใช้เป็น

สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน

• จัดสรรเป็นทุนขยายงานของกลุ่ม การใช้ทุนประเภทน้ีต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม

• จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก แบ่งตามสัดส่วนดอกเบ้ียเงินกู้ ซึ่งสมาชิกผู้กู้แต่ละคนจ่ายให้แก่กลุ่มใน

ระหว่างปีบัญชี

• จัดสรรเงินปันผล แบ่งให้สมาชิกตามสัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีบัญชี

• จัดสรรเป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพื่อรักษาระดับอัตราเงินปันผล ซึ่งจะถอนออกมาใช้ โดยมติ

ของท่ีประชุมใหญ่ประจ าปีเพื่อจ่ายสมทบเป็นเงินปันผลตามหุ้น

• จัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่ประจ าปี

ข้อห้าม การด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ท าความตกลงกับธนาคารแห่งประเทศไทย ในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ

การผลิต เพื่อมิให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตท าผิด พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 พ.ร.บ.

การประกอบการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522, พ.ศ. 2551 โดยมีข้อห้าม ดังน้ี
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1. ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม ฯ

2. ห้ามบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม ฯ กู้เงิน

3. ห้ามคิดดอกเบ้ียเกินอัตรากว่าท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)

ความเสี่ยง (RISK) คือ โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า 

หรือเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ซึ่งอาจ

เกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายขององค์กร ท้ังในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ัง

กระบวนการ การด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับและ

ขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและ

ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นส าคัญ น่ันคือ “เป็นการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต”

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) มีกระบวนการ ดังน้ี

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน วัดได้ ปฏิบัติได้ สมเหตุสมผล มีกรอบเวลา

2. การระบุความเสี่ยง ความเสี่ยงมีหลายด้านจ าเป็นต้องระบุว่าเป็นความเสี่ยงด้านใด เช่น ด้านการเมือง 

/สังคม ด้านการเงิน ด้านการด าเนินงาน ด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม 

/ภัยธรรมชาติ

3. การประเมินความเสี่ยง การประเมินต้องระบุปัจจัยความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง (ผลกระทบ/โอกาส

ท่ีจะเกิด) รวมท้ังก าหนดวิธีควบคุมและป้องกัน

4. การจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมี 5 แบบ ดังน้ี

1. หลีกเลี่ยง (หยุด/ยกเลิก) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และองค์กรไม่อาจยอมรับได้ จึง

ต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ / กิจกรรมน้ัน 

2. ควบคุม (ลดโอกาสท่ีจะเกิด) เป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ 

เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้

3. กระจาย/ถ่ายโอน (ผู้อ่ืนร่วมรับ) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความ

รับผิดชอบ เช่น การจ้างผู้มีความเช่ียวชาญให้ด าเนินงานในกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง หรือจ้างท่ีปรึกษาท่ีมี

ความรู้ ความเช่ียวชาญในกิจกรรมน้ัน ๆ

4. ยอมรับ (รับความเสี่ยง) เป็นการยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุม

หรือป้องกันความเสี่ยง

5. การติดตามประเมินผล ต้องมีการติดตามผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และมีการจัดท ารายงานผลการ

บริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
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ความเสี่ยงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ความเสี่ยงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก

• สมาชิกขาดสัจจะ (การส่งเงินสัจจะ การส่งคืนเงินกู้)

• กรรมการไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี

• สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

• กรรมการขาดความรู้/ทักษะด้านการบริหารเงินและกิจกรรมของกลุ่ม

• มีการคิดดอกเบ้ียเกินกว่าอัตราท่ีกฎหมายก าหนด

• มีการรับฝากเงินจากบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก หรือให้บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกกู้เงิน

• ไม่น าเงินฝากธนาคาร หรือมีการเก็บเงินไว้กับเหรัญญิก หรือคณะกรรมการ ท าให้เป็นปัญหาต่อการ

ตรวจสอบ และมีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาการทุจริตท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้

• ไม่มีการจัดท าระบบบัญชี ปิดงบดุลประจ าปี เพื่อแสดงสถานะทางการเงินของกลุ่ม

• ขาดการตรวจสอบบัญชี และเอกสารหลักฐานทางการเงินของกลุ่ม ฯลฯ

การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีดังน้ี

1. ด้านการจัดท าบัญชีและทะเบียนคุม ต้องมีการจัดท าบัญชี งบการเงิน และทะเบียนคุมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงินได้ เพราะบ่อยครั้งท่ีกลุ่มออม

ทรัพย์เพื่อการผลิตประสบปัญหา คือ ความไม่พร้อมของเอกสาร และความไม่ถูกต้องของบัญชี ท าให้

การตรวจสอบมีความยุ่งยาก และอาจมีปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้

2. ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารคน การบริหารเงินทุน และการบริหารกิจกรรมของกลุ่มต้องมี

การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี การบริหาร

เงินต้องมีระบบทะเบียน/บัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วน มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ ต้องมีแผนการด าเนินงาน 

มีแผนบริหารความเสี่ยง ฯลฯ นอกจากน้ี ต้องมีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกอย่าง

ต่อเน่ือง

3. ด้านระเบียบข้อบังคับ จะต้องมีระเบียบ/ข้อบังคับท่ีชัดเจน เป็นปัจจุบัน ท่ีส าคัญต้องให้กรรมการและ

สมาชิกรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4. ด้านกิจกรรมของกลุ่ม เช่น กิจกรรมของกลุ่ม การจัดสวัสดิการ กิจกรรมเครือข่าย ต้องมีการศึกษา

ความเป็นไปได้และจัดท าแผนการด าเนินงานท่ีรอบคอบ รัดกุมมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง

5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตควรกันเงินทุนส ารองไว้จากผลก าไรเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่อง

หรือไว้ขยายกิจการ โดยท่ัวไปควรกันไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
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ท่ี ความเสี่ยง

ปัจจัย/สาเหตุของ

ความเสี่ยง

การจัดการ/การ

ควบคุมความเสี่ยง

ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

แบบแผนบริหารความเสี่ยงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
บ้าน...............................หมู่ที.่........ต าบล........................

หมวดที่ 1
ว่าด้วยเรื่องทั่วไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิตบ้าน.................
หมู่ที่.........ต าบล....................................อ าเภอ..................................... จังหวัด..........................

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่..................เดือน...............................พ.ศ..................
ข้อ 3 กลุ่มออมทรัพย์ ใช้ชื่อว่า “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน..........................................”
ข้อ 4 ค าขวัญของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน............................คือ วันที่............ของทุก

เดือนเราฝาก ทุกข์ยากเรากู้  ไม่รู้เราถาม
ข้อ 5 สถานที่ตั้งของกลุ่ม ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่................หมู่ที่...........ต าบล....................

อ าเภอ....................จังหวัด...........................................
ข้อ 6 ระเบียบนี้จะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อมีมติของคณะกรรมการ 3 ใน 4 

เห็นชอบ หรือสมาชิกเกินกว่าครึ่งหนึ่งให้ความเห็นชอบ
หมวดที่ 2

ว่าด้วยเรื่องสมาชิก
ข้อ 7 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน...............................มี  3  ประเภท  คือ

1. สมาชิกสามัญ  หมายถึง บุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในหมู่บ้าน............................................
หมู่ที่............ต าบล...............................อ าเภอ...........  จังหวัด.................  หรือบุคคลที่เป็นสมาชิกของ
กิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลิตบ้าน.............. เช่น ศูนย์สาธิตการตลาดบ้าน..........เป็นต้น

2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง กลุ่ม เช่น กลุ่มอาชีพ  ศูนย์สาธิตการตลาด
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์  หมายถึง ข้าราชการ และ พระภิกษุ สามเณร คหบดีทั่วไป

ข้อ 8 การสมัครเป็นสมาชิก
1. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กลุ่มก าหนดให้
2. ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นเงิน .............  บาท/ราย  และค่าธรรมเนียม

ผู้สมัครจะเรียกคืนไม่ได้
3. การที่จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นสมาชิก จะต้องมีคณะกรรมการรับรองสมาชิกแต่ละรายด้วย
4. จะเปิดรับสมัครสมาชิกปีละ.........คร้ัง
5. สมาชิกปีแรกจะเป็นสมาชิกรุ่นที่ 1  และปีต่อมารุ่น  2 – 3 – 4  ตามล าดับ

(ตัวอย่างการจัดท าระเบียบข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต)  
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ข้อ 9  การตั้งโอนผลประโยชน์  ผู้สมัครต้องตั้งโอนผลประโยชน์ตามแบบพิมพ์ของกลุ่ม ในวันยื่นใบสมัคร ตาม
คณะกรรมการพิจารณา เรียงตามหมายเลขตามล าดับในหนังสือโอนผลประโยชน์ หรือด าเนินการตามเจตนารมณ์ ของ
ผู้สมัคร ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันพ้นสมาชิกภาพ

ข้อ 10 การพ้นจากสมาชิกภาพ
1. ตาย
2. ลาออกและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว
3. วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลส่ังฟ้องให้เป็นคนไร้ความสามารถ
4. กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องค าพิพากษาศาลถึงที่สุดให้จ าคุก
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งขององค์ประชุม
6. ท าความเส่ือมเสียขัดขวางไม่ให้การสนับสนุนกลุ่มท าให้เสียหาย อนึ่งในกรณีที่สมาชิก

ออกงบดุลบัญชีประจ าปี กลุ่มจะจ่ายให้เฉพาะเงินสัจจะสะสมเท่านั้น
ข้อ 11 สมาชิกทุกคนจะมีสมุดบัญชีสัจจะสะสมทรัพย์ คนละ 1 เล่ม ถ้าท าสมุดหายจะต้องถูกปรับ

เป็นเงิน.........  บาท
ข้อ 12 ผู้ใดจะลาออกจากการเป็นสมาชิกจะต้องช าระหนี้สินให้เสร็จส้ิน

หมวดที่  3
ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ

ข้อ 13 ให้มีคณะกรรมการคนหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บ้าน.......................................ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ คือ

1. ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้าน.................................
2. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละยินดีและเต็มใจที่จะท างานรับใช้สมาชิกด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของสมาชิกส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่
3. ควรเป็นคนที่มีเวลาว่างเสมอส าหรับการประชุม
4. ควรเป็นคนที่มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย
5. สนใจศึกษาหาความรู้เรื่องการออมทรัพย์ เรื่องการอาชีพ และเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มและ

สมาชิกอยู่เสมอ  
6. มีความคิดริเริ่ม สนใจกิจการงานที่ตนรับผิดชอบในการเป็นกรรมการ
7. คณะกรรมการบริหารกลุ่มจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกเท่านั้น และหากต าแหน่งใดว่าง

ลง ก็ให้เลือกตั้งซ่อมภายใน 60 วัน
ข้อ 14 คณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งวาระคราวละ 2 ปี และจัดให้มีการประชุม ดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เดือนมกราคมของทุกปี
2. คณะกรรมการฝ่าย ต่างจัดให้มีการประชุมทุกเดือน
3. การประชุมวิสามัญ ประธานอ านวยการพิจารณาเรียกประชุมตามความจ าเป็น
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ข้อ 15 การพ้นต าแหน่งของคณะกรรมการ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ครบวาระ
4. พ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ
5. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ลาออก

ข้อ 16 คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คณะ ได้แก่
1. คณะกรรมการอ านวยการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้
4. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริม

ข้อ 17 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. จัดท างบประมาณรายรับ / รายจ่าย ของกลุ่มออมทรัพย์
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาของกลุ่มออมทรัพย์
3. ก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์
4. พิจารณาเงินลงทุนของกลุ่มไปลงทุนโดยได้รับความเห็นของที่ประชุมใหญ่
5. จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง
6. จัดให้มีการรับสมาชิก

ข้อ 18 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ
1. พิจารณารับและให้สมาชิกออก
2. ก าหนดการประชุมใหญ่ของสมาชิก
3. ควบคุมดูแลเอกสารการเงิน และเอกสารที่เป็นของกลุ่มออมทรัพย์
4. ประธาน มีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สมาชิก การประชุมคณะกรรมการบริหารการ

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ลงนามในใบเบิกจ่ายเงิน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์มอบหมาย

5. รองประธาน  ท าหน้าที่  เมื่อประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือตามแต่ประธาน
มอบหมาย 

6. เหรัญญิก ท าหน้าที่  รับผิดชอบการเงินของกลุ่ม ควบคุมดูแลเอกสารต่าง ๆ ทั้งทรัพย์สินของ
กลุ่ม ลงชื่อในใบเบิกจ่ายเงิน  ใบรับจ่ายเงิน  ควบคุมดูแลบัญชีการเงินให้ถูกต้องเรียบร้อยและพร้อมเสมอ
ให้สมาชิกและคณะกรรมการตรวจสอบ 

7. เลขานุการ  ท าหน้าที่ นายทะเบียนของกลุ่ม จดรายงานการประชุม เก็บรักษารายงานของกลุ่ม 
และเอกสารต่าง ๆ ออกหนังสือเชิญประชุม ก าหนดวาระการประชุมและหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธาน
มอบหมาย
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8. กรรมการร่วมมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้
9. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก จัดสรรเงินปันผล 

เงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิก เงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ข้อ 19 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดูแลตรวจสอบความเป็นไปของสมาชิก
2. ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บังคับ
3. ตรวจสอบการจัดท าบัญชี เอกสารการเงิน สัญญาเงินกู้ เงินสวัสดิการ เงินฝากของสมาชิกให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง
4. รับฟังและพิจารณารับเร่ืองร้องทุกข์ของสมาชิก
5. เร่งรัดให้สมาชิกส่งเงินกู้ตามก าหนด

ข้อ 20 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเงนิกู้
1. พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินกู้
2. สอบสวนอุปนิสัยใจคอของสมาชิก เพื่อหาหลักประกันที่มั่นคงเกบ็เงินกู้
3. ช่วยแก้ปัญหาทางการเงนิแกส่มาชิกที่เดือดร้อน

ข้อ 21 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม
1. หาสมาชิกเพิ่ม
2. ประชาสัมพันธ์งานของกลุ่ม
3. แนะน าให้สมาชิกยึดหลักการด าเนินงานของกลุ่ม
4. แนะน าและติดตามการใช้เงินกูข้องสมาชิกให้เป็นไปตามเหตุผลที่ขอกู้
5. จัดท าผลรายงานผลก้าวหน้า ในการด าเนินงานของกลุ่ม ปีละ  1 คร้ัง

หมวดที่  4
ว่าด้วยเรื่องเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต

ข้อ 22 เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้มาจาก
1. เงินสัจจะสะสม
2. เงินค่าปรับ
3. เงินค่าบ ารุงที่สมาชิกกู้เงินของกลุ่ม
4. รายได้อื่น ๆ   

ข้อ 23 การถือหุ้นของสมาชิก ถือว่าเงินสะสม 10 บาท มีค่าเท่ากับ หนึ่งหุ้น  เงินสะสม 100 บาท มีค่า
เท่ากับ 10 หุ้น ต่อไปท านองเดียวกนันี้ (สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
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ข้อ 24 การส่งเงินสัจจะสะสม ให้ส่งตามจ านวนที่แจ้ง ไว้ทุกวันที่....ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา ...... ถึง ........น.  
ณ ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์ หากสมาชิกท่านใดไม่ส่งเงินตามวันที่ก าหนดติดต่อกัน 3 ครั้ง ถือว่าพ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อ 25 ถ้าสมาชิกต้องการเพิ่มลด เงินสัจจะสะสม จะเปลี่ยนให้ตอนส้ินปีของทกุปี
ข้อ 26 การน าเงินของสมาชิกไปลงทนุใดก็ตามในนามของกลุ่มออมทรัพย์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ และที่ประชุมใหญ่เสียก่อนตามล าดับ
ข้อ 27 การจัดสรรผลก าไรประจ าปี กลุ่มจะจัดงบดุลบัญชีเมื่อส้ินสุดปี ดังนี้

1. ปันผลให้สมาชิก ร้อยละ ..........
2. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ร้อยละ...........

ข้อ 28 เงินของกลุ่มจะฝากไว้กับธนาคาร  ดังนี้
1. เงินฝากสัจจะและค่าบ ารุง (เงินกู้)  ค่าสมัคร ค่าธรรมเนียม และค่าอื่น ๆ  ฝากประเภทสะสมทรัพย์

กับธนาคาร......................... สาขา......................... อ าเภอ..................... จังหวัด...............................
ข้อ 29 การฝากเงินและการถอนเงินจากธนาคาร

1. การฝากเงิน ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธาน เป็นผู้
น าไปฝากในนามของกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งเป็นบัญชีโดยคณะกรรมการ 3 คน

2. การถอนเงิน ให้คณะกรรมการ ที่มีชื่อในใบฝากครั้งแรก (เปิดบัญชี) จ านวน 2 ใน 3  เป็นผู้ลงนาม
ถอนเงิน

หมวดที่  5
การกู้ยืม

ข้อ 30 การกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อน าไปใช้จะพิจารณาตามความส าคัญ-ความจ าเป็น ดังนี้
1. การเจ็บป่วย
2. การศึกษา
3. การประกอบอาชีพ
4. การใช้หนี้ดอกเบี้ยราคาแพง

ข้อ 31 การกู้ยืมจะพิจารณาตามรุ่นของสมาชิก เป็นรุ่นที่ 1-2-3-4-5-6 เท่านั้น
ข้อ 32 การกู้ยืมเงินให้ด าเนินการ ดังนี้

1. ต้องท าเป็นหนังสือขอกูต้ามแบบพมิพ์ของกลุ่ม โดยมีสมาชิกยื่นค้ าประกันไม่นอ้ยกวา่ 2 คน 
สมาชิกค้ าประกันผู้อื่นไม่เกิน 2 คน ผู้กู้คืนหมดแล้วจึงมีสิทธิค้ าประกันผู้อื่นต่อไปได้  2. ผู้ที่จะขอกู้เงินของ
กลุ่ม จะต้องส่งเงินสัจจะสะสม มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (1ปี)

3. การกู้เงินจะต้องส่งคืนภายใน 10 เดือน หรือ 12 เดือน ตามแต่จะท าสัญญากับกลุ่มพร้อมค่าบ ารุง  
4. การส่งเงินกู้คืน จะต้องส่งทุกเดือน เงินต้นอย่างน้อย ............... บาท ค่าบ ารุงส่งหมดทุกเดือน 

จนกว่าจะหมดหนี้กับกลุ่ม หรือ ตามสัญญา
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5. การกู้ถ้ากู้น้อยกว่าหรือเท่ากับเงินสัจจะสะสมที่มีอยู่ ไม่ต้องมีคนค้ าประกันโดยใช้สมุดตนเองค้ าก็ได้
6. การกู้เงินของกลุ่ม จะต้องมาท าสัญญากู้และสัญญาค้ าต่อหนา้คณะกรรมการฝากเงนิกู้ทกุครั้ง

เท่านั้น และจะท าการแทนกันไม่ได้
7. สมาชิกกู้เงินของกลุ่ม ไม่ส่งเงินกู้คืน ขาดส่งจะถูกปรับเดือนละ................. บาท / เล่ม และจะถือ

ว่าประวัติการกู้เสีย
8. สมาชิกที่มีประวัติการกู้เสีย  การกู้ครั้งต่อไปจะกู้ได้เทา่กับเงินสัจจะสะสมที่มีอยู่เท่านั้น เป็นเวลา 1 ปี
9. สมาชิกกู้เงินของกลุ่มแล้วไม่ส่งคืน ผู้ค้ าถือว่าเป็นหนี้ร่วมจะต้องร่วมช าระหนี้จนหมด มิฉะนั้นจะไม่

มีสิทธิกู้เงินของกลุ่มได้
10. ผู้กู้และผู้ค้ า ไม่ยอมช าระเงินกู้ (ดื้อดึง) คณะกรรมการจะท าชื่อขึ้นประกาศให้สาธารณชนทราบทั่วกัน
11. ใน 1 ครัวเรือนจะกู้ได้ ........... คนเท่านั้น
12. เมื่อส่งเงินกู้คืนงวดสุดท้าย (ปิดบัญชีแล้ว)  จะต้องต้องหยุดกู้ 1 เดือน

หมวดที่  6
ว่าด้วยเรื่องสวัสดิการ

ข้อ 33 สมาชิกที่จะได้รับสวัสดิการของกลุ่มจะต้องเป็นสมาชิกแล้ว  1  ปี
ข้อ 34 สวัสดิการทางกลุ่มจะจ่ายตามรุ่นที่ 1 จะได้ 100 รุ่นที่ 2 จะได้ 50 ของรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 3 จะได้ 50 ของรุ่นที่  
2  ตามล าดับ หรือตามมติของคณะกรรมการการบริหารจะประกาศเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณ
ข้อ 35 สวัสดิการจะจ่าย  ดังนี้

1. สมาชิกเสียชีวิต
2. สมาชิกนอนโรงพยาบาล (รัฐบาล)
3. คลอดบุตร
4. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
5. อื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 36 สมาชิกพอรับสวัสดิการ จะต้องน าเอกสารมาแสดงต่อคณะกรรมการกลุ่มทุกครั้ง เช่น
1. สมุดสัจจะสะสมประจ าตัวของสมาชิก
2. ใบรับรองแพทย์ กรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  ใบมรณะบัตร  กรณีเสียชีวิต ใบสูติบัตร กรณีคลอดบุตร

หมวดที่  7
ว่าด้วยเรื่องทะเบียน  สมุดบัญชี และเอกสารอื่น ๆ                                                                              

ข้อ 37 ทะเบียนสมุดบัญชี ให้กลุ่มจัดท า มีทะเบียน คือ
1. ทะเบียนสมาชิก
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2. สมุดรายงานการประชุม
3. สมุดบัญชีเงินสด  สมุดบัญชีรายรับ  สมุดบัญชีรายจ่าย  งบก าไร-ขาดทุน  งบดุล และบัญชีอื่น ๆ  ที่  

คณะกรรมการอ านวยการเห็นสมควร

หมวดที่  8
ว่าด้วยเรื่องการจัดสรรเงินผลประโยชน์

ข้อ 38 การจัดสรรเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการด าเนนิงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ  ให้ด าเนินการจัดสรร ดังนี้
1........................................................ 2....................................................
3........................................................ 4....................................................

หมวดที่  9
ว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด

ข้อ 39 การด าเนินคดีเกี่ยวกับกฎหมายของกลุ่ม ให้ประธานคณะกรรมการอ านวยการเป็นตัวแทนกลุ่มฯ    
ในการทั้งปวง โดยกลุ่มจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน
ข้อ 40 การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมกรรมการบริหาร ซึ่งต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมประชุม

ข้อตกลง หรือข้อบังคับนี้มีผล ตั้งแต่วันที่..........เดือน......................พ.ศ.........

(ลงชื่อ).......................................ประธาน
(.........................................)

หมายเหตุ : ร่างระเบียบข้อบังคับฯ ฉบับนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น กลุ่มฯ สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน
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การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชน ในชนบทรวมตัวกันแก้ไข

ปัญหาขาดแคลนเงินทุน และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพด้วยตนเอง โดยการฝึกฝนให้

ประชาชนรู้จักประหยัดอดออมเก็บสะสมเงินทุนท่ีเหลือจากการใช้จ่าย มาฝากไว้กับกลุ่มเป็นประจ าและ

สม่ าเสมอเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและหลักคุณธรรมของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนน้อมน ามาเป็นแนวทาง

ในการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนเพราะคนจนในชนบทถูก

ปิดล้อมด้วยวงจรแห่งความยากจน  ดังน้ัน  การหาเงินมาเพื่อลงทุน จึงเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นมาก การให้ชาวชนบทมา

รวมกลุ่ม ออมเงิน แล้วกู้ไปท าทุนน้ัน เป็นทางออกท่ีดีทางหน่ึง ซึ่งในสังคมปัจจุบัน เงินทุน เป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างหน่ึงใน

การพัฒนาหมู่บ้าน  ถ้าไม่มีเงินทุนชาวบ้านก็ยากท่ีจะท าอะไรได้ ดังน้ัน การสะสมเงินทุน การสร้างกองทุนส าหรับ

หมู่บ้าน จึงต้องเกิดขึ้นเพื่อน าเงินไปพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมอาชีพ  และช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่าง  ๆการจัดตั้ง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตไม่เพียงแต่จะสร้างแหล่งเงินทุนให้กับหมู่บ้าน แต่ยังเป็น “เงินทุนภายใน” เป็นแหล่งกู้ยืมเงิน

ไปประกอบอาชีพ มีการช่วยเหลือสวัสดิการ ท่ีประกันความเจ็บป่วยเท่าน้ัน  หากแต่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

ยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มสินค้าของชาวบ้าน มีการซื้อ - ขายด้วยราคาท่ีเป็นธรรม รวมท้ังลดการพึ่งพา “เงินทุน

ภายนอก” มีกระแสการเงินหมุนเวียนภายในหมู่บ้าน คือความจ าเป็น อย่างหน่ึงท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในระบบท่ี

ชาวบ้านยังถูกอิทธิพลจากเศรษฐกิจ หรือการใช้เงินตราครอบง าอยู่

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ

ท่ีจะช่วยเหลือตนเอง และร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองได้ด้วยตนเอง โดยวัตถุประสงค์ของการออมทรัพย์

ก็เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคน คือ สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกให้สามารถสร้างครอบครัวท่ีม่ันคง

อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมในภาพรวมท่ีเข้มแข็งและยั่งยืน ดังน้ัน วิธีการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ให้มี

ประสิทธิภาพและบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดได้ต้องยึดแนวปฏิบัติ “รวมคน” หมายถึง รวมคนท่ีมีปัญหาท่ี

เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน มีจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายเดียวกัน สมัครใจท่ีจะร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหา 

ซึ่งน่ันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ “พัฒนาคน” โดยแท้ และเม่ือมีการผนึกก าลังกันแล้ว จะเป็นการรวมกลุ่มกัน

เพื่อเพิ่มศักยภาพของคน ท าให้เกิดกลุ่มท่ีมีลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน กล่าวคือ ช่วยให้เพื่อนสมาชิกมีรายได้ 

มีความเป็นอยู่ดีขึ้น น่ีคือการ “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

หมวดวชิาการพฒันากลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติสูค่วามเขม้แขง็ (วิชาบงัคบั)
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1. จากญาติ พี่น้อง พ่อแม่

ทุนชุมชนทีย่ัง่ยนื

สร้าง

กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ

2. จากเพื่อนคนคุ้นเคย

3. จากธนาคาร โรงรับจ าน า ผู้รับจ าน า

4. จากนายทุน (เงินกู้)ทุน

ทุนภายนอก

ทุนภายใน

5. อ่ืน ๆ (บางคนไม่มี ปล้นจี้ ขโมย โกง ฉ้อราษฎร์บังหลวงหลวง)

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ผลร้ายของทุนภายนอก คือ รับภาระคืนเงินกู้และอัตรา

ดอกเบ้ียสูง หากประกอบอาชีพเสียหายจะมีหน้ีสินล้นพ้นตัว 

ก่อให้เกิดการล้มละลายได้

สัจจะ ขยัน ทนอดอดทน

รายได้น้อย แต่รู้ประหยัดแล้วสะสมรวมกันท่ีจะมีทุนของตนเอง รู้คิด

มีวินัย และอดออมด ารงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นวิธีการระดมเงินออม

และทรัพยากรอ่ืนของแต่ละบุคคลเป็น “เงินทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ

การผลิต” น ามาจัดสรรให้บริการกับสมาชิกในชุมชน เพื่อช่วยเหลือ

ตนเองยามปกติและช่วยเหลือซึ่งกันและกันยามประสบปัญหา ด้วย

ความเอ้ืออาทรโดยพฤติกรรม ความมีวินัยในการออมและความไว้

เน้ือเช่ือใจระหว่างสมาชิก และเพื่อเป็นการพิทักษ์ปกป้องดูแลกันเองซึ่ง

จะลดโอกาสการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภายนอก ให้เหลือน้อยท่ีสุด 

เงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมี 2 ประเภท  ดังน้ี

1. เงินทุนด าเนินการ

เป็นเงินทุนท่ีน าไปท ากิจกรรมของกลุ่ม เช่น การให้กู้ยืม การบริหารศูนย์สาธิตการตลาด 

ยุ้งฉาง  ธนาคารข้าว เป็นต้น เงินจ านวนน้ีได้มาจากเงินสะสมของสมาชิก เงินท่ีรับฝาก เงินอุดหนุนจาก

หน่วยงานต่าง ๆ หากสมาชิกผู้ใดลาออกจะต้อง คืนเงินสะสมแก่สมาชิกผู้น้ัน

2. เงินทุนส าหรับใช้เป็นค่าใช้สอย

เป็นเงินทุนส าหรับใช้จ่ายในการบริหารงานของกลุ่ม เช่น ค่าสมุด ดินสอ ปากกา รวมถึง

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ เงินจ านวนน้ีได้มาจากค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงิน

จากการจัดสรรผลก าไรบางส่วนท่ีระบุให้น ามาใช้ ในการบริหารจัดการ

ท้ังน้ี การเก็บรักษาเงินทุนของกลุ่มท าได้โดยการฝากไว้กับธนาคาร แยกเป็น 2 บัญชี คือ

- บัญชีฝากประจ า ได้แก่ เงินสัจจะสะสมของสมาชิกและเงินบริจาคท่ีมี วัตถุประสงค์เป็น

เงินทุนของกลุ่ม

- บัญชีเผื่อเรียก ได้แก่ เงินค่าสมัคร เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าปรับ ค่าบริการต่าง ๆ

แนวคิด หลักการ และ วิธีการ ด าเนนิงาน

กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ
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ทุนและผลตอบแทนจาก “สัจจะ”

สร้าง

กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ

ความซื่อสัตย์ต่อกัน

ความเสียสละเพ่ือส่วนรวม

ความรับผิดชอบร่วมกัน

ความเห็นอกเห็นใจกัน

ความไว้วางใจกัน

เงินออม

น้ าใจ

ทุน

กลุ่มออมทรัพย์

เพ่ือการผลิต

“สัจจะ”

คุณธรรม

5 ประการ

- ได้กับตัวเรา ท าให้รู้จัก “ประหยัด” อดออม มีเงินออมใช้จ่ายยามจ าเป็น ฉุกเฉิน

- มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ

- ได้ เรียนรู้การท างานร่วมกัน การบริหารจัดการกลุ่มตามหลักคุณธรรม 

5 ประการ

- ได้ช่วยเหลือกันในชุมชน

- มีสวัสดิการในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย

- ได้รับการช่วยเหลือด้านการซื้อขายผลติผล และมีกิจกรรมท่ีช่วยเหลือเรา เช่น

ศูนย์สาธิตการตลาด ป๊ัมน้ ามัน โรงสีข้าวชุมชน รถเกี่ยวข้าว ลานตากผลผลิต

ธนาคารข้าว และกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์เพื่อสมาชิกอีกมากมาย

มีกลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ แล้วไดอ้ะไร ?
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นองค์กรท่ีรวมเอาคนท่ีต้องการแสวงหาแนวทางใหม่

ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งส าคัญท่ีจะท าให้การรวมตัวของสมาชิกเหนียวแน่น สามารถท าให้กลุ่ม

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คือ คุณธรรมของสมาชิก ซึ่งมี 5 ประการ ดังน้ี

1. ความซื่อสัตย์ต่อกัน

หมายถึง การสร้างสัจจะต่อตนเองในการประหยัด อดออมอย่างสม่ าเสมอ และการซื่อสัตย์ต่อ

กลุ่มในการถือหุ้นหรือฝากเงินในกลุ่มอย่างต่อเน่ือง เม่ือกู้เงินไปแล้ว ก็ใช้เงินคืนตามสัญญา

2.ความเสียสละ

หมายถึง ความมีน้ าใจเอ้ือเฟื้อ แบ่งปันสิ่งท่ีดีให้แก่กัน ไม่มีจิตใจคับแคบ เช่น หากเพื่อนมีความ

เดือดร้อน ก็จะให้เพื่อนได้กู้เงินก่อน ซึ่งการเสียสละน้ีจะเป็นการ ผูกมิตรไมตรีระหว่างสมาชิก สร้างนิสัยให้เห็น

แก่ประโยชน์ของส่วนรวม

3. ความรับผิดชอบ

หมายถึง การร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการเข้าร่วมประชุม การแสดง

ความคิดเห็น และข้อเสนอต่อการบริหารงานกลุ่มต่อท่ีประชุมใหญ่ ความรับผิดขอบดังกล่าว จะท าให้

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสามารถแก้ปัญหาของสมาชิกได้อย่างมีพลัง

4. ความเห็นอกเห็นใจ

หมายถึง ความรู้สึกร่วมภายในใจของเพื่อนสมาชิก ท่ีเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนสมาชิก

ด้วยกัน หากเกิดความเข้าใจต่อกันแล้วจะท าให้กิจกรรมท่ีท าร่วมกันทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดี ความเห็นอกเห็นใจ

อาจแสดงออกด้วยการกล่าวค าพูดท่ีดี เช่น การให้ก าลังใจแก่คณะกรรมการท่ีเสียสละแรงกายแรงใจ

มาท างานให้กับกลุ่ม เป็นต้น

5. ความไว้วางใจกัน

หมายถึง การแสดงความรู้สึกทางบวกต่อความคาดหวังท่ีมีต่อการเข้าร่วม เป็นสมาชิกกลุ่ม 

เช่น การไว้วางใจเพื่อนสมาชิกท่ีกู้เงินไปว่าน าเงินไปใช้ ในทางท่ีเป็นประโยชน์และจะน าเงินมาช าระคืนได้ 

ความไว้วางใจต่อการท าหน้าท่ี ของคณะกรรมการ เป็นต้น ความไว้วางใจดังกล่าวจะน ามาซึ่งความยุติธรรม 

ท่ีสมาชิกทุกคนจะได้รับบริการจากกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน
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คุณธรรม 5 ประการ ต้องท าอยา่งไร

ความซื่อสัตย์ต่อกัน • ส่งเงินสัจจะตามก าหนด

• ต้องส่งเงินกู้ตามสัญญา ไม่คดโกงเพื่อนสมาชิก

ความเสียสละ • การให้เพื่อนสมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนมากกว่ากู้เงินก่อน

• เสียสละเวลา / แรงกายเข้าร่วมประชุมกลุ่ม และร่วมมือ

ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม

ความรับผิดชอบ • การส่งเงินสัจจะตามก าหนด ณ ท่ีท าการกลุ่ม

• การส่งคืนเงินกู้ตามสัญญา

• การเข้าร่วมประชุมกลุ่มและร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม

ความเห็นอกเห็นใจกัน • เห็นใจเพื่อนสมาชิกท่ีเดือดร้อนให้กู้เงินก่อน

• คนมีเงินเห็นใจคนจน โดยน าเงินมาฝากกับกลุ่มเพื่อเพิ่มทุนให้

กลุ่ม ฯ และตัวเองก็ได้เงินปันผลและดอกเบ้ียเม่ือสิ้นปีเป็นการ

ตอบแทนความดี

• เห็นใจประธาน และคณะกรรมการท่ีเสียสละเวลา / แรงกาย

ท างานให้กลุ่ม ฯ

ความไว้วางใจกัน • ไว้วางใจเพื่อนสมาชิกท่ีกู้เงินไปว่าน ามาส่งคืนแน่นอน เพราะ

น าไปประกอบชีพที่เป็นประโยชน์ เพื่อนๆ สมาชิก ช่วยกันดูแล

• ไว้วางใจประธานและกรรมการท่ีมาท าหน้าท่ี

ชุมชนดว้ยหลกั “คุณธรรม”

พัฒนา

กลุ่มออมทรพัยเ์พือ่การผลติ
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ด าเนินงานอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของคน

ในสังคมเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องมีกฎเกณฑ์และ กระบวนการในการด าเนินงานท่ีม่ันใจได้ว่าบุคคลท่ีเข้ามา

รวมกันในกลุ่มจะมี คุณสมบัติเหมาะสม สามารถร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลกันจนบรรลุเป้าหมายและ 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มได้อย่างดี สาระส าคัญของการเป็นสมาชิกกลุ่มจึงควร ประกอบไปด้วย การเป็นผู้มี

อายุตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม อยู่ในวงสังคมท่ีมีความสัมพันธ์เดียวกัน มีความประพฤติดี มีศีลธรรม และมี

ความศรัทธา เห็นชอบ ในคุณค่าของการรวมกลุ่มออมทรัพย์ท่ีจะมีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคม 

ดังน้ัน สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงแบ่งประเภทได้ ดังน้ี

1. สมาชิกสามัญ

ประกอบด้วย สมาชิกก่อตั้งท่ีมีความสนใจและศรัทธาในหลักการของ กลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิต รวนตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น และหมายรวมถึงสมาชิก ท่ีมีความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

แล้วได้ทดลองส่งเงินสัจจะตามวิธีการ ด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม โดยท่ัวไปหากทดลองสัจจะไม่น้อยกว่า 

3 เดือน ก็ถือว่า มีสัจจะท่ีเช่ือถือได้สมควรเป็นสมาชิกถาวรของกลุ่มต่อไป

2. สมาชิกวิสามัญ

เป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ท่ีอยู่ในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี ประสงค์จะ

ส่งเงินสัจจะและสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่ม โดยประธานกลุ่มเป็นผู้สมัคร ในนานของกลุ่ม

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์

เป็นบุคคลภายนอกชุมชนท่ีมีศรัทธาและมีควานสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม น าเงินนาฝากไว้ 

แต่ไม่มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ คหบดี ภิกษุ สามเณร รวมถึงบุคคลภายนอกจากหมู่บ้าน / ต าบลอ่ืน ๆ  

ท่ีศรัทธา สนใจในกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยไม่หวังผลตอบแทน
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สมาชิก

กลุ่ม

ออม

ทรัพย์

เพื่อ

การ

ผลิต

ความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคล

พัฒนา

กลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลติ

สมาชกิ

กิตติมศกัดิ์

สามญั

ข้าราชการ

สมาชิกก่อตั้ง

พระภิกษุ สามเณร

บุคคลภายนอกจากหมู่บ้าน / ต าบลอ่ืน ๆ 

ท่ีศรัทธา สนใจในกิจการกลุ่ม

ฝากเงินไว้กับกลุ่มแต่ไม่มีสิทธิ์กู้เงิน

จากกลุ่ม

ส่งเงินสัจจะสะสม

กลุ่มอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/

ต าบล โดยประธานกลุ่มเป็นผู้สมัคร

ในนามของสมาชิกท้ังหมด

สมาชิกทดลองท่ีได้ผ่านการทดลองว่ามี

คุณธรรมดีอย่างน้อย 3 เดือน และกรรมการ

อ านวยการรับเข้าเป็นสมาชิกถาวรของกลุ่มฯ

วิสามญั
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นกิจการท่ีสมาชิกร่วมมือกันท างาน ซึ่งเป็นการท างานกับคน

หมู่มาก จึงให้สมาชิกเลือกตั้งเพื่อนสมาชิกท่ีมี คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความเสียสละ ให้มาท างานแทน

สมาชิกทุกคน เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ” เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จัก

ควบคุม ตนเอง บริหารงาน และตัดสินใจกันเอง ตามวิถีประชาธิปไตย โดยคณะกรรมการบริหารฯ 

ประกอบด้วย 4 คณะ ดังน้ี

1. คณะกรรมการอ านวยการ

ท าหน้าท่ีพิจารณารับสมาชิก การรับฝากเงิน การจัดท างบดุลทางการเงิน และการจัดสรรเงิน

ปันผลแก่สมาชิก

2. คณะกรรมการเงินกู้

มีหน้าท่ีพิจารณาค าขอกู้ของสมาชิก ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งท่ีมีการ พิจารณาเงินกู้ และ

คอยติดตามให้ค าปรึกษาแก่สมาชิกผู้กู้เงินอย่างสม่ าเสมอ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าท่ีตรวจสอบกิจการของกลุ่ม และตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการทุกชุด และ

การตรวจสอบทุกครั้งต้องท าบันทึกหรือรายงานให้คณะกรรมการอ านวยการทราบด้วย

4. คณะกรรมการส่งเสริม

มีหน้าท่ีให้ความรู้แก่สมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจอันถ่องแท้ถึงหลักการ ของกลุ่มและพัฒนา

คุณธรรมของสมาชิก ท้ังน้ีอาจเชิญผู้มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรแก่กลุ่ม

ด้วยก็ได้

ท้ังน้ี คณะกรรมการท้ัง 4 คณะ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารฯ  เพื่อให้การด าเนินงาน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ

- ท างบประมาณ รายรับ - รายจ่าย ของกลุ่ม

- แต่งตั้งท่ีปรึกษาของกลุ่ม

- ก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อบังคับส าหรับกลุ่ม

- จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม แทนคณะกรรมการท่ีว่างลง

- จ้างหรือแต่งตั้งพนักงานประจ าตามความจ าเป็น

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นองค์กรทางการเงินภาคประชาชน ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

กับการเงิน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการประหยัดและออมทรัพย์เพื่อ

เสริมสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก ครอบครัว และสังคม โดยกิจกรรมพื้นฐานของกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิต ประกอบด้วย
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1. การด าเนินการทางการเงิน

ส่งเสริมให้สมาชิกน าเงินมาออมทรัพย์ในรูปของเงินค่าหุ้น โดยจะต้องมาสะสมเงินค่าหุ้นอย่าง

สม่ าเสมอ เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” เพื่อเป็นกองทุนส าหรับสมาชิก ท่ีเดือดร้อนให้กู้ยืมเม่ือถึงคราวจ าเป็น

2. การด าเนินธุรกิจ

เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน  เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด 

ยุ้งฉาง ป๊ัมน้ ามัน ลานตากผลผลิต โรงสีข้าว กองทุนปุ๋ย เป็นต้น เป็นการฝึกหัดการด าเนินธุรกิจในระบบกลุ่ม 

โดยมุ่งหวังผลก าไร เพื่อน าไปด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตยังสนับสนุน 

เงินกู้ให้กับสมาชิกท่ี เป็นชาวบ้านในชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการหน่ึงต าบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์ น าไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพและใช้ศูนย์สาธิตการตลาดเป็นแหล่งกระจายสินค้า 

OTOP ในพื้นท่ี

3. การจัดสวัสดิการ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องน าเงินจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี มาจัดสวัสดิการ

ให้กับสมาชิกในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาพยาบาล ฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุนการศึกษา ทุนสาธารณะ

ประโยชน์ ฯลฯ

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงต้องส่งเสริมสมาชิก

ในการพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้ โดยกลุ่มมีบทบาทด้านการสนับสนุนเงินทุนให้สมาชิกน าไปประกอบอาชีพ

รวมท้ัง ส่งเสริมให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก ๆ ด้าน
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โรงเรยีนผู้น าวถิีประชาธปิไตย

สร้าง

กลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลติ

คณะกรรมการเงินกู้ 

3 – 5 คน

คณะกรรมการ

อ านวยการ 5 – 7 คน

1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของกลุ่ม

1. ด าเนินการประชุมใหญ่

1. พิจารณาอนุมัติเงินกู้

2. ควบคุมนโยบายท้ังหมดของกลุ่ม ฯ

3. เก็บรักษาเงิน

2. ช่วยแก้ปัญหาการเงินแก่สมาชิกผู้

เดือดร้อน

2. ตรวจสอบการบริหารงานของ

คณะกรรมการทุกชุด

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนมาเป็น

สมาชิกของกลุ่ม หาสมาชิกเพิ่ม

2. พิจารณาการรับสมาชิกเข้าใหม่

เสนอประธานคณะกรรมการ

2. ให้ความรู้แก่สมาชิก

คณะกรรมการส่งเสริม

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3 – 5 คน

คณะกรรมการ

บริหารกลุ่ม
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วิทยาลยัฝกึหดันักธรุกจิ

สร้าง

กลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลติ

กิจกรรมดงักลา่วขา้งตน้

มีอยู่จรงิ สามารถตดิตอ่

ศึกษาดงูาน

กลุ่มออมทรพัย์

เพื่อการผลิต 

ได้ทีส่ านกังาน

พัฒนาชมุชนจงัหวัด 

และอ าเภอ

ทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน

ศูนย์สาธิตการตลาด / ตลาดลอยฟ้า

โรงผลิตน้ าดื่มท่ีได้มาตรฐาน

กิจการลานตากข้าว / ยุ้งฉางข้าว / โรงสีข้าว

รถเก่ียวข้าว / รถไถ บริการสมาชิก

โรงงานอบยางแผ่นรมควัน

ค่ารักษาพยาบาล ค่าพาหนะพาไปหาหมอ

ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้สมาชิก 

/ เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้

มีเงินพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ตัดต้นไม้ ขุดลอก

คูคลอง

มีเงินให้กู้ยืมประกอบอาชีพ
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การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการตรวจ

สุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อส ารวจ ค้นหาปัจจัยเสี่ยง แนวโน้มของการด าเนินงาน และ

การเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยใช้เครื่องมือ

ท่ีเรียกว่า “แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ประกอบด้วย 4 หลักการส าคัญ 10 

หลักการย่อย 21 ตัวช้ีวัด ซึ่งใช้หลักธรรมาภิบาล 10 ข้อ มาเป็นแนวทางในการจัดท าแบบประเมินดังกล่าว 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการบริหารจัดการท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และยังเป็นการสร้างความเช่ือม่ันให้แก่สมาชิก เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล เป็นเครื่องมือท่ีใช้

เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย และมี

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4 หลักการส าคัญ 10 หลักการย่อย 21 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย

1. หลักนิยมประชาธิปไตย

หลักความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้

1) คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือนและมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง

2) มีการส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ

3) มีการช าระคืนเงินกู้ตามสัญญา

4) มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ของกลุ่ม

 หลักความโปร่งใส/เปิดเผย

5) มีการฝากถอนเงินผ่านระบบสถาบันทางการเงินท่ีถูกต้องตามกฎหมาย น าฝากเงิน

ภายใน 3 วันท าการ

6) มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล/เอกสารหลักฐานการเงิน/ระบบบัญชีครบถ้วนถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน (ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสัจจะ ทะเบียนลูกหน้ี ทะเบียนเงินกู้ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ฯลฯ ) 

มีการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงิน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7) มีการจัดท างบก าไร-ขาดทุน งบดุล และรายงานสถานะทางการเงินให้กรรมการและ

สมาชิกทราบปีละ 1 ครั้งขึ้นไป และติดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการกลุ่มฯ

8) มีการจัดประชุมสามัญประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม

ใหญ่สามัญอย่างน้อยร้อยละ 75 ของครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิก

9) มีอาคารสถานท่ีใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันชัดเจน มีป้ายช่ือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ

การผลิต และผังโครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตท่ีแบ่งเป็น 4 ฝ่ายป้ายแสดงข้อมูล

ท่ีชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

การประเมนิศกัยภาพกลุม่ออมทรพัยเ์พือ่การผลติ

ตามหลกัธรรมาภบิาล
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หลักนิติธรรม

10) มีระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน

11) มีการเก็บดอกเบ้ียเงินกู้ในอัตราไม่เกินท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)

12) มีการพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบชัดเจน

 หลักความเสมอภาค

13) ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ

2. หลักประชารัฐ

 หลักการมีส่วนร่วม

14) มีการส่งเสริมการออม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง เพื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน

 หลักกระจายอ านาจ

15) มีกรรมการครบ 4 ฝ่าย และมีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี

3. หลักความรับผิดชอบทางการบริหาร

 หลักคุณธรรม

16) มีการด าเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ (ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอก

เห็นใจ และไว้วางใจ)

4. หลักการบริหารจัดการแนวใหม่

 หลักประสิทธิผล

17)  มีการจัดสรรผลก าไร และจัดให้มีสวัสดิการชุมชนทุกปี

 หลักประสิทธิภาพ

18)  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

19) มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน/แผนบริหารความเสี่ยง/ประกันความเสี่ยงของกลุ่ม

เป็นประจ าทุกปี และสมาชิกปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนด

 หลักการตอบสนอง

20)  สมาชิกสามารถกู้เงินได้ตามความต้องการภายใต้ข้อบังคับของกลุ่ม

21)  มีกิจกรรมเครือข่ายท่ีตอบสนองความต้องการของสมาชิก
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แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล

4 หลักการส าคัญ 10 หลักการย่อย  21 ตัวช้ีวัด

ช่ือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต................................................ หมู่ท่ี.....................

ต าบล.......................................อ าเภอ.............จังหวัด......................................

แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต

ผ่าน

ไม่

ผ่าน

การพิจารณา

ประกอบการประเมิน

1. หลักนิยมประชาธิปไตย ( Democratic Value )

 หลักความรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้

1. คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือนและมีการบันทึก

การประชุมทุกคร้ัง

 
- ตรวจสอบเอกสารบันทึกการ

ประชุมของคณะกรรมการ  

2. มีการส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ               

 

- การส่งเงินสัจจะสะสมด้วย

ตนเองของสมาชิก ตามวัน และ

สถานท่ี ๆ กลุ่มก าหนด    

3. มีการส่งช าระคืนเงินกู้ตามสัญญา

 
- สมาชิกช าระคืนเงินกู้ครบถ้วน

ตามสัญญาทุกราย 

4. มีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ของกลุ่ม                                    

 

- มีการจัดกิจกรรมหรือร่วม

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ

ชุมชนอย่างน้อย 1 กิจกรรม    

 หลักความโปร่งใส/เปิดเผย

5. มีการฝากถอนเงินผ่านระบบสถาบันทางการเงิน

ทีถู่กต้องตามกฎหมาย               

 

- ตรวจสอบระบบบัญชีเงินฝาก 

– ถอน ของกลุ่ม และบัญชีเงิน

ฝาก – ถอน ของธนาคารที่เป็น

ปัจจุบัน   

6. มีการจัดท าทะเบียนข้อมูลของกลุ่ม/เอกสารหลักฐาน

ทางการเงิน/ระบบบัญชีครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

(ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนสัจจะ ทะเบียนลูกหนี้ ทะเบียนเงินกู้ 

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ฯลฯ) มีการตรวจสอบบัญชีและ

หลักฐานทางการเงิน อย่างน้อย ปีละ 2 คร้ัง                             

 

- ตรวจสอบทะเบียนบัญชีและ

หลักฐานการเงินของกลุ่ม   

7. มีการจัดท างบก าไร-ขาดทุน งบดุล และการรายงาน

สถานะทางการเงินให้กรรมการและสมาชิกทราบ ปีละ 1 

คร้ัง   และติดประกาศไว้ ณ ที่ท าการกลุ่ม

 

-ตรวจสอบงบก าไร –ขาดทุน งบดุล 

รายงานสถานะทางการเงิน และ

ประกาศของกลุ่มในแต่ละปี   
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แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต

ผ่าน

ไม่

ผ่าน

การพิจารณา

ประกอบการประเมิน

8. มีการจัดประชุมสามัญประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

และมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยร้อยละ 

75 ของครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิก

 

- ตรวจสอบบันทึกการประชุม

สามัญประจ าปี  

9. มีอาคารสถานท่ีใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันชัดเจน 

มีป้ายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และ ป้ายแสดงข้อมูล

ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน                      

 

- ตรวจสอบ ณ ที่ท าการกลุ่ม  

 หลักนิติธรรม

10. มีระเบียบข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นปัจจุบัน

 

- ตรวจสอบเอกสารระเบียบ

ข้อบังคับของกลุ่ม

- การติดประกาศ และเผยแพร่

ข้อบังคับให้สมาชิกทราบท่ัวกัน  

11. มีการเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ไม่เกินกฎหมาย

ก าหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)  

- ตรวจสอบระบบบัญชี และ

ทะเบียนคุมเงินกู้ และดอกเบี้ย

ของกลุ่ม   

12. มีการพิจารณาเงินกู้ของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบ                     

มีการตรวจสอบและมีหลักฐานให้ตรวจสอบชัดเจน  

- ตรวจสอบบันทึกการประชุม

ของคณะกรรมการเงินกู้ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ   

 หลักความเสมอภาค

13. ให้บริการแก่สมาชิกด้วยความรวดเร็ว  และไม่เลือก

ปฏิบัติ  

- สอบถามความพึงพอใจของ

สมาชิก โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

จากสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน 

2. หลักประชารฐั ( Participatory State )

 หลักการมีส่วนร่วม

14. มีการส่งเสริมการออม ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน

ในพ้ืนท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนชุมชน 

 

- ตรวจสอบกิจกรรมของ

คณะกรรมการส่งเสริม

- การเพ่ิมข้ึนของสมาชิกกลุ่ม 
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แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต

ผ่าน

ไม่

ผ่าน

การพิจารณา

ประกอบการประเมิน

 หลักการกระจายอ านาจ

15. มีคณะกรรมการครบ 4 ฝ่าย และมีการแบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็น

ลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
 

- ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

หรือบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ 

ที่มีการมอบหมายงานท่ีเป็นลายลักษณ์

อักษร  

3.  หลกัความรบัผดิชอบทางการบรหิาร 

(Administrative Responsibility)

 หลักคุณธรรม

16. มีการด าเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม 5 

ประการ (ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และ

ไว้วางใจ)

 

1. คณะกรรมการมีความเสียสละในการ

ท าหน้าที่ และมีการประชุมท่ีเปิดเผย เป็นที่

เชื่อถือของสมาชิก

2. สมาชิกรับผิดชอบส่งเงินสัจจะและเงินกู้

ตามก าหนด

3. ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนก่อน

4. สมาชิกน าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ  

4.  หลกัการบรหิารจดัการแนวใหม ่

(New Public Management)

 หลักประสิทธิผล

17. มีการจัดสรรผลก าไรและจัดให้มีสวัสดิการ

ชุมชนทุกปี

 

- ตรวจสอบจากงบก าไร – ขาดทุน 

และงบดุลประจ าปี

- ตรวจสอบจากการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 

 หลักประสิทธิภาพ

18. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์               

 

-มีการใช้ระบบ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามา

ช่วยในการจัดท าบัญชี/หลักฐานทางการเงิน/

ข้อมูลของสมาชิก/    เอกสารอ่ืน  ๆของกลุ่ม  

19. มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน/แผน

บริหารความเสี่ยง/ประกันความเสี่ยงของกลุ่มเป็น

ประจ าทุกปีและสมาชิกปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนด  

 
- มีการเรียนรู้เร่ืองการบริหารความเสี่ยง

- มีแผนและกิจกรรมบริหารความเสี่ยง   
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แนวทางตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต

ผ่าน ไม่ผ่าน

การพิจารณา

ประกอบการประเมิน

 หลักตอบสนอง

20. สมาชิกสามารถกู้ เ งิ น ได้ ตามความ

ต้องการภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม

 

- ตรวจสอบหลักฐานการกู้เงิน

- สอบถามสมาชิกผู้กู้เงิน   

21. มีกิจกรรมเครือข่ายที่ตอบสนองความ

ต้องการของสมาชิก

 

- สอบถามความต้องการของสมาชิก

- ตรวจสอบกิจกรรมเครือข่ายของ

กลุ่มว่ามีหรือไม่ และตรงกับ

ความต้องการของสมาชิกหรือไม่   

ผลการประเมนิผา่น.........................ตัวชี้วัด ผลการจดัระดบั

ระดับ 1 พอใช้/ปรับปรุง  
ระดับ 2 ปานกลาง        
ระดับ 3 ดี                  

ลงช่ือ.............................................ผู้ประเมิน        

(.............................................)

วันท่ี.............เดือน................พ.ศ........

ระดับ 1 พอใช้/ปรับปรุง หมายถึง กลุ่มท่ีมีผลงานต้องปรับปรุง

และพัฒนา เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ไม่ถึง 13 ตัวช้ีวัด

ระดับ 2 ปานกลาง หมายถึง กลุ่มท่ีมีผลงานปานกลาง เงื่อนไข

คือ ผ่านเกณฑ์ 13 –17 ตัวช้ีวัด และต้องผ่านตัวช้ีวัดหลัก 10 

ตัวช้ีวัด คือ  ตัวข้ีวัดท่ี 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 และ 16 หาก

ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัดอยู่ระดับ 1

ระดับ 3 ดี หมายถึง กลุ่มท่ีมีผลงานดี เงื่อนไขคือ ผ่านเกณฑ์ 

18 –21 ตัวช้ีวัด และต้องผ่านตัวช้ีวัดหลัก 12 ตัวช้ีวัด คือ 

ตัวช้ีวัดท่ี 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 และ 17 หากไม่

เป็นไปตามเกณฑ์ให้จัดอยู่ในระดับ 2
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ค านิยาม

การบริหารโครงการ

การบริหารจัดการทรัพยากร (เวลา วัสดุ บุคลากร และค่าใช้จ่าย) ท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมและ

สมบูรณ์ท่ีสุด โดยใช้องค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ กับกิจกรรมของโครงการ เพื่อให้ส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

การบริหารสัญญา

การควบคุม หรือด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในสัญญาในฐานะเป็นผู้กู้

หรือผู้ให้กู้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดของทางราชการ และข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้วย

การบริหารหนี้

การบริหารจัดการเพื่อให้เป็นหน้ีท่ีมีคุณภาพ มีหลักการและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา

หน้ีเสียให้เป็นหน้ีดี

หนี้ หมายถึง การกู้ยืมเงินจากกลุ่ม/กองทุนชุมชน

กองทุนชุมชน หมายถึง กลุ่ม/กองทุนชุมชนและองค์กรการเงินในชุมชนท่ีประชาชนจัดตั้งขึ้นเอง

และสนับสนุนโดยภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกและคนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้และสวัสดิการชุมชน 

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการ

แนวทางปฏิบัติการบริหารโครงการ

• พิจารณาความเป็นไปได้

• จ าแนกประเภทโครงการ/อาชีพ

• การพิจารณาก าหนดให้มีการติดตามวัดผล

• โครงการมีศักยภาพในการคืนหน้ีได้หรือไม่ อย่างไร

• ค่าใช้จ่ายด าเนินงานคุ้มค่ากับเวลา และทรัพยากรของผู้ด าเนินโครงการหรือไม่

• ความรู้ความสามารถของผู้ด าเนินโครงการ

• ความน่าเช่ือถือของผู้เสนอโครงการ

ท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมที่มักมีสิ่งล่อตาล่อใจ ให้เราอยากได้อยากมี...นู่น...น่ี...น่ัน 

สารพัด  ท้ังท่ีจ าเป็นและไม่จ าเป็น ส่งผลให้ความต้องการใช้เงินเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต 

การบริหารโครงการ บริหารสัญญา และบริหารหนี้
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ซึ่งในชุมชนก็มีกลุ่ม/กองทุน/องค์กรทางการเงินท่ีให้บริการทางการเงินมากมาย ท้ังกลุ่ม/กองทุน

ท่ีภาครัฐสนับสนุน เช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกลุ่ม/

กองทุนท่ีประชาชนจัดตั้งขึ้น คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งกลุ่ม/กองทุนเหล่าน้ีจ าเป็นต้องสนองตอบ

ความต้องการทางการเงินของสมาชิก และคนในชุมชนโดยให้บริการเงินกู้ /เงินยืมแก่สมาชิก เพื่อน าไป

ประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จุนเจือครอบครัว

ก่อนการพิจารณาเงินกู้/เงินยืม จึงต้องคิดให้รอบคอบ และต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับ

การบริหารโครงการ ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญท่ีอาจถูกมองข้ามไป แต่จริง ๆ แล้วน้ัน การบริหารโครงการ 

เป็นการปูพื้นฐานส าคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในการพิจารณาโครงการ  ท่ีมีความเป็นไปได้ การประเมิน

ความจ าเป็น และความสามารถในการช าระหน้ี เพื่อเป็นการสร้างรายได้ของสมาชิกอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็น

ประโยชน์ต่อการอนุมัติเงินกู้/เงินยืมของคณะกรรมการ และการใช้เงินกู้/เงินยืมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

เกิดประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและคนในชุมชน

การบริหารโครงการ สิ่งแรกท่ีต้องเรียนรู้ คือ ต้องรู้ว่าโครงการท่ีเสนอขอมาแต่ละโครงการน้ัน 

เป็นโครงการประเภทใด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการ อนุมัติเงินกู้ /เงินยืมโดยค านึงถึง

ความเหมาะสมของผู้เสนอโครงการแต่ละราย ซึ่งการจ าแนกประเภทของโครงการน้ัน อาจจ าแนก

ตามประเภทของโครงการตามระยะเวลาท่ีเกิดรายได้ ดังน้ี

การจ าแนกโครงการ

ประเภทโครงการ ค าอธิบาย

โครงการท่ีท ารายได้ทันที
• ผลิตสินค้า/งานบริการ ท ารายได้ในทันทีท่ีได้รับเงินกู้/เงินยืม หรือ

เงินสนับสนุน ภายใน 1 เดือน

• งวดการช าระเงิน ช าระทุกเดือน หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ

ของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน

โครงการระยะสั้น
• ผลิตสินค้า/งานบริการได้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ท่ีได้รับเงินกู้/

เงินยืม หรือเงินสนับสนุน

• งวดการช าระเงิน ช าระเป็นรายเดือน หรือช าระเป็นรายงวด

• หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน

โครงการระยะยาว
• ผลิตสินค้า/งานบริการได้ในระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป  ท่ีได้รับ

เงินกู้/เงินยืม หรือเงินสนับสนุน

• งวดการช าระเงิน ช าระเป็นรายเดือน รายงวด หรือช าระเป็นรายปี 

หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม / กองทุนชุมชน
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โครงการส าหรบัการสร้างอาชพีหลกั

• ให้พออยู่พอกินเป็นอย่างน้อย หรือเป็นการลดภาระครอบครัวเป็นอย่างน้อย หมายถึง มีรายได้หักต้นทุน

และค่าใช้จ่ายแล้ว เพียงพอกับการช าระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย ควรเป็นโครงการประเภทท่ีท ารายได้ในทันที

โครงการส าหรบัการสร้างอาชพีเสรมิ

• มีอาชีพหลักอยู่แล้ว มีเวลาและทรัพยากรส าหรับท าอาชีพเสริม

• เวลา ความสามารถและทรัพยากรท่ีมีคือทุน

• ไม่กระทบอาชีพหลัก และมีความเป็นไปได้ท่ีจะประกอบอาชีพเสริม 

โครงการส าหรบัการตอ่ยอดอาชพีเดมิ

• มีอาชีพหลักหรือทรัพยากรอยู่แล้ว ต้องการทุนในการขยายผล

• ผลผลิตหรืองานบริการท่ีเพิ่มข้ึน จะน าไปขายหรือให้บริการกับใคร มีตลาดรองรับหรือไม่

โครงการส าหรบัการเสริมสภาพคลอ่ง

• ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว ต้องการสภาพคล่องในช่วงรอออกดอกผล

• มีหน้ีสินเดิม หรือไม่อย่างไร เม่ือได้ผลผลิตและขายสู่ตลาดแล้วมีก าไรเหลือช าระหน้ีหรือไม่

การพิจารณาความเป็นไปได้

การพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ หรือการวิเคราะห์โครงการทางด้านต่าง ๆ ท าเพื่อให้

เกิดความม่ันใจได้ว่าโครงการท่ีเลือกมาน้ันมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ี

คุ้มค่าต่อการลงทุนและสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน การพิจารณาความเป็นไปได้ของ

โครงการจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์โครงการในประเด็น ดังน้ี

• ความน่าเช่ือถือของผู้เสนอโครงการ

• ทักษะอาชีพของผู้เสนอโครงการ

• ท าได้จริงไหม หมายถึง สามารถท าได้จริงและได้ผลลัพธ์ตามแผนท่ีก าหนด

- ใช้เวลาเท่าไร

- ขายให้ใคร ขายอย่างไร ขายท่ีไหน

- รายได้จะเข้ามาตอนไหน เท่าไร

• งบประมาณและก าไรสมเหตุผลไหม

- ต้นทุน ค่าด าเนินการ ก าไร

ซึ่งโครงการท่ีมีความเป็นไปได้น้ัน ต้องเป็น

• โครงการท่ีท าได้จริง และเห็นผลลัพธ์ (มีรายได้ ผลก าไร) คุ้มค่ากับการลงุทน

• ผู้เสนอขอโครงการมีต้นทุน (ทักษะพื้นฐาน/องค์ความรู้/ทรัพยากร) เก่ียวกับการประกอบอาชีพหรือ

โครงการท่ีเสนอ

• มีตลาดรองรับ / มีสถานท่ีจ าหน่ายชัดเจน

• ผลิตสินค้า / บริการเป็นไปตามความต้องการของตลาด

การคดัเลอืกโครงการ
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ความเป็นไปได้ในการติดตามวัดผล

การติดตามวัดผลโครงการ

เป็นการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญให้คณะกรรมการฯ 

สามารถพิจารณาอนุมัติเงินกู/้เงินยืม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้โครงการบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดตามวัดผลโครงการจะท าให้ทราบถึง

•  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการ 

•  ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงาน 

•  การให้การช่วยเหลือ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างทันท่วงที 

•  การเรียนรู้ความส าเร็จเพื่อน าไปขยายผลต่อไป

ความก้าวหน้าของโครงการ

การติดตามวัดผลเพื่อส่งเสริมให้โครงการบรรลุผล ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ  

1. ระยะการเตรียมโครงการหลังได้รับเงินสนับสนุน

2. ระยะท่ีสร้างรายได้และเร่ิมส่งเงินต้นและดอกเบ้ีย หรือส่งคืนเงินยืม

ซึ่งอาจจะติดตามความก้าวหน้าโครงการตามประเภทของโครงการ ดังน้ี  

ประเภทโครงการ ระยะเวลาในการตดิตามโครงการ

โครงการท่ีท ารายได้ทันที 15 วัน

หลังจากได้รับเงินกู้/เงินยืมหรือเงินสนับสนุน

โครงการระยะสั้น 45 วัน

หลังจากได้รับเงินกู้/เงินยืมหรือเงินสนับสนุน

โครงการระยะยาว ติดตามทุก 120 วัน/ปี (4 เดือน/ป)ี

หลังจากได้รับเงินกู้/เงินยืมหรือเงินสนับสนุน

โครงการมีศักยภาพในการคืนหน้ี

พิจารณาจาก ต้นทุน ซึ่งประกอบด้วย  

• ค่าสินค้า

• ค่าด าเนินการ เช่น ค่าน้ ามันรถ ค่าขนส่งค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าแรง ฯลฯ

• ค่าการตลาด

• ก าไร เหลือมากพอคืนหน้ีได้



ความรูค้วามสามารถของผูด้ าเนนิโครงการ

ความรู/้ทักษะ/ประสบการณใ์นโครงการทีเ่สนอขอ

มีความรู้/ทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

ขาดความรู้/ทักษะในการประกอบอาชีพ
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เงื่อนไขการช าระหนี ้เหมาะสมกบัประเภทโครงการ

ประเภทโครงการ งวดการช าระคนื

โครงการท่ีท ารายได้ทันที ช าระทุกเดือน หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม 

/ กองทุนชุมชน

โครงการระยะสั้น ช าระเป็นรายเดือน หรือช าระเป็นรายงวด

หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน

โครงการระยะยาว ช าระเป็นรายเดือน รายงวด หรือรายปี

หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละกลุ่ม/กองทุนชุมชน

กรณีท่ีผู้เสนอโครงการขาดความรู้ ไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

ควรหาแนวทางในการให้การช่วยเหลือ เพื่อแนะน าแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาให้เกิด

ทักษะด้านอาชีพ เช่น

•  เรียนรู้กับปราชญ์ชุมชน (สัมมาชีพชุมชน)

•  ประสานหาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เสริมทักษะการประกอบอาชีพ เช่น ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 

เป็นต้น

ความน่าเชื่อถอืของผูเ้สนอโครงการ

• ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย และขาดวินัยทางการเงิน

• มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ
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แนวปฏิบัติการบริหารสัญญา

สัญญาชัดเจน เป็นธรรม หลักฐานครบถ้วน จัดเก็บดี 

• มีเอกสารหรือไม่ ลงนามครบถ้วนไหม เอกสารประกอบครบหรือไม่

• สัญญามีความชัดเจนและเป็นธรรมหรือไม่

• ยอดเงินกู้และเงื่อนไขการช าระเงิน

• เงื่อนไขอ่ืน ๆ ในสัญญา

• จัดเก็บหลักฐานท่ีไหน มีความปลอดภัยหรือไม่

• หากเอกสารสูญหาย มีการวางแผนแก้ไขอย่างไร

การบริหารสัญญา เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือก่อนท่ีปัญหาหน้ีค้างช าระจะเกิดขึ้น 

ฉะนั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าสัญญา ซึ่งต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ

ในการท าสัญญาเงินกู้/เงินยืม เพราะถือเป็นปราการด่านแรกในการตรวจทานว่าหลักฐาน เอกสาร

ประกอบการกู้ยืมมีความครบถ้วนท่ีสามารถใช้บังคับ ฟ้องร้องทางกฎหมายได้หรือไม่ หากเกิดกรณีท่ีลูกหน้ี

ไม่ยอมช าระคืนเงินกู้ยืม ทางคณะกรรมการกลุ่ม/กองทุน ในฐานะผู้ให้กู้ยืมเงินจะท าอย่างไร

สัญญากู้ยืมเงิน คือ สัญญาท่ีฝ่ายหน่ึงเป็นผู้ให้กู้ ซึ่งให้ยืมใช้เงินแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า 

“ผู้ยืม หรือผู้กู้” โดยท่ีผู้ยืมตกลงจะใช้คืนซึ่งเงินท่ียืมน้ัน  ตามเวลาและเงื่อนไขท่ีได้ก าหนดตกลงกัน โดยท่ีผู้ให้กู้

อาจได้สิ่งตอบแทนการให้กู้ยืมเงินน้ันเป็นดอกเบ้ีย นอกจากเงื่อนไขเก่ียวกับการช าระเงินต้นและดอกเบ้ียแล้ว 

ในสัญญากู้เงินยังระบุถึงเงื่อนไขการช าระคืน การช าระคืนก่อนก าหนด หลักประกันแห่งการกู้ยืม เบ้ียปรับ

ผิดนัด และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีผู้ ให้กู้และผู้ กู้ควรจะได้ตกลงกันไว้แต่แรกตั้งแต่การเริ่มกู้ยืมเงินกัน 

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนต่าง ๆ 

การกู้ยืมเงินจึงเป็นนิติกรรมสัญญาอย่างหนึ่ง  ซึ่งในการตกลงท าสัญญากู้ยืมเงินน้ัน ต้องท าหลักฐาน

การกู้ยืมเงินเป็นหนังสือไว้ต่อกัน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามสัญญา

สัญญาจึงเป็นเอกสารส าคัญท่ีจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของสัญญา ประกอบด้วย 

หลักฐานแหง่การกูย้มืเปน็หนงัสือ สัญญาการกู้ยืมเงินจะต้องมีข้อความว่ามีการรับเงินท่ีกู้ยืมและ

จะมีการคืนเงินท่ีกู้ยืม และต้องระบุจ านวนท่ีกู้ยืม เพราะสัญญากู้ยืมเงินท่ีไม่ระบุจ านวนเงินท่ีให้กู้ยืมเงินน้ัน

เป็นการขาดสาระส าคัญ ไม่อาจใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้  

หลักฐานแหง่การกูย้มืเงนิตอ้งลงลายมือชื่อของคู่สัญญา (ผู้กู้ ผู้ให้กู้) รวมท้ังผู้ค้ าประกัน และพยาน

สรุป หลักฐานการกู้ยืมเงินต้องมีวัน เดือน ปีท่ีท าสัญญา สถานท่ีท าสัญญา ข้อความแสดงว่าได้กู้ยืม

เงินเป็นจ านวนเท่าใด มีก าหนดใช้คืนเม่ือใด และท่ีส าคัญต้องมีการลงลายมือช่ือของคู่สัญญา (ผู้กู้ ผู้ให้กู้) ผู้ค้ า

ประกัน และพยาน

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารสัญญา
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•  โครงการท่ีอนุมัติเงินกู้ยืมน้ันมีการจัดท าสัญญาหรือไม่ ลงนามครบถ้วนไหม เอกสารประกอบ

การกู้ยืมเงินครบหรือไม่ 

การลงนามในสัญญา ผู้กู้ควรลงนามทุกหน้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ถ้ามีคู่สมรสควรให้คู่สมรสลงนาม

ยินยอม หรือเป็นพยานในสัญญา และลงนามผู้ให้กู้

• สัญญามีความชัดเจนและเป็นธรรมหรือไม่

ระบุยอดเงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย และเงื่อนไขการช าระเงิน (วันครบก าหนดช าระ) ระบุในสัญญาอย่างชัดเจน

ระบุเงื่อนไขอ่ืน ๆ ในสัญญา (ถ้ามี)

การจัดเก็บหลักฐาน

การจัดเก็บหลักฐานสัญญาเงินกู้ยืม เอกสารประกอบการกู้ยืม และเอกสารส าคัญต่าง ๆ ต้องมี

ความปลอดภัยในการจัดเก็บ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งกลุ่ม /กองทุนจ าเป็นต้องมี

การจัดเก็บหลักฐาน โดยพิจารณาดูว่า

•  มีการจัดเก็บหลักฐานท่ีไหน มีความปลอดภัยหรือไม่

•  มีวิธีการตรวจสอบเอกสารได้อย่างไร

•  หากเอกสารสูญหาย มีการวางแผนแก้ไขไว้อย่างไร 

วิธีการป้องกันเอกสารสูญหาย ควรมีการจัดเก็บเป็นไฟล์เอกสาร (Scan file, ถ่ายภาพ

สัญญาไว้เป็นหลักฐาน, บันทึกข้อมูลลงในระบบ Program เป็นต้น)

•  กรณีโอนเงินตามท่ีอนุมัติโครงการเข้าบัญชีธนาคาร มีการเก็บหลักฐานการโอนเงินหรือไม่

•  กรณีผู้กู้ไม่สะดวกรับโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีเอกสารรับเงินหรือไม่

(เอกสารควรอ่านเข้าใจง่าย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด)

•  ลูกหน้ีใช้คืนเงินกู้ผ่านช่องทางไหน

•  รูปแบบการช าระคืนหน้ี และเอกสารรับรองการช าระคืนหน้ี?

•  มีการจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินและช าระคืนหน้ีอย่างไร

การพจิารณาการบรหิารสญัญา ว่ามคีวามครบถว้น 

สมบูรณข์องสญัญาพจิารณาไดจ้าก
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จ าแนกประเภทโครงการ

• ท ารายได้ภายใน 1 เดือน

• ท ารายได้ภายใน 6 เดือน

• ท ารายได้ภายใน 1  ปี

แยกลกัษณะอาชพี

• การสร้างอาชีพหลัก

• การสร้างอาชีพเสริม

• การต่อยอดอาชีพเดิม

• การเสริมสภาพคล่อง

วัตถุประสงค์การกูย้มื

• ประกอบอาชีพ

• การศึกษา

• ใช้จ่ายครัวเรือน

• ค่ารักษาพยาบาล

• อ่ืน ๆ 

ประเภทเงนิกู้

• กู้ฉุกเฉิน

• กู้สามัญ

การตรวจสอบกอ่นและหลงัอนมุตัโิครงการ

ตัวอยา่งค าถามทีส่ าคญั

1. ผู้กู้/ยืมเงินด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ใช่     ไม่ใช่

2. ผู้กู้/ยืมเงินมีทักษะประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการท่ีเสนอ มี   ไม่มี

3. ผู้กู้/ยืมเงินมีความน่าเช่ือถือ และมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่ดี มี    ไม่มี

4. วงเงินกู้ของผู้กู้ไม่สูงกว่าเงินฝากสัจจะสะสม ใช่    ไม่ใช่

(กรณีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต) 

5. ผู้กู้/ยืมเงินมีรายละเอียดการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม มี    ไม่มี

6. ผู้กู้/ยืมเงินด าเนินงานได้จริง มีรายได้ มีผลก าไรและคุ้มกับการลงทุน ได้     ไม่ได้

7. ผู้กู้/ยืมเงินจัดท าสัญญา ครบถ้วน ถูกต้อง ใช่ ไม่ใช่

8. ผู้กู้/ยืมเงินเคยมีปัญหาจ่ายช้า หรือค้างช าระหน้ีหรือไม่ มี ไม่มี
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แนวปฏบิตักิารบรหิารหนี้

• การแยกประเภทหนี้

- จัดนิยามประเภทลูกหน้ี หน้ีดี หน้ีเสียประเภทต่าง ๆ

- จัดกลุ่มลูกหน้ีตามประเภท เพื่อเลือกการบริหารจัดการด้วยวิธีท่ีเหมาะสม

• การช าระหนี้และการตดิตาม

- สถานการณ์ช าระหน้ีของลูกหน้ี

- วิธีติดตามหน้ีดี

- วิธีติดตามหน้ีเสียประเภทต่าง ๆ 

• แนวทางการแกไ้ขหนีท้ี่มปีญัหา

- การลดปัจจัยเสี่ยงท่ีท าให้เกิดหน้ีเสีย

- แนวทางการแก้ไขปัญหาของหน้ีเสียประเภทต่าง ๆ  

• การด าเนนิการทางกฎหมายและการขอค าแนะน า

เป็นประโยคท่ีแทบไม่มีใครคัดค้าน หลายคนไม่อยากเป็นหน้ีแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ เพราะความจ าเป็นใน

การด ารงชีวิต แต่บางคนก็เป็นหน้ี เพราะตกหลุมพรางสิ่งล่อตาล่อใจจากภายนอก 

ค าว่า “หนี้” คือสิ่งท่ีผลักชีวิตของใครหลายคนให้ห่างไกลจากค าว่าอิสรภาพท้ังอิสรภาพทาง

การเงิน ทางการบริหารจัดการเวลา และการใช้ชีวิต เพราะเม่ือเป็นหน้ีสินแล้ว เงินทองท่ีควรจะใช้จ่าย

อย่างมีความสุขกลับต้องมาจ่ายเป็นค่าผ่อนช าระหน้ีสินเสียท้ังหมด เวลาท่ีควรจะได้ใช้ไปกับการพักผ่อน

ก็จะต้องใช้ไปกับการท างานอย่างหนักเพื่อหาเงินมาใช้หน้ีสิน และชีวิตท่ีจะใช้อย่างมีความสุขกลับต้องมา

คอยเป็นทุกข์ เป็นกังวลกับหน้ีสินตลอดเวลา 

อย่างไรก็ตาม แม้อาจจะฟังดูน่ากลัว แต่แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่สิ่งท่ียากเกินกว่าจะใช้ความพยายาม

ในการผลักตัวให้หลุดพ้นจากมันได้

ความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารหนี้



90



91

การแยกประเภทหนี้

ถ้าแบ่งตามประโยชน์ที่ได้จากการเป็นหนี้ สามารถแบ่ง 

“หนี”้ 3 ประเภท คือ

หมายถงึ หนี้ที่ชว่ยสรา้งรายได ้สร้างอนาคต สร้าง

อาชีพ หรือสรา้งความมัน่คงระยะยาว

หมายถงึ หนี้ที่อาจมกีารช าระลา่ชา้

หมายถึง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

 ไม่ช าระหน้ีตามก าหนดเวลา

 เจ้าหน้ีติดตามแล้วไม่มาช าระหน้ี หรือติดตามไม่ได้

 ไม่จ่ายหน้ีเกินก าหนดมากกว่า 90 วัน

ซึ่งอาจแบ่งตามความสามารถและความตั้งใจในการช าระหน้ีคนื ดังน้ี

 ความสามารถในการช าระหน้ีสูง ความตั้งใจในการช าระหน้ีคืนสูง

 ลูกหน้ีท่ีมีความสามารถในการช าระหน้ี และมีความต้ังใจในการช าระหน้ี
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ประเภทของลกูหนี้

ลูกหน้ีท่ีมีความรับผิดชอบแต่เกิดอุปสรรค

และไม่มีเงินจ่ายหน้ี

• รายได้จากโครงการไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง

• มีอุปสรรคในการด าเนินโครงการ

• เป็นหน้ีท่ีต้องให้ความช่วยเหลือ เช่น ยืดอายุหน้ี 

/ มีระยะปลอดส่ง / หรือคิดเฉพาะดอกเบ้ีย

ลูกหน้ีท่ีมีเงินแต่ไม่ยอมจ่ายหน้ี

• อาจขาดวินัย หรือ

• มีความจ าเป็นอ่ืนท่ีส าคัญกว่าช าระหน้ี

• เป็นหน้ีท่ีต้องใช้กระบวนการเร่งรัด

ลูกหน้ีท่ีไม่มีเงินจ่ายหน้ีและไม่มีความรับผิดชอบ

• ปัญหาอาจเกิดจากสองข้อแรก (A + B) รวมกัน

• อาจต้องถึงขั้นตอนการใช้กระบวนการทางกฎหมาย
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การช าระหนีแ้ละการตดิตาม วิธีการตดิตามหนี้

มาตรการแกไ้ขปญัหาหนี้

กลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิต

• โทรศัพท์ หรือ 
Line

• เสียงตามสาย
• ท าหนังสือแจ้ง
เตือนก่อนถึงก าหนด

ช าระ

• แจ้งในท่ีประชุม
ประจ าเดือนของ

หมู่บ้าน

แจ้งเตอืน

โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน (กข.คจ.)

• โทรศัพท์ หรือ Line

• เสียงตามสาย

• ท าหนังสือแจ้งเตือน

ก่อนถึงก าหนดช าระ

• แจ้งในท่ีประชุมประจ าเดือน

ของหมู่บ้าน

แจ้งเตอืน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

• โทรศัพท์ หรือ Line

• เสียงตามสาย
• ท าหนังสือแจ้งเตือนก่อนถึง
ก าหนดช าระ

• อาสาสมัครผู้ประสานงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

หมู่บ้าน/ชุมชน คณะท างาน

ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีต าบล/เทศบาล 

แจ้งเตือนก่อนถึงก าหนดช าระ

แจ้งเตอืน
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กลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิต

• ไปพบเพื่อเร่งรัดให้ช าระหน้ี
• ประชุมกรรมการ  เพื่อ
ก าหนดมาตรการเร่งรัดหน้ี

• เชิญมาพบกรรมการ 

เพื่อหาแนวทางแก้ไข  

ปัญหา/ช่วยเหลือลูกหน้ี   

(ปรับโครงสร้างหน้ี เช่น 

ยืดระยะเวลาการช าระ 

เงิน ลดอัตราดอกเบ้ีย  

เพิ่มวงเงินกู้)

• ด าเนินการทางสังคม
• ด าเนินการทางกฎหมาย

เร่งรดั

• ไปพบเพื่อเร่งรัดให้ช าระหน้ี

• ปร ะ ชุมก ร รมกา ร  เ พื่ อ

ก าหนดมาตรการเร่งรัดหน้ี

• เชิญมาพบกรรมการระดับ

อ าเภอ / จังหวัด เพื่อหา

แนวทางแก้ไขปัญหา 

/ ช่วยเหลือลูกหน้ี 

(ปรับโครงสร้างหน้ี เช่น ยืด

ระยะเวลาการช าระเงิน 

ลดอัตราดอกเบ้ียเพิ่มวงเงินกู้)

• ด าเนินการทางสังคม

• ด าเนินการทางกฎหมาย

เร่งรดั

กองทุนพัฒนาบทบาท

สตรี

วิธีการตดิตามหนี้ มาตรการแกไ้ขปญัหาหนี้

โครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจน (กข.คจ.)

• ไปพบเพื่อเร่งรัด

ให้ช าระหนี้

• ประชุมกรรมการ เพื่อ 

ก าหนดมาตรการเร่งรัดหนี้

• เชิญมาพบกรรมการ  

เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

ปัญหา / ช่วยเหลือ

ครัวเรือน เป้าหมาย (ปรับ   

โครงสร้างหนี้ เช่น ยืด

ระยะเวลาการช าระคืนเงินยืม)

• ด าเนินการทางสังคม

• ด าเนินการทางกฎหมาย

เร่งรดั
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 เงื่อนไขการปล่อยกู้ ความเป็นไปได้ของโครงการ 

 สถานะและความน่าเชื่อถือในการรับผิดชอบของผู้กู้

 งวดการช าระเงินเหมาะสมกับโครงการ

 ช่องทางการช าระเงิน และการให้ความสะดวกในการช าระเงิน

 การเตือนล่วงหน้า และการติดตามหน้ี

 มาตรการผ่อนปรน และรองรับเม่ือมีการช าระเงินล่าช้า

 การปรับปรุงโครงสร้างหน้ี

 การให้ข้อมูลสภาพหน้ี

การ ลดปัจจยัเสีย่ง ที่ท าใหเ้กดิหนีเ้สยี

การด าเนนิการทางกฎหมาย และการขอค าแนะน า

5

แจ้งความด าเนินคดี

3

ด าเนินการและบังคับให้ชดใช้

คืน(ภายในอายุความ เช่น 3 

เดือนในกรณียักยอกหรือ

ฉ้อโกง)

.

1

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

2

รวบรวมพยาน หลักฐาน(สัญญา

กู้ยืมเงิน, สัญญาค้ าประกัน) 

/ หาตัวผู้รับผิดชอบ

ท าหลักฐานการยอมรับ

ในการชดใช้หรือรับผิดชอบ 

ท าหนังสือรับสภาพความรับผิด

ทางแพ่งและอาญา

4

การละเมดิทีเ่กดิจากการยกัยอก
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กรณีการยกัยอก/ฉอ้โกง และแนวทางการแกไ้ข

แนวทางการแก้ไข

กลุ่มออมทรพัย์

เพื่อการผลติ

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

2. จัดเวทีตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(หากมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง)

3. ยอมรับผิดให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย หากไม่ยอมรับผิด

ให้ด าเนินการทางกฎหมาย

แนวทางการแก้ไข

โครงการแกไ้ข

ปัญหาความยากจน 

(กข.คจ.)

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

2. จัดเวทีตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(หากมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง)

3. แจ้งความด าเนินคดี

แนวทางการแก้ไข

แก้ไข

กองทุนพฒันา

บทบาทสตรี

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

2. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(หากมีมูลให้ สพจ. แจ้งอธิบดีฯ ทราบ)

3. กรมฯ แจ้ง สพจ. ให้แจ้งความร้องทุกข์ ภายใน      

3 เดือน นับแต่อธิบดีฯ รับทราบ
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แนวทางการแก้ไข

กลุ่มออมทรพัย์

เพื่อการผลติ

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

2. จัดเวทีตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(หากมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง)

3. ยอมรับผิดให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ย หากไม่ยอมรับผิด

ให้ด าเนินการทางกฎหมาย

แนวทางการแก้ไข

โครงการแกไ้ข

ปัญหาความยากจน 

(กข.คจ.)

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

2. จัดเวทีตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(หากมีมูลให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง)

3. แจ้งความด าเนินคดี

แนวทางการแก้ไข

กองทุนพฒันา

บทบาทสตรี

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

2. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. เรียกผู้กระท าผิดให้มาเจรจาไกล่เกลี่ย

4. หากมีมูลความผิดให้ สพจ. แจ้งอธิบดีฯ รับทราบ

5. กรมฯ แจ้ง สพจ. ให้แจ้งความร้องทุกข์ ภายใน 3 เดือน 

นับแต่อธิบดีฯ รับทราบ

การปลอมแปลงเอกสารด้วยการใช้ชื่อบุคคลอ่ืนมากู้ยืมเงิน โดยเจ้าของชื่อไม่ยินยอม 

ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งผู้ปลอมแปลงเอกสารต้องเป็นผู้รับผิดชอบท้ังทางแพ่ง

และอาญา (ต้องชดใช้เงินคืนและจ าคุก) ส่วนผู้ถูกแอบอ้างชื่อซึ่งไม่มีส่วนรู้ เห็น ไม่ต้อง

รับผิดชอบใด ๆ  

กรณีปลอมแปลงเอกสาร
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ขั้นตอนและวิธกีารแกไ้ขปญัหาหนี้

1. จัดท าทะเบยีนขอ้มลูลกูหนี้

• แยกประเภทโครงการ (มีรายได้ทันที ระยะสั้น และระยะยาว)

• แยกประเภทอาชีพลูกหน้ี (เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์และ 

บริการ คหกรรม หัตถกรรม ด้านช่าง รับจ้าง ฯลฯ)

• เงื่อนไขการช าระหน้ี

• ศักยภาพการช าระหน้ี

• ความสามารถและความตั้งใจในการช าระหน้ี

• รายรับ - รายจ่ายของลูกหน้ี

• ภาวะหน้ีสินของลูกหน้ี

• ประวัติการช าระหน้ี

2. วิเคราะหศ์กัยภาพลกูหนี้

• วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของลูกหน้ีแต่ละรายถึง

สาเหตุท่ีท าให้ไม่สามารถช าระหน้ีได้ เพื่อหาทางออก

ในการแก้ไขปัญหา

3. วิเคราะหป์ญัหาลกูหนี้
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4. ก าหนดมาตรการแกไ้ขปญัหาหนี้

• มาตรการแก้ไขปัญหาหน้ีดี เช่น รักษาสภาพหน้ีดีไว้ 

ให้รางวัล ให้ค าชมเชย เป็นต้น

• มาตรการแก้ไขปัญหาหน้ีเสีย เช่น ติดตามเร่งรัดหน้ีสิน เจรจา ไกล่เกลี่ย ปรับโครงสร้างหน้ี 

ขยายระยะเวลา 

• ปรับทัศนคติลูกหน้ีให้เป็นเชิงบวก เชื่อว่าตัวเองมีความสามารถในการช าระหน้ีได้

• ท าแผนปรับโครงสร้างหน้ี/แผนพัฒนาตนเอง

• การน าแผนพัฒนาตนเองมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

5. ส่งเสรมิวินยัทางการเงนิและการออม

• ส่งเสริมวินัยทางการเงิน และการออมควบคู่กับมาตรการแก้ไขปัญหาหน้ี 

• รูปแบบการออม (รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือออมเพื่อปลดหน้ีสร้างสุข)

• เม่ือมีรายได้ควรใช้เงิน ดังน้ี

(ใช้จ่าย : เก็บออม : ใช้จ่ายฉุกเฉิน)

 60 : 30 : 10

70 : 20 : 10
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สรุปการบรหิารหนี้

แยกประเภทหนีแ้ลว้หรอืยงั

ลูกหนีค้า้งช าระ

• ลูกหน้ีท่ีช าระหน้ีล่าช้าบ้างแต่ไม่เกิน 90 วัน

ลูกหนีด้ี

• ลูกหน้ีท่ีช าระตรงเวลา

ลูกหนีเ้สยี

• ลูกหน้ีค้างช าระเกินกว่า 90 วัน
• คงเหลือจ านวนเงินกู้ยืมท่ียังไม่ได้จ่ายท้ังสิ้น.............................บาท

สาเหตทุี่ท าใหเ้กดิหนี้ 

ลูกหน้ีท่ีมีความรับผิดชอบแต่เกิด

อุปสรรคและไม่มีเงินจ่ายหน้ี

 รายได้จากโครงการไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง

 ประสบอุบัติเหตุ/ปัญหาสุขภาพ

 ประสบเหตุสุดวิสัย

 ประสบภัยพิบัติ/ภัยธรรมชาติ

 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................

เกิดจากปัจจยัภายนอก

 ประสบเหตุสุดวิสัย / ประสบภัยพิบัติ / 

ภัยธรรมชาติ / ประสบอุบัติเหตุ

 ราคาผลผลิตตกต่ า

 ต้นทุนในการด าเนินการจริงมีราคาสูง

กว่าท่ีเสนอขอในโครงการ

 อ่ืน ๆ 

(ระบุ).......................................

เกิดจากปัจจยัที่อาจช่วยแกไ้ขได้

 ไม่มีตลาดรองรับ

 ไม่มีสถานท่ีจ าหน่าย

 ไม่มีทักษะอาชีพ

 ผลผลิต / งานบริการไม่เป็นท่ีต้องการของ

ตลาด

 อ่ืน ๆ 

(ระบุ)....................................................
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สาเหตทุีท่ าใหเ้กดิหนี ้

ลูกหน้ีท่ีมีเงิน 

แต่ไม่ยอมจ่ายหน้ี

 ขาดวินัยในการช าระหน้ี

 ติดการพนัน/หวย

 ติดสุรา/ยาเสพติด

 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................

ลูกหน้ีท่ีไม่มีเงินจ่ายหน้ี 

และไม่มีความรับผิดชอบ

 ไม่น าเงินยืมไปประกอบอาชีพ

 ไม่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ เช่น เป็น

ผู้สูงอายุ พิการ ทุพพลภาพ เป็นต้น

 ยืมเงินให้ผู้อ่ืนท่ีไม่ได้ไปประกอบอาชีพ

 ย้ายท่ีอยู่อาศัยโดยไม่บอกกล่าว

 เสียชีวิต และไม่สามารถติดตามทรัพย์สินจาก

ทายาทได้

 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................
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การใหค้วามชว่ยเหลอื

เป็นกลุ่มท่ีควรให้ความช่วยเหลือ ให้ดูจากสาเหตุว่าท าไมโครงการ ไม่สร้าง

รายได้ตามท่ีคาดหวัง หรือเกิดอุปสรรค และให้ความช่วยเหลือ 

• ช่วยหาตลาดรองรับ 

•ช่วยหาสถานท่ีจ าหน่าย 

•ช่วยแปรรูปผลผลิตหรือบริการให้เป็นท่ีต้องการของตลาด 

หากไมต่รงกับปญัหา หรือยงัไมไ่ดผ้ล 

• อาจช่วยหาแหล่งเงินและโครงการเพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ สามารถกลับมา

ช าระหนี้ได้ 

• อาจพิจารณามาตรการพิเศษช่วยเหลือ เรื่องดอกเบี้ยและการผ่อนช าระหนี้

ใช้มาตรการเรง่รดัหนี้

1. ไปพบเพื่อทวงถาม

2. ประชุมกรรมการเพื่อหาแนวทางเร่งรัด

3. เรียกมาพบกรรมการเพื่อผ่อนช าระ

4. ออกจดหมายทวงถาม

5. ด าเนินการทางกฎหมาย

แนวทาง

1 พิจารณาว่าลูกหน้ี เปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นคนรับผิดชอบได้ หรือไม่     

หากได้ ให้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับ หน้ีเสียประเภท A

2 ประชุมกรรมการเพื่อหาแนวทางเร่งรัด

3 เรียกมาพบกรรมการเพื่อผ่อนช าระ

4 ออกจดหมายทวงถาม

5 ด าเนินการทางกฎหมาย
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เม่ือพูดถึงวินัยทางการเงิน หลายคนอาจสงสัย แล้วคิดในใจว่า “มันคืออะไร” ค า ๆ น้ีไม่ใช่ค าพูด

ท่ียากในการอธิบาย แต่เป็นค าท่ีมีความหมาย แต่น ามาปฏิบัติจริงได้ยาก เพราะคนท่ีเริ่มต้นออมเงินจะรู้สึกได้

ทันทีว่าสิ่งท่ียากท่ีสุด คือ การสร้างวินัยทางการเงิน หากเราไม่มีสิ่งน้ี เราก็จะออมเงินได้ยากขึ้น และห่างไกล

จากการเป็นคนท างานท่ีประสบความส าเร็จด้านการเงินอีกด้วย ต้องยอมรับว่าความฝันของหลาย ๆ คน คือ 

การมีเงินเดือนสูง  หรือไม่ก็มีเงินเก็บเยอะ ๆ จนสามารถสร้างธุรกิจส่วนตัวได้ แต่ก่อนท่ีจะไปถึงจุดน้ัน 

เราต้องเริ่มสร้างวินัยทางการเงินเสียก่อน มาดูกันว่าวินัยทางการเงินท่ีเราทุกคนสร้างได้ มีอะไรบ้าง แล้วเรา

สามารถน าไปปรับใช้ได้มากน้อยขนาดไหน ดังน้ี

มีเป้าหมายทางการเงิน

ในการเร่ิมต้นจะท าอะไรสักอย่าง เราต้องมีเป้าหมายอย่างเด่นชัดและมีความแน่นอน ในทางการเงิน

ก็เช่นเดียวกัน เราต้องสร้างเป้าหมายทางการเงิน เพื่อท่ีเราจะได้รู้ว่าเราจะท าอะไรเช่น การตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเก็บ

เงินไปเท่ียวต่างประเทศให้ได้ภายในสองปี หรือตั้งเป้าหมายว่าจะมีเงินใช้เดือนละสองหม่ืนหลังเกษียณอายุ เม่ือเรามี

เป้าหมายแล้ว เราก็จะเริ่มวางแผนเพื่อให้ เป้าหมายท่ีเราวางไว้ประสบผลส าเร็จ การตั้งเป้าหมายท่ีดี

จะช่วยให้เรามีวินัยทางการเงินท่ีเด่นชัดขึ้น และสามารถเก็บออมเงินได้อย่างท่ีตั้งใจไว้

บันทึกการใช้จ่าย

เราจะเห็นว่าคนท่ีสามารถเก็บออมเงินได้ จะมีการวางแผนการใช้เงิน แล้วการวางแผนการใช้เงินน้ัน

เกิดขึ้นได้อย่างไร หลายคนอาจเกิดข้อสงสัยในเรื่องน้ี หากพูดกันง่าย ๆ การวางแผนการใช้เงินเกิดจากการ

จดบันทึก รายรับ - รายจ่าย เพราะเราจะสามารถดูได้ว่าเดือนท่ีผ่านมา เราใช้จ่ายเงินไปเท่าไหร่ และจ่ายเป็น

ค่าอะไรบ้าง เราก็จะวางแผนการใช้เงินของเดือนต่อ ๆ ไปได้ จนสามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบ่งเงินใช้จ่ายให้เป็นสัดส่วน

หากยังคิดไม่ออกว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ลองก าหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน เช่น 

ก าหนดไว้ว่าในแต่ละวัน เราจะใช้เงินไม่เกินเท่าไหร่ หรือทานอาหารม้ือละไม่เกิน 100 บาท เป็นต้น การก าหนด

ค่าใช้จ่ายน้ันให้เริ่มต้นก าหนดจากจ านวนเงินท่ีเราสามารถท าได้ อย่าก าหนดให้เกินความเป็นจริง เพราะเรา

จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก และไม่สามารถท าได้แน่ ๆ อีกท้ังการเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยให้เรารู้สึก

คุ้นเคย แล้วเราจะค่อย ๆ ปรับตัวให้เข้ากับวิธีการน้ีได้ในท่ีสุด วินัยทางการเงินเป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก แต่หากเรา

เรียนรู้และเร่ิมต้นได้อย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะเป็นคนท่ีสามารถออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เห็นผล

อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  เพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินให้สอดคล้องกับการเงิน

ของเราแล้วน้ันเอง

การสรา้งวนิยัทางการเงนิและการออมเชงิคุณภาพ
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1. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายให้เป็นนิสัย

การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในทุกวันจะท าให้รู้ว่าคุณมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรในแต่ละวันและ

เราควรท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในทุก ๆ วันให้เกิดเป็นนิสัย เพราะจะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วยให้รู้

สัดส่วนการใช้จ่ายของเรา ต่อรายรับท่ีเราได้ในแต่ละเดือนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้าหากวันใด

เราลืมจดหรือไม่มีเวลา ให้ท าย้อนหลัง หรือหาสมุดเล่มเล็ก ๆ กับปากกาพกติดกระเป๋าไว้ พอนึกออกก็ค่อย

จดลงไป จะเป็นการสร้างนิสัยท่ีดีทางด้านการเงินให้กับตัวเราเอง เป็นวิธีพื้นฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับการเริ่มต้น

การออมท่ีดี และจะช่วยบ่งบอกถึงยอดเงินคงเหลือในแต่ละเดือนของเราได้ดีอีกด้วย เราจะได้รู้ว่าเงินท่ีใช้ไปใน

แต่ละเดือนหมดไปกับการใช้จ่ายอะไรบ้าง ยังช่วยจัดการกับระเบียบการเงินของเราให้เข้าท่ีอีกด้วย หลาย ๆ 

คนใช้จ่ายเงินโดยไม่วางแผน และคิดหน้าคิดหลัง ได้เงินมาก็ใช้ไป พอใกล้สิ้นเดือนก็เกิดปัญหาเงินหมดกระเป๋า 

โดยไม่รู้ว่าเงินท่ีหมดไปน้ัน หมดไปกับการใช้จ่ายอะไรบ้าง ถ้าหากเรายังไม่เร่ิมสร้างวินัยในการออมตั้งแต่วันน้ี 

เราจะวางแผนทางการเงินของเราได้ยาก

2. ตั้งเป้าหมายและสรุปภาพรวมบัญชีทุกสิ้นเดือน

การท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายของเราจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย หากเราไม่กลับมาทบทวนรายจ่าย

ของเราในภายหลัง หลังจากจดบันทึกรายจ่ายในแต่ละวันไปแล้ว ทุกสิ้นเดือนจะต้องน าบันทึกรายจ่ายในแต่ละ

หมวดหมู่มารวมกัน เราจะได้รู้ว่าสัดส่วนการใช้จ่ายของเราเหมาะสมแล้วหรือไม่ แล้วยังสามารถท าให้เราได้รู้

ยอดเงินคงเหลือและสัดส่วนในส่วนของเงินออมในแต่ละเดือนอีกด้วย หลังจากท่ีเราพยายามจัดระเบียบ

วางแผนรายจ่ายของตัวเองมาตลอดท้ังเดือนแล้ว สุดท้ายตัวเลขท่ีเราเห็น จะเป็นสิ่งท่ีคอยเตือนสติและ

ควบคุมการใช้จ่ายของตัวเอง การก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน จะเป็นตัวช่วยเตือนเราเองให้ยับยั้งช่ังใจ

ระมัดระวังการใช้จ่ายในแต่ละเดือนมากขึ้น

การออมไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่รู้จักวิธีคิดและเร่ิมต้นวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวัน เราก็สามารถ

ท่ีจะออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพียงเริ่มต้นท่ีจะสร้างวินัยทางการเงินท่ีดีให้กับตัวเอง 

ซึ่งการสร้างวินัยทางการเงินท่ีดีน้ันไม่ใช่เรื่องยาก เราลองมาเริ่มท าด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังน้ี

เคยตั้งค าถามกับตัวเองหรือไม่ ว่าท างานมาก็เริ่มจะหลายปี ท าไมเงินท่ีเก็บจึงยังน้อย หรือยังไม่รวย

ซักที เหตุผลหลัก ๆ  ท่ีท าให้คนวัยท างานในปัจจุบัน ยังไม่สามารถเก็บเงินได้น้ันเป็นเพราะ  5  นิสัยบ่อนท าลาย

วินัยทางการเงิน ดังน้ี

(1) อยากได้ไปทุกสิ่งอย่าง ความโลภท าให้เราไม่สามารถเก็บเงินได้ อย่าตามกระแสจนเกินไป

เพราะจะท าให้เราอยากได้นู่นน่ีไม่รู้จักจบสิ้น หันมาซื้อของจากความจ าเป็นเท่าน้ัน

(2) ไม่ค่อยเก็บเงิน เริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันน้ี จ าไว้ว่า “ใครออมก่อน คนน้ันรวยก่อน” ส่วนเลือกวิธีออม

อย่างไรน้ัน ก็เลือกตามความสนใจและความชอบของเรา

5 นิสัยบอ่นท าลายวนิยัทางการเงนิ
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(3) กังวลมากเกินไป อย่าเครียดมากจนเกินไปว่าท าไมเราไม่รวยจะยิ่งส่งผลเสียโดยเฉพาะเรื่อง

สุขภาพ     และสุดท้ายอาจจะต้องจ่ายเงินมากกว่าเดิมไปกับค่ารักษาพยาบาล

(4) ไม่ท าบันทึกรายรับรายจ่าย การท าบันทึกรายรับ – รายจ่าย คือสิ่งท่ีดีท่ีสุดหากเราเริ่มเก็บเงิน 

เพราะจะท าให้สามารถวางแผนการใช้เงินล่วงหน้าได้ 

(5) ไม่ตั้ง เป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจน ลองถามตนเองว่าเป้าหมายคืออะไร และพยายามให้ถึง

เป้าหมายน้ันให้ได้ อาทิเช่น บางคนอยากเกษียณอายุตนเองตอนอายุ 40 ปี ท าให้ช่วงเวลาตั้งแต่ 20 – 40  ปี 

น้ัน ต้องท างานหนักและพยายามเก็บเงิน เพื่อท่ีจะได้เกษียณอายุก่อนคนอ่ืนเป็นต้น

วินัยทางการเงินท่ีดีสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัย และเริ่มได้ทันทีเพื่อสร้างอนาคต

ท่ีสดใสและม่ันคง

ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กท่ีเริ่มเรียนรู้ค่าของเงินและการอดออม วัยท างานท่ีอยู่ระหว่าง

การสร้างเน้ือสร้างตัว และสร้างครอบครัวท่ีต้องรับผิดชอบตนเองและผู้อ่ืน และวัยเกษียณ

ท่ีจะต้องวางแผนเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้อ่ืน อย่างไรก็ตามการสร้างวินัยทางการเงินท่ีดี

อาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างยิ่งยวด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน

ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ีเกิดขึ้นได้ในช่วงข้ามคืน การต้ังเป้าหมายทางการเงินท่ีชัดเจน เช่น 

การมีบ้าน มีรถ มีชีวิตท่ีดี และล าดับความส าคัญของเป้าหมาย รวมท้ังวางแผนการ

เก็บออมและการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ เป้าหมายท่ีชัดเจน

จะเป็นสิ่งส าคัญท่ีสนับสนุนให้เรามุ่งม่ันในการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะน าไปสู่

ความม่ันคงทางการเงิน และอิสรภาพทางการเงินท่ีไม่มีภาระหน้ีสินในท่ีสุด
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การที่จะใช้จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ จะต้องมี 

วินัยทางการเงินที่ดีตาม “วงจรแหง่ความเจรญิดา้นการใช้จา่ยเงนิ”

1. ประหยดั เป็นการรู้จักรักษาทรัพย์ใช้จ่ายอย่างฉลาดให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ไม่ฟุ่มเฟือย เก็บหอมรอมริบ

2. สะสม เป็นการออมเงินในส่วนรายได้ท่ีเหลือจากหักค่าใช้จ่าย เงินออมเป็นปัจจัยส าคัญ ท่ีจะท าให้

เป้าหมายของบุคคลซึ่งก าหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ และ สามารถใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ทางการเงินท่ีอาจเกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคคลอ่ืน การออมจึงควรกระท าอย่างสม่ าเสมอและเป็นกิจนิสัย 

สิ่งจูงใจ ท่ีก่อให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเก็บออมมากขึ้นคือเป้าหมาย หากมีเป้าหมาย จะประกอบอาชีพ

ค้าขายและมีเงินออมไว้จ านวนหน่ึงก็จะ “มีทุนของตนเอง ” ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญช่วยให้ถึงเป้าหมายในอนาคตได้

3. กู้ เป็นการใช้บริการสินเช่ือทางการเงินจ านวนหน่ึง ในส่วนท่ีเกินความสามารถ ในการสะสมด้วยตนเอง    

มารวมกับเงินทุนของตนเอง เพื่อเป็นเงินทุนท่ีมากพอ ส าหรับด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

4. ช าระคืน เป็นการตระหนักถึงหน้าท่ีของลูกหน้ีท่ีดี ต้องช าระคืนให้ตรงเวลา เพื่อประโยชน์ ด้านเครดิต

ทางการเงิน ซึ่งอาจจ าเป็นต่อการกู้ยืมเงินในกิจกรรมส าคัญ หากมี ระเบียบวินัยทางการเงินดี จะเป็น

ประโยชน์ต่อการกู้ยืมเงินในอนาคต เน่ืองจาก ศัตรูทางการเงินตัวฉกาจ คือ ตัวของผู้กู้เอง ทุกปัญหาคนเรา

น่ันเองท่ีเป็นคนสร้างมันขึ้นมา ดังน้ัน เพื่อความสุขในชีวิต ควรบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม 

สร้างนิสัยมีเงินก่อนค่อยซื้อ

วงจรแห่ง

ความเจริญ

ด้านการใช้จ่ายเงิน

ความเจริญด้านการใช้จ่ายเงินของบุคคลจะมีได้ก็

ต้องเริ่มท่ี “ประหยัด” ถ้าเริ่มท่ีจะกู้แล้วจะต้องจน

เรื่อยไป การประหยัดจะสนับสนุนให้เกิดการออม 

หากออมไม่พอท่ีจะขยายงาน ก็สามารถเพิ่ม

เงินทุนโดยกู้จากท่ีอ่ืน ท าให้มีเงินทุนเพียงพอใน

การประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มก าลังด้านเงินทุน

เพื่อการผลิตและมีก าลังการใช้คืนเงินกู้มาก 

เพราะเรากู้มาน้อย
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1. รายได้รวม – รายจ่ายรวม = เงินสดคงเหลือ

2. ถ้าเงินสดคงเหลือเป็นบวก = ควรจัดสรรเงินออม

3. ถ้าเงินสดคงเหลือเป็นลบ = ควรวางแผนทางการเงินใหม่ โดยตัดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นออก หากมีหน้ีให้รีบ

จัดการหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายรับ หรือเปลี่ยนงานใหม่เพื่อให้มีผลตอบแทนสูงขึ้น

แนวทางการวางแผนทางการเงินหลังจากการจัดท างบรายได้และค่าใช้จ่าย

1.ถ้าเงินสดคงเหลือเป็นบวก ให้จัดสรรเงินออม (เงินออมรวม =เงินเพื่อใช้จ่าย + เงินออมเผื่อฉุกเฉิน + 

เงินออมเพื่อการลงุทน)

- เงินเพื่อใช้จ่าย คือ เงินกองท่ีมีไว้เพื่อช่วยสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับชีวิตประจ าวันของเรา 

เงินส่วนน้ีเราสามารถน ามาใช้ส าหรับการผ่อนจ่ายหน้ีช าระค่าใช้จ่ายประจ าเดือนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า 

ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถยนต์ ค่าผ่อนบัตรเครดิต ค่าผ่อนสินเช้ือต่าง ๆ  เป็นต้น โดยเราจะต้องเข้าถึงเงินกองน้ี

ได้ทันที ควรมีจ านวนพอกับค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 3 เดือน

- เงินออมเผื่อฉุกเฉิน จะต้องเป็นเงินท่ีเราเข้าถึงได้ เพื่อท่ีจะสามารถน าออกมาใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีมี

ปัญหาด้านการเงิน เกิดอุบัติเหตุจนไม่สามารถไปท างานได้ เกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง ฯลฯ ท าให้เรา

ไม่สามารถไปท างานได้ และท าให้เสียรายได้ประจ า โดยเงินกองน้ีควรจะมีจ านวนเท่ากับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน

ท่ีเราใช้เป็นประจ ารวมกัน 6 เดือน หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ต้อง

ล าบากอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 6 เดือนน้ันเอง

- เงินออมเพื่อการลงทุน เป็นเงินกองท่ีเราสามารถน ามา ต่อยอดความม่ังค่ังให้กับตนเอง เงินกองน้ีจะต้อง

เป็นเงินเย็น ซึ่งเป็นเงินท่ีสามารถน าไปใช้ส าหรับการลงทุนระยะยาวได้ โดยเราจะต้องไม่ไปยุ่งกับเงินส่วนน้ี

จนกว่าจะถึงก าหนดปันผล หรือก าหนดขายคืนกองทุน (อย่าลืมว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง ดังน้ัน 

ควรศึกษารายละเอียดให้ดีเสียก่อนจะตัดสินใจ) 

2. เงินสดคงเหลือเป็นลบ ให้วางแผนการเงินใหม่ (รายจ่ายมากกว่ารายรับ จะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง)

- แยกให้ออกระหว่างรายจ่ายจ าเป็น และรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น สิ่งแรกท่ีควรจะใส่ใจก็คือ การแยกแยะรายจ่าย

ท่ีจ าเป็น และไม่จ าเป็นออกจากกัน เพื่อท่ีเราน้ันจะได้รู้ว่าสาเหตุท่ีเรามีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับน้ันมาจาก

สาเหตุอะไรบ้าง  ตัวอย่างรายจ่ายท่ีจ าเป็น เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท างาน เป็น

ต้น หรือเข้าใจง่ายๆ คือ รายจ่ายท่ีเราต้องใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันน้ันเอง ส่วนรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น เช่น 

ค่าเปลี่ยนมือถือใหม่ตามแฟช่ัน หรือ รายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตของเรา หากงดการใช้จ่าย 

ก็ไม่ส่งผลอะไรต่อการด าเนินชีวิต แต่อย่าลืมว่า ต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าจ าเป็นจริง ๆ หรือว่าเราน้ัน

คิดว่าจ าเป็น เพราะส่วนนี้จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

สูตรการค านวณรายได ้และ ค่าใช้จา่ย
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- ตัดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นออก ขั้นต่อมาเม่ือเรารู้แล้วว่าอะไรคือรายจ่ายจ าเป็นและไม่จ าเป็น ก็ให้เรา

ตัดในส่วนของรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นออกท้ังหมด เพื่อลดรายจ่ายโดยรวมของเราลง

- หากมีหน้ีให้รีบจัดการ หากช่วงท่ีเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับน้ัน ท าให้เราเป็นหน้ี ก็ขอแนะน าว่า 

หลังจากลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นลงแล้ว ก็ให้รีบวางแผนจัดการหน้ีท่ีมีอยู่ให้หมดไปโดยเร็ว เพราะยิ่งปล่อยไว้

นาน ๆ ดอกเบ้ียก็จะยิ่งเพิ่มข้ึน 

- หารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายรับ หนทางหน่ึงในการเพิ่มรายรับของเราท่ีดีมาก ๆ ก็คือการหา

รายได้เสริมน้ันเอง ไม่ว่าจะเป็นการท า OT หรือว่าจะหารายได้เสริมจากการขายของออนไลน์ หรือ

จากช่องทางอ่ืน ๆ ก็ถือว่าเป็นสิ่งท่ีดีท้ังน้ัน อย่างท่ีมีคนพูดกันไว้ว่า เราน้ันควรจะมีรายรับมากกว่าหน่ึงทาง

น้ันเอง 

- เปลี่ยนงานใหม่ หากว่าเรารู้สึกว่างานท่ีท าอยู่ให้ผลตอบแทนน้อยเกินไป ก็สามารถท่ีจะมองหา

งานใหม่ได้ เพื่อจะได้รับผลตอบแทนท่ีมากขึ้น แต่ข้อน้ีควรพิจารณาให้ดีก่อนตัดสินใจ เพราะอนาคตไม่มีอะไร

แน่นอนรวมถึงปัญหาในการท างานใหม่ด้วย เพราะในทุกท่ีท างานน้ันมีปัญหาเสมอ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย

ก็ล้วนแต่มีปัญหาท้ังน้ัน ดังน้ัน จึงต้องศึกษารายละเอียดของงานใหม่ให้ดีด้วย  
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โรงน้ าดื่มชุมชน

ที่มาของการก่อตั้ง

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีแนวคิดท่ีจะ

ด าเนินกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น 

โดยมุ่งเน้นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชม เริ่มจากการ

ส ารวจข้อมูลความต้องการของคนในชุมชน จากมติ

ท่ีประชุมพบว่าน้ าดื่มเป็นสิ่งท่ีทุกบ้านต้องซื้อหาไว้บริโภค

และในชุมชนยังไม่มีโรงน้ าดื่ม ท าให้ต้องซื้อหาจากนอกชุมชน 

ตามร้านค้า ห้างร้าน หรือร้านสะดวกซื้อ เงินในชุมชน

ไหลออกไปนอกชุมชน หากมีโรงน้ าดื่มของชุมชนเอง 

นอกจากจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าดื่มท่ีถูกลงแล้ว เงินจะ

หมุนเวียนภายในหมู่บ้าน /ชุมชนด้วย จึงเป็นท่ีมาของการท า

โรงน้ าดื่มชุมชนขึ้น

ขั้นตอน/วิธีการ

1. น าตัวอย่างน้ าไปทดสอบ

กรณี น้ าประปา ให้น าส่ งตั วอย่ าง น้ าไปทดสอบด้าน

จุลชีววิทยากับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อทดสอบน้ า 

โดยภาชนะท่ีใช้เก็บตัวอย่างต้องสะอาดและได้ผ่านการฆ่าเช้ือ 

ท าความสะอาดหัวก๊อกน้ า โดยเช็ดด้วยผ้าสะอาดหรือส าลี

ชุบแอลกอฮอล์ส าหรับเช็ดแผล แล้วเปิดน้ าท้ิงประมาณ  5นาที 

เพื่อไล่น้ าท่ีค้างอยู่ภายในท่อออกก่อนบรรจุลงขวดเก็บตัวอย่าง 

ล้างมือให้สะอาด เปิดฝาขวดเก็บตัวอย่างโดยจับเฉพาะด้านบน 

ห้ามจับด้านในของฝาหรือปากขวด ใส่น้ าลงในขวดสูงระดับไหล่

ของขวด อย่าใส่จนน้ าล้นแล้วรีบปิดฝาขวด ติดแผ่นป้ายท่ีข้าง

ขวดเก็บตัวอย่างระบุรายละเอียดของตัวอย่างดังน้ี ช่ือตัวอย่าง

น้ า สถานท่ีเก็บ วันเวลาท่ีเก็บ  น าตัวอย่างน้ าส่งเพื่อทดสอบ

โดยเร็วท่ีสุด อย่างช้าไม่ เกิน 6 ช่ัวโมงหลังเก็บตัวอย่าง ท้ังน้ี

เน่ืองจากจุลินทรีย์เพิ่มจ านวนตลอดเวลา ในกรณีท่ีเก็บจาก

ต่างจังหวัด ควรน าขวดตัวอย่างใส่ในถุงพลาสติก รัดปากถุง

ให้แน่นเพื่อกันน้ าจากภายนอกปนเป้ือนเข้าไป แล้วแช่เย็น

ในกระติกน้ าแข็งระหว่างการน าส่งตัวอย่าง 
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กรณีไ ม่มีน้ าประปา/ น้ าประปาไม่ เพียงพอ/น้ าบาดาล ต้องน าน้ าส่งตรวจสอบคุณภาพน้ า

ตาม พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการ

พิจารณาอนุญาต ด้วยการเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าบาดาลท่ีเจาะใหม่ ให้เก็บในขณะท าการทดสอบปริมาณน้ า 

โดยเก็บก่อนท าการหยุดสูบประมาณ 15 นาที การเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าบาดาลท่ีได้รับใบอนุญาตใช้น้ า

บาดาลแล้ว ให้เก็บหลังจากการเร่ิมสูบน้ าใช้ในวันท่ีจะเก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า 15 นาที ภาชนะท่ีจะใส่ตัวอย่าง

น้ า ต้องเป็นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกท่ีสะอาด และจะต้องล้างท้ังขวดและฝาด้วยน้ าท่ีจะบรรจุเสียก่อน

ประมาณ 2- 3 ครั้ง แล้วจึงบรรจุตัวอย่างน้ าให้เต็ม ปิดฝาให้แน่น แล้วรีบน าส่งวิเคราะห์ทันที

สถานท่ียื่นค าขอ ส านักควบคุมกิจการน้ าบาดาล หรือส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

, ส านักทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 1 - 12

2. การขออนุญาตสถานที่ผลิตน้ าดื่มและช าระภาษีโรงเรือน

ติดต่อหน่วยงานท้องที่ (องค์การบริหารส่วนต าบล) ในเรื่องการขออนุญาตสถานท่ีผลิตน้ าดื่มและ 

การช าระภาษีโรงเรือน สถานท่ีผลิตโรงน้ าดื่มชุมชน ซึ่งต้องดูสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต เพื่อป้องกัน

การปนเป้ือน ห้องผลิตแยกเป็นสัดส่วน ห้องบรรจุมีความถาวร สะอาด ปลอดภัย หรือไม่ เครื่องจักร 

เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตได้มาตรฐาน ภาชนะบรรจุปลอดภัย เป็นต้น 

สถานท่ีตั้งอาคารผลิตและบริเวณใกล้เคียงต้องอยู่ในท่ี ๆ เหมาะสม ไม่ท าให้เกิด

การปนเป้ือนกับน้ าบริโภค หรือหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการ

ป้องกันเพิ่มเติม อาคารผลิตต้องมีผนังท้ัง 4 ด้าน การจัดอาคารอย่างน้อย

ประกอบด้วย

(1) ห้องติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ปรับคุณภาพน้ าต้องมีพื้นลาดเอียง มีทาง

ระบายน้ า ไม่มีน้ าขัง

(2) ห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะก่อนล้าง ต้องมีพื้นท่ีแห้ง มีช้ัน หรือยกพื้น 

มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง 

(3) ห้องหรือบริเวณล้างและฆ่าเช้ือภาชนะบรรจุภัณฑ์ ต้องมีพื้นท่ีลาดเอียง 

ไม่มีน้ าขัง และมีทางระบายน้ า มีระบบจัดแยกภาชนะท่ีก าลังรอล้าง

(4) ห้องบรรจุ ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเป้ือนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทางเข้าท่ีสามารถป้องกันสัตว์ แมลง ไม่เป็นทางเดินไปยังบริเวณอ่ืน ๆ มีพื้น

ลาดเอียง ไม่มีน้ าขังและมีทางระบายน้ า มีโต๊ะและมีแท่นบรรจุ ซึ่งท าความสะอาด

ง่าย ห้องบรรจุดังกล่าวต้องมีการใช้และปฏิบัติงานจริง 

(5) ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ ห้องน้ีต้องมีช้ัน หรือยกพื้นรองรับ มีระบบการจัด

กิจกรรมเพื่อรอจ าหน่าย

สถานท่ีติดต่อ เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ต าบล ในพื้นท่ีท่ีด าเนินการ
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3. การขออนุญาตหากสถานประกอบการเข้าข่ายโรงงาน (หากเข้าข่ายโรงงาน)

สถานท่ีเข้าข่ายโรงงาน สามารถแยกได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี

1. โรงงานประเภท 1 มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต 5 – 20 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 

20 คน  โรงงานประเภทน้ีไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (โรงงานน้ าดื่มชุมชนส่วนใหญ่อยู่ประเภท 1)

2. โรงงานประเภท 2 มีเครื่องจักรท่ีใช้ในการผลิต 20 –50 แรงม้า หรือคนงานไม่เกิน 50 คน เม่ือจะเริ่มประกอบ

กิจการโรงงานต้องแจ้งต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท่ีโรงงานตั้งอยู่

3. โรงงานประเภท 3 มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน 

หรือโรงงานประเภท 1 และ 2 ท่ีมีการใช้ ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต ผู้ประกอบการ

ต้องยื่นขออนุญาตก่อน จึงจะตั้งโรงงานได้ 

สถานท่ีติดต่อ อุตสาหกรรมจังหวัด (หากสถานประกอบการเข้าข่ายโรงงาน ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับแรงม้าของ

เครื่องจักร และแรงงานคน) สามารถติดต่ออุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นท่ีท่ีด าเนินการ

4. การขออนญุาตผลิตภัณฑ์ (ขอเครื่องหมาย อย.)

การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (ขอเครื่องหมาย อย.) 

ต้องส่งตัวอย่างน้ าดื่ม และน าผลวิเคราะห์มายื่ น

ขออนุญาตผลิตต่อส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) / ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

(ท้ังน้ี ต้องผ่านบันทึกการตรวจสอบสถานท่ีผลิต

น้ าบริโภคในภาชนะท่ีปิดสนิท : ตส.3 (50)) 

สถานท่ีออกใบอนุญาต (เครื่องหมาย อย.) ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด  

5. การเปิดกิจกรรมโรงน้ าดื่มชุมชน 

โดยวิธีการให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลงหุ้น 

และให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลงหุ้น

ร่วมกัน และปันผลก าไรคืนแก่สมาชิกทุกปี
6. ผลิตภัณฑ์น้ าดื่ม (Product)

6.1 น้ าดื่มบรรจุขวด กลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มบุคคล

ท่ัวไป หรือคนท่ีต้องการน้ าดื่มปริมาณไม่มาก สะดวก

แก่การพกพา เหมาะสมส าหรับการขายตามร้านค้า

ในชุมชน

6.2 น้ าดื่มบรรจุถัง กลุ่มลูกค้าจะเป็นคนในชุมชน 

ท่ี ใ ช้ บ ริ โ ภ ค ใ นครั ว เ รื อ น เ ป็ น ส่ ว น ใ หญ่  ห รื อ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร/ร้านค้า เน่ืองจากน้ าดื่ม

บรรจุถังมีราคาถูก และได้น้ าปริมาณมาก
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7. ลักษณะที่ดีของน้ าดื่มบรรจุขวด/ถัง

7.1 สภาพภายนอกและสภาพภายในของขวด/ถังต้องสะอาด บริเวณฝาปิดต้องไม่มีคราบปนเป้ือน 

ฝาต้องปิดสนิท มีแผ่นพลาสติกห่อหุ้มฝาอีกช้ันหน่ึง

7.2 ลักษณะของน้ าดื่มต้องใส ไม่มีตะกอน สี กลิ่น รสท่ีผิดปกติ

7.3 ฉลากต้องระบุช่ือ ตราน้ าดื่ม ท่ีตั้งของผู้ผลิต ปริมาตรสุทธิ เลขทะเบียน อย. อย่างชัดเจน 

8. การก าหนดราคา 

การก าหนดราคาของน้ าดื่มน้ัน ต้องก าหนดจากต้นทุนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าน้ า 

ค่าไฟฟ้า ค่าบรรจุภัณฑ์ ประกอบกับสภาวะทางการตลาด ข้อพึงระวัง ส่วนใหญ่มักจะก าหนดราคาให้ต่ ากว่า

ท้องตลาด เพื่อต้องการหาตลาดให้กับน้ าดื่มและต้องการขายปริมาณมาก บางครั้งอาจส่งผลให้ขาดทุน

ต่อเน่ืองและด าเนินการได้ไม่นาน

การระดมเงินทุน โดยวิธีให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลงหุ้น และให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ลงหุ้นร่วมกันและปันผลก าไรคืนแก่สมาชิกทุกปี ตัวอย่าง เช่น

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ลงหุ้นจ านวน 170,000 บาท

ให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ถือหุ้น ๆ ละ                    100 บาท

ปันผลคิดเป็นร้อยละ 8 บาท/ปี 

หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการ (ผลก าไรจากการด าเนินงาน)

ข้อกฎหมาย/พ.ร.บ./ประกาศ ที่เกี่ยวขอ้ง

1. พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2520 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และ

ในการพิจารณาอนุญาต

1.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกตามความในพระราชบัญญัติน้ าบาดาล 

พ.ศ. 2520 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและ

การป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตามข้อ 3 คุณภาพของน้ าบาดาลท่ีจะใช้บริโภคได้ ดังน้ี

(1) น้ าบาดาลท่ีจะใช้บริโภคต้องเป็นน้ าท่ีได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากกรมทรัพยากรน้ า

บาดาลหรือส่วนราชการอ่ืน หรือองค์การของรัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ า หรือ

สถาบันท่ีกรมทรัพยากรน้ าบาดาลให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมทรัพยากรน้ า

บาดาลก าหนด
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1.2 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2520 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บตัวอย่างน้ าบาดาล

(1) ให้ผู้ประกอบกิจการน้ าบาดาล เป็นผู้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า

(2) การเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าบาดาลท่ีเจาะใหม่ ให้เก็บในขณะท าการทดสอบปริมาณน้ า 

โดยเก็บก่อนท าการหยุดสูบประมาณ 15 นาที

(3) การเก็บตัวอย่างน้ าจากบ่อน้ าบาดาลท่ีได้รับใบอนุญาตใช้น้ าบาดาลแล้ว ให้เก็บหลังจากการเริ่ม

สูบน้ าใช้ในวันท่ีจะเก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า 15 นาที

(4) ภาชนะท่ีจะใส่ตัวอย่างน้ า ต้องเป็นขวดแก้ว หรือขวดพลาสติกท่ีสะอาด และจะต้องล้างท้ังขวดและฝา

ด้วยน้ าท่ีจะบรรจุเสียก่อนประมาณ 2-3 ครั้ง แล้วจึงบรรจุตัวอย่างน้ าให้เต็ม ปิดฝาให้แน่น แล้วรีบน าส่ง

วิเคราะห์ทันที

สถานที่ดูงานโรงน้ าดื่มชุมชน : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางกระเดา หมู่ท่ี 10 ต าบลท่าเมือง 

อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์ติดต่อ 08 4616 4886

ปั๊มน้ ามนัชมุชน

ที่มาของการก่อตั้ง

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีความต้องการ

ด าเนินกิจกรรมเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น โดยมุ่งเน้นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชม 

และต้องการให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีผลก าไรให้กับสมาชิกเพิ่มขึ้น จึงก าหนดประชุมสมาชิกขึ้นเพื่อส ารวจ

ความต้องการของคนในชุมชน จากมติท่ีประชุมพบว่าพื้นท่ีของชุมชน อยู่ไกลจากสถานท่ีให้บริการน้ ามัน

หลายกิโลเมตร การขับรถเพื่อไปใช้บริการป๊ัมน้ ามันส าหรับรถเล็กน้ัน ถือว่าไม่คุ้มค่า และชุมชนเอง มีรถเล็ก

จ านวนมากอีกด้วย  ท้ังน้ี รวมไปถึงรถไถ รถเกี่ยวข้าว หากในชุมชนมีสถานท่ีให้บริการน้ ามันในชุมชน จะช่วย

ประหยัดรายจ่ายของคนในชุมชนได้มาก เงินในชุมชนใช้จ่ายออกไปนอกชุมชน จะหมุนเวียนกลับมาภายใน

หมู่บ้าน/ชุมชนด้วย เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน จึงเป็นท่ีมาของการท าป๊ัมน้ ามันชุมชนขึ้น
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ขั้นตอน/วิธีการ

1. การยื่นเอกสารขออนุญาตเปิดปั๊มขนาดเล็กในหมู่บ้าน/ชุมชน

การขออนุญาตเปิดป๊ัมน้ ามันชุมชน ต้องพิจารณาว่าเป็นการประกอบกิจการเก่ียวกับน้ ามันเช้ือเพลิง

ท่ีกฎหมายได้ก าหนด ให้อยู่ในการก ากับดูแลประเภทใด ซึ่งมีท้ังหมด 3 ประเภท ได้แก่

(1) ประเภทท่ี 1 ได้แก่ กิจการท่ีสามารถประกอบการได้ทันที ตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ 

(2) ประเภทท่ี 2 ได้แก่ กิจการท่ีจะประกอบการ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบก่อน

(3) ประเภทท่ี 3 ได้แก่ กิจการท่ีต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้ 

โดยจะต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพื้นท่ีน้ัน ๆ เช่น 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เทศบาล เป็นต้น 

เ น่ืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจ

ท่ี ไ ด้ รั บการถ่ าย โ อนจากกรมธุ ร กิ จพลั ง ง านตาม

พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิงพ.ศ 2542 โดยมี

อ านาจหน้าท่ีในการตรวจตราการรับแจ้งและการอนุญาต

ประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับกิจการควบคุมน้ ามัน

เช้ือเพลิงประเภทท่ี 1, 2 และ 3 ซึ่งการเปิดป๊ัมน้ ามันชุมชน

จะอยู่ในกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มีหน้าท่ีรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจตราสถานท่ี

เก็บรักษาน้ ามันเช้ือเพลิงของกิจการควบคุมประเภทท่ี 2

ได้ แก่ โรงงานขนาด เล็กหรือสถานท่ี เ ก็บรักษาน้ า มัน

เพื่ อการ เกษตร ป๊ั มถั ง ลอยดี เซลริมทาง ขนาด เล็ ก 

ป๊ัมหลอดแก้วมือหมุน และสถานท่ีบริการน้ ามันขนาดเล็ก 

ซึ่ง เป็นกิจการท่ีผู้ประกอบการสามารถด าเ นินการได้ 

โดยจะต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี (พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

หมายความว่า วิศวกรของกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซึ่ง

รั ฐ ม น ต รี แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ มี อ า น า จ ห น้ า ท่ี ป ฏิ บั ติ ก า ร 

ตามพระราชบัญญัติ ฯ ) ทราบก่อน และจะต้องปฏิบัติ

ตามวิธีการและขั้นตอนในการรับแจ้งการประกอบกิจการ ดังน้ี 

1) ยื่นเอกสาร ธพ.น.1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีส านักงาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ตรวจสอบเอกสารและออกใบรับแจ้ง ธพ.น.2

3) ตรวจสอบสถานท่ีประกอบกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 

4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทท่ี 2 ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในข้อ (1) – (3)
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2. ลักษณะและความปลอดภัยของการเปิดปั๊มน้ ามันชุมชน

รายละเอียดความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยกิจการควบคุมประเภทท่ี 2 ป๊ัมน้ ามันชุมชนห้ามเก็บ

น้ ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟมาก การเก็บน้ ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟปานกลางหรือไวไฟน้อย มีบริเวณชัดเจน

ไม่ติดกับอาคารพักอาศัย ทางเข้าออกสถานีบริการต้องเป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาต ให้เ ช่ือมทาง

จากเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลเส้นทางสายน้ัน บริเวณสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิงจะต้องจัดให้มีท่อหรือรางระบายน้ า

พร้อมบ่อพักน้ าให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลมีความสะอาดเรียบร้อย การป้องกันและระงับอัคคีภัยบริเวณ

ตู้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง ให้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ ายาดับเพลิงขนาดบรรจุ 6.80 กิโลกรัม 

จ านวน 1 เครื่อง บริเวณตู้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิง (ทั้งนี้ สามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีตั้งป้ัมน้ ามันชุมชน)

3. การขออนุญาตจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ ามันเชื้อเพลิง 

ซ่ึงการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ ามันเช้ือเพลิง ท่ีมีความปลอดภัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม

น้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542 กล่าวคือ ตู้จ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงต้องตั้งห่างจากเตาไฟหรือท่ีท าการหุงต้มและแนว

เขตสถานีบริการอย่างน้อย 3 เมตร โดยรอบต้องมีทรายในปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลิตร เก็บไว้ในบริเวณ

ใกล้กับน้ ามันเชิงเพลิง และสามารถน ามาใช้งานได้สะดวกตลอดเวลา และต้องมีถังดับเพลิงเคมีแห้ง หรือน้ ายา

ดับเพลิงขนาดบรรจุ 6.80 กิโลกรัม และเป็นชนิดท่ีดับเพลิงอันเกิดจากน้ ามันเช้ือเพลิงโดยเฉพาะ จ านวนไม่

น้อยกว่า 1 ถัง เพื่อเตรียมไว้ส าหรับดับเพลิงและผู้ประกอบกิจการต้องเป็นผู้ท่ีมี สิทธิ์ในท่ีดินท่ีตั้งสถานี

บริการ และต้องไม่อยู่ในเขตห้ามประกอบกิจการ  ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ชนิดน้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการประกอบกิจการมี 3 ชนิด คือ 

1) ชนิดไวไฟน้อย มีจุดวาบไฟตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป ได้แก่ น้ ามันดีเซล น้ ามันเตา น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ

2) ชนิดไวไฟปานกลาง มีจุดวาบไฟระหว่าง 37.8 - 60 องศาเซลเซียส ได้แก่ น้ ามันก๊าด น้ ามันเช้ือเพลิง

ส าหรับ เครื่องบิน 

3) ชนิดไวไฟมาก มีจุดวาบไฟต่ ากว่า 37.8 องศาเซลเซียส ได้แก่ น้ ามันเบนซิน น้ ามันปิโตรเลียมดิบ ฯลฯ 

ภาชนะท่ีใช้บรรจุน้ ามันเช้ือเพลิง มี 5 ประเภท คือ 

1) ขวดน้ ามันเช้ือเพลิงท าด้วยแก้วความจุ 0.5 - 1.0 ลิตร 

2) กระป๋องน้ ามันเช้ือเพลิงท าด้วยพลาสติกหรือเหล็กเคลือบดีบุก จ านวนความจุไม่เกิน 20 ลิตร 

3) ถังน้ ามันเช้ือเพลิง ท าด้วยพลาสติกหรือเหล็กความสูงไม่เกิน 227 ลิตร 

4) ถังน้ ามันเก็บเช้ือเพลิง ท าด้วยเหล็กความจุเกินกว่า 227 ลิตร ข้ึนไป

5) ถังขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิง ท าด้วยเหล็ก อลูมิเนียม อัลลอย ไม่จ ากัดปริมาณ
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สถานท่ีเก็บรักษาน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับป๊ัมน้ ามันชุมชน สถานท่ีเก็บน้ ามันเช้ือเพลิงคือ การเก็บน้ ามันเช้ือเพลิง

ชนิดไวไฟมากมีปริมาณ 40 ลิตรแต่ไม่เกิน 454 ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลางมีปริมาณเกิน 227 ลิตรแต่ไม่เกิน 

1,000 ลิตร หรือชนิดไวไฟน้อยมีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร

การระดมเงินทุน โดยวิธีการให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตลงหุน้ และให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ลงหุ้นร่วมกัน และปันผลก าไรคืนแก่สมาชิกทุกปี ตัวอย่าง เช่น

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ลงหุ้นจ านวน 50,000 บาท

ให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ถือหุ้น ๆ ละ                    100 บาท (ไม่เกินคนละ 10,000 บาท)

ปันผลคิดเป็นร้อยละ 2 บาท/ปี  (ส าหรับผู้ใช้บริการท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ)

คืนให้สมาชิกท่ีลงหุ้น 20% คิดเป็น 10 บาท/ปี (เฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 5 บาท) 

(ให้หลักการสร้างแรงจูงใจ ให้คนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกัน)

หมายเหตุ : การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการ (ผลก าไรจากการด าเนินงาน)

ข้อกฎหมาย/พ.ร.บ./ประกาศ ที่เกี่ยวขอ้ง

1. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542

2. มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2543

สถานทีด่งูานปัม้น้ ามนัชมุชน : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านยางกระเดา หมู่ท่ี 10 ต าบลท่าเมือง 

อ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์ติดต่อ 08 4616 4886

ธนาคารขยะ

ที่มาของการก่อตัง้

“จะแก้ปัญหาขยะ  ต้องแก้ที่คน” หมู่ท่ี 4 บ้านชากไทย  ต าบลชากไทย  อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  

มีครัวเรือนท้ังสิ้น  199  ครัวเรือน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร มีการตั้งบ้านเรือนท่ีอยู่

อาศัยในพื้นท่ีของตนเอง  จากเดิมท่ีขยะจะถูกท้ิงและถูกจัดการในพื้นท่ีของแต่ละครัวเรือนในรูปแบบต่าง ๆ 

เช่น การเผา  การฝัง รวมถึงการท้ิงไว้เพื่อรอรถมารับซื้อ  จนกระท่ังมีการยกฐานะจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลชากไทย เป็นเทศบาลต าบลชากไทย  และในปี  2554 มีการซื้อรถเก็บขยะเพื่อด าเนินการเก็บขยะใน

ต าบล จึงท าให้วิถีการจัดการขยะในชุมชนเปลี่ยนไป  โดยเอาขยะท่ีเดิมเคยจัดการเองแต่ต้นทางของแต่ละครัวเรือน  

ถูกน ามาท้ิงในถังขยะเพื่อให้ท้องถิ่นมาเก็บและน าไปจัดการต่อไป  

หมู่ท่ี 4 บ้านชากไทย  มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2541

มีกิจกรรมท่ีสมาชิกต้องมาส่งเงินออม และช าระเงินกู้ทุกวันท่ี 9 ของเดือน  ประกอบกับคณะกรรมการ

ต้องการต่อยอดขยายผลการด าเนินงาน / กิจกรรมของกลุ่มฯ  คณะกรรมการกลุ่มฯ มีแนวคิดบริหาร

จัดการขยะในชุมชน  โดยการบูรณาการให้เข้ากับกิจกรรมการส่งเงินฝากสัจจะของสมาชิก จึงได้ด าเนินการ

จัดตั้งธนาคารขยะบ้านชากไทย ในวันท่ี 9  พฤษภาคม  2558  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังน้ี
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1. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักคัดแยกขยะก่อนท้ิง  และสร้างเครือข่ายการจัดการขยะในชุมชน

2. เพื่อพัฒนาคน  โดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็นกลไกในการขับเคลื่อน  ใช้ธนาคารขยะเป็นเครื่องมือ

3. เพื่อพัฒนาสังคม  สร้างการมีส่วนร่วม  การยอมรับกฎ กติกา  

4. เพื่อส่งเสริมการออม โดยสมาชิกน าขยะมาขาย  และสมาชิกสามารถน าเงินจากการขายขยะไปฝากเงินสัจจะ 

สะสมทรัพย์  หรือฝากไว้กับธนาคารขยะ (อัตราดอกเบ้ีย ร้อยละ3)

5. เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อม  การท างานเพื่อสังคม

6. เพื่อสร้างสุขอนามัย  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพ

ราชการประชาชน

นักวิชาการ

•เกิดธนาคารขยะ

•สร้างรายได้

•ลดรายจ่าย

•มีแหล่งทุนในชุมชน

•พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพ

•กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทยใช้กลไกกลุ่ม

ดูแลสิ่งแวดล้อม , ขยายผลการด าเนินงาน

•ผู้น าและบุคลากรมีจิตอาสาและมีความเข้มแข็ง

•นโยบายภาครัฐ

•ประชุมก าหนดแนวทางปฏิบัติ

•พัฒนาศักยภาพ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

•จัดตั้งธนาคารขยะบ้านชากไทย

•ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน

•พัฒนา “คน” โดยใช้ “ขบวนการกลุ่ม” 

เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

เอกชน
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1) ประชุมคณะกรรมการกลุ่มฯ เพื่อตกผลึกทางความคิด  การก าหนดเป้าหมายร่วม 

2) แบ่งบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการธนาคารขยะ ดังน้ี - ผู้จัดการธนาคารขยะ –ฝ่ายบัญชี –ฝ่ายคัดแยก 

รับซื้อ – ฝ่ายขาย

3) ประสานงานแหล่งรับซื้อขยะ (วงษ์พานิช)  เพื่อน าขยะไปขาย และขอราคารับซื้อล่วงหน้า   

4) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต / ประชาชนในชุมชนได้ทราบว่าจะมีการจัดตั้ง    

ธนาคารขยะ

5) น าคณะกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะ  การคัดแยกขยะ กับพื้นท่ีท่ีมีการ

ด าเนินงานจัดตั้งธนาคารขยะมาก่อน

6) อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ครัวเรือน

เป้าหมาย)

7) รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ

8) รับซื้อขยะ ทุกวันท่ี 9 ของทุกเดือน โดยมีเงื่อนไขขยะท่ีน ามาขายต้องเป็นขยะท่ีคัดแยกแล้วเท่าน้ัน และขยะ

อันตรายแลกไข่ 

9) ทบทวนการท างาน  และวางแผนการด าเนินงาน ทุกปี  โดยการประชุม / การศึกษาดูงานร่วมกันของ

คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารขยะ

10) การสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกธนาคารขยะ  เช่น การแจกของรางวัลสมาชิกท่ีน าขยะมาขายในปีน้ัน ๆ  

การแจกเสื้อทีมเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมเป็นทีมเดียวกัน

การด าเนินงานของธนาคารขยะบ้านชากไทยบริหารจัดการภายใต้แนวทางการบูรณาการ

การท างานกับกลุ่ม/องค์กรท่ีอยู่ในชุมชนภายใต้แนวคิด การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  โดยมีกิจกรรม

ท่ีหลากหลาย เช่น  รณรงค์สร้างจิตส านึก  อบรมการคัดแยกขยะ  การท าปุ๋ยอินทรีย์น้ าจากเศษอาหาร

ในครัวเรือน ลดการใช้ถุงพลาสติก การรีไซเคิล  เป็นต้น  มีผลการด าเนินงานท่ีประสบความส าเร็จ  ดังน้ี

1) การรับซื้อขยะ  โดยผู้ท่ีจะน ามาขายต้องสมัครเป็นสมาชิกและต้องคัดแยกขยะแต่ละประเภทมาให้

เรียบร้อย จะมีการรับซื้อในราคาท่ีสูงกว่าการรับซื้อท่ัวไป

2) ลดการใช้ถุงพลาสติก  โดยท ากิจกรรมร่วมกับร้านค้าชุมชนบ้านชากไทย  โดยส่งเสริมและ

รณรงค์ให้น าถุงผ้ามาใส่สินค้าเอง

3) การรีไซเคิล  การน าวัสดุท่ีเหลือใช้มาปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการน า

กระป๋องน้ าอัดลมมาท าเป็นตะกร้า  กระเช้าของขวัญ  กล่องใส่กระดาษทิชชู

4) จัดการขยะจากเศษอาหารในครัวเรือน  ดังน้ี การท าปุ๋ยอินทรีย์น้ าจากขยะเปียก ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์น้ า 

จะมีการรับซื้อโดยกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน  กลุ่มเลี้ยงไส้เดือน (สัมมาชีพ ๖๑)

5) ลดการใช้กระดาษโดยการน ากระดาษด้านท่ีดีกลับมาใช้อีกครั้ง  โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  

กองทุนหมู่บ้าน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กองทุนสวัสดิการออมวันละบาทบ้านชากไทย เป็นต้น

ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ 
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วิธีการระดมเงินทุน

1. ใช้เงินทุนจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทยเป็นทุนตั้งต้นในการรับซื้อขยะแต่

หลังจากท่ีน าขยะไปขายและมีส่วนต่างจากการขายขยะ ก็ใช้เงินทุนของธนาคารขยะในการรับซื้อ

2.  เงินที่ขายขยะได้ของสมาชิกที่ฝากไว้กับกลุ่มใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ท้ังน้ี ธนาคารขยะบ้านชากไทยเป็นการบริหารจัดการท่ีไม่ได้มุ่งผลก าไรเป็นเรื่องส าคัญ แต่มุ่งเน้น

การสร้างจิตส านึกให้สมาชิกและคนในชุมชนเรื่องการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง  ดั้งน้ัน ส่วนต่างท่ีเกิดจาก

การขายจึงไม่มากแต่จะให้ราคาการรับซื้อขยะจากสมาชิกในราคาท่ีสูง

สถานที่ดูงานธนาคารขยะ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทย (กิจกรรมธนาคารขยะ)  เลขท่ี 8/3 หมู่ท่ี 4  ต าบลชากไทย    

อ าเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี  22210  โทร 08 9244 1783  E: rewat2057@gmail.com

6) สร้างนิสัยการออม  ซึ่งถ้าสมาชิกน าขยะมาขายและมีความประสงค์จะฝากเงินไว้  จะได้รับ

ดอกเบ้ียร้อยละ 3 บาทต่อปี โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทย

7) จัดการขยะอันตราย เช่น  หลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย  กระป๋องสเปย์ ภายใต้กิจกรรมขยะแลกไข่  

เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบยาว 1 หลอดแลกไข่ 1 ฟอง  เป็นต้น
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ช่ือเอกสาร : คู่มือหลักสูตรการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

ที่ปรึกษา

1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

3. นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

4. นายเส่ง สิงห์โตทอง นักวิชาการอิสระและผู้เช่ียวชาญด้านกองทุนชุมชน

คณะผู้จดัท า 

1. นายวิณัย สืบทรง ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน

2. นางสาวฐานิสร นันทพัฒน์ปรีชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

3. นางสาววิลาสินี  วัชราพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

4. นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

5. นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

6. นายณัฐพล ปาลิวนิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

7. นางสาวธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

8. นางสาวณัฐปคัลภ์ เท่ียงธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

9. นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ

เดือน ปี ที่จัดพมิพ์

มกราคม 2563

จ านวนทีพ่มิพ์

1,200 เล่ม

ISBN

9789744586575

พิมพ์ที ่ บริษัท บีทีเอส เพรส จ ากัด

139 ซอยรามอินทรา 19 ถนนรามอินทรา

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

จัดพิมพโ์ดย
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