
คู�มือ 
การปฏิบัติงานส�งเสริมการดําเนินงานการปฏิบัติงานส�งเสริมการดําเนินงานการปฏิบัติงานส�งเสริมการดําเนินงาน

กลุ�มออมทรัพย�เพื่อการผลิตกลุ�มออมทรัพย�เพื่อการผลิตกลุ�มออมทรัพย�เพื่อการผลิต   
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สํานักพัฒนาทุนและองค�กรการเงินชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน   กระทรวงมหาดไทย 



 

 

คํานํา 

  กรมการพัฒนาชุมชน  แบ�งส�วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนข้ึนใหม�  เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน 
๒๕๕๒  โดยแยก  “สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน”  มาจาก  “สํานักวิสาหกิจชุมชน”  มีบทบาท
หน-าท่ีในการเสริมสร-างและพัฒนาทุนระบบทุนชุมชนและการบริหารจัดการทนชุมชน  โดยได-ส�งเสริมและ
สนับสนุนให-ประชาชนรวมตัวกันจัดต้ังกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตข้ึน  ต้ังแต�  พ.ศ. ๒๕๑๗   ใช-หลักการ
พ่ึงตนเอง  หลักคุณธรรม  หลักความเป8นเจ-าของและหลักการควบคุมตนเองของคนในชุมชน  ให-มีการ
บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ   สร-างกระบวนการเรียนรู-ให-ประชาชนรู-จักการพ่ึงตนเอง   ช�วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน  รู-จักประหยัด  อดออม  และนําเงินสะสมรวมกันเป8นประจําสมํ่าเสมอ  เกิดเป8นกองทุนภายในชุมชนข้ึน  
ทําให-สมาชิกสามารถใช-เป8นแหล�งเงินทุนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพภายในหมู�บ-าน  ตําบลของตนเองได- 
 
                กรมการพัฒนาชุมชน  โดยสํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  จึงได-ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต   โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนในการ
ส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  และเพ่ือให-การดําเนินงานไปด-วยความ
เรียบร-อย  มีหลักเกณฑ)  วิธีการและเง่ือนไขการดําเนินงานในการส�งเสริม  สนับสนุน  และติดตามกํากับดูแล  
จึงได-จัดทําเอกสาร   “คู�มือการปฏิบัติงานส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต”  ข้ึน   เพ่ือให-
เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนทุกระดับมีความเข-าใจและสามารถปฏิบัติตามแนวคิด  หลักการตามแนวทางท่ีกรมการ
พัฒนาชุมชนส�งเสริมสนับสนุนได-ถูกต-อง  ชัดเจน   

  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  หวังเป8นอย�างยิ่งว�าเอกสารทางวิชาการเล�มนี้จะเป8น
ประโยชน)ต�อองค)กรและผู-ปฏิบัติงาน  สามารถนําไปใช-เป8นแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบกรมการพัฒนา
ชุมชน  ว�าด-วยการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต พ.ศ.๒๕๕๕  และส�งเสริมดําเนินงานของ
กลุ�มออมทรัพย)  ให-มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพสูงสุดต�อไป 
 
 

      
สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 
 
 

มกราคม   ๒๕๕๖ 
 
 



สารบัญ 
           หน!า 
คํานํา              
สารบาญ 
ส�วนท่ี ๑ บทนํา : การปฏิบัติงานด!านการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต  

  ความเป8นมา/เหตุผลและความจําเป8น                                                             ๑     
  ข้ันตอนในการจัดทําระเบียบฯ                       ๓  
 

ส�วนท่ี ๒  การปฏิบัติงานตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน  ว�าด!วยการส�งเสริมการดําเนินงาน 
            กลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต  ป- พ.ศ. ๒๕๕๕                                           

• ความหมายและคําจํากัดความ                              ๔ 

• วัตถุประสงค)ในการจัดต้ังกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต       ๖ 

• การจัดต้ังกลุ�มและการจดทะเบียน         ๗ 

• คณะกรรมการกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  และบทบาทหน-าท่ี      ๗ 

• กิจกรรมของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต        ๘ 

• เงินทุนของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต         ๘ 

• การเก็บรักษาเงินกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต        ๙ 

• เครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต         ๙ 

• การส�งเสริม  สนับสนุน  กํากับดูแลการดําเนินงาน      ๑๑ 

• กรณีไม�สามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ        ๑๑ 

• ข-อห-ามและข-อปฏิบัติภายใต-ระเบียบฯ  นี้       ๑๑ 
ส�วนท่ี ๓  การส�งเสริม สนับสนุน ติดตามและการรายงาน    

• บทบาทหน-าท่ีของเจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชน  “ส�งเสริม  สนับสนุน”   
การดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต         ๑๒ 

• ระดับจังหวัด           ๑๓ 

• ระดับอําเภอ/ตําบล          ๑๔ 

• การติดตามการดําเนินงาน         ๑๕ 

• การรายงาน/แนวทางการรายงาน        ๑๖ 
 
 
 
 



 

 

การปฏิบัติงานส�งเสริมการดําเนินงาน 
กลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต 

ความเป2นมา/เหตุผลและความจําเป2น 
 กรมการพัฒนาชุมชน  ดําเนินการส�งเสริมและสนับสนุนให-มีการจัดต้ังกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
มาต้ังแต�  ปH  พ. ศ. ๒๕๑๗  โดยศาตราจารย)  ดร.ยุวัฒน)  วุฒิเมธี  อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   โดยเริ่ม
ดําเนินการทดลองครั้งแรก  ๒  แห�ง  ท่ีตําบลขัวมุง  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม�  และท่ีตําบลละงู  อําเภอ 
ละงู  จังหวัดสตูล 

กลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต  เป8นการผสมผสานระหว�างแนวคิดของสหกรณ)การเกษตรเครดิตยูเนี่ยน 
และสินเชื่อเพ่ือการเกษตร  โดยใช-  “เงินเป�นเครื่องมือในการพัฒนาคน”  เพ่ือส�งเสริมให-เกิดกระบวนการ
เรียนรู-ของประชาชนในการพัฒนาตนเอง   และพัฒนาสังคม  โดยสอนให-คนรู-จักช�วยเหลือตนเองและผู-อ่ืน  ด-วย
การประหยัดและเก็บออม  แล-วนําเงินมาสะสมรวมกันเป8นประจําสมํ่าเสมอ  เพ่ือเป8นทุนสําหรับสมาชิกท่ีมีความ
จําเป8นเดือดร-อนกู-ยืมไปใช-ในการลงทุนประกอบอาชีพ  หรือเพ่ือสวัสดิการของครอบครัว  โดยยึดหลักคุณธรรม  
๕  ประการ  คือ  ซ่ือสัตย#  เสียสละ  ความรับผิดชอบ  ความเห็นอกเห็นใจ  และความไว-วางใจซ่ึงกันและ
กัน  

          การแบ�งส�วนราชการกรมการพัฒนาชุมชนข้ึนใหม�  เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๒  โดยกรมการ
พัฒนาชุมชน  ได-จัดต้ัง  “สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน”  มาจาก “สํานักวิสาหกิจชุมชน”  เพ่ือให-มี
บทบาทหน-าท่ีในการเสริมสร-างและพัฒนาทุนระบบทุนชุมชนและการบริหารจัดการทนชุมชน  ดังนั้น ในป- 
๒๕๕๓  เพ่ือให-การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและป5องกันมิให!เกิดกรณีการร!องเรียนและเกิดความเสียหายข้ึน  
จึงกําชับให-จังหวัดดําเนินการ  ดังนี้ 
           ๑. กํากับ  ตรวจสอบ  ดูแลการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิตอย�างใกล!ชิด  เพ่ือไม�ให-   เข-า
ข�ายอันเป8นลักษณะต-องห-ามตาม  พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๑  และปฏิบัติตามบันทึกช�วยจํา
ระหว�างกรมการพัฒนาชุมชน กับธนาคารแห�งประเทศไทย (หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องซักซ-อมแนว
ทางการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ท่ี มท ๐๔๐๗.๔/ว ๖๔๕  ลงวันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓) 
           ๒. ให!พัฒนากร  ให-คําแนะนําและสนับสนุนการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ดังนี้ 
                ๒.๑ สร-างเสริมความรู-ความเข-าใจการดําเนินงานแก�คณะกรรมการและสมาชิกกลุ�ม  เพ่ือมิให-ขัดต�อ
แนวทางและกฎหมายท่ีเก่ียวข-อง 
                ๒.๒ เข-าร�วมประชุมในวันส�งเงินสัจจะสะสม  และรายงานผลให-อําเภอทราบเป8นประจําทุกเดือน 
                ๒.๓ ร�วมกับคณะกรรมการกลุ�มตรวจสอบเอกสารบัญชี  เป8นประจําอย�างน-อย  ๖  เดือนต�อครั้ง            

 
  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  

ส�วนท่ี ๑ บทนํา 

๑ 



ป- ๒๕๕๔  กรมการพัฒนาชุมชน  กําหนดให-มีการสร-างกระแสการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ด-วยการรณรงค)ให-ประชาชนเกิดการออมแบบพอเพียง  และป- ๒๕๕๕  กรมการพัฒนาชุมชน  กําหนด
แนวทางการการขับเคลื่อนกิจกรรมการส�งเสริมสุขภาพกองทุนชุมชนด-านธรรมาภิบาล  โดยการประเมินกองทุน
ชุมชนด-วยวิธีการตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน   ซ่ึงปOจจุบันกรมการพัฒนาชุมชน  ได-ส�งเสริม 
สนับสนุนการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในทุกอําเภอ   จํานวน  ๓๓,๓๐๑  กลุ�ม  
สมาชิก ๔,๙  ล-านคน  เงินสัจะสะสม  จํานวน  ๓๑,๔๖๒  ล-านบาท  เป8นท้ังกลุ�มท่ีมีการบริหารจัดการกลุ�ม
ก-าวหน-า  ปานกลาง  และต-องปรับปรุง  โดยบางกลุ�มประสบกับปOญหาเรื่องความโปร�งใสในการบริหารจัดการซ่ึง
จากการประเมินโดยการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  พบว�า  ส.วนใหญ.ไม.ผ.านเกณฑ#
การประเมิน  ด-านการจัดทําบัญชี  การบริหารงานไม.เป�นไปตามหลักการ  แนวคิด  วัตถุประสงค#  ข-อห-าม  
มีการแปรเปล่ียนผสมผสานไปกับการดําเนินงานกองทุนอ่ืน ๆ  ประกอบกับเจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนรุ�นใหม�
ไม�ได-รับการพัฒนาบุคลากรด-านนี้โดยเฉพาะ  จึงไม�มีองค)ความรู-ท่ีจะเข-าไปในพ้ืนท่ีเพ่ือให-คําปรึกษา  แนะนําท่ี
ถูกต-องตามแนวทางท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด  จึงปล�อยปละละเลยและห�างเหินกลุ�ม     

 

กรมการพัฒนาชุมชน  ตระหนักถึงความสําคัญในการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)    เพ่ือ

การผลิต  โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนในการส�งเสริมสนับสนุน  และเพ่ือให-การ
ดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตเป8นไปด-วยความเรียบร-อย   มีหลักเกณฑ)   วิธีการ   และเง่ือนไขการ
ดําเนินงานในการส�งเสริม  สนับสนุน  และติดตาม  กํากับ  ดูแล   จึงได-จัดทําระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน   ว�า
ด-วยการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  พ.ศ. ๒๕๕๕    “ ซ่ึงมีผลบังคับใช-  เม่ือวันท่ี  ๒๕  
กันยายน  ๒๕๕๕ ”  และทบทวนการปฏิบัติงานด-านการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  
โดยการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานการส�งเสริมการดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตข้ึนสําหรับเจ-าหน-าท่ี
พัฒนาชุมชน   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๒ 



ข้ันตอนในการจัดทําระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน 
ว�าด!วยการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
          กรมการพัฒนาชุมชน ได-กําหนดข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือเสนอร�างกฎระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน  
ว�าด-วยการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต     เม่ือมีการกําหนดและระบุความคิดเห็นในการ 
จัดทําระเบียบฯ  ดังกล�าวแล-ว  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  ได-ร�างระเบียบฯ  มาต้ังแต�ปH ๒๕๕๕  
และดําเนินการ  ดังนี้ 
        ข้ันตอนท่ี ๑  จัดส�งร�างระเบียบฯ  ดังกล�าว  ให-จังหวัดดําเนินการประชุมพิจารณาร�วมกับเครือข�ายกลุ�ม
ออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  เพ่ือแสดงความคิดเห็น  ให-ข-อเสนอแนะ  ในรายละเอียดของร�างระเบียบฯ  แล-วให-
จังหวัดรวบรวมข-อคิดเห็น  ข-อพิจารณา  เข-าร�วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร-างความเข-มแข็งของกองทุนชุมชน 
เพ่ือจัดต้ังสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนระหว�างเจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนและคณะกรรมการเครือข�ายกลุ�มออม
ทรัพย)เพ่ือการผลิต  ในการประชุมสัมมนาเม่ือวันท่ี  ๒๓ – ๒๔  กุมภาพันธ)  ๒๕๕๕  จํานวน  ๓๑๓  คน  ณ  
โรงแรมโนโวเทล  อิมแพ็คเมืองธานี  จังหวัดนนทบุรี  
          ข้ันตอนท่ี ๒  การประชุมสัมมนาเม่ือวันท่ี ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ) ๒๕๕๕ จํานวน ๓๑๓ คน                      
ณ  โรงแรมโวเทล  อิมแพ็คเมืองธานี  จังหวัดนนทบุรี  ได-ดําเนินการนําข-อคิดเห็น  ข-อพิจารณาแต�ละจังหวัด 
และจัด Work Shop แบ�งกลุ�มพิจารณาร�างระเบียบฯ  และนําเสนอในท่ีประชุมใหญ�  ได-ข-อสรุปข-อคิดเห็นเพ่ือ
นํามาทบทวนการจัดทําร�างระเบียบฯ  ให-มีความสมบูรณ)มากยิ่งข้ึน 
          ข้ันตอนท่ี ๓  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  โดยกลุ�มงานส�งเสริมองค)กรการเงินชุมชนเป8น
ฝZายเลขานุการ  รวบรวมข-อคิดเห็นและนํามาปรับปรุงแก-ไขร�างระเบียบฯ  
          ข้ันตอนท่ี ๔  จัดต้ังคณะทํางานพิจารณาร�างระเบียบฯ  ประกอบด-วย  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
(นายพิสันต์ิ  ประทานชวโน) และนางอัจฉราวรรณ  มณีขัติย)  นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ  เป8นท่ีปรึกษา  
นายเส�ง  สิงห)โตทอง  ผู-อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน   เป8นหัวหน-าคณะทํางาน   โดยมี
กลุ�มงานนิติการ ร�วมเป8นคณะทํางาน และกลุ�มงานส�งเสริมองค)กรการเงินชุมชนเป8นฝZายเลขานุการ (คําสั่ง
กรมการพัฒนาชุมชน ท่ี ๔๐๗/๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕)   คณะทํางานฯ  ได-ประชุมพิจารณา
ร�างระเบียบฯ  จํานวน  ๓  ครั้ง  และเสนอเวียนทางระบบสํานักงานอัตโนมัติ  จํานวน  ๒  ครั้ง 
          ข้ันตอนท่ี ๕  ฝZายเลขานุการรวบรวมข-อคิดเห็น  นํามาทบทวน  ดําเนินการปรับแก-ร�างระเบียบฯ  เสร็จ
เรียบร-อย  แล-วส�งร�างระเบียบฯ  เสนอกลุ�มงานนิติการ  พิจารณาตรวจสอบความถูกต-องทางด-านกฎหมายพร-อม
ท้ังแก-ไขปรับปรุง  จํานวน  ๒  ครั้ง  และเวียนให-คณะทํางานฯ  ทราบ 
          ข้ันตอนสุดท-าย  ฝZายเลขานุการ  นําเสนอร�างระเบียบฯ  ท่ีปรับแก-เสร็จสมบูรณ)แล-วเสนออธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน  มีผลบังคับใช-เม่ือวันท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๕ 
 
 
 

 
  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๓ 



 

 

การปฏิบัติงานตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน                          
ว�าด!วยการส�งเสริม  การดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต           

ป-  ๒๕๕๕ 
การจัดทําระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน  ว�าด-วยการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  

พ.ศ. ๒๕๕๕  มีวัตถุประสงค)  (๑)  เพ่ือใช-เป8นแนวทางให-เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชน   นําไปใช-ในการส�งเสริมการ
ดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  (๒)  เพ่ือให-เจ-าหน-าท่ีสามารถปฏิบัติงานส�งเสริมการดําเนินงาน
กิจกรรมให-เป8นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  มีมาตรฐาน  และดําเนินงานเป8นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีกรมการ -
พัฒนาชุมชน  ส�งเสริม  สนับสนุน  (๓)  เพ่ือให-เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนและผู-เก่ียวข-องถือปฏิบัติ   ดังนั้น  สํานัก
พัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  จึงได-จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานการส�งเสริมการดําเนินงานของกลุ�มออม
ทรัพย)เพ่ือการผลิตข้ึนสําหรับเจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชน  เพ่ือให-เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนมีหลักเกณฑ)  วิธีการ  และ
เง่ือนไขในการปฏิบัติงานท่ีถูกต-องชัดเจนในการส�งเสริม  สนับสนุน  ติดตาม  กํากับ  ดูแลการดําเนินงานของ
กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตเป8นไปด-วยความเรียบร-อย     

เพ่ือให-การดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต   มีการดําเนินงานเป8นไปด-วยความเรียบร-อย 
มีหลักเกณฑ)  วิธีการ  และเง่ือนไขการดําเนินการในการส�งเสริม  สนับสนุน  และติดตามกํากับดูแล  อาศัย
อํานาจตามความมาตรา ๓๒  แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน  พ. ศ. ๒๕๓๔  และฉบับแก-ไข
เพ่ิมเติม  จึงวางระเบียบไว-  ดังนี้ 
 

 ข-อ ๑ ระเบียบฯ  นี้  เรียกว�า  “ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน  ว�าด-วยการส�งเสริมการดําเนินงาน    
กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  พ. ศ. ๒๕๕๕ 
 

 ข-อ ๒ ระเบียบนี้ให-ใช-บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศ  เป8นต-นไป 
 

 ข-อ ๓ ให-อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป8นผู-รักษาการตามระเบียบฯ  นี้  และมีอํานาจตีความ  และ
วินิจฉัยปOญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ  ตลอดจนมีอํานาจในการกําหนดวิธีการ  และแนวทางการดําเนินงานซ่ึงไม�ขัด
หรือแย-งกับระเบียบฯ  นี้   ท้ังนี้  คําวินิจฉัยของอธิบดีให-ถือว�าเป8นท่ีสุด 

ความหมายและคําจํากัดความ 
 “กลุ�มออมทรัพย�”  หมายความว�า  กลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต  ท่ีประชาชนรวมตัวกันจัดต้ังข้ึน  

เพ่ือเก็บออมเงินสะสมร�วมกัน  โดยมีการบริหารจัดการกันเอง  และดําเนินการตามแนวทางท่ีกรมการพัฒนา
ชุมชนกําหนด 
 “เจ-าหน-าท่ี”  หมายความว�า  ข-าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 

 
  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  

ส�วนท่ี ๒ 

๔ 



 “สมาชิก”  หมายความว�า  สมาชิกของกลุ�มออมทรัพย)ซ่ึงสมัครเข-ามาโดยถูกต-องตามระเบียบและ
ปรากฏรายชื่ออยู�ในทะเบียนของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 

“เงินสัจจะสะสม”  หมายความว�า  จํานวนเงินท่ีสมาชิกสมัครใจฝากออมไว-กับกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการ
ผลิต  ตามท่ีให-สัจจะกับกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตอย�างสมํ่าเสมอเป8นประจําทุกเดือน 
 

 “เงินสัจจะพิเศษ”  หมายความว�า  เงินท่ีสมาชิกนํามาฝากนอกเหนือจากเงินสัจจะสะสม  สามารถเบิก
ถอนได-  และมีดอกผลตามระเบียบของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
 

“คณะกรรมการ”  หมายความว�า  คณะกรรมการบริหารกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ท่ีได-รับการ
คัดเลือกโดยมติท่ีประชุมสมาชิก 

 

“เครือข�าย”  หมายความว�า  เครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ซ่ึงเป8นองค)กรท่ีเกิดจากการรวมตัว
กันของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 

 

 “สถาบัน”  หมายความว�า  สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน  ซ่ึงเป8นองค)กรในการส�งเสริมให-กองทุน
ชุมชนมีการบริหารจัดการร�วมกัน 
 

“คุณธรรม”  หมายความว�า  คุณธรรม  ๕  ประการ  ได-แก�  ความซ่ือสัตย)  ความเสียสละ  ความ
รับผิดชอบ  ความเห็นอกเห็นใจ  และความไว-วางใจ 

 

“กรม”  หมายความว�า  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 
 

 “อธิบดี”  หมายความว�า  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
 

“นายทะเบียน”  หมายความว�า  อธิบดีหรือผู-ท่ีอธิบดีมอบหมาย 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

 
  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๕ 



กลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต   
ใช-ชื่อเป8นภาษาอังกฤษว�า  Saving for Production Group  (SPG.) 
เครื่องหมายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ให-มีรูปและลักษณะ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

(๑) ลักษณะ 
       (ก) เป8นวงกลมเล็ก(วงใน)  ล-อมรอบด-วยวงกลมใหญ�(วงนอก) 
       (ข) ภายในวงกลมเล็ก ตรงกลางเป8นรูปต-นไทร  ด-านซ-ายเป8นรูปครอบครัว  (เป8นรูปคน 
ประกอบด-วยพ�อ แม� ลูก)  ด-านขวาเป8นรูปถุงเงิน  และรูปสายน้ําอยู�ด-านล�าง 
       (ค) ภายในขอบวงกลมวงนอกท่ีล-อมรอบวงกลมวงใน  ด-านบนมีข-อความ  
“กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต”  ด-านล�างเป8นรูปรวงข-าว 

(๒) สี 
      (ก) เส-นรอบวงกลมวงนอกและวงในเป8นสีฟjา 
      (ข) พ้ืนวงกลมวงในเป8นสีขาว  รูปต-นไทร  ครอบครัว  และถุงเงินเป8นสีเขียว   
 สายน้ําเป8นสีฟjา 
      (ค) พ้ืนวงกลมวงนอกเป8นสีเหลือง ข-อความ “กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต” 
เป8นสีน้ําเงินและรวงข-าวเป8นสีเขียว 
 

วัตถุประสงค�ในการจัดตั้งกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต            
 

๑. เพ่ือพัฒนาคน  ให-มีคุณธรรม  โดยใช-เงินเครื่องมือในการพัฒนา   
  

๒. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  โดยการระดมเงินออม  ทําให-มีแหล�งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  

 ๓. เพ่ือพัฒนาสังคม  โดยการปลูกฝOงคุณธรรม  วิถีประชาธิปไตย  สร-างความสามัคคี  การช�วยเหลือซ่ึง
กันและกัน  และความเป8นธรรม 
 
 
 

 
  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๖ 



การจัดตั้งกลุ�มและการจดทะเบียน 
                    ๑. การจัดต้ังกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ต-องมีจํานวนผู-ก�อต้ังไม�น-อยกว�า  ๑๕  คน 

๒. กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ภายใต-ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน  ว�าด-วยการส�งเสรมิการ
ดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  พ.ศ. ๒๕๕๕  ต-องจดทะเบียนตามแนวทางท่ีกรมการพัฒนาชุมชน
กําหนด 

คณะกรรมการกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต  ประกอบด-วย 
๑. คณะกรรมการอํานวยการ       
๒. คณะกรรมการเงินกู-  
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ 
๔. คณะกรรมการส�งเสริม 
แต�ละคณะมีจํานวนไม�น-อยกว�า  ๓  คน  ประกอบด-วย  ประธาน  รองประธาน  และเหรัญญิก  หรือ

ตําแหน�งอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสม  การดํารงตําแหน�ง  คราวละ  ๔  ปH  นับแต�วันท่ีได-รับคัดเลือก 
 
บทบาทหน!าท่ีของคณะกรรมการ 

         ๑. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหน-าท่ี  กําหนดระเบียบข-อบังคับ  ทําบัญชีรายรับ  รายจ�ายและ
ทะเบียนเอกสารต�าง ๆ  และบริหารงานท่ัวไปของกลุ�ม  เพ่ือประโยชน)สูงสุดแก�สมาชิก 

๒. คณะกรรมการเงินกู-  มีหน-าท่ี  ดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาเงินกู-ให-กับสมาชิก 
๓. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน-าท่ี  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและกิจการของกลุ�ม 
๔. คณะกรรมการส�งเสริม  มีหน-าท่ี  ส�งเสริมและสร-างเสริมความเข-าใจในหลักการของกลุ�มออมทรัพย)

เพ่ือการผลิต 
สมาชิกและการส้ินสุดสมาชิกภาพ 

                   สมาชิก  มี  ๓  ประเภท  ประกอบด-วย 
๑. สมาชิกสามัญ  ได-แก�  บุคคลธรรมดาในหมู�บ-านหรือตําบล  ท่ีสมัครเป8นสมาชิก   

ตามระเบียบข-อบังคับของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
๒. สมาชิกวิสามัญ   ได-แก�  กลุ�ม องค)กร    ภายในหมู�บ-าน/ตําบล  ท่ีทางราชการสนับสนุน

และรับรองฐานะท่ีสมัครเป8นสมาชิกกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
๓. สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ได-แก�  ข-าราชการ  คหบดี  ภิกษุ  สามเณร  บุคคลท่ีมีความสนใจและ

ให-การสนับสนุนกลุ�มโดยไม�หวังผลตอบแทน  ตามท่ีคณะกรรมการฯ  มีมติเห็นชอบ 
 

 
 
 
 

  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๗ 



การสมัครเป2นสมาชิก 
 

๑. สามารถสมัครเป8นสมาชิกโดยยื่นคําขอ  ณ  ท่ีทําการกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
๒. เง่ือนไขการสมัครเป8นไปตามข-อบังคับของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
การส้ินสุดการเป2นสมาชิกภาพ 
 

๑. ตาย 
๒. ลาออก 
๓. ขาดคุณสมบัติตามท่ีระบุไว-ในระเบียบของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
๔. ท่ีประชุมสมาชิกมีมติให-ออกด-วยคะแนนเสียง  ๓  ใน  ๔  ของสมาชิกท้ังหมด 

กิจกรรมของกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต 
 

๑. การให-กู-เงินเพ่ือเป8นทุนในการประกอบอาชีพและสวัสดิการของครอบครัว 
๒. การดําเนินงานศูนย)สาธิตการตลาดเพ่ือรวมกันซ้ือรวมกันขายวัสดุอุปกรณ)ท่ีเป8นปOจจัยการผลิต และ

สินค-าอุปโภคบริโภค ให-ได-ราคาถูกและมีคุณภาพ 
๓. การดําเนินงานยุ-งฉางเพ่ือรวมกันขายข-าวหรือผลผลิตทางการเกษตรให-ได-ในราคาสูงและลดการถูก

เอารัดเอาเปรียบจากพ�อค-าคนกลาง 
๔. การดําเนินงานธนาคารข-าว เพ่ือให-การสงเคราะห)ข-าวแก�ผู-ยากไร-ขาดแคลน 
๕. กิจกรรมอ่ืน ตามระเบียบหรือข-อบังคับท่ีกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตกําหนด 

 
 
 
 
 

 

เงินทุนการดําเนินการของกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต  ได-มาจาก 
 

๑. ค�าสมัครเข-าเป8นสมาชิกกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  และค�าปรับกรณีผิดสัญญาการส�งใช-คืนเงินกู- 
๒. เงินสัจจะสะสมของสมาชิก 
๓. เงินท่ีกู-หรือยืมมาจากแหล�งเงินทุนต�างๆ  เช�น ธนาคาร  กองทุนชุมชน  เป8นต-น 
๔. เงินช�วยเหลือจากสถาบันหรือองค)กรอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
๕. เงินรายได-อ่ืนๆ  เช�น  เงินบริจาคต�างๆ 
 

 
  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๘ 



การเก็บรักษาเงิน 
ของกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต  

ให-เงินของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
นําฝากธนาคาร  ได-แก�  ธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ)การเกษตร (ธกส.)  ธนาคารออมสิน 
หรือธนาคารอ่ืน  สําหรับการเปlดบัญชีเงินฝาก   
ตามข-อ ๑๗  ให-ประธาน  รองประธาน  และ 
เหรัญญิกของกลุ�มฯ  เป8นผู-ลงลายมือชื่อ  และ 
เม่ือจะถอนเงินฝากต-องลงลายมือชื่อร�วมกัน 
อย�างน-อย  ๒  คน โดยให-ประธานลงลายมือชื่อร�วมทุกครั้ง 

เครือข�ายกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต 
           เครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  เป8นองค)กรความร�วมมือและเชื่อมโยงกันของคณะกรรมการกลุ�ม
ออมทรัพย)เพ่ือการผลิตในระดับต�าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค)และเปjาหมายเดียวกัน  ด-วยการช�วยเหลือซ่ึงกันและ
กันอย�างเอ้ืออาทร  
 วัตถุประสงค�   

๑. เพ่ือประสานงานและประสานความร�วมมือระหว�างเครือข�ายและสมาชิก  
๒. เพ่ือให-เกิดการแลกเปลี่ยนความรู-และข-อมูล  ปOญหาอุปสรรค  ซ่ึงกันและกันในการดําเนินงาน 

 ๓. เพ่ือส�งเสริมองค)กรเครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตในแต�ละระดับ (ตําบล อําเภอ จังหวัด  และ
ประเทศ)  ผนึกกําลังประสานเชื่อมโยงการเรียนรู-  การจัดการกิจกรรมของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตแต�ละ
ระดับให-มีความเข-มแข็ง 

ให!กลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต  มีเครือข�าย  ๔  ระดับ  ดังนี้ 
(๑)  เครือข�ายฯ  ระดับตําบล 

 (๒)  เครือข�ายฯ  ระดับอําเภอ 
 (๓)  เครือข�ายฯ  ระดับจังหวัด 
 (๔)  เครือข�ายฯ  ระดับประเทศ 

โดยให-นายอําเภอ  เป8นผู-แต�งต้ังคณะกรรมการเครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ระดับตําบลและ
ระดับอําเภอ  ผู-ว�าราชการจังหวัด  แต�งต้ังคณะกรรมการเครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ระดับจังหวัด 
และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  แต�งต้ังคณะกรรมการเครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตระดับประเทศ 
 
 
 
 

 
  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๙ 



คณะกรรมการเครือข�ายฯ  ประกอบด!วย 
๑.  ผู-แทนกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ท่ีอยู�ในหมู�บ-าน/ชุมชน อย�างน-อยกลุ�มละ  ๑  คน  เป8น

กรรมการเครือข�ายฯ  ระดับตําบล  
๒.  ผู-แทนเครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ระดับตําบล  อย�างน-อยเครือข�ายละ  ๑  คน  เป8น

กรรมการเครือข�ายฯ  ระดับอําเภอ  
๓.  ผู-แทนเครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ระดับอําเภอ  อย�างน-อยเครือข�ายละ  ๑  คน  เป8น

กรรมการเครือข�ายฯ  ระดับจังหวัด 
๔.  ผู-แทนเครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ระดับจังหวัด  เครือข�ายละ  ๑  คน  เป8นกรรมการ

เครือข�ายฯ  ระดับประเทศ 
ให-คณะกรรมการเครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  มีวาระการดํารงตําแหน�ง  คราวละสี่ปH 
โดยมีหน!าท่ี  ดังนี้ 

     (๑)  ส�งเสริม  สนับสนุน  ประสานงาน  การดําเนินงานเครือข�ายกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพด-านการบริหารจัดการกลุ�ม  บุคลากร  แหล�งทุน  ด-านอ่ืน ๆ  ตามท่ีเครือข�ายฯ  
เห็นสมควร  อันก�อให-เกิดประโยชน)แก�การดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตในหมู�บ-าน/ชุมชน 

(๒)  กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเครือข�ายฯ  จัดทําแผนการดําเนินงาน  จัดทําระเบียบ
ข-อบังคับของเครือข�ายฯ  ข-อบังคับงบประมาณรายจ�ายของเครือข�ายฯ  และจัดประชุมประจําเดือน  ประชุม
สามัญ/วิสามัญ 

(๓)  กํากับ  ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  การดําเนินงานกิจกรรมของเครือข�ายฯ  ให-เป8นไปตาม
วัตถุประสงค)และมติท่ีประชุม  ดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับภาระผูกพันของเครือข�ายฯ 

(๔)  จัดทําทะเบียน  ระบบบัญชี  เอกสารหลักฐานต�าง ๆ  ท่ีเก่ียวข-อง  ดูแลบํารุงทรัพย)สินของเครือข�ายฯ  
(๕)  ประสานความร�วมมือหน�วยงานท้ังภาครัฐ  เอกชน  อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข-อง 
(๖)  ติดตามตรวจสอบ  ให-คําแนะนําการแก-ไขข-อร-องเรียน  ข-อขัดแย-งของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
(๗)  ประสานและเชื่อมโยงความร�วมมือการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตของแต�ละพ้ืนท่ี  
(๘) อ่ืน ๆ  ตามท่ีได-รับมอบหมาย 
ให-เครือข�ายฯ  ส�งเสริมให-กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตท่ีเข-มแข็งและมีความพร-อมเป8นแกนนําในการ 
 
จัดต้ังสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน  เพ่ือสนับสนุนให-กองทุนชุมชนมีการบริหารจัดการร�วมกันอย�างมี

ประสิทธิภาพ โดยดําเนินการตามหลักเกณฑ)  วิธีการ  และแนวทางท่ีกรมกําหนด 
 
 
 

 
 

  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๑๐ 



การส�งเสริม/สนับสนุน/กํากับดูแลการดําเนินงาน 
           ๑. กรมการพัฒนาชุมชน 
               เป8นหน�วยงานรับผิดชอบการส� ง เสริม  สนับสนุน  และกํากับดูแลการดําเนินงานของ              
กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตให-เป8นไปตามวัตถุประสงค)  และวิธีการท่ีกําหนดและทําหน-าท่ีเป8นนายทะเบียน 
    ๒. สํานักผู!ตรวจราชการกรม  และศูนย�ศึกษาและพัฒนาชุมชน    

    เป8นหน�วยงานสนับสนุนทางวิชาการ  แก�จังหวัด/อําเภอ  ในการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย) -         
เพ่ือการผลิต 
          ๓.  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ 
               เป8นหน�วยงานสนับสนุนและกํากับดูแลการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 

กรณีไม�สามารถปฏิบัติตามระเบียบ  หรือกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิตกระทําผิดกฎหมาย 
๑.  ในกรณีท่ีมีความจําเป8นไม�อาจปฏิบัติตามระเบียบฯ  นี้ได-  หรือมีอุปสรรคในการดําเนินงานตาม

ระเบียบฯ  นี้  ให-อธิบดีพิจารณาสั่งการได-ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือให-การดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการ
ผลิตเป8นไปด-วยความคล�องตัว  มีประสิทธิภาพ  และทันต�อเหตุการณ)ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 

          ๒. หากการดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  เป8นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย  หรือขัดต�อความ
สงบเรียบร-อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือของบ-านเมือง  ให-อธิบดีมีอํานาจในการเพิกถอน     กลุ�ม
ออมทรัพย)เพ่ือการผลิตนั้นออกจากทะเบียนกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน 

ข!อห!ามและปฏิบัติภายใต!ระเบียบฯ  น้ี 
การดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ต!องเป2นไปตามวิธีการท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

 (๑) จํานวนเงินฝากสัจจะสะสม (รายเดือน)  ควรให-สมาชิกเป8นผู-ตัดสินใจท่ีจะออมตามศักยภาพของ 
ตนเอง  โดยจํากัดจํานวนเงินออมสูงสุดได-ตามความเหมาะสม  ให-มุ�งเน-นความสมํ่าเสมอในการส�ง  และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพ่ิมหรือลดได-  เม่ือสิ้นปHปlดบัญชีงบดุลของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
 

 (๒)  การส�งเงินสัจจะสะสม   สมาชิกหรือผู-แทนครัวเรือนท่ีเป8นสมาชิก   ต-องนําส�งด-วยตนเอง   ณ    ท่ี
ทําการกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตกําหนด และให-
คณะกรรมการฯ   รวบรวมเงินสัจจะสะสมฝากเข-าบัญชีธนาคารของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต     ภายใน  ๓  
วันทําการ 
 

 (๓)  ห-ามมิให-ส�งเงินสัจจะสะสมล�วงหน-าก�อนระยะเวลาท่ีสมาชิกได-ให-สัจจะไว-กับกลุ�ม  ยกเว-นกรณี
จําเป8น  ท้ังนี้ให-อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
 

 
 
 
 

  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๑๑ 



 (๔)  การรับเงินสัจจะสะสม   หรือรับชําระคืนเงินกู-ยืมจากสมาชิก   ให-คณะกรรมการฯ   รวบรวมเงิน
ดังกล�าว  นําฝากเข-าบัญชีธนาคารของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตภายใน  ๓  วันทําการ    เม่ือมีสมาชิกยื่นขอกู-
เงิน   ให-เบิกถอนเงินจากธนาคารตามระเบียบเบิกจ�าย  จะนําเงินดังกล�าวข-างต-นปล�อยให-สมาชิกกู-โดยไม�ผ�าน
ระบบบัญชีธนาคารไม�ได- 
 

  (๕) การดําเนินธุรกรรมทางการเงินของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตทุกประเภท  ให-ดําเนินการผ�าน
ระบบบัญชีธนาคารทุกครั้ง 
 

 (๖) ห-ามมิให-กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  คิดดอกเบ้ียเงินกู-จากสมาชิกเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
 

 (๗) ห-ามมิให-กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต   ดําเนินกิจกรรมในลักษณะเข-าข�ายต-องห-าม   ตาม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๑๒ 



 

 

การส�งเสริม  สนับสนุน  ติดตาม  และการรายงาน 
บทบาทหน!าท่ีของเจ!าหน!าท่ีพัฒนาชุมชน  “ส�งเสริม  สนับสนุน” 
การดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต 
     พัฒนากร  ผู-รับผิดชอบในพ้ืนท่ีท่ีมีการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ทําหน-าท่ีส�งเสริม  

สนับสนุนการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  โดย 
            ๑) ส�งเสริมกระบวนการเรียนรู-ในการบริหารจัดการแก�คณะกรรมการกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  โดย
การถ�ายทอดทักษะและกระตุ-นให-ประชาชนดําเนินงานตามหลักการพัฒนาชุมชนและแนวคิด  หลักการการ
ดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตให-เป8นไปตามแนวทางท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด   กระตุ-นให- 
ประชาชนและหน�วยงานภาคี  เห็นความสําคัญของการเปlดโอกาสให-ประชาชนมีส�วนร�วมบริหารกิจกรรมของ
กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต   

๒) สนับสนุนด-านวิชาการและงบประมาณบางส�วนเพ่ือพัฒนาศักยภาพด-านการการบริหารการพัฒนา
กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต    และให-การสนับสนุนองค)กรและ/หรือกลุ�มกิจกรรมในเรื่องการสร-างและพัฒนา
เครือข�าย  การฝmกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  ตลอดท้ังการจัดต้ังและพัฒนากลุ�ม                          

๓)  ประสานความร�วมมือ ทรัพยากร ระหว�างแหล�งต�าง ๆ เพ่ือให-บริการข-อมูลข�าวสาร จัดเวที
ชาวบ-านในหมู�บ-าน/ตําบล รวมท้ังการเผยแพร�ข�าวสารท่ีเก่ียวข-อง 

 ๔) ให-คําปรึกษา แนะนําในการจัดทําระบบข-อมูล เอกสารและบัญชีต�างๆ 
 ๕)  ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตให-เป8นไปตามหลักธรรมาภิ

บาล 
 ๖) จัดทําทะเบียนเพ่ือให-กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตได-ลงทะเบียนเป8นกลุ�มท่ีอยู�ใต-การส�งเสริม 

สนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน 
 ๗) รายงานผลการดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตตามท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 
 ๘) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามท่ีพัฒนาการอําเภอมอบหมาย 

พัฒนาการอําเภอ  ทําหน-าท่ี  ส�งเสริม  สนับสนุน  ให-การดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  

เป8นไปตามแนวคิด  หลักการท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด  รวมท้ังให-คําปรึกษา  แนะนํา  และติดตาม กํากับ  
ดูแล  การปฏิบัติงานของพัฒนากรประจําตําบลให-เป8นไปตามระเบียบท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด 

พัฒนาการจังหวัด  ทําหน-าท่ีส�งเสริม  สนับสนุน  ติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)

เพ่ือการผลิตภายในจังหวัด  และมอบหมายให-มีเจ-าหน-าท่ีติดตาม  ตรวจสอบ  และแนะนํา  การบริหารจัดการ
กลุ�มให-เป8นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  เป8นไปตามแนวทางท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด  แล-วรายงานให-     ผู-ว�า
ราชการจังหวัดทราบ  ปHละ  ๒  ครั้ง 
 

  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  

ส�วนท่ี ๓ 

๑๒



             เพ่ือให-การดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  เป8นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีกรมการพัฒนา
ชุมชนส�งเสริม  สนับสนุน  รวมท้ังเป8นการปjองกันมิให-เกิดกรณีความเสียหายนําไปสู�ปOญหาการร-องเรียนท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต  โดยไม�ขัดแย-งกับระเบียบของทางราชการและเป8นไปตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน     ว�า
ด-วยการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงได-มีแนวปฏิบัติของเจ-าหน-าท่ี
พัฒนาชุมชน  ดังนี้ 

ระดับจังหวัด 
      ๑. ให-พัฒนาการจังหวัด  กําชับให-หัวหน-ากลุ�มงาน  พัฒนาการอําเภอ  นักวิชาการพัฒนาชุมชน  และ
พัฒนาทุกคน    ได-ศึกษาและทําความเข-าใจสาระสําคัญในกรมการพัฒนาชุมชน     ว�าด-วยการส�งเสริมการ
ดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  พ.ศ. ๒๕๕๕   และแนวทางปฏิบัติให-ชัดเจน 
       ๒. ให-จังหวัดให-ความสําคัญของงบประมาณท่ีกรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรให-   และใช-กิจกรรมการส�งเสริม  
สนับสนุน  สร-างความเข-าใจแก�เจ-าหน-าท่ีทุกคน 
       ๓. จัดกิจกรรมทบทวนการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ  รวมท้ังการจัด
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู-  ความเข-าใจ  และทักษะเก่ียวกับการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
            ๔. จัดต้ังคณะทํางานฯ  โดยมีเจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนท่ีผ�านการฝmกอบรมหลักสูตร  “การพัฒนา
ศักยภาพผู-เชี่ยวชาญสู�ความเป8นเลิศด-านกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต”  ศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติเพ่ือถ�ายทอด  
สร-างความเข-าใจ  ตลอดท้ังติดตามประเมินผลการนําระเบียบฯ  ไปใช-ประโยชน) 
        ๕. จังหวัดจัดประชุมทําความเข-าใจแก�เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชน  โดยการจัดประชุม  ฝmกอบรม  สัมมนา
เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนในการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
      ๖. กําชับให-เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนมีการมอบหมายการงานโดยเคร�งครัด  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
โยกย-าย 
      ๗. ให-เน-นย้ําข-อปฏิบัติและข-อห-ามให-เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนนําระเบียบดังกล�าวไปปฏิบัติเพ่ือส�งเสริมการ
ดําเนินกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตให-มีประสิทธิภาพ  
            ๘. ให-จังหวัดกํากับดูแลให-เจ-าหน-าท่ีปฏิบัติตามระเบียบฯ  โดยเคร�งครัด 
           

 
 
 
 
 
 
 

  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๑๓ 



ระดับอําเภอ/ตําบล 
 

๑. กําหนดให-มีการประชุมประจําเดือนของเจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนและบรรจุไว-ในรายงานการประชุมด-วย                  
๒. ให-สํานักงานพัฒนาชุมชน  กําชับให-เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนให-ความสําคัญในการปฏิบัติตามระเบียบฯ

โดยเคร�งครัด 
๓. ให-พัฒนากรผู-รับผิดชอบ  จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ�มเพ่ือสร-างความเข-าใจและทบทวน

การดําเนินงานเป8นรายกลุ�ม  ให-แล-วเสร็จก�อนการรายงายผลการตรวจสุขภาพกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ใน
รอบท่ี ๑  เดือนเมษายน  ๒๕๕๖  

๔. ให-พัฒนากร  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตในความรับผิดชอบ
ให-ครอบคลุมครบทุกกลุ�ม  โดยดําเนินการ  ดังนี้ 

    ๑)  หากมีการดําเนินงานถูกต-องให-กลุ�มจดทะเบียนท่ีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอและข้ึน
ทะเบียนกลุ�มท่ีดําเนินการตามแนวทางท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด  จัดเป8นกลุ�มประเภทท่ี ๑  ท่ีพร-อมท่ีจะ
ได-รับการส�งเสริม  และสนับสนุน 

     ๒)  กรณีกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตท่ียังไม�สามารถดําเนินการตามแนวทางท่ีกรมการพัฒนา
ชุมชนกําหนด  ให-จัดทําทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนแยกประเภทเป8นกลุ�มประเภทท่ี ๒  ท่ียอมรับและจะทําการ
พัฒนาตามแนวทางท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด  เม่ือทําการพัฒนากลุ�มและปฏิบัติตามแนวคิด  หลักการ  ท่ี
กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดแล-วให-จังหวัดข้ึนทะเบียนกลุ�มท่ีมีการดําเนินการตามแนวทางของกรมฯ เป8นกลุ�ม
ประเภท ๑  ต�อไป 

    ๓) หากกลุ�มใดไม�สมัครใจท่ีจะดําเนินการตามแนวทางท่ีกรมการพัฒนาชุมชนกําหนด  ให-
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพิจารณาทบทวนหรือยกเลิกไม�ข้ึนทะเบียนให-อยู�ในความรับผิดชอบในการส�งเสริม
และสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน 
            ๔) กรณีท่ีกลุ�มท่ีได-รับการข้ึนทะเบียนแล-ว  แต�ปฏิบัติไม�ถูกต-อง  ให-สํานักงานพัฒนาชุมชน
พิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตนั้นออกจากทะเบียนกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน  โดยรายงานให-อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู-มีอํานาจในการดําเนินการ 
           ๕. พัฒนากรผู-รับผิดชอบ  ต-องติดตาม  ตรวจสอบอย�างใกล-ชิด  ต�อเนื่องและจริงจัง 
           ๖. พัฒนาการอําเภอ  ต-องให-ความสําคัญ  กํากับ  ดูแล  ให-พัฒนากรผู-รับผิดชอบถือปฏิบัติใน
การดําเนินการส�งเสริมกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ตลอดท้ังการจัดทําทะเบียนกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตให-
ถูกต-อง  ครบถ-วน  ไม�ก�อให-เกิดความเสียต�อการปฏิบัติงานในภายหลัง 
           ๗. พัฒนาการอําเภอ  ต-องกํากับให-พัฒนากรรายงานผลการจัดทําทะเบียน  รวมท้ังเอกสารต�าง 
ๆ  ท่ีเก่ียวข-อง  และจัดส�งให-กรมการพัฒนาชุมชนตามกําหนด 
 
 
 

 
  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๑๔ 



การติดตามการดําเนินงาน 
              ๑. ให-จังหวัดมอบหมายเจ-าหน-าท่ีท่ีเก่ียวข-องทุกระดับออกไปติดตามสนับสนุนการดําเนินงานอย�าง
ต�อเนื่อง 
              ๒. ให-จังหวัดกําหนดให-มีคณะทํางานฯ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผล 
              ๓. ให-เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนทุกระดับ  จัดทําแผนการติดตามสนับสนุน  ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
อย�างต�อเนื่อง  โดยเฉพาะกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตท่ีไม�ผ�านเกณฑ)การประเมิน  การตรวจสุขภาพทางการเงิน  
และมีผลการตรวจสอบการบริหารจัดการท่ีมีปOญหาข-อบกพร�อง  ไม�โปร�งใส  เพ่ือนําข-อมูลมาวิเคราะห)  หา
แนวทางแก-ไข  และปjองกันปOญหาการร-องเรียนท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหลัง 
              ๔. ให-จังหวัดมอบหมายให-เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนท่ีผ�านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ผู-เชี่ยวชาญสู�ความเป8นเลิศด-านกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  หรือเจ-าหน-าท่ีการเงินและการบัญชีของจังหวัดได-ให-
คําปรึกษา  แนะนํา  และถ�ายทอด  เพ่ิมพูนทักษะด-านการจัดทําบัญชีท่ีถูกต-อง  ให-เป8นไปตามเกณฑ)ท่ีกําหนด  
              ๕. การติดตามนิเทศงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ของพัฒนาการจังหวัด  หัวหน-ากลุ�มงานฯ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด  และพัฒนาการอําเภอ  ให-ติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานให-เป8นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  และให-ดําเนินการ  ดังนี้ 
                    ๑)  กรณีตรวจสอบ  พบว�า  มีการดําเนินงานเป8นไปตามเกณฑ)ท่ีกําหนดและเป8นไปตาม
ระเบียบฯ  ให-เจ-าหน-าท่ีพัฒนาชุมชนจัดทําทะเบียนเพ่ือให-กลุ�มดังกล�าวข้ึนทะเบียนเป8นกลุ�มประเภทท่ี ๑   
                    ๒)  กรณีท่ีตรวจสอบ พบว�า  กลุ�มท่ีไม�ดําเนินการตามแนวทางท่ีกรมการพัฒนาชุมชน
กําหนดให-จัดข้ึนทะเบียนไว-เป8นกลุ�มประเภทท่ี ๒  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาเข-าสู�ประเภทท่ี ๑ 
                    ๓)  กรณีท่ีการดําเนินงานของกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  เป8นการกระทําท่ีผิดกฎหมาย  หรือ
ขัดต�อความสงบเรียบร-อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือของบ-านเมือง  ให-รายงานอธิบดีกรมการพัฒนา
ชุมชนทราบ  เพ่ือดําเนินการเพิกถอนกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตนั้นออกจากทะเบียนกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการ
ผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๑๕ 



การรายงาน 

แนวทางการรายงาน 
           ๑. การรายงานผลการดําเนินงานส�งเสริมกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตและการดําเนินการข้ึนทะเบียน
กลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
               ๑)  ให-คณะกรรมการกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  รายงานและรับรองผลการตรวจสอบการ
ดําเนินงานให-สํานักงานพัฒนาชุมชนทราบเพ่ือจัดทําทะเบียน  ภายในเดือนเมษายน  ของทุกปH 
  ๒)  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ  โดยคณะทํางานท่ีแต�งต้ังให-รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบรับรองผล  และรายงานอําเภอทราบ  ภายในเดือนเมษายน  ของทุกปH 
                  ๓)  หากกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิตท่ีทําการพัฒนาและผ�านตามแนวทางท่ีกรมการพัฒนา
ชุมชนกําหนด  ให-รายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ  พร-อมข้ึนทะเบียนเป8นประเภทท่ี ๑  แล-ว  ให-รายงานทุก
วันท่ี  ๓๐  กันยายน  ของทุกปH 
            ๒. การายงานผลความก-าวหน-าให-อําเภอรายงานผลความก-าวให-จังหวัด  ปHละ  ๑  ครั้ง  ก�อนสิ้น
ปHงบประมาณ 
            ๓. จังหวัดตรวจสอบความถูกต-องอีกครั้งก�อนรายงานให-กรมการพัฒนาชุมชนทราบ  ภายในวันท่ี  ๓๐  
กันยายน  ของทุกปH 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  ๑๖ 



 

ภาคผนวก 
 

���� สําเนาระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน  ว�าด-วยการส�งเสรมิการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต   
     พ. ศ. ๒๕๕๕ 
 

� สําเนาคําสั่งกรมการพัฒนาชุมชน  ท่ี ๔๐๗/๒๕๕๕  เรือ่งแต�งต้ังคณะทํางานพิจารณาร�างระเบียบ 
     กรมการพัฒนาชุมชน  ว�าด-วยการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  พ. ศ.  .... 
 

� สําเนาหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน  ท่ี มท ๐๔๐๗.๔/ว ๖๔๕  ลงวันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๓   
     เรื่องซักซ-อมแนวทางการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต 
 

���� สําเนาหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน   ท่ี มท ๐๔๐๗.๔/ว ๑๘๙๖  ลงวันท่ี  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๒   
    เรื่องกรมสอบสวนคดีพิเศษขอความเห็นข-อกฎหมายกรณีกลุ�มออมเงินสัจจะสะสมทรัพย)   
 

���� สําเนาหนังสือธนาคารแห�งประเทศไทย   ท่ี ธปท.ฝตฉ. (๗๑) ๒๔๓๙/๒๕๕๒  ลงวันท่ี  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๒   
    เรื่องการขอความเห็นข-อกฎหมายกรณีกลุ�มออมเงินสัจจะสะสมทรัพย) 
 

���� สําเนาบันทึกช�วยจําระหว�างกรมการพัฒนาชุมชนกับธนาคารแห�งประเทศ  ลงวันท่ี  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๓๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 



 
 
 



 



 
 



 

 



 

 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 
 



 
 



 
 



 

 



 

 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 

 



 
 
 



 
 



บรรณานุกรม 
 

 
สํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน.  กรมการพัฒนาชุมชน.  ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน 

ว�าด-วยการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย)เพ่ือการผลิต  ปH พ.ศ. ๒๕๕๕   
(เอกสารอัดสําเนา).  

 
   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                                  ผู!จัดทํา 
 

ช่ือหนังสือ   “คู�มือปฏิบัติงานการส�งเสริมการดําเนินงานกลุ�มออมทรัพย�เพ่ือการผลิต 
                 สําหรับเจ!าหน!าท่ีพัฒนาชุมชน” 

 
คณะท่ีปรึกษา 

นายขวัญชัย       วงศ)นิติกร          อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายพิสันต์ิ          ประทานชวโน    รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายเส�ง              สิงห)โตทอง        ผู-อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค)กรการเงินชุมชน 
นายทวีศักด์ิ         นิติอาภรณ)        หัวหน-านิติการ 
 

คณะผู!จัดทํา 
นางพีรดา            จริยะกุลญาดา    ผู-อํานวยการกลุ�มงานส�งเสริมกองทุนชุมชน 
นางกาญจนา       อุบลบัณฑิต       รกท.ผู-อํานวยการกลุ�มงานส�งเสริมองค)กรการเงินชุมชน 
นางสายฝน          ธรรมวิชิต         นักวชิาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
นางสาวปรียาวดี   บุญแฮด          นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
นายชัยวุฒ ิ  ไชยชนะ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
นายอาทร           วีระเศรษฐกุล    นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นายคมชาญ        จันทรังสิกุล       นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

 
ผู!รวบรวม/เรียบเรียง 

นางพีรดา         จริยะกุลญาดา    ผู-อํานวยการกลุ�มงานส�งเสริมกองทุนชุมชน 
นางสายฝน     ธรรมวิชิต        นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 

เดือน/ป-ท่ีจัดพิมพ�   มกราคม   ๒๕๕๖    
 
         
 


