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สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน   กระทรวงมหาดไทย 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 



 
คํานํา 

 
 
 กรมการพัฒนาชุมชน  มีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  ด้วยการพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออม และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน   
กรมฯ ได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรู้จักวิธีการบริหารจัดการกองทุน   ในชุมชน
เพ่ือการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและปัญหาความยากจน  โดยส่งเสริมให้มี
การก่อต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ขึ้นในชุมชนต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา              
  ในปัจจุบัน  การดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  มีการเจริญเติบโตมาก
ขึ้นทั้งในด้านปริมาณของเงินทุน  และปริมาณของสมาชิก    ประกอบกับการเกิดความ
หละหลวมในการบริหารจัดการเงิน  การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  กรมการ
พัฒนาชุมชนจึงกําหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพทางการเงิน  การจัดทํา Mobile 
Clinic  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ  ที่เรียกว่า “ปรอทวัดสุขภาพทางการเงิน” ซึ่งจะได้หาทาง
แก้ไขปรับปรุงและป้องกันด้วยวิธีการวางเป้าหมายในการพัฒนาแก่กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตได้อย่างเป็นระบบ   
 โดยหวังว่าผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต  จะนําความรู้ ความเข้าใจและขั้นตอนการดําเนินงาน รวมท้ังแบบ
ประเมินเพ่ือตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  นอกจากน้ีสามารถนําข้อมูลที่ปรากฏไปใช้ในการแนะนํากองทุนชุมชนในการ
จัดทําแนวทางการพัฒนากลุ่ม/กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนชุมชน 

    สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
           กลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน 

     ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ 
 
 



 
สารบัญ 

 
                                   หน้า 

 
ส่วนที่ ๑  บทนํา         ๑ 
 - แนวคิดและหลกัการ       ๑ 
 
ส่วนที่ ๒  วิธีการดําเนินงาน       ๓ 
 - แนวทางการดําเนินงาน       ๓ 
 - ขั้นตอน/วิธีการดําเนินงานตรวจสุขภาพทางการเงิน  ๖ 
 - บทบาทหน้าที่ของหน่วยรับผดิชอบ     ๙ 
 
ส่วนที่ 3 เครื่องมือทีใ่ช้ในการการประเมินสุขภาพ   ๑๓ 
 - แนวทางการประเมนิ       ๑๓ 
 - การสรุปผลการตรวจสุขภาพโดยรวม     ๑๔ 
 - คําอธิบายแบบประเมิน       ๑๔ 
 
ภาคผนวก          
 - เกณฑ์การประเมินสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ๑๘ 
 - แบบฟอร์มการกําหนดแนวทางการพฒันา    ๒๔ 
 - กระบวนการส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนชุมชน   ๒๖ 
 - ทะเบียนเป้าหมายทีมผู้ตรวจสุขภาพทางการเงิน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๘ 
 - แนวทางการประเมนิและหลักฐานเชิงประจักษ ์   ๓๒ 
    การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
 - ร่างระเบียบกลุม่ออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต    ๓๔ 
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 แนวคดิและหลักการ 

        จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นฐานรากท่ีมั่นคง
ของประเทศ   โดยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ทั้งที่
เป็นทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกิจและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และต้องมีการพัฒนาอย่างเช่ือมโยง   ดังน้ัน  การเสริมสร้างความมั่นคงของ
เศรษฐกิจชุมชน  โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก จําเป็นต้องให้ความสําคัญและ
พัฒนาควบคู่กันไปทั้งทุนทางกายภาพ  ทุนมนุษย์  ทุนทางสังคม ทุนทาง
ธรรมชาติ และด้านเงินทุน   

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และมียุทธศาสตร์ในพัฒนาทุนชุมชนและพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง โดยสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนมี
ภารกิจในการในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบทุนชุมชน  การบริหารจัดการทุน
ชุมชน    ตลอดจนประสานงานและแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบ/
วิธีการขยายกิจกรรมของทุนชุมชน  โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 

      ดังน้ัน กรมการพัฒนาชุมชน  มีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้วยการพัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้  การจัดการความรู้  การอาชีพ  การออม  และการบริหาร
จัดการเงินทุนของชุมชน   กรมฯ ได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรู้จักวิธีการ
บริหารจัดการกองทุน   ในชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและ
ปัญหาความยากจน  โดยส่งเสริมให้มีการก่อต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตขึ้นใน
ชุมชนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  
จํานวน 34,530 กลุ่ม  สมาชิก จํานวน  4,506,411 คน  และมีเงินสัจจะ
สะสม  จํานวน  25,247,736,106  บาท   

ส่วนที่ 1 บทนํา 
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 ในปัจจุบัน   กองทุนต่าง ๆ ในชุมชนมีการเจริญเติบโตมากขึ้นทั้งในด้าน
ปริมาณของเงินทุน  และปริมาณของสมาชิก  ส่งผลให้เกิดความหละหลวมในการ
บริหารจัดการเงิน การจัดทําบัญชี  ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตหลายๆกลุ่มก็
ประสบปัญหาอย่างเดียวกันน้ีด้วย  การกํากับควบคุมการดําเนินงานด้วยความ
โปร่งใสเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้   จึงควรมีวิธีการกําหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพ
ทางการเงิน  การจัดทํา Mobile Clinic  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ  ที่เรียกว่า “ปรอท
วัดสุขภาพทางการเงิน” วิธีการตรวจสุขภาพทางการเงินน้ี  เปรียบเสมือนการ
ตรวจสุขภาพร่างกายของมนุษย์  ซึ่งจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงและป้องกันด้วย
วิธีการวางเป้าหมายในการพัฒนาแก่องค์กรการเงินชุมชนได้อย่างเป็นระบบ  
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ดังน้ัน กรมการพัฒนาชุมชน โดยสํานักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน    จึงจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตขึ้นในปี พ.ศ.2555 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างทีมผู้ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับ
จังหวัด  

2. เพ่ือใหก้ลุม่ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ได้รับการตรวจสุขภาพทางการเงิน
และได้รับการส่งเสริมให้มกีารบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีประสิทธิภาพ
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         การตรวจสุขภาพทางการการเงินของกองทุนชุมชน  โดยให้มีการกําหนด
มาตรฐานการตรวจสุขภาพทางการเงิน   การจัดทํา Mobile Clinic   เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือที่เรียกว่า “ปรอทวัดสุขภาพทางการเงิน” วิธีการตรวจสุขภาพทางการ
เงินน้ี  เปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพร่างกายของมนุษย์  ซึ่งจะได้หาทางแก้ไข
ปรับปรุงและป้องกันด้วยวิธีการวางเป้าหมายในการพัฒนาแก่องค์กรการเงิน
ชุมชนได้อย่างเป็นระบบ  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ดังน้ัน กรมการพัฒนา
ชุมชน โดยสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนจัดทําโครงการส่งเสริม
สุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และกําหนดกรอบ  แนวทางการ
ดําเนินงานในการตรวจสุขภาพ  แนวทางการปฏิบัติของทีมตรวจสุขภาพ   
ขั้นตอน / วิธีการดําเนินงานตรวจสุขภาพทางการเงิน   รวมท้ังให้ผู้ปฏิบัติงานได้
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ รับผิดชอบแต่ละระดับ รายละเอียดปรากฏ
ดังต่อไปนี้ 
   

 แนวทางการดําเนินงาน 

     1. การสร้างทีมผู้ตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนและแนวทางการดําเนินงาน 
แนวทางที่ 1   
  1) จังหวัดดําเนินการคัดเลือกทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ จังหวัดละ 1 – 3 ทีม 
หรืออาจมากกว่าน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายการตรวจสุขภาพแล้ว
แจ้งให้กรมฯ ทราบ 
 2) ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ  ตามท่ีกรมฯ
ดําเนินการ 
 3) ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ ทําความเข้าใจและร่วมกัน  แล้ววางแนวทางการ
ดําเนินงาน 

ส่วนที่ 2 วิธีการดําเนินงาน 
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 4) จังหวัดมอบหมายให้ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ แบ่งความรับผิดชอบและ
ดําเนินการวางแผนการขับเคลื่อน  โดยแบ่งความรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
เช่น  แบ่งเขตพ้ืนที่ / กลุ่มอําเภอ / รายอําเภอ   
 5) จังหวัด/อําเภอ จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางและสร้างความเข้าใจแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 
 6) ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ ลงพ้ืนที่ทําความเข้าใจแก่กลุ่ม/กองทุนชุมชนท่ี
รับผิดชอบ 
 7) ให้กลุ่ม/กองทุนชุมชนกําหนดการประเมินตนเองเบ้ืองต้นรอบที่ 1 
ภายในเดือนเมษายน และจัดส่งแบบประเมินให้ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ 
 8) ทีมร่วมกับกลุ่ม/กองทุนชุมชน วิเคราะห์  จัดทําแนวทาง  และแผนเพ่ือ
การพัฒนา 
 9) กลุ่ม/กองทุนชุมชน ดําเนินการขับเคลื่อนตามแผน  โดยจังหวัด/อําเภอ  
ให้การสนับสนุน 
  10) ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ ประเมินกลุ่ม/กองทุนชุมชนรอบที่  2 ภายใน
เดือนสิงหาคมและรับรองผลการประเมิน 
 11) สรุป/ประเมินผลและจัดทําทะเบียนกลุ่ม/กองทุนชุมชนท่ีผ่านเกณฑ์
การประเมิน รายงานกรมฯ 
 12) กรมฯ จัดทําใบรับรองผลการประเมิน 

แนวทางที่ 2   
 1) จังหวัดดําเนินการคัดเลือกทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ จังหวัดละ 1 – 3 ทีม 
หรืออาจมากกว่าน้ี ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายการตรวจสุขภาพแล้ว
แจ้งให้กรมฯ ทราบ 
  2) ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ ตามที่กรมฯ
ดําเนินการ 
 3) ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ ทําความเข้าใจและสร้างเครือข่ายระดับอําเภอ  
แบ่งความรับผิดชอบ 
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 4) ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ ระดับจังหวัดร่วมกับทีมผู้ตรวจสุขภาพฯระดับ
อําเภอร่วมกันวางแนวทางการดําเนินงาน 
 5) ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ ระดับอําเภอดําเนินการวางแผนการขับเคลื่อน 
  6) จัดประชุมถ่ายทอดแนวทางและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 7) ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ ลงพ้ืนที่ทําความเข้าใจแก่กลุ่ม/กองทุนชุมชนท่ี
รับผิดชอบ 
 8) ให้กลุ่ม/กองทุนชุมชนกําหนดการประเมินตนเองเบ้ืองต้นรอบที่ 1 
ภายในเดือนเมษายน และจัดส่งแบบประเมินให้ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ 
  9) ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ ร่วมกับกลุ่ม/กองทุนชุมชน  วิเคราะห์  จัดทํา
แนวทาง  และแผนเพ่ือการพัฒนา 
  10) กลุ่ม/กองทุนชุมชน ดําเนินการขับเคลื่อนตามแผน  โดยจังหวัด/
อําเภอ  ให้การสนับสนุน 
 11) ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ ประเมินกลุ่ม/กองทุนชุมชนรอบที่  2 ภายใน
เดือนสิงหาคมและรับรองผลการประเมิน 
 12) สรุป/ประเมินผล  จังหวัดรับรองฯ และจัดทําทะเบียนกลุ่ม/กองทุนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  รายงานกรมฯ 
  13) กรมฯ จัดทําใบรับรองผลการประเมิน 

    2. องค์ประกอบของทีมผู้ตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน  

 2.1 องค์ประกอบทีมผู้ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
   ทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  กําหนดทีมละ 3 คน 
ประกอบด้วย 
  2.1.1 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด  
  2.1.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอําเภอ 
  2.1.3 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต หรือหน่วยงานภาคี 
เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
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 2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกทีมตรวจสุขภาพ 
  2.2.1 ประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ ระดับจังหวัด  หรือ
ประธานกลุ่มออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง 
  2.2.2 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตฯที่เข้มแข็ง 
  2.2.3 เจ้าหน้าที่ พช. ที่รับผิดชอบกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
  2.2.4 ผู้เช่ียวชาญด้านกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ซึ่งหากจังหวัด
ใดมีผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้เช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศด้านกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต ให้พิจารณาคัดเลือกเป็นทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตเป็นอันดับแรก 
  2.2.5 ในกรณีที่จังหวัดใดมีทีมตรวจสุขภาพฯ มากกว่า 2 ทีมขึ้นไป 
อาจจะพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานภาคี เช่น  เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้ามาร่วมเป็นทีมตรวจสุขภาพฯ ก็ได้  
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 
 

 ข้ันตอน / วิธีการดําเนินงานตรวจสุขภาพทางการเงิน   

    1. สร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเป้าหมาย  
  1.1 การขับเคลื่อนการดําเนินงานตรวจสุขภาพทางการเงินของชุมชนแก่
ทีมตรวจสุขภาพ 
  1.1.1 กรมฯ เตรียมความพร้อม จัดทําร่างกรอบแนวทางและ
เกณฑ์การตรวจสุขภาพทางการเงินกองทนุชุมชน 
  1.1.2 กรมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํากรอบแนวทางและ
เกณฑ์การตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน 
  1.1.3 จังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย (ตามแนวทางท่ีกรมฯ
กําหนดให้) 
  1.1.4 จังหวัดพิจารณาเลือกทีมผู้ตรวจสุขภาพระดับจังหวัด 
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  1.1.5 กรมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้   ความ
เข้าใจด้านการตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชนแก่ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ 
ระดับจังหวัด 

   1.2 การวิเคราะห์และจัดลําดับความต้องการอย่างแท้จริง 
    1.2.1 ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ ระดับจังหวัดและอําเภอ ศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ของกองทุนชุมชนกลุ่มเป้าหมายในเบ้ืองต้น   
      1.2.2 นําเคร่ืองมือตรวจสุขภาพ (สมุดตรวจสุขภาพฯ) ประเมิน
สุขภาพกองทุนชุมชนโดยการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย 
      1.2.3 ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ และกลุ่มเป้าหมายร่วมกันวิเคราะห์ผล
การประเมินสุขภาพกองทุนการเงินชุมชน 
      1 .2 .4  นํ าผลการ วิ เคราะ ห์จั ดลํ า ดับความสํ า คัญ ร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

   1.3 วิเคราะห์แนะนําทางเลือกที่เหมาะสม 
      1.3.1 ทบทวนผลการวิเคราะห์และผลการจัดลําดับความสําคัญ
ของกองทุนชุมชน 
       1.3.2 ร่วมกันค้นหาสาเหตุสุขภาพกองทุนชุมชนที่เป็นปัญหา/ไม่
ผ่านเกณฑ์ 
       1.3.3 นําสาเหตุมากําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือผ่านเกณฑ์ 

  1.4 ตัดสินใจทางเลือกที่ต้องการ 
         1.4.1 ทบทวนแนวทางการพัฒนาสุขภาพกองทุนชุมชนมีกี่แนวทาง 
        1.4.2 นําแนวทางการพัฒนามาวางแผนพัฒนาตามผลการจัดลําดับ
ความสําคัญ 
        1.4.3 จัดทําแผนการพัฒนาสุขภาพกองทุนชุมชน 
         1.4.4 ดําเนินการตามแผน   

  1.5 ประเมินผลการดําเนินงาน 
         1.5.1 ทีมตรวจสุขภาพฯติดตามประเมินผลตามแผนการพัฒนาของ
กองทุนเป็น  2 ระยะ  คือ 



 |  คู่มือการตรวจสขุภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 8 
 

  ระยะที่ 1  หลังจากตรวจสุขภาพ  6 เดือน 
  ระยะที่ 2  หลังการติดตามประเมินผลระยะที่ 1 อีก 6 เดือน 
        1.5.2 ทีมตรวจสุขภาพฯตรวจสุขภาพทุกปี ๆ ละ 1 คร้ัง 

  1.6 รายงานผล 
      ทีมตรวจสุขภาพสรุป  รายงานผลการดําเนินงานโดยเอกสารให้
อําเภอทราบปีละ 2 คร้ัง 
    2. การกําหนดรูปแบบ/วิธีการตรวจสุขภาพ 
  2.1 ใช้เคร่ืองมือ (สมุดตรวจสุขภาพฯ) ตรวจสุขภาพกองทุน 
  2.2 สร้างเครือข่ายทีมตรวจสุขภาพ  อย่างน้อย 1 : 2  คน 
 2.3 ตรวจสุขภาพนําร่องเป็นตัวอย่าง 1 จุด 
  2.4 ทีมตรวจสุขภาพจัดทําแผนปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามแผน 

    3. การพิจารณาคัดเลือกทีมตรวจสุขภาพ 
  3.1 ประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯระดับจังหวัด  หรือประธานกลุ่ม
ออมทรัพย์ที่เข้มแข็ง 
   3.2 ประธานเครือข่าย กข.คจ.ระดับจังหวัด หรือประธาน กข.คจ.ที่
เข้มแข็ง 
  3.3 คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตฯ/กข.คจ. ที่เข้มแข็ง 
   3.4 เจ้าหน้าที่ พช. ที่รับผิดชอบกลุ่มออมทรัพย์ฯ/กข.คจ. 
    4. การจัดทําระบบการรายงาน 
   4.1 อําเภอรายงานผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 
  - หลังการตรวจสุขภาพฯ ระยะที่ 1 จํานวน 1 คร้ัง (ภายในเดือน 
เมษายน) 
  - หลังการตรวจสุขภาพฯ ระยะที่ 2 จํานวน 1 คร้ัง (ภายในเดือน 
สิงหาคม) 
  4.2 จังหวัดรายงานผลการดําเนินงานให้กรมฯทราบตามกําหนดปีละ 2 
คร้ัง เป็นเอกสาร 
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     5. ระบบติดตามและประเมินผล 
   5.1 คณะทํางานรับรองผลการประเมินของจังหวัด  ติดตามและ
ประเมินผล (กรณีพบปัญหา) 
 5.2 สํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน  ประเมินโครงการฯ ใน
ภาพรวม และรายงานผลการดําเนินงาน 
 

 บทบาทและหน้าที่ของหน่วยรับผิดชอบ 

    1. กรมฯ 
     1.1 หน้าที่กําหนดองค์ประกอบและเกณฑ์ประเมินสุขภาพทางการเงิน
ของกองทุนชุมชนในความรับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (ประเมินระดับจังหวัด) 
     1.2 เสนอแนะให้คําปรึกษาในการพัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/แนวทางการดําเนินงานของกองทุนแต่ละกองทุน 
 1.3 จัดทําคู่มือ  และเอกสารเพ่ือใช้ในการดําเนินงาน 
     1.4 ติดตาม/ประเมินผลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 1.5 ประสานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.6 จัดทํามาตรการจูงใจ สร้างเกณฑ์และมอบรางวัล เช่น โล่ หรือเงิน
รางวัล เป็นต้น 

    2. สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 2.1 ทบทวนฐานข้อมูลกองทุนการเงินชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดเป้าหมายสําหรับการส่งเสริมและพัฒนา   
 2.2 ทําหน้าที่สนับสนุนขับเคลื่อนการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของ
กองทุนชุมชน  โดยการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานในระดับจังหวัด 
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 2.3 จัดทําแนวทาง/วางแผนการขับเคลื่อนการทํางานให้แก่ทีมผู้ตรวจ
สุขภาพฯ 
 2.4 จัดต้ังทีมผู้ตรวจสุขภาพฯระดับจังหวัด และเครือข่าย (ทีมผู้ตรวจ
สุขภาพในระดับอําเภอ) 
 2.5 ติดตามและให้การสนับสนุนแก่ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ 
 2.6 จัดต้ังคณะทํางานฯ เพ่ือตรวจสอบผลการประเมินและรับรองผลการ
ประเมิน 
 2.7 คัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  จังหวัดละหน่ึงจุด 
 2.8 รับรองผลการประเมินและรายงานกรมฯ ตามกําหนด 

    3. สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 
 3.1 จัดทําทะเบียนฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 3.2 ประชุมสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการตรวจ
สุขภาพทางการเงินของกองทุนชุมชน 
 3.3 ดําเนินการประเมินและรับรองผลการประเมินขั้นต้น 

 3.4 ติดตามและกํากับ ดูแลพัฒนากรและทีมผู้ตรวจสุขภาพในการ
ประเมิน/ตรวจสุขภาพทางการเงิน 

    4. พัฒนากร 
 4.1 ช้ีเป้าหมายกองทุนชุมชนที่จะดําเนินการตรวจสุขภาพให้แก่ทีมผู้ตรวจ
สุขภาพฯ 
 4.2 ร่วมกับทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ จัดประชุมกลุ่ม/องค์กร ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทาํ
ความเข้าใจแนวทางการประเมิน 
 4.3 ตรวจสอบและรับรองผลการประเมิน รวมทั้งสรุปผลรายงานอําเภอ
และจังหวัดต่อไป 
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    5. ทีมผู้ตรวจสุขภาพทางการเงินของกองทุนชุมชน 

 5.1 ระดับจังหวัด 
  5.1.1 กําหนดแผนและแนวทางปฏิบัติงานการตวรจสุขภาพทาง
การเงิน   
  5.1.2 สร้างเครือข่ายทีมผู้ตรวจสุขภาพ (ระดับพ้ืนที่หรือระดับ
อําเภอ) ช้ีแจงสร้างความเข้าใจแนวทาง  และแผนปฏิบัติการแก่เครือข่ายทีม
ผู้ตรวจสุขภาพ   หรืออาจดําเนินการกําหนดแผนร่วมกับทีมเครือข่าย 
  5.1.3 เป็นที่ปรึกษาการดําเนินงาน  แก่ทีมเครือข่าย 
  5.1.4 รองรองผลการประเมินสุขภาพ  คร้ังที่ 1 และ 2  พร้อมทั้ง
ให้คําแนะนําแนวทางในการพัฒนาแก่ทีมผู้ตรวจสุขภาพ 
  5.1.5 จัดทําแบบรับรองผลการประเมินสุขภาพทางการเงินกองทุน
ชุมชน เพ่ือเสนอจังหวัดเป็นผู้รับรองในลําดับต่อไป 

 5.2 ระดับอําเภอ 
  5.2.1 ลงมือปฏิบัติการตามแผนที่กําหนด  ร่วมกับพัฒนากร
ผู้รับผิดชอบพื้นที่   
  5.2.2 จัดประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ แก่กองทุนชุมชนเป้าหมาย 
  5.2.3 ดําเนินการตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กรมฯ กําหนด 
  5.2.4 รับรองผลการประเมินเบ้ืองต้น  และส่งผลการประเมินให้
อําเภอเพ่ือรับรองผลการประเมินในลําดับถัดไป   

    6. กองทุนชุมชน 
 6.1 จัดเตรียมเอกสารหลักฐาน  ทะเบียน  บัญชี และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
รับการตรวจ 
 6.2 นําข้อมูลและประเด็นปัญหาที่ตรวจพบจากคําแนะนําของทีมผู้ตรวจ
สุขภาพฯ  มาเป็นแนวทางการพัฒนากองทุน 
 6.3 พัฒนาและปรับปรุง  และพร้อมรับการตรวจสุขภาพในรอบที่สอง 
 6.4 กองทุนชุมชนที่ผ่านการประเมินแล้วให้รักษาระดับการพัฒนาต่อไป  
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    7. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนและเครือข่ายกองทุนชุมชน 
  7.1 ร่วมกําหนดกระบวนการ/วิธีการ/หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพกองทุน
ชุมชนที่เป็นสมาชิกสถาบันฯ/ เครือข่ายฯ กองทุนต่าง ๆ  
 7.2 แต่งต้ังคณะทํางานตรวจสุขภาพกองทุนชุมชนในสถาบันฯ  
 7.3 ประสานภาคีการพัฒนาให้การสนับสนุน  
 7.4 ประชาสัมพันธ์ส่ ง เส ริมให้คณะกรรมการกองทุนชุมชนเห็น
ความสําคัญและประโยชน์ของการตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน  
 7.5 ประชุมให้ความรู้  กระบวนการ/ขั้นตอน /วิธีการ  ตรวจสุขภาพ
กองทุนชุมชน  
 7.6 หาแนวทาง กิจกรรม การพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพและทุนชุมชนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์  
 7.7 ส่งเสริมให้มีการประกวด/ให้รางวัลสําหรับกองทุนที่มีผลการตรวจ
สุขภาพที่ดี 
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           การดําเนินการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการผลิต 
เป็นการประเมินสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตด้วยวิธีการตรวจสุขภาพ
ทางการเงินน้ันมีการกําหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพด้วยเคร่ืองมือวัดสุขภาพ
ที่กําหนดเกณฑ์กว้าง ๆ  คือ  “ เงินครบ  ระบบดี  ระเบียบมีธรรมาภิบาล 
กิจกรรมส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชน ”  และกําหนดแบบและเกณฑ์
การประเมินสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต (รายละเอียดในภาคผนวก) 
จํานวน 4  ด้าน 19 ข้อ ได้แก่  

ด้านการจัดทําบัญชีและทะเบียน  จํานวน     4  ข้อ 
ด้านการบริหารจัดการ              จํานวน  10  ข้อ 
ด้านระเบียบข้อบังคับ               จํานวน    1  ข้อ 
ด้านผลประโยชน์ของสมาชิก กลุ่มและชุมชน จํานวน 4 ข้อ 

 แนวทางการประเมิน 
       การประเมินสุขภาพตามแบบประเมินที่กําหนด ขอให้ประเมินตามความ
เป็นจริงโดยให้พิจารณาเป็นรายข้อ ทั้งหมด 19 ข้อ ดังน้ี 
       1. ตอบข้อ 1 ให้ถือว่า “ไม่ผ่าน” และต้องดําเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
       2. ตอบข้อ 2 ให้ถือว่า “ไม่ผ่าน” และต้องดําเนินการปรับปรุง 
       3. ตอบข้อ 3 ให้ถือว่า “ผ่าน”  
       4. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่ทําการประเมินแล้ว หากผลปรากฎว่า 
“ไม่ผ่าน” ในเกณฑ์การประเมินข้อใดก็ตามให้ถือว่า “ไม่ผ่านการประเมิน
สุขภาพและต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุง” โดยให้จัดทําแนวทางการพัฒนา 
และทําการประเมินรอบ 2 ในเดือนสิงหาคม 2555 แล้วรายงานผลให้อําเภอ/
จังหวัดทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป  ในกรณีที่ตอบข้อ 3 ทุกข้อ ให้ถือว่า “ผ่าน” 
ในการประเมินรอบ  2 ก็ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของทีมผู้ตรวจสุขภาพที่ดําเนินการ
รับรองและจะต้องรายงานผลการประเมินรอบ 2 ในเดือนสิงหาคม 2555  

ส่วนที่ 3 เครือ่งมือที่ใช้ในการการประเมินสุขภาพ
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 การสรุปผลการตรวจสุขภาพโดยรวม 
          ให้ทีมผู้ตรวจสุขภาพทําเครื่องหมายถูกในช่องตามความเป็นจริงลงใน
สมุดตรวจสุขภาพฯ ตามรอบระยะเวลาในการประเมิน โดย 
         รอบที่ 1  เดือนเมษายน 
         รอบที่ 2 เดือนสิงหาคม 
         สําหรับการประเมินรอบที่ 2  ขอให้กรอกผลการพัฒนาตามแนวทางการ
พัฒนาลงในสมุดตรวจสุขภาพด้วย 
ระดับสุขภาพของกลุ่ม 

1.      หมายถึง  ผ่าน ดี เข้มแข็ง (ประเมินข้อ 3 ทุกข้อ) 
2.      หมายถึง ไม่ผ่าน พอใช้ ต้องพัฒนาหรือปรับปรุง 
3.      หมายถึง ไม่ผ่าน อ่อนแอ ต้องแก้ไข (ประเมินข้อ 1 ทุกข้อ) 

 
 คําอธิบายแบบประเมิน 

1. ด้านการจัดทําบัญชีและทะเบียน   
        ข้อ 1  จัดทําบัญชีและทะเบียน (เช่น ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนคุมเงิน  
ทะเบียนลูกหน้ี ทะเบียนเงินกู้  หลักฐานการเงินการบัญชี ฯลฯ)  * คําอธิบาย
ธุรกรรมทางการเงินที่ต้องผ่านระบบธนาคาร  หลักๆ คือ การฝาก การถอน การ
โอน   การชําระเงิน กรณีสถาบันการเงิน ธุรกรรมการทางการเงินรวมถึงการ
บริการให้กู้ยืมเงินด้วย 
        ข้อ 4  การตรวจสอบบัญชี/หลักฐาน  * หลักฐานต่าง ๆ ที่กลุ่มทําธุรกรรม
ทางการเงินไว้  การตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก อาจเป็นการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการหมู่บ้านอ่ืน ๆ เปลี่ยนกันตรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก
ภาครัฐ/ภาคเอกชนตามความเหมาะสมของแต่พ้ืนที่ในการเข้าช่วยเหลือ แนะนํา
และตรวจบัญชีให้ถูกต้อง  
2. ด้านการบริหารจัดการ 
       ข้อ 6  มีแผนการดําเนินงานของกลุ่ม (แผนการดําเนินงานและแผนบริหาร
ความเส่ียง) * คําอธิบายเพ่ิมเติมเร่ืองทุนสํารอง  หมายถึง   เงินที่กลุ่มได้แบ่งปัน/
ปันผลจากกําไรเพ่ือไว้เป็นหลักประกันความเส่ียงในการบริหารจัดการ กลุ่ม  
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       ข้อ 7 การเข้าร่วมประชุมของสมาชิก  กรณีการเข้าร่วมประชุมให้ตัวแทน
ครัวเรือนของสมาชิกเข้าร่วมประชุม  น่ันหมายถึง อย่างน้อยผู้แทนครัวเรือน ๆ
ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบนโยบาย/แนวทาง/ผลการดําเนินงานและ
แสดงความคิดเห็น และนําไปถ่ายทอดแก่สมาชิกในครัวเรือนของตนได้รับทราบ
ตรงกัน เพราะฉะน้ัน จึงต้องประเมิน “ผ่าน” โดยให้มีตัวแทนทุกครัวเรือนเข้า
ร่วมประชุมทุกครัวเรือน 
       ข้อ 8  การประชุมของคณะกรรมการ  *บันทึกการประชุมจะต้อง
ประกอบด้วย  วาระตามหลักการประชุมประกอบด้วย  วาระที่ 1 เร่ืองที่
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ .../....  
วาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง   วาระที่ 4เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ 
(ถ้ามี) (รายงานสถานะทางการเงิน..)  
        
4. ด้านผลประโยชน์ของสมาชิก และชุมชน 
      ข้อ 16.  การมีรายได้พ้ืนเกณฑ์ยากจนตามเกณฑ์ จปฐ.ของสมาชิก น่ัน
หมายถึงว่า มีสมาชิกตกเกณฑ์และนําเงินไปประกอบอาชีพแล้วสามารถแก้ไข
ปัญหาความยากจนและพ้นเกณฑ์ (ร้อยละของจํานวนสมาชิกที่ตกเกณฑ์และกู้
เงินไปประกอบอาชีพ) เท่ากับเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิกที่ตก
เกณฑ์ จปฐ. ข้อดังกล่าว 
       ข้อ 17.  การแก้ไขปัญหาหน้ีนอกระบบ   * คิดจากจํานวนสมาชิกที่ไม่ได้
เข้าระบบการแก้ไขความยากจนกับธนาคาร  * หากไม่มีข้อมูลความยากจนและ
หน้ีนอกระบบไม่ต้องคิดค่าคะแนนข้อน้ี  ให้ถือว่า “ผ่าน” 
        ข้อ 18  ในรอบปีมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก * 
 ความหมายของการจัดสวัสดิการชุมชน 
            สวัสดิการชุมชน  หมายถงึ การสร้างหลกัประกันเพื่อความมัน่คงของ
คนในชุมชน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนที่เป็นเร่ืองเกีย่วกับวถิีชีวิต
ต้ังแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย  รวมทัง้การการทาํให้คนในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 
        ๏ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับ ๓ มีการจัดสวัสดิการ หมายถึง กลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิตระดับ 3 ที่มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกหรือชุมชนอย่าง
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น้อย 2 กิจกรรมขึ้นไป ได้แก่ 1) ทุนการศึกษา  2) ทุนชดเชยค่ารักษาพยาบาล   
3) ทุนฌาปนกิจสงเคราะห์  4) ทุนสงเคราะห์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส  5) ทุน
สาธารณประโยชน์ 
       ๏ ทุนการศึกษา  หมายถึง  ทุนที่กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจัดไว้เพ่ือ
มอบให้เด็กในชุมชนสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
       ๏ ทุนชดเชยค่ารักษาพยาบาล  หมายถึง  ทุนที่กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตจัดไว้เพ่ือมอบให้เด็กในชุมชนสําหรับเป็นค่าชดเชยกรณีเจ็บป่วยและเข้ารับ
การรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาล 
       ๏ ทุนฌาปนกิจสงเคราะห์  หมายถึง  ทุนที่กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจัด
ไว้เพ่ือมอบให้แก่ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต 
       ๏ ทุนสงเคราะห์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส  หมายถึง ทุนที่กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตจัดไว้เพ่ือมอบให้แก่ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนสําหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพหรือการประกอบอาชีพ 
       ๏ ทุนสาธารณประโยชน์   หมายถึง ทุนที่กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจัด
ไว้เพ่ือดําเนินกิจกรรมด้าน สาธารณประโยชน์  เช่น กิจกรรมด้านประเพณี
วัฒนธรรม ด้านการกีฬา  ด้านการป้องกันยาเสพติด  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น      
      ข้อ 19  กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ * กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์
เป็นกิจกรรมที่ทําหรือจัดทําขึ้นเพ่ือประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เป็น
ประโยชน์โดยส่วนรวม  สําหรับ * หลักฐานประกอบด้วย  ภาพถ่าย บันทึกการ
ประชุม  ฯลฯ 
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ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน ๔ ด้าน  ๑๙  ข้อ  ดังน้ี 

เกณฑ์การประเมิน ระดบัการประเมิน 
(ให้ทาํเครือ่งหมาย  ในช่อง ) 

ผลการ
ประเมิน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ด้านการจัดทําบัญชี
และทะเบยีน   
1. การจัดทําทะเบียน 
ได้แก่ ทะเบียนสมาชิก 
ทะเบียนคุมเงิน  
ทะเบียนลกูหน้ี 
ทะเบียนเงินกู้ ทะเบียน
คุมทรัพย์สนิ 

 
 

 1 มีการจัดทําทะเบียนครบถ้วน 
 2 มีการจัดทําทะเบียนครบถ้วน 

ถูกต้อง 
 3 มีการจัดทําทะเบียนครบถ้วน 

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

  

2.  ก า ร จั ด ทํ า บั ญ ชี 
ไ ด้ แ ก่  บั ญ ชี เ งิ น ส ด  
บัญ ชี ร าย รับ   บัญ ชี
รายจ่าย  บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และหลักฐาน
ประกอบบัญชี 

 1 มีการจัดทําบัญชีครบถ้วน 
 2  มี ก ารจั ดทํ า บัญ ชีครบ ถ้วน 

ถูกต้อง 
 3  มี ก ารจั ดทํ า บัญ ชีครบ ถ้วน 

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

  

3.  ก า ร จั ด ทํ า ง บ
การเงิน  
(ประกอบด้วย  งบดุล  
งบกําไรขาดทุน) 

 1 มีการจัดทํางบการเงิน ครบถ้วน 
 2 มีการจัดทํางบการเงินครบถ้วน 

ถูกต้อง 
 3 มีการจัดทาํงบการเงินทีค่รบถว้น 

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และรายงานผลการ
ดําเนินงานในที่ประชุมใหญ่ 

  

เกณฑ์การประเมินสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
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เกณฑ์การประเมิน ระดบัการประเมิน 
(ให้ทาํเครือ่งหมาย  ในช่อง ) 

ผลการ
ประเมิน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

4.  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
บัญชี/หลักฐาน 

 1  มี ก า รตรวจสอบ บัญ ชี โ ดย
กรรมการฝ่ายตรวจสอบ 

 2  มี ก า รตรวจสอบ บัญ ชี โ ดย
ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย มี
บุคคลภายนอกมาร่วมตรวจสอบ  

 3  มี ก า รตรวจสอบ บัญ ชี โ ดย
กรรมการฝ่ายตรวจสอบ โดยมีบุคคล 
ภายนอกมาร่วมตรวจสอบ และมีการ
รายงานผล 

  

ด้านการบริหารจัดการ 
5.  ก า ร แ บ่ ง ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

 
 1  มี ก า ร แ บ่ ง ห น้ า ที่ ค ว า ม

รับผิดชอบแต่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 2  มี ก า ร แ บ่ ง ห น้ า ที่ ค ว า ม

รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ 

 3  มี ก า ร แ บ่ ง ห น้ า ที่ ค ว า ม
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรและ
ปฏิบัติตามหน้าที่ 

  

6. การจัดทําแผนการ
ดําเนินงานของกลุ่ม 

 1 คณะกรรมการและสมาชิกไม่มี
แผนการดําเนินงาน  

 2 คณะกรรมการและสมาชิกจัดทํา
แผนการดําเนินงาน แต่ไม่ได้ปฏิบัติ 

 3 คณะกรรมการและสมาชิกจัดทํา
แผนการดําเนินงานและนําแผนไป
ปฏิบัติ 
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เกณฑ์การประเมิน ระดบัการประเมิน 
(ให้ทาํเครือ่งหมาย  ในช่อง ) 

ผลการ
ประเมิน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

7.  การประ ชุมของ
คณะกรรมการ 

 1 มีการประชุมแต่ไม่มีการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 2 มีการประชุม และมีการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร 

 3 มีการประชุมทุกเดือน  มีการ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและนําผล
การประชุมไปปฏิบัติ 

  

8. การเข้าร่วมประชุม
ของสมาชิก 

 1 ตัวแทนครัวเรือนของสมาชิก 
เข้าร่วมประชุม น้อยกว่า  ร้อยละ 75 

 2 ตัวแทนครัวเรือนของสมาชิก 
เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 75 - 99   

 3 ตัวแทนครัวเรือนของสมาชิก 
เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100 

  

9. การพิจารณาเงินกู้  1 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เงินกู้ไม่เป็นไปตามระเบียบ และไม่มี
การตรวจสอบ 

 2 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เงินกู้เป็นไปตามระเบียบ  แต่ไม่มีการ
ตรวจสอบ 

 3 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
เ งิ น กู้ เ ป็ น ไปตามระ เ บี ยบ  มี ก า ร
ตรวจสอบ และมีหลักฐานตรวจสอบ
ชัดเจน 

  



 |  คู่มือการตรวจสขุภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 21 
 

 
 

เกณฑ์การประเมิน ระดบัการประเมิน 
(ให้ทาํเครือ่งหมาย  ในช่อง ) 

ผลการ
ประเมิน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

10. การส่งชําระคืน
เงินกู้ตามสัญญาของ
สมาชิก 

 1 สมาชิกนําส่งชําระคืนเงินกู้ตาม
สัญญา  น้อยกว่า ร้อยละ 75 

 2 สมาชิกนําส่งชําระคืนเงินกู้ตาม
สัญญา ร้อยละ  75–99 

 3 สมาชิกนําส่งชําระคืนเงินกู้ตาม
สัญญา ร้อยละ 100 

  

11. การส่งเงินสัจจะ
สะสมของสมาชิก 

 1 สมาชิกส่งเงินสัจจะสะสมไม่
ต่อเน่ือง 

 2  สมา ชิกส่ ง เ งิ นสั จจะสะสม
ต่อเน่ืองทุกเดือน   

 3  สมา ชิกส่ ง เ งิ นสั จจะสะสม
ต่อเน่ืองทุกเดือน และเพ่ิมเงินสัจจะ
สะสม เมื่อครบสิ้นปี 

  

12. การนําเงินกู้ไปใช้
ของสมาชิก   

 1  สมา ชิ ก นํ า เ งิ นกู้ ไ ป ใ ช้ ต าม
วัตถุประสงค์  น้อยกว่าร้อยละ 65 

 2  สมา ชิ ก นํ า เ งิ นกู้ ไ ป ใ ช้ ต าม
วัตถุประสงค์  ร้อยละ 65 – 99 

 3  สมา ชิ ก นํ า เ งิ นกู้ ไ ป ใ ช้ ต าม
วัตถุประสงค์  ร้อยละ 100 
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เกณฑ์การประเมิน ระดบัการประเมิน 
(ให้ทาํเครือ่งหมาย  ในช่อง ) 

ผลการ
ประเมิน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

13.การเรียนรู้และการ
พั ฒ น า ข อ ง
คณะกรรมการ 

 1 คณะกรรมการไม่มีการเรียนรู้
และการพัฒนา 

 2 คณะกรรมการมีการเรียนรู้แต่ไม่
มีการนํามาพัฒนากลุ่ม 

 3 คณะกรรมการมีการเรียนรู้และ
นําเอาความรู้ที่ได้รับนํามาพัฒนา อย่าง
น้อย 2 เร่ือง 

  

14 .  การจั ดสรรผล
กําไร  ได้แก่ 

 1 มีการจัดสรรผลกํ า ไรให้แก่
สมาชิก 

 2 มีการจัดสรรผลกํ า ไรให้แก่
ส ม า ชิ ก   แ ล ะ ค่ า ต อ บ แ ท น
คณะกรรมการ   

 3 มีการจัดสรรผลกํ า ไรให้แก่
สมาชิก ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
และการจัดสวัสดิการ 

  

ด้านระเบียบข้อบังคับ 
15. ระเบียบข้อบังคับ 

 
 1 มีระเบียบข้อบังคับเป็นลาย

ลักษณ์อักษร  
 2 มีระเบียบข้อบังคับเป็นลาย

ลักษณ์อักษร โดยสมาชิกมีส่วนร่วมใน
การร่างระเบียบ 

 3 มีระเบียบข้อบังคับเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยสมาชิกมีส่วนร่วมใน
การร่างระเบียบและปฏิบัติตามระเบียบ 
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เกณฑ์การประเมิน ระดบัการประเมิน 
(ให้ทาํเครือ่งหมาย  ในช่อง ) 

ผลการ
ประเมิน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

ด้านผลประโยชน์ของ
สมาชิก  กลุ่ม   และ
ชุมชน    
16. การมีรายได้พ้น
เ กณ ฑ์ ย า ก จ น ต า ม
เ ก ณ ฑ์  จ ป ฐ . ข อ ง
สมาชิก (ใช้เกณฑ์จปฐ.
ปี 2555) 

 
 
 

 1 น้อยกว่าร้อยละ 50 
 2 ร้อยละ 50 – 99 
 3 ร้อยละ 100 

 

  

17. การแก้ไขปัญหา
หน้ีนอกระบบ 

 1 น้อยกว่าร้อยละ 25      
 2 ร้อยละ 25 – 49 
 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

  

18. การจัดสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก 

 1 จํานวน 1 - 3 กิจกรรม 
 2 จํานวน 4-6 กิจกรรม 
 3 จํานวน  7 กิจกรรม ขึ้นไป 

  

19. การจดักิจกรรม
ด้านสาธารณประโยชน์
ของกลุ่ม 

 1 จํานวน  1 - 3กิจกรรม 
 2 จํานวน  4-6กิจกรรม 
 3 จํานวน 7 กิจกรรม  ขึ้นไป 
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แบบฟอร์มการกําหนดแนวทางการพัฒนา  

ช่ือกองทนุ..........................................................ตําบล..................................
อําเภอ................................จังหวัด.............................. 

ข้อกําหนด : กลุ่มฯ เป็นผู้จัดทําร่วมกันกับทีมผู้ตรวจสุขภาพ  ระบุประเด็นข้อที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและแนวทางการพัฒนา  ตามคําแนะนําจากทมีผู้ตรวจ
สุขภาพ 
ด้านการ
ประเมิน 

ข้อ ประเด็นข้อที่
ไม่ผ่าน 

แนวทางการพัฒนา ผลการพัฒนา
จากการ
ประเมิน 
รอบท่ี 2 

ด้านการ
จัดทําบัญชี
และ
ทะเบยีน 

    

     
     
     
     
ด้านการ
บรหิาร
จัดการ 
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ด้านการ
ประเมิน 

ข้อ ประเด็นข้อที่
ไม่ผ่าน 

แนวทางการพัฒนา ผลการพัฒนา
จากการ

ประเมินรอบ
ที่ 2 

ด้านระเบียบ
ข้อบังคับ 

    

     
     
     
ด้ า น
ผลประโยชน์
ของสมาชิก 
ก ลุ่ ม   แล ะ
ชุมชน 
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กระบวนการสง่เสรมิการดาํเนนิงานกองทนุชุมชน ปี ๒๕๕๕ งบ ๔๗,๒๐๕,๔๐๐  บาท

กรมฯ ออกแบบกระบวนการส่งเสริมกองทนุชุมชน  โดย
๑. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ประสิทธิภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   สนับสนุนการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง และส่งเสริมสุขภาพกองทุนชุมชน  ๒. แจ้งการจัดสรรงบประมาณและ
กําหนดเป้าหมาย 
๓. กําหนดแนวทาง/เครื่องมือ/คู่มือเอกสารประกอบการดําเนินงาน 
๔. จัดประชมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อม

  เตรียมความพร้อมในการดําเนนิงาน 
๑.กรมฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่จังหวัด/
ทีมงาน 
๒.จังหวัดสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/
อําเภอ 
๓. จังหวัดแจ้งจัดสรรพื้นที่เป้าหมาย/งบประมาณ 
๕. จ./อ.วางแผนการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพัฒนา/ส่งเสิรมการ
ดําเนินงานกองทุนชุมชน 
๔. จ./อ. ขออนุมัติดําเนินงานตามโครงการ  
๕. แต่งตั้งคณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานระดับจังหวัด ระดับ
ํ

  จ./อ. ดําเนนิการตามโครงการ
ขับเคลื่อนฯ 
๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงานแก่
กลุ่มเป้าหมาย ๑ วัน 
๒. ประชุมวางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
กิจกรรม 
๓. เตรียมความพร้อมในการดําเนินงาน
(จัดเตรียมวัสดุ /อุปกรณ์ สถานที่) ๑ วัน 
๔. ดําเนินงานตามกิจกรรม 
๕. ติดตามประเมินผล 
๖.สรุปรายงานผลการดําเนินงานรายกิจกรรม 

จังหวัด/อําเภอสรุปผลและรายงานผลราย
กิจกรรม

กรมฯ รายงานผลการ
ดําเนนิงาน ภายในวันที่ 

๓๐ ก.ย.๒๕๕๕ 

รายงานฐานขอ้มลู 
ในศนูยข์อ้มลูกลาง 

ในระบบ online ของกรมฯ 
http://203.114.112.23

1/ 
cddcenter/login.php 

(ปรับปรงุขอ้มลูไดต้ลอดเวลา
เมือ่ 

มกีารเปลีย่นแปลงของผลการ
ดําเนนิงาน) 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนส่วนกลาง, จังหวัด ,อําเภอ ติดตามผล/ให้คําปรึกษา แนะนําในการดําเนินงานจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนทุกระยะ

กิจกรรม
๑.โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต  ๘ แห่ง 
๒.พัฒนาผู้เชี่ยวชาญสู่ความเป็น
เลิศด้านกลุ่มออมทรัพย์ฯ ๒ รุ่น 
๓.ส่งเสริมกลุม่ออมทรัพย์ฯจัด
สวัสดิการ ๗๖ จังหวัด ๔,๐๐๐ 
คน 
๔.กองทุนชุมชน สร้างชุมชน
เข้มแข็ง 
๕. สนับสนุนการดําเนินงาน กทบ. 
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กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   งบประมาณ ๑๔,๕๔๗,๓๐๐ บาท 
วัตถุประสงค์ :   ๑.เพื่อสร้างทีมผู้ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด 
                     ๒. เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้รับการตรวจสุขภาพทางการเงินและได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : กรมฯ มีกรอบแนวทางและเกณฑ์การตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน 
ตัวชี้วัดกิจกรรม :  ๑. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับการตรวจสุขภาพทางการเงิน   กลุ่มออมทรัพย์ฯ จํานวน ๕,๐๐๐  กลุ่ม  กข.คจ. จํานวน ๓,๔๐๐  กลุ่ม  ๒. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต ที่ได้รับการตรวจสุขภาพทางการเงินมีแนวทางในการบริหารจัดการ ๓. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นต้นแบบ  ๗๖  กลุ่ม 

ขั้นตอนการดําเนินงาน : ๑.กรมฯเตรียมความพร้อม จัดทําร่างกรอบแนวทางและเกณฑ์ฯ  ๒. กรมฯจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํากรอบแนวทางและเกณฑ์ฯ 
๓. จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม    ๔. กรมฯ สร้างความรู้ความเข้าใจ ระดับจังหวัด   ๕. จังหวัดพิจารณาเลือกกลุ่มเป้าหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ๖. ทีมผู้ตรวจ
สุขภาพฯระดับจังหวัดดําเนินการตรวจสุขภาพฯ ๗. ทีมผู้ตรวจสุขภาพฯสรุปและรายงานผลให้จังหวัดทราบ ๘. จว.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกกลุ่มออมทรัพย์ฯที่มีการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลดีเด่น  ๙. จังหวัดสรุปรายงานผลให้กรมฯทราบ 
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กิจกรรมย่อยที่ ๒ กิจกรรมย่อยที่ ๓ กิจกรรมย่อยที่ ๔ 
การเตรียมความพร้อมการ
ตรวจสุขภาพ  งบฯ๗ 
๑๐๓,๐๓๐๐ บาท 

สร้างทีมผู้ตรวจสุขภาพฯ   งบ                  
๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท 

ส่งเสริมสุขภาพ
ทางการเงินฯ  งบฯ      
๖,๓๘๐,๐๐๐ บาท 

เสริมสร้างกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต งบฯ ๔,๑๐๔,๐๐๐ บาท 

ดําเนินการ :ไตรมาส ๒ 
ส่วนกลาง 

ดําเนินการ :  ไตรมาส ๒  จํานวน ๒ วัน ใน
ส่วนกลาง 

ดําเนินการ :  ไตรมาส
ที่  ๓   

ดําเนินการ :  ไตรมาสที่ ๓  ในพื้นที่ 

กลุ่มเป้าหมาย : 
เจ้าหน้าที่ พช.ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาคและเครือข่าย
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต รวม ๒๕ คน  
๔ คน 

กลุ่มเป้าหมาย  จํานวน  ๒๐๐  ทีม (๗๖ 
จังหวัดๆละ ๑  - ๒  ทีมๆละ ๓ คน รวม  
๖๐๐  คน) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนระดับจังหวัด/อําเภอ และ
คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต 

กลุ่มเป้าหมาย :  
จํานวน ๕,๐๐๐  กลุ่ม  
คณะกรรมการฯ 

กลุ่มเป้าหมาย : 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต้นแบบ จํานวน ๗๖ กลุ่ม 

เนื้อหาวิชาในหลักสูตร : ๑.แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนชุมชน ปี 2555  
 ๒.กรอบ แนวทาง และเกณฑ์การตรวจสุขภาพทางการเงิน 
๓. รูปแบบการประเมินผลโดยวิธีการตรวจสุขภาพทางการเงิน 
๔.ระบบติดตาม สนับสนุนและระบบการรายงานผล 
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 จํานวน 4 รุ่น  200 ทีม  ทีมละ 3 คน  ดังน้ี 
 

ที่ รุ่น
ที่ 

จังหวัด จํานวนกลุม่
ออมทรัพยฯ์
เป้าหมาย 

จํานวนทีม
ผู้ตรวจ
สุขภาพ 

1 1 สพจ.ลําพูน 30 1 
2 1 สพจ.แม่ฮอ่งสอน 10 1 
3 1 สพจ.อํานาจเจริญ 47 2 
4 1 สพจ.ลพบุรี 60 2 
5 1 สพจ.ฉะเชิงเทรา 30 1 
6 1 สพจ.ระนอง 20 1 
7 1 สพจ.สุราษฎร์ธานี 95 4 
8 1 สพจ.สมุทรปราการ 5 1 
9 1 สพจ.นครนายก 22 1 
10 1 สพจ.ชลบุรี 23 1 
11 1 สพจ.อุดรธานี 84 3 
12 1 สพจ.สงขลา 105 4 
13 1 สพจ.สุโขทยั 90 3 
14 1 สพจ.นครราชสีมา 419 18 
15 1 สพจ.หนองบัวลําภ ู 40 1 
16 1 สพจ.สกลนคร 95 4 
17 1 สพจ.กระบี่ 35 1 
18 1 สพจ.ภูเก็ต 10 1 

 
 
 

ทะเบียนเป้าหมายทีมผู้ตรวจสุขภาพทางการเงิน ปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
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ที่ รุ่น

ที่ 
จังหวัด จํานวนกลุม่

ออมทรัพยฯ์
เป้าหมาย 

จํานวนทีม
ผู้ตรวจ
สุขภาพ 

1 2 สพจ.เชียงใหม ่ 105 4 
2 2 สพจ.สิงหบุ์รี 19 1 
3 2 สพจ.พังงา 25 1 
4 2 สพจ.สตูล 12 1 
5 2 สพจ.ชัยนาท 45 2 
6 2 สพจ.สระบุรี 65 2 
7 2 สพจ.แพร่ 54 2 
8 2 สพจ.ลําปาง 45 2 
9 2 สพจ.ตรัง 45 2 
10 2 สพจ.ยโสธร 70 3 
11 2 สพจ.พะเยา 55 2 
12 2 สพจ.เชียงราย 110 4 
13 2 สพจ.กําแพงเพชร 105 4 
14 2 สพจ.สมุทรสาคร 7 1 
15 2 สพจ.สมุทรสงคราม 7 1 
16 2 สพจ.กาฬสินธุ์ 185 7 
17 2 สพจ.พิษณุโลก 67 2 
18 2 สพจ.มุกดาหาร 29 1 
19 2 สพจ.เพชรบูรณ์ 130 5 
20 2 สพจ.จันทบุรี 35 1 
21 2 สพจ.ชุมพร 54 2 
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ที่ รุ่น
ที่ 

จังหวัด จํานวนกลุม่
ออมทรัพยฯ์
เป้าหมาย 

จํานวนทีม
ผู้ตรวจ
สุขภาพ 

1 3 สพจ.บุรีรัมย ์ 198 8 
2 3 สพจ.สุรินทร์ 67 3 
3 3 สพจ.ศรีสะเกษ 125 5 
4 3 สพจ.อุบลราชธานี 215 9 
5 3 สพจ.นครพนม 58 2 
6 3 สพจ.มหาสารคาม 90 3 
7 3 สพจ.น่าน 89 3 
8 3 สพจ.ชัยภมูิ 140 5 
9 3 สพจ.สระแก้ว 50 2 
10 3 สพจ.ขอนแก่น 160 6 
11 3 สพจ.นนทบุรี 10 1 
12 3 สพจ.ปราจนีบุรี 30 1 
13 3 สพจ.ระยอง 13 1 
14 3 สพจ.ประจวบคีรีขันธ์ 39 1 
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ที่ รุ่น

ที่ 
จังหวัด จํานวนกลุม่

ออมทรัพยฯ์
เป้าหมาย 

จํานวนทีม
ผู้ตรวจ
สุขภาพ 

1 4 สพจ.บึงกาฬ 29 1 
2 4 สพจ.เลย 89 3 
3 4 สพจ.ร้อยเอ็ด 319 13 
4 4 สพจ.นครสวรรค์ 130 5 
5 4 สพจ.อุทัยธานี 55 2 
6 4 สพจ.ตาก 20 1 
7 4 สพจ.อุตรดิตถ์ 55 2 
8 4 สพจ.นครศรีธรรมราช 105 4 
9 4 สพจ.หนองคาย 34 1 
10 4 สพจ.นครปฐม 29 1 
11 4 สพจ.ปทุมธานี 14 1 
12 4 สพจ.พระนครศรีอยุธยา 19 1 
13 4 สพจ.ราชบุรี 30 1 
14 4 สพจ.กาญจนบุรี 22 1 
15 4 สพจ.สุพรรณบุรี 40 1 
16 4 สพจ.ตราด 10 1 
17 4 สพจ.พิจิตร 110 4 
18 4 สพจ.อ่างทอง 15 1 
19 4 สพจ.เพชรบุรี 20 1 
20 4 สพจ.พัทลงุ 46 2 
21 4 สพจ.ปัตตานี 10 1 
22 4 สพจ.ยะลา 8 1 
23 4 สพจ.นราธวิาส 18 1 
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แนวทางการประเมนิและหลักฐานเชิงประจักษก์ารส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

 

ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

ระดับการปฏิบัติ ประเมินผ
ล/

หลักฐาน 
ส่วนกลาง
(กรมฯ) 

จังหวัด อําเภอ 

 ๑. จัดทํา
แผนงาน/
โครงการเพื่อ
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
กลุ่ม  
๒. แจ้งการ
จัดสรร
งบประมาณและ
กําหนด
เป้าหมาย 
๓. กําหนด
แนวทาง/
เคร่ืองมือ/คู่มือ
เอกสาร  
๔. จัดประชุม
เชิงปฏบิัติการ
เตรียมความ
พร้อมร่าง
หลักเกณฑ์/แนว
ทางการประเมิน 

๑.สร้างหลักเกณฑ์/
แนวทาง/แบบ
ประเมิน 
๒.สร้างความเข้าใจ 
๓.ขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผล 
 
ขั้นตอนวิธีการ 
๑.สร้างความเข้าใจ
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี/
กลุ่มเป้าหมาย 
๒.วิเคราะห์และ
จัดลําดับความ
ต้องการที่แท้จริง     
๓.กรอกแบบ
สํารวจ/แบบ
ประเมินผลเพื่อ
วิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินใน
ปัจจุบัน 
๔.วิเคราะห์และ
แนะนําทางเลือกท่ี
เหมาะสม              
๕.ตัดสินใจ

๑.จัดทํา
เคร่ืองมือ/
คู่มือ/สื่อ 
๒.แต่งต้ัง
คณะทํางานฯ 
๓.แจกแจง
เป้าหมาย 
๔. แจ้งพื้นท่ี
เตรียม
ดําเนินการ 
๕. ขออนุมัติ
ดําเนินงาน
ตามโครงการ  
๖. จัดทํา
ปฏิทินการ
ดําเนินงาน 
๗.สร้างความ
เข้าใจทีม
ตรวจสุขภาพ 
๘. วางแผน/
จัดทําระบบ
ติดตาม
ประเมินผล
และรายงาน

๑.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
เพื่อสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจในแนว
ทางการ 
 ๒. ประชุม
วางแผน
ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน
กิจกรรม 
๓. เตรียม
ความพร้อมใน
การ
ดําเนินงาน 
๔. สร้าง
เครือข่ายทีม
ตรวจสุขภาพ 
๕. ดําเนินงาน
ตามกจิกรรม 
๖. ติดตาม
ประเมินผล 
๖.สรุปรายงาน
ผลการ

๑.สร้าง
ความรู้  
ความ
เข้าใจ
ผู้เกี่ยวข้อ
ง 
๒. 
ประชุม
วางแผน
ปฏิบัติกา
ร
ขับเคลื่อน
กิจกรรม 
๓. เตรียม
ความ
พร้อม 
๔. 
ดําเนินงาน
ตาม
กิจกรรม 
๕. ติดตาม
ประเมินผล 
๖.สรุป
รายงานผล

๑.
เอกสาร
คู่มือ/
แนว
ทางการ
ดําเนินงา
น 
๒.แบบ
ประเมินผ
ล 
๓.สมุด
บันทึก
การตรวจ
สุขภาพ 
๔.
รายงาน
ผลการ
ดําเนินงา
น 
๕.แผน/
แนว
ทางการ
พัฒนา 
๖.ภาพ
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๕.จัดทําแบบ
ประเมิน/ตรวจ
สุขภาพ   
๖. แจก
เป้าหมาย   
๗. สร้างความ
เข้าใจ  
๘.ติดตาม
ประเมินผล  
๙.สรุป/รายงาน
ผล 
๑๐.งบประมาณ 
ตามแผนฯ ดังนี้  
๑) เตรียมความ
พร้อมการตรวจ
สุขภาพ  
๒) สร้างทีม
ผู้ตรวจฯ   
๓) ส่งเสริม
สุขภาพฯ  
๔) เสริมสร้าง
กลุ่มออมทรัพย์
ฯต้นแบบ 

ทางเลือกท่ีต้องการ 
๖.ประเมินผลเป็น
ระยะ ๆ 

 

ผล 
 

ดําเนินงานราย
กิจกรรม 
 

การ
ดําเนินงาน
ราย
กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
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 ร่างระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
 

-ร่าง- 
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน 

ว่าด้วย  การส่งเสริมการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลติ 
พ.ศ. ......................... 

  ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน  ได้ส่ง เสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนรวมตัวกันจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เ พ่ือการผลิตขึ้น  เ พ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนรู้จักการพึ่งพาตนเอง  และช่วยเหลือ ซึ่งกัน
และกัน  รู้จักประหยัด  อดออม  และนําเงินออมสะสมรวมกันเป็นประจํา
อย่างสม่ําเสมอ   เกิดเป็นกองทุนภายในชุมชนขึ้น  โดยให้สมาชิกสามารถใช้
เป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพภายในหมู่บ้านตําบลของ
ตนเองได้น้ัน 
   เพ่ือให้การดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  มีหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการดําเนินการในการ
ส่งเสริมสนับสนุน  และติดตามการกํากับดูแล  จึงวางระเบียบไว้  ดังน้ี 
 

หมวด 1 
ข้อความทัว่ไป 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน  ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการดําเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  พ.ศ. .................... 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่ประกาศ  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า  Saving 
for Production Group ย่อว่า “SPG” 
 ข้อ 4 เคร่ืองหมายกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตให้มีรูปและลักษณะ  
ดังน้ี 
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  (1) ลักษณะ 
   (ก) เป็นวงกลมเล็ก(วงใน)  ล้อมรอบด้วยวงกลมใหญ่(วง
นอก) 
   (ข) ภายในวงกลมเล็ก ตรงกลางเป็นรูปต้นไทร  ด้านซ้าย
เป็นรูปครอบครัว  (เป็นรูปคนประกอบด้วยพ่อ แม่ ลูก)  ด้านขวาเป็นรูปถุง
เงิน  และรูปสายนํ้าอยู่ด้านล่าง 
   (ค) ภายในขอบวงกลมวงนอกที่ล้อมรอบวงกลมวงใน  
ด้านบนมีข้อความ “กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต”  ด้านล่างเป็นรูปรวงข้าว 
 
  (2) สี 
   (ก) เส้นรอบวงกลมวงนอกและวงในเป็นสีฟ้า 
   (ข) พ้ืนวงกลมวงในเป็นสีขาว  รูปต้นไทร  ครอบครัว  และ
ถุงเงินเป็นสีเขียว   สายนํ้าเป็นสีฟ้า 
   (ค) พ้ืนวงกลมวงนอกเป็นสีเหลือง ข้อความ “กลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิต”เป็นสีนํ้าเงินและรวงข้าวเป็นสีเขียว 
 
 ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบน้ี  
และมีอํานาจตีความ  และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ  ตลอดจนมี
อํานาจในการกําหนดวิธีการ  และแนวทางการดําเนินงานซึ่งไม่ขัดแย้งกับ
ระเบียบน้ี 
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 ข้อ 6 ในระเบียบน้ี 
  (1) กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต หมายถึง  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิตที่ประชาชนรวมตัวกันจัดต้ังขึ้น  เพ่ือเก็บออมเงินสะสมร่วมกันโดยมี
การบริหารจัดการกันเอง  และมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต  ของกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 
  (2) เจ้าหน้าที่  หมายถึง  ข้าราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 
  (3) สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตซึ่ง
สมัครเข้ามาโดยถูกต้องตามระเบียบและปรากฏรายช่ืออยู่ในทะเบียนของกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
  (4) เงินสัจจะสะสม  หมายถึง  จํานวนเงินที่สมาชิกต้ังใจและตก
ลงใจที่จะออมโดยฝากไว้กับ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตตามระยะเวลาที่ให้
สัจจะกับกลุ่มฯไว้อย่างสม่ําเสมอ 
  (5) คณะกรรมการ  หมายถึง  สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตที่ได้รับการเลือกจากท่ีประชุมสมาชิก  และได้รับการแต่งต้ังตามมติของที่
ประชุมสมาชิก 
  (6) นายทะเบียน  หมายถึง  ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนผู้ที่
มอบหมายให้มีหน้าที่รับจดทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

หมวด 2 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

  ข้อ 7 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่จัดต้ังขึ้น  ต้องเกิดจากพ้ืนฐาน
ความศรัทธาตามความเข้าใจ  และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน 
ตําบล  เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบ
อาชีพ 
  ข้อ 8 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา 
“คน” โดยใช้ “เงิน” เป็นเครื่องมือในการฝึกให้รู้จักประหยัด  และออมเพ่ือ
ก่อให้เกิดทุนภายในชุมชนสําหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  และพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยการพึ่งพาตนเอง  และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  ข้อ 9 หลักการของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ประกอบด้วย 
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  (1) หลักการพึ่งพาตนเอง 
  (2) หลักคุณธรรม  โดยการปลูกฝังให้ ต้ังอยู่ในคุณธรรม 5 
ประการ  ได้แก่  ความซื่อสัตย์     ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ความเห็น
อกเห็นใจ  และความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 
  (3) หลักการควบคุมตนเอง   ของคนภายในชุมชนมีการ
บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ 
  ข้อ 10 การจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต้องเกิดจากพ้ืนฐาน
การจัดต้ังตามข้อ 7 และต้องมีสมาชิกก่อต้ังคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 15 คน 
  ข้อ 11 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตที่จดทะเบียนถูกต้องตาม
ระเบียบน้ีแล้ว  มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชน 
  ข้อ 12 การดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ต้อง
เป็นไปตามวิธีการที่สําคัญ  ดังน้ี   
  (1) จํานวนเงินสะสมให้เป็นไปตามความสมัครใจของสมาชิก  
โดยมุ่งเน้นความสม่ําเสมอของการส่ง 
  (2) การส่งเงินสัจจะสะสม  สมาชิกต้องนําส่งด้วยตนเอง  ณ ที่ทํา
การของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  หรือสถานที่ที่สมาชิกทั้งหมดได้ทําการ
ตกลงกันไว้  และห้ามมิให้ส่งเงินสัจจะสะสมเป็นการล่วงหน้าก่อนห้วง
ระยะเวลาที่สมาชิกได้ให้สัจจะไว้กับกลุ่ม 
  (3) ไม่เป็นการรวบรวมเงินกันในลักษณะเข้าข่ายต้องห้ามตาม
พระราชบัญัติ  การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505  และพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ .ศ.2522  ซึ่งจะต้อง
ดําเนินการภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ  ดังน้ี  
   (ก) ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม 
   (ข) ห้ามบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มกู้เงิน 
   (ค) ห้ามคิดดอกเบ้ียเงินกู้จากสมาชิกเกินอัตราที่กฎหมาย
กําหนด 
 ข้อ 13 การเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ก่อให้เกิด
สิทธิที่จะใช้บริการต่างๆของกลุ่ม 
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 ข้อ 14 ผู้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปน้ี  คือ เป็นผู้มีภูมิลําเนา  ที่พักอาศัย  หรือมีที่ดินทํากินอยู่
ในหมู่บ้าน/ตําบล  ที่เป็นที่ต้ังของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตโดยไม่จํากัดเพศ 
วัย และอาชีพ 
  ข้อ 15 ผู้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตทุกคนต้อง
เสียค่าสมัคร  หรือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า เว้นแต่สมาชิกก่อต้ัง ตามระเบียบ
ข้อบังคับที่กลุ่มกําหนด 
  ข้อ 16  สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  จําแนกได้เป็น 2 
ลักษณะ   
  (1) สมาชิกก่อต้ัง  ได้แก่  บุคคลที่สมัครใจร่วมกันริเร่ิมจัดต้ังกลุ่ม
ฯในคร้ังแรก 
  (2) สมาชิกสมทบ  ได้แก่  บุคคลที่มาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ  
ภายหลังจากการจัดต้ังกลุ่มฯแล้ว 
  ข้อ 17 สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  แบ่งเป็น 3 
ประเภท 
  (1) สมาชิกสามัญ  ได้แก่  สมาชิกที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่ต้ัง
กลุ่มฯ 
  (2) สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  สมาชิกที่เป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่
ในพ้ืนที่ที่ต้ังกลุ่มฯ 
  (3) สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ได้แก่  บุคคลที่มีเกียรติ  ซึ่งกลุ่มฯได้เชิญ
มาเป็นสมาชิกโดยให้ฝากเงินสัจจะสะสม  แต่ไม่ให้กู้เงิน 
  ข้อ 18 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกทุกประเภทให้ยื่นใบสมัครตาม
แบบที่กลุ่มฯกําหนด  
  ข้อ 19  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหน่ึง  ดังน้ี 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในระเบียบกลุ่ม 
  (4) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออก 
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  ข้อ 20 ใ ห้ มี คณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร คณะห น่ึ ง   เ รี ย ก ว่ า 
“คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต”  ประกอบด้วย 
  (1) คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 3 – 5 คน 
  (2) คณะกรรมการเงินกู้  จํานวน 3 – 5 คน 
  (3) คณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 – 5 คน 
  (4) คณะกรรมการส่งเสริม  จํานวน 3 – 5 คน 
  ข้อ 21  ให้คณะกรรมการบริหารตามข้อ 20 มีหน้าที่  ดังน้ี 
  (1) ทําบัญชีรายรับ  รายจ่าย  และทะเบียนเอกสารของกลุ่มฯ 
  (2) กาํหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม 
  (3) บริหารงานของกลุ่มฯ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 
  ข้อ 22  คณะกรรมการบริหารตามข้อ 20  แต่ละคณะมีหน้าที่  
ดังน้ี 
  (1) คณะกรรมการอํานวยการ  บริหารงานทั่วๆไป ของกลุ่มฯ 
  (2) คณะกรรมการเงินกู้  ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเงินกู้
ให้กับสมาชิก  
  (3) คณะกรรมการตรวจสอบ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
กิจการของกลุ่ม 
  (4) คณะกรรมการส่งเสริม  สร้างเสริมความเข้าใจในหลักการ
ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
         แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป  และประชาสัมพันธ์รับสมัคร
สมาชิกกลุ่มฯ 
  ข้อ 23 การจัดกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  กําหนดและโดย
ความเห็นชอบของสมาชิกกลุ่มในกิจกรรมต่างๆ  เช่น 
  (1) การให้กู้เงินเพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพและสวัสดิการ
ของครอบครัว 
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  (2) การดําเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดเพ่ือรวมกันซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ที่เป็นปัจจัยการผลิต  และสินค้าอุปโภค  บริโภคให้ได้ในราคาถูกและ
มีคุณภาพ   
  (3) การดําเนินงานยุ้งฉางเพ่ือรวบรวมกันขายข้าวหรือผลผลิตทาง
การเกษตร  ให้ได้ในราคาสูงและลดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
  (4) การดําเนินงานธนาคารข้าว  เพ่ือให้การสงเคราะห์ข้าวแก่ผู้
ยากไร้ขาดแคลน 
  (5) การจัดกิจกรรมในเชิงธุรกิจอ่ืนๆ  ที่ไม่ขัดต่อการดําเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในหมวด 2 
 

หมวด 3 
เงินทุนและการเก็บรักษา 

  ข้อ 24 เงินทุนการดําเนินการของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
ได้มาจาก 
  (1) ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฯ  และค่าปรับกรณีผิดสัญญา
การส่งใช้คืนเงินกู้ 
  (2) เงินสัจจะสะสมของสมาชิก 
  (3) เงินที่กู้หรือยืมมาจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  เช่น ธนาคาร  
กองทุนชุมชน  เป็นต้น 
  (4) เงินช่วยเหลือจากสถาบันหรือองค์กรอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
  (5) เงินรายได้อ่ืนๆ  เช่น เงินบริจาคต่างๆ 
  ข้อ 25  การเก็บรักษาเงินกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ให้นําฝาก
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  หรือ
ธนาคารอ่ืน  โดยเปิดบัญชีเงินฝาก 2 บัญชี  คือ 
  (1) บัญชีเงินฝากประจํา  ได้แก่ เงินสัจจะสะสมของสมาชิก 
  (2) บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก  ได้แก่ 
เงินรายได้ที่เป็นทุนของกลุ่ม 
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                          ตามข้อ 24 เว้นแต่เงินสัจจะสะสมของสมาชิก 
  ข้อ 26 การเปิดบัญชีทั้งสองประเภทตามข้อ 25 (1)  และ (2)  ให้
ประธาน รองประธาน และเหรัญญิกของกลุ่มฯ  เป็นผู้ลงลายมือช่ือ  และเมื่อ
จะถอนเงินฝากต้องลงลายมือช่ือร่วมกันอย่างน้อย 2 คน 
 

หมวด 4 
การสนับสนุนและกํากับดูแล 

  ข้อ 27 ให้กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการส่งเสริม  สนับสนุน  และกํากับดูแลการดําเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และวิธีการท่ี
กําหนดและทําหน้าที่เป็นนายทะเบียน 
  ข้อ 28 ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัด  เป็นหน่วย
สนับสนุนและกํากับดูแลการดําเนินงาน 
  ข้อ 29 ให้ผู้ตรวจราชการกรม  และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน  
เป็นหน่วยสนับสนุนทางวิชาการ      แก่อําเภอ/จังหวัด ในการดําเนินงาน 
  ข้อ 30 ในกรณีที่มีความจําเป็นไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบน้ีได้หรือ
มีอุปสรรคในการดําเนินงานตามระเบียบน้ี  ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
พิจารณาสั่งการได้ตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือให้การดําเนินของกลุ่ม      ออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตเป็นไปด้วยความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพ  และทันต่อเหตุการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ข้อ 31 หากการดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  เป็น
การกระทําที่ผิดกฎหมาย  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดี
ของบ้านเมือง  หรือกระทําการอันมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 12 (3)   ให้
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  มีอํานาจในการเพิกถอนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตน้ันออกจากทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตกรมการพัฒนาชุมชน 
 
   ประกาศ   ณ  วันที่............................พ.ศ. .............. 
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ข้อสังเกตุ  
  1) พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 3 ให้ยกเลิก พรบ.
ทั้ง 2 ฉบับข้างต้น   
      2) พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551  บทเฉพาะกาล  
   - มาตรา ๑๕๗ ให้ถือว่าธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และ
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจ
เงินทุน หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแต่กรณีอยู่แล้วในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ประเภทน้ันตามพระราชบัญญัติน้ี   
     - มาตรา ๑๕๘ บรรดากฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง 
และประกาศ หนังสือเวียนคําสั่ง หรือข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน หรือธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ บรรดาท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี 
จนกว่าจะได้มีการออกประกาศ หรือคําสั่งตามพระราชบัญญัติน้ี  
  3) อ้ า งถึ ง  ห นั งสื อ ธนาคารแห่ งประ เทศ ไทย  ที่  ธปท .ฝตฉ . 
(71)2439/2552 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552  เร่ือง การขอความเห็นข้อ
กฎหมาย  กรณีกลุ่มออมเงินสัจจะสะสมทรัพย์   ความว่า “ ....กลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตที่กรมฯ  ให้การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือให้มีการจัดต้ังขึ้น
ทั่วประเทศ  เพ่ือส่งเสริมการออมของสมาชิกเป็นค่าหุ้นและเงินฝาก ซึ่ง
เรียกว่า “เงินสัจจะสะสมทรัพย์”  แล้วนําไปให้สมาชิกกู้ยืม  ลงทุนประกอบ
อาชีพหรือใช้จ่ายในครอบครัว  โดยมิได้ดําเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์  จึงไม่ใช่
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจเงินทุนที่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง...” 
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  4) อ้างถึง  บันทึกช่วยจํา  ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน และฝ่าย
กฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การดําเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2531  ณ ห้องประชุม 515  ช้ัน 
5  ธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยผู้แทนกรมฯ คือรองอธิบดีฯ (นายยุวัฒน์ 
วุฒิเมธี)  แจ้งข้อเท็จจริงว่า   “...มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบางกลุ่มดําเนิน
กิจการนอกเหนือจาก  เร่ืองที่กรมฯส่งเสริมสนับสนุน  โดยการรับเงินฝากที่
เรียกว่าเงินสัจจะสะสมพิเศษ  และให้กู้แก่บุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก
ด้วย  บางคร้ังก็คิดดอกเบ้ียในอัตราสูง...”  ซึ่งผู้แทนของ ธปท. (ผอ.ฝ่าย
กฎหมาย) แจ้งว่า  “...ถ้าดําเนินกิจการอยู่ภายในขอบเขตที่กรมการพัฒนา
ชุมชนส่งเสริมให้การสนับสนุนก็สามารถกระทําได้ไม่ผิดกฎหมายที่ ธปท.กํากับ
ดูแล แต่มีปัญหาเฉพาะการดําเนินกิจการในส่วนที่นอกเหนือออกไปคือการรับ
ฝากเงินสัจจะสะสมพิเศษ และให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิก ซึ่งถือ
ว่าเป็นการประกอบธุรกิจเงินทุนและประกอบการธนาคารพาณิชย์ เข้าข่าย
การกระทําที่ผิดกฎหมาย...” 
  5) การดําเนินกิจการกลุ่มออมทรัพย์ฯ ที่ได้รับการส่งเสริมโดยกรมการ
พัฒนาชุมชน เป็นไปตามข้อตกลงของบันทึกช่วยจําตามข้อ 4)    และเมื่อ
ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ขัดต่อข้อกฎหมายตาม พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ.2551 แต่อย่างใด ทั้งน้ี รวมถึงคํายืนยันตามความเห็นข้อกฎหมายของ 
ธปท. ตามข้อ 3) ด้วย 
ข้อเสนอ 
เห็นควรปรับปรุงข้อความ ข้อ 12 (3) จากเดิม เป็น “ข้อ 12 ...(3) ไม่เป็น
การรวบรวมเงินกันในลักษณะเข้าข่ายต้องห้ามตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ.2551  ซึ่งจะต้องดําเนินการภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ 
ดังน้ี...” 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารา่งแบบประเมินสุขภาพกองทุนชุมชน 
ครั้งที่ 1 ณ  โรงแรมปัญจดารา  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   9 พฤศจิกายน 2554 
 คณะกรรมการกลุ่มฯ    
1 นายสันติ    ช่ืนชม  ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านโจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ์  
2 นางปราณี  พูนเฉลียว  ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านตําปูง  ต.นาดี  อ.เมือง จ.สรุินทร ์  
3 นายบัวลัน   คําสิงห ์  กรรมการฯบ้านโจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ์  
4 นายกองแสน  หาชัยภูมิ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านโสก ต.บ้านโสก อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
5 นายสมบัติ    จันคํา  กรรมการฯบ้านโสก ต.บ้านโสก อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  
6 นายอดิศรม  คําสุนา  กรรมการ ฯบ้านหนองแม็ก ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
7 นายไสว  แป้นจันดา  กรรมการฯบ้านห้วยหิน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  
8 นายบัณฑิต   ละสุวรรณ กรรมการฯบ้านห้วยหิน ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม  
9 นายไสว  ลวกไธสง  กรรรมการฯบ้านทับสวาย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา  
10 นางรัชนี กายสันเทียะ  กรรรมการ  ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา  
11 นายณานปกรณ์  เอ่ียมรมัย์ กรรมการ  ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา  
12 น.ส.ปาริชาติ  หมั่นบรรจง กรรมการฯบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.จตุัรัส จ.ชัยภูมิ  
13 นางทิพย์   เณรชู  กรรมการฯบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
14 นายบัวเรียน   สุโพธ์ิ    ประธานกลุม่ออมทรัพย์ฯบ้านหนองแม็ก ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
15 นางวัชรา  เช้ืองาม  กรรมการฯ บ้านตําปูง ต.นาดี  อ.เมือง จ.สุรินทร ์ 
16 นายพุธ   ศรีแก้ว  กรรมการฯบ้านหนองโน ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  
17 นายสวัสด์ิ ใบขํา  กรรมการ  ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  
18 นางสุพรรณ  สินชุมแสง รองประธานกลุ่มฯ  ต.หนองโน อ.เมือง จ.มหาสารคาม  
19 น.ส.จิณห์นิภา  โสกุล  สมาชิกฯบ้านแพงพวย ต.นางรอง อ.ประโคนชัย จ.สุรินทร ์  
20 น.ส.รัชนู  พรมจารี  กรรมการฯ บ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.สุรินทร ์  
21 นางปัญญา  ชาญอักษร กรรมการฯ บ้านแพงพวย ต.นางรอง อ.ประโคนชัย จ.สุรินทร ์ 
22 นางนงนุช  พรหมเตะ  กรรมการฯบ้านโคกเมือง ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.สุรินทร ์  
 เจ้าหน้าที่จังหวัด/อําเภอ    
23 น.ส.จันทรห์อม   สีแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพจ.บุรีรัมย์  
24 นางอรอุมา   แต่งแคน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพจ.ชัยภูมิ  
25 นางเนตทราย  จีนเท่ห ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  สพจ.สุรินทร ์  
26 นายวีระพล  ปักคําไทย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพจ.นครราชสีมา  
27 น.ส.วัชรี   คําดี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพจ.มหาสารคาม  
28 นายวีระชน   ม่วงแมน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพจ.มหาสารคาม  
  เจ้าหน้าทีส่่วนกลาง    
29 นายเส่ง   สิงห์โตทอง  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน  
30 นางพีรดา  จริยะกุลญาดา ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน สํานักพัฒนาทุนฯ  
31 นางสายฝน  ธรรมวิชิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักพัฒนาทุนฯ  
32 น.ส.ปรียาวดี  บุญแฮด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักพัฒนาทุนฯ  
33 น.ส.สริีธร   อาจหาญ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักพัฒนาทุนฯ  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารา่งแบบประเมินสุขภาพกองทุนชุมชน 
ครั้งที่ 2  ณ  วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน   อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบรุี 

ระหว่างวันที ่ 17 - 18  พฤศจิกายน  2554 
 
 คณะกรรมการกลุ่มฯ   
1 นายกิตติศักด์ิ   สุรกิจบวร ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านเขาใหญ่ ต.พลองทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 
2 นายณรงค์ชัย  เหมสุวรรณ ประธานกองทุนฯกข.คจ.บ้านเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 
3 นายฉลาด     มีลาภ  ประธานเครือข่ายฯ อ.แกลง  จ.ระยอง 
 เจ้าหน้าที่จังหวัด/อําเภอ   
4 นายมนูญ  สอนเกิด  พัฒนาการจังหวัดชลบุรี   
5 นายธนู  อนัญญพร  พัฒนาการอําเภอขลุง  จ.จันทบุรี 
6 น.ส.จุฑาพร   เพ็ชรินทร ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  สพอ.สอยดาว จ.จันทบุรี 
7 น.ส.สุปราณ ี  เพลิดพราว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  สพจ.ระยอง 
8 น.ส.สุพัทภรณ์  หิรญัวรรณ พัฒนาการอําเภอบ้านบึง สพจ.ชลบุรี 
9 น.ส.บุญช่วย  กิจสริิสินชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  สพจ.ชลบุรี 
10 นายประเมิน  อุทา พัฒนาการอําเภอบางละมุง  สพอ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
  ภาคีการพฒันา(ธนาคาร)   
11 จ.อ.สมาน  บัวสันเทียะ พนักงานส่งเสริมธุรกิจลูกค้า ธกส.ชลบุรี 
12 นางอัญชล ี  ฉัตรพรรณรังสี หัวหน้าสํานักตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ์จ.ชลบุรี 
13 นายณัฐวุฒิ   ธรรมตานนท์ หัวหน้าหน่วยพัฒนากลุ่มและส่งเสริมอาชีพ  ธนาคารออมสิน 
14 นายสิรอาจ   ดวงใจ  หัวหน้าหน่วยสินเช่ือองค์กรชุมชนธนาคารออมสิน  
15 น.ส.นํ้าทพิย์  จันทเลศิ ผู้แทนผู้จัดการธนาคารออมสิน ภาค 15 จ.ชลบุรี 
 เจ้าหน้าทีส่่วนกลาง   
16 นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
17 นายพงษ์นรินทร์   อัศวเศรณี ผู้ตรวจราชการกรม สํานักตรวจราชการ 
18 นายเส่ง   สิงห์โตทอง  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน  
19 นางพีรดา   จริยะกุลญาดา ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน สํานักพัฒนาทุนฯ  
20 นายพงศ์ศกัด์ิ  สะอาดบุญเรือง  ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาทุนชุมชน สํานักพัฒนาทุนฯ  
21 นายชาคริต   ถิรสัาโรช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักพัฒนาทุนฯ 
22 น.ส.วันดี   ศรีขวัญ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักพัฒนาทุนฯ 
23 นางอํานวยนาถ   เอียดสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักพัฒนาทุนฯ 
24 น.ส.อรจิรฏัฐ์  เกตะวันดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักพัฒนาทุนฯ 
25 นายมรุต   ภูมิม ี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักพัฒนาทุนฯ 
 เจ้าหน้าทีศู่นย์ศึกษาและพฒันาชุมชน   
26 นางยุพา  จุลศิริวัฒนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ศูนย์ศึกษาฯชลบุรี 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณารา่งแบบประเมินสุขภาพกองทุนชุมชน 
ครั้งที่ 3  ณ  โรงแรมหลุยส์ แทรเวิรน์ ถนนวิภาวดีรังสติ  เขตหลักสี ่ กรงุเทพมหานคร 

ระหว่างวันที ่  31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555 
 

 ตัวแทนจากภาคีและเครือข่าย  
1 นายณรงค์ชัย   เหมสุวรรณ ประธานกฯ กข.คจ.บ้านเขาใหญ ่ อ.บ่อทอง จ.จันทบุรี  
2 นายกิตติศักด์ิ   สุรกิจบวร ประธานกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านเขาใหญ่ ต.พลองทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
3 นายฉลาด     มีลาภ  ประธานเครือข่ายฯ อ.แกลง  จ.ระยอง  
4 นายสุนทร  มัจฉิม  เลขานุการกลุม่ออมทรัพยฯบ้านสระยายชี  อ.สามง่าม จ.พิจิตร  
5 นายสุนทร  ชุมพล  กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านต้นปรง  อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  
6 นายเสาร์  สางมาตย์  เครือข่าย กข.คจ.  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด  
7 นายสาโรจน์  ศรีวงศ์กรกฎ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ฯ  อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขีนธ์  
8 ส.อ.ธีระศักด์ิ  ทองทศ  พนักงานปฏิบัติการ 7ธนาคารออมสิน  
9 นายชาญ  สม้ฉุน  พนักงานธุรการธนาราชุมชน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  เจ้าหน้าที่จังหวัด/อําเภอ    
10 นายมนูญ  สอนเกิด  พัฒนาการจังหวัดชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  
11 นายฉลอง   ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชานี  
12 นายปวัน  พรหมพิทักษ ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สพจ.พัทลุง  
13 นายธนู   อนัญญพร  พัฒนาการอําเภอขลุง  สพอ.ขลุง จ.จนัทบุรี  
14 นางราณี   วงศ์ลุน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สพจ.ร้อยเอ็ด  
15 นายศักย์ศรณ์   ผดุงสมัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพจ.ร้อยเอ็ด  
 เจ้าหน้าทีส่่วนกลาง    
16 นายสุริชาต  สายทอง ผู้อํานวยการกลุ่มงานประสานแผนและข้อมูล  สํานักพัฒนาทุนฯ 
17 นางพีรดา  จริยะกุลญาดา ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน   สํานักพัฒนาทุนฯ 
18 นางสายฝน   ธรรมวิชิต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ    สํานักพัฒนาทุนฯ  
19 น.ส.อรจิรฏัฐ์  เกตะวันดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ    สํานักพัฒนาทุนฯ   
20 น.ส.จุฑามาศ  ปลาดศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักพัฒนาทุนฯ  
21 นายมรุต   ภูมิม ี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักพัฒนาทุนฯ  
22 น.ส.นิรัตน์   เก้ือเส้ง   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ สํานักพัฒนาทุนฯ  
23 น.ส.มยุร ี  เย็นประเสริฐ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  สํานักพัฒนาทุนฯ  
 เจ้าหน้าทีศู่นย์ศึกษาและพฒันาชุมชนชลบรุี    
24 นางวินิจ   ศัพท์พันธ์ุ  ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี   
25 น.ส.ชุดากานต์ กําจัดภัย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
26 น.ส.อรชุมา   พูนชัยภูมิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
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 ที่ปรึกษา 
นายประภาศ  บุญยินดี  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายพิสันติ์  ประทานชวโน  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
นายเส่ง  สิงห์โตทอง   ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
 
 
 คณะผู้จัดทํา 
นางพีรดา  จริยะกุลญาดา  ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน 
นางสายฝน  ธรรมวิชิต  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
นางสาวอรจิรัฎฐ์  เกตะวันดี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
นางสาวสิรีธร  อาจหาญ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
นายมรุต  ภูมิมี   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
นางสาวนิรัตน์  เก้ือเส้ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
นางสาวจุฑามาศ  ปลาดศรี  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
นางสาวมยุรี  เย็นประเสริฐ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
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