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บทที่  4 
สภาพชุมชน 

 
 
   การศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตในครั้งนี้  พื้นที่ 
ในการศึกษาคือ  บานขอนขวาง  หมูที่ 10  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี   กอนที่
จะนําเสนอผลการวิจัย   เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
ดังกลาว  ในบทนี้จะเสนอผลการศึกษาเพื่อใหทราบและเขาใจถึงสภาพชุมชน   ดังนี้ 
   4.1  ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน 
  4.2  ขอมูลพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ 
  4.3  ขอมูลของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 

4.1  ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน 
 
    ประวัติ  
 บานขอนขวางหมูที่ 10  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  เปนชุมชน
เกาแกตั้งขึ้นประมาณป พ.ศ. 2456  เดิมเรียกวา  “บานขอนขวาง”   เพราะในหมูบานนี้มีขอนไม
ใหญๆ ขวางทางน้ําอยางระเกะระกะอยูเปนจํานวนมาก  ซ่ึงชาวบานนั้นไดใชขอนไมเปนพาหนะใน
การเดินทางขามคลองและมีการอพยพโยกยายถ่ินฐานที่อยูมาจากบานดงขี้เหล็ก  บานหนองทะเล
และบานโคกวัด  พากันมาตั้งบานเรือนอาศัยอยูรวมกัน  ภาษาที่ใชสวนใหญพูดภาษาอีสาน  จึงทํา
ใหภาษาที่เรียกหมูบานไดเปล่ียนไปจนในปจจุบันเรียกวา “บานขอนขวาง” 
  สภาพทั่วไป   
     บานขอนขวางตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  หางจาก 
อําเภอเมืองประมาณ 16  กิโลเมตร   มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  2,275 ไร  ขึ้นอยูกับตําบลดงขี้เหล็ก  
อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี        
 อาณาเขต  
  ทิศเหนือ   ติดบานหวยเกษียร  ตําบลดงขี้เหล็ก 
  ทิศใต   ติดบานดงบัง    ตําบลดงขี้เหล็ก 
 ทิศตะวนัออก   ติดบานเนนิผาสุข    ตําบลดงขี้เหล็ก 
   ทิศตะวนัตก   ติดบานหนองปด  ตําบลดงขี้เหล็ก 
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 สภาพทางภูมิศาสตร 
             บานขอนขวางเปนพื้นที่บริเวณที่ราบและที่ราบเชิงเขา   ทางตอนเหนือของ 

หมูบานเปนภูเขา ทางตอนใตเปนที่ราบและที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินเปนดินดํามีความสมบูรณและ
มีความเหมาะสมใชเปนพื้นที่เกษตรกรรม  ทําสวน  ทํานา และทําไรเปนสวนใหญ         

 สภาพพืน้ท่ี   
    บานขอนขวาง  มีพื้นที่ทั้งหมด      2,275  ไร 
   แยกเปน   พืน้ที่ทางการเกษตร    2,000  ไร 
   พื้นที่ที่อยูอาศยั       275 ไร  
  จากขอมูล จปฐ. ป 2545  ประชากร 
  จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น          242  หลังคาเรือน 
   จํานวนประชากรทั้งสิ้น        913  คน   
  แยกเปน ชาย         420  คน    

    หญิง       493  คน 
ดานการประกอบอาชีพ 

 อาชีพหลักเปนอาชีพภาคเกษตรกรรม 
 อาชีพเสริมเปนอาชีพคาขายและรับจาง  

 แหลงน้ํา 
 ตําบลดงขี้เหล็กมีพื้นที่ทั้งหมดอยูนอกเขตชลประทาน   ดังนั้น  เกษตรกร 
สวนใหญจึงตองใชน้ําฝนและแหลงน้ํา   ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ซ่ึงไดแบงประเภทแหลงน้ํา
ไดเปน  2 ประเภท  คือ 

1) แหลงน้ําธรรมชาติ  ไดแก  คลองหวยเกษียร  คลองเขาอีโต  และคลอง
หนองจิก 

2) แหลงน้ําที่มนุษยสรางขึ้น   คือ   อางเก็บน้ํา เขาอีโต   อยูในเขตพื้นที่ 
บานขอนขวาง  หมูที่ 10   ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  นอกจากนั้นจะเปน 
บอน้ําตื้น และบอน้ําบาดาล 
  สภาพสาธารณูปโภค 

1) ไฟฟา  มีใชทุกครัวเรือน 
2) ประปา  ใชประปาหมูบาน  โดยการสูบน้ําดิบจากน้ําบาดาลมากักเก็บแลว

ทําเปนน้ําประปาหมูบาน   คิดหนวยละ 5 บาท  โดยมีคณะกรรมการหมูบานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
เปนผูเปด-ปดน้ํา  เพื่อการมีสวนรวมในการดูแลรับผิดชอบเสมือนเปนของตนเอง 
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3) โทรศัพทเคลื่อนที่  ใชโทรศัพทประจําบาน  โทรศัพทเคลื่อนที่และโทรศัพท
สาธารณะ 

4) มีหอกระจายขาว  1 แหง 
   บานขอนขวาง เปน  1  ใน  14 หมูบาน  ของตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี  ซ่ึงประกอบดวยหมูบานดังนี้  
   หมูที่  1  บานโคกมะกอก 
  หมูที่  2  บานหัวสุม   
  หมูที่  3  บานภักดี    
   หมูที ่ 4 บานดงขี้เหล็ก     
   หมูที ่ 5 บานหนองทะเล   
  หมูที ่ 6 บานดงบัง 
 หมูที ่ 7 บานหนองขนาก 

 หมูที ่ 8  บานหนองจวง  
 หมูที ่ 9 บานเนินไฮ 
 หมูที ่ 10 บานขอนขวาง 
 หมูที ่ 11 บานหนองปด 
 หมูที ่ 12 บานหวยเกษยีร 

  หมูที ่ 13 บานเนินผาสุข 
  หมูที่  14  บานหนองคุม 

 คณะกรรมการหมูบานประกอบดวย 
  1)  นายบุญศรี   จันทรชัย ประธานคณะกรรมการหมูบาน 
  2)   นายบรรจง   พรมวิเศษ  ประธานชุมชนหมูบาน 
  3)  นายบวัทอง  พรมประเสริฐ   กรรมการฝายวัฒนธรรม 
  4)  นายสมสมยั   สมดี  กรรมการฝายการกีฬาและกจิกรรม 
   5)  นายประหยัด  มีแกว  กรรมการฝายปกครอง 
   6)  นายสภุาพ    ศรีจันทร กรรมการฝายรักษาความสงบ 
   7)  นายทองอนิทร   สิงหคงเมือง กรรมการฝายสาธารณสุข 
  8)  นางวาสนา   พรมวิเศษ กรรมการฝายเกษตรและสงเสริมอาชีพ 
  9)  นายประยูร   จันทรไชย  เลขานุการหมูบาน 
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 สภาพโครงสรางพืน้ฐานของหมูบาน 
 การคมนาคม 

1) หมูบานขอนขวาง  มีเสนทางคมนาคมหลักที่สําคัญ  คือ  ถนนสุวรรณศร  
ที่เชื่อมตอระหวางอําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรีและอําเภอประจันตคาม  สวนถนนสายสําคัญ 
ในหมูบาน  จํานวน  8  เสนทางลักษณะเปนถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  และถนนลูกรังที่ใช
เดินทางติดตอภายในหมูบาน   สวนการเดินทางเขาสู อําเภอเมืองเปนถนนคอนกรีต  และ
ถนนลาดยางจํานวน  5  เสนทาง  ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร  ใชเวลาประมาณ  20 นาที   การ
คมนาคมสะดวกสบายเนื่องจากติดถนนใหญ 

2) ภายในหมูบาน เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และถนนหินคลุก มีรถ 
สองแถวรับ-สงภายในหมูบานและรถจักรยานยนตรับจาง 

3) มีรถโดยสารประจําหมูบานบริการระหวางบานขอนขวาง บานดงบัง   
บานหนองจวง  บานเนินผาสุก  บานเนินไฮ  และอําเภอเมือง 

สภาพทางสังคม 
  ดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

1) โรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง ไดแก โรงเรียนชุมชนบานขอนขวาง ใน
ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปที่ 6  จํานวนครู 15  คนและ นักเรียน  340  คน 

2) วัด   1  แหง  เปนวัดทางศาสนาพุทธ  ช่ือวดัรัตนรังษี (ขอนขวาง)    
3) มีที่อานหนังสือประจําหมูบาน1 แหงอยูที่อาคารอเนกประสงค  
4) มีการจัดเวทีประชาคมหมูบาน  เพื่อประชุมทําแผนพัฒนาหมูบานอยาง

สม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน ปจจุบันดําเนินการจัดประชุมการตอตานยาเสพติดและการจัดทําแผน
แมบทชุมชน 

5) วัฒนธรรมประเพณีของหมูบาน  ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี
ที่ปฏิบัติคลายๆ กับหมูบานทั่วไปที่ปฏิบัติเปนประจําคือประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม   
วันสําคัญตางๆ  เชน   วันมาฆบูชา    วันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา    ประเพณีสงกรานต   
เปนประเพณีของหมูบานที่สําคัญเพื่อใหชาวบานเขารวมประเพณี เขาวัด  มีการจัดงานรดน้ําดําหัว 
ผูสูงอายุ  ซ่ึงเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนประจําทุกป   กอใหเกิดความรักเคารพกัน 
เปนศูนยรวมจิตใจของเยาวชนตลอดจนลูกบานไดมีสวนรวมในกิจกรรมทุกครั้ง 
   ดานสาธารณสุขและการอนามัย 
   มีสถานีอนามัย  1 แหง  อยูในพื้นที่บานขอนขวางหมูที ่10  ประชากรสวนใหญจะใช
เปนสถานที่ที่ใหการรักษาพยาบาลในเบื้องตน 
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 ดานสภาพทางเศรษฐกิจการประกอบอาชพี 
  การประกอบอาชีพสวนใหญของชาวบานขอนขวางประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ทําสวนไผตงและสวนผลไม  เชน  สวนเงาะ  ทุเรียน  กระทอน  มังคุด  ลองกอง จึงมีรายได 
จากการเกษตรเปนหลัก   นอกจากนี้ประชากร  ลูกบาน  หมูบานขอนขวาง  ยังมีการรวมตัว 
ทํากิจกรรมในลักษณะกลุมที่พึ่งพาอาศัย  รวมคิด  รวมทํา  ตามแนวเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง คือ 

1) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  มีสมาชิก  1,816  คน  กอใหเกิดการออม  
การมีวินัย  มีสัจจะ  ผลคือ ทําใหมีเงินทุนหมุนเวียน  สามารถบริหารเงินทุนใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น   
มีความเอื้ออาทร  เกื้อกูลตอกัน และไดเงินปนผลเฉลี่ยคืนสมาชิกทุกป 

2) กลุมศูนยสาธิตการตลาดและสินคาที่ขายในราคายุติธรรมและสมาชิก
สามารถนําผลผลิตของตนเองมาฝากศูนยสาธิตการตลาดเพื่อขาย  การดําเนินงานของศูนยสาธิต 
การตลาดดําเนินงานเหมือนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

3) กองทุนประปาหมูบาน  ซ่ึงเปนการนําน้ําประปาโดยสูบน้ําขึ้นมาจาก 
น้ําบาดาลเพื่อมาผลิตเปนประปาหมูบาน  โดยมีกรรมการ  1  คน  ดูแลการเปด – ปดน้ํา 5 วัน   
เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบตอหนาที่  เปนกลยุทธของการจัดการประการหนึ่ง 

4) กองทุนยาหมูบาน 
5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
6) กลุมทําสวนไผตง 

 

4.2  ขอมลูพื้นฐานของผูใหสัมภาษณ 
 
  ผูใหขอมูลที่สําคัญ  แบงออกเปน  4 กลุม คือ 

1) ประธานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง 
2) ที่ปรึกษากลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง 
3) คณะกรรมการบริหารกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง 
4) สมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง 

  จากการสัมภาษณผูใหขอมูลที่สําคัญจํานวน 38 คน เปนเพศหญิง 28 คน  คิดเปน 
รอยละ  73.68   เปนเพศชาย 10  คน  คิดเปนรอยละ  26.32   แยกเปนกลุมอายุ  พบวา  อายุต่ํากวา  
20 ป  มี  1 คน  คิดเปนรอยละ 2.64   อายุระหวาง 20 - 40 ป  มี 15 คน  คิดเปนรอยละ 39.47   
และมากกวา  40  ปขึ้นไป  มี  22 คน  คิดเปนรอยละ 57.89  สําหรับสถานภาพผูใหขอมูล   
มีสถานภาพโสด  5 คน คิดเปนรอยละ 13.16  สถานภาพสมรสมี 33 คน  คิดเปนรอยละ 86.84  
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ระดับการศึกษาของผูใหขอมูล  ต่ํากวาระดับมัธยมศึกษามี 29 คน  คิดเปนรอยละ 76.31  ระดับ 
การศึกษา ปวช.-ปวส.  17 คน  คิดเปนรอยละ 18.42  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มี 2 คน คิดเปนรอยละ 
5.27  แยกตามจํานวนเงินฝากสัจจะสะสมทรัพยตอเดือนตั้งแต 10 – 100 บาท มี  8 คน  คิดเปน 
รอยละ  21.05  เกินกวา 100 - 500 บาท มี 17 คน  คิดเปนรอยละ 44.74  เกินกวา 500 บาท  มี 13 คน 
คิดเปนรอยละ 34.21  มีระยะเวลาการเปนสมาชิกอยูระหวาง  1- 5  ป 23 คน  คิดเปนรอยละ 60.52  
เกินกวา 5 - 10 ป  มี 10 คน  คิดเปนรอยละ 26.32   เกินกวา 10 ป  ม ี 5 คน คิดเปนรอยละ 13.16   
    สมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ยครอบครัวละ 3  คน  เปนสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อ 
การผลิตโดยบิดามารดาเปนผูชี้ชวนใหมาสมัครเปนสมาชิก  ใหรูจักการมีวินัย  รูจักการออมเงิน   
รูจักมีความรับผิดชอบ ใหความรวมมือกับกลุมในกิจกรรมตางๆ  และมีความศรัทธาในตัว 
ประธานกลุมที่เปนแบบอยางที่ดีใหกับชุมชน อุทิศตน  เสียสละและมีแนวคิดที่กวางไกล  จึงมี 
ความเชื่อมั่นในการบริหารของคณะกรรมการบริหารที่มีความโปรงใส  และสามารถตรวจสอบได 
 

4.3  ขอมลูกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
 
   เดิมสภาพปญหาของหมูบานขอนขวาง คือ ความยากจน  จึงมีผลทําใหประชาชน 
ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ตองไปกูยืมเงินนอกระบบในอัตราดอกเบี้ยสูง  ทําใหเกิด
ปญหาหนี้สินมากขึ้น   จนกระทั่งเมื่อนายบุญศรี  จันทรชัย ไดรับการเลือกตั้งใหดํารงตําแหนง 
ผูใหญบานในป พ.ศ. 2524   จึงมีแนวคิดที่จะแกไขปญหาดังกลาวใหหมดสิ้นไปจากหมูบาน 
ขอนขวาง  เนื่องจากนายบุญศรี  จันทรชัย   เคยไดรับความรูเกี่ยวกับเรื่อง  วิธีการดําเนินงาน 
ในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  จากหนวยงานราชการ  ตลอดจนไดรับคําแนะนํา 
จากพัฒนากรประจําตําบล   ทําใหมีความตั้งใจเพื่อการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
บานขอนขวางใหสําเร็จ   จึงรวบรวมกลุมผูสนใจเดินทางไปศึกษาดูงานที่กลุมออมทรัพย 
เพื่อการผลิตตําบลไมเค็ด  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ซ่ึงเปนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
ที่มีชื่อเสียง  มีการบริหารจัดการที่ดีและเปนที่รูจักของคนทั่วไปในขณะนั้น ทําใหเกิดแรงจูงใจ 
ในการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  หมูที่ 10   ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่  5  กันยายน  2524  สมาชิกแรกเริ่มจํานวน  48 คน  เงินฝากสัจจะ 
รวม 1,150 บาท   คณะกรรมการกอตั้ง จํานวน 9 คน  ดังนี้ 
 1)   นายบุญศร ี จันทรชัย  ประธานกรรมการ 
  2)   นายเรือน  ลับแล   กรรมการ 
  3)   นายหา  เรืองสุข   กรรมการ 
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  4)   นางกองสี  พรมวิเศษ  กรรมการ 
  5)   นายบุญมา มุกดา   กรรมการ 
  6)   นายสมบตัิ  แกวหนอง  กรรมการ 
  7)   จ.ส.อ.สุภาพ  เติมนอย  กรรมการ 
  8)   นายแกว  รัตนเสาวคนธ  กรรมการ 
  9)   นายอดุร  คูณศรี   กรรมการ 
  การอยูในตําแหนงของคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  
ในระยะแรกกอตั้งกําหนดคราวละ 2 ป  โดยมีวัตถุประสงคในการกอตั้ง  5 ประการ ดังนี้ 

1) เพื่อใหคนในชมุชนรูจักการออม  มีสัจจะและมีคุณธรรม 
2) เพื่อเปนแหลงเงินทุนของชุมชน 
3) เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพของสมาชิก 
4) เพื่อพัฒนาใหคนในชุมชนรูจักการบริหารจัดการกลุมดวยตนเอง 
5) เพื่อใหคนในชมุชนไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันเดือนละ 1 คร้ัง 

  นอกจากนั้นการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  ยึดหลัก 
ความเทาเทียมกันและความเสมอภาคของสมาชิก  เปนหลักในการดําเนินงานดังนี้ 

1) ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สามารถสมัครเขาเปนสมาชิกได 
2) สมาชิกทุกคนตองเสียคาธรรมเนียมแรกเขา คนละ 10 บาท  ตามระเบียบของ

กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง 
3) สมาชิกทุกคนไดรับสิทธิและความเสมอภาค ดวยการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

ที่มีตอชุมชน  ไดรับบริการจากกลุมที่กําหนดและไมไดรับสิทธิพิเศษใดๆ ไมวาเปนกรรมการหรือ
สมาชิก 
 การดําเนินงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  ในระยะเริ่มแรกชวงป 
พ.ศ. 2524  เปนตนมา   ประชาชนในหมูบานยังไมมีความรูความเขาใจในเรื่องของการดําเนินงาน
ของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต   คณะกรรมการชุดแรกจํานวน 9  คน  ซ่ึงทําหนาที่บริหารงาน 
จึงตองใชความพยายามในการเผยแพรประชาสัมพันธ   ชี้แนะชักชวนใหประชาชนในหมูบาน 
ทุกคนมีจิตสํานึกในการออมทรัพย  ไมใชจายฟุมเฟอย  โดยนําเงินมาสะสมรวมกันและฝากไวกับ 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  เพื่อเปนแหลงเงินทุนของชุมชน  โดยสมาชิกสามารถ
กูยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพไดในอัตราดอกเบี้ยต่ํา   เปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ของคนในหมูบานและชุมชน  อีกทั้งพยายามใหจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นดวย  และในปเดียวกันนี้  
อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ไดคัดเลือกใหหมูบานขอนขวาง  หมูที่ 10   ตําบลดงขี้เหล็ก    
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อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ใหเปนหมูบานพัฒนาดีเดนระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  ของจังหวัด
ปราจีนบุรี  จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่กระตุนใหคณะกรรมการที่ไดกอตั้งในชุดแรก  สมาชิก ตลอดจน
ประชาชนและผูเกี่ยวของไดตื่นตัวใหความรวมมือรวมใจในการพัฒนากิจกรรมตางๆ  ในหมูบาน  
โดยเฉพาะกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตที่เปนกิจกรรมหนึ่งของการประกวดไดพัฒนากาวหนาขึ้นมา
โดยลําดับ 
  ตอมาในป พ.ศ. 2530  ไดมีการปรับโครงสรางการบริหารงานของคณะกรรมการ 
ตามหลักและวิธีดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตของกรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  
พรอมกับไดรับการสงเสริมสนับสนุนและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานจากหนวยงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี   มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม จํานวน  20 คน   
แบงเปน 4 ฝายดังนี้ 

1) คณะกรรมการอํานวยการ  มหีนาที ่
- รับสมัครสมาชิก   
- กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงนิกู   
- จัดทํางบดุลประจําป    
- กําหนดการฝากเงินสัจจะของสมาชิก   
- วางระเบยีบกฎเกณฑการกูเงินของสมาชิก 
- จัดสรรเงินปนผล 
- จัดทําสมุดบัญชี และสมุดทะเบียนตางๆ 

2) คณะกรรมการเงินกู  มีหนาที ่
- ตรวจสอบการกูยืมเงนิของสมาชิก 
- ติดตามการชําระหนี้ของสมาชิก 

3) คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาที ่
- ตรวจสอบสมุดบัญชีและสมดุทะเบยีนตางๆ  เปนประจําทุกเดือน 
- ตรวจสอบยอดเงินฝากในสมุดสัจจะของสมาชิก 
- ตรวจสอบเอกสารการกูเงินและหลักประกนัเงินกู 

4) คณะกรรมการสงเสริม  มีหนาที่ 
- ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารงานออมทรัพย 
- การจัดหาสมาชิกใหมและเยีย่มเยยีนสมาชกิเปนประจํา 
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  การมอบหมายหนาที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  ดังนี ้
1) การรับฝากเงินสัจจะเดือนละ 2 วัน  ในวันที่ 5   และ 6  ของทุกเดือน  โดย 

มอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการทําหนาที่รับฝากเงินสัจจะเดือนละ 4  คน และใหเหรัญญิก 
ทําหนาที่นําเงินฝากธนาคารในวันทําการถัดไป 

2) งานในหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทั้ง  4 ฝาย  ใหทําหนาที่อยาง
เขมแข็ง  โดยเฉพาะคณะกรรมการฝายสงเสริม  ใหทําการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร 
ใหแกประชาชนทั้งในหมูบานและนอกหมูบาน 
   ในระยะแรกของการกอตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  ยังไมมีกฎระเบียบ
ขอบังคับอยางเปนทางการ  คณะกรรมการบริหารทั้ง  4 ฝาย  มีการประชุมทุกเดือนเพื่อรับทราบ 
ผลการดําเนินงานและปญหาที่เกิดขึ้น  จึงทําใหเกิดขอบังคับกฎเกณฑขึ้น  เพื่อแกไขปญหา  
  สําหรับวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการในระยะแรกกําหนดคราวละ 2 ป   
และใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการในวันประชุมใหญสามัญประจําป  พรอมกับการรับเงินปนผล 
   ผลการดําเนินงานในระยะแรกการกอตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวางคือ 

1) การรับฝากเงินสัจจะสะสมจากสมาชิก 
2) การใหสมาชิกกูยืมเงินไปลงทุนประกอบอาชีพ (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12  

ตอป) 
3) การจัดตั้งศูนยสาธิตการตลาด  เพื่อใหเปนแหลงจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค

ใหแกสมาชิกและประชาชนทั่วไปภายในหมูบานดวยราคาที่เปนธรรม ตลอดจนสมาชิกจะไดรับเงนิ
เฉลี่ยคืนจากการซื้อสินคาและเงินปนผลเมื่อครบรอบปบัญชี   

4) การจัดตั้งธนาคารขาว  เร่ิมแรกมีการรับบริจาคขาว  จํานวน 120  ถัง  เพื่อเปน
ทุนและสวัสดิการแกสมาชิก  สวนประชาชนที่ยากจน  สามารถยืมขาวไปบริโภคไดโดยไมเสีย 
ดอกเบี้ย 
  ในป พ.ศ. 2537  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง หมูที่ 1  ตําบลดงขี้เหล็ก  
อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  ไดประสบปญหาที่ตองแกไขในเรื่องหนี้คางชําระ  จึงมีการปรับปรุง
ระเบียบขอบังคับตางๆ เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนใหแกสมาชิกและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  ดังนี้ 

1) ปรับปรุงใหคณะกรรมการจาํนวน 20 คน  ทําหนาที่แตละฝาย  ดังนี้   
(1) ฝายอํานวยการ ทําหนาที่  บริหารงาน 
(2) ฝายตรวจสอบ  ทําหนาที่  ตรวจสอบการเงิน  การบัญชี   การบริหารงาน

และติดตามสมาชิกกูยืมเงิน 
(3) ฝายเงินกู ทําหนาที่  ตรวจสอบกลั่นกรองการกูยืมเงิน 
(4) ฝายสงเสริม ทําหนาที่  เผยแพรประชาสัมพันธ การจัดหาสมาชิกเพิ่ม 
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2) สรางความเขาใจกับสมาชิกและผูที่เกี่ยวของ  ใหมีความเขาใจและตระหนักถึง
ความรับผิดชอบ  มีทัศนคติที่ดีตอเพื่อนสมาชิกกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตและตอสังคมในชุมชน  
ดวยการที่สมาชิกตองมีคุณธรรม 5 ประการ คือ 

(1) มีความซื่อสัตยตอกัน 
(2) มีความเสียสละเพื่อสวนรวม 
(3) มีความรับผิดชอบรวมกัน 
(4) มีความเหน็อกเห็นใจกนั 
(5) มีความไววางใจซึ่งกันและกนั 

  นอกจากนี้กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  ไดบริหารงานโดยยึดหลัก 
การมีสวนรวม  ซ่ึงมีจุดประสงคที่จะพัฒนาคนในชุมชนใหมีศักยภาพเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนา
สังคมโดยมีหลักดงันี้ 

1) สงเสริมปลูกฝงประชาธิปไตยดวยการจัดใหมีการเลือกตัง้คณะกรรมการ
บริหารงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตทุก 2 ป  และดําเนินกิจกรรมดวยความเหน็ชอบโดยมติจาก
สมาชิก 

2) สงเสริมใหรูรักสามัคคี  ดวยการนําปญหาของกลุมสมาชิกและของหมูบาน 
มาวิเคราะหหาแนวทางแกไข  ใหทุกคนมีสวนรวมคิด  รวมปฏิบัติ  รวมดูแลรักษา 

3) สงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีภาวะความเปนผูนํา   ดวยการใหทุกคนมีโอกาส 
ไดรับการคัดเลือกเขามาเปนคณะกรรมการบริหารและใหทําหนาที่ตามบทบาทของแตละฝาย 
ใหชัดเจนและโดยชอบธรรม 
  ดานการพฒันาคน 

1) สงเสริมปลูกฝงประชาธิปไตย 
2) สงเสริมใหเกดิความสามัคคี 
3) สงเสริมการพัฒนาความเปนผูนํา 

 ดานการพฒันาเศรษฐกิจ 
1) สงเสริมการระดมทุนในหมูบาน/ตําบล 
2) สงเสริมการพัฒนาอาชีพของสมาชิก 
3) สงเสริมใหสมาชิกรูจักการออม  การวางแผน   การใชจายเงินของตนเอง  
4) สงเสริมการเปนนักธุรกิจขนาดยอมใหเกดิขึ้นในชุมชนชนบท 

  หลักการดําเนินงาน  โดยยึดหลักการเทาเทยีมกันและความเสมอภาคของสมาชิก คือ 
1) ทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกอาชีพสามารถสมัครเปนสมาชิกได 
2) สมาชิกทุกคนตองเสียคาธรรมเนียมแรกเขาคนละ 10 บาท  ตามระเบียบกลุม 
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3) สมาชิกทุกคนไดรับสิทธิและความเสมอภาคดวยกัน 
  การดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เปนผลใหการดําเนินงานเจริญกาวหนายิ่งขึ้นโดยลําดับ 
คณะกรรมการบริหารงานมีความเขมแข็ง   ซ่ึงเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณที่ผานมา 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง   เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นจึงไดมีโอกาสใหการตอนรับ 
คณะตางๆ  ที่มาศึกษาดูงาน  มีความชํานาญในดานการเปนวิทยากรมากขึ้น  โดยเฉพาะ  นายบุญศรี   
จันทรชัย  ประธานกลุมฯ  ไดรับเชิญใหทําหนาที่วิทยากรใหความรูเร่ืองการดําเนินงานของ 
กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงาน  การวิเคราะหจุดออน 
จุดแข็งของการดําเนินงานกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตไดเปนอยางดี   
  การพัฒนาของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี  ในป พ.ศ. 2543  ไดมีการปรับปรุงระเบียบขอบังคับเพิ่มเติมเปนลายลักษณอักษร
เพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น  โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการและของสมาชิก   
รวมทั้งเพิ่มสวัสดิการคารักษาพยาบาลแกสมาชิกในการเบิกคารักษาพยาบาลไดปละ 10 วันๆ ละ 
300  บาท  ปละไมเกิน 3,000 บาทตอคน  โดยผูมีสิทธ์ิเบิกคารักษาพยาบาลไดจะตองฝากสัจจะ 
อยางนอยเดือนละ 100  บาท  ติดตอกันครบ 12 เดือน และในวันขอรับเงินคารักษาพยาบาล 
ตองมีเงินฝากสัจจะสะสมไมต่ํากวา 1,200 บาท  การจัดสรรผลกําไรเพิ่มเติมเปนคาประกัน 
ความเสี่ยง 2 %  เพิ่มทุนสาธารณประโยชนจากเดิม 2%  เปน 5%  ทําใหสมาชิกไดรับความพึงพอใจ
เปนอยางมาก   
  ในป  พ.ศ. 2545  ไดมีการจัดตั้งเครือขายกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตําบลดงขี้เหล็ก   
ซ่ึงกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  เปนแกนหลักในการจัดตั้งและชวยเหลือสนับสนุน
การดําเนินงานของสมาชิกเครือขาย  จํานวน 12 กลุม  อันประกอบดวยกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 
จํานวน 12 กลุม (12 หมูบาน)  กลุมอาชีพไมดอกไมประดับ  และกลุมอาชีพปลูกหนอไม  การให
การสนับสนุนทั้งดานขอมูล  ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการบริหารภายในกลุม  การจัดทําบัญชี  
การประสานงาน  สนับสนุนดานเงินทุนและอื่นๆ 
  ทางดานสมาชิกและเงินทุนเพิ่มขึ้นมากในป พ.ศ. 2545  มีจํานวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 
1,728  คน จํานวนเงินสัจจะสะสม  รวมทั้งสิ้น 25,714,792  บาท  โดยจัดเปนสวัสดิการ  ดังนี้ 

- คาตอบแทนกรรมการ (เบี้ยเล้ียง)   ในวันรับฝากเงินสัจจะ  เดือนละ 2 วัน  
170  บาท/คน/วัน 

- จายเงินโบนัสส้ินป 5%  ของกําไรหลังหักทุนสํารองแลวใหแกกรรมการ 
- จายเงินปนผล  8%   เฉลี่ยคืน 5% 
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- จัดทุนสาธารณประโยชนเพื่อพัฒนาหมูบาน   เชน   ทุนการศึกษา ,  กีฬา ,  
สวัสดิการดานการรักษาพยาบาลของสมาชิก 
  ในป  พ.ศ. 2546   การบริหารงานของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง   
หมูที่ 10  ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี    มีการดําเนินงานโดยคณะกรรมการ 
ที่ไดมาจากการเลือกตั้งจํานวน 20  คน  แบง เปน  4 ฝายๆ  ละ  5 คน ดังนี้  

1) คณะกรรมการฝายอํานวยการ มีหนาที่บริหารงานภายในและติดตอประสานงาน
กับองคกรภายนอก  ประกอบดวย 
  นายบุญศรี    จันทรชัย   ประธานคณะกรรมการ 
  นายบรรจง    พรมวิเศษ   รองประธาน 
  นางทิชานนท  วงษรัตนากูล  เหรัญญิก 
  นายประยูร   จันทรไชย   เลขานุการ 
  นางปรางจันทร  วงษมาก   ผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่ของคณะกรรมการฝายอํานวยการ 

1) พิจารณารับสมัครสมาชิก  รับฝากเงิน   กําหนดอัตราดอกเบี้ย  
2) กําหนดการประชุมใหญ  จัดทํางบดุลเสนอตอที่ประชุม 
3) พิจารณากําหนดจํานวนเงินหุนสูงสุดของสมาชิก 
4) พิจารณากําหนดวงเงินกูสูงสุดที่สมาชิกจะกูได 
5) จัดสรรเงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชกิกอนการประชุมใหญ 

2) คณะกรรมการฝายเงนิกู   ประกอบดวยกรรมการ  5 คน  คือ 
  นายอรรถรส  จันทรชัย   ประธานฝายเงนิกู 
  นายสามารถ  อังการ   รองประธาน 
  นางสุรีรัตน  งามบุณยโพยม  กรรมการ 
  นางจริยาพร  ไทยทองสุข   กรรมการ 
  นางนงคราญ  พรมวิเศษ   กรรมการ 
  หนาที่ของคณะกรรมการฝายเงินกู 
  มีหนาที่พิจารณาใบคํารองขอกู เงินของสมาชิก   คณะกรรมการเงินกู 
มีการประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณาคํารองขอกู เงิน  หรือในการเรียกสมาชิกผูกูมาปรึกษา   
การตัดสินใจในการอนุมัติเงินกู  โดยถือมติเสียงขางมากเปนเกณฑในการตัดสิน  และมีหนาที่ 
ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิกผูกู เงิน  ติดตาม  เยี่ยมเยียนชวยเหลือสมาชิกที่มีปญหา 
ไมสามารถชําระเงินกูคืนได 
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3) คณะกรรมการฝายตรวจสอบ  ประกอบดวยกรรมการ  5 คน  คือ 
  นายวันชัย  ทรงศรีสงา  ประธานฝายตรวจสอบ 
  นายสมชัย  นิยมสุข  รองประธาน 
  นางเบญจรัตน  พิมพิสาร  กรรมการ 
  นายบุญเกดิ  บุญรอด  กรรมการ 
  นางรัชฎาวดี  เสถียรพาณิช  กรรมการ 
  หนาที่ของคณะกรรมการฝายตรวจสอบ คอื 
 ตรวจสอบกิจการงานตางๆ ของกลุมออมทรัพยบานขอนขวาง  เอกสาร 
ดานการบัญชี  การเงิน  เอกสารการประชุม  รายงานการประชุม  รายงานการตรวจสอบและ 
นําเสนอใหทราบ 

4) คณะกรรมการฝายสงเสริม  ประกอบดวยกรรมการ  5  คน  คือ 
 นางสุจินดา  สัมฤทธิ์ศุภผล  ประธานฝายสงเสริม 
  นายประเวช  ลับแล  รองประธาน 
  นายประสิทธิ์  ลับแล  กรรมการ 
  นายขรรคชัย  ลับแล  กรรมการ 
  นายไพบูลย  คูณศรี  กรรมการ 
  หนาที่ของคณะกรรมการฝายสงเสริม 

(1) จัดการอบรมสมาชิกใหเขาใจอุดมการณของกลุมออมทรัพยฯ 
(2) ชักชวนใหบุคคลใกลชิดสมัครเปนสมาชิกและทําหนาที่ เสนอ 

ความเห็นในการรับสมัครสมาชิกผูเริ่มทดลองสัจจะกอนเปนสมาชิกถาวรตอคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณา 

(3) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบาน
ขอนขวางใหแกสมาชิกและบุคคลภายนอกไดรับทราบ 

(4) ออกเยี่ยมเยียนสมาชิกอยางสม่ําเสมอ 
(5) การพัฒนาความรูความสามารถโดยการเชิญวิทยากรในดานตางๆ  

มาใหความรูแกสมาชิกตลอดจนทํารายงานเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง 
  ระเบียบขอบังคับ 
 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานขอนขวาง  มีวิธีการบริหารงานโดยใชขอบังคับเปน
แนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 
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  การสมัครเขาเปนสมาชิก  แบงเปน  3 ประเภท คือ 
1) สมาชิกสามัญ  หมายถึง  สมาชิกทั่วไปที่อาศัยอยูในหมูที่ 10  บานขอนขวาง  

ตําบลดงขี้เหล็ก  อําเภอเมือง  จังหวัดปราจีนบุรี  หมายรวมถึงสมาชิกเริ่มกอตั้งและสมาชิกสมทบ 
ซ่ึงหมายถึงสมาชิกที่ผานการทดลองสัจจะไมนอยกวา 3  เดือน  เมื่อมีสัจจะเปนที่นาเชื่อถือไดและ
ผานการพิจารณานําเสนอตอคณะกรรมการแลว จึงรับสมัครเขาเปนสมาชิกถาวรโดยสมาชิกสมทบ
ตองเสียคาสมัครคนละ 20 บาท และฝากเงินสัจจะขั้นต่ํา 10 บาท  สูงสุดไมเกิน  5,000 บาทตอเดือน  
ตองฝากสัจจะครบ  3  เดือน  จึงมีสิทธิ์ขอกูเงินจากกลุมออมทรัพยฯ ได 

2) สมาชิกวิสามัญ  หมายถึง  กลุมอาชีพตางๆ ที่มีอยูในหมูบาน / ตําบล   
ที่มีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยฯ เชน  กลุมจักสาน  กลุมปลูกหนอไมไผตง  กลุมอาชีพไมดอกไม
ประดับ  กลุมออมทรัพยโรงเรียนชุมชนบานขอนขวาง  เปนตน  กลุมอาชีพดังกลาวเมื่อสมัคร
สมาชิกแลวจะตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับกลุมออมทรัพยฯ   โดยประธานกลุมอาชีพ  
เปนผูสมัครในนามกลุมอาชีพนั้นๆ  และตองสงสัจจะขั้นต่ํา  100 บาท  สูงสุดไมเกิน 5,000 บาท 
ตอเดือน  มีสิทธิ์กูเงินจากกลุมออมทรัพยฯ ได 

3) สมาชิกกิตติมศักดิ์  หมายถึง สมาชิกที่เปนขาราชการ  คหบดีที่อยูในตําบล / 
หมูบาน  สนใจสมัครเขาเปนสมาชิกตามระเบียบขอบังคับกลุมออมทรัพยฯ  โดยฝากเงินขั้นต่ํา  
10 บาท  สูงสุดไมเกิน  5,000 บาทตอเดือน 
  การกูเงิน 
 สมาชิกสามัญ  มีสิทธิ์กูเงินไดหลังจากฝากเงินสัจจะครบ  6  เดือนและกูไดในวงเงิน
ที่มีอยูในบัญชีสัจจะของผูกูและผูค้ําประกันแตไมเกิน  80 % ของวงเงินที่มีอยู  ตามคุณสมบัติดังนี้ 

- ตองเปนผูที่ไมขาดการสงเงินสัจจะ 
- เปนผูบรรลุนิติภาวะ หรือไดรับการยินยอมของบิดามารดา ผูปกครอง 
- เปนผูมีประวตักิารสงเงินกูทีป่ฏิบัติตามสัญญา 
- สมาชิกที่ยังสงเงินกูไมหมด  จะกูเพิ่มไมได 
- ผูค้ําประกันทีย่ังอยูในสัญญา  ไมสามารถกูได 

 การกูเงินกําหนดใหยื่นคํารอง  ในวันที่ 5, 6 ของเดือน ซ่ึงเปนวันเปดทําการและ
สามารถรับเงินกูไดทันที  โดยสมาชิกจะตองเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 12 ตอป 
  การจัดสรรผลกําไร 
 ตามขอบังคับกลุมออมทรัพยฯ  ไดมีการจัดสรรผลกําไรประจําป  โดยกําหนด 
จัดสรรเงินทุนสํารองกลุม 10%  ปนผลใหแกสมาชิกไมเกิน 12%  เฉลี่ยคืน  5%  คาตอบแทน
กรรมการ 5%   ทุนการศึกษา 2%  ทุนสาธารณประโยชน  5%  สวัสดิการคารักษาพยาบาล  3%  
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และคาประกันความเสี่ยง 2%  ทั้งนี้การจัดสรรผลกําไรอาจเปลี่ยนแปลงไดตามมติที่ประชุม 
ของการประชุมใหญสามัญประจําป ในชวงเดือนมกราคมของทุกป 
  การจัดสวัสดิการ 
 ในระยะแรกกําหนดจัดสรรผลกําไรเพื่อสวัสดิการสังคม  เชน  ใหทุนการศึกษา 
แกนักเรียนยากจน  สงเคราะหคนชรา  การจัดงานประเพณีของหมูบาน   การจัดกีฬาในหมูบาน   
ในระยะตอมาไดคํานึงถึงสวัสดิการที่ควรมีใหแกสมาชิกเพิ่มขึ้น  จึงไดกําหนดใหมีการจัด 
สวัสดิการคารักษาพยาบาลใหแกสมาชิกในขอบังคับกลุมออมทรัพยฯ  และไดกําหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสามัญที่มีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการคารักษาพยาบาล  ดังนี้ 

1) ตองเปนสมาชิกอยางนอย  1 ป ฝากเงินสัจจะอยางนอยเดือนละ 100 บาท 
โดยไมขาดสงตลอดป 

2) ตองไมถอนเงินสัจจะเกิน  1  ครั้งในรอบป  และมีเงินเหลือในบัญชี 
อยางนอย  1,200 บาท 

3) สมาชิกมีสิทธิ์ขอเบิกคารักษาพยาบาลได 10 วันในรอบป วันละ 300 บาท  
ไมเกิน 3,000 บาทตอป 
  นอกจากนั้นกลุมออมทรัพยฯ  ยังไดกําหนดหลักฐานที่ใชในการขอรับเงินคา
รักษาพยาบาลซึ่งประกอบดวย  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาสมุดเงินฝากสัจจะและสําเนาใบรับรอง
แพทยที่เขาพักรักษาในโรงพยาบาล  ที่จะนําไปยื่นตอคณะกรรมการกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
บานขอนขวาง  เพื่อขอรับเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลดังกลาว 
 
      
     
    
      
 
 
   
 

 
 
 


