


 - สําเนาคู่ฉบับ -  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.     (กองบรกิารกาํลังพล ฯ  โทร  ๐-๒๒๙๗-๘๐๖๘, ๙๘๐๖๘)  
ท่ี       กห ๐๔๐๑/๒๒๓๓                 วันท่ี         ๑๓  มิ.ย. ๖๑  
เร่ือง   รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกําลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการ 
 งานด้านสวัสดิการของหน่วย ห้วงเดือน ต.ค. ๖๐ - มี.ค ๖๑ 

เรียน ผบ.ทบ. 

อ้างถงึ ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ดว่นท่ีสุด ท่ี กห ๐๔๐๑/๓๘๗๒ ลง ๙ พ.ย. ๕๙ 
 ๒. วิทยุราชการทหาร กพ.ทบ. ดว่นท่ีสุด ท่ี กห ๐๔๐๑/๔๒๒ ลง ๑๗ มิ.ย. ๖๑ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกําลังพล ฯ 
  ๒. บัญชีรายช่ือหน่วยท่ีไม่ส่งรายงานสรุปผลโครงการแก้ปัญหาหนี้สินของกําลังพล  

  ๑. กพ.ทบ. ขอรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกําลังพล             
โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย ห้วงเดือน ต.ค. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ รายละเอียด               
ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ สรุปได้ดังนี้ 
   ๑.๑ หน่วย นขต.ทบ. ท่ีเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน จํานวน ๓๑ หน่วย 
   ๑.๒ กําลังพลท่ีเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินจํานวน ๙,๒๑๓ นาย สามารถ
ดําเนินการแก้ไขได้ ๕,๕๕๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๐ และอยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข                
๓,๖๕๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๐ 
   ๑.๓ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ ฯ จํานวน ๕ ขั้นตอนดังนี้ 
    ๑.๓.๑ การคัดแยกกลุ่มเป้าหมาย 
    ๑.๓.๒ หน่วยสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือรับทราบปัญหา 
    ๑.๓.๓ กลุ่มเป้าหมายร่วมกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของหน่วย จัดทํา            
แผนปลดหนี้ 
    ๑.๓.๔ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของหน่วยกํากับดูแลการแก้ไขปัญหา        
ของกลุ่มเป้าหมาย 
    ๑.๓.๕ การประเมินผล 
   ๑.๔ การดําเนินโครงการเพ่ิมรายได้ให้แก่ กําลังพลของหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ
ตลาดออนไลน์ (กพ.ทบ.) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝึกอบรมทําเบอเกอรี่ และขนมไทย (กบ.ทบ.) 
โครงการทําดอกไม้ประดิษฐ์ (สส.) โครงการรับซื้อของเก่า (สพ.ทบ.) โครงการปลูกชวนชมเพ่ือสวัสดิการ                   
ช้ันผู้น้อย (กส.ทบ.) โครงการสอนการเพาะกล้าไม้ (ทภ.๑) โครงการผลิตอิฐบล็อก (ทภ.๓) โครงการ             
ปลูกปาล์มน้ํามัน และโครงการสวนยางพาราเพ่ือสวัสดิการ (ทภ.๔) โครงการขยะทองคํา (นสศ.) 
โครงการจัดทําเฟอร์นิเจอร์ไม้จากไม้พาเลต เพ่ือจําหน่าย (ศบบ.) โครงการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน (นปอ.) 
โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ (พล.ม.๒ รอ.) เป็นต้น  
   ๑.๕ การดําเนินโครงการลดรายจ่ายให้แก่ กําลังพลของหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ ร้านกาแฟสด 
๕ บาท (กพ.ทบ.) โครงการปลูกผักสวนครัว Ardo Farm (สวพ.ทบ.) จัดให้มีศูนย์เด็กเล็กขึ้นในค่ายเพ่ือแบ่งเบา
ภาระในการเล้ียงดูเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของกําลังพล (ทภ.๓) โครงการชุบเครื่องหมาย (ขกท.) เป็นต้น
  
 
 



 - ๒ - 
 

  ๒. ข้อเท็จจริง  
   ๒.๑ ตามอ้างถึง ๑ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติให้ นขต.ทบ. และหน่วยรอง จนถึงระดับกองพัน
หรือเทียบเท่า ดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกําลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการงาน          
ด้านสวัสดิการของหน่วย เพ่ือให้หน่วยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกําลังพล          
ท่ีมีรายได้ไม่ถึง ๑ ใน ๓ หรือมีรายได้ไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับกําลังพล 
โดยหน่วยจะต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมาย จัดทําแผนปลดหนี้/เพ่ิมรายได้ และประเมินผลโครงการ     
พร้อมท้ังรายงานผลการดําเนินโครงการให้ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบ 
   ๒.๒ ตามอ้างถึง ๒ กพ.ทบ. ได้มีหนังสือแจ้งเตือนการปฏิบัติถึง นขต.ทบ. ให้เร่งรัด 
รวบรวมการสรุปผลการดําเนินโครงการ ฯ ห้วงเดือน ต.ค. ๖๐ - มี .ค. ๖๑ ของหน่วยขึ้นตรง                    
แล้วรายงานให้ ทบ.(ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบ ภายใน ๒๗ เม.ย ๖๑ ซึ่งผลการปฏิบัติยังคงมีหน่วยท่ีไม่ได้
รายงานผลการปฏิบัติจํานวน ๑๐ หน่วย รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๒ 
  ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของกําลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย นั้น เป็นโครงการท่ีหน่วย
ดําเนินการเพ่ือวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีไม่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการสวัสดิการของหน่วย   
อย่างเต็มท่ี ซึ่งการดําเนินโครงการนี้เป็นการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ปัญหาโครงสร้างหนี้สิน            
ของกําลังพล ซึ่งการดําเนินการท่ีผ่านมาหลายหน่วยมีความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาการดําเนินการของหน่วยแล้ว สามารถนําไปแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และ
สร้างความมั่นคงให้กับกําลังพล แต่การแก้ไขปัญหาหนี้สินของกําลังพลนั้น จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาใน
การดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงจะเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงสมควรให้ นขต.ทบ. กํากับดูแล
การดําเนินโครงการ ฯ อย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังรายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
และให้หน่วยต่าง ๆ ลงรายละเอียดข้อมูลตามตารางสรุปรายงานการดําเนินโครงการ ฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
และมีการปรับปรุงข้อมูลการปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน สําหรับหน่วยท่ียังไม่ได้รายงานตามข้อ ๒.๒ ให้ กพ.ทบ. 
ประสานการปฏิบัติโดยให้หน่วยดังกล่าว รายงานให้ ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ทราบ ในโอกาสแรก                  
เพ่ือดําเนินการต่อไป       
  ๔. ข้อเสนอ  เห็นควรดําเนินการดังนี้ 
   ๔.๑ กรุณารับทราบสรุปผลการดําเนินโครงการ ฯ ตามข้อ ๑ 
   ๔.๒ ให้ นขต.ทบ. ดําเนินการตามท่ีพิจารณาในข้อ ๓ 
   ๔.๓ ให้ นขต.ทบ. ตามข้อ ๒.๒ รายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการ ฯ รายงาน 
ทบ. (ผ่าน กพ.ทบ.) ในโอกาสแรก เพ่ือดําเนินการต่อไป       
   ๔.๔ สําเนาให้ นขต.ทบ. ทราบ เพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

  จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา  หากเห็นเป็นการสมควร  กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
ท้ังนี้ อยู่ในอํานาจของ ผบ.ทบ. 

 
 

                                 (ลงช่ือ)  พล.ท.  คธายุทธ์   เสาวคนธ ์
                  ( คธายุทธ์   เสาวคนธ ์) 
                 จก.กพ.ทบ. 

 

พ.ท...............................................ร่าง/ตรวจ.............มิ.ย. ๖๑ 
ส.ท.หญิง ศิริวรรณ นนท์ศิริ       พิมพ์/ทาน.............มิ.ย. ๖๑ 
พ.อ.......................................................ตรวจ.............มิ.ย. ๖๑  
พ.อ.......................................................ตรวจ.............มิ.ย. ๖๑ 
พ.อ.......................................................ตรวจ.............มิ.ย. ๖๑ 
พล.ต.....................................................ตรวจ.............มิ.ย. ๖๑ 
พล.ต.....................................................ตรวจ.............มิ.ย. ๖๑ 
 



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้

๑ สสน.บก.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 
สสน.บก.ทบ

นายทหารประทวน และ
พนักงานราชการ ที่มีรายได้
น้อย และมีความสนใจสร้าง
รายได้เสริม

๑๕ นาย ๑. ไม่ก่อหนี้เพิ่มจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ทําโครงการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพเสริม
๒. ติดตามผลการดําเนินการว่า
เกิดประโยชน์ได้จริงหรือไม่
๓. ติดตามผลการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

๑. ปลูกผักสวนครัวใช้พื้นที่
ว่างให้เกิดประโยชน์
๒. จัดกิจกรรมมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค

๑. ให้ครอบครัวกําลังพล
เปิดร้านขายอาหารอีสาน
ภายในพื้นที่พักอาศัย
๒. โครงการปลูกผัก รั้วกินดี
ให้กับกําลังพลที่พักอาศัย
๓. เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
๔. เลี้ยงปลานิล

๕ นาย ๑๐ นาย

หมายเหตุ
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกําลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย

ลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของหน่วย

หลักเกณฑ์การกําหนด
กลุ่มเป้าหมายของหน่วย

จํานวน
กลุ่มเป้าหมาย 

(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

อย่างต่อเนื่อง
๔. ติดตามดูแลความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๔. เลี้ยงปลานิล

๒ กพ.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน กพ.ทบ.

นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน 
ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ

๑๕๘ นาย ๑. โครงการบัญชีครัวเรือน ทํา
บัญชี รายรับ - รายจ่าย ทุกวัน
๒. โครงการอบรมกําลังพลที่ได้รับ
เงินสุทธิไม่ถึง ๑ ใน ๓
๓. โครงการดูแลครอบครัว
กําลังพลที่มีความต้องการพิเศษ 
ติดตามการดูแลในการช่วยเหลือ
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๑. รณรงค์การออม
๒. รณรงค์ให้กําลังพลนําของ
เหลือใช้กลับมาประยุกต์ใช้
๓. รณรงค์ให้ใช้รถสาธารณะ 
รถส่วนรวม
๔. สนับสนุนให้กําลังพลซื้อ
สินค้าราคาถูก ร้านค้า
สวัสดิการของหน่วยทหาร
๕. ร้านกาแฟ กพ.ทบ. ๕ บาท

๑. โครงการตลาดออนไลน์ 
กพ.ทบ. 
๒. ส่งเสริมอาชีพเสริมนอก
เวลาราชการ                 
๓. กาแฟสด ๕ บาท

๑๒๔ นาย ๓๔ นาย

๓ ขว.ทบ.
คณะกรรมการตรวจสอบ
การกู้เงินข้าราชการ 
ขว.ทบ.

ควบคุมการกู้เงินของ
ข้าราชการ ขว.ทบ. ให้
นําไปใช้ประโยชน์สูงสุด

๕๓๗ นาย กําหนดระเบียบกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวกับการกู้เงินของข้าราชการ 
ขว.ทบ. ตามชั้นเงินเดือนเพื่อให้
เหมาะสมกับการดํารงชีพใน
ปัจุจุบัน

นําเงินที่ได้จากการกู้เงินมา
ทําประโยชน์สูงสุด เช่น 
ประกอบอาชีพเสริมต่างๆ 
ชําระหนี้นอกระบบ ฯลฯ

นําเงินประกอบอาชีพเสริม 
ได้แก่ เปิดร้านคอมพิวเตอร์
 ชําระหนี้นอกระบบ ฯลฯ

- - กําลัง
ดําเนินการ



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๔ ยก.ทบ.

คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน ของ 
ยก.ทบ. และสมาคม
แม่บ้าน ยก.ทบ.

๑. กําลังพลที่เงินเดือน
คงเหลือต่ํากว่าเกณฑ์ 
๒. กําลังพลที่เข้าร่วมโครงการ
และส่งเสริมการสร้างรายได้
๓. กําลังพลที่บรรจุใหม่
๔. กําลังพลที่มีความสนใจ
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๕. กําลังพลและครอบครัว 

๕๘ นาย ๑. สร้างวินัยการดําเนินชีวิตไม่
ก่อหนี้สินเพิ่ม
๒. ส่งเสริมการสร้างโอกาส
การหารายได้เพิ่ม ลดรายจ่ายที่
ไม่จําเป็น
๓. สร้างภูมิคุ้มกันในการใช้เงิน 
การวางแผนการออม
๔. ให้ความรู้แนวทางการใช้

๑.  ให้กําลังพลมีส่วนร่วมใน
การผลิต น้ําหมักสมุนไพร, 
น้ํายาล้างจาน, ครีมอาบน้ํา 
และน้ํายาล้างผัก  เพื่อลด
รายจ่าย และ น้ําผลิตภัณฑ์
มาใช้จ่ายภายในครอบครัว
๒. สมาคมแม่บ้านทหารบกให้
เงินสงเคราะห์ ๖,๐๐๐ บาท/

๑. โครงการผลิตน้ําหมัก
สมุนไพร, น้ํายาล้างจาน, 
ครีมอาบน้ํา และน้ํายาล้าง
ผัก เพื่อยกระดับไปสู่การจัด
จําหน่าย เพื่อสร้างรายได้
ให้กับกําลังพลต่อไป
๒. โครงการของสมาคม
แม่บ้านทหารบก โดยให้

๕๘ นาย - 

๕. กําลังพลและครอบครัว 
ยก.ทบ.

๔. ให้ความรู้แนวทางการใช้
ขีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯ
๕. ผู้บังคับบัญชา ติดตามปัญหา
หนี้สินที่เกิดขึ้นเป็นรายบุคคล 
โดยพยายามให้ความช่วยเหลือ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม

เงินสงเคราะห์ ๖,๐๐๐ บาท/
ปี และเงินทุนยังชีพ ๕,๐๐๐ 
บาท/ปี
๒. สมาคมแม่บ้านทหารบก 
สาขา ยก.ทบ. มอบเงิน
สงเคราะห์เพื่อลดรายจ่าย
ให้แก่ครอบครัวบุตรที่มีความ
ต้องการพิเศษ ปีละ ๒ ครั้ง

แม่บ้านทหารบก โดยให้
ครอบครัว เสนอโครงการ
สร้างรายได้ เช่น ปลูกผัก
สวนครัว, ร้านขายของ, 
ขนมเบเกอรี่ เพื่อส่งเสริม
อาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว

๕ กบ.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของ
กําลังพล กบ.ทบ.

กําลังพล กบ.ทบ. ที่รายได้น้อย
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท/เดือน 
และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

๓๐ นาย ๑. ฝึกอาชีพให้แก่กําลังพล และ
บุตรหลาน กบ.ทบ.
๒. เผยแพร่ความรู้เรื่อง การทํา

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
กบ.ทบ.

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และอาชีพเสริม/ปลดหนี้สิน
 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

- -

กําลังพล กบ.ทบ. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ๒. เผยแพร่ความรู้เรื่อง การทํา
เบเกอรี่ และขนมไทย ให้แก่
กําลังพล กบ.ทบ.

 ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
(ฝึกอบรมทําเบอเกอรี่ และ
ขนมไทย)



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๖ กร.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของ
กําลังพล กร.ทบ.

๑. กําลังพลที่มีรายได้ไม่ถึง 
๑ ใน ๓ หรือไม่ถึง ๕,๐๐๐ 
บาท/เดือน และกําลังพลที่
บรรจุเข้ารับราชการใหม่

๕๑ นาย ๑. จัดทําบัญชีครัวเรือน
๒. จัดตั้งกองทุน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 เพื่อให้กู้ยืมไปชําระหนี้เงินกู้นอก
ระบบและบัตรเครดิต
๓. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นดูแลเอาใจใส่
๔. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นดูแลด้านสวัสดิการเพื่อลด

การอบรมให้ความรู้แก่
กําลังพลในเรื่องการวาง
แผนการออม และการบริหาร
การเงินส่วนบุคคล

- ๔๓ นาย ๘ นาย

ชั้นดูแลด้านสวัสดิการเพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายกําลังพล เช่น 
การมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค 
เป็นต้น

๗ สปช.ทบ. .
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของ
กําลังพล สปช.ทบ.

กําลังพลที่มีรายได้ไม่ถึง 
๕,๐๐๐/เดือน

๗ นาย ๑. ทําความเข้าใจปัญหาด้าน
การเงินของกําลังพล
๒. จัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน
๓. ให้คําแนะนําในการออมเงินทุก
เดือนเพื่อประโยชน์ในอนาคต
๔. จัดทําบัญชีครัวเรือน

อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา
โครงการ

อยู่ระหว่างดําเนินการจัดทํา
โครงการ

๗ นาย - 

๔. จัดทําบัญชีครัวเรือน
๕. จัดทําแผนปลดหนี้
๖. งดเงินกู้ทุกประเภท
๗. ส่งเสริมอาชีพให้กับกําลังพล
เพื่อเพิ่มรายได้นอกเวลาราชการ



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๘ สบ.ทบ.  
คณะกรรมการพิจารณา
การใช้จ่ายเงินกองทุน
สวัสดิการเพื่อการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน ฯ

กําลังพลนายทหารสัญญาบัตร,
 นายทหารประทวน, 
ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
ราชการ ที่รายได้เหลือไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๓ ของเงินเดือน

๔๐ นาย สบ.ทบ. ดูแลด้านสวัสดิการของ
กําลังพลที่เงินได้รายเดือน หลัก
หักหนี้แล้วเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 
๑ ใน ๓ ของเงินเดือน ให้
สามารถดํารงชีพภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันได้ตามอัตภาพ

๑. สบ.ทบ. มีนโยบายจัด
กิจกรรม สินค้าราคาถูก และ
สินค้ามือสอง เน้นช่วยเหลือ
กําลังพลกลุ่มเป้าหมาย ให้นํา
สินค้า เกษตรกร, อาหาร
เครื่องดื่มมาจําหน่ายได้ 
๒. จัดกิจกรรมตัดผมฟรีให้
กําลังพล สบ.ทบ. 

สบ.ทบ. อบรมอาชีพช่างตัด
ผมให้กับกําลังพล โดยเชิญ
วิทยากร ดร.สมศักดิ์ ชลาชล
 ผู้บริหารโรงเรียนเสริม
สวยชลาชล พร้อมทีมงาน 
แนะนําวิธีตัดผม และ
บริการตัดผมฟรี มีผู้เข้า
อบรมเป็นช่างตัดผม จํานวน

๔๐ นาย - 

กําลังพล สบ.ทบ. 
๓. จัดทันตกรรมเคลื่อนที่ 
ให้กับกําลังพลของหน่วย

อบรมเป็นช่างตัดผม จํานวน
 ๓๖ ราย  ผู้เข้ารับบริการ 
๙๘ นาย

๙ สห.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของ
กําลังพล สห.ทบ.

กําลังพลมีรายได้ไม่ถึง ๑ ใน ๓
 หรือต่ําว่า ๕,๐๐๐ บาท

๑ นาย กําหนดให้กําลังพลกลุ่มเป้าหมาย
จัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อให้
สามารถจัดการด้านการเงินได้
อย่างถูกต้องก่อให้เกิดวินัยทาง
การเงิน

- ให้กําลังพลที่มีปัญหาเรื่อง
หนี้สิน ประกอบอาชีพเสริม 
โดยหน่วยจัดสถานที่ให้ขาย
 อาหารประเภท ปิ้ง - ย่าง 

หลังเวลาราชการ

- ๑ นาย

๑๐ สก.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 

กําลังพลที่มีรายได้ไม่ถึง 
๕,๐๐๐/เดือน

๑๙๙ นาย ๑. จัดทําบัญชีครัวเรือน
๒. ป้องกันไม่ให้กําลังพลสร้างหนี้

๑. รณรงค์ให้กําลังพลและ
ครอบครัวประหยัดไฟฟ้า 

๑. การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้บริเวณบ้านพัก และ

๑๕๙ นาย ๔๐ นาย
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 
สก.ทบ.

๕,๐๐๐/เดือน ๒. ป้องกันไม่ให้กําลังพลสร้างหนี้
เพิ่มขึ้น
๓. กลุ่มเป้าหมายทําแผนการใช้
จ่ายเงินภายในความควบคุมของ
คณะกรรมการ ฯ
๔. คัดแยกประเภทหนี้ดี - หนี้ไม่ดี

ครอบครัวประหยัดไฟฟ้า 
และประปา
๒. สนับสนุนให้กําลังพลซื้อ
สินค้าราคาถูกที่ร้าน
สวัสดิการของหน่วย
๓. รณรงค์ให้กําลังพลใช้รถ
สาธารณะ รถส่วนรวม

กินได้บริเวณบ้านพัก และ
สํานักงาน
๒. อาชีพเสริม นอกการ
ปฏิบัติงาน
๓. จัดทําธนาคารขยะ
รีไซเคิล



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๔. ส่งเสริมให้กําลังพลปลูก
ผักสวนครัวรั้วกินได้บริเวณ
บ้านพัก และสํานักงาน
๕ รณรงค์ให้กําลังพลนําของ
เหลือใช้นํากลับมาใช้ใหม่
๖. จัดหาพื้นที่ตั้ง เพื่อให้
กําลังพลมาจําหน่ายสินค้า
๗. โครงการอาหารกลางวัน
๘. โครงการขยะรีไซเคิล

๔. โครงการสร้างผลิตภัณฑ์
จากงานฝีมือ
๕. โครงการสินค้ามือสอง
๖. โครงการเสริมความงาม
รับแต่งหน้า
๗. โครงการจําหน่ายเสื้อผ้า
แฟชั่น
๘. โครงการบริการซักอบรีด

๘. โครงการขยะรีไซเคิล

๑๑ จบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล จบ.

๑. กําลังพลมีรายได้ไม่ถึง ๑ ใน
 ๓ หรือต่ํากว่า ๕,๐๐๐ บาท/
เดือน
๒. กําลังพลที่บรรจุเข้ารับ
ราชการใหม่
๓. กําลังพลและครอบครัวที่
สนใจสร้างรายได้เสริม

๑๕ นาย ๑. จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน จบ. 
๒. สํารวจข้อมูลกําลังพลตาม
หลักเกณฑ์กําหนดกลุ่มเป้าหมาย
๓. สอบถามความสมัครใจเข้าร่วม
โครงการ
๔. จัดทําบัญชีครัวเรือน

๑. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
๒. มอบทุนการศึกษา
๓. โครงการช่วยเหลือ 
บิดา - มารดา ที่ทุพพลภาพ 

๑. ร้านกาแฟภายในหน่วย
๒. ร้านอาหาร
๓. รณรงค์การออม

- - 

๑๒ สตน.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 

๑. กําลังพลมีรายได้ไม่ถึง ๑ ใน
 ๓ หรือต่ําว่า ๕,๐๐๐ บาท/

๑๓ นาย ๑. โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
กําลังพล โดยร่วมกับการบูรณา

๑. มอบทุนการศึกษา 
๒. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 

๑. โครงการร้านสวัสดิการ 
(ร้านกาแฟ AIAO)

๑๓ นาย - 
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 
สตน.ทบ.

 ๓ หรือต่ําว่า ๕,๐๐๐ บาท/
เดือน
๒. กําลังพลที่เข้ารับราชการ
ใหม่
๓. กําลังพลและครอบครัวที่
สนใจสร้างรายได้เสริม

กําลังพล โดยร่วมกับการบูรณา
การงานด้านสวัสดิการของหน่วย
๒. ป้องกันไม่ให้กําลังพลสร้างหนี้
เพิ่มมากขึ้น
๓. ประเมินผลและรายงาน

๒. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 
๓. ปลูกผักปลอดสารพิษ
๔. ร้านสวัสดิการหน่วย 
(ร้านกาแฟ AIAO) 
๕. รณรงค์ให้กําลังพล
ประหยัดไฟฟ้าและน้ําปะปา
๖. จัดอาหารกลางวันให้
กําลังพลเป็นประจําทุกเดือน

(ร้านกาแฟ AIAO)
๒. โครงการปลูกผักปลอด
สารพิษ



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๑๓ สธน.ทบ.
- กําลังพลที่มีรายได้สุทธิไม่ถึง ๑

 ใน ๓ ของเงินเดือน หรือไม่ถึง
 ๕,๐๐๐ บาท/เดือน

- - - - - -

๑๔ กช.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 
กกส.กช.

๑. กําลังพลที่มีรายได้สุทธิไม่
ถึง ๑ ใน ๓ ของเงินเดือน 
หรือไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท/เดือน

๒ นาย ๑. หน่วยให้การสนับสนุนให้
กําลังพลกลุ่มเป้าหมายเข้าไปมี
ส่วนร่วมในโครงการลดรายจ่าย 

๑. โครงการส่งเสริมให้กําลัง
พลและครอบครัวปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้

๑. การต่อเติมบ้านพัก
๒. ระบบธุรกิจขายตรง
๓. ทําขนมปังจําหน่าย

๒ นาย -

กกส.กช. หรือไม่ถึง ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. กําลังพลที่บรรจุเข้ารับ
ราชการใหม่
๓. กําลังพลที่มีความสนใจ
สร้างรายได้เสริม

ส่วนร่วมในโครงการลดรายจ่าย 
โครงการสร้างอาชีพเสริมที่หน่วย
ดําเนินการอยู่แล้ว
๒. จัดทําข้อมูลกําลังพลที่มี
ปัญหาหนี้สิน
๓. ประนอมหนี้โดยการทยอย
จ่ายเงินต้นโดยไม่มีดอกเบี้ย
๔. กิจกรรมพบปะกําลังพลเพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหาไปพร้อมกัน
๕. จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการของ
หน่วยเพื่อลดต้นทุนให้กับกําลังพล
๖. กําหนดมาตราฐานควบคุม
ไม่ให้จํานวนกําลังพลที่มีปัญหา

สวนครัวรั้วกินได้
๒. สนับสนุนให้มีการ
ประกอบอาชีพเสริม
๓. จัดตั้งร้านอาหารสวัสดิการ
ของหน่วย
๔. ให้กําลังพลปลูกผุกสวน
ครัวบริเวณบ้านพัก
๕. รณรงค์ให้กําลังพล
ประหยัดน้ําไฟ และรายจ่ายที่
ไม่จําเป็น 
๖. ร้านอาหารกลางวันราคาถูก
๗. การทําดอกไม้จันทน์
๘. กิจกรรมมอบเครื่อง 

๓. ทําขนมปังจําหน่าย
๔. ขายเสื้อผ้าตามตลาดนัด
๕. การขายของชํา และขนม
๖. รับจ้างขับรถ
๗. ทําการเกษตรกรรม การ
เรียนรู้ไร่นาสวนผสม เช่น 
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
, การเพาะเห็ดหูหนู, ปลูก
ผักไฮโดรโปนิกส์, กล้วยหอม
, มะม่วง, พริก, กระชายดํา
 และ ชะอมไร้หนาม  
๘. การเลี้ยงสัตว์ เช่น การ
เลี้ยงไก่, เป็ดไข่ และเลี้ยงไม่ให้จํานวนกําลังพลที่มีปัญหา

หนี้สินเพิ่มขึ้น เพิ่มบทลงโทษ
๗. กําหนดมาตราฐานการออม
เงินให้กับกําลังพลที่บรรจุเข้ารับ
ราชการใหม่
๘. สนับสนุนให้กําลังพล
ปฏิบัติงานก่อสร้าง

๘. กิจกรรมมอบเครื่อง 
อุปโภค - บริโภค 
๙. ให้กําลังพลรับผิดชอบพื้นที่
เกษตรของหน่วยเพื่อนํา
ผลผลิตไปใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

เลี้ยงไก่, เป็ดไข่ และเลี้ยง
ปลาดุกในบ่อซีเมนต์
๙. การทําผลิตภัณฑ์จาก
การปลูกพืชผสมผสานเพื่อ
จําหน่าย
๑๐. โครงการรับจัดสวน 
และรับทําไม้ดอกไม้ประดับ



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๙. สนับสนุนเงินยืมสําหรับการ
ลงทุนอาชีพเสริมแก่กําลังพลและ
ครอบครัว
๑๐. จัดสรรทรัพยากรสําหรับ
กําลังพลและครอบครัวทํา
เกษตรกรรมภายในหน่วย

๑๐. จัดให้กําลังพลที่มี
รายได้น้อยออกไปปฏิบัติงาน
นอกหน่วย
๑๑. ให้นายสิบใหม่ทุกนาย
ฝากเงินเพื่อออมทรัพย์จํานวน
 ๑,๐๐๐ บาท ทุกเดือน
๑๒. สนับสนุนค่าของขวัญ
บุตรกําลังพล
๑๓. สนับสนุนทุนการศึกษา

๑๑. รับจ้างจัดโต๊ะจีนตาม
เทศกาลงานต่าง ๆ 
๑๒. การทําดอกไม้จันทน์
๑๓. ขายขนมไทย 
๑๔. ร้านอาหาร สมอ พลั่ว 
ขวาน เพื่อให้แม่บ้าน
กําลังพลขายอาหาร
๑๕. ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้านตัด
เย็บเครื่องแบบสนาม ๑๓. สนับสนุนทุนการศึกษา

บุตรกําลังพล
๑๔. อบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมความประหยัดอด
ออม และแนะนําช่องทาง
ขยายอาชีพเสริมรายได้
ประจําเดือน

เย็บเครื่องแบบสนาม 
๑๖. การรวมกลุ่มแม่บ้าน
ทําผลิตภัณฑ์อาหารและ
ขนม (น้ําพริก, ขนมเค้ก และ
บราวน์นี่) เพื่อจําหน่าย
๑๗. การรวมกลุ่มแม่บ้าน
ทําผลิตภัณฑ์สานตะกร้า
พลาสติก
๑๘. สนับสนุนให้กําลังพล
หารายได้ด้วยการสอนพิเศษ

๑๕ สส.  
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล สส.

กําลังพลมีรายได้ไม่ถึง ๑ ใน ๓
 หรือต่ําว่า ๕,๐๐๐ บาท/เดือน

๙๑ นาย ๑. คัดแยกกลุ่มเป้าหมาย
๒. สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อ

๑. จัดทําบัญชีครัวเรือน
๒. จัดสรรพื้นที่ว่างของหน่วย 

๑. โครงการดอกไม้ประดิษฐ์
๒. โครงการตัดเย็บกระเป๋า

๔๙ นาย ๔๒ นาย
ปัญหาหนี้สินกําลังพล สส.  หรือต่ําว่า ๕,๐๐๐ บาท/เดือน ๒. สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อ

เก็บข้อมูล
๓. อบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริหารการเงิน การจัดการหนี้สิน
๔. ส่งเสริมให้กําลังพลเข้าร่วม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
โครงการสร้างอาชีพเสริมของ สส. 
๕. ติดตามประเมินผล

๒. จัดสรรพื้นที่ว่างของหน่วย 
ให้ทําการค้าขาย
๓. โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับกําลังพล
๔. โครงการปลูกเมล่อน
๕. โครงการปลูกพืชผัก
สวนครัว

๒. โครงการตัดเย็บกระเป๋า
ผ้า
๓. โครงการจัดทําดอกไม้
ตกแต่งสถานที่
๔. โครงการเบเกอรี่ ขนมปัง
 และโดนัททอด
๕. โครงการขนมทองม้วน
และกล้วยฉาบ



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๑๖ ขส.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 
ขส.ทบ.

กําลังพลมีรายได้ไม่ถึง ๑ ใน ๓
 หรือต่ําว่า ๕,๐๐๐ บาท/เดือน

๓๐๔ นาย ๑. การประนอมหนี้
๒. การเจรจาเพื่อลดหนี้ที่ค้างชําระ

๑. การจัดทําบัญชีครัวเรือน
๒. ส่งเสริมให้กําลังพลใช้พื้นที่
ว่างของหน่วยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
๓. ส่งเสริมให้กําลังพลมีอาชีพ
เสริมตามถนัด
๔. ส่งเสริมครอบครัวของ
กําลังพลเพิ่มรายได้

๑. โครงการปลูกผักและโรง
เพาะเห็ด ขายส่งให้โรง
เลี้ยงทหาร
๒. โครงการร่วมกลุ่มจัดทํา
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย
๓. โครงการรวมกลุ่ม
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
๔. ร้านแบ่งปัน

๒๑๐ นาย ๙๔ นาย

กําลังพลเพิ่มรายได้ ๔. ร้านแบ่งปัน
๕. อาชีพเสริมอื่น ๆ

๑๗ สพ.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 
สพ.ทบ. และ 
นขต.สพ.ทบ.

กําลังพลที่มีรายได้สุทธิไม่ถึง ๑
 ใน ๓

๑,๐๕๓ นาย ๑. คัดแยกกลุ่มเป้าหมาย
๒. สร้างความเข้าใจให้รับทราบ
ถึงปัญหาทางการเงิน
๓. กลุ่มเป้าหมายร่วมแก้ปัญหา
จัดทําแผนปลดหนี้
๔. คณะกรรมการแก้ไข ฯ กํากับ
ดูแลปัญหาหนี้สิน
๕. ประเมินผล
๖. ให้กําลังพลใช้สอยอย่าง
ประหยัดรู้จักออมเงิน

๑. โครงการธนาคารรีไซเคิล
๒. จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการ 
๓. ส่งเสริมกําลังพลปลูกผัก
สวนครัว รั้วกินได้
๔. การมอบทุนการศึกษา
๕. โครงการช่วยเหลือบุตร คู่
สมรสที่มีความต้องการพิเศษ
๖. โครงการช่วยเหลือบิดา
มารดาที่ทุพพลภาพ
๗. เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่า

๑. ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
๒. รับจ้างเป็น รปภ. ตาม
บริษัทเอกชน
๓. งานคอมพิวเตอร์
๔. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า
๕. จัดสถานที่ให้กําลังพล
จัดจําหน่ายสินค้า
๖. โครงการธนาคารรีไซเคิล
๗. โครงการนําสินค้ามือสอง
ไปจําหน่าย

๘๑๔ นาย ๒๓๙ นาย

ประหยัดรู้จักออมเงิน
๗. ให้กําลังพลจัดทําบัญชี
ครัวเรือน

๗. เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่า
จัดการศพกําลังพลและ
ครอบครัว
๘. ร้านค้าหน้าหน่วย
๙. สอนพิเศษเสริมให้บุตร
หลานกําลังพล

ไปจําหน่าย
๘. ปลูกต้นมะนาวในวงบ่อ
ซีเมนต์เพื่อจําหน่าย
๙. โครงการปลูกกล้วย และ
ผักไฮโดรโปนิกส์
๑๐. โครงการเลี้ยงไก่, เป็ด, 
โค และหมู



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๑๐. รณรงค์ให้กําลังพล
เปลี่ยนพาหนะในการเดินทาง
ไปทํางาน 
๑๑. จัดให้มีการทําเศรษฐกิจ
พอเพียงในหน่วย เช่น          
 เพาะเห็ด, เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา
๑๒. สวัสดิการร้านกาแฟ
๑๓. ประหยัดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า และประปา

๑๑. ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชน ผลิตภัณฑ์ยาง
๑๒. โครงการสาธิตการทํา
สบู่ แชมพู และการร้อย
พวงมาลัยดอกไม้สด
๑๓. รับเหมาทาสี, เดิน
สายไฟ, และรับจ้างติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
๑๔. การขายอาหารตามสั่ง,ไฟฟ้า และประปา

๑๔. โครงการมะนาวยั่งยืน
๑๕. ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ
๑๖. โครงการอาหาร อิ่ม 
๑๐ บาท อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
๑๗. อาหารมังสวิรัติ

๑๔. การขายอาหารตามสั่ง,
 ไก่ย่าง ส้มตํา
๑๕. ตัวแทนจําหน่าย
เครื่องสําอางค์
๑๖. เปิดร้านกาแฟ
๑๗. เปิดร้านขายของชํา
๑๘. เปิดร้านหมูปิ้ง และ
ขายเฉาก๊วยทรงเครื่อง
๑๙. โครงการเผาถ่าน
๒๐. การรับจ้างปะยางรถ
๒๑. โครงการเพาะเห็ด

๑๘ พธ.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 
พธ.ทบ.

๑. กําลังพลมีรายได้ไม่ถึง ๑ ใน
 ๓ หรือต่ําว่า 
๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. กลุ่มที่มีปัญหาทางด้าน
การเงิน

๓๗๗ นาย ๑. คัดแยกกลุ่มเป้าหมาย, สร้าง
ความเข้าใจ, รับทราบปัญหา
ทางด้านการเงิน
๒. จัดทําแผนปลดหนี้รายบุคคล
๓. คณะกรรมการตรวจสอบบัญชี
รายรับ - รายจ่าย
๔. ให้กําลังพลจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย

๑. การลดละเลิกอบายมุข
๒. การจัดทําบัญชีครัวเรือน
๓. โครงการออมทรัพย์
๔. แนะนําตลาดสําหรับผู้ที่
ต้องการค้าขายนอกเวลา
ราชการ
๕. โครงการปลูกผักสวนครัว

๑. การอบรมทําดอกไม้
ประดิษฐ์
๒. การอบรมทําอาหารเพื่อ
ขาย และค้าขายขนม
อบแห้ง 
๓. อบรบให้ความรู้แนวทาง
เพื่อประกอบอาชีพเสริม

๑๒๓ นาย ๑๐ นาย



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๕. ลดละเลิกอบายมุข 
๖. ให้มีการฝากเงินเป็นประจําทุก
เดือน
๗. จัดทําแผนงานสวัสดิการ
ข้าราชการชั้นผู้น้อย
๘. จัดกําลังพลปฏิบัติงานพิเศษที่
ศาลาสุขใจ และปลูกผักสวนครัว
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๖. จัดกําลังพลปฏิบัติงาน
พิเศษที่ศาลาสุขใจ และปลูก
ผักสวนครัวตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
๗. หาแหล่งเงินกู้ในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา

๔. ขายสินค้าออนไลน์
๕. ขับรถจักรยานยนต์
รับจ้างนอกเวลาราชการ
๖. ทํากระเป๋างานฝีมือ
๗. โครงการปลูกผักสวนครัว
๘. ค้าขายตามตลาดนัด
๙. ขับรถตู้รับ - ส่งนักเรียน
๑๐. รวบรวมกระดาษเสีย ที่
ใช้ไม่ได้ขายเป็นของเก่าใช้ไม่ได้ขายเป็นของเก่า

๑๙ ยย.ทบ.
คณะกรรมการกลั่นกรอง
การกู้เงิน ยย.ทบ.

กําลังพลนายทหาร, 
นายทหารประทวน, 
ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
ราชการ ที่รายได้เหลือไม่ถึง ๑ 
ใน ๓ หรือเหลือไม่ถึง ๕,๐๐๐
บาท/เดือน

๘๒ นาย ๑. จัดทําบัญชีครัวเรือน
๒. ป้องกันไม่ให้กําลังพลสร้างหนี้
๓. กลุ่มเป้าหมายทําแผนการ
ใช้เงิน
๔. คัดแยกประเภทหนี้

๑. ส่งเสริมกําลังพลปลูกผัก
๒. รณรงค์ให้กําลังพล นําของ
เหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
๓. รณรงค์ให้กําลังพลคัดแยก
ขยะ

๑. อาชีพเสริม นอกจาก
งานประจํา
๒. จัดทําธนาคารขยะรีไซเคิล
๓. โครงการสินค้ามือสอง

๑๘ นาย ๖๔ นาย

๒๐ วศ.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน กําลังพล 
วศ.ทบ.

กําลังพลมีรายได้เหลือไม่ถึง ๑ 
ใน ๓ ของเงินเดือน

๕๑ นาย ๑. กําหนดกลุ่มเป้าหมาย
๒. ให้กลุ่มเป้าหมายจัดทําบัญชี
ครัวเรือน
๓. คณะกรรมการพิจารณาให้

๑. การใช้ที่ดินว่างเปล่าเพื่อ
การเกษตร 
๒. จัดการอบรบความรู้
อาชีพเสริม

๑. สนับสนุนกําลังพล
จําหน่ายสินค้าต่าง ๆ ใน
พื้นที่ที่หน่วยจัดขึ้น
(ตลาดนัด) เช่น สินค้าทาง

๑ นาย ๕๐ นาย

๓. คณะกรรมการพิจารณาให้
การช่วยเหลือปรับโครงสร้าง
หนี้สิน หรือพิจารณาให้กู้เพื่อไป
ชําระหนี้นอกระบบ
๔. สํารวจปัญหาของกําลังพล
อย่างเป็นรูปธรรม 

อาชีพเสริม
๓. จัดตลาดนัดในพื้นที่ 
ให้กําลังพลจําหน่ายสินค้า
ประกอบอาชีพเสริม

(ตลาดนัด) เช่น สินค้าทาง
การเกษตร, อาหาร ฯลฯ
๒. งานบริการ เช่น ขับรถ, 
จักรยานยนต์รับจ้าง , 
เย็บผ้า, และตัดผม เป็นต้น



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๕. กํากับดูแล ติดตามผล เร่งรัด
ให้กําลังพลแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
และการดํารงชีวิตของกําลังพล
พิจารณายื่นขอกู้เงินทุกประเภท
ของกําลังพลเพื่อมิให้เกินขีด
ความสามารถในการผ่อนชําระ

๒๑ กส.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน ของ กส.ทบ.

๑. กําลังพลที่มีรายได้เหลือ 
ไม่ถึง ๑ ใน ๓

๖๔๕ นาย ๑. สํารวจกลุ่มเป้าหมาย และ
คณะกรรมการจัดทําแผนปลดหนี้

๑. โครงการร้านค้าสวัสดิการ
๒. โครงการมอบทุนการศึกษา

๑. โครงการปลูกพืชผัก
สวนครัว รั้วกินได้

๕๑๕ นาย ๑๓๐ นาย
ปัญหาหนี้สิน ของ กส.ทบ. ไม่ถึง ๑ ใน ๓

๒. กําลังพลที่บรรจุเข้ารับ
ราชการใหม่
๓. กําลังพลหรือครอบครัวที่มี
ความสนใจสร้างรายได้

คณะกรรมการจัดทําแผนปลดหนี้
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ 
รายรับ - รายจ่าย (บัญชีครัวเรือน)
๓. คณะกรรมการทําการ
ประเมินผล

๒. โครงการมอบทุนการศึกษา
๓. โครงการตลาดนัดราคาถูก
๔. โครงการธนาคารขยะ
ทองคํารีไซเคิล
๕. โครงการดูแลครอบครัว
กําลังพลที่มีความต้องการ
พิเศษ
๖. โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

สวนครัว รั้วกินได้
๒. โครงการฝึกสุนัข, เลี้ยง
สุนัขเพื่อจําหน่าย
๓. โครงการเลี้ยงปลาดุก
๔. โครงการปลูกมะนาวใน
บ่อซีเมนต์
๕. โครงการปลูกชวนชม
เพื่อสวัสดิการชั้นผู้น้อย
๖. โครงการเก็บใบจามจุรี 
๗. หารายได้เสริมการค้า
ขาย และธุรกิจส่วนตัว

๒๒ ทภ.๑๒๒ ทภ.๑
คณะกรรมการแก้ไข 
ปัญหาหนี้สิน ของ
นขต.ทภ.๑

๑. กําลังพลของหน่วยที่มี
รายรับเงินเดือนเหลือไม่ถึง 
๑ ใน ๓ หรือรายได้ไม่ถึง 
๕,๐๐๐/เดือน
๒. กําลังพลที่บรรจุเข้ารับ
ราชการใหม่

๑,๒๐๒ นาย ๑. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
๒. แบ่งเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง โดย
พิจาณาจากหนี้สินเป็นหลัก
๓. ส่งเสริมการฝึกอาชีพหา
รายได้เสริม
๔. จัดพื้นที่ว่างในหน่วยใช้ทํา
เกษตรกรรม

๑. การทําเกษตรกรรม เช่น
 ปลูกผักออแกนิก, ผักไฮโดร
โปนิกส์ และเห็ดฮังการี่ 
๒. การทําปศุสัตว์ เช่น การ
ทําฟาร์มโคนม, เพาะเลี้ยง
สัตว์ปีก, เลี้ยงปลา และกบ

๑. จําหน่ายปลาส้ม
๒. จัดพื้นที่ว่างเปล่าทํา
เกษตรกรรม และปศุสัตว์
๓. กลุ่มปักเครื่องหมาย
๔. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
๕. กลุ่มเพาะพันธุ์ไม้ดอก 
ไม้ประดับ

๕๙๑ นาย ๑๔๐ นาย



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๓. กําลังพลและครอบครัวที่
สนใจสร้างรายได้เสริม

๕. จัดตั้งศูนย์วิสาหกิจชุมชน
เพื่อผลิตงานรายได้เสริมของ
กลุ่ม
๖. จัดทําบัญชีครัวเรือน
๗. ให้กําลังพลกู้เงินออมทรัพย์
ของหน่วย เป็นกรณีพิเศษ เพื่อ
ปลดหนี้นอกระบบ 
๘. พิจารณาเจ้าหน้าที่กิจการ
พิเศษ ที่มีค่าตอบแทนตาม

๓. การจัดตลาดนัด และ
ร้านค้าสวัสดิการชุมชน
๔. การจําหน่ายปลาส้ม 
๕. โครงการรับซื้อขยะ 
๖. ใช้จักรยานแทน
จักรยานยนต์ในการเดินทาง
๗. ประหยัดน้ํา และไฟฟ้า
๘. พิจารณากําลังพลกลุ่ม
เสี่ยงมาปฏิบัตหน้าที่ ครูฝึก

๖. การทําดอกไม้จันทน์
ของกลุ่มแม่บ้าน
๗. โครงการร่วมลงทุน
ร้านค้าสวัสดิการหน่วย 
เพื่อได้ผลกําไรจากร้านค้า
๘. โครงการเลี้ยงกบ และ
เลี้ยงปลาดุกในกระชัง
๙. โครงการเย็บผ้าบ่าวาโก้
๑๐. โครงการขับรถพิเศษ ที่มีค่าตอบแทนตาม

ความสามารถกําลังพล
๙. สร้างความเข้าใจให้ความรู้
และอบรมการใช้เงิน
๑๐. จัดลําดับการปลดหนี้ และ
เจรจาประนอมหนี้
๑๑. ให้คําแนะนําด้านการเงิน
และให้การกู้ยืมแบบกองทุน

เสี่ยงมาปฏิบัตหน้าที่ ครูฝึก
นักเรียนวิวัฒน์พลเมือง
๙. มอบเครื่องอุปโภค 
บริโภค ให้กําลังพล
๑๐. ขายหมูย่าง 
๑๑. สวัสดิการอาหาร
กลางวัน
๑๒. โครงการน้ําดื่มฟรี
๑๓. มอบทุนการศึกษา
๑๔. จัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
๑๕. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า

๑๐. โครงการขับรถ
รับจ้างนอกเวลา
๑๑. ร้านซักรีดผ้า
๑๒. ร้านขายเสื้อผ้า
๑๓. ธนาคารต้นไม้
๑๔. การเลี้ยงกุ้งสี 
(เคอร์ฟิช)
๑๕. โครงการสอนการ
เพาะกล้าไม้
๑๖. โครงการสอนทําขนม
๑๗. โครงการเกษตรกรรม
 บ้านดงทม๑๕. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า

๑๖. โครงการไร่แก้จน
 บ้านดงทม
๑๘. โครงการเกษตรกรรม

๑๗. สวัสดิการตัดผม
๑๘. สวัสดิการห้องกาแฟ
๑๙. ศูนย์การเรียนรู้
บ้านพักนายทหารประทวน

 บ้านแก้ง
๑๙. ศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหาร  และ
ศูนย์ศิลปาชีพ มทบ.๑๙



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๒๐. จําหน่ายลูกชิ้น
๒๑. กลุ่มร้อยพวงมาลัย
๒๒. กลุ่มค้าขายทาง
อินเตอร์เน็ต
๒๓. ลด ละ เลิกอบายมุข

๒๐. จําหน่ายลูกชิ้น
๒๑. กลุ่มร้อยพวงมาลัย
๒๒. สนับสนุนให้เป็น
วิทยากรซึ่งค่าตอบแทน

๒๓ ทภ.๓
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 

๑. คัดแยกกลุ่มที่มีเงินรายได้
ไม่ถึง ๑ ใน ๓ ให้เข้าร่วม

๑,๕๔๕ นาย ๑. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น
๒. จัดทําบัญชีครัวเรือน

๑. โครงการตามรอยเท้าพ่อ
"ผักสวนครัว รั้วกินได้"

๑. โครงการตามรอยเท้าพ่อ
"ผักสวนครัว รั้วกินได้"

๑,๑๙๕ นาย ๓๕๐ นาย  

ทภ.๓ และ นขต.ทภ.๓ โครงการ
๒. พิจารณาจากกําลังพลที่
เงินเดือน คงเหลือหลังจากหัก
หนี้สินแล้ว คงเหลือต่ํากว่า 
๕,๐๐๐ บาท
๓. กําลังพลที่บรรจุเข้ารับ
ราชการใหม่

๓. ส่งเสริมกําลังพลให้ประกอบ
อาชีพเสริม
๔.จําหน่ายสินค้าราคาถูก
๕. โครงการเพิ่มรายได้
๖. การปรับโครงสร้างหนี้
๗. จัดสรรพื้นที่ภายในหน่วยให้
กําลังพลประกอบอาชีพเสริม
๘. ให้คําปรึกษากําลังพลที่สนใจ 
การปลูกพืชผักสวนครัว และการ
เลี้ยงหมูหลุม

๒. โครงการร้านค้าสวัสดิการ 
กําลังพลชั้นผู้น้อย
๓. โครงการส่งเสริมให้
กําลังพลอาชีพเสริม
๔. กําหนดมาตราฐานในการ
ช่วยเหลือระยะสั้นและ
ระยะยาว 
๕. โครงการเลี้ยงกบในบ่อดิน,
 เลี้ยงโคนม, ปลานิล, เป็ดไข่, 
ไก่, หม่อนไหม และกุ้งก้ามแดง
๖. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า
๗. โครงการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินว่างเปล่า

๒. โครงการเลี้ยงปลา, เลี้ยง
เป็ด, ไก่ชน, หมูหลุม, แกะ, 
กระบือขุน, โคขุน, ห่าน
พันธุ์จีน, กุ้งก้ามแดง และ
ไหมเพื่อเพิ่มรายได้
๓. ช่วยเหลือกําลังพลให้มี
กิจการของตนเอง เช่น ร้าน
ตัดผม และร้านไก่ย่าง
๔. โครงการร้านค้าสวัสดิการ
๕. โครงการผลิตภัณฑ์
แม่บ้าน
๖. โครงการผลิตอิฐบล็อก
๗. โครงการผลิตโต๊ะไม้เทียมที่ดินว่างเปล่า

๘. โครงการร้านค้าชุมชน
๙. โครงการใช้จักรยานแทน
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
๑๐. ลดโปรโมชั่นโทรศัพท์
๑๑. ลด ละ เลิก อบายมุข
๑๒. โครงการตลาดนัด

๗. โครงการผลิตโต๊ะไม้เทียม
๘. โครงการธนาคารขยะ
๙. โครงการเกษตรกองพัน
๑๐. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า
๑๑. โครงการเพาะเห็ด
นางฟ้า, กุ่ยช่ายขาว และ 
ต้นอ่อนทานตะวัน



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๑๓. โครงการอาหารกลางวัน
ราคาถูก
๑๔. โครงการค่ายนี้มีรัก รู้จัก
พอเพียงตามรอยเท้าพ่อ
๑๕. โครงการตลาดสีเขียว
๑๖. โครงการปลูกนาข้าว
อินทรีย์
๑๗. จัดให้มีศูนย์เด็กเล็กขึ้น
ในค่าย เพื่อแบ่งเบาภาระใน

๑๒. โครงการซักรีด
๑๓. โปรแกรมคลินิกแก้จน
๑๔. โครงการพัฒนางาน
ด้านการศึกษา งานอาชีพ
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
๑๕. โครงการปุ๋ยหมักจาก
เศษวัชพืช และปุ๋ยอินทรีย์
๑๖. โครงการปลูกมะนาว 
และปลูกแก้วมังกรในค่าย เพื่อแบ่งเบาภาระใน

การเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน ของกําลังพล
๑๘. จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์
ให้กําลังพลกู้ยืมสําหรับเป็นค่า
เล่าเรียนบุตรโดยไม่เสีย
ดอกเบี้ย

และปลูกแก้วมังกร
๑๗. โครงการเลี้ยงไส้เดือน
๑๘. โครงการเพาะกล้า
พันธุ์พืช
๑๙. โครงการหางานให้คู่
สมรสหรือสมาชิกครอบครัว
๒๐. ขายของตลาดนัด
กาดนั่งยอง ฯ 
๒๑. โครงการพัฒนางาน
ด้านการศึกษา งานอาชีพ
ดอกไม้ประดิษฐ์

๒๔ ทภ.๔
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 
ทภ.๔ และ นขต.ทภ.๔

กําลังพลรับเงินเดือน ต่ํากว่า 
๕,๐๐๐ บาท

๔๒๙ นาย ๑. จัดทําโครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้
๒. จัดทําบัญชีครัวเรือน
๓. สร้างความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมาย

๑. โครงการเลี้ยงสัตว์ เช่น 
เลี้ยงปลาดุก, กบ, แพะ, ไก่, 
เป็ดไข่, โค, หมูหลุม, เลี้ยง
ด้วงสาคู และ ผึ้งโพรง

๑. โครงการปลูกปาล์มน้ํามัน
๒. โครงการธนาคารขยะ
๓. โครงแหนมเฮฮา
๔. โครงการผลิตภัณฑ์
แม่บ้าน

๑๕๑ นาย ๒๗๘ นาย



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๔. สร้างกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้
๕. ฝึกอาชีพให้แก่ครอบครัว
กําลังพล

๒. โครงการเกษตรผสมผสาน 
เช่น ปลูกผักกวางตุ้ง, ผักไฮ
โดโปรนิกส์, กล้วยน้ําว้า, 
กล้วยหอมทอง และ ปลูก
มะนาวในวงบ่อซีเมนต์
๓. โครงการปลูกปาล์มน้ํามัน
๔. โครงการอาหารกลางวัน
๕. โครงการธนาคารขยะ
๖. โครงแหนมเฮฮา

๕. โครงการแปรรูปไข่เค็ม
๖. สร้างอาชีพเสริมทําขนม
ต่างๆ ส่งร้านค้าสวัสดิการ 
๗. โครงการทําปุ๋ยหมัก
๘. สวนยางพาราเพื่อ
สวัสดิการ
๙. โครงการเลี้ยงปลากินพืช
๑๐.โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
๑๑. โครงการล้างอัดฉีด๖. โครงแหนมเฮฮา

๗. โครงการผลิตภัณฑ์แม่บ้าน
๘. โครงการแปรรูปไข่เค็ม
๙.  สร้างอาชีพเสริมทําขนม
ต่างๆ ส่งร้านค้าสวัสดิการ 
๑๐. โครงการทําปุ๋ยหมัก
๑๑. สวนยางพาราสวัสดิการ

๑๑. โครงการล้างอัดฉีด
๑๒. โครงการน้ําดื่ม

๑๒. โครงการสวัสดิการ
กองร้อย
๑๓. โครงการเลี้ยงปลากินพืช
๑๔. โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
๑๕. โครงการล้างอัดฉีด
๑๖. โครงการมอบทุนศึกษา
๑๗. โครงการมอบเงิน
ช่วยเหลือพิเศษให้กับกําลัง
พลที่เสียชีวิต
๑๘. โครงการน้ําดื่ม
๑๙. โครงการท่องเที่ยว กีฬา



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๒๕ นสศ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 
นสศ.

๑. กําลังพลมีรายได้เหลือไม่ถึง
 ๑ ใน ๓ หรือ ๕,๐๐๐ บาท
๒. กําลังพลบรรจุใหม่
๓. กําลังพลที่มีความประสงค์
เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สิน

๔๑๙ นาย ๑. ให้กําลังพลจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเป็นรายบุคคล
๒. การประนอมหนี้
๓. ส่งเสริมให้กําลังพลประกอบ
อาชีพเสริม 
๔. การใช้แนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียบในการดําเนินชีวิต

๑. ปลูกผักสวนครัวเลี้ยงปลา
ในพื้นที่หน่วย
๒. โครงการสวัสดิการอาหาร
กลางวัน

๑. โครงการขยะทองคํา
๒. ปลูกผักสวนครัว และ
เลี้ยงปลาในพื้นที่หน่วย 
เพื่อจําหน่ายในราคาที่ถูก 
๓. ขายของที่ตลาดนัด
๔. การตัดเย็บเสื้อผ้า
๕. การเลี้ยงไก่บ้าน
๖. การขายอาหารตามสั่ง

๑๓๕ นาย ๒๘๔ นาย

๖. การขายอาหารตามสั่ง
๗. การปักดิ้นทอง
๘. ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
๙. โครงการเลี้ยงปลา, 
เลี้ยงกบ

๒๖ ศบบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน กําลังพล
ของ ศบบ.

๑. กําลังพลมีรายได้ไม่ถึง ๑ ใน
 ๓ หรือต่ําว่า ๕,๐๐๐ บาท/
เดือน
๒. กําลังพลบรรจุใหม่
๓. กําลังพลและครอบครัวที่
สนใจสร้างรายได้เสริม

๑๓๗ นาย ๑. รีไฟแนนซ์ (ปรับโครงสร้างหนี้)
๒. เจรจาประนอมหนี้ 
(กรณีมีหนี้นอกระบบ)
๓. จัดทําบัญชีครัวเรือนด้วยตัวเอง
๔. หน่วยได้นําโครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน ที่มีให้กําลังพลร่วม
อยู่แล้ว

๑. รณรงค์ให้กําลังพลหันมา
ใช้จักรยานในการเดินทางมา
ทํางาน
๒. รณรงค์ให้กําลังพลใช้ไฟฟ้า
,น้ําประปาอย่างประหยัด
๓. โครงการขายขยะ เพิ่ม
รายได้ 

๑. โครงการเพาะเห็ดเพื่อ
จําหน่าย
๒. โครงการเลี้ยงกบ, ปลา
ดุก, เพื่อจําหน่าย
๓. โครงการไข่เค็มใบเตย
เพื่อจําหน่าย
๔. โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ไข่

๒๕ นาย ๑๑๒ นาย

อยู่แล้ว
๕. คณะกรรมการของหน่วย
กํากับดูแลในภาพรวม

รายได้ 
๔. ส่งเสริมให้กําลังพลปลูก
พืชผักสวนครัว โดยหน่วย
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
๕. โครงการเพาะเห็ดไว้
รับประทานเอง

๔. โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ไข่
เป็ดเพื่อจําหน่าย
๕. โครงการขายเสื้อผ้า
ตลาดนัด
๖. โครงการปลูกผักไร้ดิน
เพื่อจําหน่าย



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๖. โครงการเลี้ยงไก่ และเป็ด
ไข่ไว้รับประทานเอง
๗. โครงการเลี้ยงปลาดุก ไว้
รับประทานเอง

๗. โครงการแปรรูปกล้วย
เพื่อจําหน่าย
๘. โครงการแปรรูปไข่เค็ม
เป็นไข่เป็ดเพื่อจําหน่าย
๙. โครงการจัดทํา
เฟอร์นิเจอร์ไม้จากไม้พาเลต
 เพื่อจําหน่าย

๒๗ นปอ.
คณะกรรมการแก้ไข 
ปัญหาหนี้สินของ นปอ.

กําลังพลที่มีรายได้ ไม่ถึง 
๑ ใน ๓ ของเงินเดือน 
และกําลังพลที่มีรายได้ไม่ถึง 
๕,๐๐๐ บาท/เดือน

๗๙๙ นาย ๑. ให้ความรู้ทางด้านการใช้จ่าย
แก่กําลังพลในหน่วย
๒. จัดทําบัญชีครัวเรือน
๓. จัดแนวทางการออมลด
รายจ่ายที่จําเป็น
๔. ให้คําปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้
๕. ให้กําลังพลประกอบอาชีพ
เสริมนอกเวลาราชการ
๖. จัดลําดับการปลดหนี้ และ
ปลดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูง
๗. การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

๑. สวัสดิการอาหารกลางวัน
๒. สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร
๓. สวัสดิการอาชีพเสริม
๔. สวัสดิการร้านค้าประจํา
หน่วย
๕. โครงการผลิตภัณฑ์แม่บ้าน
๖. สวัสดิการกองทุนปลอด
ดอกเบี้ย
๗. เปิดร้านกาแฟ
๘. สวัสดิการเงินสํารองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
๙. โครงการปลูกผักสวนครัว 
อาทิ เช่น ผักบุ้ง, ผักคะน้า, 

๑. โครงการขับ
รถจักรยานยนต์ รถแท๊กซี่ 
และตู้รับ - ส่งนักเรียน 
รับจ้าง
๒. โครงการขยะมีค่า 
๓. โครงการร้านขนมปัง
๔. โครงการร้านกาแฟ
๕. รับเหมาก่อสร้าง
๖. การจัดทําสินค้าแปรรูป
เช่น  กล้วยฉาบ, กล้วยตาก,
 ขนมลูกชุบ, น้ําพริกเผา 
เป็นต้น
๗. โครงการเย็บถุงผ้าลด

๗๐๑ นาย ๙๘ นาย

ชีวิตประจําวัน 
๘. จัดหาตลาดให้กําลังพลเพื่อ
ประกอบอาชีพค้าขาย
๙. ให้ลด ละ เลิก อบายมุข

อาทิ เช่น ผักบุ้ง, ผักคะน้า, 
ผักกวางตุ้ง, เพาะเห็ด เป็นต้น
๑๐. โครงการทําริบบิ้นของ
กลุ่มแม่บ้าน
๑๑. โครงการเลี้ยงสัตว์ เช่น 
เลี้ยงปลาดุก, เลี้ยงกบ, เลี้ยง
กุ้งก้ามแดง เป็นต้น

๗. โครงการเย็บถุงผ้าลด
โรคร้อน, ตัดเย็บชุดยูนิฟอร์ม
๘. โครงการบ่อเลี้ยงกุ้ง
๙. โครงการขายรองเท้า
๑๐. เปิดแผงเช่าพระ
๑๑. โครงการอู่ซ่อมรถ
๑๒. โครงการทําร้านไวนิล
๑๓. โครงการรับจัดดอกไม้



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๑๒. โครงการผักกาดดอง
แปรรูป
๑๓. โครงการซ่อมรถ ซ่อม
เครื่องปรับอากาศ
๑๔. โครงการลดละเลิก 
อบายมุขเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่
จําเป็น 
๑๕. โครงการทําสวนปาล์ม

๑๔. โครงการทําร้าน
ข้าวต้มมัด, ข้าวนึ่ง
๑๕. โครงการเลี้ยงสัตว์ เช่น
 เลี้ยงกบ, ปลาดุก, ปลาช่อน
, ปลาหมอเทศ, ไก่พื้นบ้าน 
เป็นต้น 
๑๖. โครงการไม้กวาด
ทางมะพร้าว และไม้กวาด
ดอกหญ้าดอกหญ้า
๑๗. โครงการพับกล่อง
กระดาษ
๑๘. โครงการทําน้ํายาล้าง
จาน และทําปุ๋ยชีวภาพ EM
๑๙. โครงการปลูกต้นอ่อน
ทานตะวัน 
๒๐. ตลาดขายสินค้ามือสอง

๒๘ พล.ม.๒ รอ.
คณะกรรมการแก้ไข 
ปัญหาหนี้สิน ของ
พล.ม.๒ รอ.

๑. ผู้ได้รับเงินเดือน ต่ํากว่า ๑ 
ใน ๓ ของเงินเดือน
๒. ผู้ได้รับเงินเดือนน้อยกว่า 

๓๕๑ นาย ๑. กลุ่มเป้าหมาย ให้ทําบัญชี
ครัวเรือน
๒. ส่งเสริมให้กําลังพลประกอบ

๑. โครงการปลูกผัก 
ไฮโดรโปนิกส์
๒. ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง

๑. โครงการตลาดนัด สินค้า
ราคาถูก
๒. การตัดเย็บผ้าโหล

๒๘๐ นาย ๗๒ นาย

พล.ม.๒ รอ. ๒. ผู้ได้รับเงินเดือนน้อยกว่า 
๕,๐๐๐ บาท
๓. กําลังพลบรรจุใหม่

๒. ส่งเสริมให้กําลังพลประกอบ
อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ
๓. จัดทําบัญชีครัวเรือน
๔. สร้างความรู้ความเข้าใจ 
อบรมการใช้เงิน

๒. ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
๓. โครงการปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้
๔. โครงการเพาะเลี้ยงปลาดุก
๕. โครงการอาหารกลางวัน
ราคาถูก

๒. การตัดเย็บผ้าโหล
๓. โครงการเลี้ยงสัตว์ เช่น 
เลี้ยงไก่, เป็ดพันธุ์ไข่, ปลา
ทับทิมในบ่อดิน และปลานิล
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หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๕. ให้คําแนะนําการเปลี่ยนแหล่ง
เงินกู้เพื่อลดภาระดอกเบี้ย
๖. ส่งเสริมให้กําลังพลดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๖. จําหน่ายสินค้าราคาถูก
๗. การจัดรถ รับ - ส่ง 
บุตรหลาน
๘. การมอบทุนการศึกษา
๙. การแจกสิ่งของอุปโภค/
บริโภค
๑๐. จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ
ของหน่วย เช่น ร้านตัดผม, 
ร้านซักรีด และร้านขายอาหาร

๔. การปลูกผักเพิ่มรายได้ 
เช่น ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์, 
เพาะเห็ดขอน, การปลูก
มะนาวในบ่อซีเมนต์, ปลูก
ต้นอ่อนทานตะวัน, ปลูก
ดอกดาวเรือง และ
ปลูกเมล่อนปลอดสารพิษ
๕. จําหน่ายขนมปัง
๖. จําหน่ายข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านซักรีด และร้านขายอาหาร

๑๑. ส่งเสริมอาชีพแม่บ้าน
๑๒. ส่งเสริมให้กําลังพลปั่น
จักรยานไปทํางานทุกวันพุธ

๖. จําหน่ายข้าวเหนียวหมูปิ้ง
๗. การซ่อมรถยนต์
๘. การจัดครูสอนขี่ม้า
๙. โครงการธนาคารขยะ
๑๐. อบรมการทําน้ําผลไม้
ให้กับแม่บ้านของกําลังพล
๑๑. โครงการรับซัก - รีด
๑๒. ปลูกหญ้าแพงโกล่า
๑๓. โครงการวิสาหกิจ
ชุมชนไผ่ตงลืมแล้ง
๑๔. กระเป๋าปอป่าน
ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน 
๑๕. โครงการร้านซ่อม๑๕. โครงการร้านซ่อม
เครื่องยนต์เล็ก

๒๙ พล.ป.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน กําลังพล 
พล.ป

รายได้ต่ํากว่า ๕๐๐๐ บาท/
เดือน

๔๑๔ นาย ๑. กําลังพลให้เวลาว่างปลูกผัก
สวนครัวเพื่อลดรายจ่าย
๒. โครงการขยะรีไซเคิล
๓. โครงการตลาดนัดสินค้ามือสอง

๑. ให้กําลังพลให้เวลาว่าง
ปลูกผักสวนครัวเพื่อลด
รายจ่าย

๑. การอบรมการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน
๒. กําลังพลทํากิจกรรม
หลุมพอเพียง ฯ

๑๑๗ นาย ๓๓ นาย



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๔. โครงการหลุมพอเพียงทํา
เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ ฯ
๕. การประนอมหนี้เพื่อนําหนี้สิน
นอกระบบเข้าสู่ระบบ
๖. ปลูกมะนาวด้วยปุ๋ยชีวภาพ
๗. โครงการปลูกกล้วยหอมทอง
๘. โครงการปลูกผักสวนครัว 
๙. โครงการเลี้ยงปลา

๒. ให้กําลังพลนําขยะ
ครัวเรือนมาขาย
๓. ให้กําลังพลนําสินค้ามือ
สองมาขาย
๔. ให้ความรู้กําลังพลในการ
เพาะปลูกหลุมพอเพียง
๕. หารายได้เสริมนอกเวลา
ราชการ เช่น ขายสินค้าตาม
ตลาดนัด ขับรถจักรยานยนต์

๓. กําลังพลเข้าร่วม
โครงการตลาดนัดมือสอง
๔. โครงการทําสบู่สมุนไพร
๕. ส่งเสริมกําลังพลเข้าร่วม
การอบรมนวดแผนไทย
๖. ส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การฝึกอบรมเทคโนโลยี 
การแปรรูปเห็ด 
๗. ทําการขยายผลการ๙. โครงการเลี้ยงปลา

๑๐. ทําขนมครองแครง
๑๑. โครงการประหยัดไฟฟ้า
ปะปา และใช้รถจักรยานแทนการ
ใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง
๑๒. การอบรมวินัยการใช้เงิน 
และอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน

ตลาดนัด ขับรถจักรยานยนต์
รับจ้าง

๗. ทําการขยายผลการ
อบรมการทําขนมขบเคี้ยว 
ให้กับกําลังพล แม่บ้าน 
และผู้ที่สนใจ

๓๐ ขกท.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล 
ขกท.

๑. กลุ่มที่มีรายได้ไม่ถึง ๑ ใน ๓
  - กลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 
๕,๐๐๐ บาท แต่มีรายได้เสริม
  - กลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 

๑๖๗ นาย ๑. จัดทําบัญชีครัวเรือน
๒. สํารวจภาระหนี้สิน
๓. ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม

๑. โครงการอาหารกลางวัน
๒. โครงการชุบเครื่องหมาย
๓. โครงการน้ําดื่มของหน่วย 
ขกท.

๑. ค้าขายในพื้นที่หน่วยโดย
ไม่เก็บรายได้
๒. แม่บ้านมีรายได้สามารถ
ช่วยเหลือครอบครัวได้

๑๖๗ นาย -

  - กลุ่มที่มีรายได้ต่ํากว่า 
๕,๐๐๐ บาทเมื่อรวมรายได้
เสริม 
๒. กลุ่มกําลังพลที่บรรจุใหม่
๓. กําลังพลและครอบครัวที่
สนใจสร้างรายได้เสริม

เหมาะสม
๔. วางแผนแก้ไขปัญหาหนี้สิน
๕. ดําเนินการร่วมกันอย่างเป็น
รูปธรรมสร้างอุปนิสัยทางการเงิน
๖. ติดตามประเมินผล
กลุ่มเป้าหมาย

ขกท.
๔. โครงการมอบทุนการศึกษา
 บุตรกําลังพลของหน่วย ขกท.
๕. ปลูกผักสวนครัวเพาะเห็ด, 
เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่

ช่วยเหลือครอบครัวได้
๓. รับจ้างซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพัก
ของหน่วย
๔. พัฒนาฝีมือแรงงาน
แม่บ้าน. ได้แก่การทํา        
 ขนมจีบ,ปั้นสิบ, ซาลาเปา,
 ครองแครง



แก้ไขปัญหาได้ แก้ไขปัญหาไม่ได้
หมายเหตุลําดับ หน่วย ชื่อคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินของหน่วย
หลักเกณฑ์การกําหนด

กลุ่มเป้าหมายของหน่วย
จํานวน

กลุ่มเป้าหมาย 
(นาย) ของหน่วย

รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน
กําลังพลของหน่วย

โครงการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ที่กําลังพลมีส่วนร่วม

โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อ
สร้างศักยภาพของ

กลุ่มเป้าหมาย

จํานวนเป้าหมายที่แก้ไขปัญหา
หนี้สินได้ (นาย)

๓๑ ศซบ.ทบ.
คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินกําลังพล
ศซบ.ทบ.

๑. กลุ่มมีรายได้ไม่ถึง ๑ ใน ๓ 
๒. กลุ่มมีรายได้ต่ํากว่า ๕๐๐๐
 บาท/เดือน

๒๑ นาย กองทุน ศซบ.ทบ. เปิดบริการเงินกู้
๑. นําเงินไปปิดสถาบันเงิน และ
ให้กู้โดยไม่คิดดอกเบี้ย
๒. ให้กําลังพล ศซบ.ทบ. กู้ใน
อัตราร้อยละ ๓

การคัดแยกขยะ และจําหน่าย
ขยะรีไซเคิล

๑. การจําหน่ายกาแฟ
๒. การจําหน่ายขนมเพื่อใช้
เป็นอาหารว่างสําหรับการ
ประชุม

๑๒ นาย ๙ นาย

                      ตรวจถูกต้อง
                            (ลงชื่อ) พ.ท. วิณัฐ  ทะรักษา

  ( วิณัฐ  ทะรักษา )
      ๖  มิ.ย. ๖๑


