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งานวิจยัฉบบันีมีจุดประสงคเ์พือศึกษากระบวนการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน

และนาํเสนอรูปแบบการจดัสวสัดิการของกองทุนสวสัดิการชุมชน เพือหาแนวทางพฒันาการ

บริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนอย่างยงัยืนในพืนทีอาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ การ

ศึกษาวิจยัในครังนีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจยัทีใชใ้นการศึกษาครังนีใชเ้ครืองมือ

ในการวิจยั ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)เพือหาจุดสาํคญั ควบคู่ไปกบัการสงัเกต

แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในทุกขนัตอนและกระบวนการกลุ่ม กระบวนการทาํงาน 

ตลอดจนการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพือหาขอ้สรุปในประเด็นการอภิปราย โดยมีกลุ่ม

ตวัอยา่งในการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ กองทุนสวสัดิการชุมชนในพืนทีอาํเภอสันป่าตอง 3 กองทุน โดย

กาํหนดคุณสมบติัของกองทุนไว ้3 ประการ คือ 1) เป็นกองทุนทีมีสมาชิกมากกว่า 1,000 คนขึนไป 

2) เป็นกองทุนทีมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 1 ลา้นบาท 3) เป็นกองทุนทีดาํเนินการมาแลว้ไม่น้อย

กว่า 3 ปี เพือจาํกดัสภาพแวดลอ้มใหใ้กลเ้คียงกนัมากทีสุด โดยเก็บขอ้มลูครอบคลุมประเด็นหลกัคือ 

1) การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน 2) รูปแบบการจดัสวสัดิการของกองทุนสวสัดิกานชุม

ชน และ 3) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างทีเกียวขอ้งกบักองทุนสวสัดิการชุมชน จากนันนาํไป

วิเคราะห์ขอ้มลู การวิเคราะห์ขอ้มลูจึงใชก้ารพรรณนาความ (Descriptive)ควบคู่กบัการตีความสร้าง

ขอ้สรุปแบบอุปนยั (Induction) จากขอ้มลูการสมัภาษณ์ประกอบกบัเอกสารอืน  ๆ(Document Analysis)เพือ

ความเป็นระบบ เนน้สภาพวตัถุวิสยั และอา้งอิงกรอบแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งควบคู่

บริบท (Context)จากการลงภาคสนาม (Field Study) และถ่ายทอดผลการศึกษาดว้ยการพรรณนาใน

ลกัษณะความเรียง เพือใหเ้กิดความชดัเจนในงานเชิงคุณภาพผลการวิจยัพบว่าใน 



  (4) 

ประเด็นที 1 การบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนนนัเป็นการต่อยอดโครงการจากโครงการ

ดูแลผูสู้งอายุของกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยใ์นขณะนัน ให้กลายมาเป็น

กองทุนสวสัดิการชุมชนมีการเก็บเงินออมทรัพยว์นัละ 1 บาทเดือนละ 30 บาทต่อคน โดยบงัใช้

ระเบียบบริหารกองทุนจากกระทรวง มีคณะกรรมการกองทุนทีมีวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 

2 ปี มีการจัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนในลกัษณะ 80:20 แบ่งเป็นเงินจัดสวสัดิการและ

บริหารงาน 80เปอร์เซนตแ์ละเก็บไวเ้ป็นเงินทุนสาํรองอีก 20เปอร์เซนต ์

ประเด็นที 2 รูปแบบการจดัสวสัดิการของกองทุนสวสัดิการชุมชน จากการศึกษาพบว่า

รูปแบบทีกองทุนสวสัดิการชุมชนใชใ้นปัจจุบนัรูปแบบการจดัสวสัดิการองคก์รชุมชนร่วมทุน ผ่าน

การสนบัสนุนเงินงบประมาณจากภาครัฐบางส่วนและจดัเก็บจากสมาชิกบางส่วน โดยสามารถแบ่ง

การจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกกองทุนได ้4 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ การเกิด การศึกษา เจ็บป่วย เสียชีวิต 

ประเด็นที 3 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆทีเกียวขอ้งกบักองทุนสวสัดิการชุมชน ผล

การศึกษาพบว่า มี 2 ส่วนคือหน่วยงานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยท์งัในระดบัจงัหวดั

และหน่วยงานย่อยอย่าง สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) ทีเขา้มาสนับสนุนในเรืองขององค์

ความรู้ การจดัการ และงบประมาณ และอีกหน่วยงานคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในพืนทีซึง

ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณรายปีใหแ้ก่กองทุน ซึงกองทุนสวสัดิการชุมชนจะตอ้งรายงานผลการ

ปฏิบติังานใหห้น่วยงานดงักล่าวทราบเป็นระยะ 

ขอ้เสนอแนะต่อกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 1) กองทุนสวสัดิการชุมชนจะตอ้งมีการบูรณาการกบัทุนทางสงัคม ทุนการเงินอืน 

ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการยกระดบัสวสัดิการชุมชน 

 2) กองทุนสวสัดิการชุมชนตอ้งมีการจดัทาํแผนพฒันาในทุกมิติของการบริหาร

จดัการกองทุน เช่น แผนการเพิมเติมสมาชิก แผนในการจดัหารายได ้แผนในการพฒันาการจ่าย

สวสัดิการใหก้บัสมาชิก และแผนการเติบโตไปสู่องคก์รชุมชนรูปแบบอืนในอนาคต  

 3) เสริมสร้างใหก้องทุนสวสัดิการชุมชนกลายเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ในเรือง

ของการออม การจดัสวสัดิการสงัคม  

 4) บูรณาการองคค์วามรู้ ความร่วมมือกบักองทุนสวสัดิการชุมชนอืนๆ ตลอดจน

การแลกเปลียนบุคลากร  

 5) เสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ใหเ้ขา้มาบริหารงานกองทุน และสร้างระบบสารสนเทศ

ทีเป็นมาตรฐาน 
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This research aims to study the management process of community welfare fund and to 

present the form of community welfare fund management to provide guidelines for the 

development of sustainable community welfare fund management in San Pa Tong, Chiang Mai. 

The research in this study is a qualitative research. The research methodology used in this study 

using the research tools including in-depth interview to find the key points along with the 

participant observation in every stage and group process, work process and focus group to find 

the conclusion in the discussion points. The respondents in this study include 3 community 

welfare funds in San Pa Tong. The fund qualifications include 1) Funds with the membership of 

more than 1,000 people, 2) Funds with the working capital of more than 1 million baht, 3) Funds 

that have operated for at least 3 years. These qualifications are to limit the funds that have the 

most similar conditions. The data covers the main issues including 1) The community welfare 

fund management, 2) The form of community welfare fund management and 3) The participation 

of departments concerned with community welfare fund. The data will be analyzed using 

descriptive analysis along with induction from interviews and document analysis for the 

appropriate process focusing on objective conditions. And the analysis refers to the theory 

conception and related research along with the context from field study. The study will be 

communicated by descriptive in the form of essay to make it apparent for the qualitative research. 

The result reveals that  



  (6) 

Point 1 : The community welfare fund management is the project built on the Elder Care 

project of the Ministry of Social Care and Human Security at the time and became the community 

welfare fund. The fund collects savings for 1 baht per day or 30 baht per month per person. The 

fund uses the management regulations from the ministry. There is fund committee having the 

term of position of 2 years. The budget allocation of the fund is 80:20 allocated into welfare fund 

and management fee by 80 percent and kept as the capital reserve by 20 percent.  

Point 2 : The form of community welfare fund management from the study finds that the 

form that the community welfare fund uses nowadays is in the form of community welfare 

partners through partly budgeting support from the government and partly collecting from 

members. The welfare is allocated for the fund’s members in 4 main types including for birth, 

education, illness and death. 

Point 3 : The participation of departments concerned with community welfare fund from 

the result finds that there are 2 departments including the Department of Social Development and 

Human Security, provincially, and an agency such as the Community Organizations Development 

Institute (CODI.) who supports in knowledge, management and budget. Another department is 

the local government who support annual budget to the fund. The community welfare fund has to 

report their performance to the departments from time to time.  

Suggestions to the community welfare fund. 

 1) The community welfare fund has to be integrated with social capital and other 

financial capital to take part in enhancing the community welfare. 

 2) The community welfare fund has to have development plan in all dimensions 

of fund management such as member addition plan, income providing plan, welfare payment plan 

for the members and growing plan to community in other ways in the future.  

 3) To strengthen the community welfare fund to become the learning center of 

community in the terms of savings and social welfare. 

 4) The integration of knowledge, cooperation with other community welfare 

funds as well as personnel exchange. 

 5) To strengthen the new generation of human resources to manage the fund 

operation and to establish a standardized information system. 
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บทที 1 

 

บทนํา 

1.1 ทีมาและความสําคญั 

 

ปัจจุบนัการบริหารทางสงัคมไดมี้ความตระหนกัถึงการบริหารจดัการทีประชาชนสามารถ

พึงพาตนเองไดใ้นระยะยาว โดยระบบสวสัดิการสมยัใหม่ในประเทศไทยเริมขึนในรัชสมยัของ

รัชกาลที 5 ทีตอ้งการปฏิรูปการปกครองและสงัคมใหท้นัสมยัดว้ยการพฒันาศกัยภาพของประชากร

โดยในระยะแรกเป็นการเนน้การสงเคราะห์เฉพาะกลุ่มทีดอ้ยโอกาส ยงัไม่ครอบคลุมสวสัดิการดา้น

อืนๆ อยา่งกวา้งขวาง เมือมีการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทาํให้เกิดการขยายสวสัดิการ

ทางสงัคมใหค้รอบคลุมดา้นการประกนัสงัคม การประชาสงเคราะห์ และการบริการสังคม(ณรงค ์

เพช็รประเสริฐ, 2546: 29-31) ทาํใหเ้กิดการขยายหน่วยงานทีจะตอ้งรับผิดชอบดา้นสวสัดิการทาง

สงัคมเพิมขึน  ซึงในปัจจุบนัไดมี้การกระจายอาํนาจการบริหารสู่ทอ้งถินในดา้นการบริหารจดัการ  

จึงทาํใหเ้กิดกองทุนสวสัดิการชุมชนขึนหลากหลายในแต่ละทอ้งถินในส่วนภูมิภาคดงัเห็นไดจ้าก

การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 9 ได้นําพระราชดาํรัส

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพฒันาประเทศและยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา

ต่อเนืองจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 10  มุ่งเน้นให้เกิด “การพฒันาทียงัยืน

และการกินดีอยูดี่มีสุขของคนไทย” โดยให้ความสาํคญัต่อการพฒันาแบบองค์รวม มีดุลยภาพ ทงั

ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง  และสิงแวดลอ้มรวมทงักาํหนดทิศทางและรูปแบบสังคมไทยที

พึงประสงคโ์ดยมุ่งพฒันาสู่สงัคมทีเขม้แข็งและมีดุลยภาพในสามดา้นคือสังคมคุณภาพ สังคมแห่ง

ปัญญาและการเรียนรู้ สงัคมสมานฉนัทแ์ละเอืออาทรต่อกนั 

 การจัดสวสัดิการสังคมจึงเป็นปัจจัยสาํคัญในการป้องกันและแกไ้ขปัญหาสังคมซึงเป็น

ปัจจยัในการสร้างโอกาสโดยการใหโ้อกาสกบัคนจนคนดอ้ยโอกาสซึงเป็นเงือนไขเบืองตน้ในการ

ลดปัญหาทางสงัคมเป็นสิทธิพืนฐานทางสงัคม (ณรงค ์เพช็รประเสริฐ, 2546: 71-74) สาํหรับการจดั

สวสัดิการสังคมโดยรวมในสังคมไทยมีเป้าหมาย  3 ระดบัไดแ้ก่  การแกไ้ขความเดือดร้อนหรือ

บาํบดัรักษาโดยใชรู้ปแบบการสงเคราะห์  การป้องกนัปัญหาซึงเนน้เรืองการพฒันาความรู้และการ
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ฝึกอาชีพ การพฒันาศกัยภาพความคิดและจิตใจ โดยการพฒันาให้มีอารยธรรมซึงมุ่งให้คนมี

สวัสดิการชุมชนขันตําคือ การจัดสวัสดิการสังคมทีครอบคลุมถึงการสงเคราะห์สังคม การ

ประกนัสงัคมและบริการสงัคมโดยภาครัฐ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน องค์การพฒันาเอกชนและ

ภาคชุมชนเป็นกลไกสาํคญัในการบริการสวสัดิการสังคมโดยการกาํหนดยุทธศาสตร์สวสัดิการ

สงัคม  การจดัทาํนโยบายสวสัดิการสังคม  รวมทงัการมองสวสัดิการสังคมเชิงนโยบายทางสังคม

อย่างเป็นองค์รวมโดยใช้คนเป็นศูนยก์ลางจึงสามารถป้องกันปัญหาและพฒันาศกัยภาพงาน

สวสัดิการได ้(อภิญญา เวชยชยั และกิตติพฒัน์นนทปัทมะดุลย,์ 2546: 47) 

 จากการพฒันาและขยายอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจส่งผลให้รายไดข้องบุคคลทีจะ

นาํมาใชจ่้ายในการดาํรงชีพไม่เพียงพอ  ส่งผลให้มีผูป้ระสบปัญหาทางสังคมมากขึน  ส่งผลให้รัฐ

ตอ้งเขา้มาจดัการ เป็นรัฐสวสัดิการ ทีสวสัดิการสงัคมเพือประชาชนนันเป็นสิทธิพืนฐานทางสังคม 

(Social Basic Right) ประชาชนทุกคนจึงควรเขา้ถึงโครงการความมนัคงทางสังคม (ณรงค์ เพ็ชร

ประเสริฐ, 2546: 23) ดงันันรัฐบาลทีเป็นตวัแทนของประชาชนจึงมีหน้าทีทีจะตอ้งจดัสวสัดิการ

สังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มและชนชันแต่รัฐไม่สามารถแบกรับภาระงบประมาณค่าใชจ่้ายที

เพิมขึนอยา่งคาดการณ์ไม่ได ้และไม่สามารถตอบสนองปัญหาและความตอ้งการทีแทจ้ริงให้กบัทุก

กลุ่มทางสงัคมไดโ้ดยเฉพาะใหส้ามารถพึงตนเองไดใ้นระยะยาว (รพีพรรณ คาํหอม, 2554: 2) 

 กองทุนสวัสดิการชุมชนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึงทีช่วยแก้ปัญหาความเหลือมลาํด้าน

สวสัดิการสังคม ด้วยจุดแข็งทีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากกว่าสวัสดิการด้านอืนๆ 

โดยเฉพาะการช่วยเหลือแก่ผูที้ไม่สามารถเขา้ถึงระบบสวสัดิการอย่างเป็นทางการของรัฐก็ตาม อีก

ทงัการจดัสวสัดิการชุมชนจะเป็นดชันีชีวดัความเขม้แข็งในระดบัชุมชน ทีเน้นให้คนในชุมชนมี

ส่วนร่วมในการวางรากฐานในการพฒันาสงัคมและชุมชน อย่างมีระบบ มีการจดัการ ผ่านทุนทาง

สงัคม วฒันธรรม ความเชือ ความศรัทธา ทีตอ้งการจดัใหว้ิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ทีดี

ขึนในทุกระดบั ตงัแต่เด็กจนถึงวยัชรา ดว้ยระบบสวสัดิการชุมชนการจดัสวสัดิการกองทุนชุมชน

ใหเ้ขม้แขง็และยงัยนืนนัการบริหารจดัการมีบทบาททีสาํคญัต่อความยงัยืนและมนัคงของกองทุน

สวสัดิการต่างๆ ซึงมกัเป็นการจัดการทีวางอยู่บนรากฐานของทุนทางสังคม ซึงทุนทางสังคม  

หมายถึง ผลรวมของสิงทีดีงามต่างๆ ทีมีอยูใ่นสังคม ทงัในดา้นทีไดจ้ากการสั งสมและการต่อยอด

รวมถึงการรวมตวัของคนทีมีคุณภาพ เพือสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม บนพืนฐานความไวเ้นือเชือ

ใจ  สายใยแห่งความผกูพนัและวฒันธรรมทีดีงาม ทุนทางสงัคมเกิดจากการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมทาํ 

โดยคาํนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย ์ความเป็นอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมไทย และความเป็นธรรมใน

สงัคมและประโยชน์ส่วนรวม โดยในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีกองทุนสวสัดิการทงัหมด 5,959 กองทุน มี

สมาชิกจาํนวน 5,389,737 คนมีเงินทุนทงัหมด 11,002,826,871 บาท โดยพืนทีภาคเหนือตอนบนมีกองทุน
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สวสัดิการชุมชนจาํนวน 664 กองทุน สมาชิก 719,676 คน จากตาํบลทงัหมด 771 ตาํบล (สถาบนั

พฒันาองคก์รชุมชน, 2558) สมาชิกกองทุนมีจาํนวนเพิมมากขึนจากเดิม เฉลีย 132.41 เปอร์เซ็นต ์

ส่วนเงินออมของกองทุนเพิมขึนจาํนวน จากเดิม 9,037,013,435 บาท เฉลีย 459.71 เปอร์เซ็นต ์ 

 

ตารางที 1.1 ขอ้มลูกองทุนสวสัดิการชุมชน ปี พ.ศ. 2558 

 

ภาค 

จาํนวน

ตาํบล

ทังหมด 

จาํนวนกองทุน 

จาํนวนสมาชิก 

(คน) 

จาํนวนเงนิกองทุนของ

ชุมชน(บาท) 

ก่อนปี

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

ก่อนปี

ปัจจุบัน 
ปัจจุบัน 

ภาคกรุงเทพฯ

และปริมณฑล 
333 179/ 53.75% 50,797 108,800 65,177,577 175,351,113 

ภาคกลาง 924 482/ 52.16% 91,459 268,853 104,490,584 529,495,577 

ภาคตะวนัตก 525 395/ 75.24% 115,953 268,025 81,470,867 524,173,304 

ภาคตะวนัออก 522 459/ 87.93% 146,223 444,598 357,219,745 1,207,692,624 

ภาคตะวนัออก เฉียง

เหนือตอนกลาง 
863 677/ 78.45% 549,924 843,692 426,851,212 1,509,899,195 

ภาคตะวนัออกเฉียง 

เหนือตอนใต ้
1,142 832/ 72.85% 342,049 690,953 152,878,944 1,316,736,054 

ภาคตะวนัออกฉียง

เหนือตอนบน 
698 609/ 87.25% 118,071 536,358 160,906,809 1,451,292,513 

ภาคใตต้อนบน 520 529/ 101.73% 36,459 626,120 27,997,566 993,398,175 

ภาคใตต้อนล่าง 565 564/ 99.82% 359,007 526,990 75,868,676 1,148,686,080 

ภาคเหนือ

ตอนบน 
771 664/ 86.12% 351,700 719,676 282,506,317 1,368,808,906 

ภาคเหนือ

ตอนล่าง 
594 569/ 95.79% 157,422 355,672 221,445,139 777,293,330 

รวม 7,457 5,959/ 79.91% 2,319,064 5,389,737 1,956,813,436 11,002,826,871 

แหล่งทีมา:สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2558. 
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โดยสวสัดิการชุมชน (Community Welfare Fund) เป็นรูปแบบการบริหารจดัการโดย

ชุมชน ในการใหค้วามช่วยเหลือการแบ่งปันและเกือกูล ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือดา้นสิงของ เงิน

ทอง หรือปัจจยัดา้นต่างๆ แก่คนในชุมชนดว้ยกนัเอง ที ทาํใหผู้ไ้ดรั้บไปแลว้บรรเทาความเดือนร้อน

ได ้ไม่ว่าจะในระยะสันหรือระยะยาวก็ตาม โดย องค์กรคนในชุมชน และการจัดสวสัดิการนัน 

คาํนึงถึงความจาํเป็นขันพืนฐานของชีวิตในชุมชน อนัได้แก่ การเจ็บไข้ได้ป่วย การตาย และ 

การศึกษา (ณรงค ์เพช็รประเสริฐ และพิทยา ว่องกุล, 2554: 32) ซึง หากชุมชนมีการบริหารจดัการ

กองทุนสวสัดิการชุมชนทีดีบนพืนฐานทุนทางสงัคมจะก่อใหเ้กิดเป็นความมนัคงและยงัยนืในระยะ

ยาว ส่งผลให้สวสัดิภาพและสวสัดิการของสังคมมีความเขม้แข็งตามมาจากทีกล่าวมาส่งผลให้ผู ้

ศึกษาสนใจศึกษากระบวนการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนบนพืนฐานกองทุนทางสังคม

เพือยกระดบัขีดความสามารถของกองทุนสวสัดิการชุมชนให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากทีสุด 

 

1.2 คาํถามการวจิยั 

 1) สภาพการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนเป็นอยา่งไร 

 2) องคป์ระกอบในการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนเป็นอยา่งไร 

 3) การจดัสวสัดิการชุมชนใหก้บัสมาชิก จดัการอยา่งไร 

 4) แนวทางในการพฒันากองทุนสวสัดิการชุมชนควรจะเป็นอยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ 

1) เพือศึกษากระบวนการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุม 

2) เพือนาํเสนอรูปแบบการจดัสวสัดิการของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

3) เพือหาแนวทางพฒันาการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนใหย้งัยนื 

 

1.4 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 1) ทราบถึงกลไกและแนวทางในการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน 

2) สามารถนาํเสนอรูปแบบการบริหารการจดัสวสัดิการกองทุนสวสัดิการชุมชน 

3) สามารถนาํแนวทางทีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนได ้
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 

 

 ขอบเขตดา้นเนือหา 

 ในการศึกษาวิจยัครังนี จาํกดัขอบเขตดา้นเนือหาไวใ้นเรืองของสวสัดิการชุมชน โดยศึกษา

แนวคิดและวิธีการจัดสวสัดิการชุมชนของประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิด ทฤษฏี ในเรือง

สวสัดิการสงัคมและการเป็นรัฐสวสัดิการเป็นฐานแนวคิดหลกั 

ขอบเขตดา้นพืนที 

 การศึกษาวิจยัครังนีจาํกดัขอบเขตดา้นพืนทีไวใ้นอาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เพือ

ความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มลูและเพือจาํกดับริบทสภาพแวดลอ้มของกองทุนสวสัดิการชุมชนให้

ใกลเ้คียงในระนาบเดียวกัน ทังมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม อนัเป็นส่วนสําคัญที

การศึกษาในครังนีตอ้งการจาํกดัไว ้

 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ในการจาํกัดกลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี จาํกดักลุ่มตัวอย่างกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนที ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

  1) เป็นกองทุนทีดาํเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

  2) เป็นกองทุนทีมีสมาชิกกองทุนมากกว่า 500 คนขึนไป 

  3) เป็นกองทุนทีมีเงินทุนหมุนเวียนไม่นอ้ยกว่า 1 ลา้นบาท 

 

1.6 ระยะเวลาดําเนินการ 

 

 ใชร้ะยะเวลา 6 เดือน ตงัแต่ พฤษภาคม 2558–ตุลาคม 2558 

 

1.7 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 

 

 สวสัดิการสงัคม หมายถึง ระบบการจดัการทางสงัคมซึงเกียวกบัการป้องกนัการแกปั้ญหา 

การพฒันา และการส่งเสริมความมนัคงทางสังคม เพือตอบสนองความจาํเป็นขันพืนฐานของ

ประชาชน ใหมี้คุณภาพชีวิตทีดีขึนและสามารถพึงพาตนเองได ้

 สวสัดิการชุมชน หมายถึง การสร้างหลกัประกนัเพือความมนัใจของคนในชุมชน ซึงหมาย

รวมถึงทุกสิงอย่างทีจะทาํให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึน ทังในสิงทีเป็นรูปธรรมและ

นามธรรม  
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 สวสัดิการพหุลกัษณ์ หมายถึง การจดัสวสัดิการทีเนน้การบูรณาการการทาํงาน การมีส่วน

ร่วมจากทงัภาครัฐ เอกชน ชุมชน ดว้ยวิธีทีหลากหลาย (พหุวิธี) 

องคก์รชุมชน หมายถึง องคก์รทีชาวบา้นมีส่วนร่วมในตวัมนัเอง มีชาวบา้นเขา้เป็นสมาชิก

โดยสมคัรใจหรือไม่ตอ้งสมคัร 

 รูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชน หมายถึง รูปแบบการจดัสวสัดิการขององค์กรชุมชนทีมี

วตัถุประสงค์ในเรืองของการจ่ายสวสัดิการให้กับคนในชุมชน ตังแต่การเกิดจนถึงเสียชีวิต



 

 

 

บทที 2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเรืองการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนบนพืนฐานทุนทางสังคม  ผู ้

ศึกษาไดศึ้กษาเอกสารทีเกียวขอ้งดงันีคือ 

 1)แนวคิดรัฐสวสัดิการ 

  2) แนวคิดสวสัดิการสงัคม 

  3) แนวคิดทุนทางสงัคม 

  4) สวสัดิการในสงัคมไทย 

  5) แนวคิดสวสัดิการชุมชน 

  6) ผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

สวสัดิการชุมชนเป็นเพียงส่วนหนึงของระบบสวสัดิการสังคม ดงันันในการจะทาํความ

เขา้ใจเรืองสวสัดิการชุมชนจึงตอ้งเขา้ใจภาพรวมของระบบสวสัดิการ ซึงเป็นบริการพืนฐานอย่าง

หนึงทีรัฐพึงจะจดัสรรให้กบัประชาชน ดงันันระบบสวสัดิการชุมชนจะกาํเนิดขึนมาไม่ได้หาก

ปราศจากกรอบแนวคิดอนัเป็นรากฐานของระบบสวสัดิการ ดงันี  

 

2.1 แนวคดิรัฐสวสัดิการ 

 

รัฐสวสัดิการตรงกบัคาํในภาษาองักฤษว่า Welfare State หมายถึง รัฐทีมีแนวนโยบายของ

ประเทศทีคาํนึงถึงการกระจายความมงัคงัในสงัคมประเทศออกไปสู่ประชาชนพลเมืองทงัประเทศ

อยา่งกวา้งขวางและทวัถึง โดยมุ่งจดับริการต่างๆ ใหป้ระชาชนทุกคนมีความมนัคงในการดาํรงชีวิต 

อาทิ มีทีอยูอ่าศยั มีการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพอนามยั ไดรั้บการศึกษา มีรายไดจ้ากการ

ทาํงานทีเป็นงานสุจริตและงานนันไม่ทาํให้ตอ้งเสือมเสียศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์ตลอดจนไดรั้บ

ความมนัคงทางสงัคม อนัประกอบไปดว้ย การประกันสังคมและการสงเคราะห์ประชาชนทาง

สงัคม การดูแลผูสู้งอาย ุผูพิ้การทุพลภาพ และผูป้ระสบความทุกขย์ากเดือดร้อนนานาประการ ทงันี 

รัฐสวสัดิการจาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณจาํนวนมาก จึงตอ้งจดัเก็บภาษีอตัรากา้วหน้า ภาษีมรดกและ
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ภาษีอสังหาริมทรัพยใ์นสัดส่วนทีสูงมาก หรืออย่างน้อยก็สูงกว่าประเทศทีไม่มีรัฐสวสัดิการ แต่

ประชาชนทุกคนจะไดรั้บคุณภาพชีวิตทีดีอย่างมาก ประเทศทีถือว่ามีรัฐสวสัดิการทีดีทีสุด ส่วน

ใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มยุโรปเหนือหรือกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ได้แก่ ไอซ์แลนด์ นอรเวย์

สวีเดนฟินแลนดแ์ละเดนมาร์ก 

รัฐสวสัดิการในความหมายรวบยอดยงัหมายถึง รัฐหรือประเทศทีมีการจดัระบบสวสัดิการ

สงัคมอยา่งทวัดา้นใหแ้ก่ประชาชนในสงัคมอยา่งทวัถึง (Welfare for all) สวสัดิการสงัคมต่างๆทีจดั

ขึนนนัดาํเนินงานโดยรัฐทงัหมด รัฐสวสัดิการมีลกัษณะทวัไป 3 อย่างคือ(Asa Briggs, 1961: 221-

258อา้งถึงใน ระพีพรรณ คาํหอม,2554: 1)รัฐประกนัรายไดข้นัตาํของทุกคนในสังคม โดยไม่คาํนึง

ว่าคนนันจะเป็นใคร ทาํงานอะไร มีสินทรัพยม์ากน้อยแค่ไหน 2)สร้างความมนัคงในชีวิต ให้แก่

ประชาชนทุกคน โดยใหมี้หลกัประกนัทางรายได ้และอยูร่อดปลอดภยัจากภาวะวิกฤตการณ์ต่างๆ 

3)ให้ประชาชนทุกคนโดยไม่เลือกกลุ่มคน ชนชัน และสถานภาพ ได้รับบริการสังคม (Social 

Service) อยา่งเสมอหนา้กนั ดว้ยมาตรฐานทีดีทีสุด เท่าเทียมกนั 

รัฐสวสัดิการเป็นเสมือนการสะทอ้นบทบาทความรับผิดชอบของรัฐชาติหรือสังคมทีมีต่อ

ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในดา้นต่างๆ อย่างทวัถึงและถว้นหน้า เช่น การตอบสนองความ

ตอ้งการพืนฐานของประชาชนในดา้นการศึกษา สุขภาพอนามยั เศรษฐกิจและความมนัคงทางสงัคม 

เป็นตน้ รัฐสวสัดิการเป็นการสร้างความผาสุกให้ประชาชนโดยรัฐเป็นผูด้าํเนินการเป็นหลกั ทงันี 

กลไกสาํคญัของรัฐในการจดัระบบรัฐสวสัดิการ นอกเหนือจากการจดัระบบประกนัสังคมอย่าง

เขม้ขน้ แลว้ยงัมีกลไกการกระจายซาํทีผา่นการจดัเก็บภาษีรายไดข้องประชาชนทางตรงในอตัราที

กา้วหนา้ การเก็บภาษีมรดกและภาษีอสังหาริมทรัพยใ์นอตัราทีสูง โดยทีประชาชนทงัประเทศให้

ความร่วมมือในการเฉลียทุกขเ์ฉลียสุขอยา่งเต็มใจ  

รัฐสวสัดิการเป็นทางเลือกในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนโดยไม่จาํเป็นตอ้ง

ใช้รัฐทีมีการปกครองในลัทธิคอมมิวนิสต์ เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและ

ประชาชน โดยยงัคงระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ระบบกรรมสิทธิส่วนบุคคล และระบอบการ

ปกครองประชาธิปไตยรัฐสวสัดิการทาํใหเ้กิดความยติุธรรมทางสงัคม เนืองจากเป็นการดาํเนินการ

ใหห้ลกัประกนัเรืองสิทธิพืนฐานอยา่งเป็นจริง และเป็นการแบ่งปันโอกาสในการดาํเนินชีวิตอย่าง

เป็นธรรม นอกจากนัน รัฐสวสัดิการยงัช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะรัฐ

ดาํเนินการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเผชิญกบัความเปลียนแปลงทางสังคม และยงัทาํ

ใหภ้าคการบริโภคเขม้แข็งยงิขึน เมือประชาชนมีหลกัประกนัรายไดข้นัตาํ รัฐสวสัดิการจึงทาํหนา้ที

ยดึเหนียวสงัคมใหเ้ป็นหนึงเดียวกนัและนาํไปสู่เสถียรภาพทางการเมืองไปพร้อมๆ กนั 
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 2.1.1 รัฐสวสัดิการไม่ใช่สังคมนิยมคอมมวินิสต์-ไม่ใช่มาร์กซิสต์ 

 ประเทศทีมีรัฐสวสัดิการในโลกนีเป็นประเทศทีปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและ

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีทงัหมด ไม่มีประเทศทีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์

หรือมาร์กซิสต์ทีมีรัฐสวสัดิการ ทังนี ปรัชญาแนวคิดมาร์กซิสต์ไม่เห็นดว้ยกับการมีรัฐสวสัดิการ 

เพราะถือว่า รัฐสวสัดิการเป็นกลไกการปรับตวัของระบบทุนนิยม กล่าวคือ นักทฤษฎีมาร์กซิสต์ส่วน

ใหญ่มองว่า รัฐสวสัดิการมีลักษณะขัดแยง้ในตัวเอง ในเชิงทวิลักษณ์ (Dualism) ด้านหนึงรัฐ

สวสัดิการปกป้องระบบทุนนิยม แต่ในอีกดา้นหนึง รัฐสวสัดิการก็เป็นปฏิปักษ์กบัระบบทุนนิยม รัฐ

สวสัดิการปกป้องระบบทุนนิยม เนืองจากอุดมคติของลทัธิมาร์กซคื์อการปฏิวติัโค่นลม้ระบบทุนนิยม 

แต่การทีรัฐสวสัดิการใหก้ารดูแลมวลชน ผูใ้ชแ้รงงานให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ได ้แมจ้ะตอ้งเผชิญกบั

สภาวะการว่างงานหรือภาวะความเสียงอืนๆ เมือมวลชนผูใ้ชแ้รงงานมีคุณภาพชีวิตทีดีมีความมนัคง 

แรงจูงใจในการเขา้ร่วมขบวนการปฏิวติัลม้ลา้งระบบทุนนิยมก็ถูกลดทอนลงไป เงือนไขทางภาวะ

วิสัยอนัจะนําไปสู่การปฏิวัติจึงไม่สุกงอม นอกจากนัน รัฐสวสัดิการยงัมีการหน้าทีเสมือนเป็น

หลกัประกนัว่า ในระบบการผลิตแบบทุนนิยม จะมีแรงงานอยู่ในกระบวนการผลิตอย่างแน่นอน 

ดงันนั จึงเท่ากบัว่า ระบบทุนนิยมถูกปกป้องโดยรัฐสวสัดิการทีเขม้แข็ง (กิติพฒัน์นนทปัทมะดุลย,์ 

2544: 34-39)  

ขณะเดียวกนั รัฐสวสัดิการของแทบทุกประเทศ ลว้นเป็นผลอนัเกิดจากการต่อสู้ทางชนชนั 

และเป็นการใหป้ระโยชน์ทดแทนแก่ประชาชนผูใ้ชแ้รงงานเป็นส่วนใหญ่ เป็นการสร้างระบบการ

กระจายซาํอยา่งกวา้งขวาง ในขณะที อุดมคติของระบบทุนนิยมคือการสะสมทุนให้เติบโตให้มาก

ทีสุด การเก็บภาษีอตัรากา้วหนา้ ภาษีอสงัหาริมทรัพยแ์ละภาษีมรดกในอตัราทีสูง ทาํให้การสะสม

ทุนใหเ้ติบโตมากทีสุด ตอ้งมีอุปสรรคจากกลไกการกระจายซาํ ดงักล่าว ในมิตินี รัฐสวสัดิการจึง

เป็นปฏิปักษ์กับระบบทุนนิยม นักทฤษฎีมาร์กซิสต์จึงไม่ได้นิยมรัฐสวสัดิการ โดยมองว่ารัฐ

สวสัดิการเป็นเพียงพฒันาการระยะหนึงของระบบทุนนิยมเท่านนั    

 ประเทศทีมีระบอบการปกครองแบบมาร์กซิสต ์แมจ้ะพยายามดูแลประชาชนของตนอย่าง

ทั วถึง ก็ไม่ไดเ้รียกว่าประเทศของตนเป็นรัฐสวสัดิการ ส่วนประเทศในกลุ่มยุโรปเหนือหรือ

สแกนดิเนเวียทีมีรัฐสวสัดิการดูแลประชาชนอย่างดีทีสุดให้สวสัดิการอย่างทวัถึง ถว้นหน้าและ

มากมาย (Generosity) ทีใชแ้นวทาง Universal Approach นัน อาจจะถูกมองว่าเป็นสังคมนิยม ทว่า 

ไม่ใช่สงัคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ แต่เป็นสังคมนิยมประชาธิปไตย (Democratic Socialism) หรือ ที

นิยมเรียกกันในหมู่นักทฤษฎีรัฐสวสัดิการว่า แนวคิดหรือระบอบสังคมประชาธิปไตย (Social 

Democracy)  
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2.1.2ระบอบทุนนิยมเสรีกบัระบอบสังคมประชาธิปไตย 

 ในบรรดาประเทศทีปกครองด้วยระบอบการเมืองประชาธิปไตย ในโลกปัจจุบนันี มีความ

แตกต่างของแนวคิดประชาธิปไตยอยา่งสาํคญัสองแนวคิดแนวทาง คือ (1) แนวทางระบอบทุนนิยมเสรี 

หรือประชาธิปไตยสายพนัธุป์ระเทศสหรัฐอเมริกา และ (2) ระบอบสงัคมประชาธิปไตยสายพนัธุ์ยุโรป

ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่า ในสหรัฐอเมริกานัน แมว้่าจะเป็นระบบทุนนิยมเสรี แต่ก็เรียกการดูแลชีวิตความ

เป็นอยู่ของพลเมืองของตนว่า รัฐสวสัดิการ ทังนี เป็นทียอมรับกันว่า คุณภาพของรัฐสวสัดิการที

สหรัฐอเมริกายงัห่างไกลกว่าในยโุรป โดยเฉพาะในยโุรปเหนืออยา่งมาก  

 สหรัฐอเมริกาเชือเรืองเสรีนิยมในแนวทางสุดขัว และยอมรับหลกัการของเศรษฐกิจ

การตลาดเสรีในระดบัทีมากกว่าในยโุรป ทาํใหส้หรัฐอเมริกายอมรับความไม่เท่าเทียมกนัทางสงัคม 

มากกว่าในยุโรปเป็นอย่างมาก ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ผกูขาดการจดัการศึกษาโดยรัฐ อย่างใน

เยอรมนี ประชาชนสหรัฐตอ้งดูแลรับผดิชอบตนเองเป็นหลกั ทุกคนตอ้งทาํงานหาเลียงตนเอง รัฐไม่

แทรกแซงการผลิต การกินดี อยู่ดีของประชาชนถูกกาํหนดโดยระบบตลาดเสรี รองลงมาคือการ

หนา้ทีของครอบครัว ความช่วยเหลือจากรัฐจะมุ่งไปทีทหารผ่านศึก รองลงมาคือ ผูสู้งอายุและคน

พิการ สาํหรับกลุ่มอืนๆ เป็นเรืองของศาสนจกัรและองคก์รทีไม่แสวงหากาํไรอืนๆ   

 แตกต่างไปจากสหรัฐอเมริกาอย่างมาก คือระบอบสังคมประชาธิปไตยในยุโรป ซึงถือว่า 

รัฐสวสัดิการเป็นเสาหลกัทีมีความสาํคญัอย่างมากต่อระบอบสังคมประชาธิปไตย โครงสร้างของ

สงัคมทีมีฐานคิดทางเศรษฐกิจสงัคมการเมือง ทีเรียกว่า “สงัคมประชาธิปไตย” นัน ให้ความสาํคญั

กบัองคป์ระกอบสาํคญัสีประการ ไดแ้ก่ (1) กระบวนการตดัสินใจทีเป็นประชาธิปไตย (2) การขยาย

ผลและการธาํรงรักษาผลของการตดัสินใจทีเป็นประชาธิปไตยดงักล่าว (3) การตดัสินใจทีอา้งอิง

บรรทดัฐานความยติุธรรมทีเกิดจากการยอมรับของประชาสังคมโดยรวม และ (4) วฒันธรรมทาง

การเมือง ทีถือว่าความยติุธรรมนนัสมัพนัธก์บัการประสานผลประโยชน์ทางสงัคม 

 

 2.1.3สังคมประชาธิปไตย: การทําประชาสังคมให้เป็นประชาธิปไตย 

 โครงสร้างของสังคมประชาธิปไตยซึงมีผลต่อการกาํเนิดรัฐสวสัดิการทีเขม้แข็งนัน มี

แนวความคิดทีจะทาํใหภ้าคประชาสงัคมโดยรวมมีความเป็นประชาธิปไตย โดยมีจุดมุ่งหมายของ

สังคมสองระดบั ไดแ้ก่ (1) ในระดบัมหภาค: บรรทดัฐานความยุติธรรมเรียกร้องให้การคุม้ครอง

ศกัดิศรีความเป็นมนุษยแ์ละสิทธิทีเท่าเทียมกนัสาํหรับทุกคนผา่นกระบวนการแทรกแซงโดยรัฐ (2) 

ในระดบัจุลภาค: บรรทดัฐานความยติุธรรมเรียกร้องใหมี้โครงสร้างทีเป็นธรรมในทุกภาคส่วนย่อย

ทีแยกย่อยออกไปของประชาสังคม เพือให้ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากกระบวนการตดัสินใจสามารถ

อา้งอิงความยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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 ระบอบสังคมประชาธิปไตยให้ความสาํคัญกบัความยุติธรรม ทีครอบคลุมทงัความเป็น

ธรรมทางเศรษฐกิจและสงัคม ทีไดรั้บการยอมรับจากทุกฝ่าย ซึงถือว่าเป็นเงือนไขทีสาํคญัสาํหรับ

การสร้างเสถียรภาพของนิติรัฐในระบอบประชาธิปไตย รัฐสวสัดิการเป็นด่านแรกทีทาํให้เสรีภาพ

ในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจเกิดความเสมอภาคทางสังคมขนัตาํทีสุด ให้เป็นไปไดส้าํหรับทุกคน

ความไม่เท่าเทียมในดา้นสถานภาพเศรษฐกิจของประชาชนในสังคม จะตอ้งถูกขจดัดว้ยการสร้าง

ความเสมอภาคดา้นสิทธิพลเมือง (Civil Rights) ซึงรวมไปถึงสิทธิทางสังคมของพลเมือง (Social 

Rights) ซึงตอ้งสมัพนัธก์นัโครงสร้างทางการเมืองของสงัคมประชาธิปไตย 

 

 2.1.4 โครงสร้างทางการเมอืงของสังคมประชาธิปไตย 

 สงัคมประชาธิปไตยมีโครงสร้างทางการเมืองทีมีคุณลกัษณะดงัต่อไปนี  

  1) สงัคมประชาธิปไตยมีระบบการเมืองซึงในความหมายของประชาธิปไตยทีเนน้การมีส่วน

ร่วมนนัโดยมีหลกัประกนัโอกาสในการมีส่วนร่วมและมีการตรวจสอบอยา่งเพียงพอ เพือให้เกิดความเป็น

อิสระทางการเมืองทีเท่าเทียมกนัแก่ประชาชน และมีหลกัประกนัในการเขา้ไปมีสิทธิในการกาํหนดวิธี

ปฏิบติัของรัฐอยา่งแทจ้ริง 

  2)  สงัคมประชาธิปไตยมีระบบของสิทธิขนัพืนฐานหา้ประเภท ไดแ้ก่ สิทธิขนัพืนฐาน

ของพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิทางวฒันธรรม สิทธิทางสงัคม และสิทธิทางเศรษฐกิจ  

  3) สงัคมประชาธิปไตยมีวฒันธรรมทางการเมืองเป็นหลกัการพืนฐานและเป้าหมายของ

การปฏิบติัการทางการเมือง และภายในวฒันธรรมทางการเมืองนี ตอ้งประกอบไปดว้ยคุณค่าทางการเมือง

ทีเน้นเสรีภาพ ความยุติธรรมและความสมานฉันท์ ทีส่งผลอย่างเพียงพอและไดรั้บการสนับสนุนอย่าง

จริงจงั 

  4) สงัคมประชาธิปไตยเนน้การเปิดกวา้ง-ไม่ขดัขวางการมีส่วนร่วมทางสาธารณะ เนือง

เพราะเป็นเงือนไขทีมีความสําคัญยิง สําหรับการสร้างโอกาสในการทําความเข้าใจระหว่างกลุ่ม

ผลประโยชน์ทีแตกต่างกนัเพือความรอมชอมและความสมานฉนัท ์

  5) สงัคมประชาธิปไตยมีภาคประชาสงัคมเป็นตวัชีขาดการแสดงออกของการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองและการตัดสินใจทางการเมือง นับเป็นเครืองมือทีมีความสําคัญต่อพัฒนาการทาง

ประชาธิปไตยของประเทศ 

 6)สงัคมประชาธิปไตยมีกลไกการเมืองทีสามารถขบัเคลือนอนัส่งผลให้เกิดซึงความเป็น

ประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสมของกลุ่มต่างๆ ในสังคม อาทิ กลุ่มการศึกษา กลุ่มวฒันธรรม กลุ่ม

เศรษฐกิจ กลุ่มการจดัการและสือ ทาํใหว้ฒันธรรมทางการเมืองมีความเขม้แข็ง 
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 7) สงัคมประชาธิปไตยมีรัฐสวสัดิการซึงเป็นเสมือนหลกัประกนัแสดงถึงความมนัคง

ทางสงัคมจากโครงสร้างทีมีความเสียงทางสงัคม 

 8) สงัคมประชาธิปไตยมี ธรรมนูญเศรษฐกิจเป็นตวักาํหนดถึงขอบเขตของความเป็น

อิสระทางสังคมของผูอ้ยู่ในภาคแรงงาน เป็นเครืองมือสาํคญัในการออกแบบเงือนไขสภาพการจา้ง 

ค่าจา้ง ตลอดจนเป็นตวักาํหนดบรรทดัฐานวิธีการแบ่งปันผลผลิตทางสงัคมและการบริการทางสงัคมใน

ประชาชนทงัประเทศ 

 9) สงัคมประชาธิปไตยมีการกาํหนดกฎเกณฑท์างดา้นเศรษฐกิจ อนัเป็นหลกัประกนั

สิทธิพืนฐานทางเศรษฐกิจของประชาชน โดยเฉพาะหลกัประกนัการมีงานทาํและหลกัประกนัเรือง

สิงแวดลอ้ม 

 10) สงัคมประชาธิปไตยมีธรรมนูญผูป้ระกอบการ เป็นการกาํหนดในเรืองของนโยบาย

การมีส่วนร่วมของบรรดาผูป้ระกอบการ ในเรืองการจดัการผลประโยชน ์คุณค่าทางสงัคมและสิทธิต่าง  ๆ

ของผูป้ระกอบการ 

 11) สงัคมประชาธิปไตยมีนโยบายการประสานผลประโยชน์ระหว่างประเทศซึงถือวา่

เป็นหลกัการทีมีความสําคัญในด้านนโยบายส่งเสริมตลาดในระบบเศรษฐกิจเสรี และในกระแส

โลกาภิวฒัน์ 

 12) สงัคมประชาธิปไตยมีระบบการศึกษาเป็นกุญแจสาํคญัสาํหรับไขไปสู่ความเสมอ

ภาคทางโอกาสของชีวิตในสงัคม 

ประเทศต่างๆ ทีเคยมีและไม่มีรัฐสวสัดิการอย่างยุโรป ต่างหันมาดาํเนินแนวทางการ

บริหารจดัการดา้นการเมืองและการสวสัดิการสงัคมใน “แนวคิดทางสายทีสาม” แนวทางทีสามทีว่า

นีหมายถึงการจดัสวสัดิการแบบหลากหลายหรือการจัดการสวสัดิการพหุลกัษณ์ เพราะหลาย

ประเทศเล็กเห็นว่า รูปแบบการจดัสวสัดิการนันบางอย่างรัฐไม่สามารถกระทาํไดแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 

การจดัสวสัดิการพหุลกัษณ์ยงัสอดคลอ้งกบัสวสัดิการในรูปแบบของการพฒันาสังคมเป็นอย่างยิง 

ทงันี การจดัสวสัดิการแบบพฒันาสังคมนับเป็นการลงทุนทางสังคมทีไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคต่อการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นการขยายโอกาสในการมีชีวิตทีดีขึนในทุกๆดา้น หนุนสร้างความ

มนัคงของมนุษย ์และทาํใหเ้กิดความเป็นธรรมทางสังคมไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความ

ตอ้งการทีหลากหลายของประชาชนกลุ่มต่างๆ 

 รัฐสวสัดิการถูกสร้างสรรค์ขึนในช่วงหลงัสงครามโลกครังทีสอง ในประเทศองักฤษ 

ประเทศสวีเดน นอร์เวย ์เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ เยอรมนั ดว้ยนโยบายสังคม (Social Policy) ของ

พรรคแรงงาน(Labour Party) พรรคสังคมประชาธิปไตย(Social Democrat Party)และพรรคสังคม

นิยมในยุโรป(Socialism Party) เนืองจากว่าพรรคเหล่านีเป็นตวัแทนของคนชนัล่างทีเป็นมนุษย์



13 

ค่าจา้ง (Wage Earners) และคนชนักลาง(Middle Class) ซึงเป็นคนส่วนใหญ่ของสงัคมอุตสาหกรรม 

พรรคเหล่านีจึงมีนโยบายเก็บภาษีกา้วหนา้ เก็บภาษีทรัพยสิ์นและภาษีมรดก เพือให้รัฐบาลมีรายได้

มากๆ แลว้นาํรายไดน้ันมาจดัสรรเป็นสวสัดิการสังคมอย่างทวัถึง เพือยกระดบัคุณภาพชีวิตและ

สร้างความมงัคงัให้แก่คนในสังคม แต่นโยบายภาษีดงักล่าวกระทบต่อความมนัคงของคนชนัสูง

และชนชนันายทุน นโยบายสร้างรัฐสวสัดิการจึงไม่สามารถเกิดขึนไดใ้นยุคทีอาํนาจรัฐอยู่ภายใต้

การยดึครองของพรรคนายทุนหรือพรรคของพวกขุนนาง 

 

 2.1.5 ประเทศสวเีดน 

 การเกิดรัฐสวสัดิการไม่ไดเ้กิดขึนง่ายๆ ตวัอย่างเช่น ประเทศสวีเดน เริมตน้มีสวสัดิการ

สังคมประเภทช่วยเหลือเฉพาะคนยากจน ตังแต่ปี ค.ศ. 1847กระแสสังคมนิยมกบัการเกิดพรรค

การเมืองใหม่อยา่งพรรคสงัคมประชาธิปไตย ในปี ค.ศ. 1889ทาํให้ค่อยๆ เกิดการเปลียนแปลงใน

ระบบสวสัดิการสงัคมใหค้รอบคลุมประชาชนมากขึน ในปี พ.ศ. 1930มีการปฏิรูประบบสวสัดิการ

สงัคมครังใหญ่ในประเทศสวีเดน ไดมี้การถกเถียงกนัเป็นเวลานานถึง 10ปีว่าจะปฏิรูปไปเป็นแบบ

ใด ซึงประเด็นทีถกเถียงกันมี 2เรืองใหญ่คือ หนึง จะเป็นสวสัดิการแบบถว้นหน้า (จนหรือรวย

ไดรั้บสวสัดิการเหมือนกนั) หรือเป็นแบบใหเ้ฉพาะคนจน (ตอ้งพิสูจน์ว่าจนถึงจะได)้ และ สอง คือ 

รัฐจะหาเงินมาจากไหนเพือมาใชจ่้ายเรืองสวสัดิการสังคม จะมาจากรายไดภ้าษีอากร หรือมาจาก

การสมทบเงินของผูไ้ดป้ระโยชน์ เช่นระบบประกนัสงัคมของไทยในปัจจุบนั ในทีสุดปี ค.ศ. 1945

ก็ไดมี้การสาํรวจประชามติจากประชาชน ซึงพบว่าคนส่วนใหญ่ตอ้งการสวสัดิการสังคมแบบถว้น

หนา้ และปี ค.ศ. 1946 เป็น จุดเปลียนประเทศเขา้สู่รัฐสวสัดิการ แบบทีคนไดรั้บสวสัดิการสังคม

ถว้นหนา้ อยา่งดี เท่าเทียมกนั โดยไม่ตอ้งสมทบเงิน เพราะรัฐใชร้ายไดจ้ากภาษีอากร (เก็บในอตัรา

ทีสูง) พรรคสงัคมประชาธิปไตยไดค้รองความเป็นรัฐบาลตงัแต่ปี ค.ศ. 1936ถึง 1976โดยไม่มีพรรค

อืนมาขนักลาง 

 

 2.1.6 ประเทศองักฤษ 

 กรณีของประเทศองักฤษ นโยบายดา้นสวสัดิการสงัคมขององักฤษก่อนสงครามโลกครังที 

2เปลียนไปเปลียนมาระหว่าง แบบถว้นหน้าไม่สมทบเงิน กบัแบบสมทบเงินตามแบบเยอรมนัใน

ระหว่างสงครามโลกครังที 2มี การถกเถียงกนัอย่างเขม้ขน้ว่าแนวทางการจดัสวสัดิการสังคมควร

เป็นอยา่งไร ในทีสุดก็สรุปว่า รัฐและประชาชนตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบสวสัดิการสังคม โดยรัฐช่วย

จดัการใหมี้สวสัดิการขนัตาํอตัราเดียว ประชาชนร่วมกนัลงขนัแบบอตัราเดียว ถา้ใครตอ้งการมีกินมี

ใชม้ากกว่าขนัตาํก็ตอ้งช่วยตวัเอง อยา่มาหวงัเอาจากรัฐ แต่ถา้เป็นคนจน รัฐก็ช่วยเหลือเพิมเติมแบบ
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ใหเ้ปล่า ปรากฏว่ารัฐบาลซึงมาจากพรรคอนุรักษนิ์ยมลงัเล ในทีสุดก็ประกาศว่าจะยงัไม่ดาํเนินการ

ตามแนวทางนี ซึงจากการสาํรวจความเห็นของประชาชนพบว่า ร้อยละ 47 ไม่พอใจกบัท่าทีลงัเล

ของรัฐบาลมาก จนกระทงัในการเลือกตงัปี ค.ศ. 1945พรรคแรงงานชนะการเลือกตังจึงไดอ้อก

กฎหมายเกียวกบัสวสัดิการสงัคมทงัหมด 8ฉบบั มีการให้สวสัดิการแก่ประชาชนตงัแต่เกิดจนตาย 

และนาํประเทศเขา้สู่รัฐสวสัดิการตามแบบฉบบัขององักฤษ 

 

 2.1.7 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 อีกตวัอย่างหนึงคือสหรัฐอเมริกา การกา้วสู่ความเป็น “รัฐสวสัดิการ” แตกต่างจากรัฐใน

ยโุรป แมว้า่ในช่วงเศรษฐกิจตกตาํ เมือช่วงปี ค.ศ.1929-1935รัฐบาลของประธานาธิบดีรูสต์เวลต ์

(Franklin D. Roosevelt) ไดใ้ชโ้ครงการ New Deal สร้างสวสัดิการต่างๆโดยรัฐเพือแกปั้ญหา

เศรษฐกิจตกตาํ คนว่างงาน และไดต้รารัฐบญัญติัความมนัคงทางสังคม (Social Security Act) แต่

สวสัดิการโดยรัฐในสหรัฐอเมริกาก็ยงัไม่ทวัหนา้และไม่ทวัดา้นเหมือนรัฐสวสัดิการในยโุรป 

 ใน กรณีของไทย เมือพดูถึงการเรียกร้องให้รัฐจดัสวสัดิการให้แก่คนบางกลุ่ม ก็จะมีเสียง

ทกัทว้งขึนมาว่า การสร้างรัฐสวสัดิการทาํใหค้นขีเกียจ คอยรับแต่ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ความ

จริงสวสัดิการบางอยา่งทีรัฐจาํเป็นตอ้งจดัใหแ้ก่ประชาชนนนัยงั ห่างไกลจากความเป็นรัฐสวสัดิการ

อยา่งมาก สวสัดิการบางอยา่งทีรัฐบาลไทยจดัให้ประชาชนนัน ยงัเป็นระดบัตาํและไม่ทวัดา้น ไม่

ทวัถึง ตวัอยา่งเช่น ระบบประกนัสงัคมก็ครอบคลุมเฉพาะลูกจา้งเท่านัน นอกจากนี สวสัดิการทาง

การศึกษาและการรักษาพยาบาลก็ยงัไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มคน ยงัมีคนพิการ ชนกลุ่มน้อย คนชาย

ขอบต่างๆ เขา้ไม่ถึงสวสัดิการเหล่านีอีกจาํนวนมาก จึงเป็นเรืองยากทีรัฐไทยขณะนีจะสร้างสรรค ์

“รัฐสวสัดิการ” ขึนมา เพราะผูมี้อาํนาจรัฐทีหมุนเวียนเปลียนหนา้เขา้ยดึครองอาํนาจรัฐ ลว้นแต่เป็น

กลุ่มทุนหรือกลุ่มธุรกิจซึงไม่มีความกลา้หาญทีจะเสียสละผล ประโยชน์ตนเองดา้นภาษี ดงัจะเห็น

ไดจ้ากการคัดคา้นพ.ร.บ. ว่าดว้ยภาษีทรัพยสิ์น ภาษีมรดก และภาษีอตัรากา้วหน้าเพือนาํไปเป็น

รายไดข้องรัฐและนาํไปจดัสวสัดิการถว้นหนา้ ใหแ้ก่คนในสงัคม ภาษีส่วนใหญ่ในสังคมไทยยงัคง

เป็นภาษีทางอ้อม ผู ้เ สียภาษีส่วนใหญ่คือผูบ้ ริโภคทีเป็นคนชันล่างและคนชันกลางทีเสีย

ภาษีมูลค่าเพิมจากการซือสินค้า และรายได้จากภาษีในสังคมไทย ก็ไม่พอเพียงทีจะนําไปจัด

สวสัดิการสงัคมถว้นหนา้เหมือนอยา่งประเทศในยโุรปได ้

 เมือรัฐบาลไทยมีขอ้จาํกดัในการสร้างรัฐสวสัดิการหรือสวสัดิการถว้นหน้า รัฐไทยภายใต้

การยดึครองของนายทุนจึงหันมาสนับสนุนระบบสวสัดิการชุมชน ซึงเป็นระบบช่วยเหลือกนัเอง 

(Mutual Aid) เพราะช่วยให้รัฐลดภาระลงไปได ้แต่รัฐบาลไทยมกัจะมองว่า “ชุมชน” คือชนบท

หรือไม่ก็ชุมชนแออดั ในเมือง ทังทีความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ทาํมาหากินอยู่นอกภาคเกษตร 
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เพราะกาํลงัแรงงานในภาคเกษตรมีเพียง 15.4ลา้นคน ขณะทีนอกภาคเกษตรมีถึง 20.8ลา้นคน กาํลงั

แรงงานนอกภาคเกษตรส่วนใหญ่ก็คือ “มนุษยค่์าจา้ง” ซึงตอ้งอาศยัระบบสวสัดิการจากสถาน

ประกอบการ และจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม ระบบ

สวสัดิการชุมชนในชนบทจึงกลายเป็นสวสัดิการของคนส่วนนอ้ย ยงิกว่านนัคนชนบทในปัจจุบนัก็

ตอ้งพึงรายไดจ้ากสมาชิกครอบครัวทีทาํงานนอกภาคเกษตรอีกดว้ย ดงันนัระบบสวสัดิการสังคมที

ครอบคลุมคนส่วนใหญ่จึงควรเป็นสวสัดิการ สําหรับลูกจ้าง รองลงมาก็คือสวสัดิการสําหรับ

เกษตรกร เงินออมเพือสวสัดิการของลูกจา้งคือกองทุนประกนัสังคมทีมีอยู่ประมาณ 340,000ลา้น

บาท เกิดขึนไดจ้ากสามฝ่ายคือ ลกูจา้ง นายจา้ง และรัฐบาล การประกนัสงัคมเป็นระบบสวสัดิการที

มีความเป็นระบบ มีความมนัคงของระบบ และครอบคลุมกลุ่มคนจาํนวนมากถึงประมาณ 8.8ลา้น

คน และทุกคนในระบบต้องมีส่วนช่วยเหลือตนเอง คือการจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน เป็นระบบ

บงัคบัออม (Forced Saving) แต่การบริหารจดัการยงัอยูภ่าย ใตร้าชการ ควบคุมจดัการโดยรัฐ แมจ้ะ

มีตวัแทนของฝ่ายลูกจ้างเขา้ไปเป็นคณะกรรมการของสาํนักงานประกนัสังคม แต่ผูที้เขา้ไปเป็น

กรรมการจากฝ่ายลกูจา้งก็ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของฝ่ายลกูจา้ง อยา่งแทจ้ริง 

 อยา่งไรก็ตาม การมีระบบประกนัสงัคมทีครอบคลุมกวา้งขวางมากขึนก็มิไดห้มายความว่า

ประเทศ ไทยไดก้ลายเป็นรัฐสวสัดิการไปแลว้ เพราะยงัไม่ใช่สวสัดิการถว้นหน้าของทุกกลุ่ม และ

คนส่วนใหญ่ก็ยงัไม่มีหลกัประกนัทางรายไดแ้ละความมนัคงในชีวิต สังคมสวสัดิการ (Welfare 

Society)ไม่ใช่สวสัดิการสังคม(Social Welfare)และมีความหมายทีแตกต่างไปจากรัฐสวสัดิการ

(Welfare State) เพราะรัฐสวสัดิการโดยทวัไปเป็นรัฐทีมีการจดัสวสัดิการทวัหนา้และทวัดา้นโดยรัฐ 

แต่สังคมสวสัดิการเป็นสังคมทีมีสวสัดิการหลากหลาย แต่ไม่ได้จดัโดยรัฐเพียงฝ่ายเดียว ดงันัน 

สังคมสวสัดิการจึงหมายถึงสังคมทีมีสวสัดิการหลายรูปแบบ จัดการโดยหลายสถาบัน แต่ละ

ประเภทแต่ละสถาบนัมีความเป็นอิสระต่อกนั สร้างสรรค์สวสัดิการบนพืนฐานของความสามารถ

และความเหมาะสมของสถาบนันนัๆ (Gordon and Spicker, 1999: 145-146 อา้งถึงใน รพีพรรณ คาํ

หอม, 2554) 

 ในสหรัฐอเมริกาและองักฤษ ในช่วง 1980s-1990s พวกเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) ต่าง

พากนัวิจารณ์ว่า นโยบายรัฐสวสัดิการทาํลายเศรษฐกิจ ไม่ส่งเสริมศกัยภาพของคน เพราะคนรอ

ความช่วยเหลือจากระบบสวสัดิการ รัฐสินเปลืองงบประมาณมาก และไม่ก่อให้เกิดผลิตภาพ 

(Productivity) เพิมขึน ทาํใหเ้ศรษฐกิจชะงกังนั พวกนีจึงเห็นว่า ควรลดความเป็นรัฐสวสัดิการ และ

ควรส่งเสริมให้ประชาชนสร้างทางเลือกของระบบสวสัดิการพึงตนเอง โดยการพฒันาระบบ

ช่วยเหลือตนเอง (Self Help) และระบบร่วมดว้ยช่วยกนั (Mutual Aid) ใหม้ากขึน กล่าวโดยรวมคือ 

ความพยายามทีจะฟืนฟรูะบบเพือนช่วยเพือน (Friendly Society)ในยุคศตวรรษที 18-19ขึนมาใหม่ 
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โดยการอา้งเหตุผลเรืองลดภาระของรัฐบาล ส่งเสริมศกัยภาพของปัจเจกบุคคลและชุมชน และความ

เป็นอิสระของการบริหารจดัการ (Wann, 1998อา้งถึงในรพีพรรณ คาํหอม, 2554) ตวัอยา่งทีกล่าวถึง

กนัทวัไปคือ การจดัตงั Credit Union ใหเ้ป็นสถาบนัเงินออมของชุมชน และใชเ้งินออมนันเป็นทุน

เลียงชีพและสวสัดิการของสมาชิก กลุ่มสัจจะออมทรัพยใ์นประเทศไทยยุคเริมตน้ก็ไดอิ้ทธิพล

ความคิดมาจาก Credit Union 

 สหรัฐอเมริกาพยายามทีจะให้เกิดสังคมสวสัดิการ (Welfare Society) มากกว่าสวสัดิการ

โดยรัฐ(Welfare State) เพราะพรรคแนวมวลชนประเภทพรรคแรงงาน พรรคสังคมประชาธิปไตย 

ไม่มีโอกาสครองอาํนาจรัฐ แนวทางการจดัสวสัดิการของสหรัฐอเมริกาจึงมุ่งไปสู่สังคมสวสัดิการ

มากขึน เรือยๆ การจดัสวสัดิการโดยรัฐจะลดระดบัลงเรือยๆ จนเหลือเพียงเท่าทีจาํเป็นสาํหรับคน

จนบางกลุ่มทีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได ้สวสัดิการระดบันีเรียกว่า โครงข่ายความปลอดภยัทาง

สังคมหรือ Social SafetyNetโดยการแปรรูปสวสัดิการต่างๆให้ไปอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของ

ภาคเอกชนและภาคชุมชนมากขึน เป็นการเปลียนแนวคิดจากสวสัดิการเพือทุกกลุ่มคนและชน

ชนัในรัฐสวสัดิการ มาเป็นสวสัดิการพืนฐานสาํหรับกลุ่มคนยากจนคนดอ้ยโอกาส เพือกา้วไปสู่ 

สงัคมสวสัดิการ ตามแนวคิดของพวกเสรีนิยมใหม่ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2546: 22-24) แนวคิด

สงัคมสวสัดิการ ดูจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกลุ่มทุนไทยทีครองอาํนาจรัฐ เพราะเป็นแนวคิดทีไม่

เป็นภาระของกลุ่มทุน เนืองจากเป็นแนวคิดทีไม่ตอ้งพึงรายไดจ้ากภาษีกา้วหนา้ ภาษีทรัพยสิ์น และ

ภาษีมรดก ดังนัน รัฐบาลไทยจึงสนับสนุนระบบสวสัดิการโดยชุมชน แต่เน้นไปทีชุมชนชนบท 

และหลีกเลียงการสนบัสนุนชุมชนโรงงาน เพราะกลุ่มทุนไม่ตอ้งการให้ลูกจา้งเขม้แข็ง นอกจากนี

ยงัไม่ไดส้นใจทีจะปรับปรุงระบบประกนัสังคมให้กา้วหน้ายิงขึนใน การสร้างความมนัคงให้กบั

ลกูจา้ง 

มีขอ้พึงสงัเกตว่า จุดทีแตกต่างในการสร้างรัฐสวสัดิการและสงัคมสวสัดิการของ พวกเสรี

นิยมใหม่ก็คือ การจดัตงัและการรวมตวัของประชาชนอาชีพต่างๆ ในยโุรปและอเมริกา ประชาชน

กลุ่มต่างๆมีการรวมตวักนัเขม้แข็ง ภาคประชาสงัคมมีพลงัต่อรองสูง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแรงงาน กลุ่ม

ผูบ้ริโภค และกลุ่มนกัวิชาชีพ การสร้างรัฐสวสัดิการและระบบสวสัดิการแบบร่วมดว้ยช่วยกนัจึงทาํ

ไดง่้ายกว่า แต่ในสงัคมไทย การรวมตวัของประชาชนเพือสร้างอาํนาจต่อรองกบัพลงัอืนๆในสงัคม

ยงัยากลาํบาก ภาคประชาสงัคมยงัอ่อนแอ กลุ่มทุนยงัคงมีอาํนาจมาก พลงัถ่วงดุลในสงัคมไทยยงัมี

นอ้ย และดว้ยรากฐานทีสาํคญันีเองจึงเป็นทีมาของระบบสวสัดิการสงัคม 

 

 



17 

2.2 แนวคดิและความสําคญัของสวสัดิการสังคม 

 

 สวสัดิการทางสงัคมเป็นเรืองทีเกียวขอ้งกบัทุคนในสงัคมไทยตงัแต่แรกเกิดจนกระทงัตาย  

อาจกล่าวไดว้่าวฎัจกัรชีวิต  (Life Cycle) ของคนในสังคมแต่ละคนตอ้งไดรั้บบริการขนัพืนฐานที

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต เช่น บริการดา้นสุขภาพอนามยับริการดา้นการศึกษา บริการดา้นทีอยู่อาศยั 

เป็นตน้ นกัวิชาการฟากฝังตะวนัตกก็มีนิยามในเรืองของสวสัดิการสงัคมทีแตกต่างกนัออกไป ดงันี 

 กล่าวโดย Friedlander (1968)ไดใ้หค้าํนิยามเกียวกบั Social Welfare หรือ สวสัดิการสังคม

ไวว้่า สวสัดิการสงัคมคือกิจกรรมหนึงขององค์การทีเป็นเครืองมือในการช่วยเหลือทีเกียวกบัการ

ปรับตวัของบุคคลหรือสภาพแวดลอ้มทางสงัคม โดยสามารถทาํไดโ้ดยการใชเ้ทคนิคและวิธีการที

ถกูออกแบบมาเพือการเขา้ถึงบุคคล กลุ่มและชุมชน เพือตอบสนองความตอ้งการ การแกไ้ขปัญหา

และเพือเปลียนแปลงรูปแบบของสังคมร่วมกนั ตลอดจนการร่วมมือกันทีจะปรับปรุงบริบททาง

เศรษฐกิจและสงัคมนอกจากนียงัใหค้าํนิยามศพัทเ์กียวกบั Social Work หรือ สงัคมสงเคราะห์ไวว้่า 

สงัคมสงเคราะห์คือการบริการ โดยใชค้วามรู้อยู่บนพืนฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์และทกัษะ

ทางดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ซึงการช่วยเหลือนีอาจเป็นทงัในระดบัปัจเจกบุคคลหรือระดบักลุ่ม ทีจะ

ไดรั้บความพึงพอใจของสงัคมและส่วนบุคคล โดยผ่านตวัแทนทางสังคมหรือองค์การดา้นมนุษย์

สมัพนัธ ์ดงันนัคาํว่า Social Welfare จึงใหค้วามหมายทีกวา้งกว่าอาชีพสงัคมสงเคราะห์ 

 ในส่วนของ Social Services นิยามจาก Harry M. Cassidy (Friedlander, 1968) ว่าเป็นกิจกรรม

หลกัขององคก์ารและเป็นการสือสารโดยตรงไปยงัเฉพาะกลุ่ม เกียวกบัการคุม้ครองและการปรับปรุง

กิจกรรมทีเกียวกับทรัพยากรมนุษย์ นั นยงัรวมไปถึง การบริการสังคม,สังคมสงเคราะห์,

ประกนัสงัคม,สวสัดิการเด็ก,การแกไ้ขปัญหา,สุขอนามยัทางจิต,สาธารณสุข,การศึกษา,นนัทนาการ,

การคุม้ครองแรงงานและครอบครัว 

 ทางดา้นความมนัคงทางสังคม หรือ Social Security หมายถึงความคุม้ครองเมือสมาชิกในสังคม

ตอ้งประสบเหตุทีนาํมาซึงการสูญเสียรายไดท้งัหมดหรือบางส่วน เหตุเหล่านีโดยทวัๆ ไปมีอยู่ดว้ยกนั 9 

กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย (Sickness)คลอดบุตร (Maternity) ตาย (Death)ทุพพลภาพ/พิการ (Invalidity) เงิน

ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (Family/Child Allowance)ชราภาพ (Old Age)ว่างงาน (Unemployment) ผูอ้ยู่

ในอุปการะ (Survivor) และการบาดเจ็บจากการทาํงาน (Work Injury) ซึงโดยทวัไปแลว้มกัจะไม่ถกูคาดหวงั

ว่าจะมีการคุม้ครองตวัเองและครอบครัว นอกเหนือจากความสามารถของตนเอง 

 นอกจากนียงัมีการใหค้าํนิยามความหมายเกียวกบัสวสัดิการสังคมในความหมายทีกวา้งๆ

ของสวสัดิการสังคมว่าเป็นการทาํให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ทีดี ซึงการเป็นอยู่ทีดีนีนีเองทีจะตอ้งมี

สถาบนัเขา้มารองรับในการทาํหนา้ทีเหล่านีใหมี้ความสมบูรณ์ เพราะประชาชนบางส่วนไม่สามารถ
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ทีเขา้ถึงความเป็นอยู่ทีดีได้ด้วยตนเองในบางบริการสาธารณะ ดงันันรัฐจึงจาํเป็นทีจะต้องเป็น

สถาบนัในการจดัสรรทรัพยากรเหล่านันอย่างเท่าเทียมกนัในทุกภาคส่วน ดงัทีปรากฏในแนวคิด

ของ Smith (1965) 

 Smith (1965) มองว่าสวสัดิการสงัคมเป็นสถาบนัหนึงในสงัคมทีเกิดจากแนวคิดความเป็น

ปัจเจกนิยมและความเป็นกลุ่มนิยม โดยจะมีการกระทาํต่อเป้าหมายหรือกระทาํต่อวตัถุประสงค ์

ดงันันความหมายของสวสัดิการสังคมในทีนีจึงหมายถึง ระบบทีมีความเกียวขอ้งกบัสถาบนัทาง

สงัคมในสงัคมทีแตกต่างกนั โดยทีมีค่านิยม เป้าหมาย หลกัปฏิบติัเดียวกนัคือ ความกงัวลเกียวกบั

ความเป็นอยูข่องสงัคมโดยรวมและความตอ้งการทีจะทาํให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมดีขึน 

ทงัระดบัปัจเจกบุคคล ระดบัครอบครัว และระดบัชุมชน 

 แต่ก็มีนักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่าสวสัดิการเป็นเรืองของการการบริหารบริการ

สาธารณะ โดยมองว่าสวสัดิการนันเป็นเรืองหนึงทีใหญ่มากในการบริหารจดัการทีรัฐจะจดัสรร

ให้กับประชาชน ด้วยการเปลียนแปลงของสภาพสังคมทีรวดเร็ว จึงทาํให้ต้องมีการปรับปรุง

กระบวนการบริหาร หน่วยงาน กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัสวสัดิการสงัคมตลอดเวลา และการทีจะทาํ

ใหร้ะบบสวสัดิการสงัคมมีประสิทธิภาพนนัจะตอ้งขึนอยูก่บัการบริหารจดัการ เช่น แผนการเลือก

รับสวัสดิการ ซึงมีในหลายประเทศเลือกใช้เพือความเหมาะสมของผู ้รับสวัสดิการ เช่น 

สหรัฐอเมริกา  

 ดงันนัในทรรศนะของ Clegg (1966) จึงนิยามความหมายของสวสัดิการสังคมไวว้่า เป็น

การบริหารจดัการโครงการรูปแบบหนึงทีเกียวข้องกบัเงินและภาษี โดยมีความคาดหวงัในเรือง

ความเท่าเทียมและประสิทธิภาพ เพือครอบคลุมในเรืองความกลวัและความไม่สบายใจของ

ประชาชนหรือปัญหาทีจะมาเมือมีอายุมากขึน เจ็บป่วย หรือกบัโชคร้ายทีเกิดขึน ซึงส่งผลกระทบ

ต่อสมาชิกในสงัคมโดยรวมทงัในระดบัปัจเจกบุคคลและระดบัชุมชน 

 ส่วนDinitto (2003) มองว่าสวสัดิการสงัคมเป็นเรืองของนโยบายภาครัฐและโครงการของ

รัฐ โดยไดนิ้ยามความหมายของสวสัดิการสังคมออกมาในรูป “นโยบายสวสัดิการสังคม” (Social 

Welfare Policy) โดยมองว่าสวสัดิการสังคมเป็นบางสิงทีรัฐบาลเลือกทีจะทาํหรือเลือกทีจะไม่ทาํ 

ซึงสิงทีรัฐเลือกนนันนัส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 นอกจากนันยงัให้นิยามความหมายเพิมเติมเกียวกบัสวสัดิการสังคมไวอี้กว่า มีการเรียก

ระบบสวสัดิการสงัคมทีหลากหลายแตกต่างกนัไปตามบริบทของลกัษณะงานอีกดงันี  

 สังคมสงเคราะห์ (Public Assistance) เกียวข้องกับกลุ่มคนจนรายได้ตาํกว่าเกณฑ์ที

กฎหมายกาํหนด จึงสมควรทีจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ ซึงการจ่ายผลประโยชน์นีจะจ่ายออกจาก



19 

กองทุนภาษีทวัไป รูปแบบโครงการลกัษณะนียงัรวมไปถึงสงัคมสงเคราะห์ในเรืองทวัไป เช่น การ

ช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาส การศึกษาพืนฐาน ความปลอดภยัในอาหาร 

 ประกนัสังคม (Social Insurance) เป็นรูปแบบทีถูกออกแบบมาเพือป้องกนัความยากจน 

คนทาํงานและนายจา้งจะร่วมกนัจ่ายเงินเขา้กองทุน และเมือถึงการเกษียณหรือไม่สามารถทาํงานได ้

ก็จะได้รับผลประโยชน์ ประกันสังคมยงัคงรวมไปถึง ความมนัคงทางสังคม (Social security) 

สวสัดิการของคนทาํงานและผูว้่างงาน 

 เหมือนกบัที วิจิตร ระวิวงษ์ (2523: 3-4 อา้งถึงใน ชยัพรพิบูลศิริ, 2551) ได้ให้ความเห็นไวว้่า 

สวสัดิการสังคมมีความเกียวขอ้งกบัการพฒันาสังคมในฐานะทีเป็นเป้าหมายในการพฒันาสังคม 

ดงันันสวสัดิการสังคมยงัอาจหมายถึงการกาํหนดนโยบายทางสังคมโดยรัฐ ทีจะมีผลต่อความ

เป็นอยูข่องประชาชน ซึงมีองคป์ระกอบทีสาํคญั 3 ขอ้ไดแ้ก่ 

  1) การบริการประกนัสงัคม (Social Insurance) 

  2)บริการสงเคราะห์ประชาชน/ประชาสงเคราะห์ (Public Assistance) 

  3) บริการสงัคม (Social Service)  

กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์(2549: 37-38) ยงัไดก้ล่าวเพิมเติมใน

นิยามของสวสัดิการสังคมว่า สวสัดิการสังคมเกียวขอ้งกับระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจและ

ระบบสังคมของแต่ละประเทศ ปัจจุบนันักวิชาการดา้นสวสัดิการสังคม ไดแ้ยกสวสัดิการสังคม

ออกเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

  1) สวสัดิการเศรษฐกิจ หมายถึง กินดี อยูดี่ของคนในสังคม เช่น มีรายได ้มีทรัพยสิ์นที

ครอบครอง สถานะทางภาษี และดชันีอืนๆ เช่น รายไดป้ระชาชาติรายไดต่้อหวั 

  2) สวสัดิการทีไม่ใช่เศรษฐกิจ หมายถึง กินดี อยูดี่มีสุขของคนในสงัคมทีเกียวขอ้ง

กบัสภาพทางชีวภาพ สภาพอารมณ์จิตใจ และสภาวะมาตรฐาน ดงันันคนจนทีมีรายไดน้้อยมกัจะมี

ปัญหาสุขภาพทีไม่ดี (ทงักายและใจ) จึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งไดรั้บบริการทางสงัคมจากหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชน 

 นอกจากแนวคิดจากบรรดานกัวิชาการดา้นสงัคมศาสตร์ ทีใหค้วามเห็นเกียวกบัสวสัดิการ

สงัคมไวอ้ยา่งกวา้งแลว้นนั 

 Encyclopedia of Social Work (1971: 1446 อา้งถึงในชยัพร พิบูลศิริ, 2549: 35) ยงัไดใ้ห้

ความหมายของ “สวสัดิการสงัคม” ไวว้่า สวสัดิการสงัคมเป็นกิจกรรมทีจดัตงัขึนโดยหน่วยงานของ

ทงัภาครัฐและเอกชน ในการมุ่งขจดัปัญหาทางสังคมและปรับปรุงความเป็นอยู่ของประชากรให้ดี

ขึน ทงัในระดบัปัจเจกชนและระดบักลุ่มชนและเมือมาพิจารณาแนวคิดและความหมายทีสงัคมไทย

ใหค้วามหมายของสวสัดิการสงัคม ไวด้งันี 
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 มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม พ.ศ.2546 ให้ความหมายของ

สวสัดิการสังคมไวว้่า “สวสัดิการสังคม” หมายถึง ระบบการจัดการทางสังคมซึงเกียวกับการ

ป้องกนัการแกปั้ญหา การพฒันา และการส่งเสริมความมนัคงทางสงัคม เพือตอบสนองความจาํเป็น

ขันพืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึนและสามารถพึงพาตนเองได้ ทังทางด้า น

การศึกษา สุขภาพอนามยั ทีอยูอ่าศยั การทาํงาน การมีรายได ้นนัทนาการ กระบวนการยติุธรรมและ

การบริการทางสงัคมทวัไป โดยคาํนึงถึงศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ ทีประชาชนจะตอ้งไดรั้บและ

การมีส่วนร่วมในการจัดสวสัดิการสังคมทุกระดับ นอกจากนันแลว้ พระราชบัญญัตินียงัให้

ความหมายของการ “จดัสวสัดิการสังคม” เพิมเติมไวใ้นมาตรา 3 วรรคสองว่า การจดัสวสัดิการ

สงัคมคือสิงทีรัฐจดัสวสัดิการสงัคม ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและตามทีคณะกรรมกาํหนด 

 อภิญญา เวชยชยั และกิตติพฒัน์นนทปัทมะดุลย (2546) ไดใ้ห้ความหมายของสวสัดิการ

สงัคมว่ามี 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

  1) ความหมายทีเปลียนแปลงไปตามสภาพการณ์สงัคม 

       (1)ระบบการจดับริการสงัคมทีครอบคลุมฐานชีวิตทงัมวลของมนุษย ์

       (2)การไดรั้บการตอบสนองความจาํเป็นพืนฐาน การเขา้ถึงคุณภาพชีวิตและความ

มนัคงของชีวิตในระยะยาวอยา่งยงัยนื 

 การไดรั้บการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในระดบัต่างๆ 

  สวสัดิการทีอยูบ่นฐานความหลากหลาย เป็นธรรมทางสงัคม 

  2) ความหมายกวา้งขวางครอบคลุมระบบการให้บริการและความมนัคงของชีวิต

มากขึน 

       (1)สวสัดิการทีประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีรอบดา้น เช่น 7 ขนัตอนของความมนัคง

ในชีวิต เช่น การศึกษา สาธารณสุข ทีอยู่อาศยั รายได้และการมีงานทาํ ความมนัคงทางสังคม  

นนัทนาการ  และบริการทางสงัคม 

 

2.3 แนวคดิเกียวกับทุนทางสังคม (Social Capital) 

 

ทุนทางสงัคม(Social Capital) ไดรั้บความสนใจจากนักสังคมศาสตร์มากยิงขึนโดยเฉพาะ

อยา่งยงิในช่วงตน้ทศวรรษที 1990 มีการมองในมิติของความสัมพนัธ์ทางสังคม ในลกัษณะเริมตน้

จาก “ทุน”ซึงทีมีการพิจารณาเปรียบเทียบความเป็นทุนในลกัษณะทีหลากหลาย เช่น ทุนทาง

เศรษฐกิจ(Economic Capital) ทุนทางกายภาพ (Physical Capital) ทุนมนุษย ์(Human Capital)และ

ทุนทางวฒันธรรม(Cultural Capital) (สมศกัดิ สามคัคีธรรม,2553:92-94) ทุนทีกล่าวถึงข้างต้น
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เหล่านีจะเป็นเสริมให้นโยบายของรัฐ  กิจกรรมต่างๆทีรัฐกาํหนดขึน  ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วฒันธรรมทางการเมืองของประชาชน เป็นตน้ไดรั้บการนาํไปปฏิบติั (อาจยุทธเนติธนากูล และ

โยธิน แสวงดี,2547:58)อยา่งเป็นรูปธรรมดว้ย 

แนวคิดเกียวกบั“ทุนทางสงัคม”ตงัอยูบ่นฐานคิดอยู ่2 ประการคือ 

ประการแรก“ทุน”เกิดขึนจากการสะสม และเกิดการพวกพนูผา่นกระบวนการในการดาํรง

รักษา ทงัในระดบัที “เขา้ขน้/ลึกซึง”และในระดบัที “กวา้งขวาง” การสะสมทุนดงักล่าวนีเป็นลงทุน

เพือสร้างความเหนียวแน่นของสัมพนัธภาพทีมีการดาํเนินการอย่างคงเส้นคงวา เกิดขึนอย่าง

สมาํเสมอ โดยอาจใชกิ้จกรรมต่างๆเขา้มาเป็นเครืองมือในสร้างทุนและทาํให้เกิดการสะสม เช่น 

งานเลียงสงัสรรค ์การพบปะพดูคุยแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การช่วยเหลือเกือกูล การ

เขา้ร่วมในงานประเพณี วฒันธรรมต่างๆ ของสงัคม เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ งานขึนบา้น

ใหม่  งานฉลองรับปริญญา หรือ รับตาํแหน่ง  เป็นตน้ 

ประการทีสองเมือมีการสะสมทุนเกิดขึน “ทุน”ดงักล่าวจะมีสถานะเป็นทรัพยสิ์นทีมีมูลค่า 

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ไดท้ังในแง่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือชุมชน ซึงหมายถึง การใช้

ทรัพยากรทีเอืออาํนวยให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม และนอกกลุ่ม(เอฟสตีน, 

2553:92-94) อีกทงัสามารถนาํไปสู่การเอืออาํนวยประโยชน์ในแง่ทงัในแง่ของการแกไ้ขปัญหาและ

ความขดัแยง้ทีเกิดขึนในสงัคมไดอี้กดว้ย 

หากพิจารณาแนวคิดแบบทางดา้นทุนนิยมดังเดิมซึงไดเ้สนอว่าการเพิมขึนของมนุษย์

อาจทาํให้เกิดความยากจน ดงันันรัฐจึงควรควบคุมการเพิมขึนของมนุษย ์   ในขณะที Karl 

Marx (อา้งถึงใน อาจยุทธเนติธนากูล และโยธิน แสวงดี,2547:57) ไดก้ล่าวเกียวกบัทุนมนุษยว์่า 

พลวตัรของประชากรทีเกิดขึ นจากการเพิ มขึ นของประชากร คือ ทําให ้มีก ําลงัการผลิต

เพิมขึน  หากมีการบริหารจดัการงานทีมีประสิทธิภาพจะทาํให้สังคมดี ประชาชนจะมีรายไดม้าก

ขึน  ดังนันในทัศนะของ Marx เห็นว่า การเพิมขึนของประชากรมิได้หมายความถึงความ

ยากจน  การบริหารจดัการของรัฐต่างหากทีทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตรวมถึงความยากจน

ทีเกิดขึนกบัประชาชน  

Schumacher(1911-1977อา้งถึงในอาจยทุธเนติธนากลู และโยธินแสวงดี,2547:58) ไดเ้สนอ

แนวคิดเพือทีจะเปลียนแปลงความคิดของมนุษยเ์กียวกบัความคิดทางดา้นทุนนิยมดงัเดิม ความแบบ

ทุน นิ ย ม แ บ บ ดัง เ ดิ ม ที ก ล่ า ว ถึ ง คื อ ก า ร มี ค ว า ม ต้อง ก า ร แ บ บ ไ ม่ มี ที สิ น สุ ด ข อ ง บุ ค คล 

(Individual) บุคคลทีมีอาํนาจจะพยายามรวบรวมอาํนาจไว้ทีศูนยก์ลาง และพยายามกอบโกย

ผลประโยชน์ใหก้บัตนเองและบริวารใหม้ากทีสุด 
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ดงัจะเห็นได้ว่า มนุษยใ์นปัจจุบนัมีความพยายามอย่างยิงยวดในการสรรเสริญเยินยอผูมี้

อาํนาจทางเศรษฐกิจ  เกิดปัญหาการละเลยและเพิกเฉยต่อความบริบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

สงัคม วฒันธรรม  การบริโภคอยา่งฟุ้งเฟ้อ ลว้นมาจากปัจจยัยกยอ่งฐานทางเศรษฐกิจภายใตบ้ริบท

แห่งทุนนิยม 

สิงที Schumacher พยายามจะเสนอคือ มนุษยต์อ้งพึงพาธรรมชาติ มนุษยเ์ป็นส่วนหนึงของ

ธรรมชาติ  เพราะฉะนนัมนุษยไ์ม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได ้(Schumacher1911-1997 อา้งถึงใน 

อาจยทุธเนติธนากลู และโยธิน แสวงดี,2547:59)  จึงอาจกล่าวไดว้่า การบริภาคอย่างฟุ้งเฟ้อของคน

ในสังคม ก่อให้เกิดการทาํลายภูมิปัญญา ความรับผิดชอบ ความสามารถในการใช้สมองและ

หัตถกรรมของมนุษย ์ เทคโนโลยีทีมากลน้ในโลกแห่งทุนนิยมทีเคยสนับสนุน ช่วยเหลือเกือกูล

มนุษย์ กลายเป็นเครืองมือทีสร้างความร้าวฉาน ทีเกิดขึนระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษยก์ับ

ธรรมชาติ เช่น การทาํร้ายกนัของมนุษยท์งัวาจา ใจ และการกระทาํทีรุนแรง ถึงขันวิปริต ,การ

ทาํลายธรรมชาติเพือบาํบดัความตอ้งการภายในจิตใจส่วนลึก เช่น การล่าสัตว ์การแผว้เผาทาํลาย

ธรรมชาติเพือความสะใจ เพือประโยชน์ฝ่ายตน เป็นตน้ ทาํใหม้นุษยใ์นปัจจุบนัตอ้งตกเป็นทาสของ

ทุน และเทคโนโลย ีซึงสิงทีกล่าวถึงนีมีส่วนอยา่งสาํคญัต่อความเสือมของประเพณี และวฒันธรรม

ของทอ้งถินและชาติ 

ดงันนัอาจกล่าวไดว้่าทุนทางสงัคมมีบทบาทสาํคญัในการพฒันาประเทศให้มีความสมดุล

และยงัยืนในระยะยาว โดยจะสร้างความเข้มแข็งของประชาชนให้สามารถปรับตัวต่อการ

เปลียนแปลงต่างๆ และยงัเป็นปัจจัยทีมีส่วนหนุนเสริมให้เกิดการรักษาประเพณี วฒันธรรม 

ทรัพยากร และความเป็นสงัคมทีเกือกลู คือการสร้าง ทุนมนุษย ์และ ทุนทางสงัคม 

 

 2.3.1  ความหมายของทุนทางสังคม(Social capital) 

มีผูก้ล่าวถึงทุนทางสงัคมไดอ้ยา่งน่าสนใจ ซึงสามารถนาํมาพิจารณาและอธิบายเพือให้เกิด

ความเขา้ใจเกียวกบั “ทุนทางสงัคม” (Social capital)ดงันี 

Putnum (1993, อา้งถึงใน อาจยุทธเนติธนากูล และโยธิน แสวงดี, 2547: 59-60)ได้ให้

ความหมายเกียวกบั ทุนทางสังคมว่า เป็นบรรทดัฐานและเครือข่ายทีมีค่านิยมร่วมกนัของประชา

สงัคมทีทาํใหเ้กิดกลุ่มของบุคคลในการทีจะร่วมกนัประกอบประโยชน์เพือส่วนรวม 

Portes (1998, อา้งถึงใน เอฟสตีน, 2553:96) กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า หมายถึงความสามารถ

ของผูก้ระทาํการทีจะทาํให้ผลประโยชน์ทีเขาไดรั้บอยู่ในขณะนัน มีความมนัคงยืนยาว สามารถ

กระทาํไดต่้อเนือง มาจากคุณงามความดีของการเป็นสมาชิกเครือข่ายทางสงัคม และโครงสร้างทาง

สงัคมอืนๆ 
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ประเวศ วะสี (2540,อา้งถึงใน อาจยุทธเนติธนากูล และโยธิน แสวงดี,2547:60) กล่าวว่า 

ทุนทางสงัคม คือ การทีคนมารวมกนัและเป็นการนาํเอาทงัความดี ความรู้ มารวมกนั และนาํไปสู่

การสร้างพลงัทางสงัคมซึงสามารถนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

สตีฟสเปียร์ (1998,อา้งถึงใน อาจยทุธเนติธนากุล และโยธิน แสวงดี, 2547:62) กล่าวว่า ทุน

ทางสงัคมคือองคป์ระกอบทีเกียวกบัความไวว้างใจทางสังคมและเครือข่ายทีประชาชนสามารถจะ

ดึงปัญหาร่วมของชุมชน ตลอดจนความเป็นเครือข่ายของสาธารณะ มามีส่วนช่วยในดา้นต่างๆดงันี 

 1) การใหก้ารสนบัสนุนบรรทดัฐาน การเอือประโยชน์แก่กนั โดยการสร้างความคาดหมาย

ตามทีตงัไว ้

 2) การเอืออาํนวย การประสานงานร่วมกนัทงัภายในและนอกชุมชน 

 3) การสร้างความสมัพนัธ ์2 ทางบนพืนฐานของแนวคิดการแบ่งปันหรือเป็นไปทงั 2 

ฝ่าย 

องคก์ารเพือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา(Organization for Economic Corporation 

and Development) (2001 อา้งถึงใน เอฟสตีน, 2553: 97) อธิบายว่า “ทุนทางสังคม”หมายถึง การเขา้

ร่วมเป็นองค์กรเครือข่ายด้วยกัน พร้อมกับมีบรรทัดฐาน ค่านิยม และความเข้าใจร่วมกัน อัน

เอืออาํนวยให้เกิดความร่วมมือภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม รวมถึงการขยายไปไปสู่กลุ่มอืนทีมี

ความแตกต่างกนัทีอยูภ่ายในประชาสงัคมเดียวกนั เช่น กลุ่มเพศสภาวะ(Gender)กลุ่มอาชีพ กลุ่มที

ใชภ้าษาต่างกนั และกลุ่มชาติพนัธ ์เป็นตน้ 

อาจยทุธเนติธนากลู และโยธิน แสวงดี(2547: 60) กล่าวว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ตวับ่งชี

ถึงการเกาะเกียงกบัแลว้ก่อใหเ้กิดเครือข่ายโยงใยทีนาํไปสู่การช่วยเหลือเกือกูลกนัระหว่างสถาบนั

ครอบครัวและสถาบนัต่างในสงัคม ซึงความสมัพนัธร์ะหว่างพ่อแม่ลูกอาจนับไดว้่าเป็นแหล่งปฐม

ภูมิขนัพืนฐานของแหล่งทุนสงัคมนี 

Coleman (1926-1990 อา้งถึงใน อาจยทุธเนติธนากลู และโยธิน แสวงดี, 2547: 60-61) เชือ

ว่าการทีมนุษยจ์ะกระทาํการใดๆ ตอ้งเกิดจากการทีมนุษยมี์เหตุผล ดงันันมนุษยจึ์งสามารถสร้าง

คุณค่าให้แก่โครงสร้างทางสังคมในฐานะทีเป็นทรัพยากรมนุษยที์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์และบรรลุ

เป้าหมายในประการต่างๆได ้ดงัต่อไปนี 

1) พนัธะผกูพนั หมายถึงการคาดหวงัและการไวเ้นือเชือใจในโครงสร้างสังคมนัน ปัจเจก

บุคคลทีอยู่ในโครงสร้างทีมีระดับพนัธะผกูพนัสูงตลอดเวลาจะมีทุนทางสังคมมากและการทีมี

พนัธะผกูพนักบัผูอื้นมากจะส่งผลใหส้ามารถใชท้รัพยากรทีจบัตอ้งได ้
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2) ช่องทางขอ้มลูข่าวสาร ทุนทางสงัคมคือช่องทางหรือความสมัพนัธที์เปิดโอกาส

ใหมี้การแลกเปลียนขอ้มลู มีการรับฟังขอ้มูลซึงบางคนอาจไม่ไดรั้บข่าวสารโดยตรงแต่อาจไดรั้บ

ข่าวสารผา่นช่องทางอืน เช่น ญาติ เพือนสนิท เป็นตน้ 

3) บรรทดัฐานของสงัคมและการลงโทษทีไดผ้ล ทุนทางสังคมจะมีลกัษณะทีเป็นบรรทดั

ฐานทีทาํใหค้นตอ้งเสียสละประโยชน์ส่วนตนบางส่วนเพือประโยชน์ของกลุ่ม การมีบรรทดัฐานและการ

บงัคบัใชก้ฎ จะช่วยสนบัสนุนพฤติกรรมบางอยา่งและจาํกดัพฤติกรรมบางประเภทดว้ย 

อยา่งไรก็ดี Coleman (1926-1990 อา้งถึงใน อาจยทุธเนติธนากูล และโยธิน แสวงดี, 2547: 

62) กล่าวว่า ทุนทางสงัคมจะส่งผลต่อการพฒันาทุนมนุษยใ์นรุ่นต่อไป ซึงสามารถจาํแนกออกเป็น 

2 ส่วนไดแ้ก่ 

1) ทุนทางสงัคมภายในครอบครัว พืนฐานของครอบครัวจดัไดว้่าเป็นทุนอย่างหนึง ซึง

ประกอบดว้ยทุนทางการเงิน ทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคม ทุนทางการเงิน คือ รายไดแ้ละทรัพยสิ์น ทุน

มนุษยคื์อ การศึกษาของพ่อแม่ และการใหค้วามรู้แก่บุตร ทุนทางสังคมคือ ความสัมพนัธ์ระหว่างลูกกบั

พ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการเอาใจใส่ส่งเสริมบุตรหลาน ในการเพิมทุนมนุษย์ 

2) ทุนทางสงัคมภายนอกครอบครัว เป็นทุนทางสงัคมในชุมชนทีเกิดจากความสัมพนัธ์

แบบรู้จกักนัและมีกิจกรรมร่วมกนัของพ่อแม่ผูป้กครอง ทาํใหมี้การพดูคุยกนั 

อาจยทุธเนติธนากุล และโยธิน แสวงดี(2547: 60) ไดอ้ธิบายเกียวกบัลกัษณะเด่นของทุน

ทางสงัคมไวด้งันี 

1) การไหลเวียนของขอ้มลูข่าวสาร 

2) บรรทดัฐานะของการเอือประโยชน์แก่กนัและกนั หรือ การช่วยเหลือกนั ซึงขึนอยูก่บั

เครือข่ายทางสงัคมทีมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

(1)เครือข่ายทางสังคมทีเป็นความสัมพนัธก์นักบัภายในกลุ่ม ภายในชุมชน ทีให้

ความรู้สึกของความเป็นเอกลกัษณะและมีวตัถุประสงคร่์วมกนั 

(2) เครือข่ายความสัมพนัธ์นอกชุมชนเป็นความสัมพนัธ์ทีเกิดขึนระหว่าง

ชุมชน 

3) การปฏิบติักิจกรรมร่วมกนั ซึงสามารถกระตุน้ใหเ้กิดเครือข่ายใหม่ได ้

4) เอกลกัษณ์และความเป็นปึกแผน่ คือ การทีมีส่วนทีคลา้ยหรือมีแนวคิดทีใกลเ้คียงกนั 

5) ความไวใ้จ จะก่อใหเ้กิดการตกลงใจในการเขา้รับการเสียงในสภาวะการณ์แวดลอ้ม

ของสงัคมบนพืนฐานของความรู้สึกทีเชือมนัในการทีผูอื้นจะตอบสนองตามทีคาดหวงัไว ้และจะ

กระทาํหรือสนบัสนุนช่วยเหลือเกือกลูกนัโดยปราศจากเจตนาทีเป็นภยัต่อกนั 
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องคป์ระกอบทีสาํคญัของทุนทางสงัคม (อาจยทุธเนติธนากลู และโยธิน แสวงดี,2547: 63) 

1) การมีส่วนร่วมในเครือข่าย หัวใจสาํคญัของมีส่วนร่วมคือ ความเขม้ขน้ทีมากหรือ

นอ้ยของเครือข่ายความสมัพนัธที์ประสานกิจกรรมเชือมต่อกนัระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม ประชาชนจะ

ผกูมดัและประสานตนเองกบัผูอื้น โดยผา่นทางความหลากหลายของความร่วมมือกนัซึงตอ้งเป็นไป

โดยสมคัรใจและเท่าเทียมกนั 

2) การเอือประโยชน์แก่กนั ทุนทางสงัคมมิไดห้มายถึงการแลกเปลียนทีเป็นทียอมรับอย่าง

เป็นทางการและเป็นไปโดยทนัทีของติดต่อกนัในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ  แต่เป็นผลร่วมกนัของ

การคาํนึงถึงผูอื้นก่อนเป็นอนัดบัแรก  และมองประโยชน์ส่วนตนในลาํดบัหลงั  บุคคลจะจดัหาหรือ

บริการให้แก่ผูอื้นหรือกระทาํเพือผลประโยชน์ต่อบุคคลอืนด้วยทุนของบุคคลนัน แต่โดยทวัไป

ความคาดหวงัอยูที่ว่าการกระทาํทีแสดงออกแห่งนาํใจทีดีนัน  จะเป็นผลตอบแทนยอ้นกลบัมาใน

ภายหลงั  ในชุมชนทีมีการเอือประโยชน์แก่กนัและกนัอย่างเขม้แข็ง ประชาชนมกัจะเอาใจใส่ต่อ

ผูอื้น หรือ มองเห็นความสาํคญัของผูอื้นก่อนตนเอง 

3) ความไวว้างใจ การมีความไวว้างใจจะก่อใหเ้กิดความตกลงใจในการเขา้รับความเสียง

ในภาวการณ์แวดลอ้มของสังคมบนพืนฐานของความรู้สึกทีเชือมนัในการทีผูอื้นจะตอบสนอง

ตามทีคาดหวงัไว ้และจะกระทาํหรือใหก้ารสนับสนุนช่วยเหลือซึงกนัและกนั หรืออย่างน้อยทีสุด

เชือว่าคนอืนๆ ไม่มีเจตนาทีเป็นภยัต่อบุคคลนนั 

4) บรรทดัฐาน เป็นรูปแบบหนึงในการควบคุมทางสงัคมทีระบุหรือกาํหนดรูปแบบของ

พฤติกรรมทีเป็นทียอมรับและให้ค่าโดยบุคคลในสังคม  การควบคุมทางสังคมไม่จาํเป็นตอ้งเป็น

ทางการ หรือเป็นบทลงโทษในทางกาํหมาย หรือเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่เป็นทีรู้กนัหรือ

เป็นทีเข้าใจโดยทั วไปว่า อะไรเป็นรูปแบบของพฤติกรรมทีคาดหวงัของสังคม ในชุมชนหรือ

สถานทีซึงมีระดบัของความไวว้างใจตาํและไม่ค่อยมีบรรทดัฐานทางสังคม จะพบว่า ประชาชนจะ

ร่วมมือกนัภายใตร้ะบบของกฎหมายและระเบียบทีเป็นทางการทีตอ้งมีการทาํความตกลงกนั หรือ

การฟ้องร้องดาํเนินคดีรวมทงัการใชอ้าํนาจหรือกาํลงับงัคบั 

5)ความร่วมกนั หมายถึง ผลร่วมกนัของความไวว้างใจกนั เครือข่ายบรรทดัฐาน

และการเอือประโยชน์แก่กนัและกนั จะก่อใหเ้กิดการเป็นชุมชนทีเขม้แขง้ทีมีการแบ่งปันความเป็น

เจา้ของในทรัพยากรร่วมกนั 

6) กิจกรรมทีสนบัสนุนใหเ้กิดการเปลียนแปลง ในประการนี อาจยุทธเนติธนากุล 

และโยธิน แสวงดี(2547:63)อธิบายว่า เป็นสิงทีแอบแฝงอยู่ในองค์ประกอบทีกล่าวถึงความสามารถของ

บุคคลและการรวมกลุ่ม ในการพฒันาทุนทางสังคมตอ้งมีการผกูมดัทีเขม้แขง้และความตงัใจจริง

ของพลเมืองร่วมกนั 
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อย่างไรก็ตาม Smith (1790อา้งถึงใน อาจยุทธเนติธนากูล และโยธิน แสวงดี,2547: 63-

64)  ไดก้ล่าวในหนังสือเรือง The Wealth of Nation โดยกล่าวถึง ความมงัคงัของชาติ คือ การมี

แรงงานและการแบ่งงานกันทํา แนวคิดของ Smith ไม่รับความสนใจมากนัก จนกระทั งหลัง

สงครามโลกครังที 2 เมือประเทศทีแพส้งครามอย่างประเทศญีปุ่นและเยอรมนันี  สามารถฟืนตวั

ทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วทังๆทีมีทรัพยากรทางธรรมชาติทีจาํกัด เพราะทัง 2 ประเทศให้

ความสาํคญัในการศึกษาซึงหมายถึงทุนมนุษย(์Human Capital) ดงันนัจึงสามารถกล่าวไดว้่าทุนทาง

สงัคมนนัเกียงขอ้งกบัทุนมนุษยเ์ป็นอยา่งยงิ 

ณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี (2557: 89-98) ได้จาํกัดความหมายของทุนทางสังคมทีเกียวข้องกับ

สวสัดิการสังคมไวลึ้กลงไปอีกว่า ทุนทางสังคมในเรืองสวสัดิการนีหมายถึง เครือข่ายทางสังคม 

(Social Network) และความไวเ้นือเชือใจกนัในทางสังคม (Social Trust) โดยได้ทาํการแบ่งเป็น 3 

ระดบัตามนิยามเครือข่ายทางสังคมของ Granovetter (1973: อา้งถึงในณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี, 2557:89 ) 

ไดแ้ก่ เครือข่ายในหมู่เครือญาติ (Bonding Network) เครือข่ายในองค์กรอย่างเป็นทางการ (Bridging 

Network) หมายถึงเครือข่ายในการทาํงาน เช่น วิชาชีพเดียวกนัเครือข่ายทางธุรกิจ และอนัสุดทา้ยคือ 

เครือข่ายขา้มกลุ่มฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ (Linking Network) ซึงเกิดจากการรวมกลุ่มของคนใน

สงัคมทีมีความแตกต่างกนัในดา้นหนา้ทีการงานและฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ ซึงเครือข่ายเหล่านี

จะมีอิทธิพลต่ออาํนาจในการตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆทางสังคม ทงัในดา้นบวกและ

ดา้นลบ 

มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(2549: 50) โดยครูชบ ยอดแกว้เองก็ไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธก์นั

ระหว่างทุนทางสังคมและทุนมนุษยใ์นมุมมองของความเป็นนโยบายสาธารณะ ในเรืองสัจจะ

รายจ่ายวนัละ 1 บาทเพือทาํสวสัดิการภาคชุมชนไวว้่า ทุนทางสงัคมมีอย่างน้อย 7 ทุน ทีสาํคญัและ

เกียวขอ้งกนัดงัภาพที 2.1 
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ภาพที 2.1 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทุนทางสงัคมและทุนอืนๆ 

แหล่งทีมา:มลูนิธิสาธาณสุขแห่งชาติ.  2549: 51. 

 

  1) ทุนคน เป็นทุนอนัดบัแรกทีสาํคญักว่าเงิน ซึงมีอยู่แลว้ในชุมชน คนทุกคนเป็น

ทุนทีสาํคญั เมือรวมกนัแลว้จะกลายเป็นชุมชน เป็นพลงัทียงิใหญ่ และเมือคนหลายคนมารวมกนัก็

จะเกิดปัญญา จึงเรียกว่า ทุนภูมิปัญญา 

  2) ทุนภูมิปัญญา มีในคนทุกคน แต่อาจจะไม่เท่ากนั ซึงแลว้แต่ระดบัของการเรียนรู้ของ

แต่ละคน โดยผา่นการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสงัคมอีกขนัหนึง 

  3) ทุนศาสนาวฒันธรรม ทุกคนมีศาสนา มีวฒันาธรรม ซีงทุนทางวฒันธรรมนีจะ

เป็นตวัยดึโยงคนในชุมชนไวด้ว้ยกนั เพราะเป็นสิงทีถือปฏิบติัร่วมกนัในชุมชน 

  4) ทุนธรรมชาติ คือสิงทีอยูร่อบชุมชน อนัจะก่อใหเ้กิดกิจกรรมทางสงัคมต่างๆใน

ชุมชน เช่น การอนุรักษ ์ความหวงแหนทรัพยากรในชุมชน 

  5) ทุนแรงงาน ทุกคนเกิดมามีแรง แต่ขึนอยูว่่าจะใชไ้ดถ้กูหรือใชน้อ้ยต่างกนั 

  6) ทุนเวลา คือสิงทีทุกคนมีเท่าเทียมกนั ดงันนัการจดัการกบัเวลาจึงเป็นสิงทีคนทุกคน

จะจดัการเอง 

  7) ทุนเงินตรา ชบ ยอดแกว้(อา้งใน มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2549: 51) มองว่าทุน

เงินตรานี เป็นสิงทีทาํใหค้นอ่อนแอ โดยลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ยอกแลกทุกสิงทุกอย่างเพือให้

ไดม้าซึงทุนเงินตรา จนละเลยทุนอืนทีสาํคญัไปเสียหมด โดยเฉพาะทุนมนุษยแ์ละทุนทางสงัคม 

คน

ภมูปัิญญา

วฒันธรรม

ธรรมชาติแรงงาน

เวลา

เงินตรา
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  2.3.2ความหมายของทุนมนุษย์ (Human Capital) 

World Bank (2001 อา้งถึงใน อาจยทุธเนติธนากุล และโยธิน แสวงดี, 2547:64) ไดอ้ธิบายเกียวกบั

ทุนมนุษยว์่า เป็นการลงทุนเพือเพิมทักษะและความสามารถต่างๆทีมีอยู่ในตัวบุคคลหรือกาํลงั

แรงงาน โดยส่วนหนึงมาจากการปรับปรุงสุขภาพ ภาวะโภชนาการ การศึกษาและการฝึกอบรมเพือ

เพิมพลงัในการหารายได้ 

Schultz (1960 อา้งใน อาจยุทธเนติธนากุล และโยธิน แสวงดี, 2547: 64) อธิบายว่าการ

ลงทุนในมนุษยเ์กิดไดห้ลายประการคือ 

 1) บริการทีเพิมพนูสุขภาพคือค่าใชจ่้ายต่างๆ ทีมีผลต่อความยืนยาวและพละกาํลงั

ของชีวิต 

 2) การศึกษาอยา่งเป็นทางการ 

 3) การอบรมหรือเรียนรู้ในขณะทาํงาน 

 4) โครงการศึกษาสาํหรับผูใ้หญ่ เช่น การฝึกอาชีพ 

 5) การอพยพยา้ยถินเพือโอกาสในการทาํงานทีดีขึน 

อาจยุทธเนติธนากุล และโยธิน แสวงดี (2547: 64) ไดเ้ปรียบเทียบทุนทางสังคมและทุน

มนุษยว์่ามีทงัความเหมือนและความแตกต่าง สาํหรับประการทีเหมือนกนัมีดงันี 

1) ความมีลกัษณะทีเป็น “ทุน”เหมือนกนั เพราะทุนโดยทวัไปนันหมายถึง ทรัพยากร 

สินทรัพย ์วตัถุดิบ หรือสิงทีมีคุณสมบติัทีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น อาํนาจ ศกัยภาพ 

2) มีส่วนช่วยในการพฒันาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย ์

ส่วนทีมีความแตกต่างกันคือ ทุนทางสังคมเป็นทุนในด้านความสัมพนัธ์ของ

คน ส่วนทุนมนุษยจ์ะเป็นทุนดา้นการศึกษา 

 

2.4 สวสัดิการในสังคมไทย 

 

 พฒันาการของระบบสวสัดิการสังคมของแต่ละประเทศมีความหมายแตกต่างกันตาม

ประวติัศาสตร์ของระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมวฒันธรรมของ

สังคมนันๆ งานสวสัดิการสังคมของแต่ละประเทศถูกเชือมโยงกับเสถียรภาพทางการเมืองการ

ปกครองของรัฐบาล หากมีการเปลียนแปลงรัฐบาลบ่อยก็ยอ่มส่งผลต่อการดาํเนินนโยบายทางสงัคม 

และนโยบายสวสัดิการสงัคม (ระพีพรรณ คาํหอม,2554: 201) 
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2.4.1 ยุคเริมต้นแนวคดิสวสัดิการสังคม (พ.ศ.2475-2534) 

ยคุเริมตน้แนวคิดสวสัดิการสงัคมเกิดขึนช่วงหลงัการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

ถึงแผนพฒันาการสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัที 1 (พ.ศ.2530-2534) เป็นช่วงเวลาของการเริมตน้

การเขา้สู่สงัคมประชาธิปไตย เป็นช่วงเวลาของการคน้หาแนวคิดสวสัดิการสังคม แต่เนืองจากใน

ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงการเปลียนแปลงสังคมไทยจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบ

ประชาธิปไตย ถือเป็นการเปลียนแปลงทางการเมืองครังสาํคญั 

หลงัมีการเปลียนแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ.2475 คณะราษฎร์ไดป้ระกาศนโยบาย

สังคมทีสําคัญ คือ “รัฐพึงส่งเสริมการสาธารณสุขตลอดจนมารดาและการสงเคราะห์” สภาพ

การเมืองไทยหลงั พ.ศ.2475-2500 เป็นช่วงทีรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพมากนักอยู่ภายใตอ้าํนาจของ

ทหารมาโดยตลอด ในช่วงปี พ.ศ.2484-2488 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตาํทวัโลก เหตุการณ์สาํคญัใน

ครังนีคือในปี พ.ศ.2499 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ส่งผูเ้ชียวชาญจากองค์การสหประชาชาติและ

ธนาคารโลกเขา้มาวางแนวทางการพฒันาประเทศไทย ภายใตชื้อทีเรียกว่า “แผนพฒันาเศรษฐกิจ

แห่งชาติฉบบัที 1 (พ.ศ.2504-2509)” ช่วงนีเป็นยุคเริมตน้ของงานสังคมสงเคราะห์โดยองค์การ

สงัคมสงเคราะห์การกุศลต่างๆ  

พ.ศ.2475 นายปรีดี พนมยงค์ได้เสนอเคา้โครงเศรษฐกิจ มีสาระสาํคญั คือ การทีรัฐบาล

ประกนัความสุขสมบูรณ์ของราษฎร์ (Social  Insurance) หลกัการของร่างพระราชบญัญติันีคือ “การ

วางโครงร่างประกนัสังคมทังหมด กล่าวคือ การให้ประชาชนทุกคนได้รับเงินจากรัฐบาลหรือ

สหกรณ์ตามอตัราทีกาํหนด เพือให้เพียงพอแก่การยงัชีพ ให้บุคคลอายุ 18-55 ปี ทาํราชการตาม

คุณวุฒิ ความสามารถ เพศ อายุ มีผูที้ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งทาํงาน คือ หญิงมีครรภ์ คนป่วย คน

พิการ นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัและผูที้ไดรั้บบาํนาญจากทางราชการ มีผูที้ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้ง

รับราชการบางประเภท เช่น ผูที้มีฐานะมนัคง ผูที้มีอาชีพอิสระทีรัฐอนุญาต” แต่ทว่าร่างเคา้โครง

เศรษฐกิจก็ไม่ไดรั้บการยอมรับจากรัฐบาลในขณะนัน เนืองจากมองว่าแนวคิดประกนัสังคมยงัไม่

เหมาะสมกับสังคมไทย เนืองจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ร้อยละ 85 ของประชาชนมี

อาชีพเกษตรกรรม กฎหมายประกันสังคมเหมาะสมสําหรับลูกจ้างแรงงานในอุตสาหกรรม     

พาณิชยกรรม และราชการมากกว่า 

แนวคิดสวสัดิการสงัคมนีถกูวิพากษว์ิจารณ์ว่าเป็นการลอกเลียนแบบแนวคิดตะวนัตกเป็น

การรับอิทธิพลจากยโุรป โดยเฉพาะประเทศฝรั งเศส ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทยทีเพิงจะ

เริมต้นเปลียนแปลงการปกครองแบบใหม่ รวมทังถูกวิจารณ์ว่าเป็นแนวคิดสังคมนิยมทียงัไม่

เหมาะสมทีจะนาํมาใชก้บัสงัคมไทยในขณะนนั หลงัจากจากนนัแผนงานประกนัสงัคมทีปรากฏเคา้

ในโครงเศรษฐกิจก็มิไดถ้กูนาํมาพิจารณาใชก้บัสังคมไทยอีก การพฒันาประเทศในช่วงยุคเริมตน้
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แนวคิดสวสัดิการสงัคมทีสาํคญั คือ การพฒันาประเทศภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที 

1 (พ.ศ.2504-2509) จนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 6 (พ.ศ.2530-2534) โดย

ในปี พ.ศ.2502 รัฐบาลไดจ้ดัตงัสภาพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติขนั แต่รัฐเริมให้ความสาํคญักบังาน

สวสัดิการสงัคมในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 4 (พ.ศ.2520-2524) เริมมีการ

จดัทาํแผนพฒันาทางสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบับที 1 (พ.ศ.2530-2034) ขึนเป็นครังแรกใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 6 (พ.ศ.2530-2534) การพฒันาสังคมจึงเป็นผลลพัธ์

ทีไดรั้บจากการพฒันาเศรษฐกิจ รัฐให้การดูแลสงเคราะห์ประชาชนทีเดือดร้อนเป็นหลกั เมือใกล้

สินสุดแผนพฒันาฉบับที 6 รัฐได้มีการประกาศใช้กฎหมายประกันสังคมเพือรองรับการเป็น

ประเทศอุตสาหกรรมถือเป็นจุดเริมตน้การก่อรูปแนวคิดสวสัดิการสงัคมในขณะนนั 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 3 (พ.ศ.2515-2519) 

รัฐบาลทีให้ความสําคัญกับงานสวัสดิการในขณะนันคือ รัฐบาลของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ 

ปราโมช (15 มีนาคม พ.ศ.2518-12 มกราคมพ.ศ.2519) ถือเป็นรับบาลทีไดใ้หค้วามสาํคญักบัปัญหา

ความยากจนในชนบท มีการหยบิประเด็นเรืองการต่อตา้นความยากจน นโยบายสังคมทีดาํเนินการ

ในขณะนัน คือ การบรรเทาความทุกข์ยากเฉพาะหน้าโดยเรียกว่า “นโยบายผนัเงินสู่ชนบท” 

นอกจากนีแลว้ รัฐบาลยงัมีนโยบายสงเคราะห์ผูที้มีรายไดน้้อย โดยให้กระทรวงสาธารณสุขออก

บตัรผูมี้รายไดน้อ้ยเพือใหส้ามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพของรัฐฟรี รัฐบาลดูแลและจดัสวสัดิการให้

เฉพาะกบักลุ่มคนทีดอ้ยโอกาส ช่วยเหลือตนเองไม่ไดเ้ท่านนั บริการสวสัดิการสงัคมทีให้บริการจึง

เป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์เฉพาะหนา้ใหก้บัผูที้เดือดร้อน นโยบายการแกไ้ขปัญหาความยากจน

เป็นนโยบายสําคัญทีทุกรัฐบาลให้ความสําคัญและได้มีการดาํเนินการมาอย่างต่อเนืองในรูป

โครงการต่างๆ เช่น โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน (กขคจ.) โครงการกองทุนหมู่บา้น เป็นตน้ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที 4 (พ.ศ.2520-2524) แผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติฉบบัที 6 (พ.ศ.2530-2534) 

ผลกระทบจากการพฒันาประเทศในช่วงแผนพฒันาฉบบัก่อนหน้า ปัญหาทีสําคัญคือ 

ปัญหาความเหลือมลาํทางสังคม การกระจายรายได้ทีไม่เท่าเทียมกัน ความเป็นธรรมในสังคม 

ปัญหาการว่างงานสูง รัฐไดใ้หค้วามสาํคญักนัเรืองสวสัดิการสังคมหรือการพฒันาสังคมมากยิงขึน 

เนน้แผนงาน/โครงการในภาคชนบท แผนพฒันาชนบทยากจน แนวคิดทีสาํคญัในช่วงแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 5 (พ.ศ.2525-2529) คือ การพฒันาสังคม แต่มุมมองบริการ

สวสัดิการสงัคมยงัเป็นหนา้ทีของรัฐทีตอ้งจดัใหก้บัประชาชน 
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 แผนพฒันาการสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัที 1 (พ.ศ.2530-2534) 

 แผนพฒันาการสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัที 1 (พ.ศ.2530-2534) กาํหนดเป้าหมายเพือ 

“ยกระดบัคุณภาพชีวิตของบุคคลในทุกพืนที ใหส้ามารถพึงตนเองตามเกณฑค์วามจาํเป็นพืนฐานใน

การดาํรงชีวิต” เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสังคม กลุ่มเป้าหมายเน้นทีกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส

ประกอบดว้ย 5 แผนงานยอ่ย โดยพบว่าการดาํเนินงานดา้นสวสัดิการสังคมไม่ไดผ้ลเนืองจากขาด

กลไกการติดตามประเมินผล เป้าหมายและผลปฏิบติังานยงัไม่บรรลุวตัถุประสงค์ทีตงัไว ้ขอ้ดีของ

แผนฉบับนีจึงทาํหน้าทีเพียงเป็นแผนแม่บทชีนาํแนวทางการพฒันางานสังคมสงเคราะห์เพือให้

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดใ้ชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนั งานสวสัดิการสังคมใน

ขณะนันจึงเน้นทีการพฒันาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผูด้ ้อยโอกาสให้อยู่ดีกินดีมากกว่าการพฒันา

คุณภาพชีวิตของทุกคนในสงัคม 

 ในปี พ.ศ.2533 สงัคมไทยไดเ้ขา้สู่สงัคมสมยัใหม่ทีเน้นการพฒันาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ

อุตสาหกรรม โดยปลายแผนพฒันาสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบบัที 1 (พ.ศ.2530-2534) รัฐบาลในสมยัพล

เอกชาติชาย ชุณหะวณั ไดป้ระกาศนโยบายการพฒันาสังคมไทยจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ประเทศ

อุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industries Country : NIC)รวมทงัการเปิดสัมพนัธไมตรีทางการฑูตกบัประเทศ

เพือนบา้นภายใตน้โยบาย “เปลียนสนามรบเป็นสนามการคา้” รัฐบาลขณะนนัจึงเห็นความจาํเป็นทีจะตอ้ง

ผลกัดนัพระราชบญัญติัประกนัสงัคมออกมาใช ้เพือสร้างหลกัประกนัความมนัคงทางสังคมให้กบัลูกจา้ง

ในสถานประกอบการต่างๆ โดยมีผลบังคบัใช้กบัลูกจ้างในปี พ.ศ.2534 โดยในระยะแรกของโครงการ

ประกนัสงัคมไดก้าํหนดใหล้กูจา้ง นายจา้ง และรัฐบาลร่วมกนัจ่ายร่วมกนัในอตัราร้อยละ 1.5 ของ

ค่าจา้งรายเดือนของลกูจา้งแต่ละคนเท่าๆกนั โดยครอบคลุมสิทธิประโยชน์ทดแทนนอกเวลาการ

ทาํงาน 4 ประเภทคือ การเจ็บป่วย ความพิการและทุพพลภาพ การคลอดบุตร และการตาย โครงการ

ประกนัสงัคมถือเป็นการดาํเนินงานบริการสวสัดิการสงัคมทีเป็นรูปธรรมชดัเจน ซึงประเทศต่างๆ

ไดมี้การประกาศใชก้ฎหมายประกนัสังคมมาก่อนไทยนานแลว้ เช่น ญีปุ่น มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ อยา่งไรก็ตามไดมี้ขอ้เสนอวิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการนีจะตอ้งใชเ้งินงบประมาณของรัฐ

เป็นจาํนวนมาก แต่เมือดาํเนินการอย่างจริงจงักลบัพบว่า กองทุนประกนัสังคมถือเป็นกองทุนทีมี

เงินสาํรองเป็นจาํนวนมาก และให้สิทธิประโยชน์กบัผูป้ระกนัตน นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิต

ของลกูจา้งในสถานประกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี ตามนโยบายของรัฐบาลในสมยันนั 

 

 2.4.2 ยุคสร้างสวสัดิการสังคม (พ.ศ.2535-2549) 

 ยคุสร้างสวสัดิการสงัคมเป็นช่วงเวลาการดาํเนินงานตามแผนพฒันางานสวสัดิการสังคม

และสังคมสังเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัที 2 (พ.ศ.2535-2539) – แผนพฒันางานสวสัดิการสังคมและ
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สังคมสังเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที 4 (2545-2549) นโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศ

อุตสาหกรรมส่งผลใหส้งัคมไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ในช่วงแผนพฒันา 

ฉบบัที 7 และมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงแผนพฒันา ฉบบัที 8-9 (พ.ศ.2540-2549) ในยุคนีมี

เหตุการณ์ทางการเมืองทีสาํคญั ในช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535ถือได้ว่าเป็นจุดเปลียนผ่าน

สาํคญัของสงัคมไทยคือ การผลดัดนัไปสู่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 

ถือไดว้่าเป็นการปฏิรูประบบการเมืองไทย ขณะเดียวกนัทวัโลกต่างไดรั้บผลกระทบร่วมกนัจาก

วิกฤตเศรษฐกิจตงัแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2540 รวมทงัสงัคมไทย กระแสของโลกาภิวฒัน์ไดส่้งผล

ใหส้งัคมโลกกลายเป็นหนึงเดียวกนั โดยทาํใหร้ะบบเสรีนิยมพฒันาไปอย่างรวดเร็วภายใตก้ารเป็น

สงัคมขอ้มลูข่าวสาร สงัคมบริโภคนิยม สงัคมเงินตรา ผลกระทบทีสาํคญัของกระแสโลกาภิวฒัน์คือ 

ทาํให้สังคมเข้าสู่ภาวะไร้ระเบียบ ปัญหาสังคมมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิงขึน รัฐเปลียน

นโยบายจากการเนน้ “การพฒันาเศรษฐกิจ” มาเป็น “การพฒันาคนเป็นศูนยก์ลาง”และการพฒันา

สงัคมมากขึน สาํหรับงานสวสัดิการสงัคมมีการกาํหนดแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์แห่งชาติ ฉบับที 2 (พ.ศ.2535-2539) ถึงแผนพฒันางานสวสัดิการสังคมและสังคม

สงัเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัที 4 (พ.ศ.2545-2549) ดงันี 

 แผนพฒันางานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงัเคราะห์แห่งชาติ ฉบบัที 2 (พ.ศ.2535-2539) 

 เป้าหมายของแผนฉบับนีคือ “การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โดยเฉพาะกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส การกระจายบริการสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ให้กับ

ประชาชนอยา่งเหมาะสม ทวัถึงและเป็นธรรม พฒันาวิธีการดาํเนินงานสวสัดิการสังคมและสังคม

สงเคราะห์เป็นมาตรการเชิงรุก การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ภาคเอกชนและองค์กรชุมชน” 

ขอ้สงัเกตคือเนน้งานสวสัดิการสงัคมมากขึน โดยเฉพาะไดก้าํหนดเป้าหมายใหมี้กฎหมายสวสัดิการ

สงัคม การพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานในระดบัต่างๆมากขึน ภายหลงัจากการยา้ยสงักดัของกรม

ประชาสงเคราะห์ไปสังกดักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม ส่งผลให้ประเด็นเน้นหนักกบั

กลุ่มแรงงานมากกว่าเรืองสวสัดิการ โดยสงัเกตไดจ้ากนโยบายของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ

สังคมในสมยันัน 4 ขอ้มีเพียง 1 ขอ้ทีกล่าวถึงงานสวสัดิการ คือ “สร้างฐานสวสัดิการและความ

มนัคงทางสังคมให้กบันายจา้ง ลุกจา้ง ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม การขยายบริการทางสังคมไปยงัผู ้

ประกอบอาชีพอิสระและพฒันาตวักฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายสวสัดิการสงัคม” 

 แผนพฒันางานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงัเคราะห์แห่งชาติฉบบัที 3 (พ.ศ.2540-2544) 

 แผนพฒันา ฉบบัที 3 (พ.ศ.2540-2544) นีเนน้ “การพฒันาคนเป็นศูนยก์ลาง” วิสัยทศัน์คือ 

“พฒันาระบบการจัดบริการสวสัดิการสังคมให้มีความสมดุลกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม เพือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพืนที” โดยเป้าหมายของแผนคือ การให้
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ความสาํคญักับประชาชนทั วไปร่วมกบักลุ่มผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมให้สามารถเขา้ถึงและไดรั้บ

บริการด้านสวสัดิการสังคมอย่างทั วถึงและมีคุณภาพ โดยอาศยัความร่วมมือของทุกฝ่ายตังแต่

ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน แผนฉบับนีไดพ้ยายามพฒันางานสวสัดิการสังคมภายใต้

ยทุธศาสตร์สาํคญั 4 ยทุธศาสตร์ไดแ้ก่ 

  1) ยุทธศาสตร์การพิทกัษ์ ปกป้อง คุม้ครองและพฒันาศกัยภาพของประชาชน

ทวัไป และกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

  2) ยทุธศาสตร์การพฒันาแนวคิด รูปแบบและวิธีดาํเนินงาน 

  3) ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารจดัการ 

  4) ยทุธศาสตร์การติดตามและประเมินผล 

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบังานสวสัดิการสงัคมในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจภายใต้

เงือนไขของสัญญาเงินกู้ทีกาํหนดให้รัฐต้องดาํเนินโครงการต่างๆเพือแกไ้ขปัญหาสังคมไทยใน

ขณะนนั คระกรรมการส่งเสริมสวสัดิการสังคมแห่งชาติ (ระพีพรรณ คาํหอม,2554:216) กล่าวว่า

ในช่วงแผนพฒันางานสวสัดิการสงัคมฉบบัที 3 แมว้่าประเทศไทยจะประสบกบัวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

แต่ประเด็นทางสังคมไม่ได้ถูกละเลยเห็นได้จากมีเงินกูเ้พือสังคมตามแผนงาน โครงการต่างๆ

มากมาย โดยเฉพาะสิทธิในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ไดบ้ญัญติัรับรอง

สิทธิประชาชนเพือความมนัคงของมนุษยไ์วห้ลายประการ เช่น สิทธิเด็กและเยาวชน สิทธิสตรีและ

บุคคลในครอบครัว สิทธิผูสู้งอายุ สิทธิผูพิ้การและบุคคลวิกลจริต สิทธิผูอ้ยู่ในสภาวะยากลาํบาก

ดา้นทีอยูอ่าศยั สิทธิการรวมตวัของประชาชน สิทธิชุมชน สิทธิผูบ้ริโภค สิทธิการร้องเรียนหรือร้อง

ทุกข ์

 ในช่วงแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมฉบับที 3 ถือเป็นยุคทองของงานสวัสดิการ

สงัคมไทยทีรัฐมีนโยบายเกียวขอ้งกบัสวสัดิการสงัคมชดัเจนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดโครงการต่างๆ 

เช่น โครงการหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้า ภายหลงัปี พ.ศ.2542 จากการกระจายอาํนาจให้กับ

ทอ้งถินเขา้มามีส่วนร่วมดูแล งานสวสัดิการสงัคมก็ไดถ้กูถ่ายโอนลงไปใหท้อ้งถินดูแล ซึงช่วงแรก

ก็เป็นภารกิจดา้นผูสู้งอาย ุทีถกูถ่ายโอนกิจการใหท้อ้งถินดูแล   

 แผนพฒันางานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงัเคราะห์แห่งชาติฉบบัที 4 (พ.ศ.2545-2549) 

 แผนพฒันาฉบบัที 4 ให้ความสาํคญักบัในการพฒันาแบบองค์รวมทียึดคนเป็นศูนยก์ลาง

การพฒันาอย่างมีดุลยภาพ มุ่งเน้นพฒันาสู่สังคมทีเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้านคือ สังคม

คุณภาพ สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สงัคมสมานฉนัท ์โดยไดก้าํหนดวิสยัทศัน์ ยุทธศาสตร์

การพฒันาการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลใหม่มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน ดงันี 
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 วิสยัทศัน์ 

 บุคคลทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมทีมี

ประสิทธิภาพไดม้าตรฐานอยา่งทวัถึง เสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงศกัดิศรี คุณธรรมความ

โปร่งใส การมีส่วนร่วม การบูรณาการทางสงัคม โดยมียทุธศาสตร์หลกัดงันี 

 1) ยทุธศาสตร์การพิทกัษคุ์ม้ครองสิทธิบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน 

  2) ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบกฎหมายเพือการคุม้ครองทางสงัคม 

  3) ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคม 

  4) ยทุธศาสตร์พฒันาการบริหารจดัการ 

การแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั 

ในปี พ.ศ.2546 รัฐบาลได้มีการบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้องกับงานสวสัดิการสังคม

พร้อมๆกนั 3 ฉบบั ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม พ.ศ.2546 พระราชบญัญติั

คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ.2546 รวมทงัปฏิรูประบบราชการเพือการ

กระจายอาํนาจการบริหารจดัการจากส่วนกลางสู่ส่วนทอ้งถิน โดยการยา้ย “กรมพฒันาสังคมและ

สวสัดิการ” มาสงักดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์แทนกระทรวงแรงงานเดิม 

และยงัมีการตังหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเพิมเติม ซึงทีเกียวข้องในส่วนกลางคือ องค์การ

มหาชน 1 แห่งไดแ้ก่ สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน และรัฐวิสาหกิจ คือ สํานักงานส่งเสริมการจัด

สวสัดิการสงัคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) และส่วนภูมิภาคก็คือ สาํนกังานพฒันาสงัคมและความมนัคงของ

มนุษยท์งั 75 จงัหวดัและสาํนกังานของสภาบนัพฒันาองคก์รชนบทในภูมิภาคต่างๆ 

สาํหรับสงัคมไทย สวสัดิการสงัคมเพิงจะไดรั้บความสนใจอย่างจริงจงัในช่วงแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 6 (พ.ศ.2530-2534) โดยคณะกรรมการการส่งเสริมสวสัดิการ

สังคมแห่งชาติ โดยได้มีการจดัทาํแผนพฒันาการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบบัที 1 (พ.ศ.2530-

2534) เพือใชเ้ป็นแผนแม่บทชีนาํแนวทางการพฒันางานสงัคมสงเคราะห์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ต่อมาแผนดงักล่าวไดมี้การเพิมเติมคาํว่า “งานสวสัดิการสังคม” เขา้มาในแผนพฒันาฯ

ฉบบัที 2 เป็น “แผนพฒันางานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบบัที 2 พ.ศ.2535-

2539)” และไดมี้การดาํเนินงานการจดัสวสัดิการสังคมให้เป็นไปตามแผนพฒันางานสวสัดิการ

สงัคมและสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบบัที 3 (พ.ศ.2540-2544) และแผนพฒันางานสวสัดิการสังคม

และสงัคมสงเคราะห์แห่งชาติฉบบัที 4 (พ.ศ.2545-2549) 

 ผลการประเมินการจดัสวสัดิการสังคมภายในระยะเวลาทีผ่านมาพบว่า การดาํเนินงานยงั

ไม่บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์มากนัก เนืองจากการจดัสวสัดิการสังคมเป็นเรืองทีขอบเขต

กวา้งขวาง เกียวขอ้งกบัทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน แต่ความรู้ความเขา้ใจต่อคาํว่า “สวสัดิการสงัคม” 
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ยงัมีความแตกต่างกนัมาก รวมทงันโยบายของรัฐยงัมีความตระหนักและให้ความสาํคญักบัการจดั

สวสัดิการสงัคมอยูใ่นลาํดบัทา้ยๆของนโยบายรัฐบาล จึงทาํใหไ้ดมี้การปรับเปลียนแผนพฒันาใหม่

เป็น “แผนยทุธศาสตร์ 5 ปีสร้างสวสัดิการสงัคมเพือชีวิตมนัคง พ.ศ.2550-2554”  

 

2.4.3 ยุคปฏิรูประบบสวสัดิการสังคม (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน) 

 ยคุปฏิรูประบบสวสัดิการสงัคม (พ.ศ.2550-ปัจจุบนั) เป็นช่วงเวลาทีระบบสวสัดิการสังคม

ไดมี้การปรับกลไก กลยทุธก์ารทาํงานใหม่จาก “แผนพฒันางานสวสัดิการสังคมสังคมสงเคราะห์

แห่งชาติ ฉบบัที 4 (พ.ศ.2545-2549)” เป็น “แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีสร้างสวสัดิการสังคมเพือชีวิต

มนัคง ฉบับที 1 (พ.ศ.2550-2554)” และเพือให้แผนดงักล่าวมีการขบัเคลือนจึงไดมี้ “การจัดทาํ

แผนปฏิบติัการพฒันาระบบสวสัดิการสงัคมเพือชีวิตมนัคง พ.ศ.2550-2554” แผนดงักล่าวไดมี้การ

วิเคราะห์ SWOT ของระบบสวสัดิการสังคมไทย จุดเน้นของแผนคือ การเน้นการบูรณาการงาน

สวสัดิการสงัคมกบัการแกไ้ขปัญหาความยากจนและการลด ละ เลิก อบายมุข ควบคู่กบัยทุธศาสตร์

การพฒันาสงัคมตามแนวทางสงัคมไม่ทอดทิงกนั สงัคมเขม้แข็ง และสังคมคุณธรรม ในช่วงปลาย

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวสัดิการสังคมไทยฉบับที 1 (พ.ศ.2550-2554) ปี 2553 สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) ไดผ้ลกัดนัใหเ้กิดเป็นวาระแห่งชาติ 

“สร้างสงัคมสวสัดิการในปี 2560” โดยมีหวัขอ้ดงันี 

  1) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ.2555-2559) 

  2)แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทยฉบับที 1 (พ.ศ.2550-2554) และ

แผนปฏิบติัการพฒันาระบบสวสัดิการสงัคมเพือชีวิตมนัคง พ.ศ.2550-2554 

  3) แผนยทุธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวสัดิการสงัคมไทยฉบบัที 2 (พ.ศ.2555-2559) 

  4) วาระแห่งชาติ “สงัคมสวสัดิการ ปี 2560” 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ.2555-2559) 

 สถานการณ์การเปลียนผ่านทีมีผลต่อการพฒันาประเทศ จาํเป็นทีประเทศไทยจะต้อง

ปรับตวัเตรียมความพร้อมดา้นโครงสร้างพืนฐานและระบบสวสัดิการสงัคมเพือรองรับการปรับตวั

เขา้สู่โครงสร้างสงัคมผูสู้งอาย ุและการสร้างภูมิคุม้กนัโดยชุมชนและกลไกทีมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชือมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 (พ.ศ.2555-2559) มีวิสัยทศัน์ “สังคมอยู่ร่วมกนั

อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลียนแปลง” โดยมี

วตัถุประสงค์เพือให้ทุกคนในสังคมไทยมีความเทาเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางสังคมทีมี

คุณภาพและสามารถดาํรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และเพือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองขัน
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พืนฐาน มีเป้าหมายการพฒันาทีจะลดช่องว่างรายไดร้ะหว่างกลุ่มคนและพืนทีต่างๆ ประชาชน

ไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมทีมีคุณภาพและครอบคลุมอย่างทั วถึง คนยากจนและดอ้ยโอกาสมี

คุณภาพชีวิตทีดีขึน มีภูมิคุม้กนัและสามารถปรับตวัต่อการเปลียนแปลงไดดี้  

แผนยทุธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวสัดิการสงัคมไทยฉบบัที 1 (พ.ศ.2550-2554) และแผนปฏิบติั

การพฒันาระบบสวสัดิการสงัคมเพือชีวิตมนัคง พ.ศ.2550-2554 

 สํานักงานคระกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้สรุปประเมิน

สถานการณ์ความมนัคงของมนุษยข์องคนไทยว่า “สถานการณ์ความมนัคงของมนุษยข์องคนไทย

โดยทั วไปดีขึน รายงานการพฒันามนุษย ์ในปี 2548 ของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติได้

เลือนอนัดับการพฒันาของประเทศไทยจากลาํดับที 76 ในปี 2547 มาเป็นลาํดบัที 73 จาก 177 

ประเทศ” แต่ปัญหาทีสาํคญัมากกกว่าคือ ปัญหาสาํคญัของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ การเปลียนแปลง

โครงสร้างประชากรไทยเป็น “สงัคมผูสู้งวยั” ทีมีจาํนวนผูสู้งอายุมากกว่าจาํนวนวยัทาํงาน ปัญหา

การใชชี้วิตแบบบริโภคนิยม ปัญหาครอบครัวเปราะบาง เป็นตน้ 

 โดยในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีนีมีวิสัยทศัน์ทีตอ้งการให้ ชุมชนและประชาสังคมเขม้แข็ง

สามารถป้องกนัแกไ้ขปัญหาและมีส่วนร่วมในการขจดัสวสัดิการสงัคม สมาชิกครอบครัวและผูข้าด

โอกาสไดรั้บหลกัประกนัทางสงัคมทงัดา้นสุขภาพ การศึกษา การมีงานทาํ ทีอยู่อาศยั สิงแวดลอ้ม 

รายได้ขนัตาํทีเหมาะสมตามสิทธิ รวมทงัการไดรั้บการคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมายและ

ไดรั้บความช่วยเหลือบนหลกัสิทธิมนุษยชนและศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์โดยมีเป้าประสงค์หลกัคือ 

ประชาชนไทยทุกคน ชุมชนในสังคมไทย มีความมนัคงทางสังคมทีเกิดจากการไดรั้บสวสัดิการ

สังคมทีมีคุณภาพอย่างทวัถึง มีความเขม้แข็งและสามารถจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิกได้ ทงัดว้ย

ตนเองและโดยการส่งเสริมจากภาครัฐและภาคีต่างๆในสังคม สามารถพึงตนเองและสามารถ

แข่งขนัไดภ้ายใตก้ารบริหารจัดการทีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อนัจะนาํไปสู่การ

พฒันาประเทศทีสมดุลและยงัยนื 

 ยทุธศาสตร์สวสัดิการสงัคมไทย ฉบบัที 1 

 ยทุธศาสตร์ของแผนยทุธศาสตร์ 5 ปีสร้างสวสัดิการสงัคมไทย ฉบบัที 1 (พ.ศ.2550-2554) 

ประกอบดว้ย 7 ยทุธศาสตร์ไดแ้ก่ 

  1)ยทุธศาสตร์การใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพือสร้างความมนัคงของมนุษย ์

  2)ยทุธศาสตร์การเสริมพลงัและการกระจายอาํนาจใหแ้ก่พนัธมิตรในการจดัสวสัดิการ

สงัคม 

  3)ยทุธศาสตร์ป้องกนัปัญหาสังคมโดยการสร้างความรู้ ค่านิยม และวิถีการดาํรงชีวิต

ใหม่ โดยการเนน้การลด ละ เลิกอบายมุข 
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  4) ยุทธศาสตร์การสร้างสมรรถนะของระบบงาน และวิธีการปฏิบติังาน โดยใช้

การวิจยัและพฒันา การจดัการความรู้และระบบเทคโนโลย ี

  5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการรวมพลงัเพือเพิมเป็นทวีคูณ (Synergy) ในการจัด

สวสัดิการสงัคม โดยพฒันาระบบและแนวทางบูรณาการงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน ภาคธุรกิจ องคก์รภาคประชาชนและชุมชน 

  6) ยทุธศาสตร์การสร้างเอกภาพในการบริหารแผนยทุธศาสตร์ โดยการสร้างความ

เขม้แข็งแก่หน่วยงานกลางทีดูแลงานสวสัดิการสงัคม 

  7) ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการเงิน การคลงั การปฏิรูปกฎหมายทีส่งเสริมการจดั

สวสัดิการสงัคมรูปแบบต่างๆ 

 โดยไดมี้แผนงานและมาตรการทีออกมากคือ แผนปฏิบติัการพฒันาระบบสวสัดิการสังคม

เพือชีวิตมนัคง พ.ศ.2550-2554 ดงันี 

  1) แผนงานการจดัสวสัดิการเชิงรุก มี 9 มาตรการ ไดแ้ก่ (1) มาตรการการดูแลและพฒันา

ตงัแต่อยูใ่นครรภม์ารดาจนถึงวยัเด็กเลก็ (แรกเกิด-6ปี) (2) มาตรการดูแลและพฒันาเด็กในวยัเรียน (7-18 ปี) 

(3) มาตรการพฒันาเยาวชน (19-25ปี) (4) มาตรการจดัสวสัดิการสังคมสาํหรับวยัทาํงาน (5) มาตรการจดั

สวสัดิการสงัคมสาํหรับวยัสร้างสถาบนัครอบครัว (6) มาตรการดูแลผูสู้งอาย ุ(7) มาตรการดูแลกลุ่มผูพิ้การ 

(8) มาตรการลด ละ เลิกอบายมุข (9) มาตรการแกไ้ขปัญหาความยากจนภาคประชาชน 

  2) แผนงานการคุม้ครองสิทธิทางสวสัดิการสังคมให้แก่ประชาชน มี 2 มาตรการไดแ้ก่ 

(1) มาตรการการสร้างสุขภาวะ และ (2) มาตรการพิทกัษแ์ละคุม้ครองสิทธิของประชาชนกลุ่มต่าง  ๆ

  3) แผนงานพฒันางาน การบูรณาการกลไกการจดัสวสัดิการสงัคมขององคก์ารภาครัฐ 

เอกชนและชุมชน มี 4 มาตรการ ไดแ้ก่ (1) มาตรการการพฒันาองคก์รสวสัดิการสังคมต่างๆให้เป็น

องคก์รเรียนรู้ (2) มาตรการพฒันากองทุนส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมระดบัชาติและระดบัพืนที 

(ในระดบัจงัหวดั) เพือสนบัสนุนการจดัสวสัดิการสงัคมทีเนน้เชิงประเด็น พืนทีและกลุ่มเป้าหมาย

อย่างครบถว้น (3) มาตรการพฒันาขบวนอาสาสมคัรและเสริมสร้างจิตสาธารณะ (4) มาตรการ

พฒันางานและองคก์รดูและงานสวสัดิการ 

  4) แผนงานพฒันาระบบการเงิน การคลงัและกฎหมายเพือสนับสนุนงานสวสัดิการ

สงัคม 

 แผนยทุธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวสัดิการสงัคมไทยฉบบัที 2 (พ.ศ.2555-2559) 

 แผนยทุธศาสตร์ 5 ปี ในการสร้างสวสัดิการสังคมไทยฉบบัที 2 นีมีวิสัยทศัน์ทีว่า “สังคมไทยมี

ระบบสวสัดิการทวัหนา้ ทีหลากหลายและเหมาะสม ประชาชนสามารถเขา้ถึงหลกัประกนัทางสังคมอย่าง

ทวัถึง เป็นธรรม และมีส่วนร่วม พร้อมกา้วสู่ประชาคมโลก” อนัเนืองมาจากการการเตรียมความพร้อมใน
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การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึงเป็นปัจจัยภายนอกสําคัญทีส่งผลกระทบต่อระบบสวสัดิการ

สงัคมไทย ดว้ยความทา้ทายในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนนีเองทาํใหแ้ผนยทุธศาสตร์ในปี พ.ศ.2555-2559 

นีตอ้งมีความพร้อมในการรับมือกบัการจดัสวสัดิการทีไม่ใช่เพียงแต่คนในสงัคมไทยเพียงเท่านนั แต่ยงัคง

ตอ้งขยายความครอบคลุมไปยงัแรงงานทีมีการใชแ้รงงานในไทยหรือประชาชนคนไทยทีไปทาํงานยงั

ต่างประเทศอีกดว้ย เพือให้สอดรับกบัหลกัสากลทีทุกประเทศในอาเซียนใช ้ทงัการปรับปรุงกฎหมายที

เกียวขอ้งเพือใหมี้ความเป็นปัจจุบนัและความเป็นสากล เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายว่าดว้ยการกระทาํ

ผดิต่อเด็กและสตรี และการเขา้ถึงปฏิบติัต่อบุคคลอืนอยา่งมีมนุษยชน 

 พนัธกิจ 

  1) สร้างระบบสวสัดิการสังคมทีประชาชนมีหลกัประกนัความมนัคงของชีวิตและ

สงัคมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

  2) พฒันากลไกและมาตรฐานใหป้ระชาชนเขา้ถึงสวสัดิการและไดรั้บการคุม้ครองทาง

สงัคมอยา่งเหมาะสม ทวัถึงและเป็นธรรม 

  3) ขบัเคลือนและสนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วม

ในการจดัสวสัดิการสงัคม 

 ยทุธศาสตร์สวสัดิการสงัคมไทย ฉบบัที 2 ประกอบดว้ย 

  1) ยทุธศาสตร์การสร้างและพฒันาระบบสวสัดิการ เพือสวสัดิการทวัหนา้ 

  2) ยทุธศาสตร์เสริมพลงัทุกภาคส่วนสู่สงัคมสวสัดิการ 

  3) ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานบริการและการบริหารจดัการ 

  4) ยทุธศาสตร์การสร้างและพฒันามาตรการทางการเงิน การคลงั และการระดมทุนเพือสงัคม 

  5) ยทุธศาสตร์การขบัเคลือนระบบสวสัดิการสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 

  6) ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งของระบบเตรียมความพร้อมและฟืนฟใูนภาวะฉุกเฉิน 

 วาระแห่งชาติ “สงัคมสวสัดิการ ปี 2560” 

 วาระแห่งชาติดา้นสวสัดิการสงัคมนีเกิดขึนในสมยัรัฐบาลนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ โดยอา้ง

ถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแห่งชาติครังที 1/2553 โดยทีประชุม

ไดมี้มติเห็นชอบนโยบายการดาํเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการแห่งชาติใน 4 

ประเด็นสาํคญัดงันี 

  1) การสร้างสงัคมไทยเป็นสงัคมสวสัดิการ 

  2) การกาํหนดเป้าหมายประชาชนไดรั้บสวสัดิการถว้นหนา้ภายในปี 2560 
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  3) การใหค้วามสาํคญักบัการลงทุนดา้นการจดัสวสัดิการโดยรัฐและการลงทุนเพือ

ส่งเสริมใหภ้าคส่วนต่างๆเขา้มามีส่วนร่วมในงานสวสัดิการสงัคม 

  4) การพฒันาระบบสวสัดิการสงัคม 4 เสาหลกัประกอบดว้ย 

 เสาหลกั 1 การช่วยเหลือทางสงัคม (Public Assistance) เป็นการช่วยเหลือผูป้ระสบปัญหา

ทางสงัคมกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ การสงเคราะห์ผูที้มีรายไดน้้อย 

กองทุนกูย้มืเพือการศึกษา กองทุนหมู่บา้น คาดว่าจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายจาํนวน 1 ลา้นคน โดย

ใชก้ารกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย การนาํวิธีการจดัการรายกรณีมาใช ้การกาํหนดมาตรฐานการช่วยเหลือ 

และรัฐสนบัสนุนงบประมาณทีเพียงพอ ซึงในปัจจุบนันีภาครัฐก็ไดด้าํเนินงานในส่วนนีอยู่แลว้ แต่

เพิมเติมในส่วนของกรณีทีเกิดจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากปัญหาสถานการณ์ความไม่มนัคงทางการ

เมือง 

 เสาหลกัที 2 การประกันสังคม (Social Insurance) เป็นระบบหนึงของการคุม้ครองทาง

สังคม ระบบนีถือเป็นระบบสากลทีนิยมใช้กันทั วโลก โดยเน้นกลุ่มผูใ้ช้แรงงานในสถาน

ประกอบการ เริมในปี 2533 ปัจจุบนัครอบคลุมสิทธิประโยชน์ 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การเจ็บป่วยนอก

เวลาการทาํงาน 2) ความพิการ 3) การคลอดบุตร 4) การตาย 5) การสงเคราะห์บุตร 6) การชราภาพ 

7) การว่างงาน 

 เสาหลกัที 3 การบริการสังคม (Social Services) การศึกษากฎหมายและพฒันากลไก

คุม้ครองการเขา้ถึงสิทธิสวสัดิการของประชาชนใหเ้ป็นไปกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร

ไทย พ.ศ.2550 โดยใชแ้นวคิดความเสมอภาคและความเท่าเทียมกนั เนน้การจดัสวสัดิการแบบถว้น

หนา้ (Universal Coverage) ในลกัษณะครอบคลุม ทวัถึง เท่าเทียมกนั มีมาตรฐานการใหบ้ริการ เช่น 

การศึกษาฟรี 15 ปีครอบคลุมเด็กวยัเรียน จ ํานวน 12 ล้านคน การประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ครอบคลุมประชากรจาํนวน 48 ลา้นคน 

 เสาหลกัที 4 การสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม (Social Support Partnership Promotion-

SSPP) เป็นการสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคมในรูปแบบของการส่งเสริมจิตอาสา การให้และการ

ช่วยเหลือทางสังคม การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อาสาสมัคร ชุมชน ท้องถิ น 

สถาบนัการศึกษา ภาคประชาสงัคม  

 โดยสรุป เสาหลกั 1-4 เป็นการกาํหนดยทุธศาสตร์การสร้าง “สงัคมสวสัดิการ” ทีบูรณาการ

แนวคิดการจดัสวสัดิการพืนฐาน ใชรู้ปแบบสวสัดิการพหุลกัษณ์ (Pluralism) มีหลากหลายรูปแบบ 

จากทุกภาคส่วน/ภาคีหุ้นส่วน โดยเฉพาะการตอบสนองความจาํเป็นและความต้องการของ

ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ในเสาหลกัที 2 การประกนัสงัคมจึงเป็นการเปลียนฐานคิดจากการจดั

สวสัดิการเฉพาะกลุ่มผูใ้ชถ้ว้นหนา้ เนน้ความครอบคลุม การเขา้ถึงสิทธิ การไดรั้บบริการมาตรฐาน 
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แนวคิดนีมีทงัขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดีคือ ประชาชนไดรั้บสวสัดิการ เขา้ถึงสวสัดิการมากยงิ ขอ้เสียคือ 

ภาระดา้นงบประมาณผกูพนัของรัฐต่อการจดัสรรงบประมาณ โดยเฉพาะเสาหลกัที 4 เป็นทิศทาง

การสร้างและพฒันาระบบสวสัดิการใหม่ทีเปิดกวา้งกบัภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ส่วนเสาหลกั

ที 1 เป็นเพียงระบบทีรองรับกลุ่มผูมี้ปัญหาสังคมหรือกลุ่มเสียงต่างๆ ทีมีปัญหาจากสถานการณ์

ความไม่มนัคงของประเทศ 

 สาํนักมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์(2545)  กระทรงการพฒันา

สงัคมและความมนัคงของมนุษยร่์วมกบัคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้

ทาํการศึกษาเรือง “ทิศทางและรูปแบบการจดัสวสัดิการสังคมของประเทศไทยในอนาคต”พบว่า 

ทิศทางของงานสวสัดิการสงัคมของไทยในอนาคตเริมเขา้สู่รูปแบบสวสัดิการพหุลกัษณ์ (Welfare 

Pluralism) ใชรู้ปแบบการให้บริการทีหลากหลายตามวิถีแห่งวฒันธรรม  ประเพณีความเชือตาม

หลกัศาสนา  ค่านิยมของคนเฉพาะกลุ่ม  ชุมชน  กลุ่มชาติพนัธุ์  เป็นรูปแบบทีเปิดโอกาสให้

ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมตงัแต่ประชาชน  ชุมชน  ทอ้งถิน  ธุรกิจ

เอกน  และรัฐเขา้มาร่วมจดับริการสงัคมใหต้รงกบัความตอ้งการของประเด็นปัญหา  พืนทีและกลุ่ม

มากขึน  เน้นวิธีการทาํงานแบบบูรณาการ  หลายวิธีการ (พหุวิธี) ตามความเหมาะสม และความ

พร้อมของแต่ละพืนที การใช้งานวิจัยเป็นฐานเพือสร้างนโยบาย และใช้การบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพ 

 รูปแบบสวสัดิการพหุลกัษณ์ ถือเป็นรูปแบบสวสัดิการทางเลือกทีเชือว่าการจดัสวสัดิการ

สงัคมมิใช่อาํนาจหน้าทีของรัฐเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป  การจดัสวสัดิการสังคมกระแสหลกัทีรัฐ

เป็นเจา้ภาพหลกัถกูลดบทบาทลงมาเป็นเพียงผูส่้งเสริม  สนับสนุน  พฒันากลไก  สร้างมาตรการ

ใหม่ให้เกิดการรองรับกบัปัญหาสังคมใหม่ในอนาคต  ตวัอย่างของรูปแบบสวสัดิการพหุลกัษณ์  

เช่น  สวสัดิการชุมชน  ทีเป็นรูปธรรม  ได้แก่  สวสัดิการชาวบ้าน  สวสัดิการออมของชุมชน

สวสัดิการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สวสัดิการพืนถิน (เน้นการให้การช่วยเหลือผ่านความเชือ  ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิน  ฐานทางวฒันธรรมแบบเกือกลู  ฐานความเชือทางศาสนา  ไดแ้ก่  การทาํบุญสลาภตั  

ทานทอดในพืนทีภาคเหนือ การเลียงผใีนชุมชนชาติพนัธุ์บนพืนทีสูง เป็นตน้) นอกจากนียงัพบว่า

สวสัดิการท้องถิน  เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างสวสัดิการสังคมกระแสหลกัและกระแส

ทางเลือก เป็นผลจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติักระจายอาํนาจสู่ทอ้งถิน พ.ศ.2542 รูปแบบของ

สวสัดิการแบบพหุลกัษณ์อาจจะนาํเสนอใหง่้ายต่อการเขา้ใจ (ดงัภาพที 2.2) 
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สวสัดิการเชิงสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.2 รูปแบบการจดัสวสัดิการเชิงพหุลกัษณ์ (Welfare Pluralism) 

แหล่งทีมา: ระพีพรรณ คาํหอม, 2554: 74. 
 

สวสัดิการพหุลกัษณ์เปิดโอกาสให้ประชาสังคมไดเ้ขา้มารับผิดชอบสวสัดิการสังคมของ

ประชาชน องคก์รการกุศล อาสาสมคัร ชุมชน ตลอดจนภาคเศรษฐกิจและธุรกิจพาณิชยใ์นตลาดเสรี

เขา้มาจดับริการ โดยทีรัฐก็ไม่ไดย้ติุการจดัการโดยเด็ดขาด ทว่าเขา้มาดูแลในระดบัทีเหมาะสมและ

ในบางดา้นของการจดัสวสัดิการทียงัจาํเป็นตอ้งดาํเนินการโดยภาครัฐ ยิงไปกว่านัน สวสัดิการพหุ

ลกัษณ์ยงัทาํใหรั้ฐไม่ไดผ้กูขาดบทบาทของการควบคุมดูแลภาคส่วนทีเกียวขอ้งในการจดัสวสัดิการ

สงัคมแต่เพียงผูเ้ดียว ทว่าเป็นการดูแลควบคุมซึงกนัและกนั หรือเป็นความร่วมมือระหว่างทุกภาคี

ภาคส่วนในลกัษณะทีเรียกว่า “Partnership”ดังนัน ความร่วมมือระหว่างกัน การต่างตอบแทน

ประโยชน์ซึงกันและกัน และการควบคุมซึงกันและกันในสังคมก็มีลกัษณะทีเรียกว่า “Social 

Partnership”อนัเป็นสาระสาํคญัอีกประการหนึงของสวสัดิการพหุลกัษณ์ 

 

2.5 แนวคดิสวสัดิการชุมชน 

 

 สวสัดิการชุมชน คือ การสร้างหลกัประกนัเพือความมนัใจของคนในชุมชน ซึงหมาย

รวมถึงทุกสิงอยา่งทีจะทาํใหคุ้ณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึน อาจอยูใ่นรูปของสิงของ เงินทอง 

นาํใจ การช่วยเหลือเกือกลูกนั ตงัแต่เกิดจนถึงตาย 

เอกชน 

รัฐ 

ชุมชน 

ทอ้งถิน 

ประชาชน 

ประกนัสงัคม 

สถาบนัแบบครอบคลุม 

บริการสงัคม 

สงเคราะห์ประชาชน 

ประกนัชีวิต 

ประกนัสุขภาพ 

ประกนัภยั 

สวสัดิการทอ้งถิน 

ประชาสวสัดิการหรือ

สวสัดิการชาวบา้น 

สวสัดิการชุมชน 

สวสัดิการพืนถิน 
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 กองทุนสวสัดิการชุมชน หรือ กองทุนสวสัดิการชุมชนเครือข่าย เป็นกองทุนทีเกิดจากการ

รวมตวัของประชาชนในพืนทีหนึง ๆ ดว้ยความสมคัรใจ เช่น ระดบัหมู่บา้น ระดบัตาํบล ฯลฯ ที

ประสงคจ์ะดูแลซึงกนัและกนัตงัแต่เกิดจนตาย บนพืนฐานของความเอืออาทรต่อกนั 

 สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน จะได้รับสวสัดิการตามทีหลกัเกณฑ์ กติกาทีสมาชิก

ร่วมกนักาํหนดโดยมีคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชาวบา้น (ทีสมาชิกเลือกขึนมา) เป็นผูบ้ริหาร 

เพือจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกตงัแต่เกิดจนตาย เช่น 

1) เกิด บุตรทีเกิดใหม่ของสมาชิกนันจะไดรั้บเงินรับขวญั แม่ทีคลอดบุตรนอนพกั

รักษาตวัในโรงพยาบาล ไดเ้งินค่าใชจ่้ายในการนอนพกัรักษาตวั 

 2) แก่ สมาชิกจะไดบ้าํนาญเป็นรายเดือนหรือรายปี 

 3) เจ็บป่วย สมาชิกทีนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล จะไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการ

นอนพกัรักษาตวั 

 4) ตาย สมาชิกจะไดรั้บเงินค่าจดัการศพ 

 5) ประสบภยั สมาชิกจะไดรั้บเงินสวสัดิการเพือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหนา้ 

6) การกูย้มื สมาชิกสามารถกูย้มืเงินกองทุนฯ เพือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพได้

ในอตัราดอกเบียทีตาํหรือไม่มีดอกเบีย ขึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนฯ 

 7) สวสัดิการอืน  ๆทางคณะกรรมการกองทุนฯ จะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามความ

จาํเป็นและเหมาะสมนอกจากจะจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิกแลว้ กองทุนสวสัดิการชุมชนยงัสามารถ

เผือแผ่ให้สวสัดิการแก่ผูถู้กทอดทิ ง ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนทีไม่มีความสามารถทีจะเป็นสมาชิก

กองทุนไดด้ว้ย ซึงจะก่อใหเ้กิดคุณค่าทางจิตใจในการช่วยเหลือเกือกูลกนัในชุมชน ดว้ยความเอือ

อาทร เสียสละ เกิดความรักความสามคัคีในชุมชนเกิดการเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของชุมชนใน

การจดัการปัญหาของชุมชน ชุมเขม้แข็ง และยงัยนืต่อไป 

  

 2.5.1 อุดมการณ์ความคดิในการจดัสวสัดกิารชุมชน 

 จากความหมายของสวสัดิการในเชิงเป้าหมายทีตอ้งการใหเ้กิดความเป็นอยูที่ดีจะเกิดขึน

นนัเป็นความรับผดิชอบของประชาชนทุกคนในประเทศ 

 ระพีพรรณ  คาํหอม (2554: 4-5) ไดก้ล่าวว่าการทีตอ้งแสวงหาแนวทางทีเหมาะสมตาม

บริบทของแต่ละประเทศทีจะเอืออาํนวยใหเ้กิดสวสัดิการขึน   แต่อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาแนวคิด

ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมเชือว่าในอดีตทีชุมชนยงัไม่มีความซบัซอ้นแต่การมีพึงพาอาศยัการ

ช่วยเหลือเกือกลูและเอืออาทรต่อกนั  ซึงถือเป็นรูปแบบของสวสัดิการพืนบา้น ทียึดโยงความเป็น

ชุมชนให้สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได ้ แต่เมือชุมชนมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน
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สมาชิกในชุมชนไม่สามารถแสวงหาทรัพยากรมาสนองความตอ้งการของตนไดอ้ย่างเพียงพอ  ทาํ

ให้เกิดการแก่งแช่งช่วงชิงความไดเ้ปรียบ  โดยทีสมาชิกแต่ละคนในชุมชนย่อมมีโอกาสในการ

เขา้ถึงทรัพยากรทีแตกต่างกนั  ผูที้ไดเ้ปรียบก็จะไดป้ระโยชน์จากชุมชนมาก  ในขณะทีผูเ้สียเปรียบ

ไดก้ลายเป็นผูด้อ้ยโอกาส  ทาํใหเ้กิดความแตกต่างของฐานะและชนชนั 

 ณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี (2557: 96-97) ไดก้ล่าวว่า กองทุนสวสัดิการชุมชนเป็นอีกทางเลือก

หนึงทีช่วยแกปั้ญหาความเหลือมลาํดา้นสวสัดิการสงัคม โดยเฉพาะการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูที้ไม่

สามารถเขา้ถึงระบบสวสัดิการอยา่งเป็นทางการของรัฐ โดยอาศยัทุนทาสังคมชุมชนเป็นพืนฐาน มี

ความรู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีจนเกิดความไวเ้นือเชือใจกันในชุมชน แมว้่าการใช้ทุนทางสังคมใน

ชุมชนเป็นกลไก ขับเคลือนระบบสวัสดิการชุมชนเพือช่วยเหลือผูที้ไม่สามารถเข้าถึงระบบ

สวสัดิการภาคบงัคบัของรัฐ แต่ภาครัฐควรมีบทบาทสาํคญัในการจดัสรร สวสัดิการสงัคมโดยทวัไป

และขยายระบบสวสัดิการแบบถว้นหนา้ทีเขา้ถึงคนทุกกลุ่มในสงัคมได ้

 

2.5.2 รูปแบบของสวสัดิการชุมชน 

 โครงการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จการจดัสวสัดิการสังคมขององค์กรชุมชน ของ 

ชยัพร พิบูลศิริ (2549: 52-60) ไดก้าํหนดรูปแบบของการจดัสวสัดิการโดยชุมชนเอาไว ้7 รูปแบบ

ดว้ยกนัคือ 

  1) รูปแบบการจดัสวสัดิการจากฐานองคก์รการเงินชุมชน 

  โดยรูปแบบดงักล่าวนีจะใชก้ลุ่มออมทรัพยห์รือกลุ่มองค์กรการเงินชุมชนเป็น

พืนฐานสาํคญัในการจดัสวสัดิการชุมชน โดยใชฐ้านเงินออมจากสมาชิกหรือทรัพยากรของกลุ่ม

เป็นตวัตงัตน้ในการจดัสวสัดิการ จึงทาํใหรู้ปแบบการจดัสวสัดิการสามารถทาํไดอ้ย่างหลากหลาย

และมีความสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของชุมชนชนนัน องค์กรการเงินชุมชนบางประเภท

ตงัมาเพือสร้างสวสัดิการโดยเฉพาะ หรืออาจกล่าวไดว้่า “เงินเป็นเครืองมือ เป้าหมายคือ สวสัดิการ

ชุมชน” 

  2) รูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชนโดยฐานการผลิต/ธุรกิจชุมชน 

  รูปแบบดงักล่าว เริมจากฐานภูมิปัญญาดงัเดิมในการทาํมาหากิน เพาะปลูก เลียง

สัตว ์งานหัตกรรม ทอผา้ การแปรรูปอาหาร ฯลฯ ประกอบกบัการศึกษาดูงานแลกเปลียนเรียนรู้ 

และการสนบัสนุนของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เมือกลุ่มมีความขยายตวัและประสบความสาํเร็จในทาง

อาชีพมากขึนก็จะสามารถจดัสวสัดิการใหก้บัลกูสมาชิกได ้แต่ทงันีเองรูปแบบดงักล่าวนีกย็งัคงตอ้ง

อาศยัฐานการออมจากสมาชิกในช่วงแรก ก่อนทีจะขยายตัวในเรืองธุรกิจ ซึงคลา้ยกบัสหกรณ์

การเกษตร 
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  3) รูปแบบการจดัสวสัดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

 รูปแบบการจัดสวัสดิการดังกล่าว เป็นการจัดสวัสดิการโดยอาศัยฐานของ

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลกั โดยอาศยัแนวคิด “คนดูแลทรัพยากร ทรัพยากรเลียงคน” ซึงแนวคิด

ดงักล่าวถือเอาทรัพยากรเป็นปัจจยัสีของชุมชน การทีทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลาย ทาํให้ชุมชน

ขาดสวสัดิการทีสามารถหาไดจ้ากป่าทีเป็นเหมือนร้านคา้ของชุมชน ทาํใหชุ้มชนตอ้งเขา้มาอนุรักษ์

และพิทกัษท์รัพยากรในชุมชน ทาํใหค้วามอุดมสมบูรณ์กลบัคืนมา ชุมชนมีแหล่งอาหารมนัคง ลด

รายจ่ายและสร้างรายไดจ้ากทรัพยากรเหล่านนัในชุมชน 

  4) รูปแบบการจดัสวสัดิการโดยฐานชุมชนเมือง 

  ถึงแมว้่าชุมชนเมืองจะสามารถเขา้ถึงสวสัดิการของรัฐและเอกชน ทีมีอยู่ในระบบ

อยูแ่ลว้นนั แต่ยงัคงมีชุมชนแออดัทีซอ้นอยู่ชุมชนเมืองอีกชนัหนึง หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นชุมชน

ของผูมี้รายไดน้อ้ย ซึงคนกลุ่มนีเป็นแรงงานนอกระบบทีไม่อยูใ่นข่ายทีจะไดรั้บสวสัดิการเหมือนที

ไดก้ล่าวมาแลว้ สวสัดิการทีสาํคญัของชาวชุมชนแออดั คือเรือง ทีอยูอ่าศยั ซึงเป็นทงัทีทาํงานและที

พกัอาศยัในเวลาเดียวกนั ซึงชาวชุมชนแออดัมองว่าจะทาํอยา่งไรใหชุ้มชนแออดัสามารถอยูไ่ดอ้ย่าง

มนัคง และอยูร่่วมกนักบัชุมชนเมืองไดอ้ย่างมีศกัดิศรี สวสัดิการทีชุมชนแออดัจดั เช่น การพฒันา

สภาพแวดลอ้ม การจดัการขยะโดยชุมชน (ขยะแลกเงิน)  

  5) รูปแบบการจดัสวสัดิการผูสู้งอายโุดยผูสู้งอาย ุ

  สวสัดิการรูปแบบดงักล่าว ในปัจจุบนัจะเป็นการดาํเนินการโดยภาครัฐเป็นส่วน

สาํคญั เช่น การรับเบียยงัชีพผูสู้งอายุแต่รูปแบบสวสัดิการโดยผูสู้งอายุของชุมชนจะอยู่ในรูปของ

การดูแลซึงกนัและกนั การเอาใจใส่สุขภาพของผูสู้งอายโุดยคนในชุมชนมากกว่าปัจจยัเรืองเงินทอง 

เช่น การให้ อาสาสมคัรชุมชน เข้ามาดูแลสุขภาพผูสู้งอายุทุกเดือน ตรวจสุขภาพ วดัความดัน 

ซกัถามพดูคุย เป็นตน้ เพือใหชุ้มชนตระหนกัถึงความสาํคญัของการดูแลผูสู้งอาย ุซึงในบางขณะอยู่

ลาํพงัและตอ้งการความช่วยเหลือ 

  6) รูปแบบการจดัสวสัดิการผูย้ากลาํบากโดยเครือข่ายองคก์รชุมชน 

  การจดัสวสัดิการรูปแบบนี ไดรั้บการสนับสนุนโดยสาํนักงานกองทุนเพือสังคม 

(SIF) สนบัสนุนงบประมาณ โดยจดัตงักองทุนสงเคราะห์ กองทุนหมุนเวียน ซึงส่วนใหญ่จะเนน้ไป

ทีผูย้ากลาํบากในชุมชนเป็นหลกั การสนบัสนุนงานใหท้าํ โดยจะประสานความร่วมมือกบัเครือข่าย

องคก์รชุมชนนนัๆ เช่น เครือข่ายผูติ้ดเชือเอดส์ เครือข่ายอาสาสมคัรชุมชน เป็นตน้ เพือนาํเงินไป

จ่ายเป็นสวสัดิการการศึกษา เด็ก คนชรา คนพิการ ผูติ้ดเชือ นอกเหนือจากนันจะอยู่ในรูปของการ

สมทบทุนกองทุนสวสัดิการชุมชน (Matching Fund) เป็นการสมทบในอตัรา 1:1 ตามวงเงินกองทุน
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สวสัดิการของกลุ่มทีมีอยูเ่ดิม โดยมีเงินไขว่าจะตอ้งใชเ้ฉพาะดอกผลทีเกิดขึนและตอ้งรับผิดชอบ

สวสัดิการของผูด้อ้ยโอกาสใหค้รอบคลุมกบัผูที้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มดว้ย 

7) รูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชนโดยธุรกิจชุมชน 

 การทาํธุรกิจชุมชนจะมีเป้าหมายอยู่ทีการทาํกาํไรเช่นเดียวกบัธุรกิจโดยทวัไป 

นอกเหนือจากนนัคือการช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนอีกทางหนึง ซึงเป็นแนวทางในการพึงพาตนเอง

และอยูร่่วมกนัของชุมชน โดยการจดัสวสัดิการของธุรกิจชุมชนนีจะอยูใ่นรูปของการนาํผลกาํไรมา

จดัสรรเป็นสวสัดิการ เช่นในบางกองทุนนาํผลกาํไรมาจดัสรรในรูปของเงินปันผล หรือในบาง

ธุรกิจชุมชนนาํไปจดัเป็นสวสัดิการในรูปของสิงของให้กบัสมาชิก หรือการนาํไปสร้างกิจกรรม

สาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชน เป็นตน้ หรืออาจกล่าวไดว้่ารูปแบบดงักล่าวนีเป็นการใชก้าํไร

อย่างมีคุณภาพ เพือให้เกิดความมนัคงกับธุรกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกใน

ชุมชน 

 ก็ไดมี้การกล่าวถึงรูปแบบการจดัสวสัดิการสงัคมสาํหรับชุมชน โดยผลการศึกษา

ในเรือง ทางเลือกการจดัสวสัดิการสงัคมสาํหรับชุมชนโดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วน

ตาํบล ของประสิทธิ อา้งว่ารูปแบบการจดัสวสัดิการสังคมสาํหรับชุมชนมีอยู่ 4 รูปแบบ ทีนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นประเทศไทยปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

1) รูปแบบสวสัดิการสงัคมแบบรัฐสนบัสนุน  

2) รูปแบบสวสัดิการสงัคมแบบของประชาชน  

3) รูปแบบสวสัดิการสงัคมแบบเครือข่ายทอ้งถิน  

4) รูปแบบสวสัดิการสงัคมแบบ 3 ส่วนหรือแบบพหุลกัษณ์  

 

2.5.3การจดัตงักองทุนสวสัดิการชุมชน 

 กองทุนสวสัดิการชุมชนเป็นกองทุนทีเกิดจากการรวมตวัของประชาชนในพืนทีหนึงๆ ดว้ย

ความสมคัรใจ ทีประสงคจ์ะดูแลซึงกนัและกนับนพืนฐานของความเอืออาทรต่อกนั เป็นกองทุนที 

“ทุกคนร่วมกนัเป็นเจา้ของ” เน้นการบริหารจดัการทีดีตามหลกัธรรมมาภิบาล ให้ความสาํคญักบั

การมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ยึดหยุ่น คล่องตัวเปิดเผยโปร่งใส ตรวจสอบได ้เพือนําไปสู่ความ

มนัคงยงัยนืและดูแลชาวบา้นดว้ยกนัไดทุ้กเพศ ทุกวยั ทุกประเภทตงัแต่เกิดจนตาย มีแนวทางใน

การดาํเนินงานอยา่งนอ้ย ๆ 8 ขนัตอน (ภาพที 2.3) 

  1)จุดประกายความคิด – ทาํความเขา้ใจกบักลุ่มเป้าหมาย เริมจากมีผูก่้อการดี หรือ

แกนนาํทีสนใจอาจเป็น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํชุมชน ฯลฯ ทีมองเห็นศกัยภาพทีมีอยูใ่นชุมชน และ

ตอ้งการช่วยเหลือดูแลซึงกนัและกนั ชกัชวนแกนนาํคนอืนๆ มาพดูคุยปรึกษาหารือถึงแนวทางการ
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จดัสวสัดิการชาวบา้น จากนันก็จัดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านให้กวา้งขวางยิงขึน อาจจะเป็นการจัด

รวมทังตาํบล หรือแกนนําจะลงไปทาํความเข้าใจระดบัหมู่บ้าน แลว้มาจดัรวมในภายหลงัก็ได ้

ขึนอยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละทอ้งถินการทาํความเขา้ใจ อาจหมายรวมถึง การชกัชวนกนัไปดู

งานการจดัตงักองทุนสวสัดิการทีประสบความสาํเร็จ แลว้กลบัมาพดูคุยทาํความเขา้ใจกนัใหถ่้องแท้

อีกครังการจุดประกายความคิด ตอ้งทาํควบคู่ไปกบัการ “กระตุน้” ใหช้าวบา้นเขา้ใจถึงเหตุผลสาํคญั

อยา่งนอ้ยๆ 2 ประการ คือ (1) การตงักองทุนสวสัดิการจะทาํให้สมาชิกให้รับการดูแลตงัแต่เกิดจน

ตาย ซึงชาวบา้นธรรมดาไม่เคยไดรั้บมาก่อน และ(2) จะทาํใหส้ามารถดูแลทุกขสุ์ขซึงกนัและกนัไม่

ว่ายากดีมีจน และยงัช่วยกนัดูแลเพือนบา้นทีช่วยเหลือตนเองไม่ได ้เช่น เด็ก คนแก่ คนพิการ เป็น

การสร้างความรักความเอืออาทร ต่อกนั 

  2)คน้หาศกัยภาพและทุนในทอ้งถินหลงัจากไดจุ้ดประกายทางความคิด และสร้าง

ความเขา้ใจเรืองการจดัการสวสัดิการชาวบา้นระดบัหนึงแลว้ ลาํดบัต่อไป แกนนาํหรือผูก่้อการดี

จะตอ้งร่วมกนัคน้หาศกัยภาพและทุนในชุมชน อาจมีอาสาสมคัรเขา้ร่วมดว้ยก็ได ้โดยคน้หาว่าใน

หมู่บา้น หรือตาํบลของเรามีของดีอะไรบา้ง เช่น มีกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มอาชีพ กลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่ม

เกษตรอินทรีย ์มีคนแก่ คนพิการอยูเ่ท่าไหร่ เป็นตน้ แต่ละกลุ่มมีการทาํงานอยา่งไร มีสมาชิกกีคน มี

ทุน มีการจดัสวสัดิการหรือไม่อย่างไรเป็นตน้ รวมทงัสาํรวจทุนดา้นอืนๆ เช่น ทุนทางธรรมชาติ 

ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางภูมิปัญญา ฯลฯ ซึงขอ้มูลดงักล่าว อาจไดม้าหลายทางดว้ยกนั เช่น การ

ออกแบบสอบถาม แลว้หาอาสาสมคัรชุมชนช่วยกนัจดัทาํ หรือขอ้มูลบางส่วนอาจขอความร่วมมือ

จาก อบต.หรือหน่วยงานในทอ้งถิน หรืออาจลงพืนทีดูจากของจริง เป็นตน้หลงัจากไดข้อ้มูลจน

ครบแลว้ ก็ร่วมกนัสังเคราะห์ให้เป็นหมวดหมู่ ซึงจะทาํให้มองเห็นศกัยภาพของตนเองไดช้ดัขึน 

จากนนัก็นาํขอ้มลูไปชีแจงทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้น โดยอาจจดัเป็นเวทีประชาคมก็ได ้ทงันีเพือให้

ทุกคนมองเห็นและเขา้ใจเหมือน ๆ กนัว่า ทุนทีมีอยู่นีสามารถนาํไปสู่การจดัตงักองทุนสวสัดิการ

ชาวบา้นไดอ้ยา่งไร ทุนแต่ละอยา่งสมัพนัธก์นัอยา่งไรและจะสามารถบูรณาการทุนทีมีอยูเ่ขา้ดว้ยกนั

ไดอ้ยา่งไร 

  3)ขยายแกนนาํโดยใหค้รอบคลุมทุกพืนทีปฏิบติัการ ก่อนทีจะมีการจดัตงักองทุน

สวสัดิการชุมชน ปัจจยัหนึงทีสาํคญัในระยะเริมตน้ก็คือ “แกนนาํ” ซึงจะตอ้งมีอย่างกวา้งขวางทงั

ในระดบัพืนทีหมู่บา้น โซน คุม้บา้นหรืออาจเป็นแกนนาํจากกลุ่มกิจกรรมทีมีอยู่ในทอ้งถิน เพือให้

การดาํเนินงานของกองทุนตลอดจนการบูรณาการทุนจากกลุ่มต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และสามารถดูแลสมาชิกไดอ้ยา่งทวัถึง 

  4) ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานในทอ้งถิน เช่น อบต. พมจ. เป็นตน้ เขา้มา

เป็นส่วนหนึงของการพฒันากองทุนสวสัดิการชุมชน โดยตอ้งประสานงานตงัแต่ตน้ ซึงอาจทาํได้
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หลายวิธี เช่น การส่งแกนนาํไปพดูคุย ใหเ้ห็นว่าการตงักองทุนสวสัดิการเป็นการแกปั้ญหาทียงัยืน 

ผลสาํเร็จเป็นทงัของชาวบา้นและของหน่วยงานทอ้งถิน ช่วยประหยดังบประมาณของทอ้งถิน แต่

ไดผ้ลกวา้งขวาง เป็นตน้บางแห่งอาจใชค้วามสมัพนัธ์ส่วนตวัแลว้ค่อย ๆ ขยายไปสู่ความร่วมมือที

เป็นทางการ บางแห่งก็เริมจากการขอการสนับสนุนเฉพาะเรือง เช่น การขอใช้ห้องประชุม ขอ

สนับสนุนข้อมูล ฯลฯ แล้วค่อยพัฒนาความร่วมมือขึนไปถึงขันมีแผนงานร่วม หรือจัดสรร

งบประมาณเขา้มาร่วมสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนในอนาคต ฯลฯ 

  5)การตงักองทุนสวสัดิการชาวบา้น ต่อไปก็มาถึงขนัตอนทีสาํคญั นั นก็คือ การ

จดัตงักองทุนสวสัดิการชาวบา้น โดยแยกเป็นกระบวนการยอ่ยดงันี 

 (1) การจัดทาํระเบียบกองทุน ซึงประกอบดว้ยประเด็นหลกัๆ คือ การรับ

สมคัรและการสินสุดสมาชิกภาพ การจ่ายเงินสมทบ ประเภทของสวสัดิการ การจ่ายเงินสวสัดิการ 

เป็นตน้ โดยเริมจากการตงัคณะยกร่างขึน ซึงประกอบดว้ยตวัแทน กลุ่มคนทีหลากหลาย ทงัตวัแทน

กลุ่มกิจกรรม แกนนําทีเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ ฯลฯ โดยอาจนําระเบียบกองทุนทีอืนมา

ประกอบก็ได ้เมือยกร่างเสร็จแลว้ก็นําไปชีแจงในเวทีประชาคมทังตาํบล เพือแสดงความเห็น

เพิมเติม จนเป็น ทียอมรับร่วมกนั 

 (2) การเปิดรับสมาชิก และระดมเงินกองทุน โดยสมาชิกอาจเป็นรายบุคคล 

หรือครอบครัวสถานทีรับสมคัรอาจกระจายไปตามหมู่บา้น หรือรวมศูนยก์ารสมทบเงินทุนอาจ

สมทบรายบุคคล หรือตดัเงินผลกาํไรจากลุ่มทีสมาชิกสงักดัอยูม่าเป็นเงินสมทบก็ได ้เป็นตน้ ขึนอยู่

กบัระเบียบกองทุนทีร่วมกนักาํหนดขึนมา 

 (3) การระดมเงินทุนมาจากแหล่งอืน ๆ เช่น การจดังานเพือหาทุน การสมทบ

จากองค์กรท้องถินการสมทบจากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ซึงคณะกรรมการกองทุนฯ จะต้อง

ดาํเนินการอยา่งต่อเนืองมิใช่หวงัเพียงเงินสมทบจากสมาชิกเท่านนั 

 (4) การจัดระบบข้อมูลของกองทุน ต้องจัดทาํให้เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน 

เปิดเผยโปร่งใส เช่นขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลเงินกองทุน การจ่ายเงินสวสัดิการ เป็นตน้ ซึงนอกจาก

จดัทาํไว ้ณ ทีทาํการแลว้ อาจประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกรับทราบ ซึงสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น 

ติดประกาศไว ้ณ ทีสาธารณะ ทีทาํการกองทุน หรือส่งใหส้มาชิกถึงบา้น แลว้แต่ความเหมาะสม 

  6)การบริหารกองทุนโดยมีการตงัคณะกรรมการขึนมาบริหารกองทุน ทีมีองค์กร

ประกอบจากตัวแทนทีหลากหลาย มีการจัดโครงสร้างฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบ ทีชัดเจน เช่น มี

ประธาน เหรัญญิก ประชาสัมพนัธ์ตรวจสอบ ฝ่ายส่งเสริมพฒันา เป็นตน้ โดยอาจมีทีปรึกษาจาก

ผูท้รงคุณวุฒิ หรือจากหน่วยงานในทอ้งถิน ฯลฯการทาํงานของคณะกรรมการจะตอ้งมีลกัษณะ

ประสานกบัแกนนาํของแต่ละหมู่บา้นด้วย เพือให้ดูแลสมาชิกได้อย่างทั วถึงนอกจากจะบริหาร
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กองทุนเพือตามปกติแลว้ คณะกรรมการควรให้ความสาํคญัเป็นอย่างยิงกับเรืองต่างๆ เช่น การ

ประสานกบัหน่วยงานทอ้งถิน การพฒันาแกนนาํ การเรียนรู้ขยายผล การดูแลผูด้อ้ยโอกาส การ

ขยายสมาชิกใหค้รอบคลุมกวา้งขวาง และการบูรณาการทุนทางสงัคมและทุนทางธรรมชาติ เพือให้

เกิดระบบสวสัดิการแบบองคร์วมขึนในตาํบล 

  7)การติดตามประเมินผล ตอ้งมีการประเมินผลอย่างต่อเนือง และทุกระดบั เช่น 

การประเมินการสมทบของสมาชิก การขยายสมาชิกของระดบักลุ่ม ตลอดจนประเมินการทาํงานใน

ทุกๆ เรืองของคณะกรรมการกองทุน โดย กองทุนอาจมีคณะตรวจสอบทีเป็นอิสระตามสมควร 

เพือให้เกิดการตรวจสอบทีเป็นกลางและเทียงธรรม รวมทงัการประเมินในแต่ละระดบัจะต้อง

นาํไปสู่การทาํเวทีประชาคมอยา่งเปิดเผย เพือร่วมกนัพฒันาการทาํงานใหดี้ขึน 

  8) การขยายผล ซึงจะตอ้งทาํอยา่งต่อเนืองในหลาย ๆ ประการ อาทิ 

 (1) ขยายแกนนํา ทังปริมาณและคุณภาพให้ทั วถึงทังระดับพืนทีและกลุ่ม

กิจกรรม เพือใหเ้กิดการขยายผลและสามารถดูแลสมาชิกไดท้วัถึง 

 (2)ขยายสมาชิกโดยตอ้งมีตงัเป้าหมายให้ครอบคลุมทุกคนหรืออย่างน้อยทุก

ครอบครัวในตาํบลจะตอ้งครอบคลุมผูด้อ้ยโอกาสทีดูแลตนเองไม่ไดใ้ห้ครบทุกคน ทีสาํคญัตอ้ง

สร้างจิตสาํนึกของการช่วยเหลือซึงกนัและกนั ใหเ้กิดขึนในหมู่สมาชิก 

 (3) ขยายแหล่งทุน ทีจะมาหนุนให้กองทุนมีปริมาณมากขึน เช่น การสมทบ

จากหน่วยงานในทอ้งถิน เป็นตน้ 

 (4) ขยายประเภทและผลประโยชน์ของสมาชิก โดยให้ครอบคลุมตงัแต่เกิด

จนตาย ตลอดจนการหนุนเสริมใหส้มาชิกพึงตนเองได ้เช่น การเพิมสวสัดิการดา้นประกอบอาชีพที

ไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม การใหส้วสัดิการ กรณีเกิดพิบติัภยัต่าง ๆ เป็นตน้ 

 (5) ขยายการใหส้วสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาสทีไม่สามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชิกดว้ย 

เช่น คนพิการคนชราทีถกูทอดทิง 

 (6) การพฒันาสู่สวสัดิการทียงัยนื โดยการบูรณาการเขา้กบักลุ่ม/กองทุนอืนๆ 

ในทอ้งถิน เพือสร้างนวตักรรมงานพฒันาร่วมกนัในทอ้งถินอย่างเป็น องค์รวม เช่น การฟืนฟูภูมิ

ปัญญา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เกษตรกรรมยงัยืน ฯลฯ ซึงเป็นสวสัดิการที

ครบวงจรไม่จาํเพาะแต่เพียงตวัเงิน ทาํใหส้มาชิกรู้สึกมีความมนัคงในชีวิตอยา่งแทจ้ริง 
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ภาพที 2.3 กรอบแนวคิดสวสัดิการชุมชน 

แหล่งทีมา:มลูนิธิสาธาณสุขแห่งชาติ.  2549: 52. 

 

2.6 ผลงานวจิยัทีเกียวข้อง 

 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผลงานการวิจัยทีเกียวขอ้ง พบว่ามีการเสนอผลการวิจัยที

เกียวขอ้งและเชือมโยงกบัการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน ดงันี  

 ชยัวชัน์ หน่อรัตน์ (2546) ไดศึ้กษาเรืองสวสัดิการชนบทไทย ว่าสวสัดิการชุมชนชนบท

ไทยเป็นกิกรรมของการจัดส่งมอบบริการชุมชนในแบบทีมีความสัมพนัธ์แนวราบ เสมอภาค 

สมาํเสมอ เป็นประเพณี โดยตงัอยูบ่นพืนฐานของการพึงพากนัเองก่อนภายในชุมชนก่อน และค่อย

กระจายสู่ชุมชนภายนอก รวมรัฐและทุนดว้ย บริการชุมชนดงักล่าวเป็นกิจกรรมการจดัส่งและการ

ส่งมอบบริการและสินคา้ทีเป็นทงัวตัถุและคุณค่าจิตใจของชุมชน โดยชุมชน และเพือชุมชน 

 ปัญญา เลิศไกร (2550) ไดศึ้กษาถึงแนวคิดและรูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชนทีประสบ

ความสาํเร็จในเชิงปริมาณ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทีหวงัพึงพิงสวสัดิการชุมชนนันเป็นผูที้มี

รายไดน้อ้ย มีการศึกษาค่อนขา้งตาํ และขาดโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรทีหน่วยงานภาครัฐจดัให ้

ดงันนักองทุนสวสัดิการชุมชนจึงเป็นแหล่งทีเขา้มาช่วยเหลือในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ซึงแสดง

ศาสนา วฒันธรรม 

คนมีคุณธรรม 

สัจจะวนัละบาททาํ

สวสัดิการภาคประชาชน 

กิจกรรม 

ความเชือ ประสบการณ์ 

ไม่ใช่เป้าหมาย เป็นเครืองมือ 

พฒันาคน กรรมการ/สมาชิก 

พฤติกรรม 

การแสดงออก 

ประเมินผล 

ขยายผล 

เป้าหมาย 

สังคมดี คนมีความสุข 
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ในงานเรืองแนวคิดและรูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชนทีประสบความสาํเร็จของปัญญาว่า องค์การ

สวสัดิการชุมชนไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนแต่เพียงสมาชิกเพียง

เท่านนั แต่ยงัใหก้ารเอือประโยชน์แก่ทุกกลุ่มในชุมชนอีกดว้ย เช่นเดียวกบั 

มาโนช มาละการ (2551) ในการศึกษาเรืองกระบวนการดาํเนินงานสวสัดิการชุมชน โดย

ไดท้าํการสงัเคราะห์งานวิจยัและวิเคราะห์เนือหาของงานวิจยัในเรืองสวสัดิการชุมชนออกมาพบว่า 

สวสัดิการชุมชนเป็นการระดมทุนเพือสร้างอาชีพและช่วยเหลือผูป้ระสบความเดือดร้อน เป็นการ

ระดมทุนทงัภายในและภายนอกชุมชน ทงัทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสงัคม และทุนมนุษย ์

เขา้ไวด้ว้ยกนั นอกจากนันยงัวิเคราะห์ถึงปัจจยัทีส่งผลต่อการดาํเนินงานของกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนว่าปัจจยัภายในทีสาํคญั คือ ดา้นผูน้าํและความร่วมมือของคนในชุมชน แต่ปัจจยัภายนอกที

สาํคญัคือการสนบัสนุนจากภาครัฐ ในดา้นนโยบาย การวางแผนเพือการพฒันาทียงัยนืตลอดจนดา้น

แหล่งเงินทุนในการตงัตน้ 

 อศัวิน จุมปา (2555) ไดศึ้กษาวิจยัเรืองการพฒันารูปแบบสวสัดิการชุมชนบนพืนฐานทุน

ทางสงัคมทีเชียงรายกพ็บว่า ทุนทางสงัคมนนัมีส่วนสาํคญัอย่างยิงในการพฒันากองทุนสวสัดิการ

ชุมชน เพราะแต่ละชุมชนทอ้งถินมีรากฐานในการจดัสวสัดิการชุมชนทีแตกต่างกนัออกไป แต่ที

สาํคญัคือกองทุนสวสัดิการสังคมจะเป็นการผสานความร่วมมือกนัทงั 3 ฝ่ายคือหน่วยงานภาครัฐ 

(อปท.) รัฐบาล และชุมชน เพือสร้างความยงัยนืในระยะยาว โดยจะขบัเคลือนไปไดด้ว้ยดว้ยชุมชน

เองและจะสามารถถ่ายทอดความสาํเร็จเหล่านนัออกไปสู่ชุมชนอืนๆในระยะยาว 

 ธนะชยั บวับุปผา (2555) ไดศึ้กษากระบวนการและรูปแบบบูรณาการกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนระดบัตาํบล ในจงัหวดักาฬสินธุ ์พบว่า รูปแบบกระบวนการและการบูรณาการของกองทุน

สวสัดิการชุมชนนนัยนือยูบ่นพืนฐานของทฤษฏีทีว่าดว้ยการมีส่วนร่วม โดยเป็นการรวมกลุ่มทีมี

ความหลากหลายและความแตกต่างกัน เป็นเครือข่ายทีเน้นการช่วยเหลือ ร่วมมือกนัในการทาํ

กิจกรรม หรือทีเรียกว่าเครือข่ายเชิงพืนที (Area Network) โดยมีวตัถุประสงค์เดียวกนัคือมุ่งทีจะ

สร้างระบบสวสัดิการหรือหลกัประกนัในเรืองต่างๆใหก้บัสมาชิกในชุมชน 

 ชยัพร พิบูลศิริ (2549) ไดศึ้กษาวิจัยเรืองปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จในการจดัสวสัดิการ

สงัคมขององคก์รมชุมชน พบว่า เป้าหมายร่วมในการจดัสวสัดิการสงัคมขององคก์รชุมชนแบ่งเป็น 

3 ระดบั คือระดบัปัจเจก ทีตอ้งการทีแกไ้ขปัญหาเพือให้เกิดความมนัคงของตนเองและครอบครัว 

ระดบัชุมชน ทีตอ้งการสร้างสุขภาวะ ความเอืออาทร การแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกนั และระดบัสงัคม 

ทีต้องการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยงัยืนสามารถพึงพาตนเองได้ นอกจากนันยงัสรุป

ภาพรวมขององคก์รชุมชนว่ามีการขบัเคลือนเปลียนแปลงไปเป็น 3 ระยะคือ ระยะแรก เป็นการรวม

พลงัเพือแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และเมือปัญหาหมดไปจะเริมเขา้สู่ขนัตอนของการขยายผล ขยาย
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กิจกรรมให้หลากหลายมากขึน โดยในท้ายทีสุดจะมีรูปแบบทีใกลเ้คียงกันคือการบูรณาการ

เป้าหมายและกิจกรรมต่างๆเป็นองคร์วม 

 ประสิทธิ มีชา้ง (2552) ไดท้าํการศึกษาเรืองทางเลือกการจดัสวสัดิการสังคมสาํหรับชุมชน

โดยการสนบัสนุนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบว่าสวสัดิการสังคมชุมชนมีรูปแบบทางเลือก

อยู ่4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบสวสัดิการสงัคมแบบรัฐสนบัสนุน 2) รูปแบบสวสัดิการสงัคมแบบของ

ประชาชน 3) รูปแบบสวสัดิการสงัคมแบบเครือข่ายทอ้งถิน 4) รูปแบบสวสัดิการสงัคมแบบ 3 ส่วน

หรือแบบพหุลกัษณ์ ซึงรูปแบบทีรัฐมีการสนบัสนุนจะก่อใหเ้กิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ

ชุมชน ทาํใหง้านสวสัดิการสงัคมมีความเขม้แข็งและสอดคลอ้งกบัพืนทีจริง เพราะแผนงานต่างๆจะ

เกิดขึนจากความตอ้งการของชุมชน 

 ณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี (2557) ไดก้ล่าวไวใ้นงานวิจยัเรืองสวสัดิการสังคมความสมดุลทียงัยืน

ว่า กองทุนสวสัดิการชุมชนเป็นอีกทางเลือกหนึงทีช่วยแกปั้ญหาความเหลือมลาํดา้นสวสัดิการ

สงัคม โดยเฉพาะการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูที้ไม่สามารถเขา้ถึงระบบสวสัดิการอย่างเป็นทางการ

ของรัฐ โดยอาศยัทุนทาสงัคมชุมชนเป็นพืนฐาน มีความรู้จกัคุน้เคยกนัอยา่งดีจนเกิดความไวเ้นือเชือ

ใจกนัในชุมชน แมว้่าการใชทุ้นทางสงัคมในชุมชนเป็นกลไก ขบัเคลือนระบบสวสัดิการชุมชนเพือ

ช่วยเหลือผูที้ไม่สามารถเขา้ถึงระบบสวสัดิการภาคบงัคบัของรัฐ แต่ภาครัฐควรมีบทบาทสาํคญัใน

การจดัสรร สวสัดิการสงัคมโดยทวัไปและขยายระบบสวสัดิการแบบถว้นหน้าทีเขา้ถึงคนทุกกลุ่ม

ในสงัคมได ้

 ธิดารัตน์ คีมกระโทก (2551) ซึงศึกษาเรืองกระบวนการขบัเคลือนสวสัดิการชุมชน ใน

อาํเภอวงันาํเขียว สรุปว่า การขบัเคลือนสวสัดิการชุมชนมีทงัหมด 4 ขนัตอน ไดแ้ก่ 1) ขนัรับทราบ

ปัญหาและตระหนักร่วม 2) ขนัปฏิบติัการสวสัดิการชุมชน 3) ขนัทบทวนปัญหาและสร้างการมี

ส่วนร่วม 4) ขนัขยายผลและสร้างเครือข่าย ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดสวสัดิการชุมชนทีไดท้บทวน

วรรณกรรมมาและยงัพบอีกว่า ผา่นการขบัเคลือนของหน่วยงานภาครัฐไดแ้ก่ อบต. สถาบนัพฒันา

องคก์รชุมชน และกลุ่มรถจีป ซึงเป็นทุนทางสงัคมทีเขา้มามีส่วนร่วม 

 เจนจิรา จายโยง (2556) รูปแบบการบริหารจดัการกองทุนวนัละบาท เพือเพิมประสิทธิผล

ของการจดัการกองทุนสวสัดิการโดยชุมชน ระบุว่ารูปแบบทีเหมาะสมกบักองทุนสวสัดิการชุมชน 

เป็นรูปแบบการบริหารงานโดยคนในชุมชน เพือคนในชุมชน เสมือนกบัรูปแบบการจดัสวสัดิการ

โดยฐานองคก์รชุมชน การทีชุมชนมีกองทุนหรือเงินออมของตนเองทาํใหชุ้มชนสามารถคิดรูปแบบ

การจดัสวสัดิการทีเหมาะสมกบัชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งหลากหลายและสอดคลอ้งกบัปัญหาความ

ตอ้งการของชุมชนนนั 
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2.7 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

  

 จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัสวสัดิการชุมชน พบว่ากองทุนสวสัดิการชุมชน

มีสิงทีเกียวขอ้ง ซึงแบ่งไดด้งันี ปัจจยัภายใน จะเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนโดยตรง ปัจจยัภายนอกคือ สิงทีส่งผลต่อการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน และ

รูปแบบการจดัสวสัดิการของแต่ละกองทุน ซึงปัจจัยเหล่านีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

กองทุนสวสัดิการชุมชน ผูว้ิจยัจึงไดน้าํมาสร้างเป็นกรอบการศึกษา เพือแสดงความเชือมโยงของ

ปัจจยัดงักล่าว ในภาพที 2.4 
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ภาพที 2.4 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา 

ปัจจัยภายใน 

โครงสร้างการบริหาร 

- คณะกรรมการ 

- ระเบียบ 

- การจดัสรรงบ 

- การใชง้บประมาณ 

- การติดตามผล ประเมินผล 

- การขยายสมาชิก 

แนวคิดพืนฐาน 

- สภาพความเป็นอยู ่

- วฒันธรรม/ความเชือ 

- กลุ่มภายในชุมชน 

 

ปัจจัยภายนอก 

- การยอมรับจากคนในชุมชน 

- การสนบัสนุนจากหน่วยงาน 

- ภาครัฐ/เอกชน/ชุมชน/องคก์รอืนๆ 

 - งบประมาณ 

 - เทคโนโลย ี

 - องคค์วามรู้ 

- บทบาทของภาครัฐ 

- นโยบายภาครัฐ 

- กระแสสังคม 

รูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชน 

1.รูปแบบการจดัสวสัดิการจากฐานองคก์รการเงินชุมชน 

2.รูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชนโดยฐานการผลิต/ธุรกิจชุมชน 

3.รูปแบบการจดัสวสัดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

4.รูปแบบการจดัสวสัดิการโดยฐานชุมชนเมือง 

5.รูปแบบการจดัสวสัดิการผูสู้งอายโุดยผูสู้งอาย ุ

6.รูปแบบการจดัสวสัดิการผูย้ากลาํบากโดยเครือข่ายองคก์รชุมชน 

7.รูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชนโดยธุรกิจชุมชน 

การพฒันาการ

บริหารจดัการ

กองทุนสวสัดิการ

ชุมชน 
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บทที 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจยัเรือง การพฒันาการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน อาํเภอสันป่าตอง 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีขนัตอนการดาํเนินงานดงันีและมีวตัถุประสงคเ์พือ  

1) เพือศึกษากระบวนการการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน 

2) เพือนาํเสนอรูปแบบการจดัสวสัดิการชุมชน 

3) เพือแสวงหาแนวทางการพฒันาการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 มีกรอบแนวคิดและวิธีการวิจยัทีจะเสนอตามลาํดบัดงัต่อไปนี 

  (1) การวิจยั 

  (2) ประเภทของการวิจยั 

  (3)เครือมือทีใชใ้นการวิจยั 

  (4) ประชากรและพืนทีเป้าหมาย 

  (5) การวิเคราะห์ขอ้มลู 

  (6) กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั 

  (7) การจดัเก็บและรวบรวมขอ้มลู 
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3.1 การวจิยั 

 

 3.1.1การวจิยัเอกสาร 

  การวิจยัเอกสาร (Document Study) เป็นการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทีได้

จากการศึกษาค้นควา้จากผลงานการวิจยั การศึกษาเอกสารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที

เกียวข้อง เช่น กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน 

รายงานการศึกษาวิจัยต่างๆและเอกสารทางวิชาการทีเกียวข้อง ตลอดจนแหล่งข้อมูลทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ทีรวมรวมขอ้มลูของกองทุนสวสัดิการชุมชน เช่น เวบ็ไซต ์

 

 3.1.2  การลงภาคสนาม 

การวิจยัภาคสนาม (Field Study) จะไดน้าํขนัตอนของการลงพืนทีทาํงานภาคสนามของ 

สุภางค ์จนัทวานิช (2556) เสนอไวม้าประยุกต์ในกระบวนการวิจยั เพือให้ไดม้าซึงขอ้มูลปฐมภูมิ 

(Primary Data) โดยจะไดแ้บ่งขนัตอนของการลงภาคสนามดงันี 

 1) ขนัตอนก่อนการวิจยัภาคสนาม (Pre-research Phase)ไดก้าํหนดขนัตอนดงันี 

   ขนัเลือกสนาม  

  (1) การคดัเลือกชุมชนและการเขา้ถึงชุมชน 

  (2) การสาํรวจขอ้มลูเบืองตน้ของชุมชน เช่น ผูป้ระสานงานชุมชน 

 2) ขนัตอนการวิจยัภาคสนาม (Research Phase) 

  (1) ขนัแนะนาํตวั 

  (2) ขนัสร้างความสมัพนัธ ์(Rapport) 

  (3) ขนัเริมทาํงาน 

 

3.2 ประเภทการวจิยั 

 

 การศึกษาครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพราะเป็นวิธีทีสามารถ

เสนอภาพกระบวนการ การก่อรูป พลวตั ศกัยภาพ และความหวงัต่อสงัคมไทยในอนาคตของระบบ

สวสัดิการชุมชนเชิงระบบแบบองค์รวมไดดี้และเขา้ถึงองค์ความรู้มากกว่า และสามารถปรับปรุง

รายละเอียดของงานวิจยัไดต้ลอดเวลา 
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3.3 เครืองมือทีใช้ในการวจิยั 

 

 เครืองมือทีผูว้ ิจยัใชใ้นการเก็บขอ้มูลในการศึกษาครังนีไดแ้ก่การสัมภาษณ์แ บบมี

โครงสร้าง (Structure Interview)  ควบคู ่ไปกบัการส ัง เกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 

Observation) ในขนัตอนการทาํงานของกองทุนสวสัดิการชุมชน และประเด็นการสนทนากลุ่ม

ย่อย (Focus Group) ในการประชุมกลุ่มย่อย ถา้ยงัคงตอ้งการขอ้มูลเชิงลึกจากผูใ้ห้ขอ้มูลเพิมก็

จะทาํการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informants) ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) อีกครังหนึง โดยมีประเด็นคาํถามทีสร้างขึนจากการประมวลความรู้และผลงานวิจยัที

เกียวขอ้ง 

 

3.4 ประชากรและพนืทีเป้าหมาย 

 

 ประชากรในการศึกษาครังนี ไดแ้ก่ กองทุนสวสัดิการชุมชนในพืนทีอาํเภอสันป่าตอง 3 

กองทุน เพือเปรียบเทียบบริบทและความแตกต่าง ลกัษณะของการทาํงานและการบริหารกองทุน

นอกจากนนัแลว้ยงัคงตอ้งศึกษากบัตวัแสดงทีประกอบรวมกนัเขา้เป็นกองทุนสวสัดิการชุมชน อาทิ

เช่น กลุ่มสจัจะออมทรัพย ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตนาํดืมชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน 

หน่วยงานภาครัฐระดบัจงัหวดั 

 พืนทีในการศึกษาครังนีไดแ้ก่ อาํเภอสันป่าตอง ซึงมีกองทุนสวสัดิการชุมชนจาํนวน 3 

กองทุน อนัได้แก่ กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนําบ่อหลวง ซึงมีการดาํเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง และมีสมาชิก

กองทุนมากกว่า 1,000 คน 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 เนืองจากการศึกษาครังนีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนันในการวิเคราะห์ข ้อมูลจึงใช้

การพรรณาความ (Descriptive) ควบคู่ไปกับการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ประกอบกับเอกสารอืนๆ (Document Analysis) เพือความเป็นระบบ 

เน้นสภาพของวตัถุวิสัย และอา้งอิงตามกรอบแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยทีเกียวข้องควบคู่ไป

กับบริบท (Context) จากการลงภาคสนาม (Field Study) และถ่ายทอดผลของการศึกษาด้วย
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การพรรณนาในลกัษณะของความเรียง เพือส่งเสริมให้เกิดความชัดเจนยิ งขึนในงานเชิง

คุณภาพ 

 

3.6 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสําคญั 

 

 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยัในครังนี คือ กลุ่มสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง กลุ่ม

สวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง และกลุ่มสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า ไดแ้ก่ คณะกรรมการกลุ่ม

สวสัดิการชุมชน สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น ผูใ้ห้ขอ้มูลทีสาํคัญ (Key 

informants)ในการศึกษาครังนี  ไดก้ ําหนดกลุ่มผูใ้ห ้ขอ้ม ูลทีสําคญั 3 กลุ ่มตามแนวทฤษฏี 

Theoretical saturation ของ Glaser and Strauss(1967, อา้งถึงใน สุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์, 2554: 

248) ดงันี 

 1) กลุ่มคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชน จาํนวน  10 คน 

 2) สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน  จาํนวน  5 คน 

 3) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ    จาํนวน  5 คน 

 

3.7 การจดัเก็บและรวบรวมข้อมูล 

 

 แนวทางการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 

 1) ขอ้มลูแนวคิด ทฤษฏี ทีเกียวขอ้งกบัสวสัดิการชุมชนไดจ้ากขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น หนังสือ 

เอกสาร ตาํรา รายงานวิจยั และบทความ ฯลฯ 

 2) ขอ้มลูเชิงคุณภาพจดัเก็บในหลายวิธี คือ 

  (1)สงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)ตามระยะเวลาทีกาํหนด 

  (2) การสมัภาษณ์ตวัแสดงสวสัดิการชุมชน 3 กลุ่มหลกัดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก  

 ขอ้มลูปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในการสัมภาษณ์ทีมี

การเตรียมขอ้คาํถามไวล่้วงหนา้ ประเด็นการสมัภาษณ์ประกอบดว้ย 

ประเด็นพืนฐาน ขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลู 

 1) เพศ       

2) อาย ุ

 3) อาชีพหลกั      

4) ตาํแหน่งในกองทุนสวสัดิการชุมช 
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 5) ระยะเวลาอยูอ่าศยัในชุมชน    

6) ภูมิลาํเนา 

 7) ระยะเวลาในการเขา้มาเป็นสมาชิก 

ประเด็นที 1 การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน เช่น 

 1) ประวติัความเป็นมาของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 2) รูปแบบการทาํงานของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 3) วตัถุประสงคใ์นการจดัตงักองทุนสวสัดิการชุมชน 

 4) โครงสร้างการบริหารงาน คณะทาํงาน กองทุนสวสัดิการชุมชน 

 5) กระบวนการในการกาํหนดระเบียบของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 6) การเปิดรับสมาชิกและการระดมเงินทุนของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 7) รูปแบบสวสัดิการทีกองทุนดาํเนินการ 

 8) การจ่ายสวสัดิการ ขนัตอน กระบวนการ 

 9) ปัจจยั/เงือนไข ทีช่วยใหก้ารบริหารงานมีความสะดวก เรียบร้อย ประสบความสาํเร็จ 

 10) การสนบัสนุนจากหน่วยงานอืนๆ 

 11) การประสานงานกบัหน่วยงานในพืนที เช่น อ.บ.ต. เทศบาล หมู่บา้น และความพร้อม

ของหน่วยงานนนัๆในการเขา้มาช่วยเหลือกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 12) อนาคต แนวโนม้ ทิศทางของการพฒันากองทุนสวสัดิการชุมชน 

 13) ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

ประเด็นที 2 การจดัสวสัดิการของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 1) ประเภทและรายละเอียดของการจดัสวสัดิการชุมชน 

 2) เกณฑใ์นการจ่ายสวสัดิการชุมชน 

 3) ขนัตอน กระบวนการในการจ่ายสวสัดิการ 

ประเด็นที 3 การเขา้มามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆทีเกียวขอ้งกบักองทุนสวสัดิการชุมชน 

 1) มีภาคส่วนใดบา้งในสงัคมทีเขา้มาสนบัสนุนการดาํเนินงานของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 2) แต่ละภาคส่วนมีส่วนร่วมอยา่งไร 

3)  แนวทางในการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group)  

 (1) กลุ่ม/องคก์รทีเป็นสมาชิก ตาํแหน่งภายในกลุ่ม วตัถุประสงค์ของการตงักลุ่ม

  (2) การบริหารจดัการกองทุน ไดแ้ก่ ระเบียบขอ้บงัคบั คณะกรรมการ สมาชิก สถานะ

การเงินของกลุ่ม 

  (3) การจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิก/ผูที้ไม่เป็นสมาชิก 
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  (4) การมีส่วนร่วม อาํนาจการตดัสินใจ 

  (5) การสนบัสนุนหรือความร่วมมือกบัหน่วยงานอืน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บทที 4 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลทีไดจ้ากการลงภาคสนาม (Field Study) และขอ้มูลทีไดจ้าก

การสัมภาษณ์จากผูใ้ห้ขอ้มูลทีสําคัญ (Key-informants) ซึงเป็นบุคคลทีมีความเกียวข้องกบักลุ่ม

สวสัดิการชุมชนในแต่ละตาํบล รวมทงัจากการศึกษาเอกสาร ตาํรา ทีเกียวขอ้ง จึงสามารถแบ่ง

ประเด็นขอ้คน้พบไดด้งันีในแต่ละตาํบล  

 ประเด็นที 1 การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 ประเด็นที 2 การจดัสวสัดิการของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 ประเด็นที 3 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆทีเกียวขอ้งกบักองทุนสวสัดิการชุมชน 

 

4.1 กองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบลยุหว่า 

 

4.1.1 การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า 

 การจดัตงักองทุนสวสัดิการชุมชน เริมตน้เมือปี พ.ศ. 2552เป็นการจดักลุ่มออมทรัพยว์นัละ

1 บาทของผูสู้งอายบุา้นกิวแลหลวง หมู่ที 4และบา้นสนัป่าตอง หมู่ที 1ตาํบลยหุว่า อยูใ่นรูปของการ

ออมทรัพยเ์พือการสงเคราะห์ศพให้แก่สมาชิกชมรมผูสู้งอายุเท่านัน แต่ไม่ไดมี้การจดัสวสัดิการ

ดา้นอืนแต่อย่างใด ต่อมามีหน่วยงานบ้านธรรมปกรณ์เข้ามาต่อยอดกิจกรรมดา้นการออมโดย

ส่งเสริมและสนบัสนบัเรืองกองทุนสวสัดิการชุมชน เขา้มาร่วมและจดัทาํโครงการสนับสนุน สร้าง

แกนนํา กลุ่มคณะกรรมการ โดยมีการเชิญเจา้หน้าทีกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของ

มนุษย์มาอบรมให้ความรู้และผลักดันโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน ขับเคลือนรณรงค ์

ประชาสมัพนัธ ์และเปิดรับสมคัรสมาชิก ซึงในขณะนีกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลตาํบลยุหว่า

ไดรั้บรางวลัเป็นกองทุนทีมีความเขม้แข็งโซนใตข้องจงัหวดัเชียงใหม่ 

ทงันีทางกลุ่มกองทุนสวสัดิการไดมี้การปรึกษากบันายกเทศบาลตาํบลยหุว่า เพือจะนาํเรือง

การจดัตงักองทุนสวสัดิการชุมชนเขา้เป็นแผนนโยบายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ซึงจะเป็นการ

ส่งเสริมความเขม้แข็งใหชุ้มชน เนืองจากการจดัตงักองทุนสวสัดิการดงักล่าวจะเป็นสวสัดิการโดย
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ตรงทีเกิดขึนต่อประชาชน เมือได้มีแนวนโยบายแลว้ทางกลุ่มยงัไดมี้การขอความร่วมมือไปยงั

เทศบาลตาํบลยหุว่าเพือไปศึกษาดูงานการจดัสวสัดิการของกองทุนทีจงัหวดัลาํปาง  

ต่อมาทางกลุ่มได้มีการจัดตังกองทุนอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการขับเคลือน

กองทุนสวสัดิการชุมชนในปี พ.ศ. 2553ในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 และมีการร่างระเบียบกองทุน

สวสัดิการชุมชนในเดือนกรกฎาคม 2553โดยมีวตัถุประสงค ์ดงันี 

1) เพือช่วยเหลือสมาชิกกองทุนสวสัดิการในดา้นการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 

2) เพือพฒันาการมีส่วนร่วมของแกนนาํและสมาชิกกองทุน 

3) เพือเชือมโยงกลุ่มองคก์รในชุมชนและร่วมสร้างความสามคัคี 

4) เพือส่งเสริมการพฒันาความมนัคงในชีวิตและการสามารถพึงพาตนเองของชุมชน

โดยกระบวนการเรียนรู้และจดัการชุมชน โดยชุมชน เพือชุมชน 

ในปีแรกการจดัตงักองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า มีสมาชิกจาํนวน 265คน และได้

นาํเสนอรายละเอียดต่างๆ เกียวกบักองทุนใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัทราบและขึนทะเบียน

เป็นกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า ซึงกองทุนฯ ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลตามจาํนวน

สมาชิก คือ 265คน คนละ360บาท (30บาท/เดือน) มาจดัสวสัดิการ ซึง1 คน จะสามารถรับเงิน

สมทบได ้3 ครัง โดยมีเงือนไขเฉพาะสมาชิกทีออมเงินครบ 1ปี ในปีที 1ซึงในครังแรกทางกองทุน

ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยร์วมเป็นเงิน 95,400 บาท

ตามสมาชิกทีออมครบ 1ปีในครังแรกของบา้นกิวแลหลวง หมู่ที 4และบา้นสนัป่าตอง หมู่ที 1 จนถึง

ปัจจุบนักองทุนไดรั้บเงินสมทบจากทางกระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยเ์ป็นครังที 

4 แลว้โดยมีเงือนไขว่าทางกองทุนจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดต่างๆ ใหก้บั กระทรวงพฒันา

สังคมและความมนัคงของมนุษย ์เช่นจาํนวนเงินออมของสมาชิกในรอบปี และการใช้จ่ายเงิน

สวสัดิการทีไดรั้บสมทบไปในลกัษณะใด 

นอกจากนีในการจดัตงักองทุนยงัมีการประสานงานกบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถินในเรือง

ของงบประมาณทีใช้สมทบกองทุน โดยในปี พ.ศ. 2553เทศบาลตาํบลยุหว่ามีขอ้จาํกัดในการ

สนับสนุน เนืองจากไม่มีระเบียบทีจะสามารถสมทบงบประมาณได ้จึงช่วยเหลือโดยการจัดทาํ

โครงการขบัเคลือนการรับสมคัรสมาชิก ขบัเคลือนแกนนาํ จดัประชุมร่างระเบียบ และสนับสนุน

วสัดุอุปกรณ์ในการดาํเนินงาน รวมทงัสิน 37,800บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2554เริมมีระเบียบทีชดัเจน

ขึน โดยมีแนวทางวิธีปฏิบติัใหก้บัทอ้งถินในการสมทบงบประมาณใหก้องทุนสวสัดิการชุมชน ทาํ

ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่าสมทบงบประมาณในปีแรกเพือจ่ายสวสัดิการให้สมาชิกกองทุน

เป็นเงินจาํนวน 50,000บาทและในปีทีผ่านมาสมทบให้กบักองทุนเป็นเงิน 200,000บาทโดยเป็น

ลกัษณะของเงินอุดหนุนทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินไดรั้บ 
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การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า 

โครงสร้างการบริหารงานและคณะกรรมการในการบริหารงานของกองทุนสวสัดิการ

ชุมชน แบ่งออกเป็นคณะกรรมการ 2ชุด คือ  

1) คณะกรรมการบริหารงานกองทุนสวสัดิการชุมชน มีหน้าทีร่างระเบียบกองทุน 

แผนการดาํเนินงานกองทุน เปิดรับสมาชิกกองทุน เก็บเงินสจัจะออมทรัพยจ์ากสมาชิกกองทุนและ

นาํส่งกองทุนฯ เขา้ร่วมประชุม และสรุปผลการดาํเนินงานของกองทุนโดยคณะกรรมการบริหาร

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่ามี 27 คน  

2) คณะกรรมการสภากองทุนสวสัดิการชุมชน มีหนา้ทีพิจารณาและอนุมติัระเบียบ

และแผนการดาํเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่ามี 23คน  

โดยคณะกรรมการบริหารงานกองทุนสวสัดิการชุมชนมาจากแกนนาํทีมีจิตอาสาของแต่ละ

หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นผูน้ ําชุมชน และประธานชมรมผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน ส่วน

คณะกรรมการสภากองทุนสวสัดิการชุมชนมาจากตวัแทนของประชาชน 14หมู่บา้นในพืนทีตาํบลยุ

หว่า โดยคดัเลือกมาจากตวัแทนหมู่บา้นๆ ละ 2คน ซึงในการคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ เริม

จากการใหผู้ใ้หญ่บา้นในแต่ละหมู่บา้นไปชีแจงให้กบัประชาชนในพืนทีทราบ และจะดึงเอาผูที้มี

ตาํแหน่งทางสงัคม เช่น สมาชิกเทศบาล ประธานแม่บา้น ขา้ราชการบาํนาญ หรือผูที้มีความพร้อม

ทางด้านความรู้ ความสามารถ และฐานะทางเศรษฐกิจ มาเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ แต่

หลกัเกณฑที์สาํคญัในการเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ คือ คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชน

จะตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนฯดว้ย ซึงคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีวาระในการทาํงานเป็นเวลา 2 ปี 

และคณะกรรมการทีปรึกษากองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า เป็นกรรมการทีปรึกษา

โดยตาํแหน่ง  ประกอบดว้ย  

1) นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่า   

2) ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่า   

3) กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นในตาํบลยหุว่า  

4) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่า  

5) หวัหนา้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่า  

6) ประธานชมรมผูสู้งอายอุาํเภอสนัป่าตอง 

โดยมีหน้าทีให้คาํปรึกษาแนะนาํคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่าและเขา้ร่วม

ประชุมทงันี การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงันี 
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  1) การจดัทาํระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า 

 การจดัทาํระเบียบกองทุน ประกอบดว้ยประเด็นหลกัๆ คือ การรับสมคัรและการ

สินสุดสมาชิกภาพ การจ่ายเงินสมทบ ประเภทของสวสัดิการ การจ่ายเงินสวสัดิการ เป็นตน้ โดย

กระบวนการจดัทาํระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า ไดมี้การดาํเนินการโดยเริมจากทาง

กองทุนฯ ไดมี้การศึกษาระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชนของทอ้งถินอืนทีมีความเขม้แข็งหรือการ

จดัสวสัดิการทีโดดเด่น นาํมาพิจารณาดูความเขม้แข็ง กาํลงั ความสามารถของกลุ่มตนเอง เพือจดั

ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยในการพิจารณาระเบียบในแต่ละข้อร่วมกันของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ โดยตอ้งนาํไปปรึกษาและพิจารณาในทีประชุม และตอ้งตกลงเป็นมติ

ของทีประชุมดว้ย จากนนัจึงนาํเสนอต่อคณะกรรมการสภากองทุนสวสัดิการชุมชน เพือพิจารณา

อนุมติัและลงนามร่วมกนั ทงันีระเบียบสามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน

สวสัดิการชุมชนร่างการแกไ้ข และเสนอต่อคณะกรรมการสภากองทุนสวสัดิการชุมชน ซึงในการ

พิจารณาระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชนจะมีพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูเ้ขา้มามีส่วน

ร่วมในการปฏิบติัทุกขนัตอนของการกาํหนดระเบียบของการกาํหนดระเบียบ เมือยกร่างเสร็จแลว้ก็

นาํไปชีแจงในเวทีประชาคมทงัตาํบล เพือแสดงความเห็นเพิมเติม จนเป็นทียอมรับร่วมกนั 

2) การเปิดรับสมาชิก 

 การเปิดรับสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า ดาํเนินการโดยให้

คณะกรรมการแต่ละหมู่บา้นเป็นผูรั้บสมคัรกระจายไปตามหมู่บา้น ซึงจะเปิดรับสมคัรสมาชิกเป็น

รายบุคคล เปิดรับสมคัรทุกๆ เดือน ไม่มีการจาํกดัอายุของสมาชิก แต่เน้นความช่วยเหลือ พึงพา

อาศยัซึงกนัและมีการประชาสมัพนัธก์องทุนฯ ผ่านทางคณะกรรมการของแต่ละหมู่บา้น เช่น การ

ไปมอบเงินสวสัดิการในหมู่บา้นในโอกาสต่างๆ การประชุมผูน้าํชุมชน และประกาศผ่านทางหอ

กระจายข่าวของหมู่บา้น โดยกองทุนไดมี้การกาํหนดคุณสมบติัของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลยหุว่าตามระเบียบกองทุนฯ ดงันี 

คุณสมบติัครบตามทีระเบียบกองทุนฯ กาํหนด  

สมาชิกกองทุนตอ้งมีคุณสมบติัดงันี   

1) มีสญัชาติไทย 

2) มีอายตุงัแต่แรกเกิด นบัแต่วนัทีสมคัรเป็นตน้ไป 

3) มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตพืนทีรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่า 

4) สมาชิกตอ้งออมเงินสมทบกองทุน เดือนละ 30 บาททุกเดือน ทุกวนัสินเดือน 

ถา้ครบกาํหนดแลว้ไม่ออมเงินสมทบภายใน 60 วนั ถือว่าพน้จากการเป็นสมาชิกของกองทุน

สวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า 
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5) สมาชิกมีสิทธิทีจะไดรั้บสวสัดิการจากกองทุนตามระเบียบทีกองทุนกาํหนดและมี

สิทธิทีจะขอดูขอ้มลูของกองทุนจากคณะกรรมการกองทุนได ้

6) สมาชิกมีหนา้ทีจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของกองทุนและช่วยกนัพฒันากองทุนให้

เจริญยงิขึน 

7) สมาชิกพน้จากการเป็นสมาชิก  เมือ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) ออกตามระเบียบกาํหนด 

 (4) คณะกรรมการกองทุน มีมติใหอ้อก 

8) สมาชิกทีขอลาออก ตามขอ้ 7(2) ขอ้ 7(3) ขอ้ 7(4)จะไดรั้บเงินออมคืนเท่ากบั

จาํนวนทีสมาชิกออมเท่านนั แต่ถา้สมาชิกไดรั้บสวสัดิการใดสวสัดิการหนึงแลว้ สมาชิกจะไดรั้บ

เงินคืนจากจาํนวนเงินออมของสมาชิก โดยหกัเงินทีไดรั้บสวสัดิการจากกองทุนออกเหลือเงินเท่าไร 

ทางกองทุนจะคืนเงินทีเหลือใหส้มาชิกเท่านนั 

9) สมาชิกตอ้งระบุผูจ้ดัการศพและผูที้ประสงคใ์หไ้ดรั้บเงินช่วยเหลือตามระเบียบ

ไวใ้นใบสมคัรให้ชดัเจน ถา้มีการเปลียนแปลงทีหลงัสมาชิกตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการทราบตาม

ระเบียบทีคณะกรรมการกาํหนด 

10)สมาชิกจะตอ้งออมเงินครบ 180วนัจึงจะมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการชุมชนตามที

กาํหนดหมายถึง ปัจจุบนักองทุนเปิดรับเฉพาะสมาชิกในเขตเทศบาลตาํบลยหุว่าเพราะยงัมีปัญหาใน

เรืองของระเบียบตามที กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยไ์ดใ้ห้เงินสนับสนุนเป็น

รายหวัตาํบลและเรืองของระเบียบการขอเงินสมทบทีเปลียนแปลงอยูเ่สมอซึงทาํใหย้ากมากยงิขึนจึง

ยงัไม่สามารถเปิดรับสมาชิกนอกตาํบลได ้

3) การระดมเงินทุน 

(1) การออมเงินของสมาชิกกองทุนทุกคนคนละ 30 บาทต่อเดือน 

(2) กลุ่มองคก์รและประชาชนผูมี้จิตศรัทธาบริจาค 

(3) หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยแ์ละหน่วยงาน

ภาครัฐ 

(4) เทศบาลตาํบลยหุว่า สมทบเขา้กองทุนทุก ๆ ปี 
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4) การจดัสรรงบประมาณของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

การจดัสรรงบประมาณของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า สามารถนํามา

จดัสรรค่าใชจ่้ายแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 

ตารางท4ี.1การจดัสรรงบประมาณของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า 

 

ประเภท การจดัสรรร้อยละ 

1.จดัสวสัดิการของชุมชนหรือหลกัประกนัขนัพืนฐาน 

         แบ่งเป็น 

1.1 จดัสวสัดิการ 

1.2ทุนดาํเนินการ 

100% 

 

75% 

25% 

2.ทุนสาํรอง 20% 

 

การจัดสรรงบประมาณของเงินในกองทุนแต่เดิมในครังแรกตามที กระทรวง

พฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยไ์ด้ระบุให้กองทุนบริหารเงินเป็น 80% สําหรับการจ่าย

สวสัดิการและอีก 20% เก็บไวเ้ป็นเงินทุนสํารอง แต่ในภายหลังได้นําเงิน 80% สําหรับจ่าย

สวสัดิการคิดเป็น 100% และแบ่งเป็น 75% จ่ายสวสัดิการ อีก 25% เป็นทุนดาํเนินการ (ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ ค่าใชจ่้าย ค่านาํ ค่าไฟ) แต่เงินทุนสาํรองนนัยงัอยูใ่นส่วนของ 20% ดงัเดิม 

หมายเหตุการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน ในการ

ดาํเนินการกองทุนในปีแรกไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการ แต่ปีต่อมาทางกองทุนได้

คาํนึงถึงความเสียสละและความมีจิตอาสาของคณะกรรมการกองทุนฯ จึงจ่ายค่าตอบแทนให้กับ

คณะกรรมการกองทุนฯ เป็นค่านาํมนัของยานพาหนะสาํหรับกรรมการทีมาเขา้ร่วมการประชุมประจาํเดือน

ครังละ 50 บาท /ท่าน /เดือน หากไม่มาประชุมเงินนนัจะเก็บไวเ้ป็นเงินส่วนกลางเพือนาํไปทศันะศึกษาเป็น

การให้รางว ัลแก่คนทาํงานโดยไม่รบกวนเงินของสมาชิก ส่วนกรรมการทีมีหน้าทีทาํบัญชีจะได้

ค่าตอบแทน 1,000-2,000 บาทต่อปี ประธานกองทุนไดรั้บค่าตอบแทน1,000 บาทต่อปี 

5) การจดัระบบขอ้มลูของกองทุน  

การจดัระบบขอ้มูลกองทุนฯ มีการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบนั 

เปิดเผยโปร่งใสทงัในเรืองของขอ้มูลสมาชิก การจัดสวสัดิการให้กบัสมาชิกทีเกิดขึนตลอดทงัปี 

รวมถึงขอ้มลูค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการต่างๆ ของกองทุนฯ และสถานะทางการเงินของกองทุน อยู่

ในรูปของสมุดหรือเอกสารเป็นส่วนใหญ่ และไฟลW์orldบา้ง โดยมีการเผยแพร่ขอ้มูลของกองทุน
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ให้แก่สมาชิกผ่านทางคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึง เป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้สมาชิกของแต่ละหมู่บ้านรับทราบ เนืองจากคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ จะทราบข่าวสารและเข้าร่วมประชุมเป็นประจาํทุกๆ เดือน อีกทงัยงัมีการการทาํป้าย

สรุปผลการดาํเนินงานใหแ้ก่ทุกๆ หมู่บา้น และติดข่าวสารทีบอร์ดของชุมชน รวมทงัการทาํแผน่พบั

สรุปผลการดาํเนินงานใหก้บัสมาชิกแต่ละบา้น นอกจากนีในแต่ละปียงัรายงานผลการดาํเนินงาน

ใหแ้ก่เทศบาลและกระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์ซึงเป็นหน่วยงานทีช่วยสมทบ

เงินของกองทุนอีกดว้ย 

6) การติดตามประเมินผล 

   ในการประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนจะมีการประเมินผลอย่างต่อเนือง

และในทุกระดบัโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯและคณะกรรมการสภากองทุนฯ จะมีการ

ประชุมสรุปผลการดาํเนินงานในแต่ละปีว่า ในช่วงระหว่างปีทีผ่านมามีการจดัสวสัดิการอะไรบา้ง

มากน้อยเพียงใด และหลกัฐานการรับสวสัดิการทีผ่านมาครบถว้นหรือไม่ อย่างไร รวมทังการ

ประเมินการสมทบของสมาชิก การขยายสมาชิกของระดบักลุ่ม ตลอดจนประเมินการทาํงานในทุกๆ 

เรืองของคณะกรรมการกองทุน ทงันีในการติดตามประเมินผลการยงัมีเจา้หน้าทีของเทศบาลเขา้มา

ช่วยในการประเมินผลการดาํเนินงาน ทงันกัพฒันาชุมชนทีมีส่วนร่วมในดา้นการบริหารจดัการและ

เจา้หนา้ทีการคลงั ช่วยในการตรวจสอบบญัชีของกองทุนเพือให้เกิดการตรวจสอบทีเป็นกลางและ

เทียงธรรม รวมทงัการประเมินในแต่ละระดบัจะตอ้งนาํไปสู่การทาํเวทีประชาคมอย่างเปิดเผย เพือ

ร่วมกนัพฒันาการทาํงานให้ดีขึน นอกจากนียงัมีการรายงานผลการดาํเนินงานให้แก่หน่วยงาน

ราชการอืนๆ ดงันี 

    (1) มีการรายงานผลการดาํเนินงานให้กระทรวงพฒันาสังคมและความ

มนัคงของมนุษยท์ราบในทุกๆ 3 เดือน 

    (2) มีการสรุปขอ้มูลสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน เสนอให้กระทรวง

พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์ในทุกๆ เดือนกนัยายนของทุกปี 

    (3) มีการรายงานผลการดาํเนินงานให้แก่เทศบาลตาํบลยุหว่าเป็นประจาํ

ทุกปี 

7) การขยายผล    

   กองทุนสวสัดิการชุมชนมีการขยายผลการดาํเนินงาน ดงันี 

    (1) มีการขยายแกนนาํ ให้ทวัถึงในระดบัพืนที เน้นกลุ่มผูน้าํชุมชน เช่น 

ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกเทศบาล หัวหน้ากลุ่มต่างๆ ในชุมชน เป็นต้น ทีมีศกัยภาพและความพร้อม 

เพือใหเ้กิดการขยายผลและสามารถดูแลสมาชิกไดท้วัถึง  
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    (2) ขยายสมาชิก ใหค้รอบคลุมประชาชนทุกครอบครัวต่อไปเรือยๆ โดยมี

เป้าหมายประมาณ 50% ของประชากรทุกหมู่บา้นในตาํบล โดยมีการจัดทาํแผนการรณรงค์รับ

สมคัรสมาชิกเพิม และสร้างความเขา้ใจใหผู้ที้ยงัไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิกเกิดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั

การเป็นสมาชิกกองทุน และการรณรงคใ์นกลุ่มของเด็กนกัเรียนใหเ้ป็นสมาชิกโดยการส่งเสริมเพือ

ชักจูงให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนเนืองจากในระเบียบการจ่ายสวสัดิการจะให้

ประโยชน์แก่เด็กนกัเรียนมากกว่ากลุ่มอืนๆ ทีจะเนน้การจ่ายสวสัดิการเมือจบการศึกษาในแต่ละชนั

ดว้ย 

    (3) ขยายแหล่งทุน ทีจะมาเสริมหนุนใหก้องทุนมีปริมาณมากขึน โดยทาง

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่าได้มีการจัดทาํโครงการและเขา้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐอืน ทีจะสามารถใหง้บประมาณมาสมทบกองทุนอย่างสมาํเสมอ ทงันีการเขา้ร่วม

กิจกรรมต่างๆ จะสามารถพฒันากองทุนฯ ให้มีความเขม้แข็งมากยิงขึนและสามารถต่อยอดกองทุนฯ 

ต่อไปได ้ 

    (4) ขยายประเภทและผลประโยชน์ของสมาชิก ใหค้รอบคลุมตงัแต่เกิดจน

ตายและเพิมสวสัดิการในปริมาณทีมากขึน ตลอดจนการหนุนเสริมให้สมาชิกพึงตนเองได ้โดยทาง

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่าจะมีการปรับเพิมสวสัดิการด้านต่างๆ ทีมีความจาํเป็นต่อ

สมาชิกกองทุนและทอ้งถินตามความมติของทีประชุมประจาํปี ทังนีเนืองจากทางกองทุนมีการ

ระดมเงินทุนในการบริหารกองทุนฯ จากการเก็บเงินออมทรัพยจ์ากสมาชิกและไดรั้บเงินสมทบจาก

หน่วยงานอืนอยา่งต่อเนือง ส่งผลใหก้องทุนฯ มีการเติบโตสามารถนาํมาปรับเพิมสวสัดิการได ้

    (5) ขยายการใหส้วสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาสทีไม่สามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชิก เช่น 

คนพิการ คนชราทีถูกทอดทิ ง โดยทางกองทุนฯ จะมีการหักเงินค่าตอบแทนของคณะ

กรรมการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่าทีไม่มาเขา้ร่วมประชุมประจาํเดือน และ

งบประมาณทีเหลือจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน แล้วนําไปจัดสรรเป็นสวัสดิการให้แก่

ผูด้อ้ยโอกาสในพืนทีทีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกองทุนฯ หรืออาจจะนาํไปจดัเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็ก

ยากจนในพืนที 

    (6) การพฒันาสู่สวสัดิการทียงัยนืโดยการบูรณาการให้เขา้กบักลุ่มหรือกองทุน

อืน  ๆในทอ้งถิน เพือสร้างนวตักรรมงานพฒันาร่วมกนัในทอ้งถินอยา่งเป็นองคร์วม โดยทางกองทุน

ฯ ได้มีการต่อยอดกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่าให้มีการเติบโต ด้วยการสร้างโรงเรียน

ผูสู้งอาย ุซึงจะการสร้างศนูยเ์รียนรู้ใหเ้ด็กหรือผูที้สนใจในพืนทีไดเ้รียนรู้ถึงภูมิปัญญาทอ้งถินจาก

ผูสู้งอายใุนทอ้งถิน ก่อใหเ้กิดความรู้ อาชีพ รายได ้ซึงเป็นสวสัดิการทีครบวงจรไม่จาํเพาะแต่เพียง

ตวัเงิน ทาํใหส้มาชิกรู้สึกมีความมนัคงในชีวิตอยา่งแทจ้ริง  
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แผนงานหรือสิงทีกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่าจะดาํเนินการต่อไปไดแ้ก่ 

  1) แผนการรณรงครั์บสมคัรสมาชิกเพิม และสร้างความเขา้ใจใหผู้ที้ยงัไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก

เกิดความเขา้ใจมากยงิขึน 

  2) แผนการจดัทาํจดหมายข่าวของกองทุนเดือนละฉบบั เพือแจง้ข่าวสารของกองทุน และ

จะมีการรวมเล่มเป็นวารสารประจาํปีดว้ย 

  3) แผนการพฒันากองทุนให้เป็นตน้แบบกองทุนสวสัดิการชุมชนในโซนใตข้องจงัหวดั

เชียงใหม่ และเป็นต้นแบบกองทุนสวสัดิการชุมชนในระดับตาํบล ตามโครงการทอ้งถินสร้าง

ตนเอง 

  4) ปรับเพิมสวสัดิการในทุกๆดา้น ใหแ้ก่ลกูสมาชิก  

  5) แผนการจดัระบบขอ้มลูสมาชิกผา่นเวบ็ไซด ์และมีระบบขอ้มลูทีทนัสมยั 

  6) จดัตงัโรงเรียนผูสู้งอาย ุเพือเป็นการรักษาภูมิปัญญาทอ้งถินและเป็นการต่อยอดโครงการ

สวสัดิการชุมชนดว้ย 

  7) จดัเป็นรูปแบบธนาคารชุมชน โดยอบรมร่วมกบัธนาคารออมสิน 

สาํหรับปัจจัยเงือนไขต่างๆ ทีจะช่วยหนุนเสริมให้กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า

ประสบความสาํเร็จ คือ “ทุนทางสงัคมของทอ้งถิน” ซึงเกิดจากความเขม้แข็งของกลุ่มประชาชนทีมี

จิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละเพือส่วนรวม ความร่วมมือกนั สามคัคีกันภายในท้องถิน มีความ

ซือสตัยแ์ละไวว้างในกนัในการปฏิบติังาน สิงเหล่านีลว้นเป็นพืนฐานสาํคญัทีจะทาํให้กองทุนเกิด

ความเข้มแข็ง รวมทังยงัได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน ทังองค์การบริหารส่วนตาํบล 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์บา้นธรรมปกรณ์ และเครือข่ายอืนๆ เป็นตน้ ซึง

ทาํใหก้องทุนฯ เกิดการเขม้แข็งและพฒันาอยา่งต่อเนือง 

นอกจากนีการจดักองทุนสวสัดิการชุมชนทอ้งถินส่งผลต่อการพฒันาและเปลียนแปลงต่อ

สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนทอ้งถิน โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ทาํกิจกรรม

ร่วมกนัและมีโอกาสออมร่วมกนัเพือการจดัสวสัดิการแก่ตนเอง ซึงเป็นการมีส่วนร่วมทุกภาคร่วม

คิดทาํ ทีสาํคญัส่งผลต่อการเปลียนแปลงดา้นพฤติกรรมของประชาชน โดยประชาชนความเป็นอยู่

อย่างพอเพียง ปลูกฝังพฤติกรรมการให้และการรับ ตามแนวคิด “การให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมี

ศกัดิศรี” รวมถึงเมือกองทุนฯ มีความเขม้แข็งและเติบโตมากขึน จะช่วยแบ่งเบาภาระขององค์การ

บริหารส่วนทอ้งถินและยงัสามารถช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในชุมชนได ้

สุดทา้ยสิงทีกองทุนสวสัดิการชุมชนทอ้งถินตอ้งการใหห้น่วยงานภายนอกสนบัสนุน คือ 

 1) การสร้างรูปแบบเอกสารในการดาํเนินงานทีเป็นมาตรฐานทีแน่นอน ชดัเจน 

2) มีการจดัโครงการเสวนาหรือเวทีวิเคราะห์ปัญหาในการดาํเนินงานของกองทุนต่างๆ  
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3) จดัโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพของคณะกรรมการกองทุน 

4) ประชาสมัพนัธเ์รืองกองทุนสวสัดิการชุมชนใหป้ระชาชนทวัไปทราบผา่นสือต่างๆ 

 

4.1.2  การจดัสวสัดกิารชุมชนของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า 

กองทุนสวสัดิการชุมชนตําบลยุหว่ามีการจัดประเภทการจ่ายเงินสวัสดิการ เพือการ

ช่วยเหลือสมาชิกตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 

 1) การเกิด สมาชิกคลอดลกูและฝากครบ 6 เดือน มีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ ขวญั

ถุง 500 บาท ต่อลูกทีเกิด 1 คน โดยสวสัดิการมอบให้กบัเด็ก และแม่ทีคลอดลูกไม่ถือว่าเป็นการ

ป่วย 

 2) การศึกษา สมาชิกฝากครบ 1 ปี ไดรั้บสวสัดิการ ดงันี 

   (1)  จบชนั ป.6 ไดรั้บสวสัดิการคนละ  200  บาท 

   (2)  จบชนั ม. 3 ไดรั้บสวสัดิการคนละ  300  บาท 

 (3)  จบชนั ม. 6 ไดรั้บสวสัดิการคนละ  400  บาท 

(4)  จบชนั อนุปริญญา/ปวส./ปวช. ไดรั้บสวสัดิการคนละ  500  บาท 

(5)  จบปริญญาตรี ไดรั้บสวสัดิการคนละ  600  บาท 

  3) การเกณฑท์หาร สมาชิกทีไดรั้บคดัเลือกเป็นทหาร ไดรั้บสวสัดิการคนละ 300 

บาท 

  4) การเจ็บป่วย สมาชิกนอนโรงพยาบาล ไดรั้บสวสัดิการ คืนละ 100 บาท (ปีละ

ไม่เกิน 5 คืน) 

  5) การตาย สมาชิกไดรั้บสวสัดิการ ดงันี   

   (1)  ออมครบ180วนั คืนเงินออม 180 บาท ไดรั้บสวสัดิการสมทบอีก 180 

รวม 360 บาท 

   (2)  ออมครบ 1 ปี คืนเงินออม 360 บาทไดรั้บสวสัดิการสมทบอีก 360 

บาท รวม 720 บาท 

   (3)  ออมเงินครบกีปี ไดรั้บสวสัดิการสมทบอีกเท่าของเงินออม 

   (4)  สมาชิกหยุดออมเงินสมทบเข้ากองทุน เมือออมเงินสมทบเข้า

กองทุนฯครบ 30 ปี 

 6) การแก่ แต่เดิมทางกองทุนไดมี้การจดัเงินบาํนาญให้กบัลูกสมาชิกทีมีอายุการ

ออมเงินดงันี 

   (1)  อาย ุ60 – 69 ปี ไดรั้บสวสัดิการคนละ 50 บาท/ปี 
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   (2)  อาย ุ70 – 79 ปี ไดรั้บสวสัดิการคนละ 150บาท/ปี 

   (3)  อาย ุ80 – 89 ปี ไดรั้บสวสัดิการคนละ 200 บาท/ปี 

   (4)  อาย ุ90 – 99 ปี ไดรั้บสวสัดิการคนละ 250 บาท/ปี 

   (5)  อาย ุ100 ปีขึนไป ไดรั้บสวสัดิการคนละ 300 บาท/ปี 

หมายเหตุ: แต่ในประชุมของคณะกรรมการกองทุนตาํบลยหุว่าไดล้งมติยกเลิกระเบียบการ

จ่ายบาํนาญรายปี ขอ้นีแลว้หลงัจากทีกระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์ไดจ้ดัอบรม

พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการไดใ้ห้คาํแนะนําว่าการจ่ายเงินบาํนาญนันเป็นเงินของรัฐบาล

เช่นเดียวกบัเงินเบียยงัชีพ ทางกองทุนจึงตอ้งปรับแกร้ะเบียบเพราะกลวัความไม่ยงัยนืของกองทุน 

 หมายเหตุ 

1) การรับสวสัดิการตอ้งเป็นไปตามเงือนไขระเบียบกองทุน   

2) สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัครบตามทีระเบียบกองทุนฯ กาํหนด  

3) สมาชิกจะตอ้งออมเงินครบ 180 วนัจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวสัดิการชุมชนตามที

กาํหนด 

ขนัตอนในการจ่ายสวสัดิการ 

ประกอบไปดว้ย 

1) สมาชิกกองทุนฯ เตรียมเอกสารและหลกัฐานทีเกียวของ เช่น 

  (1) เตรียมบตัรประชาชนหรือทะเบียนบา้นของสมาชิก 

  (2) สวสัดิการดา้นการเกิด ตอ้งเตรียมสูจิบตัรเป็นหลกัฐานประกอบ 

  (3) สวสัดิการดา้นการศึกษา ตอ้งเตรียมสูติบตัร/ใบรับรองวุฒิการศึกษาเป็นหลกัฐาน

ประกอบ 

  (4) สวสัดิการดา้นการเจ็บป่วย ตอ้งเตรียมใบรับรองแพทยเ์ป็นหลกัฐานประกอบ 

  (5) สวสัดิการดา้นการตาย ตอ้งเตรียมใบมรณะบตัรเป็นหลกัฐานประกอบ 

2)ยนืคาํร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการหมู่บา้นและใหค้ณะกรรมการกองทุน

ของหมู่บา้นลงชือรับรอง 

3)คณะกรรมการกองทุนฯ หรือสมาชิกกองทุนยืนเอกสารต่อประธานกองทุนสวสัดิการ

ชุมชน 

4)รับสวสัดิการชุมชน ณ สาํนกังานกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 โดยในการจดัสวสัดิการชุมชนจะเนน้การจดัสวสัดิการทุกเรืองทีเกียวขอ้งกบัการมีชีวติของ

สมาชิก ทงันีในการจดัสวสัดิการชุมชนของกองทุนยงัมีการจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกกองทุนฯไม่

มีความแตกต่างกนัของแต่ละชุมชน เนน้ความเสมอภาคของประชาชนดว้ย 
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4.1.3 การเข้ามามส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่างๆในสังคมในการจดัการกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนตาํบลยุหว่า 

 ในการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า ไดมี้ภาคส่วนต่างๆ ทางสังคมได้

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกองทุนฯ ดงันี 

กลุ่มประธานกองทุนและคณะกรรมกองทุน 

  1)การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า 

ดงันี 

    (1)ร่างระเบียบของกองทนัสวสัดิการชุมชน ทงัในเรืองของการกาํหนด

คุณสมบติัของสมาชิก คุณสมบติัและบทบาทของคณะกรรมการกองทุนฯ หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงิน

สวสัดิการ ทีมาของเงินกองทุน และการบริหารเงินกองทุนฯ 

  (2) วางแผนการดาํเนินงานต่างๆ ของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

  (3)บริหารจดัการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบของกองทุนและร่วมกนั

พฒันากองทุนใหเ้จริญยงิขึนไป 

  (4)เปิดรับสมาชิกกองทุนฯ และตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกให้

เป็นไปตามระเบียบและนาํเสนอสภากองทุนใหค้วามเห็นชอบ 

  (5)ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกทีมีสิทธิครบให้ได้รับสวสัดิการและ

รวบรวมรายชือทงัหมดนาํเสนอสภากองทุนเพือให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินสวสัดิการให้แก่

สมาชิกกองทุนฯ 

  (6)ดาํเนินการจดัประชุมเป็นประจาํทุกเดือน เดือนละ 1ครัง (วนัที 20ของทุก

เดือน) 

  (7)คณะกรรมการบริหารดาํเนินการจดัเก็บเงินสัจจะ มีหน้าทีเก็บเงินของ

สมาชิก และรวบรวมเงินนาํส่งให้กบัคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนระดบัตาํบลยุหว่า 

ภายในทุกสินเดือน (โดยจะไดรั้บการสนบัสนุนค่าตอบแทนคนละ 50บาท/เดือน) 

  (8)สรุปผลการดาํเนินงานของกองทุน ในแต่ละปี เพือปรับปรุงแกไ้ขและ

รายงานผลต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

2)การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสภากองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า ดงันี 

 คณะกรรมการสภากองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่ามีหน้าทีสําคัญในการ

พิจารณาและอนุมติัระเบียบและแผนการดาํเนินงานทีคณะกรรมการบริหารกองทุนร่างมานาํเสนอ 

พิจารณาเปลียนแปลงเงือนไขการจดัสวสัดิการทีอาจส่งผลกระทบต่อความมนัคงของกองทุนได ้

สนบัสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ และร่วมประชุมในการประชุมใหญ่ประจาํปี 
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กลุ่มขา้ราชการทอ้งถิน 

  1) นกัพฒันาชุมชน  ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมโดยเป็นคณะกรรมการบริหารจดัการกองทุน

สวสัดิการชุมชน จึงมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตังแต่การริเริมจัดตังกองทุนไปจนถึงการ

ประเมินผลการดาํเนินงาน โดยมีหนา้ทีทีสาํคญัในการเป็นการทะเบียนของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

จึงตอ้งจดัระบบขอ้มลูของกองทุน ทงัขอ้มลูสมาชิก ขอ้มลูเงินกองทุน การจ่ายเงินสวสัดิการ ใหเ้ป็น

ระบบเป็นปัจจุบนั เปิดเผยโปร่งใส ซึงจะตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานต่างๆ นีแก่หน่วยงานภาครัฐ

อืนทีสมทบงบประมาณมา และยงัตอ้งจดัทาํไว ้ณ ทีทาํการ ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกรับทราบ ทงั

ติดประกาศไว ้ณ ทีสาธารณะทีทาํการกองทุนและส่งใหส้มาชิกถึงบา้น แลว้แต่ความเหมาะสม 

 2) เจา้หนา้ทีส่วนการคลงั มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบญัชีของกองทุน ใหเ้ป็นไป

ตามระเบียบและกฎหมายทีกาํหนดไว ้

กลุ่มผูน้าํชุมชน 

ผูน้าํชุมชนของหมู่บา้นต่างๆ ในตาํบลยุหว่าส่วนใหญ่ไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนโดยตาํแหน่งทางการเมือง (ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตาํบล) ซึงจะมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการทีปรึกษากองทุน จะมีหน้าทีสนับสนุนกิจกรรม

ของกองทุนฯ และร่วมประชุมในการประชุมใหญ่ประจาํปี นอกจากนียงัต้องประชาสัมพนัธ์

ข่าวสารของกองทุนฯ ใหก้บัประชาชนในทอ้งถินทราบ และตอ้งเป็นกระบอกเสียงของประชาชน

ในการเสนอการจดัสวสัดิการของกองทุนทีสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน และ

สามารถแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถินได ้

ประชาชนทีเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 สมาชิกกองทุนถือว่าเป็นส่วนสาํคญัเป็นอย่างมากของกองทุนฯ เนืองจากสมาชิกกองทุน

เป็นผูที้มีส่วนร่วมในการออมเงินของสมาชิกกองทุนทุกคน คนละ 30 บาทต่อเดือน และยงัมีส่วน

ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกียวกบัการจดัสวสัดิการในดา้นต่างๆ ทีจะสามารถแกไ้ขปัญหาและ

ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้นอกจากนียงัตอ้งติดตามข่าวสารของทางกองทุนฯ อยู่อย่าง

สมาํเสมอเป็นประจาํทุกเดือนเพือผลประโยชน์ของตนเอง 
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4.2 กองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบลบ้านกลาง 

 

4.2.1การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลาง 

 กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง ไดเ้ริมตน้ขึนจากกองทุนหมู่บา้นธรรมปกรณ์ ซึง

เป็นโครงการของหน่วยงานพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยใ์นขณะนนัเป็นผูจ้กัทาํโครงการ

ขึน เพือตอ้งการดูแลคุณภาพชีวิตและสวสัดิภาพของผูสู้งอายุในชุมชน มีการจดัสวสัดิการให้กบั

ผูสู้งอายุ โดยมีแนวคิดการดูแลพึงพาอาศยักนัโดยชุมชนเอง ซึงโครงการกองทุนหมู่บ้านธรรม

ปกรณ์ทีว่านี แรกเริมดาํเนินโครงการในตาํบลบา้นกลางทีหมู่บา้นท่ากาน เป็นจุดเริมตน้โครงการ

ก่อนจะขยายตวัโครงการธรรมปกรณ์ดงักล่าวนีไปยงัอีก 4 หมู่บา้นทีเหลือ ไดแ้ก่ บา้นสันก่อเก็ต 

บา้นสนัห่าว บา้นใหม่สามหลงั บา้นปวงสนุก 

 ต่อมาภายหลงัจากทีกองทุนหมู่บา้นธรรมปกรณ์เริมดาํเนินการไดป้ระมาณ 1 ปี ก็ไดมี้การ

ก่อตงัองค์กรระดบัตาํบลขึนมาเพือควบคุมดูแล โดยให้คงไวซึ้งโครงสร้างและสมาชิกของแต่ละ

หมู่บา้น ต่อมาไดมี้หน่วยงานของรัฐชือว่า สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) และพฒันาสังคม

และความมนัคงของมนุษยจ์งัหวดั (พมจ.) ไดเ้ขา้มาสนับสนุนให้มีการยกระดบัและขยายขอบเขต

โครงการหมู่บา้นธรรมปกรณ์ขึนตามนโยบายรัฐบาลในสมยั นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ กลายเป็น

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางเมือวนัที 12 มิถุนายน พ.ศ.2549และทางหน่วยงานไดแ้ก่

สถาบันพฒันาองค์กรชุมชนและพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยจ์ังหวดัได้สนับสนุน

งบประมาณใหก้บักองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง ทงัหมด 3 ครังคือเมือวนัที 11 มกราคม 

พ.ศ.2553จาํนวน 603,000บาท วนัที 24พฤศจิกายน พ.ศ.2554จาํนวน 677,000บาท และเมือวนัที 24

เมษายน พ.ศ.2555จาํนวน 770,000บาท ซึงทุกครังทีไดง้บสนบัสนุนก็ถือไดว้่าเป็นจาํนวนเงินทีเยอะ

ทีสุดของจงัหวดัเชียงใหม่เพราะกองทุนมีสมาชิกมากกว่ากองทุนอืนๆ  

 ต่อมาในปี พ.ศ.2556กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลางก็ไดส้ละสิทธิทีจะรับเงิน

สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ เพือให้รัฐนาํเงินส่วนนันไปส่งเสริมกองทุนน้องใหม่ทีกาํลงัจะ

เกิดขึน เพราะทางคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลางเล็งเห็นว่ากองทุนฯมี

ความสามารถทีจะช่วยเหลือตวัเองไดแ้ลว้ เนืองจากกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางมีความ

สมดุลกนัระหว่างการจ่ายสวสัดิการกบัการเก็บเงินจากเงินออมของสมาชิก 

 กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลางมีวตัถุประสงค์ในการก่อตงักองทุนขึนมาเพือ 

ดาํเนินภารกิจเพือชุมชน ดงันี 

  1) เพือส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัออมเงินและแบ่งปันช่วยเหลือซึงกนัและกนั 

  2) เพือจดัสวสัดิการแก่สมาชิกตลอดชีวิต ในเรืองการเกิด การเจ็บ การตาย 
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  3) เพือใหเ้กิดคุณธรรม ความสามคัคี มีนาํใจ ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา สร้างสัมพนัธภาพ

ทีดีแก่สมาชิก 

  4) เพือใหชุ้มชนเขม้แข็ง ไดมี้องค์กรทีคอยช่วยเหลือเมือเกิดความเดือดร้อนหรือ

จาํเป็น 

  5) เพือส่งเสริมอาชีพ ใหส้มาชกมีรายไดเ้พิมขึน 

  6) เพือส่งเสริมทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกทีดอ้ยโอกาส 

  7) เพือปรับปรุงภูมิทศัน์ของชมชน 

  อย่างทีไดก้ล่าวไปในขา้งตน้ว่า กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลางไดเ้ริม

ก่อตงัมาจากสมาชิกในโครงการหมู่บ้านธรรมปกรณ์ ของแต่ละหมู่บา้นมารวมกันและยกฐานะ

ขึนมาเป็นกองทุนสวสัดิการตาํบล มีสมาชิกเริมก่อตงัเมือปี พ.ศ.2549 จาํนวน 2,054 คน และในปี 

พ.ศ.2553 โดยทางสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนก็ไดใ้หเ้งินอุดหนุนสมทบแรกเริมในการก่อตงักลุ่ม

โดยเฉลียจากยอดสมาชิกในครังนันเป็นเงิน 603,000 บาท มาเริมจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิกใน

ชุมชน ซึงการดาํเนินการในปีแรกยงัคงเป็นลกัษณะของกองทุนปิด โดยสงวนสิทธิให้แก่สมาชิกใน

ชุมชนก่อน  

  นอกจากนีทางกองทุนยงัได้ประสานความร่วมมือไปยงัองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินในเรืองของงบประมาณทีจะนาํเขา้มาสมทบกองทุนฯ นอกจากนันแลว้ยงัผนวกรวมไปถึง

เรืองของการจดัทาํร่างระเบียบกองทุนฯและคณะกรรมการกองทุน โดยในปีแรกนันทางองค์การ

บริหารส่วนตาํบลยงัไม่มีระเบียบในการสนับสนุนงบประมานได ้จึงเป็นการประสานงานในเรือง

ของการจดัทาํร่างระเบียบกองทุนฯ การสรรหาคณะกรรมการกองทุนฯ และการประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนในพืนทีไดรั้บทราบถึงสถานะของกองทุนฯในพืนทีใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ  

  ต่อมาภายหลงัเริมมีระเบียบทีชดัเจนขึน โดยมีแนวทางวิธีปฏิบติัให้กบัทอ้งถินใน

การสมทบงบประมาณใหก้องทุนสวสัดิการชุมชน ทาํใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลางสมทบ

งบประมาณในปีแรกเพือจ่ายสวสัดิการใหส้มาชิกกองทุนฯ เป็นเงินจาํนวน 100,000 บาทและสมทบ

งบประมาณเขา้กองทุนทุกปีหลงัจากนนั โดยกองทุนฯจะตอ้งจดัสรรงบประมาณของเงินสมทบนี

ในสดัส่วน 50:30:20 คือ สมทบใหจ่้ายสวสัดิการแก่สมาชิกกองทุนฯ 50% ลงทุนเพือการศึกษา 30% 

และเพือการบริหารจดัการอีก 20% โดยปัจจุบนักองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางมีสมาชิก

ทงัสิน 2,064 คนจากประชากรทงัหมด 5,200 คนทงัตาํบลบา้นกลาง 

1) การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาํบลบ้านกลางแบ่งออกเป็น

รูปแบบตาํบลและรูปแบบหมู่บา้น โดยในระดบัตาํบลใชชื้อว่า “กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้น
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กลาง” และในระดับหมู่บ้านใช้ชือว่า “กลุ่มสัจจะออมทรัพยว์นัละบาทบ้านฯ” และมีการแบ่ง

คณะกรรมการออกเป็น 2 ชุดคือคณะกรรมการระดบัตาํบลและคณะกรรมการระดบัหมู่บา้น ซึงมี

ทีมาทีไปจากกลุ่มเดียวกนั กล่าวคือคณะกรรมการบริหารงานกองทุนสวสัดิการชุมชนมาจากแกน

นาํทีมีจิตอาสาของแต่ละหมู่บา้น ส่วนใหญ่จะเป็นผูน้าํชุมชน และประธานชมรมผูสู้งอายุของแต่ละ

หมู่บา้น โดยคดัเลือกมาจากตวัแทนหมู่บา้นๆ ละ 5 คน ซึงในการคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ 

เริมจากคณะกรรมการระดบัหมู่บา้นทงั 5 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 5 คนรวม 25 คนมารวมตวักนัเพือ

คดัเลือกสมาชิกเพือดาํรงตาํแหน่ง ดงันี ประธาน รองประธาน เลขานุการ ผูช่้วยเลขานุการ เหรัญญิก 

ผูช่้วยเหรัญญิก กรรมการฝ่ายทะเบียน กรรมการฝ่ายสวสัดิการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ ์

กรรมการฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้คณะกรรมการระดับหมู่บ้านคัดเลือกประธานศูนย์

ประสานงานของหมู่บา้นนันๆอีก 1 คนแต่หลกัเกณฑ์ทีสาํคญัในการเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ 

คือ คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนจะตอ้งเป็นสมาชิกกองทุนฯดว้ย ซึงคณะกรรมการแต่ละ

ชุดจะมีวาระในการทาํงานเป็นเวลา 2 ปี 

 และคณะกรรมการทีปรึกษากองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง ซึงเป็นกรรมการโดย

ตาํแหน่งประกอบดว้ย 

  1) นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกลาง 

  2) กาํนนัตาํบลบา้นกลาง 

  3) ผูใ้หญ่บา้นทุกหมู่บา้นในพืนทีตาํบลบา้นกลาง 

 โดยมีหนา้ทีใหค้าํปรึกษาแนะนาํคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง

ตลอดจนอาํนวยความสะดวกในกรณีทีมีการร้องขอจากกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 นอกจากนันแลว้ กองทุนสวสัดิการชุมชนตําบลบ้านกลางยงัได้ให้มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายนอกอีก 1 ชุด จาํนวน 3 คน ประกอบดว้ยตาํแหน่งประธานผูต้รวจสอบและกรรมการ

ผูต้รวจสอบ โดยคดัเลือกจากสมาชิกให้ดาํรงตาํแหน่งประธานผูต้รวจสอบ 1 คนและคดัเลือกจาก

ผูท้รงคุณวุฒิในชุมชนให้ด ํารงตําแหน่งกรรมการผูต้รวจสอบอีก 2 คนเพือทําหน้าทีในการ

ตรวจสอบการทาํงาน บญัชีงบประมาน การใชจ่้ายของกองทุนฯ เพือความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

และค่อยสือสารทาํความเข้าใจกบัสมาชิกไดต้ลอดเวลา ซึงสิทธิในการตรวจสอบนียงัเป็นของ

สมาชิกกองทุนฯ ทีสามารถขอข้อมูลผลประกอบการของกองทุนฯได้ ซึงผูต้รวจสอบจะต้อง

สามารถใหข้อ้มลูในส่วนดงักล่าวได ้

2) ลกัษณะการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 การบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง จะแบ่งการบริหารออกเป็น 2 ชุดตาม

คณะกรรมการทีแบ่งได ้2 ชุดเช่นกนั นนัคือ กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง ทาํหน้าทีเป็น
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ศนูยก์ลางในการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง 

สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์ในเรืองของงบประ

มาน ขอ้มูล ข่าวสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐและกองทุนฯเอง และการสมทบสวสัดิการให้กับ

กองทุนระดบัหมู่บา้น กองทุนสวสัดิการในรูปแบบตาํบลนีจะมีคณะกรรมการทงัหมด 25 คน จาก

ตวัแทนคณะกรรมการแต่ละหมู่บา้น 5 หมู่บา้น 

 โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบลนีจะมีแหล่งเงินทุนมาจากการสมทบของ

หน่วยงานภาครัฐเพียงอยา่งเดียว 

 กองทุนสวสัดิการชุมชนระดบัหมู่บา้น จะทาํหนา้ที จดัเก็บเงินสจัจะออมทรัพยจ์ากสมาชิก

ของกองทุนสวสัดิการชุมชน ครังละ 30 บาทต่อเดือน ซึงการเก็บเงินสัจจะออมทรัพยนี์ แต่ละ

หมู่บ้านจะทาํการกาํหนดวนัทีในการเก็บแยกตามแต่ละหมู่บ้านตามแต่ทีคณะกรรมการระดับ

หมู่บา้นจะเป็นผูก้าํหนด โดยรวบรวมไวต้ามแต่ละหมู่บา้น ซึงการบริหารของกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนตาํบลบา้นกลางจะไม่นาํเงินของสมาชิกทงัหมดมารวมกนัไวใ้นรูปของกองทุนระดบัตาํบล  

นอกจากนนัแลว้กองทุนสวสัดิการชุมชนระดบัหมู่บา้นยงัมีหน้าทีในการกระจายข่าวสารทีไดรั้บ

จากกองทุนระดบัตาํบลเพือแจง้ไปยงัสมาชิกกองทุน การจดัเก็บเอกสารจากสมาชิกเพือนาํไปเบิก

เงินสมทบจากกองทุนสวสัดิการชุมชนระดบัตาํบล  

 แหล่งเงินทุนของของกองทุนสวสัดิการชุมชนระดับหมู่บา้นจะมีแหล่งเงินทุนจากการ

ระดมทุนของสมาชิกเดือนละ 30 บาท/คน/เดือน 

 การบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง จะแยกการบริการงาน การดาํเนินงาน 

ออกเป็นของแต่ละหมู่บา้น เนืองจากมติของคณะกรรมการในการประชุมเลง็เห็นว่า การเริมตน้ของ

แต่ละหมู่บา้นทีเริมจากโครงการธรรมปกรณ์ก่อนทีจะเปลียนแปลงมาเป็นกองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลบา้นกลางนนั แต่ละหมู่บา้นเริมตน้ไม่พร้อมกนั ส่งผลใหจ้าํนวนทุนเริมตน้จึงมีไม่เท่ากนั และ

การทกัทว้งของสมาชิกในเรืองของระยะเวลาในการส่งเงินเขา้กองทุนฯ จึงทาํใหค้ณะกรรมการมีมติ

และลงความเห็นร่วมกนัว่า จะไม่มีการนาํเงินของสมาชิกในแต่ละหมู่บา้นมารวมกนั โดยให้แต่ละ

หมู่บา้นดาํเนินการบริหารเงินทุนในส่วนนนัเอง แต่กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางจะทาํ

หน้าทีในการสมทบในการจ่ายสวสัดิการ ตามระเบียบของกองทุน และงบประมานทีไดรั้บการ

สมทบจากหน่วยงานของรัฐในการจ่ายสวสัดิการใหก้บัสมาชิก แต่คงไวซึ้งอาํนาจบริหารในส่วนอืน 

ยกเวน้เรืองเงินทุนของแต่ละกองทุนฯเพียงเท่านนั  

3) การจดัทาํระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 การจดัทาํระเบียบของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางประกอบดว้ยขอ้บงัคบั 33 

ขอ้ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 หมวดดงันี  
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 หมวด 1 ขอ้ความทวัไป  

 หมวด 2 กองทุนสวสัดิการ ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ทีมาของเงินและทรัพยสิ์นของ

กองทุน 

 หมวด 3 สมาชิกกองทุนประกอบดว้ย คุณสมบติัของสมาชิก การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก การ

ส่งเงินสจัจะของสมาชิก การขาดจากการเป็นสมาชิกภาพ สิทธิและหนา้ทีของสมาชิก 

 หมวด 4 คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุน การได้มาซึง

คณะกรรมการและการพน้ตาํแหน่งตามวาระ วาระของคณะกรรมการ คุณสมบติัของคณะกรรมการ 

อาํนาจหนา้ที ค่าตอบแทนคระกรรมการ 

 หมวด 5 สวสัดิการ ประกอบดว้ย เงือนไขการรับสวสัดิการ สวสัดิการทีพึงไดรั้บ 

 หมวด 6 การบริหารเงินทุนและบญัชี ประกอบดว้ย การจดัสรรทรัพยสิ์นของกองทุน การ

ดูแลรักษาเงินทุน ผูมี้อาํนาจในการทาํนิติกรรม การจัดทาํรายรับ-รายจ่าย การรายงานผลการ

ดาํเนินงาน 

 หมวด 7 การประชุม ประกอบดว้ย การจดัการประชุม การลงมติของทีประชุม สิทธิในการ

ออกเสียง กรณีเกิดขอ้ขดัแยง้ 

 บทเฉพาะกาล ประกอบดว้ย ผูรั้กษาการระเบียบ และการประกาศคาํสงั 

 โดยในการจดัทาํระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลาง จะเริมจากปัญหาที

สมาชิกพบเจอหรือสิงต่างๆทีต้องการจะพัฒนากองทุนฯของแต่ละหมู่บ้าน นําเสนอต่อคระ

กรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนของแต่ละหมู่บา้นเพือใหค้ณะกรรมระดบัหมู่บา้นนาํเขา้ทีประชุม

คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนระดับตาํบล เพือหาแนวทางในการแก้ไขและจดัทาํเป็น

ระเบียบขอ้บงัคบัต่อไป ซึงการจดัทาํระเบียบของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางนัน จะใช้

วิธีการโดย คณะกรรมการระดบัตาํบลทงั 25 คนเขา้ประชุมโดยพร้อมเพียงกนัแลว้ร่างระเบียบ

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางขึนมา โดยใชชื้อว่า “ระเบียบขอ้บงัคบักองทุนสวสัดิการ

ชุมชนตาํบลบา้นกลาง อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่” จากนันเมือผ่านการปรึกษาหารือและ

ประชุมร่วมกันแลว้ ประธานจะลงนามและประกาศใชร้ะเบียบขอ้บงัคบั และระเบียบทีว่านีจะ

บังคับใช้เหมือนกันทุกกลุ่มสัจจะออมทรัพยทุ์กหมู่บ้านในพืนทีตาํบลบ้านกลาง โดยใช้ชือว่า 

“ระเบียบขอ้บงัคบักองทุนสวสัดิการชุมชนกลุ่มออมทรัพยส์จัจะวนัละบาทบา้น.....” 

 การร่างหรือการแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง จะ

กระทาํต่อเมือมีการประชุมคณะกรรมการระดบัตาํบลเท่านนั ภายหลงัจากการบงัคบัใชร้ะเบียบกบั

ทุกหมู่บา้นแลว้ คณะกรรมการระดบัหมู่บา้นจะไม่มีอาํนาจแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบัเพือใชใ้นหมูบ่า้น

ของตนได ้
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4 )การเปิดรับสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลางมีลกัษณะแบบกองทุนเปิด ดังนันการเปิดรับ

สมาชิกกองทุนฯจะเปิดการบอกต่อของสมาชิก และการกระจายข่าวของคณะกรรมการในทุกระดบั 

เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน ทีตอ้งการเนน้ความช่วยเหลือ เอือเฟือเผอืแผ ่ต่อสมาชิก

คนอืนๆ ดงันนัสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางจึงแบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

 สมาชิกสามญั คือ เป็นผูที้มีชืออยูใ่นทะเบียนบา้นตาํบลบา้นกลาง อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดั

เชียงใหม่ 

 สมาชิกสมทบ คือ  เป็นผูที้มีชืออยูใ่นทะเบียนบา้นตาํบลอืน แต่ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้หนึง

ขอ้ใดหรือหลายขอ้ดงันี 

  1) มีภูมิลาํเนาอยูใ่นเขตตาํบลบา้นกลาง อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

  2) เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือ ทายาท ของเป็นผูที้มีชืออยูใ่นทะเบียนบา้นตาํบล

บา้นกลาง 

  3) เป็นขา้ราชการ พนกังานเจา้หนา้ที หรือลกูจา้งของหน่วยงาน/องคก์รในพืนทีตาํบล

บา้นกลาง 

  4) เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือ ทายาท ของบุคคลในขอ้ 3 

  นอกจากนนัแลว้ยงัมีคุณสมบติัทีกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง กาํหนด

เพือรับสมาชิกอีกดงันี 

  1)ไม่จาํกดัอายเุพศ วยั อาชีพ และสถานภาพ 

  2) เป็นผูที้พร้อมจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบักองทุน 

  3) เป็นผูที้คณะกรรมการประจาํศนูยป์ระสานงานเห็นชอบใหเ้ขา้เป็นสมาชิก 

  4) มีจิตใจสาธารณะ ซือสัตยสุ์จริต รักษาสัจจะ มีความเมตตาเอืออาทรแก่เพือน

มนุษย ์

  และเมือคณะกรรมการมีมติให้รับบุคคลเขา้เป็นสมาชิกโดยชอบธรรม ผูส้มคัร

สมาชิกจะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 10 บาท พร้อมกบัออมเงินกบัทางกองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลบา้นกลางอีก 30 บาท อีกทงัยงัตอ้งระบุรายชือผูรั้บผลประโยชน์ไวใ้นใบสมคัร ในกรณีที

เสียชีวิตไวอ้ยา่งชดัเจน 

5) การระดมเงินทุนและการจดัสรรงบประมาณ 

 การระดมเงินทุนของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางจะมีความคลา้ยคลึงกนักบั

กองทุนสวสัดิการชุมชนในพืนทีอืนๆ โดยแบ่งเงินทุนทีเขา้มาในกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้น

กลางได ้2ลกัษณะคือ 
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  1) เงินประจาํ คือ เงินทีมาจากการส่งสัจจะออมทรัพยข์องสมาชิก ซึงกาํหนดไวที้ 

30 บาท/คน/เดือน ซึงในส่วนนีสมาชิกจะเป็นผูรั้บผดิชอบในส่งเงินเขา้กองทุนสวสัดิการชุมชน 

  2) เงินสมทบ คือ เงินทีไดม้าจากการสมทบของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ซึงในทีนีคือ

องค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านกลางทีสมทบเงินเขา้กองทุนปีละ 100,000 บาท และเงินสมทบจากสถาบัน

พฒันาองคก์รชุมชนในกรณีทีสามารถบรรลุเป้าหมายในเรืองของสมาชิกได ้ซึงสมทบเป็นรายหวัละ 360 บาท 

 การจัดสรรเงินงบประมาณของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านกลาง แบ่งเงิน

งบประมาณออกเป็น 3 ประเภทคือ 

 

ตารางที 4.2การจดัสรรงบประมาณของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 

ประเภท การจดัสรรร้อยละ 

1.จดัสวสัดิการชุมชน 

- การเกิด 

- การเจ็บ 

- การตาย 

50% 

2.กองทุนกู้ยืมเพือการศึกษาและอาชีพ สมาชิกด้อยโอกาส 

ยากจนหรืออุบติัเหตุทีตอ้งการความช่วยเหลือเร่งด่วน 

30% 

3.เพือประกนัความเสียงและค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 

- ทุนสาํรอง 

- ค่าตอบแทนกรรมการ 

- ค่าดาํเนินการ 

20% 

แหล่งทีมา:กองทุนสวสัดิการชุมชน, 2558. 

 

 กองทุนกูย้มืเพือการศึกษาของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางเป็นการชกัจูงใหเ้ดก็

เขา้มาเป็นสมาชิก โดยจดัสรรงบประมาณเป็นการกูย้ืมเพือการศึกษาให้กบัเด็กนักเรียน นักศึกษา 

ตงัแต่อนุบาลถึงปริญญาตรี โดยกาํหนดไวร้ายละ 4,000 บาท/คน/ปี มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 1 ปี 

โดยไม่มีการคิดคาํนวณดอกเบีย แต่คิดเป็นเงินสนบัสนุนกองทุนเพียงรายละ 50 บาท 

 ค่าตอบแทนกรรมการกาํหนดไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบักองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้น

กลาง อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยกาํหนดไวด้งันี 
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  1) ค่าเบียเลียง/เบียประชุม/เบียปฏิบติังาน ให้จ่ายตามความเป็นจริง โดยกาํหนด

เบิกจ่าย ค่าเบียเลียง/เบียประชุม/เบียปฏิบติังาน  

   (1) ประชุมประจาํเดือน  คนละ 100 บาท  

   (2) ภายในจงัหวดั  คนละ 100 บาท/วนั  

   (3) ต่างจงัหวดั   คนละ 300 บาท/วนั 

  2) ค่าพาหนะ/ค่านาํมนัเชือเพลิง/ค่าอาหาร/ค่าทีพกั ให้จ่ายตามความเป็นจริงโดย

กาํหนดใหเ้บิกดงันี 

   (1) ค่าทีพกัในจงัหวดั  ไม่เกินคืนละ 300 บาท 

   (2) ค่าทีพกัต่างจงัหวดั  ไม่เกินคืนละ 500 บาท 

 สําหรับค่าพาหนะและนํามนัเชือเพลิงให้จ่ายตามความเป็นจริง ทังนีการตังเบิกต้องมี

ใบเสร็จรับเงินแนบเป็นหลกัฐานดว้ยทุกครัง 

หมายเหตุ : หากรายจ่ายเกินกว่าระเบียบทีกาํหนดใหน้าํเขา้ทีประชุมประจาํเดือนเพือพิจารณา 

6) การขยายผล 

 ในส่วนของการขยายผลของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางทางกองทุนฯได้มี

มาตรการในการขยายผลการดาํเนินการของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง ดงันี 

  (1) การทาํกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางใหเ้ป็น “กองทุนเปิด” เพือขยาย

สมาชิกให้ครอบคลุมไปยงัประชาชนในพืนทีอืนทีตอ้งการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุน โดยมีการ

สร้างความเขา้ใจ เดินสายทาํความอธิบายถึงความสาํคญัของกองทุนสวสัดิการชุมชน และตระหนัก

ใหเ้ห็นถึงสวสัดิการทีจะไดรั้บ ตลอดจนสร้างจิตสาํนึกของการช่วยเหลือซึงกนัแหละกนัในชุมชน 

  (2) การขยายแหล่งเงินทุน โดยการใหอ้าํนาจกลุ่มสัจจะออมทรัพยส์ามารถนาํเงิน

ไปลงทุนได ้ตามมติความเห็นชอบของสมาชิกในหมู่บา้น แต่ตอ้งเป็นการนาํเงินไปลงทุนในชุมชน

เท่านนั เช่น การปล่อยกูใ้หก้บักลุ่มอาชีพในชุมชน เนืองจากการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนของ

ตาํบลบา้นกลางแยกเงินออมของสมาชิกออกจากเงินอุดหนุน จึงสามารถกระทาํได ้

  (3) การขยายผลประโยชน์ ปัจจุบนัสวสัดิการชุมชนทีกองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลบ้านกลางได้จัดทาํอยู่ ณ ขณะปัจจุบันครอบคลุมสวสัดิการตังแต่เกิด เจ็บ ตายซึงถือว่า

ครอบคลุมในส่วนทีจาํเป็นอยู่แลว้ ดงันันทางกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลาง จึงขยาย

สวสัดิการทีไดรั้บอยู ่ณ ปัจจุบนัใหสู้งขึน 

  (4) การขยายสวสัดิการใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส ทางกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้น

กลางไดใ้หสิ้ทธิผูพิ้การ คนดอ้ยโอกาส เขา้มาเป็นสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้น

กลางโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ซึงนาํเงินทีไดจ้ากการปล่อยกูเ้พือการศึกษามาจดัสรรใหก้บักลุ่มคนเหล่านี 
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  (5) การขยายเครือข่ายแลกเปลียนความรู้ กองทุนสวสัดิการตาํบลบา้นกลางมีข่าย

เครือระหว่างกองทุน อยูก่บัอาํเภอจอมทอง กองทุนสวสัดิการเทศบาลตาํบลยหุว่า อาํเภอสันป่าตอง 

กองทุนสวสัดิการตาํบลข่วงเปา และอยูใ่นกลุ่มเครือข่ายระดบัจงัหวดั เพือประชุมร่วมกนั จดัอบรม

เป็นวิทยากรและใหค้าํปรึกษาเกียวกบัการออมเงินว่า ออมแลว้ไดอ้ะไร ออมแลว้ดีอยา่งไร ออมแลว้

มีประโยชน์อย่างไร ซึงการจะทาํสวสัดิการให้สาํเร็จนันจะตอ้งมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ความ

พร้อมของชุมชน ความพร้อมของผูน้าํ และความพร้อมของสมาชิกไปแนะนาํให้กบักองทุนใหม่ที

จะเกิดขึน 

7) การติดตามและประเมินผล 

 การติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง เป็น

หนา้ทีของคณะกรรมการกองทุนฯ ทีระบุไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัของกองทุนฯว่า 

 คณะกรรมการมีหนา้ทีติดตามและประเมินผลการดาํเนินการของกองทุน 

 คณะกรรมการตอ้งรายงานผลการดาํเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทงัฐานะทางการเงินของ

กองทุนฯใหส้มาชิกทราบอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง พร้อมทงัติดประกาศในทีสาธารณะ 

 คณะกรรมการกองทุนจึงประสานความร่วมกบัองค์กรหลายภาคส่วน ทงัองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยที์จะ

คอยเขา้มาติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการดาํเนินงานของโครงการอยู่ตลอด เพือร่วมกนั

พฒันาการดาํเนินงานใหดี้ขึน ซึงตอ้งมีการทาํรายงานสรุปการดาํเนินงานดงันี 

  1) รายงานผลการดาํเนินงานใหก้ระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย์

ทราบตามระยะเวลาทีกาํหนด 

  2) สรุปขอ้มลูสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน เสนอให้สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน 

เพือขอรับเงินสมทบในกรณีทีสมาชิกถึงตามทีกาํหนด 

  3) ส่งแบบรายงานการติดตามผลและพฒันากองทุนสวสัดิการชุมชนระดบัตาํบล 

และผลการประชุมประจาํปี ใหก้บัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนและกระทรวงพฒันาสงัคมและความ

มนัคงของมนุษย ์

  4) รายงานผลการดาํเนินงานใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทราบ 

 

4.2.2 การจดัสวสัดกิารชุมชนของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลาง 

 อยา่งทีกล่าวมาในขา้งตน้ว่าการจดัสวสัดิการชุมชนของตาํบลบา้นกลางแบ่งแยกออกเป็น 2 

ส่วนคือกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง ทีจะคอยสมทบสวสัดิการให้กบักองทุนระดับ

หมู่บา้นในชือ กลุ่มสัจจะออมทรัพยว์นัละบาท ดังนันการจ่ายสวสัดิการของกองทุนสวสัดิการ
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ชุมชนตาํบลบา้นกลางจึงแบ่งออกไดด้งันีจากระเบียบขอ้บงัคบักองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้น

กลาง (ฉบบัแกไ้ขปรับปรุงครังที 1 ) 

 การจ่ายสวสัดิการของกองทุนระดบัตาํบล 

 เกียวกบัการเกิด 

  1) กรณีสมาชิกคลอดบุตร (ครอบคลุมถึงสมาชิกไม่ว่าจะเป็นบิดาหรือมารดา) แลว้

บุตรนนัมีชีวิตตงัแต่ 1 ชวัโมงขึนไป จะไดรั้บสวสัดิการเงินรับขวญัสาํหรับเด็ก จาํนวน 500 บาท/

คน ปีละไม่เกิน 1 ครัง 

  2) กรณีมารดาของเด็กหากเป็นสมาชิก จะไดรั้บค่านอนโรงพยาบาลจากการคลอด

บุตร จาํนวน 200 บาท/คืน ไม่เกิน 3 คืน ปีละไม่เกิน 1 ครัง 

เกียวกบัการเจ็บป่วย 

   1) กรณีสมาชิกเจ็บป่วย เป็นเหตุใหต้อ้งนอนโรงพยาบาล จะไดรั้บสวสัดิการเป็น

จาํนวนเงิน 100บาท/คืน แต่ไม่เกิน 10 คืน ต่อคนต่อปี (รวมแลว้ไม่เกิน 1,000 บาท) 

เกียวกบัการเสียชีวิต 

 1) กรณีสมาชิกเสียชีวิต จะไดรั้บเงินจากกองทุนสวสัดิการ รายละ 3,000 บาท 

โดยการจ่ายสวสัดิการชุมชนของ 

 การจ่ายสวสัดิการของกองทุนระดบัหมู่บา้น (ตวัอยา่งจากระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชน

กลุ่มสจัจะออมทรัพยว์นัละบาทบา้นสนัก่อเก็ต) 

 เกียวกบัการเกิด 

  1) กรณีทีสมาชิกคลอดบุตร แลว้บุตรนันมีชีวิต จะไดรั้บสวสัดิการเงินรับขวญั

สาํหรับเด็ก จาํนวน 500 บาท/คน ปีละไม่เกิน 1 ครัง 

  2) มารดาของเด็กหากเป็นสมาชิก จะไดรั้บค่านอนโรงพยาบาลจากการคลอดบุตร 

จาํนวน 100 บาท/คืน ไม่เกิน 10 คืนต่อ 1 ปี 

 เกียวกบัการเจ็บป่วย 

  1) กรณีสมาชิกเจ็บป่วย เป็นเหตุใหต้อ้งนอนโรงพยาบาล จะไดรั้บสวสัดิการเป็น

จาํนวนเงิน 100 บาท/คืน แต่ไม่เกิน 10 คืน ต่อคนต่อปี 

เกียวกบัการเสียชีวิต 

  1) ออมครบ 6 เดือนแลว้เสียชีวิต รับเงินฌาปนกิจ 2,500 บาท 

  2) ออมครบ 1-2 ปี แลว้เสียชีวิต รับเงินฌาปนกิจ 7,000 บาท 

 กรณีตายหรือหายสาบสูญทีไม่ปรากฏหลกัฐานทีเชือถือได ้ทางกลุ่มฯจะไม่จ่าย

สวสัดิการให ้
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 การจดัสวสัดิการระหว่างตาํบลกบัหมู่บา้นจะตอ้งมีส่วนร่วมกนั แต่การบริหารงานเงินทุน

ของกลุ่มสจัจะออมทรัพยใ์นระดบัหมู่บา้นจะมีการบริหารจดัการในรูปแบบของแต่ละหมู่บา้น เนือง

ดว้ยจาํนวนเงินและจาํนวนสมาชิกของแต่ละหมู่บา้นมีจาํนวนทีไม่เท่ากนัซึงจะทาํให้ยากแก่การ

บริหารงานของคณะกรรมการกองทุนระดบัตาํบล ซึงถือเป็นอีกรูปแบบหนึงของการบริหารจดัการ

กองทุนของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

ขนัตอนการจ่ายสวสัดิการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 ประกอบดว้ย 

  1) สมาชิกกองทุนฯ เตรียมเอกสารและหลกัฐานทีเกียวของ 

(1) เตรียมบตัรประชาชนหรือทะเบียนบา้นของสมาชิก 

(2) สวสัดิการดา้นการเกิด ตอ้งเตรียมสูจิบตัรเป็นหลกัฐานประกอบ 

 (3) สวสัดิการดา้นการศึกษา ตอ้งเตรียมสูติบตัร/ใบรับรองวุฒิการศึกษา

เป็นหลกัฐานประกอบ 

 (4) สวสัดิการดา้นการเจ็บป่วย ตอ้งเตรียมใบรับรองแพทยเ์ป็นหลกัฐาน

ประกอบ 

  (5) สวสัดิการดา้นการตาย ตอ้งเตรียมใบมรณะบตัรเป็นหลกัฐานประกอบ 

 2) ยนืคาํร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการประจาํศูนยป์ระสานงานลงชือรับรอง

คณะกรรมการกองทุนฯ หรือสมาชิกกองทุนยนืเอกสารต่อประธานกองทุนสวสัดิการชุมชน เพือรับ

เงินสมทบจากกองทุนฯระดบัตาํบล 

 3) รับสวสัดิการชุมชน ณ สาํนกังานกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 เงือนไขการรับสวสัดิการ 

  1) สมาชิกตอ้งออมเงินครบระยะเวลา 180วนั นบัจากวนัทีคระกรรมการรับเขา้เป็น

สมาชิกหากออมไม่ครบระยะเวลาทีกาํหนดแลว้เสียชีวิต จะไม่ไดรั้บเงินสจัจะสะสมคืน 

  2) จดัทาํเอกสารการขอรับสวสัดิการใหค้รบถว้น พร้อมลงลายมือชือ และคณะกรรมการ

ประจาํศนูยป์ระสานงานลงชือรับรอง 

 

4.2.3 การมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่างๆกบักองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลาง 

 ภาคส่วนต่างๆทีเกียวขอ้งกบักองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง มี 2 หน่วยงานไดแ้ก่ 

พฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษยท์งัในระดบัจงัหวดัและหน่วยงานย่อยอย่าง สถาบนัพฒันา

องคก์รชุมชน (พอช.) ซึงให้การสนับสนุนงบประมาณในช่วงเริมแรก ซึงต่อมากองทุนสวสัดิการ
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ชุมชนตาํบลบา้นกลางไดข้อยกเลิกการสนบัสนุนเงินงบประมาณรายหวัออกไป คงเหลือไวแ้ต่เพียง

การรายงานผลการปฏิบติังานใหก้บัหน่วยงานดงักล่าวเพียงเท่านนั 

 อีกส่วนหนึงคือ องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง ทียงัคงเกียวขอ้งกับกองทุนฯใน

ปัจจุบัน ทังในส่วนของการพฒันาและดูแลผูสู้งอายุและการสนับสนุนงบประมาณรายปีให้กับ

กองทุน ดงันนักองทุนฯจึงจาํเป็นตอ้งรายงานผลใหท้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลางทราบ 

 

4.3 กองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบลนําบ่อหลวง 

 

4.3.1 การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนําบ่อหลวง 

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงไดเ้ริมจากกลุ่มออมทรัพย ์ซึงเริมทีหมู่ที 5 บา้น

จอมแจง้ ทีให้ชาวบา้นมีการนาํเงินมาฝากเพือการออมทรัพยโ์ดยเรืองทวัไปก่อน โดยยงัอยู่ในรูป

ของการออมเงินและการกูเ้งินเป็นหลกัภายหลงัต่อมาเมือปี พ.ศ.2541 ไดมี้นกัพฒันาชุมชนในพืนที

ไดเ้ข้ามาให้ขอ้มูลเกียวกบักองทุนสวสัดิการชุมชน โดยแนวคิดของกองทุนสวสัดิการชุมชนใน

ขณะนนัทีตอ้งการใหก้ลุ่มในชุมชนมีการรวมตวัใหมี้ขนาดใหญ่ขึน เพือการขยายโอกาสไปยงักลุ่ม

อืนๆและเพือการเขา้ถึงของประชาชนทุกคนไม่ใช่เพียงหมู่บา้นใดหมู่บา้นหนึง โดยพฒันาชุมชนได้

สนบัสนุนใหเ้กิดการรวมตวักนัเกิดขึนพร้อมทงัไดน้าํหลกัการและแนวคิดเขา้มาสนับสนุนในการ

รวมกลุ่มครังนนัดว้ยซึงก็มีการเห็นดว้ยกบัแนวคิดดงักล่าวในขณะนนั 

 ภายหลงัในช่วงปี พ.ศ.2550 ดว้ยการเขา้มาสนับสนุนของกลุ่ม NGO และสถาบนัองค์กร

พฒันาชุมชน (พอช.) และธนาคารออมสิน จึงทาํใหเ้กิดการรวมกลุ่มกนัของหมู่บา้นใกลเ้คียงภายใน

ตาํบลนาํบ่อหลวงจาํนวน 5 หมู่บา้น ร่วมกนัก่อตงัขึนเป็นกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง

ในช่วงปี 2553 มีสมาชิกเริมก่อตงัประมาณ 400 คน โดยไดรั้บเงินสมทบจากสถาบนัองค์กรพฒันา

ชุมชนในจาํนวน 400 คนในเบืองต้น โดยทางสถาบันองค์กรพฒันาชุมชนมีเงือนไขว่าในการ

สนบัสนุนงบประมาณในแต่ละครังจะตอ้งขึนอยูก่บัจาํนวนสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชนดว้ย 

 ซึงภายหลงัต่อมาทางกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนําบ่อหลวง จึงได้ประสานความ

ร่วมมือไปยงัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาํบ่อหลวง ไดเ้ขา้ร่วมพูดคุยสือสารและทาํความเขา้ใจกบั

ชาวบา้นและผูน้าํชุมชนเพือขยายสมาชิกออกไปใหค้รอบคลุมทุกหมู่บา้นในตาํบลนาํบ่อหลวง ซึงก็

ไดรั้บการตอบรับจากทุกหมู่บา้นเขา้ร่วมเป็นสมาชิก แต่ในช่วงแรกการเขา้เป็นสมาชิกยงัไม่ทงัหมด

ทุกครัวเรือน แต่เป็นการนาํกลุ่มชมรมผูสู้งอาย ุซึงมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัทางองค์การบริหารส่วน

ตาํบลเขา้เป็นสมาชิก จึงทาํใหก้องทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงมีสมาชิกเพิมขึนเป็น 1,000 

คนในปีถดัมาโดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากสถาบนัองคก์รพฒันาชุมชนทงัหมด 3 ครัง ครังที
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1จาํนวน 140,000บาท ครังที2จาํนวน 500,000 บาท และครังที3จาํนวน 500,000บาทพร้อมกนันียงั

ไดมี้การตงัคณะกรรมการขบัเคลือนกองทุนสวสัดิการชุมชนเต็มรูปแบบ มีการทาํระเบียบกองทุน

ขึนมาในเมือวนัที 15 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดยมีวตัถุประสงคด์งันี 

  1) เพือช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ ดา้นสวสัดิการในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

  2) เพือพฒันาการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุน 

  3) เพือเชือมโยงกลุ่มองคก์รในชุมชนและสร้างความสามคัคีในชุมชน 

  4) เพือส่งเสริมการพฒันา ความมนัคงในชีวิตและพึงตนเองของชุมชนโดยขบวนการ

เรียนรู้ ภูมิปัญญาและการจดัสวสัดิการชุมชนโดยชุมชนเพือชุมชน 

 ปัจจุบนัในปี พ.ศ.2558 กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงมีสมาชิกมากกว่า 2,000 

คนทงัตาํบลรวมกนั 

การบริหารและการจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง 

 โครงสร้างการบริหารงานและคณะกรรมการในการบริหารงานของกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงมีคระกรรมการ 1 ชุดคณะกรรมการบริหารงานกองทุนสวสัดิการชุมชน มี

หน้าทีร่างระเบียบกองทุน แผนการดาํเนินงานกองทุน เปิดรับสมาชิกกองทุน เก็บเงินสัจจะออม

ทรัพยจ์ากสมาชิกกองทุนและนําส่งกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม และสรุปผลการดาํเนินงานของ

กองทุนโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่ามี 23คน  

 โดยคณะกรรมการบริหารงานกองทุนสวสัดิการชุมชนมาจากแกนนาํทีมีจิตอาสาของแต่ละ

หมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นผูน้ ําชุมชน และประธานชมรมผู้สูงอายุของแต่ละหมู่บ้าน ส่วน

คณะกรรมการสภากองทุนสวสัดิการชุมชนมาจากตวัแทนของประชาชน 11หมู่บา้นในพืนทีตาํบล

นาํบ่อหลวง โดยคดัเลือกมาจากตวัแทนหมู่บา้นๆ ละ 2 คน และคดัเลือกประธานอีก 1 ตาํแหน่ง ซึง

ในการคดัเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ เริมจากการให้ผูใ้หญ่บา้นในแต่ละหมู่บา้นไปชีแจงให้กบั

ประชาชนในพืนทีทราบ และจะดึงเอาผูที้มีตาํแหน่งทางสังคม เช่น สมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตาํบล ประธานแม่บา้น ขา้ราชการบาํนาญ หรือผูที้มีความพร้อมทางดา้นความรู้ ความสามารถ และ

ฐานะทางเศรษฐกิจ มาเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ แต่หลกัเกณฑที์สาํคญัในการเป็นคณะกรรมการ

กองทุนฯ คือ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจะต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯด้วย ซึง

คณะกรรมการแต่ละชุดจะมีวาระในการทาํงานเป็นเวลา 2 ปีแต่ติดต่อกนัไม่เกิน 2 วาระเวน้แต่ที

ประชุมมีมติใหด้าํรงตาํแหน่งต่อได ้

 โดยหน้าทีหลกัของการบริหารและการจดัการธุรการต่างๆของกองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลนําบ่อหลวงจะถูกระบุไวใ้นระเบียบข้อบงัคับกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง 

อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ (ฉบบัแกไ้ขเพิมเติมระเบียบ) พ.ศ.2556 ดงันี 
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1) ประธานกรรมการ ทาํหนา้ทีเป็นหวัหนา้ในการบริหารกองทุนฯใหเ้ป็นไปดว้ยความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย ถกูตอ้งตามวตัถุประสงค์ของกองทุนฯและเป็นตวัแทนของกองทุนฯในการ

ประสานงานติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลภายนอก 

2) รองประธานกรรมการฯ มีหนา้ทีเป็นผูช่้วยประสานงานกรรมการในการบริหารงาน

กองทุนฯหรือไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ทีแทนกรณีทีประธานไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้

3) เลขานุการ มีหนา้ทีเกียวขอ้งกบังานธุรการของกองทุนฯ นัดหมายการประชุมของ

คณะกรรมการและสมาชิก บนัทึกการประชุม รายงานผลการประชุมให้ทีประชุมทราบและจดัทาํ

แผนของงบประมาณและงานทีเกียวขอ้ง 

4) เหรัญญิก มีหนา้ทีเกียวกบัการเงินของกองทุนฯ จดัทาํบญัชีรายรับ-รายจ่าย บญัชีงบ

ดุลของกองทุนฯและเก็บเอกสารหลกัฐานต่างๆทางการเงินของกองทุนฯไวเ้พือตรวจสอบ 

5) นายทะเบียนมีหนา้ทีในการจดัทาํขอ้มลูระเบียบขอ้มลูของสมาชิกและรักษาทะเบียน

สมาชิกตลอดจนหลกัฐานต่างๆของสมาชิก 

6) ประชาสมัพนัธมี์หนา้ทีแจง้ข่าวสารเกียวกบัการดาํเนินงานของกองทุนฯให้สมาชิก

ทราบเพือสร้างความเขา้ใจในการดาํเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ 

7) คณะกรรมการมีหน้าทีเปิดบญัชี และอาํนวยความสะดวกให้กบัสมาชิกในแต่ละ

พืนที 

 นอกจากคณะกรรมการประจาํแลว้ยงัมี คณะกรรมการทีปรึกษากองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลนาํบ่อหลวง ทีเป็นกรรมการทีปรึกษาโดยตาํแหน่งประกอบดว้ย 

1) นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาํบ่อหลวง 

2) ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาํบ่อหลวง  

3) กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น 11 หมู่บา้นในตาํบลนาํบ่อหลวง 

4) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาํบ่อหลวง 

5) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นหนองหา้ 

6) ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาํบ่อหลวง 

7) ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดันาํบ่อหลวง 

8) เจา้คณะตาํบลนาํบ่อหลวง 

โดยมีหนา้ทีใหค้าํปรึกษาแนะนาํคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงและเขา้

ร่วมประชุมทงันี การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนประกอบไปดว้ยกิจกรรมดงันี 

การจดัทาํระเบียบกองทุน 

 การจดัทาํระเบียบกองทุน ประกอบดว้ยประเด็นดงันี คือ  
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 หมวดที 1 เรืองทวัไป กล่าวถึงเรืองโดยทวัไปของกองทุน ชือเรียก ทีตงั วตัถุประสงค์ เป็น

ตน้  

 หมวดที 2 ว่าดว้ยเรืองสมาชิก กล่าวถึงคุณสมบติัการเป็นสมาชิก การส่งเงินเขา้กองทุน 

สิทธิทีพึงจะไดรั้บและหนา้ที การพน้จากสมาชิกภาพ 

 หมวดที 3 ว่าดว้ยเรืองคณะกรรมการ กล่าวถึงหน้าทีของคณะกรรมการ วาระในการดาํรง

ตาํแหน่งค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการทีปรึกษา 

 หมวดที 4 ว่าดว้ยเรืองการจ่ายสวสัดิการ 

 โดยกระบวนการจดัทาํระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า ไดมี้การดาํเนินการโดย

เริมจากทางกองทุนฯ ได้มีการศึกษาระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชนของท้องถินอืนทีมีความ

เขม้แข็งหรือการจดัสวสัดิการทีโดดเด่น นาํมาพิจารณาดูความเขม้แข็ง กาํลงั ความสามารถของกลุ่ม

ตนเองประกอบกบัดูทุนทางสงัคมในพืนทีของตนเอง เพือจดัระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชน โดย

ในการพิจารณาระเบียบในแต่ละขอ้ร่วมกันของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยต้องนาํไป

ปรึกษาและพิจารณาในทีประชุม และตอ้งตกลงเป็นมติของทีประชุมดว้ย จากนันจึงนําเสนอต่อ

คณะกรรมการสภากองทุนสวสัดิการชุมชน เพือพิจารณาอนุมติัและลงนามร่วมกนั ทงันีระเบียบ

สามารถปรับปรุงแกไ้ขได ้โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนร่างการแกไ้ข ซึงใน

การพิจารณาระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชนจะมีพนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมในการปฏิบติัทุกขนัตอนของการกาํหนดระเบียบของการกาํหนดระเบียบ เมือยกร่างเสร็จ

แลว้ก็นาํไปชีแจงในเวทีประชาคมทงัตาํบล เพือแสดงความเห็นเพิมเติม จนเป็นทียอมรับร่วมกนั 

1) การเปิดรับสมาชิก 

 การเปิดรับสมาชิกของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง มีลกัษณะของกองทุน

แบบปิด ดาํเนินการโดยใหค้ณะกรรมการแต่ละหมู่บา้นเป็นผูรั้บสมคัรกระจายไปตามหมู่บา้น ซึงจะ

เปิดรับสมคัรสมาชิกเป็นรายบุคคล เปิดรับสมคัรทุกๆ เดือน ไม่มีการจาํกดัอายุของสมาชิก แต่เน้น

ความช่วยเหลือ พึงพาอาศยัซึงกนัและมีการประชาสมัพนัธก์องทุนฯ ผา่นทางคณะกรรมการของแต่

ละหมู่บา้น เช่น การไปมอบเงินสวสัดิการในหมู่บา้นในโอกาสต่างๆ การประชุมผูน้าํชุมชน และ

ประกาศผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน โดยกองทุนไดมี้การกาํหนดคุณสมบติัของสมาชิก

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงตามระเบียบกองทุนฯ ดงันี 

จากระเบียบขอ้บงัคบักองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดั

เชียงใหม่ (ฉบบัแกไ้ขเพิมเติมระเบียบ)พ.ศ.2556 สมาชิกกองทุนตอ้งมีคุณสมบติัดงันี 

 ใหส้มาชิกกองทุนฯทุกกลุ่มในตาํบลนาํบ่อหลวงเขา้เป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลนาํบ่อหลวง อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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  (1) มีสญัชาติไทย 

  (2) มีอายนุบัตงัแต่วนัทีสมคัรเป็นสมาชิกเป็นตน้ไป 

  (3) มีภูมิลาํเนาและชืออยูใ่นทะเบียนตาํบลนาํบ่อหลวง อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดั

เชียงใหม่ 

  (4) สมาชิกตอ้งออมเงินสมทบกองทุน เดือนละ30 บาททุกเดือน (แกไ้ขเพิมเติม

ระเบียบอีกว่า สมาชิกตอ้งสมทบเงินเขา้กองทุนปีละ 50 บาทของเดือนมกราคมของทุกปี) 

สิทธิและหนา้ทีของสมาชิก  

  (5) กรณีสมาชิกขาดส่งเงินออมประจาํเดือน ถือว่าขาดจากการเป็นสมาชิกทนัที

และไม่มีสิทธิเรียกร้องกองทุนฯไม่ว่ากรณีใดๆ 

  (6) สมาชิกมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการจากกองทุนฯตามทีระบุไวใ้นระเบียบ 

  (7) สมาชิกมีหน้าทีตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของกองทุนฯและช่วยพฒันาส่งเสริม

กองทุนฯใหเ้จริญยงิขึนไป 

การพน้จากสมาชิกภาพของสมาชิกกองทุนฯ 

  (8) ตาย 

  (9) ลาออก 

  (10) ออกตามระเบียบทีกองทุนกาํหนดไว ้

  (11) คณะกรรมการกองทุนฯมีมติใหอ้อก 

  (12) สมาชิกทีขอลาออกตามข้อ 9-11 จะได้รับเงินออมคืนตามจาํนวนทีออม

เท่านนัไม่มีดอกเบีย 

  (13) ในกรณีทีสมาชิกเสียชีวิต สมาชิกตอ้งระบุผูร้ับผลประโยชน์ให้ชดัเจนใน

ใบสมคัร ถา้หากมีการเปลียนแปลง จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ 

2) การระดมเงินทุน 

 การระดมเงินทุนของมีอยูด่ว้ยกนั 2 รูปแบบดงันี 

รูปแบบที 1 เงินประจาํ 

  (1) การออมเงินของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน คนละ 30 บาทต่อเดือน 

  (2) การสมทบเงินเขา้กองทุนของสมาชิกอีกปีละ 50 บาทต่อคนต่อปี 

รูปแบบที 2 เงินสมทบ 

  (1) องค์การบริหารส่วนตํานําบ่อหลวงสมทบเข้ากองทุนทุกๆปี ขึนอยู่กับ

งบประมาณโดยใน 3 ปียอ้นหลงัทีผา่นมา สมทบเขา้กองทุนปีละ 100,000 บาท 

  (2) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนสมทบเขา้ตามยอดของสมาชิกรายหวั 
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  (3) กลุ่มและองคก์ร ประชาชนผูมี้จิตศรัทธาบริจาคสมทบกองทุน 

3) การจดัสรรงบประมาณของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง 

 การจดัสรรเงินงบประมาณในการบริหารกองทุนจดัสรรในลกัษณะ 80/20 โดยสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภทดงันี 

  (1)  การจดัสวสัดิการของชุมชนร้อยละ 80 โดยยงัแบ่งย่อยลงไปในรายการอืนอีก 

ดงันี 

   (1.1)การจดัสวสัดิการ   ร้อยละ 70 

   (1.2) ค่าตอบแทนกรรมการ  ร้อยละ 5 

   (1.3) ค่าดาํเนินการ   ร้อยละ 25 

  (2)  ทุนสาํรองร้อยละ 20 

 หมายเหตุ : การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน 

ในการดาํเนินการกองทุนในปีแรกไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ แต่ปีต่อมาทาง

กองทุนได้ค ํานึงถึงความเสียสละและความมีจิตอาสาของคณะกรรมการกองทุนฯ จึงจ่าย

ค่าตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการกองทุนฯ ครังละ 200 บาท /ท่าน 

 4) การใชจ่้ายเงินกองทุน 

 การบริหารกองทุนฯในช่วงแรกใชว้ิธีการบริหารกองทุนแบบกองใหญ่ โดยรวบรวมเงินทุน

จากสมาชิกทงัหมดผา่นคณะกรรมการแต่ละหมู่บา้นเขา้ไวใ้นกองทุนระดบัตาํบลทีเดียว ต่อมาเห็น

ว่าลกัษณะการบริหารงานในลกัษณะดงักล่าวไม่ทนัต่อสถานการณ์ทีเกิดขึนกบัสมาชิก และมีความ

ล่าชา้ในการเบิกจ่ายใหก้บัสมาชิก ทางกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงโดยคณะกรรมการ

กองทุนฯจึงได้มีการลงมติให้มีการกระจายอาํนาจทางการบริหารมากขึน ซึงใช้วิธีการบริหาร

กองทุนแบบกองเลก็ โดยตงัเงินทุนสาํรองจ่ายใหก้บัคณะกรรมการระดบัหมู่บา้นหมูบ่า้นละ 20,000 

เพือความสะดวกรวดเร็วและทนัต่อสถานการณ์เมือตอ้งการเบิกจ่ายสวสัดิการให้แก่สมาชิก โดยที

สมาชิกตงัยนืเรืองและ มีเอกสารแนบมาใหก้รรมการ เช่นใบรับรองแพทยห์รือใบมรณะบตัร โดยมี

ประธานกลุ่มและคณะกรรมการระดบัหมู่บา้นเป็นผูใ้หก้ารรับรองความเป็นจริง 

 5)การจดัการเงินทุน 

 การจดัการเงินทุนของกองทุนฯ โดยสมาชิกกองทุนฯจะต้องนาํเงินออมของตนไปฝาก

ใหก้บัคณะกรรมการระดบัหมู่บา้นทีจะตงัจุดรวมรวมเงินทุนในแต่ละเดือน โดยออมเงินเดือนละ 30 

บาทต่อคน โดยทีสมาชิกจะไดรั้บสมุดบนัทึกเงินออม เพือใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิงในการบนัทึกเงิน

ออม ในการบริหารเงินออมของสมาชิกนีสืบเนืองจากการทีคณะกรรมการกองทุนฯตอ้งการกระจาย

อาํนาจการบริหาร เพือความสะดวกรวดเร็วในการบริการให้แก่สมาชิกกองทุนฯ กองทุนฯจึงไดมี้
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การแยกบัญชีในการจัดเก็บเงินของลูกสมาชิกไวเ้ป็น 11 บัญชีตามหมู่บ้านทีมี 11 หมู่บา้น โดย

คณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านก็จะแยกกนัเก็บเงินจากสมาชิกตามแต่ละหมู่บา้นของใครของมนั 

จากนันคณะกรรมการระดบัหมู่บา้นจะนาํใบสาํเนาการฝากเงินของแต่ละหมู่บา้นรวบรวมมาให้

ประธานกองทุนฯ เพือสรุปเป็นยอดเงินของกองทุนฯทงัหมด  

 การจดัการเงินทุนของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ 

บญัชีระดบัหมู่บา้นและบญัชีระดบัตาํบล โดยบญัชีระดบัหมู่บา้นจะมาจากเงินออมของสมาชิกใน

แต่ละเดือน ส่วนบัญชีระดบัตาํบลจะมาจากเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตาํบลและเงิน

อุดหนุนรายหวัของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

 6) การสนบัสนุน 

 การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทีกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงไดรั้บใน

ปัจจุบนัคือ  

(1) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ในรูปของเงินอุดหนุนรายหวั ซึงแต่เดิมจะ

อุดหนุนให ้3 ปีตามแต่ยอดสมาชิกของแต่ละกองทุนฯแต่ต่อมาภายหลงัไดป้รับเปลียนรูปแบบเงิน

อุดหนุนโดยใหคิ้ดจากประชากรทงัหมด แลว้กาํหนดเป็นเป้าหมายในแต่ละปีให้กบักองทุน ซึงถา้

กองทุนไม่สามารถหาดึงสมาชิกในตาํบลเข้ามามีส่วนร่วมได้ตามเป้าทีกาํหนดก็จะไม่ไดรั้บเงิน

อุดหนุน ซึงจะไดรั้บก็ต่อเมือสมาชิกถึงตามเป้าหมายทีกาํหนด 

  (2) องค์การบริหารส่วนตาํบลนําบ่อหลวงให้การสนับสนุนเข้ากองทุนปีละ 

100,000 บาทโดยเพิงสมทบได ้3 ปีทีผา่นมาเนืองจากในช่วงแรก นายกฯไดเ้ล็งเห็นว่าสวสัดิการใน

ส่วนทีภาครัฐจดัสรรใหก้บัประชาชนนันมีอยู่แลว้ เช่น บตัรทอง ประกนัสังคม แต่ต่อมาทางส่วน

ทอ้งถินได้มีการเปลียนแปลงจึงเล็งเห็นความสําคัญของสวสัดิการชุมชนมากยิงขึน และให้การ

สนบัสนุนกองทุนฯโดยจดัสรรงบประมาณในรูปของเงินอุดหนุน 

 7) การขยายผล  

 กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงมีการขยายผลการดาํเนินงาน ดงันี 

  (1) มีการขยายแกนนาํ ใหท้วัถึงในระดบัพืนที เนน้กลุ่มผูน้าํชุมชน เช่น ผูใ้หญ่บา้น 

สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หวัหนา้กลุ่มต่างๆ ในชุมชนเป็นตน้ทีมีศกัยภาพและความพร้อม

เพือใหเ้กิดการขยายผลและสามารถดูแลสมาชิกไดท้วัถึง 

  (2) ขยายสมาชิก ใหค้รอบคลุมประชาชนทุกครอบครัวในตาํบลนาํบ่อหลวงโดยมี

การจดัทาํแผนการรณรงครั์บสมคัรสมาชิกเพิมและสร้างความเขา้ใจให้ผูที้ยงัไม่ไดเ้ขา้เป็นสมาชิก

เกิดความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการเป็นสมาชิกกองทุน สวสัดิการทีจะไดรั้บและสร้างจิตสาํนึกของ

การช่วยเหลือซึงกนัและกนัใหเ้กิดขึนในหมู่สมาชิกดว้ย 



91 

  (3) ขยายประเภทและผลประโยชน์ของสมาชิก ใหค้รอบคลุมตงัแต่เกิดจนตายและ

เพิมสวสัดิการในปริมาณทีมากขึน ตลอดจนการหนุนเสริมให้สมาชิกพึงตนเองไดโ้ดยทางกองทุน

สวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงจะมีการปรับเพิมสวสัดิการดา้นต่างๆ ทีมีความจาํเป็นต่อสมาชิก

กองทุนและท้องถินตามความมติของทีประชุมประจาํปี ทังนีเนืองจากทางกองทุนมีการระดม

เงินทุนในการบริหารกองทุนฯ จากการเก็บเงินออมทรัพยจ์ากสมาชิกและไดรั้บเงินสมทบจาก

หน่วยงานอืนอยา่งต่อเนือง ส่งผลใหก้องทุนฯ มีการเติบโตสามารถนาํมาปรับเพิมสวสัดิการได ้

  (4) ขยายการใหส้วสัดิการแก่ผูด้อ้ยโอกาสทีไม่สามารถเขา้เป็นสมาชิก เช่นคนพิการ 

คนชราทีถกูทอดทิงโดยทางกองทุนฯ จะมีการนาํเงินจากการสมทบรายปีของสมาชิกปีละ 50 บาท

ต่อคน เข้ามาช่วยเหลือจุนเจือให้กับผูด้ ้อยโอกาสและงบประมาณทีเหลือจากค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงาน แลว้นาํไปจดัสรรเป็นสวสัดิการใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสในพืนทีทีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกองทุนฯ 

หรืออาจจะนาํไปจดัเป็นทุนการศึกษาใหแ้ก่เด็กยากจนในพืนทีเป้าหมายและแนวทางในการพฒันา

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง ปี พ.ศ.2560 

   (4.1)การเพิมสมาชิกให้ครอบคลุมทัวทังตาํบลภายในปี พ.ศ.2560 โดย

การรณรงคใ์หเ้ห็นถึงความสาํคญัและประโยชน์ทีพึงจะไดรั้บ 

   (4.2) ความตอ้งการจะเพิมอตัราผลประโยชน์ในการจ่ายสวสัดิการให้แก่

สมาชิกในทุกมิติ 

   (4.3) การเปิดรับสมาชิกภายนอกตาํบล 

   (4.4) การยกระดบักองทุนเพือไม่ตอ้งรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

   (4.5) การวางแผนเพือใหมี้การสืบทอดการทาํงานของกองทุนไปยงัคนรุ่น

ใหม่ 

 

4.3.2 การจดัสวสัดกิารชุมชนของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนําบ่อหลวง 

 แต่เดิมการจดัสวสัดิการชุมชนของกองทุนฯมีทงัหมด 6 ดา้น คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่งงาน 

และขึนบา้นใหม่ แต่ในภายหลงังบประมาณในกองทุนมีนอ้ยและเห็นว่าตอ้งใชจ่้ายในส่วนทีมีความ

จาํเป็นจึงลดการจ่ายสวสัดิการในดา้นการแต่งงานและขึนบา้นใหม่ออก และเน้นเฉพาะทีจาํเป็นกบั

คุณภาพชีวิตของสมาชิก เพือต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึนมากกว่าการจ่ายสวสัดิการที

ฟุ่มเฟือย 

 ปัจจุบันกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนําบ่อหลวงจัดสวสัดิการทงัหมด 5 ดา้นด้วยกัน 

เพือใหก้ารช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯตามเกณฑ ์ดงัต่อไปนี 
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  1) สวสัดิการดา้นการศึกษา กองทุนจ่าใหส้มาชิกเท่านนั ตงัแต่ชนัอนุบาล-ปริญญา

ตรีปีละ 500 บาท (แกไ้ขระเบียบเพิมเติม สมาชิกตอ้งสมทบเงินเขา้กองทุนเพิมปีละ 50 บาท) 

  2) สวสัดิการกรณีคลอดบุตร กองทุนจ่ายรับขวญัสมาชิกใหม่ 500 บาท มารดารับ

เงินเป็นของขวญั 500 บาท (แกไ้ขระเบียบเพิมเติม กรณีสมาชิกจ่ายเงินสมทบปีละ 50 บาทจะไดรั้บ

ค่าคลอดบุตรเป็น 2,000 บาท) 

  3) สวสัดิการกรณีเจ็บป่วย สมาชิกนอนโรงพยาบาล จ่ายคืนละ 100 บาทไม่เกิน 10 

คืนหรือปีละ 1,000 บาท (แกไ้ขระเบียบเพิมเติม กรณีสมาชิกจ่ายเงินสมทบปีละ 50 บาทจะไดรั้บคืน

ละ 200 บาทไม่เกิน 10 คืน) 

  4) สวสัดิการกรณีทีเสียชีวิต กองทุนจะคืนเงินทีออมให้ทงัหมดและจ่ายสมทบอีก 

2,000 บาท (แกไ้ขระเบียบเพิมเติม กรณีสมาชิกจ่ายเงินสมทบปีละ 50 บาท) 

  5) สวสัดิการกรณีทีไดป้ระสบภยัพิบติัต่างๆ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามแต่

เห็นสมควรเป็นกรณีพิเศษ 

หมายเหตุ : การรับสวสัดิการจะเป็นไปตามเงือนไขระเบียบของกองทุนฯ 

  1) สมาชิกทีเขา้ใหม่ตอ้งมีออมเงินครบ 6 เดือนจึงจะมีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการ

ชุมชนตามทีกาํหนด 

  2) สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัครบตามทีระเบียบกองทุนฯกาํหนด 

ขนัตอนในการจ่ายสวสัดิการ 

 ประกอบดว้ย 

  1) สมาชิกกองทุนฯ เตรียมเอกสารและหลกัฐานทีเกียวของ 

(1) เตรียมบตัรประชาชนหรือทะเบียนบา้นของสมาชิก 

(2) สวสัดิการดา้นการเกิด ตอ้งเตรียมสูจิบตัรเป็นหลกัฐานประกอบ 

(3) สวสัดิการดา้นการศึกษา ตอ้งเตรียมสูติบตัร/ใบรับรองวุฒิการศึกษา

เป็นหลกัฐานประกอบ 

(4) สวสัดิการดา้นการเจ็บป่วย ตอ้งเตรียมใบรับรองแพทยเ์ป็นหลกัฐาน

ประกอบ 

(5) สวสัดิการดา้นการตาย ตอ้งเตรียมใบมรณะบตัรเป็นหลกัฐานประกอบ 

  2) ยนืคาํร้องเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการหมู่บา้นและให้คณะกรรมการ

กองทุนของหมู่บา้นลงชือรับรอง 

  3) คณะกรรมการกองทุนฯ หรือสมาชิกกองทุนยืนเอกสารต่อประธานกองทุน

สวสัดิการชุมชนรับสวสัดิการชุมชน ณ สาํนกังานกองทุนสวสัดิการชุมชน 
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4.3.3 การเข้ามามส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่างๆกบักองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนําบ่อหลวง 

 กลุ่มข้าราชการท้องถิน 

  1) นักพฒันาชุมชน เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน

สวสัดิการชุมชน จึงมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตังแต่การริเริมจัดตังกองทุนไปจนถึงการ

ประเมินผลการดาํเนินงาน โดยมีหนา้ทีทีสาํคญัในการเป็นการทะเบียนของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

จึงตอ้งจดัระบบขอ้มลูของกองทุน ทงัขอ้มลูสมาชิก ขอ้มลูเงินกองทุน การจ่ายเงินสวสัดิการ ใหเ้ป็น

ระบบเป็นปัจจุบนั เปิดเผยโปร่งใส ซึงจะตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานต่างๆ นีแก่หน่วยงานภาครัฐ

อืนทีสมทบงบประมาณมา และยงัตอ้งจดัทาํไว ้ณ ทีทาํการ ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกรับทราบ ทงั

ติดประกาศไว ้ณ ทีสาธารณะทีทาํการกองทุนและส่งใหส้มาชิกถึงบา้น แลว้แต่ความเหมาะสม 

  2) นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล เขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นทีปรึกษาให้กับ

กองทุนฯ อีกทงัยงัมีส่วนช่วยในการผลกัดนั ประสานงาน สนบัสนุนงบประมาณใหก้บักองทุน 

กลุ่มเจา้หนา้ทีของรัฐ 

   (1) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนในการจดัการกองทุนฯ ดว้ย

การตรวจสอบรายละเอียดของกองทุน อีกทงัยงัเป็นพีเลียงให้กบักองทุนในเรืองต่างๆ เช่น การจ่าย

สวสัดิการ การจดัทาํสมุดออมทรัพย ์ตลอดจนการสนบัสนุนเงินงบประมาณใหก้บักองทุน 

   (2) กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์เขา้มามีส่วนร่วมใน

การก่อรูป ประสานงานขอ้มลู ระหว่างรัฐกบักองทุน 

กลุ่มคณะกรรมการกองทุน 

   โดยคณะกรรมการบริหารงานกองทุนสวสัดิการชุมชนมาจากแกนนาํทีมี

จิตอาสาของแต่ละหมู่บา้น โดยจะเขา้มาเพือบริหารงานของกองทุนฯใหมี้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

เรียบร้อย ตงัแต่การร่างระเบียบ การรับสมาชิก การจ่ายสวสัดิการ ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของ

กองทุนฯทุกประเภท 

กลุ่มผูน้าํชุมชน 

 ผูน้าํชุมชนของหมู่บา้นต่างๆ ในตาํบลนําบ่อหลวงส่วนใหญ่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนโดยตาํแหน่งทางการเมือง (ผูใ้หญ่บ้าน สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตําบล) ซึงจะมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการทีปรึกษากองทุน จะมีหน้าที

สนับสนุนกิจกรรมของกองทุนฯ และร่วมประชุมในการประชุมใหญ่ประจาํปี นอกจากนียงัตอ้ง

ประชาสมัพนัธข่์าวสารของกองทุนฯ ใหก้บัประชาชนในทอ้งถินทราบ และตอ้งเป็นกระบอกเสียง

ของประชาชนในการเสนอการจดัสวสัดิการของกองทุนทีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน และสามารถแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถินได ้
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กลุ่มยอ่ยในชุมชน 

 กลุ่มย่อยในตาํบลนาํบ่อหลวงถือไดว้่ามีความสาํคญัเป็นอย่างมากในการบริหารและการ

จดัการกบัสมาชิกของกองทุน ซึงสามารถสงัเกตไดจ้ากระเบียบของกองทุนฯในหมวดที 2 ความว่า 

“ใหส้มาชิกกองทุนฯทุกกลุ่มในตาํบลนาํบ่อหลวงเขา้เป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํ

บ่อหลวง อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่” นั นหมายถึงสมาชิกกลุ่มย่อยๆอืนๆจะตอ้งเขา้มามี

ส่วนร่วม รวมเป็นกองทุนสวสัดิการชุมชน อีกทงักลุ่มย่อยยงัเป็นกลุ่มทีคอยสนับสนุนกองทุนใน

เรืองของสมาชิกและการประชาสมัพนัธอ์ยา่งไม่เป็นทางการไดอี้กทางหนึง 

ประชาชนทีเขา้เป็นสมาชิกกองทุนฯ 

 ประชาชนถือเป็นหวัใจหลกัของกองทุนฯ เพือถา้กองทุนฯไม่มีสมาชิกก็ย่อมไม่มีกองทุน 

อีกทงัสมาชิกยงัเป็นแหล่งเงินทุนทีสาํคญัของกองทุน ซึงการออมเงินเดือนละ 30 บาทของสมาชิก

ถือเป็นการมีส่วนร่วมกบักองทุนฯและการบริจาคสมทบรายปีอีกปีละ 50 บาท ซึงจะช่วยใหก้องทุน

สวสัดิการชุมชนมีความมนัคงเข้มแข็ง นอกจากนันแลว้สมาชิกยงัมีหน้าทีเสนอความคิดเห็น

เกียวกับการจัดสวสัดิการชุมชน การทาํงาน เพือปรับปรุงให้กองทุนสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของสมาชิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงประชาชนส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บทที 5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 เปรียบเทียบการบริหารจดัการกองทุนสวสัดกิารชุมชนตาํบล 

 

5.1.1 กระบวนการก่อเกดิกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบล 

 จากการศึกษาพบว่ากระบวนการก่อเกิดกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลทงั 3 ตาํบล ไดแ้ก่ 

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลาง กองทุนสวัสดิการชุมชนตาํบลนําบ่อหลวง กองทุน

สวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า มีอยู ่2 ตาํบลทีมีจุดเริมตน้เดียวกนัคือ กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบล

บา้นกลางและกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า ทีเริมจากโครงการบา้นธรรมปกรณ์ หรือศูนย์

พฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เดิมใชชื้อ “สถานสงเคราะห์

คนชราบา้นธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)” เริมแรกมีวตัถุประสงค์ในการจดัตงัเพือรับอุปการะเลียงดู

ผูสู้งอายทีุมีภูมิลาํเนาในจงัหวดัภาคเหนือรวม 17 จงัหวดั ซึงประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีผู ้

อุปการะเลียงดูจนกระทงัเมือวนัที 30 ธนัวาคม 2546 ไดป้รับบทบาทจากหน่วยงานทีให้การดูแล

ผูสู้งอายใุนรูปแบบสถานสงเคราะห์แต่เพียงอยา่งเดียว มาเป็นงานส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ด้านการจัดสวสัดิการสังคมผูสู้งอายุ จึงได้เปลียนชือเป็น“ศูนยพ์ฒันาการจัดสวสัดิการสังคม

ผูสู้งอายบุา้นธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)”เมือวนัที 2 พฤศจิกายน 2548 โดยสงักดักรมพฒันาสังคมและ

สวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั นคงของมนุษย ์รับผิดชอบพืนที 7 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ แพร่ น่าน ลาํพนู เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนและพะเยา 

 ต่อมาเล็งเห็นว่าการทีจะดูแลผูสู้งอายุให้ประสบความสําเร็จนัน ปัจจัยแห่งความสาํเร็จ

ไม่ได้อยู่ทีศูนยฯ์แต่เพียงอย่างเดียว จึงได้มีการจดัทาํโครงการหมู่บา้นธรรมปกรณ์ขึนในแต่ละ

หมู่บา้นในเขตพืนทีภาคเหนือ โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอายใุนพืนทีของตนเอง 

เน้นให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะสถาบนัครอบครัว จึงไดจ้ดัตงักลุ่มออม

ทรัพยเ์พือผูสู้งอายขึุนในแต่ละหมู่บา้นก่อนโดยทางศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายุบา้น

ธรรมปกรณ์(เชียงใหม่) จะทาํหนา้ทีในการเขา้มามีส่วนช่วยเหลือในดา้นงบประมาณ การฝึกอบรม
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และการพฒันา ข้อมูลสารสนเทศ การจดัสวสัดิการให้กบัผูสู้งอายุ โดยจะคอยช่วยเหลือในเรือง

ขา้งตน้ใหแ้ต่ละหมู่บา้นสามารถดาํเนินกิจกรรมไดด้ว้ยตนเอง  

ต่อมาเมือในสมยัรัฐบาล นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ไดมี้แนวคิดในการจดัทาํสวสัดิการชุมชน

ขึน โดยผ่านเรืองลงมายงักระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์ซึงมีสถาบนัองค์กร

พฒันาชุมชนเป็นผูรั้บผดิชอบโครงการดงักล่าว จึงไดเ้ขา้มาเผยแพร่แนวคิดและสรรหาชุมชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในโครงการดงักล่าว แกนนาํในตาํบลบา้นกลางและตาํบลยุหว่าจึงไดมี้การชกัชวนแกน

นาํคนอืนๆ มาพดูคุยปรึกษาหารือถึงแนวทางการจดัสวสัดิการชุมชน แลว้นาํมาเผยแพร่ในชุมชน  

 ส่วนอีกหนึงตาํบลคือกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงนันเริมมาจากการรวมตวั

กนัของชาวบ้านในรูปแบบของ กลุ่มออมทรัพยข์องแต่ละหมู่บ้าน โดยเน้นไปทีการช่วยเหลือ

สมาชิกในหมู่บา้นใหรู้้จกัการออมเงินและไดรั้บแหล่งเงินทุนทีเขา้ถึงได ้ดอกเบียถูก มีปันผลรายปี 

ซึงถือเป็นกิจกรรมหลกัในช่วงแรกของกลุ่มออมทรัพย ์ภายหลงัจากการเขา้มาของนักพฒันาชุมชน

และสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน ทีเข้ามามีบทบาทในเรืองการจัดสวสัดิการชุมชนให้เกิดเป็น

รูปธรรม จึงเริมมีการจุดประกายความคิดของผูน้าํและหาแนวทางในการก่อเกิดกระบวนการในการ

ขบัเคลือนกองทุนสวสัดิการชุมชนให้เกิดขึน โดยทางกลุ่มผูน้าํเล็งเห็นว่าการจดัสวสัดิการชุมชน

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนในพืนทีทงัตาํบล อีกทงัยงัเป็นการสร้างทุนสะสมให้เพียงพอต่อ

การจดัสวสัดิการ แต่การจดัสวสัดิการในระดบัหมู่บา้น บางครังอาจจะไม่มีความเขม้แข็ง และไม่

อาจจดัสวสัดิการใหเ้พียงพอได ้

 ดงันันทงัสามตาํบลจึงมีจุดบรรจบเดียวกนัคือ หลงัจากทีมีการจุดประกายความคิดและ

สร้างความเขา้ใจเรืองการจดัสวสัดิการชุมชนในระดบัหนึงแลว้ แกนนาํตอ้งร่วมกนัคน้หาศกัยภาพ

และทุนทางสงัคมในชุมชน โดยแต่ละตาํบลไดค้น้หาศกัยภาพดงักล่าว และทาํให้ทราบว่าในแต่ละ

ตาํบลมีกลุ่มออมทรัพย ์ทีมีศกัยภาพเขม้แข็ง มีผูน้าํกลุ่มออมทรัพยที์มีวิสยัทศัน์กวา้งไกล จึงไดเ้ลือก

กลุ่มดงักล่าวในการเปลียงแปลงไปสู่กองทุนทีสามารถจดัสวสัดิการใหส้มาชิกไดด้งันนัรูปแบบการ

จดัสวสัดิการจึงคลา้ยๆ กบัชุมชนตน้แบบทีไปศึกษาดูงานมาแต่จะมีความแตกต่างจากกลุ่มออม

ทรัพยที์มีอยูเ่ดิมก็คือ จะมีการจดัสวสัดิการให้กบัประชาชนทีเป็นสมาชิกครอบคลุมตงัแต่การเกิด

จนถึงการตาย โดยไม่จาํกดัเพศและวยัของสมาชิก แต่จะไม่มีการใหกู้ย้มืเงิน ซึงกลุ่มออมทรัพยเ์ดิม

จะรับสมัครสมาชิกเฉพาะผูสู้งอายุ และจะจัดสวัสดิการให้เฉพาะผูสู้งอายุเท่านัน โดยได้รับ

งบประมาณสนบัสนุนจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์และภายใตก้ารกาํกบั

ดูแลจากสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) หรืออาจกล่าวไดว้่ากองทุนสวสัดิการตาํบลทีเกิดขึน

ในทงัสามตาํบลทีกล่าวมาในขา้งตน้นี มีกระบวนการก่อเกิดกองทุนทีคลา้ยคลึงกนันนัคือ  
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  1) เกิดจากการต่อยอดของทุนทางสงัคมทีมีอยูเ่ดิม นนัคือกลุ่มออมทรัพยแ์ละกลุ่ม

ออมทรัพยเ์พือผูสู้งอาย ุ

  2) เกิดจากการเขา้มามีบทบาทขบัเคลือนของหน่วยงานพฒันาสังคมและความ

มนัคงของมนุษยแ์ละสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน ในเรืองของการจดัสวสัดิการชุมชน 

  3) เกิดจากผูน้าํทีมีวิสยัทศัน์ทีตอ้งการขยายขอบเขตของการออมเงินและการดูแล

ใหเ้ขา้ถึงคนทุกกลุ่ม 

  ซึงภายหลงัจากการปรับเปลียนจากกลุ่มออมทรัพยม์าสู่กองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลแลว้ ปัญหาทีทงัสามตาํบลประสบในช่วงแรกคือ 

  1)วตัถุประสงค์ของการจดัตงักองทุนสวสัดิการชุมชนรวมถึงการดาํเนินงานของ

กองทุนสวสัดิการชุมชน 

 2) ความไม่เขา้ใจของสมาชิกในเรืองของ การออม สิทธิประโยชน์ทีพึงจะไดรั้บ 

  3) การดูแลผลประโยชน์ และเงินรายไดข้องสมาชิก 

  เนืองจากแนวคิดหลักของคณะผูริ้เริม ต่างจากชาวบ้านทีสมัครเป็นสมาชิก 

กล่าวคือ คณะผูริ้เริมเห็นว่ากองทุนสวสัดิการชุมชน เป็นระบบการช่วยเหลือเกือกูลของคนใน

ทอ้งถิน เป็นการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศกัดิศรี เพือการพึงตนเองอย่างยงัยืนในอนาคต แต่

ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกเห็นว่าตนเองจะไดรั้บประโยชน์อยา่งคุม้ค่า และเป็นจริงจากกองทุนฯ ซึงอาจ

ไม่ไดเ้กิดความเสียหายร้ายแรงในช่วงแรกของการเริมตน้ของการทาํกิจกรรมร่วมกนั แต่หากความ

เขา้ใจทีต่างกนัยงัคงดาํรงอยูใ่นระยะยาวทีอาจเกิดปัญหาทีรุนแรงขึนได ้เช่น หากกองทุนมีปัญหา

ดา้นการเงินไม่สามารถจ่ายเงินไดค้รบจาํนวน หรือตอ้งมีการปรับอตัราการจ่ายลดลงจากระเบียบ

ปัจจุบนั สมาชิกอาจไม่พอใจ ไม่มีสมาชิกรายใหม่สมคัรเพิม หรืออาจถึงขนัการถอนตวัได ้ดงันันจึง

มีความจาํเป็นเร่งด่วนในการทีจะตอ้งนาํความเขา้ใจทีถกูตอ้งไปสู่สมาชิกให้ไดด้งันันทางกลุ่มแกน

นาํจึงไดมี้การการนาํขอ้มูลไปชีแจงทาํความเขา้ใจกบัชาวบา้น มีการชีแจงรายละเอียดต่างๆ ของ

กลุ่ม และสร้างความเขา้ใจใหช้าวบา้นเขา้ใจถึงเหตุผลสาํคญัคือ 

 ประการแรก การจดัตงักองทุนสวสัดิการชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พือตอ้งการดูแลสมาชิกให้

ทวัถึง ในเรือง การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึงชาวบา้นจะไดรั้บสวสัดิการทีชาวบา้นไม่เคยไดรั้บมาก่อน 

 ประการทีสอง การดาํเนินงานจะอยู่ในรูปของกลุ่มออมทรัพยเ์ช่นเดิม แต่จะตดัส่วนของ

การกู้ยืมออกไป ซึงจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีเงินออมและยงัได้รับสวสัดิการ สิทธิ

ประโยชน์ ซึงมีประโยชน์มากกว่า 
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 ประการทีสาม การดาํเนินงานจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากหน่วยงานทีรับผิดชอบ 

ได้แก่หน่วยงานพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยแ์ละสถาบันพฒันาองค์กรชุมชน และ

หน่วยงานในพืนทีไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 นอกจากนนัยงัมีการชีใหเ้ห็นถึงขอ้ดีของการรวมกลุ่ม ทงันีเพือใหทุ้กคนมองเห็นและเขา้ใจ

เหมือนๆ กนัว่า กลุ่มออมทรัพยผ์ูสู้งอายทีุมีอยูนี่สามารถนาํไปสู่การจดัตงักองทุนสวสัดิการชุมชน

ไดอ้ยา่งไร หรือจะสามารถบูรณาการทุนทีมีอยูเ่ขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งไร อีกทงัยงัมีการขยาย “แกนนาํ” 

ในระดบัพืนทีหมู่บา้น โซน คุม้ หรืออาจเป็นแกนนาํจากกลุ่มกิจกรรมทีมีอยู่ในทอ้งถิน เพือให้การ

ดาํเนินงานของกองทุน ตลอดจนการบูรณาการทุนจากกลุ่มต่างๆเขา้ไวด้ว้ยกนั ดงันนัจึงจะเห็นไดว้า่

กระบวนการก่อเกิดกองทุนสวสัดิการชุมชนของทงัสามตาํบลในช่วงแรกนี ยงัเป็นไปอย่างลุ่มๆ

ดอนๆ เหตุผลเพราะการทาํความเข้าใจกับชาวบ้านในพืนทีให้เปลียนแนวความคิดจากเดิมมาสู่

แนวความคิดใหม่นันเป็นสิงทียากลาํบาก ซึงต้องอาศยัความไวเ้นือเชือใจ และแสดงให้เห็นถึง

ศกัยภาพของผูน้าํในพืนทีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

    
6.ประเมินผลและขยายผล 

    
5.จ่ายสวสัดิการ   

   
4.ติดตามผล  ร่วมรับผลประโยชน ์   

  
3.รับสมาชิก  ร่วมแกปั้ญหา 

 
  

 
2.ใหค้วามรู้   

  
  

1.จุดประกาย ร่วมตดัสินใจ 
   

  
 ร่วมคิด           
 

ภาพที 5.1 กระบวนการก่อเกิดกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 

5.1.2 รูปแบบกองทุนสวสัดิการชุมชน 

รูปแบบของการจดัสวสัดิการในแต่ละกองทุนมีความเหมือนกนั กล่าวคือกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนทงัสามกองทุน มีการใชรู้ปแบบการจดัสวสัดิการจากฐานองคก์รการเงินชุมชน ตามที ชยัพร 

พิบูลศิริ (2549) กล่าวไวใ้นงานวิจยั เรือง “การศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จการจดัสวสัดิการ

สงัคมขององคก์รชุมชน”  ทีมีการระดมเงินจากสมาชิกของกองทุนในรูปของเงินออมทรัพย ์และนาํ

เงินออมทรัพยเ์หล่านนัมาบริหารจดัการ ซึงในบางกองทุนก็สรรหาวิธีในการในเงินออมทรัพยน์ัน

ใหอ้อกดอกผล เพือนาํผลประโยชน์จากเหล่านันกลบัมาจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิก ซึงในรูปแบบ
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ดังกล่าวนีสามารถทีจะพฒันาได้โดยง่าย เพราะเป็นการบูรณาการกันของทุนภายในและทุน

ภายนอก หรือตามรูปแบบที ประสิทธิ มีชา้ง (2552) อา้งว่าเป็นรูปแบบสวสัดิการสงัคมแบบ 3 ส่วน

หรือแบบพหุลกัษณ์ หรือตามที ระพีพรรณ คาํหอม (2554) กล่าวไวว้่า สวสัดิการพหุลกัษณ์เปิด

โอกาสให้ประชาสังคมได้เข้ามารับผิดชอบสวัสดิการสังคมของประชาชน องค์กรการกุศล 

อาสาสมคัร ชุมชน ตลอดจนภาคเศรษฐกิจและธุรกิจพาณิชยใ์นตลาดเสรีเขา้มาจดับริการ โดยทีรัฐก็

ไม่ไดยุ้ติการจดัการโดยเด็ดขาด ทว่าเขา้มาดูแลในระดับทีเหมาะสมและในบางดา้นของการจัด

สวสัดิการทียงัจาํเป็นตอ้งดาํเนินการโดยภาครัฐ ยงิไปกว่านนั สวสัดิการพหุลกัษณ์ยงัทาํใหรั้ฐไม่ได้

ผกูขาดบทบาทของการควบคุมดูแลภาคส่วนทีเกียวขอ้งในการจดัสวสัดิการสังคมแต่เพียงผูเ้ดียว 

ทว่าเป็นการดูแลควบคุมซึงกนัและกนั หรือเป็นความร่วมมือระหว่างทุกภาคีภาคส่วนในลกัษณะที

เรียกว่า “Partnership” ดงันัน ความร่วมมือระหว่างกนั การต่างตอบแทนประโยชน์ซึงกนัและกนั 

และการควบคุมซึงกันและกันในสังคมก็มีลักษณะทีเรียกว่า “Social Partnership” อันเป็น

สาระสาํคญัอีกประการหนึงของสวสัดิการพหุลกัษณ์ 

แต่จากผลการศึกษาก็ยงัพบอีกว่า ในบางกองทุนสวสัดิการชุมชน เช่น กองทุนสวดิัการ

ชุมชนตาํบลบา้นกลาง มีความพยายามทีจะยกระดบัรูปแบบการจดัสวสัดิการจากรูปแบบการจัด

สวสัดิการจากฐานองค์กรการเงินชุมชน ให้มีขนาดใหญ่ขึน โดยการรวมตวักันของกลุ่มภายใน

ชุมชน ในรูปของธนาคารชุมชน โดยให้แต่ละกลุ่มนาํเงินมาลงขนัก่อตงัธนาคารชุมชน โดยความ

ร่วมมือกับธนาคารออมสิน ซึงจะทาํให้สิทธิประโยชน์ของคนในชุมชนกระจายตัว เช่น กลุ่ม

วิสาหกิจทาํแหนม จากทีไม่เคยมีสวสัดิการก็จะได้รับสวสัดิการจากกองทุนสวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวสัดิการก็จะได้สมาชิกเพิมเติมและสามารถนําเงินของกองทุนบางส่วนไปลงทุนใน

ธนาคารชุมชน เพือออกดอกผล ซึงเป็นการพึงพาอาศยักนัของกลุ่มต่างๆในชุมชน 

การขยายตัวหรือการพัฒนาองค์กรชุมชนในลักษณะดังกล่าว จึงจะสอดคล้องกับ

แนวคความคิดการจดัการแบบพหุลกัษณ์ตามทีไดก้ล่าวมาในแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งแลว้ เพราะ

เป็นความร่วมมือกนัของภาคีในทุกภาคส่วน ทงัรัฐ เอกชน ชุมชน ในลกัษณะของความเป็นหุม้ส่วน

ทางธุรกิจ อีกทงัยงัจะเป็นการช่วยใหชุ้มชนมีความเขม้แข็งเพราะสามารถพึงพาตนเอง มีภูมิคุม้กนั

จากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึงจะทาํใหก้องทุนสวสัดิการชุมชนสามารถขยายขอบเขตของการจดั

สวสัดิการใหก้บัสมาชิกและชุมชนไดใ้นทา้ยทีสุด  

 

5.1.3 การบริหารและการจดัการกองทุนสวสัดกิารชุมชน 

 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนนนักระทาํอยูภ่ายใตร้ะเบียบ

ขอ้บงัคบั ซึงทงั 3 กองทุนสวสัดิการชุมชนมีระเบียบขอ้บงัคบัเป็นของตนเอง โดยระเบียบขอ้บงัคบั
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แรกเริมเดิมทีมีการคดัลอกระเบียบข้อบังคบัมาจากตน้กาํเนิดกองทุนสวสัดิการชุมชน ของ ดร.

ครูชบ ยอดแก้ว ซึงเป็นประธานสถาบันพัฒนาองค์กรการเงินและสวสัดิการชุมชนแห่งชาติ 

(พอ.สช.) ซึงระเบียบดงักล่าวเป็นแม่แบบของกองทุนสวสัดิการชุมชน เนืองจากผ่านมายงัสถาบนั

พฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึงเป็นหน่วยงานหลกัในการผลกัดันกองทุนสวสัดิการชุมชนให้

เกิดขึนเป็นรูปธรรม ดงันันระเบียบขอ้บงัคบัของกองทุนสวสัดิการชุมชนทงั 3 กองทุนจึงมีความ

คลา้ยคลึงกันในช่วงแรก ก่อนทีจะมีการเปลียนแปลงไปตามบริบทของแต่ละตาํบล ดังนันผล

การศึกษาจึงพบว่าระเบียบของแต่ละกองทุนสวสัดิการชุมชนเป็นตวักาํหนดลกัษณะการบริหารงาน

และการจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

  1) คณะกรรมการกองทุน 

  คณะกรรมการของกองทุนสวสัดิการชุมชนทงั 3 กองทุนฯมีความแตกต่างกนั โดย

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า มีคณะกรรมการ 2 ชุด ไดแ้ก่ 

   (1) คณะกรรมการบริหารงานกองทุนสวสัดิการชุมชน มีหน้าทีร่าง

ระเบียบกองทุน แผนการดาํเนินงานกองทุน เปิดรับสมาชิกกองทุน เก็บเงินสัจจะออมทรัพยจ์าก

สมาชิกกองทุนและนาํส่งกองทุนฯ เขา้ร่วมประชุม และสรุปผลการดาํเนินงานของกองทุนโดยคณะ

กรรมการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่ามี 27 คน วาระดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี ประกอบไป

ดว้ย 

 (1.1) ประธานกรรมการ 1 คน  

 (1.2) รองประธานกรรมการ   2 คน 

 (1.3) เลขานุการ  1 คน  

 (1.4) ผูช่้วยเลขานุการ 2 คน 

 (1.5) เหรัญญิก  1 คน  

 (1.6) ผูช่้วยเหรัญญิก  2 คน 

 (1.7) นายทะเบียน  1 คน  

 (1.8) ผูช่้วยนายทะเบียน 2 คน 

 (1.9) ประชาสมัพนัธ ์3 คน  

 (1.10)คณะกรรมการ 12 คน 

   (2)คณะกรรมการสภากองทุนสวสัดิการชุมชน มีหน้าทีพิจารณาและอนุมติั

ระเบียบและแผนการดาํเนินงานร่างมานาํเสนอ พิจารณาเปลียนแปลงเงือนไขการจดัสวสัดิการทีอาจ

ส่งผลกระทบต่อความมั นคงของกองทุนได้ และร่วมประชุมในการประชุมใหญ่ประจําปีโดย
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คณะกรรมการสภากองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่ามี 23 คน วาระดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี ประกอบไป

ดว้ย 

(2.1) ประธานกรรมการ 1 คน  

(2.2) รองประธานกรรมการ   2 คน 

(2.3) เลขานุการ  1 คน  

(2.4) กรรมการ    19 คน 

 โดยในการกาํหนดโครงสร้างการบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า ในรูปแบบนี

เพือให้การทาํงานมีความสอดรับกบัรูปแบบการทาํงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน อีกทัง

สาเหตุเนืองจากกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า เป็นกองทุนทีก่อตงัขึนจากเทศบาลตาํบลยุหว่า 

โดยการขบัเคลือนของนายกเทศมนตรี และถกูกาํกบัดูแลภายใตอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน จึงทาํ

ให้รูปแบบ โครงสร้างออกมาในลกัษณะดังกล่าวทีมีทงัฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา เพือให้เกิดการ

ถ่วงดุลอาํนาจการบริหารและคอยตรวจสอบการทาํงานของคณะบริหารกองทุนสวสัดิการชุมชน

ดงัเช่นระบบการทาํงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินนนัเอง 

 ซึงแตกต่างจากสองกองทุนทีเหลือคือกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางและกองทุน

สวสัดิการชุมชนนําบ่อหลวง ทีมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพียงชุดเดียว โดยคัดเลือกจาก

ตวัแทนของแต่ละหมู่บา้นเขา้มารวมกนั โดยในส่วนของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางมี

คณะกรรมการทงัหมด 25 คนและกองทุนสวสัดิการชุมชนนาํบ่อหลวงมีคณะกรรมการทงัหมด 23 

คน แต่จะแบ่งเป็นคณะกรรมการระดบัตาํบลและคณะกรรมการระดบัหมู่บ้าน โดยจะทาํหน้าที

ทงัหมดเหมือนกบัคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า ตงัแต่การร่างระเบียบ เก็บเงิน

เขา้กองทุน จ่ายสวสัดิการ ประชาสมัพนัธ์ และตรวจสอบการทาํงาน ซึงจะแบ่งหน้าทีไปตามทีแต่

ละฝ่ายรับผิดชอบ ในการกาํหนดโครงสร้างการบริหารของกองทุนดังกล่าว เป็นการกาํหนด

โครงสร้างจากกลุ่มผูน้าํดว้ยกนัเอง เพือใหก้ารบริหารงานมีความยืดหยุ่นและสามารถแกไ้ขปัญหา

ของกองทุนไดอ้ยา่งทนัที ซึงคณะกรรมการกองทุนฯไดใ้หเ้หตุผลว่า  

“ไม่จาํเป็นตอ้งมีคณะกรรมการทีมากมายเพราะตวัแทนของแต่ละหมู่บา้นเขา้มารวมกนัก็เพียง

พอทีจะรักษาผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายไดอ้ยูแ่ลว้ หากช่วยกนัทาํงานอยา่งแทจ้ริง” (นายสนิท ศรีตาล

เคียว เลขาธิการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลาง เวียงท่ากาน, 30 พฤษภาคม 2558, การ

สมัภาษณ์) 

โดยหน่วยงานในพืนทีเป็นเพียงผูส้นับสนุนในการดาํเนินงานเท่านัน หรืออาจกล่าวไดว้่า 

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางและกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงก่อรูปมาจากการ
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รวมตวัของชาวบา้น จึงทาํให้โครงสร้างทีกาํหนดขึนมีลกัษณะการจดัโครงสร้างองค์กรอย่างง่าย

นนัเอง 

 นอกจากนนัทงั 3 กองทุนสวสัดิการชุมชน มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการแตกต่าง

กนัไปตามแต่ทีคณะกรรมการกองทุนฯกาํหนดขึน ดงันี 

 กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง ค่าตอบแทน 200 บาท/ครัง 

 กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง ค่าตอบแทน 100 บาท/ครัง 

 กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า ค่าตอบแทน 100 บาท/ครัง  

 แต่จะมีในส่วนของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า ทีจ่ายค่าตอบแทนให้เฉพาะคณะ

กรรมการบริหาร ส่วนคณะกรรมการสภาไม่ไดรั้บค่าตอบแทน เนืองจากเป็นตวัแทนของหมู่บา้น

เขา้มามีส่วนร่วม ตรวจสอบและพิจารณาระเบียบ ซึงไม่ไดมี้การปฏิบติัหน้าทีบ่อยครัง จึงถือเป็น

การเสียสละเพือหมู่บา้นของตนเอง 

  2) การจดัทาํระเบียบกองทุน 

  การจดัทาํระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชนของทงั 3 ตาํบลนันมีลกัษณะคลา้ยกนั 

ซึงในช่วงแรกอยา่งทีไดน้าํเสนอไปในขา้งตน้ว่ามีการใชร้ะเบียบเดียวกนัหมด โดยการนาํระเบียบ

กองทุนสวสัดิการชุมชนตน้แบบของ ครูชบ ยอดแกว้ มาใชใ้นการออกแบบระเบียบขอ้บงัคบัใน

ช่วงแรกทีเริมก่อตงักองทุนสวสัดิการชุมชนของแต่ละตาํบล ต่อจึงไดเ้ริมมีการศึกษาทุนพืนฐานทาง

สงัคมของแต่ละตาํบล ว่ามีขอ้เด่นขอ้ดอ้ยในเรืองใดและนาํเขา้มาปรับปรุงแกไ้ขระเบียบขอ้บงัคบั

กองทุนสวสัดิการชุมชน ดงันันการศึกษาจึงพบว่าระเบียบขอ้บงัคบัของกองทุนสวสัดิการชุมชน

ตามทีได้ศึกษามานีจะแบ่งหมวดหมู่ออกไดเ้ป็น 6 หมวดใหญ่ทีทงั 3 ตาํบลจะตอ้งมีบรรจุไวใ้น

ระเบียบข้อบังคับ ไดแ้ก่ เรืองทวัไป หมวดสมาชิกกองทุน หมวดคณะกรรมการ หมวดการจ่าย

สวสัดิการ หมวดการบริหารเงินทุน และหมวดว่าดว้ยการประชุม 

 ในการร่างระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชน หมวดการจ่ายสวสัดิการถือเป็นประเด็นหลกัที

ทงั 3 กองทุนสวสัดิการชุมชนใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งยงิ และเป็นหมวดทีมีการถกเถียงกนัมากทีสุด 

สืบเนืองจากในช่วงแรกทีมีการคดัลอกระเบียบจากกองทุนสวสัดิการชุมชนของ ดร.ชุบ ยอดแกว้ มา

นันการจ่ายสวสัดิการจะมีเรืองของการให้เงินบาํนาญผูที้ออมครบอายุครบ 60 ปี จะได้รับเงิน

บาํนาญเป็นรายเดือน ซึงส่งผลต่อเสถียรภาพของกองทุนเป็นอยา่งมาก ซึงในช่วงแรกทงั 3 กองทุน

สวสัดิการชุมชนไดมี้การจดัสวสัดิการในเรืองดงักล่าว ซึงต่อมาทางคณะกรรมการของแต่ละกลุ่ม

เลง็เห็นว่าการจ่ายสวสัดิการในเรืองดงักล่าวจะไม่ส่งผลต่อความมนัคงของกองทุนฯ จึงมีมติให้ตดั

การจ่ายสวสัดิการในส่วนนีออกไป ซึงทางกองทุนจะตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบทีจะ

เกิดขึนต่อสมาชิกและกองทุนเป็นสาํคญั โดยสวสัดิการทีตอ้งพิจารณาเป็นอยา่งมาก ก็คือ สวสัดิการ
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เตรียมหลักฐานการสมคัร 

- บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- ทะเบียนบา้น 

กรอกใบสมคัร 

(คณะกรรมการกองทุนฯ) 

ขึนทะเบียนสมาชิก 

- ลงทะเบียนสมาชิก 

- รับสมุดคู่ฝาก 

- ลงทะเบียนการออมเงิน 

จ่ายเงินออมทรัพย์และลง

บนัทึกในสมดุคู่ฝากไว้

เป็นหลักฐาน รับ-จ่าย 

นาํเงินฝากธนาคาร 

 

(คณะกรรมการกองทุน) 

 

(คณะกรรมการกองทุน)

ฯ) 

ดา้นการเจ็บป่วย เนืองจากการเจ็บป่วยเป็นเรืองใกลต้วัและอาจจะเกิดขึนกบัสมาชิกกองทุนทุกคน

ได้ตลอดเวลา จึงทําให้กองทุนพิจารณาการจ่ายอย่าละเอียดถีถ้วน ก ําหนดอัตราการจ่ายที

สมเหตุสมผล ไม่กระทบต่อความมนัคงของกองทุน และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกกองทุนอย่าง

สูงสุด 

 การจดัทาํร่างระเบียบของแต่ละตาํบลนนัจะแตกต่างกนัออกไปตามโครงสร้างทีไดก้าํหนด

ขึนในแต่ละกองทุนสวสัดิการชุมชน ซึงการจดัทาํระเบียบของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า

จะมีขันตอนทีมากกว่ากองทุนอืนทีเหลือเนืองจากต้องผ่านคณะกรรมการ 2 ชุด ส่วนกองทุน

สวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางและนาํบ่อหลวงจะผา่นคณะกรรมการเพียงชุดเดียว 

  3) การเปิดรับสมาชิก 

  การเปิดรับสมาชิกของทงั 3 กองทุนสวสัดิการชุมชนนัน ขนัตอนในการเปิดรับสมาชิก

เหมือนกนัซึงจะดาํเนินการโดยคณะกรรมการของกองทุนสวสัดิการชุมชน โดยในการรับสมาชิกนันจะ

เปิดรับเมือถึงวนัทาํการของแต่ละกองทุนสวสัดิการชุมชน โดยจะเปิดรับสมคัรสมาชิกเป็นรายบุคคล 

เนืองจากในการรับสมคัรจะต้องมีการกรอกเลขทีบ้าน เลขทีสมาชิกตาํบล ประวติัส่วนตัว เลขบัตร

ประจาํตวัประชาชน ทายาททีจะมอบฉันทะให้ และวนัเดือนปีทีสมคัรของแต่ละบุคคล โดยจะลงรายระ

เอียดไวใ้นสมุดเงินฝากทีทางกลุ่มไดจ้ดัทาํขึนซึงรายละเอียดเหล่านีจะเป็นประโยชน์ในการนาํเสนอขอ

เงินสมทบจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์อีกทงัยงัทาํให้ง่ายต่อการจดัเก็บเงินออม 

ซึงมีขนัตอนดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5.2 ขนัตอนในการรับเขา้เป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน 



104 

 โดยทวัไปแลว้ขนัตอนในการรับเขา้เป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนนันจะมีความคลา้ยคลึง

กนั แต่จะแตกต่างกันในเงือนไขของการรับเขา้เป็นสมาชิก ซึงในทีนีขอ้แตกต่างของการรับเข้าเป็น

สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน คือ สมาชิกกองทุนแบบเปิดและสมาชิกกองทุนแบบปิด กล่าวคือ 

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางเป็นกองทุนทีเริมก่อตงัขึนมาก่อนจึงทาํให้มีความพร้อมและ

ศกัยภาพในการรับเขา้สมาชิกมากกว่า ดงันนัทางกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางจึงมีการเปิดรับ

สมาชิกแบบเปิด คือ รับคนนอกพืนทีเขา้เป็นสมาชิก แต่มีขอ้แมว้่าตอ้งมีความเกียวโยงกบัคนในพืนที ซึง

ต่างจากอีก 2 กองทุนทีเหลือทีมีลกัษณะการรับสมาชิกกองทุนแบบปิด คือรับเฉพาะผูมี้ภูมิลาํเนาอยู่ใน

ตาํบลของตนเพียงเท่านนั ดว้ยเหตุผลว่าศกัยภาพของกองทุนยงัไม่สามารถรองรับคนนอกพืนทีได ้

  4) การระดมเงินทุน 

  การระดมเงินทุนของทัง 3 กองทุนสวสัดิการชุมชน มีแหล่งในการระดมทุน

เหมือนกนัคือ แหล่งเงินทุนทีเขา้มาในกองทุนสวสัดิการชุมชนมีดว้ยกนั 3 ทางคือ  

  (1) ไดม้าจากการออมเงินของสมาชิกกองทุนทุกคน รายละ 30 บาท/เดือน 

เหตุทีเก็บ 30 บาทเพือใหส้อดคลอ้งกนักบัวตัถุประสงคข์องการก่อตงักองทุนว่า สจัจะออมทรัพยว์นั

ละบาท ซึงเป็นแนวคิดของ ดร.ชุบ ยอดแกว้ ทีตอ้งการใหค้นทุกเพศ ทุกวยัสามารถจ่ายไดแ้ละครบ

ตามจาํนวนวนัในแต่ละเดือน คือ 1 บาท/วนั แต่เพือใหง่้ายต่อการคาํนวณ จึงไดคิ้ดเพียง 30 บาททุก

เดือน 

   (2) ไดม้าจากการสนบัสนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ทีจะให้การ

สนบัสนุนเขา้กองทุนมาปีละ 100,000 บาท มากกว่าหรือน้อยกว่านันตามแต่ทีประชุมขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถินนนั  ๆ

   (3) ไดม้ากจากการสนบัสนุนจากกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคง

ของมนุษย ์ในรูปของเงินอุดหนุนรายหัวให้กบัสมาชิกใหม่ทีเขา้กองทุน รายละ 360 บาท/ปี เป็น

ระยะเวลา 3 ปี  

 โดยในการระดมเงินทุนประจาํเดือนของกองทุนสวสัดิการชุมชน แต่ละตาํบลจะกาํหนดวนั

ในการส่งเงินเขา้กองทุนไว ้ซึงแลว้แต่ละกองทุนจะกาํหนดไวที้เท่าไหร่ของเดือน ซึงโดยส่วนมาก

จะกาํหนดไวว้นัที 10-15 ในแต่ละเดือน ซึงในการระดมเงินทุนแต่ละครังจะถูกรวบรวมโดย

คณะกรรมการระดบัหมู่บา้นโดยทางกองทุนจะมีการประสานงานกบัทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

หรือเทศบาลในพืนที เกียวกับวันเวลาในการจ่ายก่อนเพือเป็นการเตรียมความพร้อมของ

คณะกรรมการและประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกกองทุนทราบข่าวสารก่อน ซึงการปฏิบติัดงักล่าวจะ

เป็นการง่ายต่อการจดัเก็บและถือว่าเป็นการส่งเสริมการออมทรัพยไ์ปในตวั ส่วนสมาชิกกลุ่มอืนๆ 

ทีอยูใ่นวยัทาํงานก็จะนาํเงินมาออมทรัพย ์ณ บริเวณทีทีจุดเดียวกนั โดยสมาชิกกลุ่มนีสามารถทราบ



105 

ข่าวประชาสมัพนัธก์ารรับออมเงินนีไดจ้ากการประกาศทีกระจายเสียงของหมู่บา้นเป็นส่วนใหญ่ 

ก่อนจะส่งเงินเขา้กองทุนระดบัตาํบลต่อไป ยกเวน้กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า ทีการระดม

ทุนจะเป็นหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในพืนที ทีจะดาํเนินการในวนัเดียวกบัการจ่ายเบีย

ยงัชีพผูสู้งอาย ุ

 ทงันีในการไปออมทรัพยทุ์กครัง สมาชิกกองทุนจะตอ้งนาํสมุดคู่ฝากของแต่ละคนไป

ดว้ย เพราะจะตอ้งมีการบนัทึกการออม พร้อมลงลายมือชือของคณะกรรมการทีรับเงินออมไว้

เป็นหลกัฐานดว้ย โดยสมุดเงินออมทรัพยจ์ะแสดงรายละเอียดเกียวกบั ยอดฝากของสมาชิก และ

รายละเอียดสวสัดิการทีไดรั้บไปแลว้ในแต่ละปีทีทา้ยเล่ม ซึงสมาชิกแต่ละคนจะมียอดการออม

รวมและรายละเอียดเกียวกบัการรับสวสัดิการทีแตกต่างกนั ขึนอยู่กบัระยะเวลาในการออมของ

สมาชิกแต่ละคน จากนันคณะกรรมการบริหารกองทุนจะรวบรวมนาํเงินส่งสาํนกังานกองทุน โดย

มีสมุดควบคุมการออมทรัพยข์องแต่ละหมู่บ้านมาลงบันทึกและลงนามการส่งเงินให้เหรัญญิก

กองทุนตาํบลในวนัประชุม จากนันเหรัญญิกจะลงบนัทึกการับเงินออมทรัพยใ์นสมุดควบคุมเงิน

ออมทรัพยข์องตาํบลและนาํเงินส่งเขา้ธนาคารออมสิน และสรุปยอดการออมทรัพยป์ระจาํเดือนลง

บอร์ดใหญ่ของสาํนกังานทุกๆ เดือน 

 ในส่วนของการระดมเงินทุนนีเองเป็นส่วนสาํคญัของการดาํเนินงานของกองทุนสวสัดิการ

ชุมชน เพราะนนัหมายถึงความอยูร่อดของกองทุนเอง การทีกองทุนสามารถมีแหล่งชองทางในการ

เพิมรายไดก้็จะเป็นผลดีต่อกองทุนเอง ในขณะเดียวกันการระดมเงินทุนและการจ่ายสวสัดิการ

จะต้องสัมพันธ์กันอย่างยิง มิฉะนันแลว้จะทาํให้เสถียรภาพของกองทุนมีความสั นคลอน ซึง

แนวทางในการหารายไดเ้พิมเขา้กองทุนจะแลว้แต่การจดัสรรเงินงบประมาณตามทีคณะกรรมการ

แต่ละกองทุนมีมติออกมา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5.3 แสดงการระดมเงินเขา้กองทุน 

 

  5) การจดัสรรงบประมาณ 

ประกาศเกบ็เงินออม

ประจาํเดือน 

- สมุดคู่ฝากประจาํตวั 

นาํฝากเงินออม 

30 บาท/คน 

(คณะกรรมการกองทุนฯ) 

คณะกรรมการกองทุนรับเงิน

พร้อมกับลงบนัทึกการออม

เงินในสมดุคู่ฝากประจาํตวั 

(คณะกรรมการกองทุนฯ) 

 จัดสรรเงินสํารองจ่าย

สวัสดิการและนาํเงินส่วนที

เหลือฝากธนาคาร 
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  กองทุนสวสัดิการชุมชนทงั 3 ตาํบลมีแหล่งเงินทุนจาก 3 แหล่งคือ เงินออมของ

สมาชิก เงินอุดหนุนจากรัฐ และเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในพืนที โดยกองทุน

สวสัดิการชุมชนจะมีหลกัในการแบ่งเงินทุนในการทาํกิจกรรมตามวตัถุประสงค์ของแต่ละกองทุน

ตามแต่ทีคณะกรรมการกาํหนดขึน ซึงทงั 3 กองทุนสวสัดิการชุมชนจะใชห้ลกัการแบ่งเงินทุนตามแบบ

ระเบียบของกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยที์ไดใ้ห้เป็นแนวทางไวคื้อ หลกั 80/20 

โดยหลกัการคือแบ่งเป็น ทุนดาํเนินการร้อยละ 80 และทุนสาํรองร้อยละ 20แต่ดว้ยบริบทการทาํงานที

แตกต่างกนัไปตามแต่ละกองทุน จึงทาํใหมี้ความแตกต่างกนัในส่วนของทุนดาํเนินการ ดงันี 

 

ตารางที 5.1กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงจดัสรรเงินงบประมาณดงันี 

 

ประเภท การจดัสรรร้อยละ 

1)จดัสวสัดิการชุมชน 5 ประเภท 

(1) เกิด การศึกษา เจ็บป่วย เสียชีวิต ภยัพิบติั (กรณีพิเศษ) 
70% 

2) ทุนดาํเนินการ 

(1) ดาํเนินการ      25% 

(2) ตอบแทนกรรมการ      5% 

30% 

3) เพือประกนัความเสียงและค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 20% 

 

ตารางที 5.2กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง จดัสรรงบประมาณ ดงันี 

 

ประเภท การจดัสรรร้อยละ 

1) จดัสวสัดิการชุมชน 3 ประเภท 

        (1)การเกิดการเจ็บ และเสียชีวิต 
50% 

2) กองทุนกู้ยืมเพือการศึกษาและอาชีพ สมาชิกด้อยโอกาส 

ยากจนหรืออุบติัเหตุทีตอ้งการความช่วยเหลือเร่งด่วน 
30% 

3) เพือประกนัความเสียงและค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 

        (1)ทุนสาํรอง 

        (2)ค่าตอบแทนกรรมการ 

        (3)ค่าดาํเนินการ 

20% 

ตารางที 5.3กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า จดัสรรงบประมาณ ดงันี 
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ประเภท การจดัสรรร้อยละ 

1) จดัสวสัดิการของชุมชนหรือหลกัประกนัขนัพืนฐานแบ่งเป็น 

(1)จดัสวสัดิการ 4 ประเภท เกิด การศึกษา เจ็บป่วย เสียชีวิต 

(2) ทุนดาํเนินการ 

(100 %) 

75% 

25% 

2) ทุนสาํรอง 20% 

  

จะเห็นไดว้่าแต่ละกองทุนสวสัดิการชุมชนจะมีการเก็บทุนสาํรองไวที้ร้อยละ 20 เท่ากนัทุก

กองทุน จดัสรรไวเ้พือเป็นหลกัประกนัความมนัคงและสร้างความเชือมนัใหก้บัสมาชิกกองทุน 

 ส่วนขอ้แตกต่างกนัจะอยูที่ทุนดาํเนินการซึงทุนดาํเนินการในส่วนนีเองทีสามารถพฒันาให้

เกิดการใช้งบประมาณทีมีประสิทธิภาพได้ตามทีคณะกรรมการจะเห็นสวมควร และสามารถนํา

งบประมาณไปต่อยอดเพือให้เกิดการเพิมรายไดใ้ห้กับกองทุนได้ สังเกตจากกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนตําบลนําบ่อหลวงและยุหว่าทีไม่มีช่องทางในการเพิมของรายได้ นั นหมายถึงการจัด

สวสัดิการขาเดียวทีมีแต่การจ่ายสวสัดิการเพียงอยา่งเดียว ซึงต่างจากกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบล

บา้นกลางทีจดัสรรงบดาํเนินการเพือใหเ้กิดกองทุนการกูย้ืมเพือการศึกษาขึน โดยคิดผลตอบแทน

เพียง 50 บาทต่อหนึงรอบการกู ้ซึงสามารถเพิมเงินทุนใหก้บักองทุนไดทุ้กปี 

  6) การจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ 

  การจดัระบบขอ้มูลของกองทุนสวสัดิการชุมชน ยงัคงใชร้ะบบเอกสารเป็นหลกั 

โดยในส่วนของกองทุนจะมีการจดัเก็บแฟ้มขอ้มลูในการสมคัรสมาชิก หลกัฐานของสมาชิกในการ

เบิก-จ่ายสวสัดิการ สมุดควบคุมบญัชีรายรับ-รายจ่าย ซึงส่วนใหญ่แลว้ ตาํแหน่งเหรัญญิกของ

กองทุนจะเป็นผูจ้ ัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ยกเวน้ กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยุหว่า ทีจะมี

รูปแบบการจดัเก็บข้อมูลซึงต่างออกไป โดยจะจดัเก็บอยู่ทีเทศบาลตาํบลยุหว่า เนืองจากกองทุน

สวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า เกิดจากวิสยัทศัน์ของผูบ้ริหารทอ้งถินทีจะใหก้องทุนสวสัดิการชุมชน

เขา้มาเป็นส่วนหนึงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ดงันนัขอ้มลูเกียวกบักองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลยหุว่า ตงัแต่การสมคัรเขา้เป็นสมาชิก จนถึงการขอรับสวสัดิการ จะอยู่ทีองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถินทงัหมด 

  7) การติดตามและประเมินผล 

  ในการติดตามและประเมินผล ทุกกองทุนสวสัดิการชุมชนจะตอ้งมีการรายงานผล

การดาํเนินการให้กบัหน่วยงานทีรับผิดชอบ ซึงทางกองทุนสวสัดิการชุมชนจะต้องมีการจัดทาํ

รายงานสรุปถึง การเขา้-ออกของสมาชิกกองทุน การเบิก-จ่ายงบประมาณของกองทุน สถานะและ
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ปัญหาของกองทุน ให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินในพืนทีรับทราบ และรายงานสรุปผลให้

สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) และกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยท์ราบ

เป็นระยะ ตามระยะเวลาทีกาํหนด ซึงหน่วยงานจะประเมินถึงเสถียรภาพของกองทุนออกมาใน

ภาพรวม เพือใหก้ารสนบัสนุน ช่วยเหลือ ในปัญหาต่างๆ เช่น การปรับเพิม-ลด การจ่ายสวสัดิการ 

ตลอดจนการส่งเจา้หน้าทีเข้ามาเพือให้ขอ้เสนอแนะและพฒันาในการบริหารกองทุนสวสัดิการ

ชุมชน ซึงทีผา่นมาสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) ก็มีการปรับปรุงขนัตอนในการสนับสนุน

เงินงบประมาณ 

  8) การขยายผล 

  การขยายผลนบัเป็นสิงหนึงทีทุกกองทุนตอ้งทาํ เพราะเกียวขอ้งกบัการคงอยู่และ

ความเขม้แข็งของกองทุนสวสัดิการชุมชน ซึงสิงทีทุกกองทุนมีการขยายผลจะจดัอยูใ่นเรืองดงันี 

 ขยายอตัราการจ่ายสวสัดิการ 

 กองทุนสวสัดิการชุมชนแต่ละตาํบลตอ้งการทีจะจ่ายสวสัดิการต่างๆให้เพิมมาก

ขึนจากเดิม เช่น สวสัดิการดา้นการเกิดก็มีการจ่ายขยายเพิมขึนเนืองจากมีอตัราการเกิดทีตาํ และ

นอกจากนันยงัต้องการทีจะขยายหมวดการจ่ายสวสัดิการให้ครอบคลุม นอกเหนือจาก เกิด เจ็บ 

เสียชีวิต เช่น สวสัดิการดา้นการแก่ สวสัดิการกูย้ืมฉุกเฉิน ซึงถูกยกเลิกไปโดยบางกองทุน เช่น 

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบ้านกลาง ได้มีการนําแนวคิดนีกลับมาทบทวนอีกครังเพือหา

แนวทางในประเดน็ดงักล่าว เพือจูงใจใหมี้ผูม้าสมคัรเขา้กองทุน 

 ขยายสมาชิก 

 ทงั 3 กองทุนสวสัดิการชุมชน ยงัมีสมาชิกไม่ครอบคลุมทงัตาํบล ดงันันแต่ละ

กองทุนจึงมีการขยายแกนนํา เพือให้มีการชักชวน ประชาสัมพนัธ์ ให้กับสมาชิกในตาํบลได้

รับทราบและเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกบักองทุนสวสัดิการชุมชน ซึงการขยายสมาชิกในทีนี จากการ

สงัเกตการขยายสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนจะใชรู้ปแบบการประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปาก

นอกจากนนัแลว้ยงัขยายสิทธิใหก้บัผูย้ากไร้และผูด้อ้ยโอกาส 

 ขยายแหล่งเงินทุน 

การขยายแหล่งเงินทุนจะช่วยใหก้องทุนมีความมนัคงมากยิงขึน แต่ละกองทุนก็มี

หลากหลายวิธีการในการขยายแหล่งเงินทุนของตน เช่น กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่าเก็บทุน

สาํรองของกองทุนในรูปของสลากพิเศษของรัฐ กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางขยายแหล่ง

รายไดด้ว้ยการจดัทาํกองทุนกูย้มืเพือการศึกษาโดยคิดดอกเบียเพียง 50 บาทต่อหนึงรอบการกูแ้ละ

นาํทุนสาํรองบางส่วนไปลงทุนร่วมกบัสถาบนัการเงินชุมชนในตาํบลเพือออกดอกผล 

 ขยายเครือข่าย 
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 ทางกองทุนสวสัดิการชุมชนไดมี้การขยายเครือข่ายกองทุนสวสัดิการชุมชน ใน

พืนทีอาํเภอเดียวกนัเพือแลกเปลียนเรียนรู้ในการจดัสวสัดิการและการบริหารกองทุน เพือนาํมา

ปรับปรุงและพฒันาการทาํงาน อีกทังยงัมีการศึกษาดูงานเครือข่ายกองทุนสวสัดิการชุมชนที

ประสบความสาํเร็จในต่างพืนที โดยอาศยัความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 

 จากขนัตอนการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนทงัหมดพบว่า ทงั 3 กองทุน

มีข้อจาํกดัในเรืองของการเพิมเติมแหล่งเงินทุน ระเบียบกองทุน อตัราการเพิมขึนของสมาชิก 

สวสัดิการทีทาํและการจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศ โดยแหล่งเงินทุนของแต่ละกองทุนมาจากสมาชิก

และเงินอุดหนุน ผลจากการสํารวจข้อมูลพบว่าเงินทุนของแต่ละกองทุนเพียงพอต่อการจ่าย

สวสัดิการให้กับสมาชิก แต่ยงัไม่มนัคงเพียงพอสาํหรับกองทุนในระยะยาวในการขยายตวัของ

สวสัดิการแต่ละประเภท เนืองจากการระดมเงินทุนในแต่ละเดือนเพียงรายละ 30 บาท/เดือน ซึงนอ้ย

เมือเทียบกบัสดัส่วนในการจ่ายสวสัดิการใหก้บัสมาชิก เนืองจากสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ จึง

ทาํใหมี้รายจ่ายในบางเรืองครบตามเกณฑที์กาํหนด อีกทงักองทุนยงัไม่มีแหล่งเงินทุนเพิมเติมจาก

แหล่งอืนนอกจากรอการอุดหนุนจากรัฐ 

 ระเบียบกองทุนสวสัดิการชุมชนยงัไม่เปิดกวา้งมากพอทีจะให้คณะกรรมการ

สามารถต่อยอดแหล่งเงินทุนดว้ยการหารายไดเ้พิมเติม 

 อตัราการเพิมขึนของสมาชิก ยงัจาํกัดอยู่เฉพาะในวงของผูสู้งอายุทีมีการต่อ

ยอดจากโครงการเดิมมา และจาํนวนการเขา้ และออกไม่สอดคลอ้งกนั คือ จาํนวนสมาชิกทีเขา้มี

นอ้ยกว่าสมาชิกทีออก ซึงส่งผลต่อเนืองไปยงัปัญหาดา้นแหล่งเงินทุน อีกทงัในบางกองทุนยงัเป็น

กองทุนปิด จึงทาํใหส้มาชิกหมุนเวียนอยูแ่ค่ในระดบัตาํบลและหมู่บา้นเพียงเท่านนั 

 การขยายประเภทการจดัสวสัดิการยงัไม่สามารถกระทาํได ้สวสัดิการทีจดัยงัคงอยู่

ในกรอบทีจํากัด คือ การเกิด การศึกษา เจ็บป่วย การเสียชีวิต ถึงแมจ้ะมีการพยายามทีจะจัด

สวสัดิการรูปแบบอืนเพือจูงใจใหมี้การเขา้มาเป็นสมาชิก แต่ไม่ประสบผลสาํเร็จเนืองจากสวสัดิการ

ดงักล่าวเป็นเพียงแค่การให ้เช่น การแต่งงาน ขึนบา้นใหม่ ซึงไม่ก่อใหเ้กิดผลระระยาว 

 การจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศ ยงัคงเป็นรูปแบบดงัเดิม ใชเ้อกสารเป็นหลกั จึง

ทาํให้ขาดความคล่องตวัในขันตอนการดาํเนินงาน ซึงบางขณะตอ้งการความรวมเร็ว เช่น การ

เสียชีวิต ซึงญาติของผูเ้สียชีวิตตอ้งการนาํเงินสวสัดิการไปเป็นทุนดาํเนินการ แต่ตามขนัตอนตอ้งมา

เบิกจ่ายในภายหลงัเพราะตอ้งรอเอกสารจากหน่วยงานราชการ อีกทงัคณะกรรมการยงัขาดความ

ชาํนาญในการจดัเก็บระบบขอ้มลูดว้ยเครืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 

ตารางท ี5.4สรุปภาพรวมการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน 
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รายละเอยีด กองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลนําบ่อหลวง 

กองทุนสวสัดิการ

ชุมชนตาํบยุหว่า 

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลบ้านกลาง 

1. รูปแบบ การจดัสวสัดิการโดย

องคก์รการเงินชุมชน 

การจดัสวสัดิการโดย

องคก์รการเงินชุมชน 

การจดัสวสัดิการโดย

องคก์รการเงินชุมชน 

2. ลกัษณะกองทุน กองทุนปิด กองทุนปิด กองทุนเปิด 

3. คณะกรรมการ 1 ชุด 

ระดบัหมู่บา้น รวมเป็น  

คกก.ระดบัตาํบล 

2 ชุด แบ่งเป็น 

- กรรมการบริหาร 

- คณะกรรมการสภา 

1 ชุด 

ระดบัหมู่บา้น รวม

เป็น  คกก.ระดบัตาํบล 

4. ระเบียบ 1 ชุด 

บงัคบัใชท้วักนั 

1 ชุด 

บงัคบัใชท้วักนั 

1 ชุด 

บงัคบัใชท้วักนั แต่

แกไ้ขไดบ้างส่วน 

5. การระดมเงินทุน 30 บาท/คน/เดือน 30 บาท/คน/เดือน 30 บาท/คน/เดือน 

6. ประเภทสวสัดิการที

จ่าย 

5 ประเภท 

- เกิด การศึกษา เจ็บป่วย 

เสียชีวิต ภยัพิบติั (เป็น

กรณีพิเศษ) 

4 ประเภท 

- เกิด การศึกษา 

เจ็บป่วย เสียชีวิต 

3 ประเภท 

- เกิด เจ็บป่วย 

เสียชีวิต 

7. การออกดอกผล ไม่มี สลากออมทรัพย ์ กองทุนกูย้มืเพือ

การศึกษา 

8. การบริหารเงินทุน 80/20 80/20 50/30/20 

9. การบริหารกองทุน ไม่แยกส่วน ไม่แยกส่วน แยกส่วนระหว่าง

กองทุนระดบัตาํบล

และกองทุนระดบั

หมู่บา้น 

10. การขอรับการ

สนบัสนุน 

อปท.+พมจ อปท.+พมจ อปท. 

11. การติดตามและ

ประเมินผล 

รายงานผลใหท้าง พมจ.

และอปท. ทราบ 

รายงานผลใหท้าง พมจ.

และอปท. ทราบ 

รายงานผลใหท้าง พมจ.

และอปท. ทราบ 
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5.2 เปรียบเทียบการจดัสวสัดิการของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 

 การจัดสวสัดิการชุมชนกระทาํอยู่ภายใต้ขอ้รับรองการเป็นองค์กรสวสัดิการชุมชนตาม

พระราชบัญญติัส่งเสริมการจดัสวสัดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบญัญัติ

ส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคม (ฉบบัที  2 ) พ.ศ. 2550 จากคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการ

แห่งชาติ กระทรวงพฒันาสงัคมและความมนัคงของมนุษย ์โดยคาํนึงถึงหลกัความเสมอภาค ความ

ยุติธรรมทางสังคมเป็นหลกั ซึงเป็นวตัถุประสงค์หลกัของการจดัตงักองทุนสวสัดิการชุมชน ที

ตอ้งการใหทุ้กคนในชุมชนไดรั้บสวสัดิการเดียวกนั ไม่ว่าจะมงัคงัหรือยากจน จะไดรั้บสวสัดิการ

เท่ากนัและออมเงินจาํนวนทีเท่ากนั ซึงทงัหมดอยู่ภายใตก้ารจดัสวสัดิการชุมชนซึงมีรายละเอียด

ดงันี 

 

 5.2.1 สวสัดิการด้านการเกดิ 

 เมือสมาชิกกองทุนไดมี้การคลอดบุตร ใหส้มาชิกแจง้เรืองการคลอดบุตรใหก้บัคณะกรรมการ

ทราบ โดยจะตอ้งมีการนาํเอกสารหลกัฐานยืนยนัการเกิด การมีตวัตนของเด็กมาขอรับสวสัดิการ อนั

ประกอบดว้ย ชือ-สกุลของมารดา ทีเป็นสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชน ทะเบียนบา้น สูจิบตัรการเกิด

จากอาํเภอ ทงัหมดนีแนบมาพร้อมกนัใหก้บัคณะกรรมการ ซึงเมือคณะกรรมการมีการตรวจสอบแลว้วา่

เป็นความจริง ก็จะไดรั้บสวสัดิการดา้นการเกิด ซึงสวสัดิการทีใหนี้เป็นการรับขวญัของทารกแรกเกิด 

ซึงทางกองทุนสวสัดิการชุมชนจะมอบใหเ้ป็นของขวญัแก่แม่และเด็กทีเกิดเพือเป็นการแสดงความยนิดี 

ซึงในส่วนของสวสัดิการดา้นการเกิดนีทงั 3 กองทุนกาํหนดการจ่ายสวสัดิการเท่ากนัที 500 บาท/คน แต่

กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวงหากมีการจ่ายเงินสมทบรายปีจะไดรั้บ 2,000 บาท ในส่วน

ดงักล่าวนี 

 

 5.2.2 สวสัดิการด้านการศึกษา 

 สมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนทีตอ้งการจะรับสวสัดิการดา้นการศึกษา โดยจะมีอยูใ่นช่วง

ระดบัชนัอนุบาล-ปริญญาตรี โดยตอ้งกรอกขอ้มลูในเอกสารแบบขอรับสวสัดิการ ซึงประกอบไป

ดว้ยขอ้มลู ชือ-นามสกุล อาย ุเลขทีสมาชิกของหมู่บา้น เลขทีสมาชิกของตาํบล ระดบัการศึกษาทีจบ 

ชือสถานศึกษา วนัเดือนปีทีสําเร็จการศึกษา และลงลายมือชือผูข้อรับสวสัดิการ พร้อมแนบ

หลกัฐานการจบการศึกษา(สูติบตัร/ปพ./ใบปริญญา) ใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารกองทุนของหมู่บา้น 

ซึงคณะกรรมการบริหารกองทุนของหมู่บ้านจะเป็นผูต้รวจสอบเอกสารและหลกัฐานการขอรับ

สวสัดิการ พร้อมทงัลงลายมือชือรับรอง จากนันคณะกรรมการฯ จะนาํเรืองดงักล่าวไปแจ้งขอรับ
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สวสัดิการทีสาํนกังานกองทุนสวสัดิการชุมชน โดยจะตอ้งให้ประธานกองทุนฯลงชืออนุมติั และให้

เหรัญญิกกองทุนฯเบิกจ่ายสวสัดิการใหส้วสัดิการดา้นการศึกษาจะมีส่วนแตกต่างกนัในทงั 3 กองทุน

สวสัดิการชุมชนดงันี 

  5.2.2.1  กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง 

  เป็นกองทุนทีจ่ายสวสัดิการดา้นการศึกษามากทีสุด โดยกาํหนดการจ่ายสวสัดิการ

ดา้นการศึกษาไวส้าํหรับสมาชิกตงัแต่ชนัอนุบาล-ปริญญาตรี ปีละ 500 บาท โดยมีเงือนไขว่าสมาชิก

จะตอ้งจ่ายเงินสมทบรายปีอีกปีละ 50 บาท 

 5.2.2.2  กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า 

  เป็นกองทุนทีใชจ่้ายดา้นการศึกษารองลงมา โดยกาํหนดการจ่ายสวสัดิการดา้น

การศึกษาไวส้าํหรับสมาชิกตงัแต่ชนัป.6-ปริญญาตรีไวใ้นลกัษณะขนับนัได โดยระดบัชนัการศึกษา

ทีสูงขึนจะไดรั้บสวสัดิการทีมากขึนตามลาํดบั โดย ป.6 จะไดรั้บสวสัดิการคนละ 200 บาทเมือจบ

การศึกษา จนถึงปริญญาตรีจะไดรั้บสวสัดิการคนละ 600 บาทเมือจบการศึกษา ไล่เรียงตามลาํดบั 

นอกจากนนัแลว้กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่ายงัเป็นกองทุนสวสัดิการชุมชนเดียวทีมีการจ่าย

สวสัดิการดา้นการศึกษาครอบคลุมไปถึงการบวชเรียนอีกดว้ย ซึงไดรั้บสวสัดิการรายละ 200 บาท 

ซึงการจ่ายแบบขนับนัไดนีเป็นการชกัจูงใหส้มาชิกมีการศึกษาทีสูงขึน 

  5.2.2.3  กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

  ไม่มีการจ่ายสวสัดิการดา้นการศึกษา แต่มีกองทุนให้กูย้ืมเพือการศึกษาแทน ซึง

รายระเอียดในการปล่อยกูย้มืดา้นการศึกษานีจะถกูกาํหนดจากคณะกรรมการระดบัหมู่บา้น ซึงใน

ระเบียบของกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลางไม่ไดมี้การะบุเรืองการกูย้ืมการดา้นการศึกษา 

แต่จะกาํหนดไวใ้นระเบียบข้อบังคับกองทุนสวสัดิการชุมชนกลุ่มสัจจะออมทรัพยข์องแต่ละ

หมูบ่า้นเอง ซึงจะทาํใหส้วสัดิการดา้นการศึกษาแตกต่างกนัไปตามแต่ทีกาํหนด เช่น กลุ่มสจัจะออม

ทรัพยว์นัละบาทบา้นสนัก่อเก็ตอยูภ่ายใตก้องทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง กาํหนดการปล่อย

กูย้มืเพือการศึกษาเฉพาะเด็กนกัเรียนทีเป็นสมาชิก ไม่เกิน 2,000 บาท/ราย ดอกเบียร้อยละสองบาท

และตอ้งชาํระคืนภายใน 6 เดือนกลุ่มสัจจะออมทรัพยว์นัละบาทบา้นท่ากานกาํหนดการกูย้ืมเพือ

การศึกษา 4,000 บาท/ราย ชาํระคืนภายใน 1 ปี ไม่มีดอกเบียแต่เปลียนเป็นเงินสนบัสนุนกองทุนราย

ละ 50 บาท 

 จะเห็นได้ว่าสวสัดิการด้านการศึกษานีมีความแตกต่างกนัมากในแต่ละกองทุน แมแ้ต่

ภายในกองทุนเดียวกันก็ยงัมีความแตกต่างกนัในรายละเอียดอีกต่อหนึง โดยกองทุนสวสัดิการ

ชุมชนตาํบลยุหว่าและนาํบ่อหลวงจดัยู่ในรูปของการจ่ายให้ ส่วนกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบล

บา้นกลางอยูใ่นรูปของกองทุนกูย้มืเพือการศึกษาเพือเพิมแหล่งเงินทุนของกองทุนฯเอง 
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 5.2.3สวสัดิการด้านการเจบ็ป่วย 

 สวสัดิการด้านการเจ็บป่วยถือเป็นอีกหนึงสวสัดิการทีมีการจ่ายมากในแต่ละกองทุน

สวสัดิการชุมชน เนืองจากเรืองการเจ็บป่วยเป็นเรืองใกลต้วั โดยเฉพาะผูสู้งอายุ การเจ็บป่วยทีว่านี

จะจาํกดัเฉพาะการเจ็บป่วยทีมีเหตุใหต้อ้งนอนโรงพยาบาลเพียงเท่านนั โดยผูที้นอนโรงพยาบาลจะ

มีขนัตอนภายหลงัจากออกจากโรงพยาบาล โดยแจง้ชือ-สกุล ของสมาชิกทีนอนโรงพยาบาลต่อ

คณะกรรมการเพือรับทราบขณะทีนอนโรงพยาบาล ภายหลงัจากออกจากโรงพยาบาลใหน้าํเอกสาร

ค่าใชจ่้าย ใบรับรองแพทย ์ถ่ายสาํเนาแสดงต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึงเมือคณะกรรมการมี

การตรวจสอบแลว้ว่าเป็นความจริง ก็จะไดรั้บสวสัดิการดา้นการเจ็บป่วย ซึงทงั 3 กองทุนสวสัดิการ

ชุมชนมีขอ้บงัคบัในขอ้นีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่จะแตกต่างกนัทีอตัราการจ่ายสวสัดิการ ซึง

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านกลางและกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนําบ่อหลวง จ่าย

สวสัดิการเท่ากนัที 100 บาท/คืน แต่ไม่เกิน 10 คืนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อปี ในส่วนของกองทุน

สวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่าจ่ายที 100 บาท/คืน แต่ไม่เกิน 5 คืนและไม่เกิน 500 บาทต่อปี 

 สวสัดิการดา้นการเจ็บป่วยนี เป็นเพียงสวสัดิการทีตอ้งการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนดา้น

ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลเพียงเท่านนั ไม่ใช่เป็นการแสวงหากาํไร ดงันันการจ่ายสวสัดิการจึง

ไม่สามารถจ่ายครอบคลุมในทุกส่วนของค่ารักษาพยาบาล ซึงเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุน

สวสัดิการชุมชนทีตอ้งการใหเ้กิดการช่วยเหลือ เอือเฟือกนัในชุมชน 

 

 5.2.4สวสัดิการการเสียชีวติ 

เมือสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนได้มีการเสียชีวิต ผูรั้บผลประโยชน์แทนจะเป็น

ผูด้ ํา เนินการในส่วนการขอรับสวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยจะแจ้งให้กับ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนทราบว่ามีการเสียชีวิตของสมาชิก พร้อมกับกรอก

แบบฟอร์มเพือขอรับสวสัดิการ พร้อมแนบเอกสารการเสียชีวิตทีหน่วยงานราชการออกให้ (ใบ

มรณะบตัร) เพือประกอบคาํขอ ซึงภายหลงัจากการตรวจสอบโดยคณะกรรมการเป็นทีเรียบร้อยทาง

กองทุนสวสัดิการชุมชนจะเดินทางไปมอบสวสัดิการการเสียชีวิตให้ในวนัฌาปนกิจศพ เพือแสดง

ความเสียใจ การไปมอบเงินสวสัดิการให้ในวนัฌาปนกิจศพนอกจากดว้ยเหตุผลในขา้งตน้แลว้ยงั

เป็นการชักจูงคนทีไม่ได้เป็นสมาชิกให้เห็นถึงความสาํคัญของกองทุนสวสัดิการชุมชน ทีเมือ

เสียชีวิตแลว้จะไดรั้บเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวสัดิการชุมชนอีกทางหนึงดว้ย นอกจากสวสัดิการ

ทีพึงจะไดรั้บแลว้ ทางกองทุนสวสัดิการชุมชนยงัไดมี้การมอบพวงหรีดให้อีกดว้ย เพือแสดงความ

จริงใจของกองทุนสวสัดิการชุมชนทีตอ้งการจะทาํเพือคนในชุมชน ซึงรายระเอียดในการจ่าย

สวสัดิการการเสียชีวิตของกองทุนสวสัดิการชุมชนแต่ละตาํบลแตกต่างกนัดงันี 
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5.2.4.1  กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง 

  กองทุนสวสัดิการชุมชนคืนเงินออมทีมีอยู่ทังหมดให้ พร้อมทังมอบสวสัดิการ

ช่วยเหลืออีกเป็นจาํนวน 2,000 บาท แต่มีเงือนไขว่าสมาชิกตอ้งจ่ายเงินสมทบรายปีอีก 50 บาท/ปี 

  5.2.4.2  กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า 

  เงินออมมีเท่าใด กองทุนสวสัดิการชุมชนสมทบใหอี้ก 1 เท่าของเงินออมพร้อมคืน

เงินออมเต็มจาํนวน 

  5.2.4.3  กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง แบ่งการจ่ายสวสัดิการเป็น 2 ส่วน

ดงันี 

 กองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลจ่าย 3,000 บาท และกลุ่มสจัจะออมทรัพยว์นัละบาท

ของแต่ละหมู่บา้นจ่ายสมทบอีกตามระยะเวลาทีกาํหนด แต่ไม่คืนเงินออมสะสม 

  1) ออมครบ 6 เดือนแลว้เสียชีวิต รับเงินฌาปนกิจ 2,500 บาท 

  2) ออมครบ 1-2 ปี แลว้เสียชีวิต รับเงินฌาปนกิจ 3,000 บาท 

 สวสัดิการทีไดก้ล่าวมานี เป็นสวสัดิการทีกองทุนสวสัดิการชุมชนดาํเนินการจดัทาํ

ใหก้บัสมาชิกกองทุนในปัจจุบนันอกจากนนัแลว้ยงัไดมี้การพฒันา ปรับปรุง สวสัดิการให้มีความ

ทนัสมยัหลากหลายและจูงใจสมาชิกมากพอ โดยจ่ายสวสัดิการให้มากขึน แต่ทงันีก็ยงัมีสวสัดิการ

อีกหลายประเภททีกองทุนสวสัดิการชุมชนไดมี้การยอกเลิกไป ดว้ยเหตุทีว่าสั นคลอนเสถียรภาพ

และสภาพคล่องของกองทุนในระยะยาว ซึงมีรายละเอียดดงันี 

ประเภทของสวสัดิการทีถกูยกเลิกไป 

 สวสัดิการดา้นการแก่ 

 สวสัดิการนีจะทาํการจ่ายสวสัดิการใหก้บัสมาชิก เมือสมาชิกมีอายุครบ 60 ปีและ

ออมเงินตามระยะเวลาทีกาํหนด ดงันี 

 1) ออมครบ 15 ปี อายคุรบ 60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 300 บาท 

 2) ออมครบ 20 ปี อายคุรบ 60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 400 บาท 

 3) ออมครบ 25 ปี อายคุรบ 60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 500 บาท 

 4) ออมครบ 30 ปี อายคุรบ 60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 600 บาท 

 5) ออมครบ 35 ปี อายคุรบ 60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 700 บาท 

 6) ออมครบ 40 ปี อายคุรบ 60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 800 บาท 

 7) ออมครบ 45 ปี อายคุรบ 60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 900 บาท 

 8) ออมครบ 50 ปี อายคุรบ 60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 1,000 บาท 

 9) ออมครบ 55 ปี อายคุรบ 60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 1,100 บาท 
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 10) ออมครบ 60 ปี อายคุรบ 60 ปี ไดบ้าํนาญเดือนละ 1,200 บาท 

แต่ถูกยกเลิกจากกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์โดยต้นแบบ

กองทุนสวสัดิการชุมชน ไดท้ดลองแลว้ไม่ประสบความสาํเร็จในสวสัดิการดา้นนี เนืองจากเงินออมของ

สมาชิกทีเก็บไดแ้ละสวสัดิการทีจ่ายไม่สอดคลอ้งกนั อีกทงัยงัซาํซอ้นกบัการจ่ายเบียยงัชีพผูสู้งอายุอง

รัฐบาล 

 นอกจากนนัแลว้ยงัมีสวสัดิการปลีกยอ่ยอีกมากทีถกูยกเลิกไป เช่น สวสัดิการดา้น

การเกณฑท์หาร สวสัดิการการแต่งงาน สวสัดิการขึนบา้นใหม่ ซึงในช่วงแรกทีมีการจดัสวสัดิการ

ดา้นดงักล่าวนีเป็นเพราะตอ้งการสร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนในการรับสมาชิก แต่ต่อมาเลง็เห็นว่ามี

ความฟุ่มเฟือยและไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวม เพราะไม่ไดจ้ดัอยูใ่นกิจวตัรประจาํวนั

ของคนโดยส่วนใหญ่  และไม่สร้างความยงัยนืใหก้บักองทุน ดงันีแลว้คณะกรรมการบริหารกองทุน

จึงไดมี้มติใหย้กเลิกไปดงัทีกล่าวมาในขา้งตน้ซึงสรุปไดจ้ากตารางที 5.4 

 

ตารางท ี5.4สรุปผลการจดัสวสัดิการของแต่ละกองทุนสวสัดิการชุมชน 

 

กองทุน

สวสัดิการ

ชุมชน 

สวสัดิการด้าน 

การเกิด 

สวสัดิการ 

ด้านการศึกษา 

สวสัดิการ 

ด้าน 

การเจ็บป่วย 

สวสัดิการ 

การเสียชีวติ 

 

สวสัดิ 

การด้าน 

การแก่ 

บา้นกลาง รายละ 500 

บาท 

กองทุนกูย้ืมเพือ

การศึกษาตงัแต่ 

2,000-4,000 

บาท 

100 บาท/คืน แต่ไม่

เกิน 10 คืนและไม่

เกิน 1,000 บาทต่อ

ปี 

กองทุนสวสัดิการชุมชน

ตาํบลจ่าย 3,000 บาท 

และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์

วนัละบาทของแต่ละ

หมู่บา้นจ่ายสมทบอีกตาม

ระยะเวลาทีกาํหนด แต่ไม่

คืนเงินออมสะสม 

ยกเลิก 

นาํบ่อหลวง รายละ 500 

บาท(ถา้จ่ายเงิน

สมทบจะไดรั้บ 

2,00 บาท) 

ตงัแต่ชนั

อนุบาล-ปริญญา

ตรี  

ปีละ500 บาท 

จ่ายเมือนอน

โรงพยาบาล 100 

บาท/คืน แต่ไม่เกิน 

10 คืนและไม่เกิน 

1,000 บาทต่อปี 

คืนเงินออมทีมีอยูท่งัหมด

ให ้พร้อมทงัมอบ

สวสัดิการช่วยเหลืออีก

เป็นจาํนวน 2,000 บาท 

ยกเลิก 

ยหุวา่ รายละ 500 

บาท 

ตงัแต ่ป.6-

ปริญญาตรีปีละ 

200-600 บาท 

ตามขนับนัได 

จ่ายเมือนอน

โรงพยาบาล   100 

บาท/คืน แต่ไม่เกิน 5 

คืนและไม่เกิน 500 

บาทต่อปี 

เงินออมมีเท่าใด กองทุน

สวสัดิการชุมชนสมทบ

ใหอี้ก 1 เท่าของเงินออม

พร้อมคืนเงินออมเต็ม

จาํนวน 

ยกเลิก 
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กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 

องค์กร

ปกครอง

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ชุมชน 

5.3 การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในสังคม 

 

 กลไกในการจัดสวสัดิการชุมชนจาํเป็นต้องมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์และขบัเคลือนสวสัดิการชุมชนให้เกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรม จากการสังเคราะห์ขอ้มูล

จากการศึกษาวิจยัสามารถอธิบายไดว้่า ผูที้เขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคลือนสวสัดิการชุมชนจะ

ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ หน่วยงานภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน และชุมชนเอง ในการ

ขบัเคลือนผา่นโครงสร้างกลไกการทาํงานร่วมกนั โดยใชแ้นวคิด “รัฐหนุน ประชาเสริม เพิมความ

เขม้แข็งใหก้บัชุมชน” หรือกลไก 3 ประสาน (ดูในแผนภาพที 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5.4 แสดงภาคส่วนทีเขา้มามีส่วนร่วมตามแนวคิดการจดัสวสัดิการชุมชน 

  

โดยหน่วยงานภาครัฐจะทาํหนา้ทีในการเขา้มาเป็นคณะกรรมการร่วมกบัชุมชน คอยดูแล 

เป็นพีเลียงใหก้บัชุมชนในเรืองขององค์ความรู้เกียวกบัสวสัดิการทีครอบคลุมทวัถึงให้กบัสมาชิก 

การอาํนวยสถานทีการทํางานให้กับชุมชนทีเป็นหลกัแหล่งมนัคง มีหน่วยงานรองรับติดต่อ

ประสานงานได ้และสมทบงบประมาณในการดาํเนินการจดัสวสัดิการ ตลอดจนการนาํแผนการจดั

สวสัดิการชุมชนบรรจุไวใ้นแผนของหน่วยงาน และมีแผนปฏิบติัการหนุนเสริมทีชดัเจนในแต่ละปี 

ซึงหน่วยงานทีว่าได้แก่ พมจ. อบจ. อบต./เทศบาล พอช. ทีจะเป็นผูดู้แลหลกัในเรืองสวสัดิการ

ชุมชน 

 ในส่วนของชุมชนหรือชาวบา้น มีบทบาททีสาํคญัถือเป็นกาํลงัหลกัในการขบัเคลือนงาน

สวสัดิการชุมชน เนืองจากเงินทีเขา้สู่กองทุนสวสัดิการชุมชนร้อยละ 80 มาจากเงินสมทบของ
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ชุมชนเอง อีกทังในระดับพืนที คือ การวิเคราะห์พืนทีเพือให้มีการจัดทํารูปแบบสวสัดิการที

เหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการจดัสวสัดิการ ตอ้งเกิดจากความตอ้งการทีแทจ้ริงของชาวบา้น 

ตลอดจนการนําเสนอแนวทางการทาํงานทีเกิดจากประสบการณ์ทาํงานของตนเอง เพือเป็น

ทางเลือกให้หน่วยงานภาครัฐไดค้น้หาแนวทางการพฒันาการทาํงานให้กบัพืนทีไดต้รงประเด็น 

เช่น การจดัตงักองทุนสวสัดิการระดบัจงัหวดัเพือเป็นการเชือมโยงการทาํงานของทุกพืนที/ตาํบล 

ไดมี้โอกาสแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสวสัดิการเดิมทีแต่ละพืนที/

ตาํบล ได้จดัสรรไวแ้ลว้นอกจากนันแลว้ชุมชนยงัเป็นตวักาํหนดรูปแบบของการพฒันากองทุน

สวสัดิการชุมชน เพราะภายหลงัจากการมีโครงสร้างการทาํงาน มีระเบียบขอ้บงัคบั ชุมชนจะตอ้ง

เรียนรู้ในการบริหารงาน ปรับปรุงและพฒันารูปแบบให้เหมาะสมกบัชุมชนของตนเองต่อไปใน

อนาคต 

 

5.4 อภปิรายผลการศึกษา 

  

 การศึกษาวิจยัในเรือง การพฒันาการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชน อาํเภอสันป่า

ตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ในครังนีมีวตัถุประสงคอ์ยู ่3 ขอ้ดว้ยกนัคือ  

1)เพือศึกษากระบวนการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุม 

2)  เพือนาํเสนอรูปแบบการจดัสวสัดิการของกองทุนสวสัดิการชุมชน 

3)  เพือหาแนวทางพฒันาการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนใหย้งัยนื 

เพือสรุปให้เห็นภาพของการบริหารจดัการ อนัจะนาํไปสู่การพฒันากองทุนสวสัดิการ

ชุมชนในอนาคต ผูว้ิจยัจึงขออภิปรายในภาพรวม ดงัต่อไปนี 

กองทุนสวสัดิการชุมชนถือกาํเนิดขึนมาเพือตอบสนองต่อความตอ้งการของระชาชนใน

ชุมชนเป็นอีกทางเลือกหนึงทีช่วยแกปั้ญหาความเหลือมลาํดา้นสวสัดิการสังคม โดยเฉพาะการให้

ความช่วยเหลือแก่ผูที้ไม่สามารถเขา้ถึงระบบสวสัดิการอย่างเป็นทางการของรัฐ โดยอาศยัทุนทา

สงัคมชุมชนเป็นพืนฐาน มีความรู้จกัคุน้เคยกนัอยา่งดีจนเกิดความไวเ้นือเชือใจกนัในชุมชน แมว้่า

การใช้ทุนทางสังคมในชุมชนเป็นกลไก ขับเคลือนระบบสวสัดิการชุมชนเพือช่วยเหลือผูที้ไม่

สามารถเขา้ถึงระบบสวสัดิการภาคบังคับของรัฐ แต่ภาครัฐควรมีบทบาทสําคัญในการจดัสรร 

สวสัดิการสงัคมโดยทวัไปและขยายระบบสวสัดิการแบบถว้นหน้าทีเขา้ถึงคนทุกกลุ่มในสังคมได้

ดงันันปฏิเสธไม่ไดว้่าทุนทางสังคมมีส่วนอย่างยิงในการทีจะยกระดบัประสิทธิภาพของกองทุน

สวสัดิการชุมชนใหดี้ขึน แต่ทุนทางสงัคมทีเขา้มาสู่กองทุนสวสัดิการชุมชนในปัจจุบนัยงัคงเป็นทุน

ทางสงัคมภาครัฐ และทุนภายในชุมชนเองทีเป็นกลไกในการทาํหนา้ทีขบัเคลือนกองทุนสวสัดิการ
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ชุมชน กองทุนสวสัดิการชุมชนยงัคงขาดการสนับสนุนจากทุนภายนอก เช่น ทุนธุรกิจ ทุน

ภาคเอกชน ทีจะทาํใหก้ารจดัสวสัดิการของกองทุนสวสัดิการชุมชนขยายตวัได ้

การบริหารจดัการกองทุน พบว่าเป็นไปอย่างเรียบง่าย ทงั 3 กองทุนสวสัดิการชุมชน มี

จุดอ่อนในเรืองของการจดัทาํระบบขอ้มลูสารสนเทศ และแหล่งเงินทุน โดยทงั 3 กองทุนสวสัดิการ

ชุมชนมีเงินเขา้สู่กองทุนจากสองทาง คือ จากการเก็บเงินจากสมาชิกและจากการอุดหนุนของ

ภาครัฐ ซึงแน่นอนว่าจุดอ่อนทังสองประการนีจะส่งผลต่อการบริหารงานของกองทุนแน่นอน 

เนืองจากการไม่ขยายตวัของเงินทุนหมุนเวียนในกองทุน เมือเทียบกบัสวสัดิการทีตอ้งจ่ายให้กบั

สมาชิกในอนาคตอาจเป็นไปไดว้่าสวสัดิการบางประเภทอาจตอ้งมีการปรับลดลง นอกจากนันแลว้

การไม่ขยายตวัของแหล่งเงินทุนหมุนเวียนยงัไปจาํกดักรอบในการขยายตวัของการจ่ายสวสัดิการ

อีกดว้ย  

การจัดสวสัดิการของกองทุนสวสัดิการชุมชน ทีเริมต้นแนวความคิดว่าจะเป็นการจัด

สวสัดิการเชิงพหุลกัษณ์ ผูว้ิจยัขออภิปรายว่า การจดัสวสัดิการชุมชนของกองทุนสวสัดิการชุมชนยงั

ไปไม่ถึงจุดทีเรียกว่าเป็นการจดัสวสัดิการเชิงพหุลกัษณ์เสียทีเดียว อาจอยู่ในขนัเริมตน้ของการจดั

สวสัดิการแบบพหุลกัษณ์ เพราะตามแนวคิดในการจดัสวสัดิการแบบพหุลกัษณ์นันหลายภาคส่วน

จะตอ้งมามีส่วนร่วมในการจดัสวสัดิการ ขยายขอบเขตการจดัสวสัดิการให้กวา้งและครอบคลุม 

หรือแมแ้ต่การยกระดบัการจดัสวสัดิการใหท้ดัเทียมกบัการจดัสวสัดิการภาครัฐ แต่เมือศึกษาลงไป

ในส่วนลึกแลว้พบว่า มีเพียงสองตวัแสดงในรูปแบบการจดัสวสัดิการแบบพหุลกัษณ์เท่านนัทีแสดง

บทบาท นั นคือ ภาครัฐและชุมชน จึงทาํให้การจัดสวสัดิการยงัคงจาํกัดอยู่ภายในกรอบของ

งบประมาณและระเบียบการทีจาํกดั หรืออาจกล่าวไดว้่ากองทุนสวสัดิการชุมชน จดัรูปแบบการจดั

สวสัดิการรูปแบบการจดัสวสัดิการจากฐานองคก์รการเงินชุมชน ตามที ชยัพร พิบูลศิริ (2549: 52-

60) สรุปไวใ้นงานวิจยัการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความสาํเร็จการจดัสวสัดิการสังคมขององค์กร

ชุมชน เนืองจากกองทุนสวสัดิการชุมชนในทีนีเกิดจากฐานเงินออมของชุมชน มีการนาํเงินออมของ

สมาชิกมาจดัสวสัดิการ หรือในรูปแบบทีคลา้ยคลึงกนัของ ประสิทธิ มีชา้ง (2552) ทีไดส้รุปไวใ้น

การศึกษาวิจยั ทางเลือกการจดัสวสัดิการสงัคมสาํหรับชุมชนโดยการสนบัสนุนขององคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล ว่า มีรูปแบบสวสัดิการสังคมแบบ 3 ส่วนหรือแบบพหุลกัษณ์ ทีบูรณาการระหว่างรัฐ 

ชุมชน และทอ้งถิน เนืองจากบางส่วนของงบประมาณในการจดัสวสัดิการชุมชนยงัคงไดรั้บการ

สนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อนัไดแ้ก่ กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยแ์ละ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินในทุกระยะ 

ดังนันแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน จากการศึกษาของทัง 3 กองทุน

สวสัดิการชุมชน จึงไดส้รุปออกมาเป็นแนวทางในการพฒันากองทุนสวสัดิการชุมชน ว่ากองทุน
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สวสัดิการชุมชนจะตอ้งปรับใชแ้นวคิด การจดัสวสัดิการเชิงพหุลกัษณ์ (Welfare Pluralism) ให้เป็น

รูปธรรม โดยบูรณาการทุนทางสังคมทงัภายในและภายนอกให้เขา้มามีส่วนร่วมกบักองทุนให้ได ้

เพือหาแนวทางในการเพิมเงินทุนหมุนเวียนและขยายรูปแบบของการจดัสวสัดิการใหค้รอบคลุมใน

ทุกมิติ ปลดเปลืองพนัธนาการจากระเบียบข้อบังคับในการหารายได้ และคน้หารูปแบบการจัด

สวสัดิการทีเหมาะสมและสอดรับกับวิถีชีวิต วฒันธรรมชุมชนทอ้งถินของตนเอง ตามแผนภาพ

ดา้นล่างนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5.5แนวทางในการพฒันากองทุนสวสัดิการชุมชน

แลกเปลียน 

การออม การร่วมทุน

ในชุมชน 

สวสัดิการชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจ เศรษฐกิจชุมชน 

ชุมชุนเขม้แข็ง สงัคมดี 

คนมีความสุข 
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ตารางที 5.5วิเคราะห์ SWOT ของแต่ละกองทุน 

 

กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยหุว่า กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบ้านกลาง กองทุนสวัสดิการชุชมตําบลนําบ่อหลวง 

จุดอ่อน 

- ลกัษณะกองทุนแบบปิด 

- ลกัษณะงานไปอยูที่ทอ้งถินเสียส่วนมาก 

จุดอ่อน 

- ระบบขอ้มูลสารสนเทศยงัขาดการพฒันา 

- บุคลากรในการบริหารส่วนมากเป็นผูสู้งอายุ ไม่

มีผูสื้บทอด 

จุดอ่อน 

- กองทุนตอ้งเลือกรูปแบบทีเหมาะสมกบัตนเอง 

ถา้จ่ายสวัสดิการแบบเน้นเอาหน้าอาจลม้เหลว 

จากกรณีการสมทบเงินอีก 50 บาท/ปี 

จุดแขง็ 

- การจดัทาํระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

- บุคลากรในชุมชนมีความรู้มาก เนืองจากเป็น

ขา้ราชการเกษียณ 

- ชุมชนและทอ้งถินมีความตระหนกัถึง

ความสาํคญัในระบบสวสัดิการ 

จุดแขง็ 

- ลกัษณะกองทุบแบบเปิด มีการขยายตวักวา้งขึน 

- ลักษณะการแบงการทาํงานระหว่างกองทุน

ระดับตาํบล และกองทุนระดับหมู่บ้าน ทาํให้

การทาํงานยดืหยุน่ขึน 

- ไม่ขอรับการสนบัสนุนงบจาก พม.และพอช. 

จุดแขง็ 

- สร้างแรงจูงใจในการเขา้เป็นสมาชิกกองทุนดว้ย 

สวสัดิการรูปแบบใหม่ เช่น การจ่ายทีมากกว่า

ดส้ยการสมทบรายปี 

- จดัสวสัดิการดว้ยทุนทางสังคมทีเขม้แขง็ 

โอกาส 

- ผสานความร่วมมือกบับริษัทเมืองไทยประกัน

ชีวิตในการจดัทาํศูนยข์อ้มูลสวสัดิการชุมชน 

- โอกาสในการเป็นศุนย์เรียนรู้ เนืองจากมีศูนย์

เรียนรู้มากในชุมชน 

โอกาส 

- สมาชิกขยายตวัมากขึนจากลกัษณะกองทุน 

- ประสานความร่วมมือกบัคลสัเตอร์อืนในชุมชน 

- ร่วมมือกบัธนาคารออมสันเพือผลักดนัให้เกิด

ระบบสวสัดิการในระบบธนาคารชุมชน 

โอกาส 

- การเกิดองค์ความรู้ให้จากองค์กรภาคประชา

สังคมทีเขา้มาในชุมชน 

- การขยายขอบเขตของการจ่ายสวสัดิการทีกวา้ง

ขึน 

อุปสรรค 

- ขาดการบูรณาการจากทุนภายนอก 

อุปสรรค 

- ขาดการบูรณาการจากทุนภายนอก 

อุปสรรค 

- ขาดการบูรณาการกบัทุนภายนอก 
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5.5 ข้อเสนอแนะ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะต่อกองทุนสวสัดิการชุมชน 

  1) กองทุนสวสัดิการชุมชนจะตอ้งมีการบูรณาการกบัทุนทางสงัคม ทุนการเงินอืน 

ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการยกระดบัสวสัดิการชุมชน 

  2) กองทุนสวสัดิการชุมชนตอ้งมีการจดัทาํแผนพฒันาในทุกมิติของการบริหาร

จดัการกองทุน เช่น แผนการเพิมเติมสมาชิก แผนในการจดัหารายได ้แผนในการพฒันาการจ่าย

สวสัดิการใหก้บัสมาชิก และแผนการเติบโตไปสู่องคก์รชุมชนรูปแบบอืนในอนาคต 

  3) ปลดพนัธนาการในเรืองของการหารายไดเ้ขา้กองทุนสวสัดิการชุมชน เพือขยาย

ฐานเงินทุนของกองทุนสวสัดิการชุมชนใหมี้ความกวา้งมากขึน 

  4) เสริมสร้างใหก้องทุนสวสัดิการชุมชนกลายเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ในเรือง

ของการออม การจดัสวสัดิการสงัคม 

  5) บูรณาการองคค์วามรู้ ความร่วมมือกบักองทุนสวสัดิการชุมชนอืนๆ ตลอดจน

การแลกเปลียนบุคลากร 

  6) เสริมสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ใหเ้ขา้มาบริหารงานกองทุน และสร้างระบบสารสนเทศ

ทีเป็นมาตรฐาน 

      ขอ้เสนอแนะต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

  1) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจะเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมเรืององค์ความรู้ 

ใหก้บักองทุนสวสัดิการชุมชนในทุกมิติ 

  2) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินควรเขา้มาช่วยเหลือกองทุนสวสัดิการชุมชนในการ

จดัเก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้กลายเป็นศูนยก์ลางข้อมูลและเพือความยงัยืนในการจดัเก็บข้อมูล

สารสนเทศ 

  3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินจะตอ้งเล่นบทบาทในการหนุนเสริม ไม่ใช่การทาํ

แทน เพือเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีการเรียนรู้และสามารถพฒันาตนเองไดใ้นระยะยาว 

  ขอ้เสนอแนะต่อผูก้าํหนดนโยบาย 

  1) รัฐควรมุ่งส่งเสริม ใหป้ระชาชนตระหนกัรู้ในความสาํคญัของระบบสวสัดิการ

สงัคมเพือดึงคนเขา้สู่ระบบสวสัดิการ 

  2) รัฐควรส่งเสริมใหอ้งค์กรชุมชน กลายเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ เพือเป็นแนวทางใน

การพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แข็ง 
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  3) กฎระเบียบ ทีรัฐมุ่งออกไปเพือบงัคบัใชก้บัองคก์รชุมชน ควรทีจะเปิดโอกาส

ใหอ้งคก์รชุมชนสามารถปรับปรุงแกไ้ข เพือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพบริบทของชุมชนของตนเอง 

  ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัในอนาคต 

  1) ควรมีการศึกษาแนวทางความเป็นไปไดใ้นการพฒันาดา้นการจดัสวสัดิการโดย

ชุมชน สู่การจดัสวสัดิการแบบบูรณาการ เพือหารูปแบบใหม่ในการจดัสวสัดิการชุมชน 

  2) ควรศึกษากองทุนสวสัดิการชุมชนทีจะเกิดขึนต่อมาภายหลงัรวมทงัระบบ ถึง

แนวคิดในการก่อตงั รูปแบบการจดัสวสัดิการ และการขายความรวมมือในชุมชน 

  3) ควรมีการศึกษาแนวทางความเป็นไปไดใ้นการยกระดบัดา้นความสามารถของ

กองทุนสวสัดิการ เช่น มาตรการการหารายได ้โดยไม่ขดัแยง้กบัวตัถุประสงคข์องกองทุนสวสัดิการ

ชุมชน 
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ข้อมูลทัวไปตาํบลบ้านกลาง 

ขอ้มลูทวัไปตาํบลบา้นกลางอาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ขอ้มลูทวัไป 

สภาพทวัไป และสภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม 

 1) สภาพทวัไป 

 (1) ทีตงั 

 องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง ตงัอยูเ่ลขที 1 หมู่ที 8 บา้นใหม่สามหลงั โดย

อยูห่่างจากอาํเภอสนัป่าตอง ไปทางทิศใต ้ประมาณ 12 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดงันี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั อบต.ยหุว่า 

ทิศใต ้ติดต่อกบั อบต.ท่าวงัพร้าว 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อบต.แม่ก๊า 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อบต.ทุ่งสะโตก 

(2)เนือที จาํนวนเนือที 10.45 ตารางกิโลเมตร จาํนวน 6,531.25 ไร่ 

(3)ภูมิประเทศ โดยทวัไปเป็นทีราบลุ่มส่วนใหญ่เป็นพืนทีทางการเกษตร 

(4)จาํนวนหมู่บา้น 5 หมู่บา้นจาํนวนหมู่บา้นในเขต อบต.ทงัหมดมีหมู่บา้น 5 หมู่บา้น 

ไดแ้ก่ 

หมู่ที 1 บา้นปวงสนุก(บางส่วน)  หมู่ที 5 บา้นท่ากาน 

หมู่ที 7 บา้นสนัห่าว   หมู่ที 8 บา้นใหม่สามหลงั 

หมู่ที 10 บา้นสนักอเก็ต 

(5)การปกครองทอ้งถินอืน ๆ ในตาํบล 

 จาํนวนเทศบาลตาํบล 1 แห่ง คือ เทศบาลตาํบลบา้นกลาง ประกอบดว้ย 6 หมู่บา้น 

(6)ประชากร 

ประชากรทงัสิน 3,930 คน แยกเป็นชาย 1,840 คน หญิง 2,090 คน มีความหนาแน่นเฉลีย

376 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

2)สภาพทางเศรษฐกิจ 

(1)อาชีพ 

ราษฎรส่วนใหญ่ มีอาชีพหลัก คือ การทาํนา ทาํสวน ปลูกพืชไร่ พืชสวนทีปลูกเป็น

ส่วนมากคือ ลาํไย นอกจากนีจะมีการเพาะปลูกพืชผกัสวนครัว เช่น กระเทียม ถวัเหลือง เป็นตน้

ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจา้ง และทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม ทีตงัอยูใ่นตาํบล 

 



132 

 

(2) หน่วยงานธุรกิจในเขต อบต. 

 ปัมนาํมนั 6 แห่ง   จาํหน่ายก๊าชหุงตม้ 6 แห่ง 

โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง  โรงสี 1 แห่ง 

(ขอ้มลูจากกองคลงั:งานจดัเก็บรายได)้ 

(3) กลุ่มอาชีพ 

มีการจดัตงักลุ่มแม่บา้นเกษตรกร และสตรีสหกรณ์บา้นสนักอเก็ต หมู่ที 10 ตาํบลบา้น

กลางเป็นประเภทร้านคา้ชุมชน จดัจาํหน่ายสินคา้ราคาถูก และสินคา้ทีไดจ้ากการแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้าน เช่น ข้าวแตน ขา้วเกรียบสมุนไพร เป็นตน้ นอกจากนียงัมีกลุ่ม 

เกษตรทาํนา กลุ่มเกษตรผูป้ลกูลาํไย กลุ่มเกษตรกรผูเ้ลียงสัตวแ์ละกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลียงผึง เป็นตน้ 

ชุมชนเขม้แข็ง มีการรวมกลุ่มของชุมชน 3 หมู่บา้น จดัทาํโรงนาํดืมเพือชุมชน จาํนวน 2 แห่ง 

3)สภาพสงัคม 

 (1)สภาพภูมิอากาศ 

 สภาพอากาศทวัไป ใกลเ้คียงกับพืนทีอืนๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ คือโดยเฉลียแลว้มี

อากาศเยน็สบายไม่ร้อนหรือหนาวจดั เกษตรกรสามารถทาํการเกษตร การเพาะปลกูไดทุ้กฤดูกาล 

 (2)การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง  ทีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น 5 แห่ง 

 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 แห่ง 

(3) สถาบนัและองคก์รศาสนา 

วดั 6 แห่ง    โบสถ ์1 แห่ง 

(4)สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 1 แห่ง 

(5)ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ศนูยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 1 แห่ง 

4) การบริการพืนฐาน 

 (1) คมนาคม 

ถนนลกูรัง 29 สาย  ถนนลาดยาง 31 สาย ถนนคอนกรีต 66 สาย 

(2) การโทรคมนาคม 

ตูโ้ทรศพัท์สาธารณะประจาํหมู่บ้านสัญญาณโทรศพัท์มือถือครอบคลุมทุกพืนที 5 

แห่ง 
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(3)จาํนวนครัวเรือนทีมีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. 1,195 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 

จาํนวนบา้นทีมีโทรศพัท ์673 หลงัคาเรือน 

(4) แหล่งนาํธรรมชาติ 

ลาํนาํ (แม่นาํขาน) 1 สาย  หนอง (หนองสะลาบ,หนองจนัทร์) 2 แห่ง 

(5) แหล่งนาํทีสร้างขึน 

ฝาย 1 แห่ง   บ่อนาํตืน 220 แห่ง 

บ่อโยก 5 แห่ง   ประปา 7 แห่ง 

ประวติัความเป็นมา 

 ตาํบลบา้นกลาง ในสมยัเจา้แควน้หรือเจา้นายทงัหลาย จะเดินทางไปในเมืองเชียงใหม่หรือ

จากเมืองเชียงใหม่ล่องไปทางทิศใต ้จะใชจุ้ดสามเสียว (ทุ่งเสียวในปัจจุบนั) ซึงเป็นเมืองหน้าด่าน

เวียงท่ากานเป็นจุดพกัแรม ก่อนเดินทางในวนัรุ่งขึน เพราะเป็นจุดกึงกลางระหว่างเมืองเชียงใหม่กบั

จอมทอง ในสมยัต่อมามีการเปลียนแปลงระบบการปกครองเป็นหมู่บ้าน ตาํบล ทุ่งเสียวเป็นจุด

กึงกลางจึงไดเ้ปลียนเป็น "ตาํบลยา้นกลาง" มีจาํนวนหมู่บา้นทงัสิน 11 หมู่บา้น 

การเดินทาง 

ตงัอยูห่่างจากทีว่าการอาํเภอ 12 กม. โดยใชท้างหลวงหมายเลข 108 ไปทางทิศใตถึ้งตลาด

ทุ่งเสียว เลียวขวาตรงป้อมตาํรวจ ผ่านเวียงท่ากาน ถึงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นสามหลงั เลียวขวา

ประมาณ 200 เมตร อยูฝั่ งขวามือของถนน 

ผลิตภณัฑ/์สินคา้ทีน่าสนใจ 

1) ขา้วแตนนาํลาํไย ผลิตภณัฑข์า้วแตนนาํลาํไย ทาํมาจากขา้วเหนียว รสชาติหวาน 

กรอบ อร่อย สะอาด ถกูหลกัอนามยั ไดรั้บมาตรฐาน อย. 

2) ลาํไยแหง้ ลาํไยอบแหง้ 

3) ไวนน์าํผงึ ทาํการฆ่าเชือดว้ยสารจากธรรมชาติ กรองผา่นเครืองกรอง บรรจุขวดที

ผา่นการฆ่าเชือแลว้ ติดฉลากออกจาํหน่าย 

สถานทีท่องเทียว 

4) เจดียต์น้กอกเป็นเจดียท์รงกลมทีช่วงฐานขยายออกไปอีกเพือสร้างเจดียแ์บบพม่า

ครอบทบัเมือประมาณ 50 ปีทีผา่นมา แต่ยงัสร้างไม่เสร็จ 

5) เวียงท่ากานมีลกัษณะเป็นเมืองรูปสีเหลียมผนืผา้ กวา้ง 500 เมตร ยาว 700 เมตร 

ปรากฏแนวคูเมือง 1 ชนั และมีกาํแพงดินลอ้มรอบ 2 ชนั ปัจจบันัเหลือสภาพแนวคคูนัดินใหเ้ห็น 3 

ดา้น ยกเวน้ดา้นใต ้ห่างจากลาํนาํปิง 3 กม. ทางดน้ตะวนัออกมีลาํนาํแม่ขานไหลผา่น นอกจากนียงัมี
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ลาํเหมืองสายเลก็ ๆ ชกันาํจากแม่ขานมาใช ้ซึงสนันิษฐานว่าเป็นระบบชลประทานทีสืบเนืองมา

ตงัแต่โบราณ 
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ข้อมูลทัวไปตาํบลนําบ่อหลวง 

 

สภาพทวัไปและขอ้มลูพืนฐานสาํคญัของทอ้งถิน 

1) สภาพทวัไป 

(1)ทีตงั 

ตาํบลนาํบ่อหลวง ตงัอยูท่างทิศตะวนัตกของอาํเภอสันป่าตอง อยู่ห่างจากอาํเภอสันป่า

ตองประมาณ  8 กิโลเมตร 

ทิศเหนือ          ติดต่อ ตาํบลนาํแพร่       อาํเภอหางดง       จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทิศใต ้             ติดต่อ ตาํบลยหุว่า        อาํเภอสนัป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทิศตะวนัออก    ติดต่อ ตาํบลสนักลาง      อาํเภอสนัป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ทิศตะวนัตก      ติดต่อ ตาํบลบา้นแม อาํเภอสนัป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

(2) เนือที 

ตาํบลนาํบ่อหลวง มีพืนทีประมาณ 17,116 ไร่ หรือประมาณ 27.3 ตารางกิโลเมตร 

(3) ภูมิประเทศ 

สภาพโดยทวัไปของตาํบลนาํบ่อหลวง เป็นทีราบเชิงเขา มีพืนทีเป็นภูเขา (เขตป่าสงวน) 

ประมาณ ร้อยละ 40 ของพืนทีทงัหมด ส่วนใหญ่เป็นพืนทีทาํการเกษตร 

(4) จาํนวนหมู่บา้น 11 หมู่บา้น 

หมู่ที 1 บา้นโรงววั   หมู่ที 2 บา้นนาํบ่อหลวง 

หมู่ที 3 บา้นแพะสนัใหม่   หมู่ที 4 บา้นจอมแจง้ 

หมู่ที 5 บา้นหนองหา้   หมู่ที 6 บา้นหนองไหว 

หมู่ที 7 บา้นหวัฝาย   หมู่ที 8 บา้นหว้ยโทง้ 

หมู่ที 9 บา้นตน้แกว้   หมู่ที 10 บา้นสนัเหนือ 

หมู่ที 11 บา้นหนองหวาย 

2)สภาพทางเศรษฐกิจ 

(1)อาชีพ 

ประชาชนในตาํบลนาํบ่อหลวง มีอาชีพหลกัด้านการเกษตรและรับจ้าง แต่ในปัจจุบัน

แนวโนม้จะเปลียนไปเป็นอาชีพดา้นการเกษตรเพิมขึนทงันีเนืองจากภาวะเศรษฐกิจตกตาํ เกิดการ

เลิกจา้งงานเพิมขึน ทาํใหอ้าชีพรับจา้งตอ้งเลิกไป และหันมาประกอบอาชีพการเกษตรหรือหันไป

รับจา้งควบคู่กนัไป 
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(2) หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

โรงแรม 1 แห่ง    ปัมนาํมนัและก๊าซ 7 แห่ง 

โรงงานอุตสาหกรรม 1  แห่ง  โรงสี 4  แห่ง 

สหกรณ์การเกษตร 1  แห่ง  สถาบนัการเงินชุมชน 1   แห่ง 

3) สภาพทางสงัคม 

(1)  การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา  1   แห่ง  โรงเรียนมธัยมศึกษา  1  แห่ง 

โรงเรียนอาชีวศึกษา – แห่ง  โรงเรียน–สถาบนัชนัสูง - แห่ง 

ทีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น / หอ้งสมุด  11  แห่ง 

ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียนประจาํตาํบล  1  แห่ง 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็ก่อนวยัเรียน  2  แห่ง 

(2) สถานทีทางศาสนา 

วดั / สาํนกัสงฆ ์10     แห่ง 

(3) สาธารณสุข 

โรงพยาบาลประจาํตาํบล / หมู่บา้น  2   แห่ง 

(4) ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 

สถานีตาํรวจ (ตูย้ามตาํรวจ)  1   แห่ง 

4)  การบริการพืนฐาน 

(1) การคมนาคม 

รถโดยสารประจาํทาง  2  สาย 

(2) การโทรคมนาคม 

ทีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข 1  แห่ง 

(3)การไฟฟ้า 

หมู่บา้นทีไฟฟ้าเขา้ถึง จาํนวน 11 หมู่บา้น 

ประชาชนทีใชไ้ฟฟ้า จาํนวน 11  หมู่บา้น 

(4) แหล่งนาํธรรมชาติ 

ลาํหว้ย จาํนวน  12  สาย   ลาํนาํ  จาํนวน  1  สาย 

(5) แหล่งนาํทีสร้างขึน 

ฝาย  จาํนวน  3  แห่ง   บ่อนาํตืน จาํนวน  25  แห่ง 

บ่อโยก จาํนวน  6  แห่ง 
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ประปาหมู่บา้น จาํนวน 10 แห่ง  บึง หนองนาํ จาํนวน 12 แห่ง 

อืนๆ (คลองชลประทาน) จาํนวน 3 แห่ง 
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ข้อมูลทัวไปตาํบลยุหว่า 

 

ขอ้มลูทวัไปขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่า 

1)สภาพทวัไป 

(1)ทีตงั องค์การบริหารส่วนตาํบลยุหว่า ตงัอยู่ที เลขที299 หมู่ที 9 บา้นตน้ผึง ตาํบลยุ

หว่า อยูบ่ริเวณกลางหนองสะเรียม ระยะทางห่างจากทีว่าการอาํเภอสนัป่าตองประมาณ 3 กิโลเมตร 

มีอาณาเขต ดงันี 

ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตาํบลสนักลาง และตาํบลนาํบ่อหลวง 

ทิศใต ้   ติดต่อ   ตาํบลบา้นกลาง 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อ   ตาํบลมะขามหลวง และตาํบลทุ่งตอ้ม 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อ  ตาํบลบา้นแม 

(2)ขนาดพืนที องคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่ามีพืนทีทงัหมด 18.96 ตารางกิโลเมตร 

(3)ลกัษณะภูมิประเทศ โดยทวัไปตาํบลยุหว่าเป็นพืนทีราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพืนทีทาํ

การเกษตร ไม่มีเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือภูเขา เป็นพืนทีราบทงัหมด 

(4)จาํนวนหมู่บา้น พืนทีเขตขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่า ประกอบดว้ยหมู่บา้น 

จาํนวน 14 หมู่บา้น 

(5)ทอ้งถินอืนในตาํบล (แสดงจาํนวนเทศบาลในตาํบล) 

 จาํนวนเทศบาล      1    แห่ง ไดแ้ก่เทศบาลตาํบลสนัป่าตอง 

(6)ประชากร องค์การบริหารส่วนตาํบลยุหว่า มีจาํนวนครัวเรือนและประชากร  ตาม

ขอ้มลูสาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อาํเภอสันป่าตอง ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2554 

รวมทงัสิน 3,780ครัวเรือนชาย4,929คนหญิง 5,395คนรวม 10,324 คนเฉลียความหนาแน่นของ

ประชากร  545 คน/ตารางกิโลเมตร 

2)สภาพทางเศรษฐกิจ 

(1)อาชีพ ราษฏรส่วนใหญ่ในตาํบลยหุว่า  มีอาชีพหลกัในดา้นการเกษตร  ไดแ้ก่  อาชีพ

เกษตรกรรม  ประกอบดว้ยการทาํนา  ทาํสวน ปลูกพืชไร่  อาชีพรอง คือ  การรับจา้งและคา้ขาย  

รายไดเ้ฉลียของครัวเรือน ครอบครัวละ 23,000-30,000  บาท/ปี 

(2)หน่วยธุรกิจการพาณิชยแ์ละบริการ ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่า 

(2.1)ปัมนาํมนัและแก๊ส   3 แห่ง 

(2.2)โรงงานอุตสาหกรรม  2แห่ง 

(2.3) ตลาดสด/ตลาดนดั   2 แห่ง 
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(3)สภาพทางสงัคมในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่า 

 (3.1)การศึกษา/สถานศึกษา 

(3.1.1) ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็/โรงเรียนอนุบาล1 แห่ง 

1)ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็/โรงเรียนอนุบาลองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ยหุว่า 

(3.1.2)  โรงเรียนประถมศึกษา   4 แห่ง  

    1)  โรงเรียนชุมชนกิวแลหลวง   

2)  โรงเรียนวดัอุเมง็ 

    3)  โรงเรียนสนัป่าตอง    

4)  โรงเรียนวดักู่คาํ 

(3.1.3)ศนูยก์ารเรียนชุมชนตาํบลยหุว่า (กศน อ.สนัป่าตอง)1 แห่ง 

1)  โรงเรียนปริยติัธรรม แผนกสามญั  1แห่ง 

2)  โรงเรียนสนัป่าตองศึกษา(วดัศรีปันเงิน)  1แห่ง 

(3.1.4)โรงเรียนมธัยมศึกษา    1แห่ง 

    1)  โรงเรียนสนัป่าตองวิทยาคม 

(3.1.5)ทีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น/หอ้งสมุดประชาชน14 แห่ง 

  (3.2)สถาบนัองคก์รทางศาสนา 

   (3.2.1)วดั/สาํนกัสงฆ ์  13 แห่ง   

    1)  วดัสนัป่าตอง    2)   วดับา้นกลาง 

    3)  วดักิวแลหลวง   4)   วดัอุเมง็    

    5)  วดัหนองปึง     6)   วดัศรีเกิด 

    7)  วดัมะกบัตอง    8)  วดัศรีปันเงิน  

   9)  วดักู่คาํ    10) วดัหนองพนัเงิน 

   11) วดัป่าเจริญธรรม    

   (3.2.2)มสัยดิ     1แห่ง 

  (3.2.3)สาธารณะสุข 

   (3.2.4)โรงพยาบาลของรัฐขนาด 120 เตียง 1 แห่ง 

   ไดแ้ก่   โรงพยาบาลสนัป่าตอง 

   (3.2.5)  สถานีอนามยัปประจาํตาํบล/หมู่บา้น 

    ไดแ้ก่ สถานีอนามยักิวแลหลวง 
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   (3.2.6)ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

    ไดแ้ก่ รัชนีเภสชั 

 (3.3)ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

   (3.3.1)ศนูย ์อปพร   1 แห่ง 

(4)การบริการพืนฐาน 

 (4.1) การคมนาคม ภายในตาํบลยหุว่าและภายในหมู่บา้นต่าง ๆ จะมีถนนลาดยางแอส

ฟัลทติ์กถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ ่คอนกรีตเสริมเหลก็และบางส่วนเป็นถนนลกูรังเชือมระหว่าง

หมู่บา้นทีอยูติ่ดกนั ทาํใหก้ารคมนาคมภายในตาํบล หรือระหว่างตาํบล และตาํบลกบัอาํเภอ ใน

พืนทีส่วนใหญ่ เป็นไปโดยสะดวก 

 (4.2)แหล่งนาํธรรมชาติ 

  (4.2.1)ลาํนาํ,ลาํหว้ย   2 สาย 

  (4.2.2)บึง,หนอง,และอืนๆ  2  แห่ง 

 (4.3)แหล่งนาํทีสร้างขึน 

  (4.3.1)ฝาย    4 แห่ง 

  (4.3.2)บ่อนาํตืน   2,500 แห่ง 

  (4.3.3)บ่อโยก    25 แห่ง 

  (4.3.4)ประปาหมู่บา้น   14 แห่ง 

  (4.3.5)คลองชลประทาน   1 แห่ง 

(5)ศกัยภาพตาํบล 

  (5.1)การรวมกลุ่มของประชาชน 

   (5.1.1)กลุ่มอาชีพ   44 กลุ่ม 

   (5.1.2)กลุ่มออมทรัพย ์   12 กลุ่ม 

  (5.2)จุดเด่นของพืนทีทีเอือต่อการพฒันาตาํบล 

  เป็นพืนทีราบทงัหมด ไม่มีเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีหนองนาํสาธารณะขนาดใหญ่

เหมาะสาํหรับการพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียว มีแหล่งผลิตศิลปหตัถกรรมแกะสลกัไมที้มีชือเสียง 

มีตลาดนดัชุมชนจนาดใหญ่ (กาดทุ่งฟ้าบด) ซึงเป็นทีรู้จกัของประชาชนทวัไปทงัในและนอกพืนที 

และมีกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร หลากหลายในพืนที เช่น กลุ่มเยบ็ผา้ กลุ่มจกัสาน กลุ่มเพาะเห็ด 

กลุ่มแกะสลกัไม ้เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้ให้ข้อมูลสําคญั 
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รายนามผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

 

รายนามผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในส่วนของคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

1)นายอินถา ถาวร  ประธานกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

2)นายคาราวาท อรุณศรี  รองประธานกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 3)นายพลอย จิกยอง  รองประธานกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 4)น.ส.รัตนา ยาวิละ  เลขานุการ 

 5)นางนุชรินทร์ปินตาไฟ เหรัญญิก 

 6)นางอมัพร มหาวรรณ เหรัญญิก 

 7)นายสนิท ศรีตาลเคียว ทีปรึกษากองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 8)นายอินตา สมเยท  ทีปรึกษากองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 9)นายประดิษฐ ทิปปะละ กรรมการ 

 10)นางลี คาํแล  กรรมการ 

 11)นายพิชยั ณะใจ  กรรมการ 

รายนามผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในส่วนของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลบา้นกลาง 

 1)นางศรีนวล มะโนปัญญา สมาชิกกองทุน 

 2)นางพชัรี ทาวงค ์ สมาชิกกองทุน 

 3)นางจนัทร์นวลจิกยอง สมาชิกกองทุน 

 4)นางรัตนา ใจแดง  สมาชิกกองทุน 

 5)นางละมยั เรือนสม สมาชิกกองทุน 

รายนามผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในส่วนเจา้หนา้ทีรัฐ 

 1)นายพลอย จิกยอง  ผูใ้หญ่บา้น ม.10 

 2)นายเลก็ กุมารต๊ะกุล สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 3).นายวชัรพงษ ์ ใจแดง  สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 4)นายเทียมทนั ปัญญา  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกลาง 

 5)นางอรวรรณ เชือเมืองพาน นกัพฒันาชุมชน 
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รายนามผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในส่วนของคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง 

 1)นายอินสอน   ไชยวงั  ประธานคณะกรรมการกองทุน 

2)นายเปรมชยั   อินเหลา  รองประธานกองทุน 

3)ร.ต.ต.อาจ  เมธารักษ ์ เลขานุการ 

4)นายมลู   หน่อตุ่น  เหรัญญิก 

5)นางอุ่นเรือน   ชืนรินทร์ กรรมการ 

6)นายประหยดั   ธรรมวงค ์ กรรมการ 

7)นางบุปผา   ยาวิลาศ  กรรมการ 

8)นายวิทยา  เมืองใจ  กรรมการ 

9)  นายธเนศร์  ญานอ้ย  กรรมการ 

10)นางลาวลัย ์  เป็งสุวรรณ กรรมการ 

รายนามผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในส่วนของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลนาํบ่อหลวง 

 1)นายผดั  ศรีดอนชยั 

 2)นายศกัดิกาจ  แกว้แดง 

 3)นายคาํปัน  สมศรี 

 4)นายสวสัดิ   สารอุย ี  

รายนามผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในส่วนเจา้หนา้ทีรัฐ 

 1)นายวิรัตน ์  อินต๊ะปา นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาํบ่อหลวง 
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รายนามผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในส่วนของคณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า 

1)นายนิเวช อาจหาญ  ประธานกรรมการ 

2)นายศุภชยั ไชยชนะ  รองประธานฯ 

3)นางจุรีย ์ ตนัวิระ   รองประธานฯ 

4)นายพงษศิ์ริ วิพุทธพงษ ์  เลขานุการ 

5)นางคาํปัน ศรีดอนชยั  ประชาสมัพนัธ ์

6)นางอุสาห์ กนัจินะ   ประชาสมัพนัธ ์

7)น.ส.อินทิรา ดวงแกว้   คณะกรรมการ 

8)นายสมพร ขนัทะ   คณะกรรมการ 

9)นายอมร แสนยอด  คณะกรรมการ 

10)นางอุไร อินต๊ะมะกอก  ผูช่้วยนายทะเบียน 

รายนามผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในส่วนของสมาชิกกองทุนสวสัดิการชุมชนตาํบลยหุว่า 

 1)นายธนภทัร แก่นดี   สมาชิกกองทุน 

 2)นายอรุณ เรืองยศ   สมาชิกกองทุน 

 3)นายอมร แสนยอด  สมาชิกกองทุน 

 4)นายถนดั สิงห์ดาํ   สมาชิกกองทุน 

รายนามผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในส่วนเจา้หนา้ทีรัฐ 

 1)นายวิรัตน ์ อินต๊ะปา  นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยหุว่า 

 2)นางบุศรา สมศรี   นกัพฒันาชุมชน 
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ประวัติผู้เขียน 

ชือชือสกุล นายธนานนัต ์กญัญาราช 

 

ประวตักิารศึกษา รัฐศาสตร์บณัฑิต  

 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 ปีทีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555   
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