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คำ นำ 

	 หนังสือ	 “สวัสดิการชุมชน”	 	 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน	 เล่มนี้
เป็นการรวบรวมกรณตีวัอย่างกองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลจ�านวน						8								กองทนุ	ทีผ่่าน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการพหุภาคี	อันประกอบด้วย	สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน	(องค์การมหาชน)		เครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับประเทศ		มูลนิธิบูรณะ 
ชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมกองทุน
สวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ		ศูนย์คุณธรรม	
(องค์การมหาชน)	 มูลนิธิมั่นพัฒนา	 และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์		
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 ว่ามผีลงานให้บรกิารสมาชกิดเีด่นในหลากหลายประเภท	
มากกว่าเรื่องเกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	แต่ยังรวมถึง	การดูแลเด็ก	เยาวชน	ครอบครัว	การ
สนับสนุนการศึกษา	 การส่งเสริมอาชีพ	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	 การแก้ปัญหาที่อยู่
อาศัย	ฯลฯ	อีกด้วย	ตามโครงการมอบรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน	:	ผู้สรรค์สร้าง
ความมั่นคงของมนุษย์	ตามปณิธานของ	ศาสตราจารย์	ดร.	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ที่ปรากฎ 
ในข้อเขียนเรื่อง	 “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดา 
ถึงเชิงตะกอน”	 ประจ�าปี	 2561	 ซึ่งกองทุนทั้ง	 8	 นี้จะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันป๋วย	 อึ๊งภากรณ์และองค์กรภาคี	 ในพิธีมอบรางวัล	
“ธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2561”	ในวันศุกร์ที่	9	มีนาคม	2561	ณ	บริเวณอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้	ธนาคารแห่งประเทศไทย
	 ผลงานของกองทุนท้ัง	 8	 ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผู้ได้รับ
ประโยชน์จากบริการเท่านั้น	 หากแต่ยังเป็นตัวอย่างของพลังชุมชน	 และทุนทาง
สังคมที่มีในสังคมไทย	เอื้ออาทรต่อกัน	ช่วยให้คนไทยมีความสุขยิ่งขึ้น	ประเทศไทย
น่าอยูม่ากขึน้					ทีส่�าคญัคอื						เป็นกลไกหนึง่ทีป้่องกนัไม่ให้ใครถูกทอดท้ิง						สามารถเสริม 
หรืออุดช่องว่างที่ระบบสวัสดิการของรัฐและ/หรือเอกชนไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง	
หรือทันเวลา	



	 ขอขอบคุณกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลทั้ง	 8	 องค์กรภาคีที่ร่วมจัดการ
ประกวดผลงานและร่วมเป็นเจ้าภาพมอบรางวัล	 และมูลนิธิมั่นพัฒนาที่สนับสนุน
การพิมพ์หนังสือเล่มนี้	 ให้เราได้เห็นน�้าใจ	 แนวคิด	 แนวทางการท�างานพึ่งตนเอง	
โดยไม่หวังรอความช่วยเหลือจากรัฐหรือภายนอกแต่ฝ่ายเดียว	 ท�าให้องค์กร
สวัสดิการชุมชนอื่นๆ	 นิสิตนักศึกษา	 นักวิชาการ	 นักพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน	
ผู้สนใจ	 รวมทั้งผู้ก�าหนดนโยบายระดับท้องถ่ินและระดับชาติได้เรียนรู้	 และได้
แนวทางพัฒนา/สร้างเสริมระบบสวัสดิการสังคมให้แก่คนในประเทศไทยต่อไป	 	
     
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติ  มงคลชัยอรัญญา
            คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์
         มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          กุมภาพันธ์ 2561



คำ นำ 

 “หนึ่งบาทไม่ขาดเพื่อน  การจัดสวัสดิการที่มากกว่าการออม   กองบุญ 
น�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน”	 ค�าส�าคัญต่างๆ	 ถ่ายทอดผ่านการพูดคุย	 เล่าเรื่อง	 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก	คณะกรรมการและภาคีเครือข่ายกองทุน
สวัสดิการชุมชน	 ปัจจุบันการด�าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลก้าวเข้าสู่ปีที่	 
14	นบัจากปี	2548	ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาและสมทบกองทนุ
สวสัดกิารชมุชนจากรฐับาล	โดยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	 
ในปี	2553	มีนโยบายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในสัดส่วน
การออมของสมาชิก	ไม่เกิน	365	บาท/ราย/ปี	เป็นการสมทบจากสามฝ่าย	(1:1:1)	
ได้แก่	 1)	 การออมจากสมาชิกในชุมชน	 2)	 สมทบจากรัฐบาลผ่านสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน	และ3)	 สมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ปัจจุบัน	 มีการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล	จ�านวน	5,944	กองทุน		จ�านวนสมาชิก	5,513,835	
ราย	
	 องค์กรสวัสดิการชุมชน	 เป็นองค์กรที่จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชน	
การปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน	จน
เกิดเป็นกระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนและรัฐให้การสนับสนุนบางส่วน	 ถือเป็น 
ทิศทางส�าคัญของไทย	 ที่จะท�าให้คนมีชีวิตมั่นคง	 พอเพียง	 ด�าเนินงานตามหลัก
บริหารจัดการที่ดี	 มีคุณธรรม	 สอดคล้องกับแนวคิดจากข้อเขียนของ	 ศาสตร์จารย์	 
ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	 เรื่อง	“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง : การครรภ์
มารดาถึงเชิงตะกอน”	 ทั้งนี้	 กองทุนสวัสดิการชุมชน	 ได้เสนอขอรับรางวัลองค์กร 
สวสัดกิารชมุชน					:						ผูส้รรค์สร้างความมัน่คงของมนุษย์							ตามแนวคดิของ	ศาสตราจารย์	 
ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดา
ถึงเชิงตะกอน”	ในปี	2561	เป็นปีที่	3	จากระดับจังหวัด	จ�านวน	102	กองทุน		ผ่าน
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองในระดับภาค	 สู่ระดับประเทศ	 และได้รับรางวัลฯ	
จ�านวน	8	กองทุน	8	ประเภทรางวัล		



	 ผลงานส�าคัญของกองทุนฯ	 ท่ีได้รับรางวัลความดีในครั้งนี้	 จึงเป็นการ
แสดงออกถึงความมุ่งมั่น	 ตั้งใจของกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ	 ในการร่วม
สืบสานปณิธานและความมุ่งหวังของศาสตร์จารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	 	“ให้อย่าง
มีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”	 ยังคงเป็นประโยคที่แสดงถึง	 ความเอื้ออาทรที่เกิด 
จากการแบ่งปันระหว่างกัน	 ความสุขจากการด�าเนินงาน	 ใจที่เปิดกว้างของสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชน	 เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความยั่งยืนให้แก่กองทุน
สวัสดิการชุมชน	สังคมและประเทศชาติต่อไป

            สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
    กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
          กุมภาพันธ์ 2561



คำ นำ 

	 การขับเคลื่อนชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	 คือ	 การวางรากฐานให้ชุมชนมี
ภูมิคุ้มกัน	ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	รวมถึงส่งเสริมการมีศักยภาพ 
ในการแก้ไขปัญหาและสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเอง	 หนึ่งในกลไก
ที่ส�าคัญอันหนึ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันคือ	 ระบบสวัสดิการชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า	
5,944	กองทุน	เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายสวัสดิการชุมชน		ดังนั้นการที่	สถาบันป๋วย	
อึ๊งภากรณ์	 พิจารณามอบรางวัลให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีผลงานโดดเด่น
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงของสมาชิกในชุมชน	 รวมถึงการ
พัฒนาระบบสวัสดิการใหม่	ๆ	การบริหารจัดการกองทุนตามระบบธรรมาภิบาลที่ดี	 
รวมถึงส่งเสริมการสร้างคุณค่าและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและสังคม		นับเป็น 
การยกย่อง	เชิดชู	องค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ	รวมถึง 
เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
	 มูลนิธิมั่นพัฒนา	 มีพันธกิจหลักที่ให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาชุมชนเชิง
พื้นที่	 ที่มีการผสมผสานและสร้างสมดุลให้กับท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม 
สิง่แวดล้อม					และวฒันธรรม							จงึมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีไ่ด้มโีอกาสให้การสนบัสนนุ 
โครงการมอบรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน	 :	 ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์	
ตามแนวคิดของ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทิน
แห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”	 เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์
ของ	 ศาสตราจารย์	 ดร.ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 ที่จะมุ่งหวังให้คนในสังคมมีปัจจัยพื้นฐาน	 
ได้รับสวัสดิการสังคมที่ท�าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี	มีชีวิตที่มั่นคง	พอเพียง	ทั้งในระดับ 
ครอบครัว	 ชุมชน	 ประเทศชาติ	 อีกทั้งยังเป็นการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้	



กระบวนการสร้างเสริมสังคมสวัสดิการ	 ที่จะมีการพัฒนาในรูปแบบที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น	 สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน	 และเหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละท้องถิ่น	 ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�าไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืนของชุมชนต่อไป	 พร้อมกันนี้	 มูลนิธิมั่นพัฒนาขอแสดงความยินดีกับทุก
องค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีได้รับรางวัลครั้งนี้	 และเป็นก�าลังใจให้กับทุก
กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ัวประเทศ	มา	ณ	โอกาสนี้

            มูลนิธิมั่นพัฒนา
              มีนาคม 2561



สารบัญ
 ค� น�          
 
 ครอบครัวอบอุ่น คุณภาพชีวิตดี ผู้สูงอายุมีคุณค่า น� พาสังคมน่าอยู ่  
          กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต� บลห้วยงู อ� เภอหันคา จำังหวัดชัยนาท

 ยุทธศาสตร์ 3 สายใยรัก : สร้างเสริมสุขำภาวะที่ดีคนทับพริก
          สวัสดิการชุมชนต� บลทับพริก อ� เภออรัญประเทศ จำังหวัดสระแก้ว   
 
 เด็กน�  ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนร่วมสร้าง เพื่อการเติบโตที่ดีมีคุณภาพ                     
          กองทุนสวัสดิการชุมชนต� บลบ้านเหล่า อ� เภอแม่ใจำ จำังหวัดพะเยา

 สวัสดิการชุมชนสู่ธุรกิจำเพื่อสังคม...
         เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ต� บลท่างาม 
          กองทุนสวัสดิการชุมชนต� บลท่างาม อ� เภออินทร์บุรี จำังหวัดสิงห์บุรี

 สวัสดิการสร้างความสุขำ ชุมชนอยู่อย่างญาติมิตร เกิดการพัฒนา
          อย่างยั่นยืน กองทุนสวัสดิการชุมชนต� บลออย อ� เภอปง จำังหวัดพะเยา  
 
 บริหารกองทุนอย่างมีธรรมาภิบาล : ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
          คลองทับจำันทร์ กองทุนสวัสดิการชุมชนต� บลคลองทับจำันทร์ 
          อ� เภออรัญประเทศ จำังหวัดสระแก้ว  

 เชื่อมโยงเครือขำ่ายอย่างมีศิลปะ ขำับเคลื่อนงานด้วยใจำมุ่งมั่น 
          พัฒนาอย่างต่อเนื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต� บลบางเลน 
          อ� เภอบางเลน จำังหวัดนครปฐม

 สืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย วิถีชุมชนต� บลหนองหงส์
          กองทุนสวัสดิการชุมชนต� บลหนองหงส์ อ� เภอทุ่งสง 
          จำังหวัดนครศรีธรรมราช
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ผลการพิจารณา รางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน 
: ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์

ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง 

จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน
ประจำปี 2561



ประเภทรางวัล กองทุนสวัสดิการชุมชน

1)	 ด้านการสร้างครอบครัวอบอุ่น	 การดูแลผู้สูงอายุ				
ให้มีคุณภาพชีวิต	และคุณค่าในสังคม

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบล
ห้วยงู		อ�าเภอหันคา	จังหวัดชัยนาท

2)	ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	การรักษา	ดูแล	
ป้องกัน		สุขภาวะของคนในชุมชน

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลทับพริก														
อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว

3)	ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและการศึกษา	
เพื่อการเติบโตเป็นคนดี	และมีคุณภาพ

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล
บ้านเหล่า		อ�าเภอแม่ใจ	จังหวัดพะเยา

4)	ด้านการพัฒนาการประกอบอาชีพพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจชุมชน	และการแก้ปัญหาหนี้สิน

กองทนุสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม																				
อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี

5)	ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
การอนุรักษ์พลังงาน	 การจัดการขยะการจัดการและ
ฟื้นฟูภัยพิบัติ

กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลออย	
อ�าเภอปง	จังหวัดพะเยา	

6)	ด้านการจัดการ/จัดสรรที่ดินท�ากิน	เพียงพอ
ต่อการด�ารงชีพ		การจัดการที่อยู่อาศัย
การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

ไม่มีกองทุนได้รับรางวัล

7)	ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาล

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�าบลคลองทับจันทร์	
อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว

8)	ด้านผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวม	
หลายมิติ	สามารถเชื่อมโยง/บูรณาการทรัพยากรจาก
หลากหลายแหล่งเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต�าบลบางเลน	อ�าเภอบางเลน	
จังหวัดนครปฐม

9)	ด้านการฟื้นฟูระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม	
การอยู่ร่วมกัน	การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกลุ่ม	
หนุนช่วยเพื่อนรวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงาน/ภาคี
เครือข่ายต่างๆ	เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน
และสังคม

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�าบลหนองหงส์		อ�าเภอทุ่งสง	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	
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	 สถานการณ์ภาพรวมประเทศไทยมีจ�านวนผู้สูงอายุที่มีอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	
จ�านวน	 10.5	 ล้านคน	 ทั้งนี้จากการคาดการณ์ประชากรในปี	 2574	 ประเทศไทย
จะมีประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไปจะเพิ่มสูงขึ้นถึง	19	ล้านคน	ของประชากรทั้งหมด	
ส่งผลให้ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์	 (Aged	 Society)	 การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรสู่สังคมสูงวัยเป็นปัญหาที่สังคมไทยต้องตระหนัก	 ที่วัย
แรงงานต้องรับภาระการเลี้ยงดูกลุ่มประชากรผู้สูงอายุและเด็กมากขึ้นเรื่อยๆ	 จาก
ที่เคยเป็นประชากรเยาว์วัยในอดีต	 ได้กลายเป็นประชากรสูงอายุในปัจจุบัน	 และ
ก�าลังจะสูงวัยยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต	
	 ขณะเดียวกันพื้นที่เทศบาลต�าบลห้วยงู	 ก็ได้เผชิญสถานการณ์กับปัญหา
ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงเป็นเหตุส�าคัญท่ีท�าให้ชุมชนได้ลุกขึ้นมาจัดการเพื่อ
วางแผนยกระดับการท�างานเตรียมความพร้อมต่อการจัดการปัญหาของชุมชน	
โดยที่นี้ได้ใช้	 “กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู”	 เป็นกลไกส�าคัญใน
การขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหาและเชื่อมโยงขบวนผู้คนในพื้นที่ต�าบลของตนเอง

 “ครอบครัวอบอุ่น คุณภาพชีวิตดี
ผู้สูงอายุมีคุณค่า นำพาสังคมน่าอยู่”
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลห้วยงู
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
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	 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู	 ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลต�าบล
ห้วยงู					อ�าเภอหันคา	จังหวัดชัยนาท		มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ		32.78		ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ	 20,487	 ไร่	 มีประชากรจ�านวน	 7,745	 คน	 1,845	 หลังคาเรือน		
ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 และเป็นลูกจ้างในกิจการโรงสี
ข้าว	โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	โรงงานท�ารองเท้า		ค้าปลีกค่าส่ง		และ
อุตสาหกรรมในครัวเรือน		มีกลุ่มอาชีพท�าซอ		ท�าพริกแกง	ขนม	ไม้แขวนเสื้อ	ปุ๋ย
ชีวภาพ	และไร่นาสวนผสม	ฯลฯ	

การสื่อสารสร้างความเข้าใจ จุดประกายจัดตั้ง
“กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู”
	 จดุเริม่ต้นของกองทุนสวสัดกิารชมุชนเทศบาลต�าบลห้วยง	ู					ได้รบัค�าแนะน�า 
จากทีมคณะท�างานกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชัยนาท	 โดยแกนน�าส�าคัญคือ	
นายปรีดา		เกิดพร้อม	(เสียชีวิตแล้ว)	และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นความส�าคัญต่อ
เรื่องนี้	จึงมีการประชุมปรึกษาหารือกับผู้น�าชุมชน	11	หมู่บ้าน	ถึงสาระส�าคัญการ 
จัดตัง้กองทนุสวสัดกิารชมุชนและประโยชน์ทีป่ระชาชนในต�าบลห้วยงูจะได้รับ	จึงมี 
มติเห็นควรด�าเนินการ	 ในวันที่	 7	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2554	 โดยมีคณะกรรมการ	
จ�านวน	42	คน	ประกอบด้วยผู้บริหารและสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ผู้น�าท้องที่	 ประธานชมรมผู้สูงอายุ	 ที่ปรึกษาเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพ	และปลัดเทศบาลต�าบล
	 ช่วงแรกการสือ่สารประชาสมัพนัธ์และรบัสมคัรสมาชกิ	ได้เน้น	กลุม่เป้าหมาย 
ผูส้งูอายทุีไ่ด้รบัเบีย้ยงัชพี     เ	ปิดรับสมัครครั้งแรก	ในวันที่					1					กันยายน								พ.ศ.	2554							 
ครัง้นัน้มผีูส้นใจสมคัรเข้าร่วมเป็นสมาชิก	จ�านวน	384		คน	จากนัน้							“กองทนุสวสัดกิาร 
ชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู”	 ท่ีเน้นให้สมาชิกและชุมชนเป็นเจ้าของมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอนส�าคัญในการจัดการสวัสดิการ	 การประชุมสามัญปีละ	 2	 ครั้ง	 ต้องมี
กระบวนการระดมความคิดเห็น	 และความต้องการของสมาชิก	 เพื่อน�ามาสู่การจัด
สวัดิการที่สอดคล้องเหมาะสม	 ประกอบกับท้องถิ่นได้จัดท�าแผนพัฒนาและบรรจุ
เข้าแผนประมาณสมทบมากว่า		5	ปี	
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	 โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนสวสัดกิารชมุชนครอบคลมุทัง้					11						หมูบ้่าน	 
โดยมีประธานชมรมผู ้สูงอายุทุกหมู ่บ้านเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
สวัสดิการชุมชน	 	 มีสมาชิกกองทุนจากหลากหลายกลุ่ม	 มีจ�านวน	 1,148	 คน		
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) ประกอบด้วย		
	 	 -	เด็กและเยาวชน			328	คน			 คิดเป็นร้อยละ	28.40		
	 	 -	บุคคลทั่วไป								421	คน			 คิดเป็นร้อยละ	36.10
	 	 -	ผู้สูงอายุ												358	คน			 คิดเป็นร้อยละ	31.20
	 	 -	ผู้ด้อยโอกาส								22	คน			 คิดเป็นร้อยละ		2.40
	 	 -	พระภิกษุ														2	คน			 คิดเป็นร้อยละ		0.17
	 	 -	ผู้พิการ															17	คน			 คิดเป็นร้อยละ		1.73

การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู
	 (1)			สมาชิกที่จ่ายเงินสมทบกองทุนจะมีผลคุ้มครองเมื่อสมทบเงินครบ	180	 
วัน		มีผลคุ้มครอง	1	ปี	ต่อ	ปี		นับตั้งแต่วันส่งเงินเข้ากองทุน		ถ้าไม่ส่งหรือขาดส่ง
จะไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆ	
	 (2)	กรณีสมาชิกเสียชีวิต	ทายาท/ผู้จัดการศพจะได้รับเงินสวัสดิการค่าท�า
ศพ	ดังนี้
	 	 2.1		อายุแรกเกิด	ถึง	อายุ		60	ปี		  
	 	 						จ่ายค่าท�าศพ	จ�านวน		6,000	บาท	/	คน	/	ปี
	 	 2.2		อายุ	61	ปี		 ถึง	อายุ		70	ปี		
	 	 						จ่ายค่าท�าศพ	จ�านวน	5,000	บาท	/	คน	/	ปี
	 	 2.3		อายุ	71	ปี	ขึ้นไป		 	
	 	 						จ่ายค่าท�าศพ	จ�านวน	4,000	บาท	/	คน	/	ปี
	 	 2.4		กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรับเงินค่าท�าศพ
	 	 						อีกหนึ่งเท่าตามเกณฑ์อายุ
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	 (3)		กรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลได้รับเงินค่าพักค้างคืน	500	บาท	ปีละ	
2	ครั้ง		(ให้ยื่นใบรับรองแพทย์ภายใน		60	วัน)
	 (4	)	กรณีคลอดบุตร	
	 	 4.1	กรณีขวัญถุงเด็กแรกเกิด		500		บาท	/	คน	/	ปี
	 	 4.2	กรณีแม่ได้รับเงิน	1,000	บาท/ปี
	 	 4.3	กรณีพ่อได้รับเงิน		500		บาท/ปี
	 	 4.4	กรณีแม่เด็กให้ค่าพักค้างคืนโรงพยาบาล	ตาม	ข้อ	3
	 (5)	การด�ารงเป็นสมาชิกครบ	3	ปี	ได้รับเงินเพิ่ม		2,000		บาท	ครบ		6		ปี	
ได้รับเงินเพิ่ม	3,000		บาท
	 (6)	ทุนการศึกษา	
	 	 นักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล	 3	 ขวบ	
ถึงปริญญาตรี	ได้รับทุนการศึกษา	ปีละ	500		บาท	สมัครครบ	1	ปี	รับทุนละ	800	
บาท
	 	 ทุนแห่งความส�าเร็จของนักเรียนผู้สูงอายุในโรงเรียนสร้างสุขผู้สูง
อายุที่เป็นสมาชิก	ทุนละ	500	บาท
	 (7)	สวัสดิการด้านสาธารณะประโยชน์อื่นๆ	ตามมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการ
	 กรณีกองทุนมีผลก�าไรให้สามารถเบิกจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการได้ไม่เกิน		
30%		และส่วนทีเ่หลอืเป็นทนุส�ารองทัง้หมด		โดยการใช้จ่ายให้ค�านงึถงึความประหยดั
จ�าเป็นและความมั่นคงของกองทุนเป็นที่ตั้ง
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บริษัททั่วไปหวังผลก�าไรเป็นเงิน  
แต่บริษัทสร้างสุขต�าบลห้วยงูหวังผล คือ “ความสุข” 
	 เทศบาลต�าบลห้วยงู	 จากประชากรจ�านวน	 7,745	 คน	 มีประชากร	ผู้สูง
อายุท้ังหมด 1,250 คน และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ	 ดังนั้นการมีสัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นท�าให้เห็นว่าต้องมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	ที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ	 ที่ก�าลังจะมาถึงเพราะผู้สูงอายุถือเป็น 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคต่างๆ	 ในเวลาเดียวกัน	 หากประชาชน	 ชุมชน
ไม่ได้มีการวางแผนและเตรียมตัวจะท�าให้มีปัญหาความรุนแรงเพิ่มขึ้น	
	 ความท้าทายดังกล่าวแกนน�าและสมาชิกกองทุนฯ	 มีความเห็นร่วมกัน
ว่า	 “ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มากกว่าการบริหารจัดการที่เน้นสวัสดิการโดยใช้
เงนิเป็นทีต่ัง้”	 สวสัดกิารทีผู่ส้งูอายไุด้รบัจากหน่วยงานรฐัจากเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายนุั้น	
พบว่าไม่พียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการด�ารงชีพ	 กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู	 	 จึงให้ความส�าคัญต่อเรื่องนี้เพื่อวางแผนงานการดูแลผู้
สูงอายุใน	ปี	 2560	 โดยมีรูปแบบ	บริษัทสร้างสุขต�าบลห้วยงู	 ขึ้นมาที่มีการเชื่อม
โยงสานพลังสร้างสุขร่วมกัน	 9	 เครือข่าย	 ได้แก่	 1)	 กองทุนสวัสดิการชุมชน	 2)	
กองทุนสุขภาพ	3)	วัด	4	วัดต�าบลห้วยงู	4)	เทศบาลต�าบล	5)	อสม.	6)	ชมรมผู้สูงอายุ	 
7)	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	8)	โรงเรียน	5	โรงเรียนต�าบลห้วยงู	9)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพประจ�าต�าบล	 	 เป็นกลไกขับเคลื่อนมาดูแลผู้สูงอายุต�าบลห้วยงู	 สร้างความ
ส�าเร็จในการเชื่อมแผน	เชื่อมระบบ	เชื่อมงบ	เชื่อมคน	โดยมีการประชุมร่วมกัน	ทุก
วันที่	 7	 ของทุกเดือน	 และเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นๆ	 เช่น	 สภาองค์กรชุมชนต�าบล	
สถานีต�ารวจ	 ฯลฯ	 	 เข้ามามีส่วนร่วมในจัดท�าแผนงานแบบบูรณาการเครือข่ายใน
ต�าบล	 และภายนอก	 การขับเคลื่อนดูแลผู้สูงอายุตามกรอบแนวคิด	 “ครอบครัว
อบอุ่น คุณภาพชีวิตดี ผู้สูงอายุมีคุณค่า น�าพาสังคมน่าอยู่”   
	 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงูได้ประเมินสถานการณ์ชุมชน
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งเป็นไปตามกระแสสังคมและพัฒนาไม่หยุดยั้ง	
ทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และเทคโนโลยี	 ครอบครัว
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมของประเทศ
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และของโลก	 ก็มีการสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของความเปราะบางของ
ครอบครัว	 ได้แก่	 การหย่าร้าง	 หรือปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดกับครอบครัว	 เช่น	 ความ
รุนแรงในครอบครัว	 การทอดทิ้งบุตร/ผู้สูงอายุ	 หรือปัญหาพฤติกรรมของสมาชิก
ในครอบครัว	เป็นต้น	การเปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในพื้นที่ต�าบล
ห้วยงูด้วยความเป็นห่วงกับสถานการณ์นี้	จึงมีกระบวนการการส�ารวจข้อมูลเพื่อให้
รู้ถึง	 “ระดับความทุกข์ในครอบครัว”	 และจ�าแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อวางแผน
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด	 น�ามาสู่การหนุนพลังสายใยรักครอบครัว	 ใน
ครอบครัวข้ามรุ่น	จ�านวน	65	ครอบครัว	และหนุนเสริมครอบครัว	330	ครอบครัว	
รวมทั้งการวางแผนในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นกับครอบครัว	
พร้อมกับส่งเสริมและผลักดันเพื่อให้ครอบครัวมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึง
ประสงค์	โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ	เพื่อให้ครอบครัวในต�าบลห้วยงูเป็นครอบครัว
ที่เข้มแข็ง	มีความอบอุ่น	มีความสุข	และมีดุลยภาพในครอบครัว
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สร้างแผนชัดเจน มีระบบข้อมูลเป็นเครื่องมือ ปฏิบัติการร่วมอย่างมีพลัง  
	 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู	 ก�าหนดวัน
ด�าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน	 มีการประสานงานหุ้นส่วนสร้างสุขประชาชนต�าบลห้วยงู	
ได้แก่	 ประธานคณะกรรมการเครือข่าย	 9	 เครือข่าย	 องค์กรต่างๆ	 ในชุมชน	 ผู้น�า
ท้องที่	ท้องถิ่น	สิ่งส�าคัญคือ	การปฏิบัติตามแผน	และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ให้เกิดกิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นเครื่องมือส�าคัญในการด�าเนินการ	ดังนี้
	 1.	 เวทีครอบครัวข้ามรุ่น	 สร้างความอบอุ่นในครอบครัว	 โดยมีแกนน�า	
อาสาสมัครดูแลผู้สูงวัยวัยใส	 (อผส.วัยใส)	 	 โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนร่วมกับ	
พมจ.	อบรมการดูแลผู้สูงอายุ	ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้าน	
มีอาสาสมัครผู้สูงอายุคอยเป็นพี่เลี้ยง	 	 สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
และผู้สูงอายุในครอบครัว		
	 2.	การสร้างพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากนักจัดการ
สุขภาพรูปแบบโครงสร้างการจัดการสุขภาพทั้ง	5	กลุ่มวัย	ได้แก่		วัยแรกเกิด	หญิง
ตั้งครรภ์		วัยท�างาน	วัยผู้สูงอายุ		ผู้พึ่งพิง
	 3.		บริษัทสร้างสุขเทศบาลต�าบลห้วยงู	และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ
ยาว	Long	Term	Care	Center	 	 (LTCC)	 	กลไกการขับเคลื่อน	ได้แก่	 เครือข่าย	
Family	Community	Center	(FCC)	และหุ้นส่วน	9	เครือข่าย	โครงสร้างบริษัท
สร้างสุขต�าบลห้วยงู			
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หลัก 3 ธรรม  แนวปฏิบัติเกิดคุณค่า  สร้างผลงานรูปธรรมสู่สาธารณะ
	 จากการด�าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู	 ตาม
หลัก	3	ธรรม	เป็นแนวทางส�าคัญร่วมกัน	1)		“สัจจะธรรม” 	วงจรชีวิตที่เป็นจริง	คือ	
เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	2)			 “ธรรมชาติประชาชนต�าบลห้วยงู”		บริหารจัดการตามความเป็น
อยู่บริบทของพื้นที่		และ	3)	“ธรรมมาภิบาล”	6	ประการ	นิติธรรม	คุณธรรม	โปร่งใส	
มีส่วนร่วม	 รับผิดชอบ	มีความคุ้มค่า	 โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่	 สามารถด�าเนิน
งานตามหน้าที่ได้อย่างเกิดผลส�าเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบล
ห้วยงู	 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ	 	 ตลอดจนสมาชิกและกลุ่มเป้าหมาย 
ให้ความส�าคัญกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู	 เป็นกิจกรรมที่สร้าง
คุณค่ามากกว่าการสมทบเงินกองทุนสวัสดิการท�าให้เกิดรูปธรรมส�าคัญ	ดังนี้	
	 1.	 สมาชิกทุกช่วงวัยได้รับสวัสดิการที่ครอบคลุมในแต่ละประเภทฯ	 และ
สมาชิกของกองทุน	 กลุ่มครอบครัว	 ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
	 2.	 การท�างานเชื่อมโยงที่ดีระหว่างหมู่บ้านในต�าบล	 ทั้งบ้าน	 วัด	 โรงเรียน	
อนามัย	 และองค์กรชุมชน	 บูรณาการร่วมโดยใช้กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ต�าบลห้วยงูเป็นกลไกในการบูรณาการท�างาน	
	 3.	เกิดการมีส่วนร่วมและสามารถรวบรวมสมาชิกได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	
ท้องที่	 และท้องถิ่นให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง	 โดยมีคณะกรรมการและเครือ
ข่ายสามารถหนุนเสริมและสร้างความเข้มแข็งและสามัคคีกันในการบริหารกองทุน
และจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับเครือข่าย
	 4.	เกิดศูนย์บริวารในชุมชน	11	ศูนย์		เครือข่าย	อผส.ต�าบลห้วยงู	มีความ
เข้มแข็ง	และแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล
	 5.	 บ้านคืนสุขผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต�าบลห้วยงู	 และบ้านทุนสร้างสุขผู้
สูงอายุต�าบลห้วยงู	โดยการซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวผู้สูงอายุและผู้ยากไร้
	 6.	 ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวข้ามรุ่นอบอุ่นสร้างมาตราการครอบครัว
อบอุ่น	 12	 ประการ	 เช่น	 มีสัมมาชีพรายได้ต่อการด�ารงชีพ	 ไม่มีความรุนแรงใน
ครอบครัว	 บ้านมั่นคงแข็งแรง	 สมาชิกครอบครัวอยู่ร่วมกันครบ	 3	 วัย	 หากมีเด็ก
ปฐมวัย	มีกิจกรรมเล่านิทาน	ฯลฯ
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	 7.	 เกิดผลงานท่ีเป็นรูปธรรมตามแผนงานประชาชนทั่วไปให้การยอมรับ	
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในต�าบลห้วยงู	 	 น�าไปสู่การบูรณาการ
ทุกเครือข่ายในต�าบล	 และเครือข่ายภายนอกชุมชน	 	 ท�าให้ได้รับรางวัล	 	 ได้แก่	 
1)	 เป็นต�าบลต้นแบบระดับประเทศไทยในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างองค์กร	
และความเชื่อมโยงในรูปแบบบริษัทสร้างสุขต�าบลห้วยงู	โดยมี	นพ.วชิระ	เพ็งจันทร์	
อธิบดีกรมอนามัย		และนายจรินทร์	จักกะพาก	อธิบดีกรมส่งเสริมฯ	เป็นประธานฯ	
ในการมอบฯ	 2)	 เป็นต�าบลต้นแบบด้านจัดสวัสดิการระดับประเทศ	 ความส�าเร็จ
ด้านการสร้างความมั่นคงด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
	 นอกจากนี้การด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมได้สร้างหลักประกันความมั่นคง
ด้านสุขภาพ	และในด้านอื่นๆกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ	โดยมีกระบวนการฟื้นฟู	ตรวจ
ประเมินสุขภาพ	จัดสวัสดิการฯ	ท�าให้เกิดผลรูปธรรมต่าง	ๆ	ดังนี้
	 1.	กิจกรรมการจัดบริการดูแลที่บ้าน	
	 2.	การออกแบบเสริมหนุนพลังสายใยรักครอบครัวในครอบครัว
ข้ามรุ่น	จ�านวน	65	ครอบครัว	หนุนเสริมครอบครัว	330	ครอบครัวในชุมชน
	 3.	ครอบครัวผู้สูงอายุ		63	ครอบครัว	ได้รับการดูแลต่อเนื่องแบบคุณภาพ	
ครอบครัวผู้สูงอายุฟื้นฟูตัวเองได้	22	ครอบครัว		
	 4.	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการมอบบ้านคืนสุข	จ�านวน	22	บ้าน	เป็น
แห่งแรกในประเทศไทย	
	 5.	สร้างคุณค่าทางสังคม	ร่วมกับทางโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุต�าบลห้วยงู	
ประจ�าปี	2560	โดยนักเรียนผู้สูงวัยที่เป็นสมาชิกท่านละ	500	บาท	จ�านวน	60	คน	
เป็นเงินจ�านวน	30,000	บาท
	 6.	 ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุมีอาชีพเสริมรายได้จากการท�าดอกไม้จันทน์	
พวงหรีด	ของช�าร่วย	น�้ายาล้างจาน	น�้ายาปรับผ้านุ่ม	
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แนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต 
	 1.กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู	 มีแนวทางการขับเคลื่อน
และยกระดับการท�างานเพื่อให้ชุมชนมีการด�าเนินการ	ดังต่อไปนี้	
	 2.การจัดท�าแผนพัฒนาเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติ	 เศรษฐกิจ	 สังคม	
สภาพแวดล้อม	สุขภาพ	หนุนเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
	 3.การขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายสานพลังภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อ
การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนไปสู่การสร้างสวัสดิการทางสังคม
	 4.การสนับสนุนผลิตอุปกรณ์ฟื้นฟูสุขภาพ	อาทิเช่น	ลูกโป่งแป้ง	เชือกลอก	
ถุงทราย	วงล้อหมุนไหล่	ก้นขวดนวดฝ่าเท้า
	 5.การสนับสนุนสวัสดิการชุมชน	และผู้สูงอายุ	อาทิเช่น	การเยี่ยมบ้าน	การ
ตรวจสุขภาพ	 การมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค	 การปรับสภาพแวดล้อมปรับปรุง
บ้านให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัย
	 6.สนับสนุนเสริมสร้าง	 “ครอบครัวข้ามรุ่นอบอุ่นมั่นคง”	 สร้างมาตรการ
ครอบครัวอบอุ่น		12		ประการ		

บทสรุป
	 ในภาพรวมจะเห็นได้ว่าพื้นที่เทศบาลต�าบลห้วยงูมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมทั้งด้านโครงสร้างของประชากรและสังคม	 ซ่ึงดูได้จากการเปลี่ยนแปลง
จากลักษณะครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น	 การสร้างครอบครัวลด
น้อยลง	หรือครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีก
รูปแบบหนึ่ง	 สัมพันธภาพในครอบครัวที่เปลี่ยนไป	 และครอบครัวในปัจจุบันมีรูป
แบบที่หลากหลายมากขึ้น	 ทั้งครอบครัวสามวัยลดลง	 การใช้	 “กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน” จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ได้สร้างการเรียนรู้และจัดกระบวนการ	 กิจกรรม
ต่างๆ	ที่ท�าเกิดความตระหนักและความเข้าใจทั้งปัญหาและทางออกร่วมกัน	จนน�า 
ไปสูก่ารวางแผนขบัเคลือ่น								สร้างภมูคิุม้กนั	การปรบัตวั	และการส่งเสริมให้ครอบครัว	 
ชุมชนเป็นครอบครัวชุมชนท่ีมีความเข้มแข็ง	 ซึ่งหมายถึงตามแนวคิดของกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู	 “ครอบครัวอบอุ่น คุณภาพชีวิตดี ผู้สูง
อายุมีคุณค่า น�าพาสังคมน่าอยู่”  
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	 แม้ว่าที่ผ่านมากว่าจะชักชวนชาวบ้านและชุมชนมาร่วมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนได้ไม่ใช่เรื่องง่าย	 เพราะชาวบ้านขาดความเข้าใจ	 ต่อการสร้างสวัสดิการโดย
ชุมชน	 แต่วันน้ีถือได้ว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู	 ได้พิสูจน์ให้
เห็นแล้วว่า	นอกจากกองทุนสวัสดิการชุมชนจะเป็นกองทุนจะได้รับผลประโยชน์
ในเรื่อง	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ยังมีการจัดสวัสดิการดูแลชุมชนในทุกด้าน	ยกระดับการ
ท�างานเพื่อไปหนุนเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุ	 ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง	 ผู้ยากไร้	 ผู้ด้อย
โอกาส	จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ	ที่ส�าคัญยังมีสภาองค์กร
ชุมชน	 ที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆในต�าบล	 โดยมี	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่
บ้าน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รพสต.	และหน่วยงานภาคีความร่วมมือ	เพื่อเป็น
หลักประกันความเชื่อมั่นให้แก่ชาวบ้านในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	 ในชุมชน	
โดยมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นเครื่องมือการรวมกลุ่มที่ท�าให้คนในชุมชนช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน	 และได้รับประโยชน์ร่วมกัน	 อันเป็นปัจจัยส�าคัญของการเกิด
ชุมชนเข้มแข็ง

      ชื่อผู้ประสานติดต่อพื้นที่ : 
	 	 	 นางสาวอรวรรณ	เศรษฐพงษ์	
	 	 	 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู
	 	 	 โทร.	056	407	241	โทรสาร	056	407	241		
	 	 	 โทรศัพท์มือถือ	089	200	1827

ข้อมูลอ้างอิง 
	 1.	 ไฟล์น�าเสนอและเอกสารสมัครโครงการมอบรางวัลความดีฯ	 กองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลห้วยงู	 อ�าเภอหันคา	 จังหวัดชัยนาท	 	 ประเภทที่	 1	 ด้าน
การสร้างครอบครัวอบอุ่น	การดูแลผู้สูงอายุ	ให้มีคุณภาพชีวิต	และคุณค่าในสังคม
	 2.	อรรวรรณ	เศรษฐพงษ์.	สัมภาษณ์	3	กุมภาพันธ์	2561

.
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สุดแดนสยามบูรพา 
แนวกั้นเขตชายแดนกัมพูชา
	 ทับพริก	 เป็นต�าบลในอ�าเภอ
อรัญประเทศ	 	 จังหวัดสระแก้ว	 มีพื้นที่ 
รวมทั้งหมด	 43,100	 ไร่	 	 แบ่งเขตการ 
ปกครองออกเป็น	 7	 หมู่บ้าน	 1,088	 
หลังคาเรือน	 มีประชากรทั้งสิ้น	 3,795	 
คน	 พื้นที่ส่วนใหญ่ของต�าบล	 เป็นพื้นที่ 
ท�าการเกษตร	 เป็นแนวกั้นชายแดน 

กับประเทศกัมพูชา	 ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ	 69	 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เป็นหลัก					รองลงมาอาชีพรับจ้าง						ค้าขาย,						พนักงานบริษัท					ฯลฯ						ประชาชนมีรายได้ 
เฉลีย่								69,240					บาท	บาท/คน/ปี	ซึง่จากการศกึษาประวติัศาสตร์จากการบอกเล่าของ 
ชุมชน	“ผู้เฒ่าเล่าขาน ลูกหลานบันทึก” 	ชื่อต�าบลทับพริกนั้น	มีต�านานเล่าขาน 
กันต่อๆ	มาว่า	ปี	พ.ศ.2503	 	ช่วงนั้นมีบริษัทไม้เข้ามาสัมปทานตัดไม้	กลุ่มลูกจ้าง 
ชาวส่วยได้มาสร้าง	“ทบั”		ซึง่หมายถงึเพงิพกัอาศยั		และปลูกต้นพริกไว้ท่ีพัก	จึงเป็นท่ีมา 
ของค�าว่า	 “ทบัพรกิ”	 เดมิทีอ่ยูภ่ายใต้ต�าบลคลองน�า้ใส	 ต่อมามกีารยกฐานะขึน้เป็น
ต�าบลทบัพรกิ	เนือ่งจากต�าบลเป็นแนวกัน้เขตชายแดนระหว่างประเทศกมัพชูา	ท�าให้
ในอดตีทีผ่่านมาได้รบัผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย	 การสู้รบ	 ปัญหาการรุกล�้า
แรงงานข้ามชาติอยู่บ่อยครั้ง	ค�าขวัญต�าบลทับพริก	“สุดแดนสยามบูรพา  หลวงปู่ 
พิลาศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์  เขียวขจีเขาก้านเหลือง” 

“ยุทธศาสตร์ 3 สายใยรัก 
: สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีคนทับพริก”

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำ บลทับพริก
อำ เภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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กองทุนโดยชุมชน เพื่อสวัสดิการชุมชนคนทับพริก
	 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลทับพริกนั้น	 ถือได้ว่าก่อก�าเนิดจากการคิด
หาหนทางเพื่อจัดการสุขภาพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 เนื่องจากเมื่อ	 อสม.ได้เข้าส�ารวจชุมชนเพื่อจัด
เก็บข้อมูลสุขภาพ	 รวมถึงการเข้าร่วมจัดท�าประชาคม	 พบว่านอกเหนือจากปัญหา
สาธารณสุขในชุมชนและความเจ็บป่วยแล้ว		ประชาชนบางส่วนยังต้องประสบกับ 
ปัญหาหลายอย่างตามมาเช่น	 ปัญหาการขาดความเหลียวแลในยามเจ็บป่วย	
เนื่องจากทุกคนต้องออกไปท�างานหารายได้มาจุนเจือครอบครัว	 ปัญหาการขาด
รายได้ในยามเจ็บป่วย	 เป็นต้น	ซึ่งถึงแม้ว่าในพื้นท่ีต�าบลทับพริกจะมีเงินทุนก้อน
ใหญ่จากกองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบลอยู่แล้วแต่ก็ประสบปัญหาในการน�างบ
ประมาณมาช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากขัดระเบียบการใช้เงินซึ่งถูกก�าหนดมา
จากส่วนกลางที่ให้ใช้เงินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเท่านั้น	 ท�าให้
ปัญหาที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้นนั้น	ไม่สามารถด�าเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา
ได้	
		 วันที่	15			มีนาคม	2551	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	 
ต�าบลทับพริก	 อ�าเภออรัญประเทศ	 จังหวัดสระแก้ว	 ได้รวมตัวกันจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชนขึ้น	 เพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น	 อสม.และ
ครอบครัว	 ซึ่งในระยะเริ่มแรก	 มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม	 จ�านวน	 145	 คน	 เมื่อ
กิจกรรมกองทุนเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปในพื้นที่ต�าบลทับพริก	 ได้มีประชาชนที่สนใจ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ปัจจุบันมีสมาชิกครอบคลุมทั้งต�าบล	7	
หมู่บ้าน	สมาชิก	453	คน	เงินกองทุนจ�านวน	2,548,591	บาท	(ข้อมูล 30 มิถุนายน 
2560)
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แนวคิดส�าคัญการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนต�าบลทับพริก
	 การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนต�าบลทับพริกยึดถือแนวคิดสวัสดิการ
สามขา	 คือ	 การสร้างหุ้นส่วนการพัฒนา	 เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน	 โดยมีความ
ร่วมมือในการจ่ายเงินสวัสดิการ	 จาก	 3	 ฝ่าย	 คือ	 ประชาชนจ่าย	 1	 บาท	 รัฐบาล
สมทบ	1	บาท	ด�าเนินนโยบายผ่านโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	ด้วย 
กลไกของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	สถาบนัพฒันาองค์กร 
ชุมชน	 (พอช.)	 ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธานสนบัสนนุ	 ท้องถิน่สมทบ	 1	 บาท	 
(ตามฐานะการคลัง)	หรือให้การสนับสนุนด้านอื่น	ๆ	ตามความสามารถ
	 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลทับพริก	คือ		 	
										1.	เพือ่สร้างความสามคัคเีป็นปึกแผ่นของสมาชกิในการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั
		 2.	เพื่อระดมเงินทุนสมทบของสมาชิกในชุมชนไว้ช่วยเหลือกันเอง
	 3.	เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือให้แก่สมาชิก
	 4.	เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาวะให้แก่สมาชิก
	 5.	เพื่อปลูกจิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิก

ยุทธศาสตร์ 3 สายใยรัก : สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีคนทับพริก
	 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลทับพริก	 มีการบูรณาการแผนงานโครงการ
ต่างๆ	 ที่ด�าเนินการงานในต�าบลร่วมกับภาคีเครือข่าย	 คือ	 องค์การบริหารส่วน
ต�าบลทับพริก	 กองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบล	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	 โดยมีเป้าหมายส�าคัญในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน	 ผ่าน
ยุทธศาสตร์	3	สายใยรัก	ดังนี้
		 1.สายใยรกั จาก อสม.	มุง่เน้นภารกจิในการจดัสวสัดิการชมุชน	การติดตาม 
สร้างเสริมสุขภาพผ่านกลไกผู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 เป็น
รูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง	
ครอบครวั	และชมุชน	โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรูจ้ากเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ	
และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน



30“สวัสดิการชุมชน”            เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

		 2.สายใยรัก จาก อบต. มุ่งเน้นภารกิจส�าคัญในการพัฒนาต�าบลทั้งในด้านเ 
ศรษฐกิจ	สังคม	บ�ารุงรักษาศิลปะ	จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น	การสนับสนุนการบริหารจัดการการด�าเนินงาน	และการสนับสนุน 
งบประมาณในการจัดสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือชุมชน
		 3.สายใยรัก จากผู้น�าชุมชน	 มุ่งเน้นภารกิจการส่งเสริมการด�าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 การรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ	 ในการร่วมกันน�า
ชุมชนสู่การพัฒนา
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ตัวอย่างการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะต�าบล
		 นอกจากการจัดสวัสดิการโดยพื้นฐาน	 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลทับ
พริกได้ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมสรุปบทเรียน	 เพื่อคิดค้นสวัสดิการรูปแบบอื่นๆ	ที่มาก 
กว่าเกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตายแล้ว	 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของต�าบล
ผ่านรูปแบบสวัสดิการใหม่ๆ	และกิจกรรมต่างๆ	ที่ส�าคัญดังนี้
		 1.	 สวัสดิการเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็ก	 ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝาก
ครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์จะได้รับชุดแรกคลอดเมื่อฝากครบ	5	ครั้งตามเกณฑ์	จะได้
รับมุ้งครอบเมื่อลูกคลอดออกมา	 ทั้งนี้	 หากผู้เป็นแม่สัญญาว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว	 6	 เดือน	 กองทุนจะมอบสวัสดิการเพิ่มอีก	 500	 บาท	 จากการจัด
สวัสดิการดังกล่าว	ช่วยให้อัตราการฝากครรภ์ตามก�าหนดของต�าบลทับพริกได้เต็ม
ประสิทธิภาพ	เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อแม่เด็กและลูก
		 2.	สวสัดกิารเดก็และเยาวชน	โดยช่วยแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชน					ได้มกีาร 
บูรณาการร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผ่านกิจกรรม
สื่อสร้างสรรค์	 โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ในชุมชน	 มาสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 
เพื่อเป็นส่ือรณรงค์ในชุมชน	 โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นผู้สนับสนุนรางวัล	
นอกจากนี้ยังเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน		
แก้ปัญหาการจมน�้าตายในพื้นที่	 กิจกรรมการลอยตัวในน�้า	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยัง
ได้สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนต้นแบบ	 โดยการคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่ไปเรียนต่อ
พยาบาลชุมชน	โดยการสนับสนุนทุนปีละ	30,000	บาท	และประสานงานกับภาคี
เครือข่าย	ในการช่วยเหลือทุนการศึกษากับโครงการพยาบาลชุมชนด้วย
		 3.	 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย	 เหตุการณ์ส�าคัญในช่วงปี	
2554	 ได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยในต�าบลจากภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง	 มีผู้ได้รับผล 
กระทบ	 60	 หลังคาเรือน	 กองทุนสวัสดิการชุมชนได้เข้าไปช่วยเครื่องมือ	 อุปกรณ์	
อาหารเครื่องดื่มต่างๆ	 แก่ผู้เดือดร้อน	 ได้เบ็ดเสร็จเร่งด่วนภายใน	 1	 วัน	 ทันท่วงที
ก่อนความช่วยเหลือจากทางราชการจะตามมาภายหลัง
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		 4.รถบริการรับส่งผู้ป่วยฟรีในต�าบล	 เนื่องจากต�าบลทับพริกอยู่ห่างไกล
จากโรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว	 ประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน	
กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลทับพริก	 จัดรถรับส่งผู้
ป่วยในต�าบลที่จะไปรักษาโรคเจ็บป่วยในโรงพยาบาลจังหวัดหรืออ�าเภอ	 โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ	 ทั้งสิ้น	 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย	 ตลอดจนเพิ่มการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้
		 5.	 การส่งเสริมและฝึกอาชีพสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน	 โดยมีการใช้
ทุนของกองทุนสวัสดิการชุมชนเช่าพื้นที่ท�ากินในหมู่บ้านให้สมาชิกกองทุนได้ผ่อน
ส่ง	 เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวท�าอาชีพเสริมโดยการปลูกพืชผักอินทรีย์	 ช่วยสร้างแหล่ง
อาหารปลอดภัยให้ชุมชนคนทับพริกและใกล้เคียง	ปัจจุบันมีสมาชิก	จ�านวน	30	ราย	 
เข้าท�าประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว	ครัวเรือนละ	2	ไร่
		 6.กิจกรรมทับพริก	4	ทุ่มคนดีอยู่บ้าน	กองทุนสวัสดิการชุมชนมีส่วนส�าคัญ 
ในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาวะชุมชน	 ในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านหลัง	 4	 ทุ่มไปแล้ว	 เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา
ความปลอดภัยชุมชน	ยาเสพติด	 โดยคณะท�างานออกเวรยาม	ตรวจตรา	จุดตรวจ
ในชุมชนทุกวัน	 กองทุนสนับสนุนช่วยเหลืออาหารเครื่องดื่ม	 อุปกรณ์ต่างๆ	 ให้กับ
คณะท�างาน
	 นอกจากนี้	 ยังมีการจัดสวัสดิการในลักษณะพิเศษ	 ด้วยลักษณะพื้นที่เป็น
พื้นที่ชายแดน	จึงให้สิทธิในการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการแก่แรงงานต่างด้าว	ที่
เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่	 	ตามแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	การดูแลสุขภาพต้อง
ท�าถ้วนหน้าไม่แยกสัญชาติ	 เป็นการควบคุมโรคสร้างสุขภาวะที่ดีแก่คนในพื้นที่ไป 
พร้อมกัน	 โดยแรงงานต่างด้าวจะช�าระเงินเข้ากองทุนวันละสองบาท	 จ่ายเงิน
มากกว่าสมาชิกคนไทยและได้รับสวัสดิการครบถ้วน		บางคนอยู่กินและแต่งงาน
กับคนไทย	 และมีบางส่วนที่ไปท�างานต่อประเทศอื่นยินดีมอบเงินสะสมให้เป็นเงิน
กองบุญส�าหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนต่อไป
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หน่วยงานภาคีสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลทับพริก    
	 1.องค์การบรหิารส่วนต�าบลทบัพรกิ	หน่วยงานในพืน้ทีท่ีส่นบัสนนุงบประมาณ	
และสถานที่ในการประชุมของคณะกรรมการ	 ได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิก,	 การสนับสนุนวัสดุ	 อุปกรณ์	
ห้องประชมุ	 และด�าเนนิงานด้านความร่วมมอืในการจดักจิกรรมสาธารณะประโยชน์
ที่ส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชนร่วมกัน	 เช่น	 การจัดรถรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ไป
รักษายังโรงพยาบาล
	 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลทับพริก	 หน่วยงานท่ีสนับสนุน
ทรพัยากรบุคคลในการด�าเนินงาน	 และให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนในการ
จัดรูปแบบสวัสดิการที่ส่งเสริมสุขภาพของชุมชน	 เช่น	 การสนับสนุนแนวคิดเรื่อง
พยาบาลชุมชนให้เกิดขึ้นจนเป็นรูปธรรม
	 3.ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว	 และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	
(พอช.)	 หน่วยงานตั้งต้น	 ที่เข้ามาผลักดันให้ชุมชนเกิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ขึน้	โดยการให้ความรูแ้ละเป็นทีป่รกึษากระบวนการในการขบัเคลือ่นงานให้เกดิขึน้
 

     ชื่อผู้ประสานติดต่อพื้นที่ : 
	 	 	 นายวิชิต	ค�าไกร
	 	 	 เลขานุการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลทับพริก
	 	 	 140	หมู่ที่	6	ต�าบลทับพริก	
	 	 	 อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว	27120	
	 	 	 โทร.	0878179926

ข้อมูลอ้างอิง  
	 1.ไฟล์น�าเสนอ	 และเอกสารประกอบการสมัครโครงการมอบรางวัลฯ	 กองทุน
สวัสดิการชุมชนต�าบลทับพริก	 อ�าเภออรัญประเทศ	 จังหวัดสระแก้ว	 	 ประเภทท่ี	 	 2	 ด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพ	การรักษา	ดูแล	ป้องกัน	สุขภาวะของคนในชุมชน
	 2.สมาชิก	คณะกรรมการ.	สัมภาษณ์,	27-28	มกราคม	2561
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สวัสดิการมากกว่าการออมเงิน กองบุญน�้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
	 ต�าบลบ้านเหล่ามีพื้นที่ทั้งหมด	 99.154	 ตารางกิโลเมตร	 หรือประมาณ	
61,971	ไร่		พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขามี	“หนองเล็งทราย”	อยู่ด้านทิศ
ตะวันตก		และมีอ่างเก็บน�้าแม่ปืมอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้	 	จ�านวนประชากร	
7,930	คน		มีครัวเรือนทั้งสิ้น	2,796	ครัวเรือน		แบ่งการปกครองเป็น	14	หมู่บ้าน		
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 	 ผลผลิตที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ข้าว		
ข้าวโพด	ถั่วลิสง		และผลไม้ท่ีข้ึนช่ือ	คือ	แตงโม	
	 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลบ้านเหล่า	 ก่อต้ังเมื่อวันที่	 5	 กุมภาพันธ์	
2551	 	 เกดิจากการประชมุร่วมกนัระหว่างภาคเีครอืข่ายภายในชมุชน	 กลุม่ผูน้�าชมุชน	
สภาองค์กรชุมชนต�าบล	 และเทศบาลต�าบลบ้านเหล่า	 	 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด
จ�านวน	2,229	คน		ประกอบด้วย		1)	บุคคลทั่วไป	1,311	คน		2)	เด็ก/เยาวชน	86	
คน		3)	ผู้สูงอายุ	737	คน		4)	ผู้ด้อยโอกาส	19	คน		และ	5)	ผู้พิการ	76	คน	
	 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลบ้านเหล่า	 มุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ของคน
ทุกกลุ่มวัยในชุมชน	“การจัดสวัสดิการได้มากกว่าการออมเงิน”	คือ	กองบุญจาก
น�้าใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	ความเอื้ออาทร	และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของ
คนในต�าบล	 	 สิ่งที่ส�าคัญกว่านั้น	 คือ	 “ใจที่เปิดกว้างของผู้คนในต�าบลที่เอื้อให้ผู้
พิการ” ต�าบลบ้านเหล่ามีผู้พิการเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ	 76	 คน	 ซึ่งผู้พิการ	
ทุพพลภาพนั้น	 มีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตมากกว่าคนปกติ	 ทั้งในแง่ของการดูแล

“เด็กนำ  ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนร่วมสร้าง 
เพื่อการเติบโตที่ดีมีคุณภาพ”
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำ บลบ้านเหล่า
อำ เภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
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สุขภาพ	 และการใช้ชีวิต	 กองทุนสวัสดิการชุมชนให้สวัสดิการสิทธิประโยชน์แก่
สมาชิกกองทุนเดิม	คือ	หากปรากฎมีความพิการ	ทุพพลภาพภายหลังจากการเป็น
สมาชิก	ไม่สามารถประกอบอาชีพ	และไม่มีผู้เลี้ยงดู	จะได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงิน
สมทบรายปี	 	ทั้งนี้ยังคงสิทธิประโยชน์ตามระเบียบกองทุนทุกประการ	 เพื่อให้เกิด
ความเสมอภาคกันในต�าบล		

ปลูกจิตส�านึกเด็กและเยาวชนสร้างคนต้นแบบ
	 ด้วยสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีท�าให้ราคาผลผลิตตกต�่า	 คนวัยท�างานต้องทิ้ง
ลูกหลานให้อยู่กับผู้สูงอายุ	 และออกไปท�างานนอกพื้นที่	 	 เป็นสาเหตุให้ครอบครัว
แตกแยกเกิดการหย่าร้าง	มีการกระท�ารุนแรงต่อเด็ก	เด็กถูกทอดทิ้ง	พ่อแม่มีปัญหา
ทางอารมณ์และจิตใจ	และปัญหาอื่นๆ	ในครอบครัว		ซึ่งผู้น�าชุมชนต�าบลบ้านเหล่า
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว		และเห็นตรงกันว่า	 	“ความเจริญทางเศรษฐกิจไม่ได้
สร้างคน”       จงึให้ความส�าคญัแก่เดก็และเยาวชน		ด้วยการปลกูจติส�านกึ	วธิคีดิ	แนวคดิ 
ตั้งแต่วัยเด็ก	 	 สนับสนุนกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมด้าน
สุขภาพ	สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน		ดังฐานคิดของต�าบลบ้านเหล่าที่ว่า	 
“เหล่าหล่อหลอม พร้อมสร้างสุขภาวะ” 		ส่วนการจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กและเยาวชนด้านต่างๆ	มีดังนี้
	 1.สวัสดิการรับขวัญเด็กแรกเกิดคนละ	500	บาท	และมารดาจะได้รับเงิน
ช่วยเหลือคืนละ	100	บาท	รวมทั้งการเจ็บป่วยอื่นๆ	ปีละไม่เกิน	10	คืน
	 2.สวัสดิการเรียนดีมีทุนการศึกษาให้เพื่อส่งเสริมการศึกษา	และร่วมแสดง
ความยินดีแก่สมาชิกที่มีผลการเรียนในแต่ละระดับเพียงครั้งเดียว	 	 เป็นเงินจ�านวน	
ดังนี้
	 				2.1		ทุนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6			 รายละ		500		บาท
	 				2.2		ทุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3					 รายละ		500		บาท
	 				2.3		ทุนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6					 รายละ		500		บาท
	 				2.4		ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี	 	 รายละ		500		บาท
	 3.ให้สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ	 แนบหลักฐานผลการการศึกษาไม่ต�่า
กว่าค่าเฉลี่ย	3.00	ต่อเทอม
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	 4.สวัสดิการจากขยะเป็นกองทุน	 	 จากการใช้ช่องทางเด็กและเยาวชนต้น
กล้าจิตอาสาความดี	 	 เพื่อสนับสนุน	 เสริมสร้างทักษะ	 และพฤติกรรมการจัดการ
ขยะแก่สมาชิกกองทุนฯ		
	 5.สวัสดิการส่งเสริมการปฏิบัติกิจทางศาสนาในการบรรพชา	 	ต้องอยู่
ในกิจศาสนานั้นๆ	ไม่น้อยกว่า	3	เดือน	รายละ	500	บาท		โดยสมาชิกมีสิทธิได้รับ
เงินสวัสดิการเพื่อการศาสนาเพียงครั้งเดียว
	 6.สวัสดิการการเกณฑ์ทหารหรือการคัดเลือก	สมัครเป็นทหารกองประจ�า
การในการเกณฑ์ทหารประจ�าปี	รายละ	1,000	บาท	พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน		
 

 1.สภาเด็กและเยาวชนต�าบลบ้านเหล่า  
	 เริม่ก่อตัง้สภาเดก็และเยาวชน	และด�าเนนิกจิกรรมตัง้แต่ปี	2548		มบีทบาทหน้าที่ 
เป็นตวัขบัเคลือ่นเพือ่ให้เกดิกจิกรรมต่างๆ	ในชุมชน		โดยคัดเลือกตัวแทนจากเด็ก	14	
หมู่บ้านๆ	 ละ	 4	 คน	 รวม	 56	 คน	 	 ปัจจุบันมีการด�าเนินงานแล้วประมาณ	 4	 รุ่น		
เมื่อเด็กรุ่นแรกจบการศึกษาไปเรียนต่างถ่ิน		จะคัดเลือกตัวแทนเด็กและเยาวชน
รุ่นใหม่เข้ามา	มีการประชุมปีละ	2-3	ครั้ง	 	 เพื่อวางแผนงานกิจกรรม	สรุปผลการ
ด�าเนินงาน		มีการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	
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	 กิจกรรมที่ส�าคัญ	คือ “ขยะฮอมบุญ เพื่อทุนการศึกษา” ในทุกๆ	วันที่	10	
ของทุกเดือน							เด็กและเยาวชน	หมู่บ้านละ	5	คน	เดินรับบริจาคเก็บขยะจากครัวเรือน 
ในชุมชน		และขายขยะน�าเงินเข้ากองทุน		ซึ่งกิจกรรมนี้ท�าไปพร้อมกับกลุ่มผู้ใหญ่	
“อาสาสมัครพัฒนาสิ่งแวดล้อม”	แกนน�าหมู่บ้านละ	1	คน	 	ซึ่งการท�างานอาสา
สมัครนั้นก่อให้เกิดความสุข	เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่		
	 นอกจากนี้	ยังมีการประกวด	“บ้านเยาวชนต้นแบบ”	ของตัวแทนสภาเด็ก
และเยาวชน	 	 เพ่ือคัดเลือกบ้านท่ีมีสภาพสิ่งแวดล้อมดี	 ถูกสุขลักษณะตามหลัก 
สุขาภิบาล	 	 โดยมีรางวัล	 และใบประกาศเกียรติคุณ	 “คนดีศรีบ้านเหล่า” เพื่อ
ตอบแทนการท�าดี		ซึ่งถือว่าในพื้นที่ต�าบลบ้านเหล่า	“สภาเด็กและเยาวชน”	เป็น
ตัวแปรหนึ่งที่ท�าให้เกิดการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและเยาวชนได้อย่าง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน	และสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน

 2.กลุ่มจิตอาสาต้นกล้าความดี  
	 เป็นการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชน		เริ่มเมื่อปี	2557	โดยคัดเลือกตัวแทนจากเด็ก	14	หมู่บ้านๆ	ละ	5	คน	รวม	
70	คน	เป็นการเชื่อมโยงเรียนรู้งานจิตอาสา		และเยาวชนในต�าบลบ้านเหล่าได้เป็น
อย่างดี		ปัจจุบันมีการด�าเนินงานมาแล้ว	4	รุ่น	ท�ากิจกรรมหลักๆ	คือ	
	 -	รณรงค์ลดเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	คือ	เน้นให้เด็ก	1	คน	เชิญชวนให้คน
ใกล้ชิดลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	5	คน	โดยมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง		การ
เป็น	“สายสืบงานศพงดเลี้ยงเหล้า” 	การเชิญชวนให้ร้านค้าในต�าบลขายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ตามเวลาที่ก�าหนด		และงดขายให้เด็กและเยาวชน		รวมทั้งให้เด็กและ
เยาวชนการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน	 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์	 ให้ลดละ
เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
	 -	 การจัดการขยะในครัวเรือน	 จะมีการประชาสัมพันธ์ในเร่ืองการคัด
แยกขยะในครัวเรือนให้แต่ละครัวเรือนแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ	 คือ	 ขยะ
อินทรีย์	ขยะทั่วไป	ขยะรีไซเคิล	และขยะอันตราย
	 -	 การป้องกันโรคไข้เลือดออก	 	 ซึ่งเป็นโรคอันดับต้นๆ	 ของต�าบล	 ดังนั้น
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จึงให้กลุ่มเด็กจิตอาสาต้นกล้าความดีประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรู้จักป้องกันโรค
ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 ให้ปิดฝาภาชนะที่กักเก็บน�้าไว้	 	 คว�่ากระป๋องหรือ
ภาชนะที่จะเป็นแหล่งที่แพร่พันธุ์ของยุงลาย	 	 และการใส่ทรายอะเบทในภาชนะ
เก็บน�้า
 
 3.กลุ่มเด็ก DJ TEEN 
 เป็นพัฒนากระบวนการสื่อสารระหว่างเด็กและเยาวชน		โดยสนับสนุนให้
เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง		การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ 
เป็นเสียงสะท้อนถึงผู้ใหญ่		น�าไปสู่การสร้าง	“กลุ่มเด็ก DJ TEEN ต�าบลบ้านเหล่า”  
เพื่อเป็นสื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น			
มีการส่งเสริมให้จัดรายการวิทยุอาทิตย์ละ	1	 วันๆ	ละ	2	ชั่วโมง	 	 จัดที่สถานีวิทยุ
พุทธศาสนาและสังคมวัดร่อง	 	 คลื่น	 98.50	 	 ซึ่งเป็นคลื่นสีขาว	 ไม่มีโฆษณา	 และ 
เป็นการประชาสมัพนัธ์และสือ่สารงานด้านสงัคม	 กจิกรรมสร้างสรรค์เชงิวฒันธรรม	
ประเพณีท้องถิน่	สอดแทรกเรือ่งเพศวถิศีกึษา	เพือ่เป็นสือ่กลางในการส่ือสารให้พ่อแม่	 
ผู้ปกครอง	และคนในชุมชน		ซึ่งจะมี	DJ	TEEN	หลักๆ	ประมาณ	3-4	คน	หมุนเวียน
กันจัดรายการ	 และมี	 DJ	 TEEN	 รุ่นใหม่มาเรียนรู้ระหว่างจัดการรายการเพื่อเป็น 
การฝึกทักษะแบบ	“พี่สอนน้อง” ไปด้วย		
 
 4.การเสริมสร้างการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในต�าบล  
	 สังคมในปัจจุบันมีสภาวการณ์ทางสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 
ของเด็กและเยาวชนมากขึ้น		ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางสังคมที่มีพื้นที่เสี่ยง	รวมไปถึง
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนท่ีไม่พึงประสงค์ในหลายรูปแบบ		ดังนั้นเพื่อเป็น 
การป้องกันปัญหาในพื้นที่ต�าบลบ้านเหล่า		จึงมีการเสริมสร้างการคุ้มครองเด็กและ 
เยาวชนเกิดขึ้น		เริ่มด�าเนินงานตั้งแต่ปี	2556	โดยมีกลไกเฝ้าระวังเด็กและเยาวชน
ในต�าบล	 14	 หมู่บ้านๆ	 ละ	 2	 คน	 รวม	 28	 คน	 และยังมีเครือข่ายภาคีต่างๆ	 ใน
ต�าบล		เช่น		อปท.	รพ.สต.	รพ.	อปพร.	ชมรมก�านนัผูใ้หญ่บ้าน	เป็นต้น		เพือ่เป็นการ
สอดส่องดแูลครอบครวัในชมุชน	 ร่วมกบัเครอืข่ายภาค	ี 	 จดัระบบเฝ้าระวงัและเตอืน
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ภยัทางสงัคมและวฒันธรรม	 	 การป้องกนัเดก็และเยาวชนไม่ให้ตกอยูใ่นสภาวะเสีย่ง
ทีม่ผีลกระทบต่อพฒันาการทีไ่ม่พึงประสงค์	 	 เกี่ยวกับปัญหาการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว		ปัญหานักดื่มหน้าใหม่		การป้องกัน	และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัย
รุ่น		การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	และปัญหาอื่นๆ		ให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน		การเสริมสร้างกลไกการส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
เด็กในต�าบล
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การเชื่อมโยงภาคี เครือข่าย 
	 ในการด�าเนินงานมีการเชื่อมโยงเครือข่ายที่หลากหลาย	ได้แก่	สภาองค์กร 
ชมุชนต�าบลบา้นเหลา่	กองทุนสวสัดิการชมุชนต�าบลบา้นเหลา่	สภาเดก็และเยาวชน 
ต�าบลบ้านเหล่า							เ		ทศบาลต�าบลบ้านเหล่า								ศนูย์พฒันาเดก็เลก็								ต�าบลบ้านเหล่า								รพ.สต. 
บ้านเหล่า	กองทุนหลักประกันสุขภาพต�าบลบ้านเหล่า	อุทยานแห่งชาติแม่ปืม	
ต�ารวจ	 ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การ
มหาชน)	 ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา	 ส�านัก
ข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา	สสส.	กองทุนสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
 

 

 
	 การท�างานมีการบูรณาการและเชื่อมโยงการท�างาน		ทั้งด้านบุคลากร	งบ
ประมาณ	 และกระบวนการ	 	 ในส่วนที่กิจกรรมตามแผนงานมีความเกี่ยวข้องกัน	
เนื่องจากผู้น�าชุมชนทั้งท้องที่	 ท้องถิ่น	 และเครือข่ายภาคี	 อยู่ในชุดท�างานเดียวกัน		
ท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างชุมชน	และเกิดความสัมพันธ์ที่ดี			โดยเข้ามาร่วม 
ท�า	ร่วมกันสมทบงบประมาณ	สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ร่วมด�าเนินกิจกรรม	และ 
ขยายสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ	 	 ในส่วนการด�าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น	 มี
การขยายการเรียนรู้สวัสดิการชุมชนสู่พื้นที่อื่นๆ	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 	 รวม
ทั้งท�าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสนใจในการจัดสวัสดิการโดยชุมชน
ท้องถิ่นมากขึ้น
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การบริหารจัดการ โครงสร้าง วิธีการท�างาน
	 การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลบ้านเหล่า	 คัดเลือกคณะ
กรรมการจาก	14	หมู่บ้านๆ	ละ	2	คน	รวม	28	คน		โดยมีก�านันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่	
และตัวแทนชุมชน	ด�าเนินงานขับเคลื่อนร่วมกัน		ภายใต้การสร้างความร่วมมือกับ
เทศบาลต�าบลบ้านเหล่า	และภาคี	 	 โดยเฉพาะเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา	
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา	และสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	
	 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลบ้านเหล่า	 มีการประชุม 
3	 เดือน/ครั้ง	 	 เพื่อแจ้งสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ	 เกี่ยวกับสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการชุมชน	 กลุ่มเป้าหมาย	 จ�านวนสมาชิก	 การประเมินกอง
ทุนฯ	เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต		รวมทั้งพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่สมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลบ้านเหล่าจะได้รับ		โดยมีการประชุมใหญ่	1	ครั้ง	ใน
เดือนมีนาคมของทุกปี

การติดตามการด�าเนินงานจากการท�ากิจกรรม 
	 -	การประชุมแลกเปลี่ยนการท�างานของสภาเด็กและเยาวชน	และการ
ประชุมสรุปช่วงจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ		เพื่อใช้ส�าหรับการวางแผน	และพัฒนา
การด�าเนินงานของเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น	
	 -	 การติดตามการท�างานผ่าน	 Application	 (LINE)	 เพื่อความรวดเร็วใน
การสื่อสารระหว่างกลุ่มเด็ก	และผู้ใหญ่		
	 -					การติดตามงานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ		ซึ่งในการสร้างเด็กและเยาวชนใน 
ยุคไทยแลนด์	 4.0	 ให้มีความรู้ความสามารถ	 และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ		ท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ความคิดของเด็กและ
เยาวชนมากขึ้น	 	 เน่ืองจากเด็กเติบโตมาพร้อมกับการแบ่งปันความคิดและเสนอ 
ความคิดเห็นผ่าน	Social	media	หรือเทคโนโลยีต่างๆ	
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เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหา
	 ในส่วนปัญหาที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านเด็กและเยาวชน	คือ	ต้องมีการ
พัฒนาแกนน�าเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นทุกปี		เนื่องจากแกนน�าที่มีทักษะ	ความรู้	 
ความสามารถ					และมีความเป็นผู้น�า		เมื่อจบการศึกษาก็ต้องย้ายไปเรียนสถานศึกษา 
ที่อื่น	และอาศัยอยู่นอกพื้นที่ต�าบล		จึงต้องอาศัยเครือข่ายแบบ	“เพื่อนช่วยเพื่อน  
และพี่ช่วยน้อง”    ในการแก้ไขปัญหา		จากสังคมในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวการณ์ 
ปัญหาเด็กและเยาวชนท่ีสลับซับซ้อน	ดังน้ันการปลูกจิตส�านึก	“สร้างเด็กและ
เยาวชนต้นแบบ” 	ให้ผูน้�าทางความคดิ	เป็นแบบอย่างทีด่ขีองชมุชนในอนาคต		จงึต้อง 
ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 	 เพื่อสร้างสิ่งจูงใจและส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ	 มีส่วน
ร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน		
  
แผนงานในอนาคต เชื่อมโยงเครือข่าย 
ขยายสมาชิก จัดสวัสดิการให้ครอบคลุม
	 -									การบรูณาการทนุทางสงัคมต่างๆ	และการเชือ่มโยงการท�างานกบักองทุน
ที่มีอยู่ในต�าบลอย่างเป็นรูปธรรม		โดยการจัดท�าแผนการด�าเนินงานร่วมกับท้องถิ่น	 
และภาคีเครือข่ายต่างๆ	ในต�าบล		ในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนต�าบลบ้าน
เหล่าสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในต�าบลร่วมกัน		
	 -	การขยายสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลบ้านเหล่าให้ครอบคลุม
อย่างน้อยร้อยละ	 80	 ของคนทั้งต�าบล	 	 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในต�าบล		
ซึง่มแีผนงานขยายสมาชกิกลุม่เดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็	 และโรงเรยีนประถม-ขยาย
โอกาส	ในต�าบลอกี	4	แห่ง		
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	 -	 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลบ้าน
เหล่าอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานอย่างเป็นระบบ		ทั้งในด้าน
การบริหารจัดการ	 และการจัดสวัสดิการ	 	 ที่ส�าคัญคือการจัดท�าฐานข้อมูลสมาชิก
รายครัวเรือน		และเชื่อมโยงสู่ระบบ	Family	Data	ต่อไป
	 -					การสร้างความเข้าใจกับชุมชน	ชี้ให้เห็นความส�าคัญของการออมเงิน	และ
การช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	เพือ่เป็นการขยายแกนน�า	การขยายเงนิทนุ	และการขยาย
ประเภทสวสัดกิารให้มจี�านวนเพิม่ขึน้	 	 เพือ่ให้สามารถจดับรกิารแก่กลุม่เป้าหมายใน 
ต�าบลได้อย่างครอบคลมุ	และทัว่ถงึ		อกีทัง้เป็นพลงัในการด�าเนนิงานอย่างยัง่ยนืต่อไป 
ในอนาคต	

             ชื่อผู้ประสานติดต่อพื้นที่ :  
	 	 	 นายศุภชีพ		สิริวงศ์ใจ			
	 	 	 ผู้ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลบ้านเหล่า
	 	 	 113		หมู่ที่	2		ต�าบลบ้านเหล่า		
	 	 	 อ�าเภอแม่ใจ		จังหวัดพะเยา	โทร.	061	793	5779

ข้อมูลอ้างอิง  
	 1.ไฟล์น�าเสนอ	 และเอกสารประกอบการสมัครโครงการมอบรางวัลฯ	
กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลบ้านเหล่า	อ�าเภอแม่ใจ	จังหวัดพะเยา		ประเภทที่	3	ด้าน
การพัฒนาเด็กเยาวชนและการศึกษา	เพื่อการเติบโตเป็นคนดี	และมีคุณภาพ
	 2.นายส�าเนียง	ช่างสากล		และนายศุภชีพ		สิริวงศ์ใจ		สัมภาษณ์,	4-5	กุมภาพันธ์	
2561	
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“ทุกคนร่วมกันคิด  ร่วมลงมือท�า  รับประโยชน์ร่วมกันในชุมชน”
 “ต�าบลท่างาม” เป็นต�าบลหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยซ�้าซาก	 ของอ�าเภอ
อินทร์บุรี	 จังหวัดสิงห์บุรี	 น�ามาซึ่งความสูญเสีย	 ความเสียหายวิกฤตต่างๆ	 ของ
คนในต�าบล	แต่ที่นี่ทุกคนร่วมกันคิด	ร่วมกันลงมือท�า	รับประโยชน์ร่วมกันในชุมชน	
จากการยืนหยัดหนักแน่น	“พลิกวิกฤต ให้เป็นทุน”	สู่การสร้างสรรค์จัดการตนเอง		
ต�าบลท่างามมีประชากรที่อยู่อาศัยจริง	ทั้งสิ้น		4,230	คน	เป็นชาย	1,958	คน	เป็น 
หญิง	2,272	คน	มีครัวเรือนทั้งสิ้น	1,305	ครัวเรือน		มีเนื้อที่		31.69		ตารงกิโลเมตร	 
แบ่งเขตปกครองท้องที่ออกเป็น	 11	 หมู่บ้าน	 ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มอยู่ติดกับ 
แม่น�้าเจ้าพระยา	 ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง	 และอาชีพ
เกษตรกรรม	 มีการร่วมกลุ่มในการประกอบอาชีพ	 และกองทุนต่างๆ	 ในพ้ืนที่
เป็นจ�านวนมาก	 	ปัญหาส่วนใหญ่ของต�าบลท่างาม	คือ	 เรื่องระบบเศรษฐกิจ	 การ
ประกอบอาชีพ	ต้นทุนการท�าเกษตรกรรมสูง		และปัญหาหนี้สินที่เพิ่มขึ้น

“Start Up สวัสดิการชุมชนคนท่างาม”
	 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	 ปัจจุบันด�าเนินการเข้าสู่ปีที่	 10	
จุดเริ่มต้นในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วน
ต�าบลท่างาม	 เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน	 ภายใต้การหนุนเสริมของเครือข่าย
กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี	 ในสถานะพี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษาและประสาน 

“สวัสดิการชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม...
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ตำ บลท่างาม”
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำ บลท่างาม  
อำ เภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี
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เช่ือมโยงกบัสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	(พอช.)		ก่อตัง้กองทนุฯ	เมือ่เดอืนกรกฎาคม	
พ.ศ.	2551		มีสมาชิกครอบคลุมทั้ง	11	หมู่บ้าน		โดยมีสมาชิกเริ่มต้น	จ�านวน	397	
คน		ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด	1,765คน	(ลาออก	80	คน	และเสียชีวิต	162		คน)	รวม
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างามคงเหลือ	 1,523	 คน	 (คิดเป็นร้อยละ	
36.00	ของประชาชนที่อยู่จริงในพื้นที่ต�าบลท่างาม	(ข้อมูล	ณ	1		สิงหาคม	2560	)		 
ปัจจุบันมีสมาชิกของกองทุนฯมี	2	ประเภท	คือ	1.	สมาชิกทั่วไป	(ประเภท	ก)	อายุ	1-70	
ปี	และ	2.	สมาชิกผู้สูงอายุ	(ประเภท	ข)	อายุ	70	ปีข้ึนไป		โดยมีหลักคิด	“เสมอภาค 
แต่ไม่เท่าเทียม”	ขยายฐานและเพิ่มโอกาสในการเข้าเป็นสมาชิกมากขึ้น		ทุกคน 
ในต�าบลท่างามสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้อย่างเสมอภาค	ไม่จ�ากัดสิทธิด้าน
สุขภาพหรือประสบปัญหาทางสังคม		สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนได้	แต่ 
สิทธิสวัสดิการบางรายการอาจไม่เท่าเทียม	 เช่น	 สวัสดิการชดเชยกรณีเสีย 
ชีวิตที่มีความแตกต่างกันของสมาชิกแต่ละประเภท	และจ�านวนปีของการเป็น
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ	
	 การรบัสมคัรสมาชกิของกองทนุด�าเนนิการปีละ	1	ครัง้ในช่วงเดอืนกรกฎาคม		
และสมาชิกรายเก่าจะต้องสมทบเงินรายปีๆละ	 365	 บาท	 (สมทบวันละ	 1	 บาท)	
และการสมทบร่วมจ�านวน	 1	 เท่าตามจ�านวนสมาชิกที่มีอายุครบหนึ่งปีจาก
องค์การบริหารส่วนต�าบลท่างาม	 และการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ผ่านทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.)		โดยรูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อ 
สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ทั้งในลักษณะส่ิงของ		เงินทุน		น�้าใจ		
การช่วยเหลือเกื้อกูล		เป็นสวัสดิการพื้นฐานตั้งแต่เกิดจนตายตามระเบียบ
ข้อบังคับ	ประกอบด้วย	
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	 รวมทั้งการจัดสวัสดิการต่างๆ	 ในรูปแบบของตามมติที่ประชุมกรรมการ
เห็นชอบ	อาทิเช่น		การช่วยเหลือน�้าดื่มกรณีเกิดภัยพิบัติ	 	การช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม	 การให้ทุนการศึกษากับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล 
ท่างาม	ฯลฯ
	 สถานะทางการเงินและศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	
ซึ่งมีรายได้มากจากหลายส่วน	ประกอบด้วย	

	 โดยมีเงินฝากบัญชีธนาคารทุกบัญชี	เป็นเงิน		986,305.89		บาท		เงินฝาก
สลาก	ธกส.		เป็นเงิน		2,000,000	บาท		เงินฝากสลากออมสิน		เป็นเงิน		1,000,000	
บาท		เงินสดในมือ	เป็นเงิน		14,244		บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นของกองทุนฯ	เป็นเงิน		
4,000,549.89	บาท	(ข้อมูล ณ 22 พฤศจิกายน 2560) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
นวัตกรรมทางสวัสดิการสังคม	 โดยการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาการประกอบ
อาชีพ	 พัฒนาระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน	 และการแก้ปัญหาหนี้สิน		
ประกอบด้วย	
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	 1)	เงินลงทุนธุรกิจ	Social	Enterprise	(น�้าดื่มท่างาม)		จ�านวน		750,000		บาท		 
	 2)	 เงินลงทุนธุรกิจ	Social	Enterprise	 (ร้านกาแฟ	Tar-Ngam	coffee)		
จ�านวน		200,000		บาท		
	 3)	เงินลงทุนกู้ยืมร่วมกับกองทุนใบหยก		จ�านวน	200,000		บาท		
	 4)	เงินลงทุนกู้ยืมร่วมกับกองทุน	ตอกบ่อบาดาล+มะนาวใบหยก	(มะนาว
+กล้วย)		จ�านวน		250,000.-		บาท	รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นในการพัฒนาการประกอบ 
อาชีพ	 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ	 และแก้ไขปัญหาหนี้สินของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�าบลท่างาม		เป็นเงินจ�านวน		1,400,0000	บาท		

“ธรรมภิบาลสู่การบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนท่างาม”
	 การด�าเนนิงานของกองทุนสวสัดกิารชุมชนต�าบลท่างาม	 ยดึหลกัธรรมาภบิาล
มาในการบริหารจัดการกองทุน	“ประชาชนเป็นผู้บริหาร  ท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ”  
โครงสร้างคณะกรรมการกองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลท่างาม	เป็น	3	ส่วนหลกั	คอื	
 ส่วนที ่ 1 ภาคประชาชน	 ท�าหน้าทีใ่นการบรหิารจดัการกองทนุ	 ประกอบ
ด้วย	ประธานกรรมการ		รองประธาน		คณะกรรมการประจ�าหมูบ้่าน	(11	หมูบ้่าน)	
ประชาสมัพนัธ์		ผูช่้วยเหรญัญกิ		ผูต้รวจสอบ		
 ส่วนที ่2 ส่วนท้องถิน่ 	โดยใช้ข้าราชการพนกังานส่วนท้องถิน่	ท�าหน้าทีใ่น
กองเลขานกุาร	ด�าเนนิการตามนโยบายและข้อเสนอ	มตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการ		
ซึง่มตี�าแหน่งประกอบด้วย	 	 เลขานกุารผูช่้วยเลขานกุาร	 	 เหรญัญกิ	 	 นายทะเบยีน		
(รวมทัง้การสนบัสนนุต่างๆ	เช่น	อปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ส�านกังาน	สถานที)่		
 ส่วนที ่ 3 ทีป่รกึษา ท�าหน้าทีใ่นการให้ค�าปรกึษาข้อเสนอแนะ	แนวทางใน
การขบัเคลือ่นงานของกองทนุ	 โดยม	ีนายก	อบต.ท่างาม	 	 รองนายก	อบต.	 ท่างาม		
ผูท้รงคณุวฒุ	ิ		และภาคเีครอืข่ายในพืน้ทีต่�าบลท่างาม	ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการบรหิาร
จดัการ		ท�าให้เกดิความเข้มแขง็ของกองทนุฯ	ก่อให้เกดิการสร้างระบบเศรษฐกจิรายได้		 
การมงีานท�าการประกอบอาชพี	 การเชือ่มโยงเครอืข่ายการประกอบอาชพีต่อเศรษฐกจิ
ของครัวเรือนและชุมชน	 และการแก้ปัญหาหนี้สิน	 ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม	 ก่อ
ให้เกิดกองทุนต่างๆ	 แยกออกจากระบบกองทุนสวัสดิการ	 มาด�าเนินการบริหาร
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จัดการธุรกิจ	การบริหารจัดการเพื่อสวัสดิการต่างๆ	มีคณะกรรมการบริหารจัดการ 
ต่างๆคนละชดุ	ในแต่ละกองทนุโดยแสวงหาก�าไรเพือ่การจดัสวสัดกิารตามวตัถปุระสงค์
ของการจดัตัง้	ภายใต้การก�ากบัดแูลของกองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลท่างาม		ประกอบ
ด้วย	 1)	 ธุรกิจโรงงานน�้าดื่มกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	 “น�้าดื่มท่างาม”  
2)							ธรุกจิร้านกาแฟ	ภายใต้ชือ่	“Tar-Ngam	coffee”	การลงทุนกจิการกาแฟ	เคร่ืองด่ืม	 
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของต�าบลท่างาม	 3)	 กองทุนใบหยกเพื่อฟื้นฟู 
ผู ้ประสบภัยพิบัติ			4)	กองทุนหมุนเวียนเพื่อฟื ้นฟูผู ้ประสบภัยพิบัติ			5)	กลุ ่ม 
ออมทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	 	 และ	 6)	 กองทุนภัยพิบัติ
ต�าบลท่างาม		

“สวัสดิการแก้ปัญหาหนี้สิน...ลดต้นทุนเกษตรกร”
	 การพัฒนาการประกอบอาชีพของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล
ท่างาม	โดยกลไกการจัดสวัสดิการกู้ยืมทางการเกษตรกรรรม		เชื่อมโยงกองทุน 
ใบหยก	จากเงินทุนสนับสนุนโดย	คุณกิ่งทอง		ใบหยก	(โรงแรมใบหยกสกาย)		เพื่อ
ฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติต�าบลท่างาม	เริ่มต้นวงเงิน	1,000,000	บาท	(หนึ่งล้านบาท)	 
และกองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลท่างาม	จ�านวน	200,000	บาท		ลงทนุร่วมกนัในการ
ด�าเนินงานจัดสวัสดิการการประกอบอาชีพในรูปแบบของการกู้ยืมเงิน	 ช่วยเหลือ 
กลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติและเป็นสมาชิก	 ในการกู้ยืมวัสดุทางการเกษตร	 
(เมล็ดพันธุ์	ปุ๋ยและยาก�าจัดศัตรูพืช)		โดยจัดซื้อเมล็ดพันธุ์	ปุ๋ยและยาก�าจัดศัตรูพืชให้
กับเกษตรตามความต้องการ	แต่ไม่เกินรายละ	50,000	บาทต่อคน				คิดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ	 0.25	 บาทต่อเดือน	 สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุน 
สวัสดิการชุมชน	ได้มากกว่า	50	ราย	หมุนเวียนในรอบของการท�าการเกษตร		ท�าให้ 
มีวัสดุทางการเกษตรราคาถูกเนื่องจากสามารถต่อรองราคาผ่านกองทุนฯ	 ซึ่งมีการ
จัดซื้อในปริมาณมากและมีอัตราดอกเบี้ยต�่า	
	 นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการประกอบอาชีพแก่สมาชิกกองทุนที่สนใจ	
(เกษตรกรรมยุคใหม่)	 ในการให้กู้ยืมวัสดุทางการเกษตรและเงินทุนการบริหาร
จัดการปลูกมะนาว	กล้วย	พืชผักสวนครัว	 ฯลฯ	 	 (แบบปลอดดอกเบี้ย	 12	 เดือน)	
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อัตราร้อยละ	50	สตางค์ต่อเดือน		จ�านวน		18	ราย	เป็นวงเงินกู้ยืมจ�านวนทั้งสิ้น		 
286,864		บาท			อีกทั้งมีการเชื่อมโยงธุรกิจกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบ 
ภัยพิบัติ		และกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	(ลงทุนร่วม	250,000	บาท)	เพื่อ
จัดสวัสดิการช่วยเหลือกรณีภัยแล้งในพื้นท่ีต�าบลท่างาม		ในการกู้ยืมในการตอก 
บ่อบาดาล	 (แบบปลอดดอกเบี้ย	 12	 เดือน)	 อัตราร้อยละ	 50	 สตางค์ต่อเดือน		
จ�านวน		17		ราย	เป็นวงเงินกู้ยืมจ�านวนทั้งสิ้น		246,000	บาท	แก่เกษตรกรที่เป็น 
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม		ก่อให้เกิดความพึงพอใจและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น	ลดปัญหาหนี้สินและต้นทุนการผลิตลง	สร้างคุณภาพชีวิตในการพัฒนา 
การประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างมั่นคง	 	 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดด้าน
การประกอบอาชีพเกษตรกร	เช่น	เครื่องสีข้าวชุมชนเพื่อให้บริการสีข้าวในอัตราที่
ประหยัด	และการท�าความร่วมมือกับภาคเอกชน	โรงแรมใบหยก	สกาย	ร้านค้าร้าน
อาหารในพื้นที่ต�าบลท่างาม	ด้วยกลไกท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในรับซื้อขายผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดสารพิษ	(กล้วย	มะนาว	พืชผักสวนครัว	ฯลฯ)	โดยศูนย์ทักษะ
ทางอาชีพเกษตรกร	Banana	Solution	เกษตรเรื่องกล้วยกล้วย	และร้านจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของต�าบลท่างาม	 “Tar-Ngam coffee”	 ในการจ�าหน่าย
สินค้าภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
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“Social Enterprise กิจการเพื่อสังคม...สู่การสร้างงาน สร้างรายได้” 
	 การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชนของสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	 มีการลงทุนธุรกิจเพื่อสังคม	 (Social	 Enterprise)		
ในการประกอบธุรกิจโรงงานน�้าดื่ม	 โดยการลงทุนกิจการผลิตน�้าจ�านวน	 750,000	
บาท	 ภายใต้ชื่อ “น�้าดื่มท่างาม” 	 ซึ่งการด�าเนินธุรกิจนี้เป็นการลงทุนค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด	เช่น	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุอุปกรณ์		ฯลฯ		ผลก�าไรหลังหัก
ค่าใช้จ่ายน�ากลับเข้าสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	เพื่อบริหารจัดการ	การ
จัดสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ	 แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการ	 หรือคนในต�าบลท่างาม	
ตามมติการพิจารณาของคณะกรรมการและสมาชิก		เช่น	มอบทุนการศึกษาให้กับ 
สมาชิก		ทุนผู้พิการผู้ยากไร้		รวมทั้งแจกน�้าดื่ม	“ท่างาม”	ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
ในพืน้ทีต่�าบลท่างาม						น	อกจากน้ียงัก่อให้เกดิการจ้างแรงงานในธรุกจิ	คอื					จ้างแรงงาน 
ผู้สูงอายุจ�านวน	4	คน	ในการท�างานในโรงน�้าดื่ม	อัตราวันละ	300	บาทต่อวันที่มา
ปฏิบัติงาน		ท�าให้คนในชุมชนเข้าถึงน�้าดื่มที่สะอาดปลอดภัยและซื้อในราคาถูกกว่า 
ท้องตลาด	 สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถน�าน�้าดื่มไปใช้ในงานเลี้ยงหรือ
งานศพก่อนแล้วจึงมาจ่ายค่าใช้จ่ายภายหลังเสร็จงาน	 จากผลประกอบการประจ�า
ปีน�ามาสร้างสวัสดิการแก่สมาชิกในรูปแบบต่างๆ
	 นอกจากนี้ยังมีการลงทุนธุรกิจเพื่อสังคม	(Social	Enterprise)	ธุรกิจร้าน
กาแฟ	ภายใต้ชื่อ	 	“Tar-Ngam	coffee”	การลงทุนกิจการกาแฟ	 เครื่องดื่ม	และ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของต�าบลท่างาม	 จ�านวนเงิน	 200,000	 บาท	 ซึ่ง
การด�าเนินธุรกิจนี้เป็นการลงทุนและจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด	 เช่นค่าแรงงาน		
วัสดุอุปกรณ์	ฯลฯ	นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในร้านกาแฟจ�านวน	2	คน
โดยจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดร้อยละ	20	ของยอดก�าไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 
โดยผลก�าไรทั้งหมดจะกลับเข้าสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	 รวมทั้งการ
เชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนในการสร้างงานสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ	และเกษตรกร	โดยสนับสนุนการใช้พื้นที่ในร้าน	Tar-Ngam	coffee	ในการ
วางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ	 	 สร้างโอกาสในการจ�าหน่ายให้กับคณะศึกษา
ดูงานของ	อบต.ท่างาม		รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	 	พัฒนาผลิตภัณฑ์
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สินค้า		บรรจุภัณฑ์		การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารซื้อขายออนไลน์		ท�าเพจสินค้า	
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		สร้างช่องทางจัดจ�าหน่ายสินค้าต่างๆ	ให้มากขึ้น

“ออมสู่สวัสดิการ...สร้างนิสัยการออม...ออมสู่การปลดหนี้”
	 ปัญหาเรื่องหนี้สินของสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	
เกิดจากการที่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน	 (รายเดิม)	 มีการขาดส่งเงินสมทบ
รายปี	 365	 บาท	 ในปี	 พ.ศ.	 2555	 เนื่องจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจไม่คล่อง
ตัว	 ไม่มกีารเตรยีมความพร้อมเรือ่งเงนิออม	 แต่มคีวามต้องการแก้ปัญหาเรือ่งหนีส้นิ	 
คณะกรรมการได้ปรกึษาหารอืเพือ่แก้ไขปัญหา	 โดยมมีตใิห้จดัตัง้	 “กลุม่ออมทรพัย์
ของกองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลท่างาม”	เพือ่เป็นกลไกการออมเงนิเป็นรายเดอืน
ทีจ่ะสามารถส่งเงนิสมทบรายปีเข้ากองทนุสวสัดกิารชมุชนของ	 สมาชกิทีเ่ข้าร่วมได	้
และยังได้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออมของสมาชิก	 และเกิดรูปแบบการ
บริหารจัดการที่ดีของกองทุนโดยสร้างฐานความมั่นคง	 ลดปัญหาการขาดส่งเงิน
สมทบรายปีที่ท�าให้ต้องขาดสิทธิสวัสดิการ	 	 ลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องมาจ่ายเงิน
สมทบรายปีเข้ากองทุน	 	 สร้างวินัยการออม	 เด็ก	 ผู้สูงอายุ	 ผู้ด้อยโอกาส	 สามารถ
ออมเพ่ือสร้างสวัสดิการให้กับตนเองได้	โดยปัจจุบันมีเงินออมฝากไว้ในบัญชี
ธนาคารฯ	(เงินออม	สมาชิกสามารถถอนเงินได้)	มีสมาชิกทั้งสิ้น	345	ราย	คิดเป็น
ร้อยละ	22.65	ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการทั้งหมด		ซึ่งสามารถช่วยเหลือการขาด
ส่งเงินกองทุนสวัสดิการ	 เกิดการออมเพิ่มขึ้น	 การออมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	 โดยมีแนวคิดพัฒนาต่อยอดการออม
ชุมชนสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน
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“สู่...เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs”
	 การด�าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	 ที่ขับเคลื่อนงาน 
การพฒันาการประกอบอาชพี	 พฒันาระบบเศรษฐกจิของครวัเรอืนและชมุชน	 และ
การแก้ปัญหาหนีส้นิแบบมส่ีวนร่วม	 สอดคล้องกบัการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน(Sustainable	Development	Goals-	 SDGs)	 ในหลายตัวชี้วัดเป้าหมาย	
อาทิเช่น	1)	ขจัดความยากจน	2)	ขจัดความอดยากสร้างความมั่นคงทางอาหาร	3)	
ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน	4)สร้างโอกาสในการเรียนรู้	5)	จัดการน�้าอย่าง
ยั่งยืนและพร้อมใช้ส�าหรับทุกคน	 6)	 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน		
และ	7)	สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	 โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�าบลท่างามมีความมุ่งหมายที่จะก้าวต่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในตัวชี้
วัดอื่นๆ	ต่อไป
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	 การด�าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	ท�าให้เกิดผลลัพธ์ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนจากสวัสดิการต่างๆ	 มากมาย	 เกิด
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของคน	 	 สร้างการมีส่วนร่วม	 	 เกิดการจัดการตนเอง	
เกิดการประสานการท�างานของ	อบต.ท่างาม		ท้องที่		และหน่วยงานภาคีเครือข่าย	
สร้างผลงานที่ชัดเจนจนเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดสิงห์บุรี		
เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ได้รับรางวัลต่างๆ	 มากมาย	 อาทิเช่น	 นวัตกรรมรางวัล	
อปท.	ที่มีการบริหารจัดการที่ดี		จากส�านักนายกรัฐมนตรี			รางวัลผู้สร้างนวัตกรรม
ท้องถิ่นด้านสังคมสงเคราะห์	 	 นอกจากนี้กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	 มี
ความพร้อมในถ่ายทอดบทเรียน	ประสบการณ์การสร้างการเรียนรู้	หลักสูตรพร้อม
ถ่ายทอดให้บุคคลต่างๆ	ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงาน		และเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ	
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ผลงานทางวิชาการต่างๆ	
สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ขยายผลต่อในชุมชนอื่นๆ	 ได้อย่างเป็นระบบและเป็น
รูปธรรม
 

     ชื่อผู้ประสานงานติดต่อพื้นที่ :  
	 	 	 นายชินวุฒิ		อาศน์วิเชียร	
	 	 	 เลขานุการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลท่างาม	
	 	 	 อบต.ท่างาม		อ.อินทร์บุรี		จ.สิงห์บุรี		
	 	 	 E-mail	:	chinnawuto@hotmail.com		
	 	 	 โทร.	036	699	477	,	086	557	6636	

ข้อมูลอ้างอิง  
	 ไฟล์น�าเสนอและเอกสารประกอบการสมัครโครงการมอบรางวัลฯ	 กองทุน

สวัสดิการชุมชนต�าบลท่ามงาม	อ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี

mailto:chinnawuto@hotmail.com
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กองทุนสวัสดิการชุมชน การด�าเนินงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของต�าบล 
	 กองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลออย	เกดิจากการรวมตวัของกลุม่องค์กรต่างๆ	
ในพื้นที่ต�าบลออย	 ซึ่งท�าการจดแจ้งและขอจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต�าบลออย	 กับ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(พอช.)	ในปี	2552		จากนั้นคณะท�างานของสภาองค์กร 
ชมุชนต�าบลออยมี					นายค�ามลู								อนิถา								เป็นประธานสภา		ได้จดัให้มเีวทพีดูคยุกนัถงึการ
ขับเคลื่อนงานของสภาฯ	 จะขับเคลื่อนเรื่องไหนดีที่จะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อคนใน
พื้นท่ีต�าบลออย		คณะท�างานจึงเห็นชอบด้วยท่ีจะขับเคลื่อนประเด็นการจัดต้ัง 
กองทนุสวสัดกิารชมุชนต�าบลออย		และได้มกีารร่างระเบยีบกองทนุ		ตัง้คณะกรรมการ
กองทุนซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากผู ้แทนของแต่ละหมู ่บ้านในต�าบลออยทั้งหมด	
14	หมู่บ้านและบางคนก็เป็นคณะท�างานของสภาองค์กรชุมชนต�าบลด้วย		โดยได้
เลือกนางสาวนารี	เวียงค�า		เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน			
	 ช่วงประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีชาวบ้านในต�าบล
ออย		อ�าเภอปง	จังหวัดพะเยา	ต้องประสบปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นครอบคลุมพื้นที่ทั้ง	
14	 หมู่บ้าน	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาการขาดแคลนน�้าของคนในชุมชนที่ไม่มีน�้า
ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวัน	 และที่ส�าคัญคือขาดน�้าใช้เพื่อการเกษตร	 ที่โดย 
ส่วนใหญ่ประชากรในพื้นที่ประมาณ	ร้อยละ	80		ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ท�าไร่	 
ท�านา	 ท�าการเพาะปลูก	 เช่น	 ข้าวโพดสัตว์	 ข้าวโพดฝักอ่อน	 ผักกาดขาว	 ผักกาด

“สวัสดิการสร้างความสุข 
ชุมชนอยู่อย่างญาติมิตร
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำ บลออย
อำ เภอปง จังหวัดพะเยา
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เขียว	กะหล�่าปลี	ยาสูบพื้นบ้าน	ยาสูบเวอร์จีเนีย	ถั่วแระญี่ปุ่นหรือถั่วเหลืองฝักสด	 
เป็นต้น				ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรน�้าธรรมชาติ					ทั้งที่มีแหล่งน�้าธรรมชาติจ�านวน 
มากในพื้นที่	 ทั้งล�าน�้า	 4	 สาย	 (แม่น�้างิม	 ,แม่น�้าเงิน,แม่น�้าทาย,แม่น�้าสต๊อด)	 บึง	 
4	บงึ	(บงึหนองขีเ้หลก็,บงึหลงร่องหอ,บงึป่าแฝก,บงึห้วยผักกดุ)	คลองส่งน�า้ห้วยแก่น		 
ล�าห้วย	20	ล�าห้วย	(ห้วยหนองบัว,ห้วยน�้าลาก,ห้วยน�้าทาย,ห้วยโสก,ห้วยทรายขาว, 
ห้วยเลา,ห้วยแก่น,ห้วยม่วง,ห้วยสต๊อด,ห้วยก๊อดยาว,ห้วยน�้าจ�า,ห้วยยางม้า,ห้วย
นาบัว,ห้วยน�้าจ๋าน,ห้วยโป่ง,ห้วยต้นกุด,ห้วยก๋อง,ห้วยต้นโต้ม,ห้วยต้นยาง,ห้วยโชค)	
แต่เมื่อเกิดภัยแล้งก็ประสบความเดือดร้อนกันทั่วหน้าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ไปในทุกปี	

สวัสดิการที่ดูแลนอกเหนือจากตัวบุคคล 
“สวัสดิการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
	 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลออย	 ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน	 1,272	 คน	
ประเภทสมาชิก	 แบ่งเป็น	 บุคคลทั่วไป	 739	 คน	 เด็ก/เยาวชน	 32	 คน	 ผู้สูงอายุ	
493	คน	ผู้ด้อยโอกาส/พิการ	8	คน		จ�านวนเงินกองทุน	1,253,754	บาท		เริ่มแรก 
มีการขับเคลื่อนสวัสดิการอยู่	3	ด้าน	ได้แก่		1.ด้านการเกิดหรือการคลอดบุตร		2.ด้าน 
การเจ็บป่วย					3.ด้านการเสียชีวิต		จากน้ันทางกองทุนได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 
อีกครั้งเมื่อปี	 2557	 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เพ่ิม
สวัสดิการด้านอื่น	 ๆ	 เข้าไปด้วย	 	 ได้แก่การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา	 กิจกรรม
ด้านกีฬาและนันทนาการ	ประเพณีวัฒนธรรม/ศาสนา	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม		รวมถึงสาธารณะประโยชน์อื่นๆ			รวมทั้งสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน		
	 จากปัญหาภัยแล้งข้างต้น	 	 ทางคณะท�างานจึงเล็งเห็นว่า	 สวัสดิการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 	 โดยเฉพาะเร่ืองของทรัพยากรน�้าเป็น
สิ่งที่จ�าเป็นในการด�ารงชีพของทุกคน		และได้เพิ่มสวัสดิการด้านนี้เข้าไป		ประกอบ
กับสถานการณ์ในปี	 2557	 ท่ีเกิดภาวะฝนท้ิงช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาล	 ท�าให้
ชาวนาเกิดการแย่งน�้าในการหว่านข้าวท�านากัน	คนที่อยู่ต้นน�้ามักจะแอบเปิดน�้า
หรือสูบน�้าเข้านาตนเอง	 ท�าให้คนที่อยู่ท้ายน�้าไม่มีน�้าไหลไปเข้านา	 ท�าให้เกิดความ
ไม่เป็นธรรม	และมีความขัดแย้งเกิดขึ้น	
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	 จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการท�าฝายยกระดับ
น�้าขึ้นในล�าน�้างิม	 	 ตรงจุดที่บ้านดอนเงิน	 หมู่ที่	 1	 สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น�้าจึงได้เพิ่มกฎ
ระเบียบการใช้น�้าร่วมกันและคณะท�างานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลออย	
และสภาองค์กรชุมชนต�าบลออย						ได้ประสานกบัผูอ้�านวยการส่วนประสานลุม่น�า้ยม	 
กรมทรัพยากรน�้า	 ส�านักงานน�้าภาค	 9	 ที่รับผิดชอบพื้นที่ลุ่มน�้าในเขตของต�าบล
ออยถึงประเด็นปัญหาและได้เสนอขอท�าฝายเพื่อเพิ่มปริมาณน�้าในล�าน�้างิมที่ไหล
ผ่านต�าบลออย
	 ผลหลังจากการประสานกับทางกรมทรัพยากรน�้า	 ทางประธานกองทุน
สวัสดิการชุมชนต�าบลออย	และประธานสภาองค์กรชุมชนต�าบลออย	จึงได้มีโอกาส
ได้ไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ในการท�าฝายมีชีวิตที่หมู่บ้านไชยมนตรี	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	 กับคณะเจ้าหน้าที่ส่วนประสานลุ่มน�้ายม	 ส�านักงานน�้าภาค	 9		
และได้น�าความรู้ที่ได้รับมาท�าการชี้แจงและประชาคมในโครงการท่ีจะท�าฝายข้ึน		
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่	 	 ทั้งเรื่องน�้าเพื่อการเกษตร	 	 น�้าเพื่อการอุปโภค
และบริโภคในชุมชน	 และน�้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท่าน�้าวังปลา	 สรุปผลที่ประชุม
เห็นชอบ	“โครงการสร้างฝายมีชีวิต  พิชิตภัยแล้ง”	จึงได้เริ่มลงมือส�ารวจ	โดยได้
รับการสนับสนุนบุคลากรจากส�านักงานน�้าภาค	9	และได้รับงบประมาณในการซื้อ
วัสดุ	อุปกรณ์	เช่นไม้ไผ่		เชือกและกระสอบใส่ทราย	จากส�านักงานน�้าภาค	9	ด้วย
บางส่วน		อีกทั้งคณะท�างานยังได้ประสานขอรับการสนับสนุน	รถแมคโครขุดทราย	
รถดั๊มลากทราย	 และพนักงานพร้อมเชื้อเพลิง	 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา		ประสานงานขอแรงงานจากภาคเอกชน	เช่น	โรงบ่มใบยาสูบบ้านดอนไชย
ป่าแขม	ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต�าบลออย	ซึ่งช่วยเหลือทั้งงบประมาณและแรงงานจากคน
งานพม่ากว่า	40	คนที่มาท�างานกับโรงบ่ม	พร้อมรถแมคโคร		บริษัทนิ่มซี่เส็งจ�ากัด
ก็ช่วยเหลือแรงงานและช่วยเหลือน�้าดื่ม	 องค์การบริหารส่วนต�าบลออยสมทบงบ
ประมาณ	เครือข่ายคณะกรรมการลุ่มน�้ายมสมทบค่าอาหาร	เจ้าหน้าที่ป่าไม้อ�าเภอ
ปง	 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาต่างก็เข้ามาช่วยเหลือแรงงาน	 	 ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	 (ธกส.)	 สาขาดอนไชยสนับสนุนน�้าดื่ม	 อีกทั้งได้ประสาน



60“สวัสดิการชุมชน”            เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ขอแรงงานจากนักศึกษาวิชาทหาร	(รด.)	จิตอาสา	และนักเรียนชั้นมัธยมปลาย	จาก
โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมและโรงเรียนปงรัชดาภิเษกมีเด็กๆ	 จากโรงเรียนบ้าน
ดอนเงินมาช่วยเก็บขยะ	และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลออย		ในบ้าน
หมู่ที่	1	หมู่ที่	13	หมู่ที่	14	หมู่ที่	3		หมู่ที่	6	ที่ได้รับประโยชน์จากการกั้นฝายตัว
นี้หมุนเวียนมาช่วยกัน	 มัดเชือกและตักทรายใส่กระสอบและประชาชนในหมู่บ้าน
ดอนเงินทุกครัวเรือนต่างก็มาช่วยท�างานท�าอาหารมาช่วยเหลือกัน	
	 สิ่งที่เป็นผลการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ของการร่วมมือท�าให้สามารถ
ยกระดับน�้าในล�าน�้างิม	 ตรงจุดที่สร้างฝาย	 ณ	 บ้านดอนเงิน	 หมู่ที่	 1	 ต�าบลออย	
สามารถยกระดับน�้าให้สูงขึ้นประมาณ	1.5	เมตร		ปริมาณน�้าเพิ่มขึ้น	และทอดยาว
ไปประมาณ	 3,000	 เมตร	 สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง	 ท�าให้มีน�้าใช้เพื่อการเกษตร	
เกษตรกรที่มีที่ดินท�ากินสองฝั่งแม่น�้าสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี	 	 ได้น�้าเพื่อการ 
อุปโภคบริโภค	บ่อน�้าตื้นในหมู่บ้านมีน�้าใต้ดินเพิ่มขึ้นไม่แห้งดังเดิม		มีระดับปริมาณ
น�้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท่าน�้าวังปลาหน้าวัด	 ท�าให้ปลาท้องถิ่นขยายพันธุ์ได้อย่าง
รวดเร็วเกิดเป็นแหล่งพักผ่อนและท่องเที่ยวให้ชุมชน
	 จากปัญหาความไม่เป็นธรรม	ความขัดแย้งเรื่องการใช้น�้าร่วมกันของคนใน
ชุมชน	 เปลี่ยนเป็นการร่วมสนับสนุนทั้งแรงงาน	งบประมาณ	และความรู้	 ระหว่าง
ทางของการมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันของชาวบ้านเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 การร่วม
แรงร่วมใจกันของคนในชุมชน	 เห็นมิตรแท้จากการลงแรง	 เห็นเพื่อนแท้จากหน่วย
งานที่ช่วยเหลือ	 ในทุกวันของการท�างานจะมีการสรุปบทเรียนร่วมกันในแต่ละวัน	
ทั้งชาวบ้านและหน่วยงานภาคี		ร่วมเรียนรู้จากการปฏิบัติ	ร่วมเรียนรู้จากการสรุป		
ความสามัคคีที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงจากการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	
                  







63“สวัสดิการชุมชน”            เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

“สวัสดิการสร้างความสุข ชุมชนอยู่อย่างญาติมิตร เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
	 ผลของการช่วยเหลือกัน	 ผ่านการด�าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต�าบลออย	 ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายแก้ไขปัญหาน�้า	 ท�าให้มีน�้าเพียงพอต่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของคนในชุมชนให้มีความมั่นคงในอาชีพแล้ว	 ยังมีการ
จัดกิจกรรมเรื่องการจัดการขยะในชุมชนและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนในชุมชน
ไปพร้อมกัน	 “เมื่อสุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น การจ่ายสวัสดิการชุมชนเพื่อ
เป็นค่ารักษาพยาบาลจะลดลงไปด้วย”	ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนกล่าว		ถือ 
เป็นการท�ากิจกรรม	1	เรื่องเกิดผลมากกว่า	1	และค�านึงถึงความยั่งยืนของกองทุน
ในอนาคต	โดยมีกิจกรรมที่กองทุนสวัสดิการชุมชนให้ความส�าคัญ	ดังนี้			
	 1) เรื่องการจัดการขยะในชุมชน ให้ความรู้กับสมาชิกการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน	ลดปริมาณขยะที่จะน�าไปทิ้ง		น�ามาขยะมาขายยังจุดรับซื้อขยะ		ส่งเสริม
ให้ชุมชนท�าเสวียนไม้ไผ่	รอบต้นไม้เพื่อลดการเผาขยะแห้งในช่วงหน้าแล้ง		ป้องกัน
การเกิดหมอกควัน	ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของสมาชิกกองทุน		
	 2)	กิจกรรมสร้างจิตส�านึกให้กับเด็ก	ได้ประสานกับทางโรงเรียนบ้านดอน
เงิน	 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ต�าบลออย	พาเด็กๆไปเรียนรู้นอกห้องเรียน	 	พาเด็กไปพื้นที่โล่ง
ที่มีการตัดต้นไม้ออกไป	 และจุดที่มีต้นไม้	 มีร่มเงา		 ให้เด็กๆ	 ได้เปรียบเทียบและ
อธิบายให้รู้ถึงประโยชน์ของต้นไม้และร่วมปลูกต้นไม้คนละต้น	 เป็นการเชื่อมโยง
การท�างานกับอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมหมูบ้่าน(ทสม)		
	 3)		กิจกรรมบวชป่า 		ได้ร่วมกับชุมชนบ้านหมู่ที่	1		หมู่ที่	13	และหมู่ที่	9	 
ท�ากจิกรรมการบวชป่าทีป่่าห้วยโป่ง		 เพราะมคีนมาลกัลอบตดัต้นไม้และไม่สามารถ
จับตัวผู้กระท�าผิดได้		 เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับคนในพื้นที่ได้รักและหวงแหนป่า 
โดยผ่านประเพณี	 และนิมนต์พระสงฆ์ท่ีเป็นท่ีเคารพนับถือของคนในพื้นที่มา
ประกอบพิธี	 โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมม	 เช่น	 ส�านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 ลุ่มน�้ายม	 เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ	อบต.ออย		โรงเรียนและชุมชน	เป็นต้น	
	 4)		กจิกรรมท�าน�า้หมกัชวีภาพ 	เป็นการส่งเสรมิให้ลดต้นทนุการเพาะปลกู	 
ลดการใช้สารเคมี	 และน�าขยะเปียกหรือเศษพืชผักที่มีเหลือในชุมชนน�ามาหมัก	
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และน�าไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้	กิจกรรมนี้เป็นการท�างานเชื่อมโยงกับ	กศน.ต�าบลออย	
และกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา	
	 5) กิจกรรมปลูกต้นไม้ 		กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกทุกครัวเรือน		
น�าต้นไม้ที่ทุกคนอยากจะปลูกแล้วไม่มีที่ปลูก	 ไปปลูกที่ป่าสุสานเดิมของหมู่บ้าน
ดอนเงิน	ตั้งอยู่หมู่ที่	1	ต�าบลออย		และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกองทุนที่อยู่
ในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
	 ทั้งนี้การเพิ่มต้นทุนทางสังคมด้วยเครือข่ายที่มีศักยภาพ		และเหนือสิ่งอื่น
ใด	 ผลจากการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลออยนอกจากสวัสดิการทั้งที่เป็น
ตัวเงิน	และไม่ใช่ตัวเงินซึ่งได้รับและครอบคลุมแล้วนั้นคงเป็นความสุข	ความยั่งยืน
ในคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต�าบลออย	นั่นเอง

     ชื่อผู้ประสานงานติดต่อพื้นที่ :  
	 	 	 นางสาวนารี				เวียงค�า		
	 	 	 ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลออย	
	 	 	 108	หมู่ที่	10	ต�าบลออย		อ�าเภอปง		จังหวัดพะเยา				
	 	 	 E-mail	:	naree.n@hotmail.com		
	 	 	 โทร.	086	1860	848

ข้อมูลอ้างอิง  
	 ไฟล์น�าเสนอและเอกสารประกอบการสมัครโครงการมอบรางวัลฯ	 กองทุน
สวัสดิการชุมชนต�าบลออย	 อ�าเภอปง	 จังหวัดพะเยา	 ประเภทที่	 5	 ด้านการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การอนุรักษ์พลังงาน	 การจัดการขยะ	 การจัดการ
และฟื้นฟูภัยพิบัติ

mailto:naree.n@hotmail.com
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บริบททั่วไปต�าบลคลองทับจันทร์
  เดิมดินแดนคลองทับจันทร์แห่งนี้	เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์	มีสัตว์อาศัยอยู่
เป็นจ�านวนมากและมีต้นไม้	มงคลชนิดหนึ่ง	ขึ้นอยู่ตามล�าน้�า	คือ	“ต้นจันท์”	 โดย
เฉพาะพื้นที่ของโรงเรียนบีกริม	 ปัจจุบันจน	 กระทั่งวันหนึ่ง	 ต้นไม้	 ดังกล่าว	 ได้หัก
ล้มขวางคลอง	ท�าให้ชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวก	ชาวบ้านก็เลยกล่าวขานกันจน
ติดปากว่า	“คลองทับจันทร์”	หรือ	“จันทร์ทับคลอง”	ซึ่งปัจจุบันคลองที่	ต้นจันท์
ล้มขวางนั้น	ได้ตื้นเขินไปหมดแล้ว	

“บริหารกองทุนอย่างมีธรรมาภิบาล : 
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคลองทับจันทร์”

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำ บลคลองทับจันทร์ 
อำ เภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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		 ต�าบลคลองทับจันทร์	 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ�าเภออรัญประเทศ	 มี
เนื้อที่ประมาณ	 29,918	 ไร่	 หรือ	 47.86	 ตารางกิโลเมตร	 	 จ�านวนหมู่บ้าน	 10	
หมู่บ้าน	 ประชากรทั้งหมด	 4,807	 คน	 การประกอบอาชีพของประชาชน	 ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท�าการเกษตร			ท�าไร่			ท�านา	รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย	 
และรับจ้างทั่วไป
 
ความเป็นมากองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลคลองทับจันทร์
			 ก่อตั้งเมื่อวันที่	 19	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2550	 ได้รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการ
ชุมชน	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2552	การก่อเกิดองค์กรสวัสดิการชุมชนต�าบลคลอง
ทับจันทร์	ทั้งหมด	10	หมู่บ้าน	เป็นต�าบลที่มีความหลากหลายของผู้คนที่อาศัยอยู่	 
มีทั้ง	ไทย	ลาว	เขมร	ญ้อ	และมีสิ่งที่คล้ายกันและแตกต่างกันออกไป	ประกอบกับ
ประชาชนมีฐานะยากจน	 มีความเป็นอยู่ที่ล�าบาก	 ถึงแม้หน่วยงานของรัฐจะอยู่ 
ใกล้ประชาชนกจ็รงิแต่งบประมาณยงัไม่เพยีงพอต่อการจดัสวสัดิการให้กบัประชาชน	
ผู้ด้อยโอกาส	 และผู้มีฐานะยากจนได้ครบถ้วน	 ดังนั้น	 องค์การบริหารส่วนต�าบล 
คลองทับจันทร์	โดยการน�าของนายกสมหมาย	บาดาล	ในขณะนั้น	ได้ร่วมกับแกนน�า 
ของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน	 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลคลองทับจันทร์ขึ้น	 
เพ่ือสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนให้ทั่วถึงและเป็นไปอย่าง 
เกื้อกูลกัน	 ซึ่งอาจจะหมายถึงการเช่ือมโยงกับภาครัฐด้วยเพื่อให้ประชาชนใน 
ต�าบลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 มีความรักความสามัคคีกัน	 เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
เปรียบเสมือนพี่น้องกัน
		 สมาชิกแรกตั้ง	371	คน	ปี	2561	สมาชิกปัจจุบัน	1,633	คน	(คิดเป็นร้อย
ละ	35)	จากประชากรทั้งต�าบล	4,807	คน	ครอบคลุมทั้งต�าบล	10	หมู่บ้าน	 โดย
แยกสมาชิก	เป็นประเภทเด็ก	–	เยาวชน	(แรกเกิด	–	25	ปี)	486	คน	ประเภทบุคคล
ทั่วไป	(อายุ26	ปี	–	59	ปี)	686	คน	ประเภทผู้สูงอายุ	(อายุ	60	ปีขึ้นไป)	427	คน		
และประเภทผู้พิการ	/	ผู้ด้อยโอกาส	34	คน
	 สถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน	รวมทั้งสิ้น	6,335,025.61	บาท	แบ่งเป็น		
รับสมทบจากสมาชิก	3,979,080	บาท		รับสมทบจากรัฐบาล	/	พอช.	1,356,225	
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บาท	รับสมทบจากท้องถิ่น	230,000	บาท	รับสมทบจากหน่วยงานอื่นๆ	162,000	
บาท		อื่นๆ	(ค่าธรรมเนียม	,	ดอกเบี้ยธนาคาร	,	ค่าบารุง	,	เงินบริจาค)	607,720.61	
บาท		

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลคลองทับจันทร์
	 1.เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยของประชาชนในต�าบลให้รู ้จักการออมเงิน	
วันละ	1	บาท		
	 2.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม			ซื่อสัตย์พึ่งตนเอง			มีความรับผิดชอบ			มีความ 
สามัคคี		และเอื้ออาทรซึ่ง	กันและกัน		โดยใช้หลักศาสนา	และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
	 3.เพื่อวางแผนอนาคตในวันข้างหน้าให้ครอบครัวได้มีสวัสดิการ		
			 4.เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่	ที่มีความรู้ความเข้าใจ				ในเรื่องการออมทรัพย์	วันละ	 
1	บาท	เพื่อส่งเสริมเป็นแกนน�าในอนาคต	เพื่อช่วยเหลือชุมชน	พึ่งพาอาศัย	อย่าง
มีความสุข
		 5.เพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจ		หรือแรงจูงใจให้สมาชิกได้ปฏิบัติกิจกรรม
ช่วยงานสังคม	และส่วนรวม
		 6.เพื่อสร้างกระบวนการ	 	 การมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง	 
ชาวบ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		/	หน่วยงานองค์กรอื่น	ๆ
		 7.เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมโยงกองทุนต่าง	ๆ	ในชุมชน

แนวคิดการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาล
		 จากการเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพแกนน�าสวัสดิการชุมชน	 จังหวัด
สระแก้ว	 เมื่อปี	พ.ศ.2552	คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลคลอง
ทับจันทร์ร่วมกับผู้บริหาร	 อปท.	 ผู้น�าชุมชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 
กองทุนสวัสดิการชุมชน	 จึงได้ร่วมกันจัดท�าแผนพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
และมีธรรมาภิบาลของกองทุน	 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน	 และมีเป้าหมายให้กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลคลองทับจันทร์



68“สวัสดิการชุมชน”            เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในต�าบล	แบ่งการบริหาร
จัดการการเงินเป็น	 	 3	 ส่วน	 	 ได้แก่	 	 ส่วนที่	 1	 ร้อยละ	 50	 จัดสวัสดิการให้กับ
สมาชิกตามข้อบังคับ	ส่วนที่	 2	ร้อยละ	30	กิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ของกองทุน
และสมาชิก		ส่วนที่	3	ร้อยละ	20	ทุนส�ารององค์กรสวัสดิการชุมชน	/	การบริหาร
จัดการ

ระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาลกองทุนสวัสดิการชุมชน  
	 (1)	การเชื่อมโยงการจัดสวัสดิการร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่นๆ		ก อ ง ทุ น
สวัสดิการชุมชนเน้นการท�างานบูรณาการเชื่อมโยงภาคีหน่วยงานและกลุ่มองค์กร
ท้ังภายในและภายนอกต�าบล	ประกอบด้วย	สภาองค์กรชมุชนต�าบลคลองทบัจันทร์,	
ชมรมผู้สูงอายุ	,	ชมรมผู้พิการ	,	ชมรมสตรี	,	หน่วยงานของรัฐ	,	องค์การบริหารส่วน
ต�าบลคลองทับจันทร์,	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลคลองทับจันทร์,	 กองทุน 
หลักประกันสุขภาพต�าบลคลองทับจันทร์,	โรงเรียน,	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โดยหน่วย
งานภาคีต่างๆ	 ได้ร่วมกันจัดท�าบันทึกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาสังคม
ร่วมกัน	ตั้งแต่ปี	2558	ที่ผ่านมา
		 (2)	 องค์ประกอบของกรรมการและที่มา	 คณะกรรมการบริหารองค์กร
สวัสดิการชุมชนต�าบลคลองทับจันทร์	 มีคณะกรรมการทั้งสิ้น	 15	 คน	 ประกอบ
ด้วยสัดส่วนที่ส�าคัญ	ดังนี้	ผู้น�าท้องที่	2	คน,	ผู้น�าท้องถิ่น	4	คน,	ผู้น�าชุมชน	6	คน,	 
เครือข่าย	 อสม.	 3	 คน	 โดยส�านักงานกองทุนมีศูนย์ท�าการที่องค์การบริหารส่วน
ต�าบลคลองทับจันทร์
		 (3)	 ระบบการจัดท�าบัญชี	 (ระบบการเงิน	 /บัญชี)	มีการบันทึกบัญชีอยู่	 4	
หมวดส�าคัญ	คือ	สมุดรายวันรับ	สมุดรายวันจ่าย	สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป	(ใน
กรณีบันทึกรายการนอกเหนือจากการรับ	 –	 จ่ายพื้นฐานที่อยู่ในระเบียบข้อบังคับ	
เช่น	 ดอกเบี้ยธนาคาร	 เงินบริจาค	 ช่วยเหลือวาตภัย	 กิจกรรมสาธารณประโยชน์	
ฯลฯ)	และสมุดบัญชีลูกหนี้	(เงินยืมเพื่อประกอบอาชีพ	ส่งคืนภายใน	7	วัน	ค่าบ�ารุง
ร้อยละ1	บาท)
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		 (4)	 การรับเงินจากสมาชิก	 การรับเงินและจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก	
กองทนุจะมคีณะกรรมการกองทนุทีม่าจากแต่ละหมูบ้่าน	 ท�าหน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบ
ด�าเนินการรับเงินและจ่ายเงินแก่สมาชิก	 ซึ่งหมู่บ้านจะมีสมุดท�าเนียบสมาชิก
คุมแต่ละหมู่บ้าน	 เพ่ือบันทึกการส่งเงินและการจ่ายสวัสดิการของสมาชิกราย
คนในหมู่บ้านนั้นๆ	 โดยเอกสารดังกล่าว	 จะมีอยู่ด้วยกัน	 2	 ชุด	 คือ	 อยู่กับคณะ
กรรมการแต่ละหมู่บ้านและอยู่ที่ส�านักงานกองทุน	โดยในระหว่างวันที่	1	–	15	ของ 
ทุกเดือน	 จะมีการรวบรวมเงินจากสมาชิกผ่านเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน	 
แล้วคณะกรรมการจะรวบรวมเงินมาส่งท่ีเหรัญญิกกองทุน	 เพื่อท�าบัญชีร่วมกับ
เลขานุการที่ส�านักงานกองทุน	ทั้งนี้เงินที่ได้รับจะน�าฝากเข้าบัญชีวันต่อวัน
		 (5)	 การจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก	 หลังจากวันที่	 15	 เมื่อมีการน�าเงิน
เข้าบัญชีธนาคารพร้อมท�ารายละเอียดการรับเงินเสร็จครบถ้วนแล้ว	 ทางเหรัญญิก
จะเบิกเงินสดส�ารองไว้จ่ายเป็นรายเดือนๆ	 ละ	 ไม่เกิน	 20,000	 บาท	 โดยคณะ
กรรมการหรือสมาชิกแต่ละหมู่บ้านจะต้องน�าเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเบิกสวัสดิการ	
พร้อมกับใบส�าคัญรับเงิน	 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสวัสดิการ	 แต่หาก	 ครบ	 1	
เดือนไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม	เงินส่วนที่เหลือจะถูกน�าฝากกลับเข้าไปในบัญชี	เมื่อ
มีการเคลียร์บัญชีในรอบเดือนต่อไปแล้ว	 ก็จะเบิกถอนเงินมาถือไว้เหมือนเดิม	 ไม่
เกิน	20,000	บาท/เดือน
		 (6)	 ระบบการตรวจสอบ	 จะมีการตรวจสอบบัญชีโดยคณะกรรมการทุกๆ	
6	 เดือน	 และ	 ตรวจสอบบัญชีโดยปลัด	 อบต.	 กับนักพัฒนาชุมชน	 ในทุกๆ	 1	 ปี	
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถมาตรวจสอบการบริหารงานของกองทุนได้	
โดยการเก็บเอกสารและการท�าบัญชีจะมีข้อมูลเป็นแฟ้มรายหมู่บ้านและมีบัญชีคุม
ของกองทุนเก็บไว้ที่ส�านักงาน
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ตัวอย่างระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาล
	 1. มจีดัเกบ็ข้อมลูอย่างเป็นระบบ 		กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลคลอง
ทับจันทร์มีการจัดท�าฐานข้อมูลสมาชิกทั้งในฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์	และ
ข้อมูลในสมุดบันทึกข้อมูล	 (มือ)	 เช่น	 ข้อมูลพื้นฐานต�าบล	 ข้อมูลสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน	 ข้อมูลผู้น�าชุมชนในแต่ละหมู่	 ข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์	 ข้อมูล
ระเบียบการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน	ข้อมูลการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาคีต่างๆ
		 2.มีการระบบติดตามตรวจสอบผลการด�าเนินงาน	 กองทุนมีระบบการ
จัดท�ารายงานปิดงบดุลประจ�าทุกเดือนและแจ้งรายงานให้คณะกรรมการแต่ละหมู่
รับทราบ	 เพื่อน�าไปแจ้งให้สมาชิกในหมู่บ้านได้ทราบต่อไป	 ซึ่งรายงานงบดุลการ
ด�าเนินงานในแต่ละเดือนจะมีผู้ตรวจสอบทั้งจากคณะกรรมการและผู้แทนท้องถิ่น
ร่วมตรวจสอบรับรองด้วยทุกครั้ง
		 3.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกองทุนสวัสดิการชุมชนต่อสาธารณะ	 มี
การพูดพบปะพูดคุยในท่ีประชุมหมู่บ้านทุกเดือนหรือประชุมหมู่บ้าน	 ซ่ึงคณะ
กรรมการกองทุนสวัสดิการในหมู่บ้านน้ันๆ	 จะเป็นคนรายงานสถานะข่าวสาร
ต่างๆ	 ของกองทุนสวัสดิการเดือนท่ีผ่านมาต่อสมาชิกได้รับทราบ	 รวมทั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม	 รายงานสถานะการเงินต่างๆ	 ในป้ายประชาสัมพันธ์
ที่ส�านักงานและจุดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน	 นอกจากนี้กองทุนยังมีช่องทางเผย
แพร่ผ่านช่องทางออนไลน์	 เช่น	 	 facebook	 กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลคลอง
ทับจันทร์	กลุ่มไลน์กองทุนสวัสดิการชุมชน	เป็นต้น	เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างต่อ
ไป
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	 ทัง้นี	้จากระบบการบรหิารจดัการกองทนุทีด่แีละมธีรรมาภบิาล		สอดคล้อง 
กบัหลักธรรมาภิบาล 	ได้แก่	 	การมีส่วนร่วม 	 เกิดการเชื่อมโยงการจัดสวัสดิการ
ร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่นๆ	 	 องค์ประกอบของกรรมการที่หลากหลาย	 	 คุณธรรม  
การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกตามระเบียบข้อบังคับอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ			
นติธิรรม	 	 กรณสีมาชกิไม่ช�าระเงนิเข้ากองทนุสวสัดกิารชมุชน	 3	 เดอืนตดิต่อกนัจะ
พ้นสภาพสมาชกิ	ยกเว้นกรณมีคีวามจ�าเป็น		ความโปร่งใส 		การจดัท�าระบบบัญชี
หลายประเภท	เช่น	สมุดบัญชีรายวันต่างๆ		การลงบัญชีรับเงินสมาชิกสมทบแต่ละ
หมู่บ้าน	การลงบัญชีรับเงินสมทบรายสมาชิก		และมีระบบการตรวจสอบ	การเผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทุนสู่สาธารณะ		รับผิดชอบ		คณะกรรมการเดินทาง
ไปจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิกท่ีไม่สามารถมารับสวัสดิการด้วยตนเองได้	 กรณีผู้สูง
อายุหรือผู้พิการที่มีความยากล�าบากในการเดินทาง	 	 และถือเป็นการเยี่ยมเยียน
สมาชิกไปพร้อมกัน			ความคุ้มค่า 		สวัสดิการท่ีมากกว่าตัวเงิน		สมาชิกบางคน
ไม่มีญาติเม่ือเสียชีวิต	 คณะกรรมการร่วมจัดงานศพ	 ตกแต่งสถานที่แสดงความ
อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต		ทั้งนี้กรรมการและสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบล
คลองทับจันทร์ได้ยึดถือปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจ�าวัน		และได้มีการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนเรื่องอาชีพกลุ่มเห็ดนางฟ้า	 จากส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว	 เป็นการเน้นย�้าประโยคที่ว่า	 “บริหารกองทุนอย่างมี 
ธรรมาภิบาล ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคลองทับจันทร์” ได้อย่างแท้จริง
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     ชื่อผู้ประสานติดต่อพื้นที่ :  
	 	 	 นางเพ็ญพร	สายเสมา	
	 	 	 ผู้ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
	 	 	 ต�าบลคลองทับจันทร์
	 	 	 49	หมู่ที่	8	ต�าบลคลองทับจันทร์	
	 	 	 อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว	27120		
	 	 	 E-mail:	penpond7@hotmail.com	
	 	 	 โทร.	089–9294022,	064–0629212

ข้อมูลอ้างอิง  
	 1.ไฟล์น �าเสนอ	 และเอกสารประกอบการสมัครโครงการมอบรางว ัล
กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลคลองทับจันทร์	อ�าเภออรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว
ประเภทท่ี		7	ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนท่ีดีและมีธรรมาภิบาล	
	 2.สมาชิก	คณะกรรมการ.	สัมภาษณ์,	27-28	มกราคม	2561

mailto:penpond7@hotmail.com
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บอกให้เขารู้ ท�าให้เขาเห็น ขจัดปัญหา สร้างศรัทธาแก่ชุมชน
	 เทศบาลต�าบลบางเลน	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 มีพื้นที่	 13.5	
ตารางกิโลเมตร	 8	 หมู่บ้าน	 จ�านวนประชากร	 8,354	 คน	 แบ่งการบริหารออก
เป็น	 15	 ชุมชน	 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลบางเลน	 เป็นงานที่ต่อยอด
มาจากชมรมผู้สูงอายุของต�าบลบางเลน	 โดยเมื่อปี	 2552	 ได้มีการจัดประชุมและ
เชิญวิทยากรไปพูดถึงเรื่อง	 “กองทุนสวัสดิการชุมชน” ให้กับสมาชิกชมรมฟัง	 ที่
ประชุมเห็นด้วยกับการจัดสวัสดิการ	 จึงได้เปิดรับสมัครในวันนั้น	 เริ่มต้นจากตัว
กรรมการชมรมผู้สูงอายุมีผู้สมัครเป็นสมาชิก	33	คนและเลือกตั้งกรรมการขึ้นมาบ
ริหาร	27	คน	โดยเชิญเจ้าของร้านทองเข้ามาเป็นประธานกองทุน		มีเงินทุนเริ่มต้น	
11,820	บาท	จากนั้นได้รับการจดแจ้งจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
แห่งชาติ	 รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน	 ตาม	 พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สงัคม	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	(พม.)	ในเดอืนมถินุายน	
2553	จงึได้ใช้ใบจดแจ้งเป็นใบเบกิทางขยายฐานสมาชกิให้มจี�านวนมากขึน้

“เชื่อมโยงเครือข่ายอย่างมีศิลปะ 
ขับเคลื่อนงานด้วยใจมุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”  
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำ บลบางเลน 
อำ เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
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	 ช่วงแรกคณะกรรมการกองทุนฯ	ได้พยายามหาสมาชิกเพิ่มเติม	พบว่าชาว
บ้านปฏิเสธ	 เพราะเกิดความล้มเหลวในการด�าเนินโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์
พอดี	 ท�าให้ชาวบ้านต่างเข็ดขยาด	 	 กรรมการยึดหลักการส�าคัญ	 “บอกให้เขารู้” 
สื่อสารให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสวัสดิการชุมชน	เช่น	ท�าแผ่นพับแจก	ใช้เสียงตาม
สายของเทศบาล	ลงพื้นที่พบประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลทุกครั้งที่มี
โอกาส	“ท�าให้เขาเห็น”	ถอืเป็นหวัใจ	เช่น	การรบัขวญัเดก็แรกเกดิ	การชดเชยการเจบ็
ป่วยจากการนอนโรงพยาบาล	หากมีใบรับรองแพทย์ก็จะเอาเงินไปมอบให้	สมาชิก
เสียชีวิตก็ไปร่วมงานศพ	มอบเงินสวัสดิการต่อหน้าคนที่มาร่วมงาน	ก่อนมอบชี้แจง
ให้รู้ที่มาที่ไปของเงิน	เป็นสมาชิกเมื่อไหร่	ร่วมเวทีประชุมกี่ปี	ส่งเงินเข้ากองทุนเท่า
ไหร่	 มอบเงินจ�านวนเท่าไหร่	 เปรียบเทียบว่ามีผลจ่ายคืนเป็นเงินกี่เท่าของเงินที่
สมาชิกส่งเข้ากองทุน	ซึ่งทุกกรณีจะมียอดเพิ่มขึ้นหลายเท่า	“ขจัดปัญหา”		เมื่อมี
ปัญหาประธานและกรรมการรีบลงแก้ไขทันที	  “สร้างศรัทธา”  ศรัทธา	 เกิดจาก 
ผลการ	บอกให้เขารู้	ท�าให้เขาเห็น	ขจัดปัญหา		สมาชิกเกิดความรู้สึกว่า	“เราท�าได้
จริงและได้หลายเท่าด้วย” 	มีการประชุมสมาชิกประจ�าปี	ชี้แจงรายรับรายจ่าย		ใคร 
ได้รับสวัสดิการจากกองทุนเป็นจ�านวนเท่าไหร่
	 กรณีผู้สูงอายุสมัครเป็นสมาชิก	 กองทุนตั้งเงื่อนไขว่า	 	 หากใครมีอายุ	 60	
ปี	ขึ้นไป	จะสมัครเข้ากองทุนต้องหาลูกหลานที่มีอายุไม่มากมาเข้าด้วย	ไม่น้อยกว่า 
1	คน	ถ้าอายุ	70-80	ปี	ต้องไม่น้อยกว่า	2	คน	แต่หากไม่ได้จริงๆ	กองทุนก็รับเป็น
สมาชิก
	 จากวันนั้นถึงวันนี้กองทุนมีสมาชิก	 1,702	 คน	 เงินทุนหมุนเวียน	
5,694,627	บาท	แบ่งเป็นเงินสมทบจากสมาชิก	 2,202,165	บาท	 เงินสมทบจาก
ท้องถิ่น	 2,343,520	 บาท	 เงินสมทบจากหน่วยงานรัฐ	 พอช.	 1,033,205	 บาท	
ดอกเบี้ย	42,147	บาท	เงินบริจาคและอื่นๆ	73,590	บาท	(ข้อมูล	ณ		31	มกราคม	
2561)
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กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลบางเลน แบ่งเงินออกเป็น 5 ส่วน คือ
	 1.ร้อยละ	5	ของเงินทั้งหมด	จัดเป็นเงินคงคลังของกองทุน
	 2.ร้อยละ	30	ของเงินทั้งหมด	จัดเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง
	 3.ร้อยละ	40	ของเงินทั้งหมด		จัดเป็นเงินส�าหรับใช้จ่าย	บริหารจัดการ	จัด
สวัสดิการให้สมาชิกหากไม่พอสามารถใช้จากส่วนที่	2	ได้
	 4.ร้อยละ	 10	 ของเงินทั้งหมด	 จัดเป็นทุนการศึกษาให้กับสมาชิกที่เป็น
นักเรียนนักศึกษา
	 5.ร้อยละ	 15	 ของเงินทั้งหมด	 เป็นเงินกองทุนส�าหรับจัดการเกี่ยวกับภัย
พิบัติต่างๆ	
	 โดยเงินทั้ง	5	ส่วน	จะน�ามาจัดสรรใหม่ทุกสิ้นปี

ความเหมือนที่แตกต่าง “สวัสดิการใช้เงินเป็นตัวตั้ง” & 
“สวัสดิการใช้เงินเป็นเครื่องมือ” 
	 มีการจัดสวัสดการขั้นพื้นฐานที่สมาชิกต้องการ	“ใช้เงินเป็นตัวตั้ง” มี	13	
ประเภท	คือ	รับขวัญเด็กแรกเกิด,	ป่วย,	เสียชีวิต,	ทุนการศึกษา,	ผู้สูงอายุยากไร้,	ผู้
พิการยากไร้,	ผู้ด้อยโอกาสยากไร้,	ผู้สูงอายุขัยเกินร้อย,	อุทกภัย,	วาตภัย,	อัคคีภัย,	
ศาสนา	วัฒนธรรมและวันส�าคัญต่างๆ	
	 สวัสดิการที่จัดเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและชุมชน “ใช้เงินเป็นเครื่องมือ” 
ฝึกอบรมอาชีพ,	 สอนเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้,	 จัดถุง
ยังชีพ	เส้ือผ้า	ช่วยผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ด้อยโอกาสท่ียากไร้,	แก้ปัญหาน�้าด่ืมราคา
แพง,	 ไม่มีโต๊ะจีนน่ังรับประทานอาหาร	 และสอนกฎหมายใกล้ตัวให้ประชาชน/
นักเรียน	



77“สวัสดิการชุมชน”            เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

 “เคล็ดไม่ลับ” การของบประมาณสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสิ่งที่	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	เขากลัวมากที่สุด	คือ	ท�างานเพื่อหา
เสียง	ต้องสร้างความมั่นใจให้เขาเข้าใจ	วางใจ	โดยเฉพาะกับตัวนายกเทศมนตรี	โดย
จะท�ากิจกรรมอะไรไปบอกให้ตัวนายกได้รับรู้และถ้าเป็นไปได้เชิญนายกไปร่วม
กิจกรรมด้วย	 เมื่อเกิดผลงานและมีโอกาสเสนอขอรับการสนับสนุนเงินสมทบ 
จากเทศบาล		เน้นท�างานเบื้องหลัง	การของบประมาณสนับสนุน	ต้องด�าเนินงานให้ 
ทันรอบงบประมาณของ	 อปท.	 ประมาณเดือนเมษายนของทุกปี	 เพื่อให้สามารถ
บรรจุไว ้ในแผนงานของเทศบาลประกาศเป็นเทศบัญญัติ	 พอออกมาเป็น 
เทศบัญญัติ	 เทศบาลจะให้ท�าบันทึกข ้อตกลงและโอนเงินเข ้าบัญชี	 ต ้อง
ด�าเนินการลักษณะนี้	 	 “หากไม่ท�าอย่าไปกล่าวโทษ อปท.ว่าเขาไม่ให้งบ
ประมาณ”
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การเชื่อมโยง/บูรณาการระหว่างองค์กร “ภายใน” 
เขตเทศบาลต�าบลบางเลน 12 องค์กร
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 วิธีการ 	เชิญผู้น�าชุมชน/กลุ่มองค์กรผู้มีความรู้	ความสามารถ	เข้ามาร่วม
เป็นกรรมการบริหาร	 เป็นที่ปรึกษา	 เป็นวิทยากร	 ตรวจรักษา	 เยี่ยมผู้ป่วย	 มอบ
สิ่งของ	ร่วมกิจกรรมต่างๆ	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท�าคุณ
ประโยชน์ต่อสังคม

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยง “ภายใน”
	 ได้ผู้น�าชุมชน	 15	 ชุมชน	 ผู้น�ากลุ่มองค์กรเข้าเป็นคณะกรรมการเป็น
ที่ปรึกษาหาสมาชิกเข้ากองทุน	เทศบาลต�าบลบางเลนสนับสนุนสถานที่ท�างาน
มีบุคลากรคอยประสานงาน	วัสดุครุภัณฑ์	งบประมาณสมทบ	นายกเทศมนตรีเป็น
ประธานที่ปรึกษา	 	 แพทย์/พยาบาล	 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพ	 ห้าง
เทสโก้โลตสั	 สโมสรโรตาร	ี ขนมเป๊ียะครสูมทรง	 	 ประชาชนร่วมบรจิาคเงนิให้กองทนุฯ		
พระได้เข้ามาเป็นสมาชิก	 บริจาคเครื่องไทยธรรมน�าไปมอบให้ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	
ด้อยโอกาส	ยากไร้	ชมรมผูส้งูอาย	ุลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีนผูส้งูอาย	ุผูป่้วยตดิเตยีง		ชมรม
กฬีา	 น�ากิจกรรมออกก�าลังกาย	 	 “ร�าไม้พลอง”	 ยุติธรรมชุมชน	 ให้ค�าปรึกษาการ
เรียกร้องสิทธิสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน	 สภาวัฒนธรรมต�าบล	 ส่งเสริม
กิจกรรมวันสงกรานต์	
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การเชื่อมโยง/บูรณาการระหว่างองค์กร “ภายนอก” 
เขตเทศบาลต�าบลบางเลน มี 5 หน่วยงาน 
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 วิธีการ	ส่งเอกสารหลักฐานการจัดตั้งกองทุนฯ	การจัดท�ากิจกรรมรายงาน
ส่ง	พมจ.	พอช.เป็นประจ�าปีละ	2	ครั้ง		มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา		ร่วมถอดบทเรียน 
การท�างานเป็นชดุความรู	้การท�างานสวสัดกิารชมุชนเผยแพร่สูส่าธารณะ		มหาวทิยาลยั
ราชภัฎนครปฐม	 	 ลงพื้นท่ีค้นหาทุนทางสังคมของต�าบลบางเลน	 	 ต้ังเครือข่าย 
กองทุนฯ	 อ�าเภอ	 จังหวัด	 เวทีระดับภาค	 	 ถอดบทเรียน	 เรื่องเล่า	 เคล้าความสุข	 
บนัทกึเรือ่งราวดีๆ 	 การพฒันานโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพของคนจงัหวดันครปฐม
ภายใต้โครงการความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับต�าบลพื้นที่ภาคกลาง

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยง “ภายนอก”
	 ได้รับการจดแจ้งจัดตั้งเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน		ได้รับเงินสมทบแล้ว	2	 
รอบ	 ได้รับโอกาสไปน�าเสนอผลงานและวิธีการด�าเนินการพื้นที่รูปธรรมจังหวัด
นครปฐมต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครปฐม	 ไปน�า
เสนอผลและวิธีด�าเนินงานพื้นที่รูปธรรมในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผล
การด�าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	 40	 กองทุนจังหวัดนครปฐม	 วิทยากรน�า
ค�าบรรยายจัดท�าเป็นเอกสารเรื่องเล่าจาก	 	“ลุงสมควร”	 ไปเผยแพร่ท�าให้ชื่อเสียง
ของกองทุนเป็นที่รู้จัก	 จึงมีกองทุนจากต่างจังหวัดไกลๆมาขอศึกษาดูงานและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้	15	องค์กร	ได้รับเกียรติบัตรเป็นรางวัลจากรัฐบาล	ถึง	8	ฉบับ

รูปธรรมความเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอก เกิดผลด้านเศรษฐกิจและสังคม
1. การเชื่อมโยง/บูรณาการกับองค์กรทั้งภายใน ภายนอกเขตเทศบาล
	 1.1	เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ท�า	“โดยชาวบ้าน		เพื่อชาวบ้าน”
	 1.2	มีความหลากหลายของคณะกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน
	 1.3	 ระบบบริหารจัดการมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบมีการสรุปผล
การท�างาน	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 1.4	 มีความโปร่งใสได้รับการตรวจสอบจาก	 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน	
(สตง.)	ทุกปี
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	 1.5	ได้รับการยอมรับจาก	15	พื้นท่ี		ให้เป็นพ้ืนที่แห่งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้	
	 1.6	 มีการถอดบทเรียนการท�างานเป็นชุดความรู้การท�างานสวัสดิการ
ชุมชนแล้วน�าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ

2. การจัดสวัสดิการ มองแบบองค์รวม เกิดผลที่เห็นชัดเจนใน 2 ด้าน
 ด้านเศรษฐกิจ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนและประชาชน	
ลดรายจ่ายจากตู้น�้าหยอดเหรียญ		ลดลงลิตรละ	50	สตางค์
    ด้านสังคม   		ลดความเหลื่อมล�้าในสังคม		ประชากรในเขตเทศบาลต�าบล
บางเลน	มี	8,354	คน	โดยประมาณ				47%	เป็นคนส่วนมากของสังคมที่ไม่มีโอกาส 
ได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ		พอมีกองทุนฯ	ได้เข้ามาเป็นสมาชิก	ถึง	1,368	คน	เป็น 
การลดความเหลื่อมล�้าได้ประมาณ	27%	ของจ�านวนผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการ

ปัจจัย 5 ประการ สร้างความส�าเร็จจากการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน 
	 -	 มีการน�าขับเคลื่อนที่มีจิตใจที่มุ่งมั่น	 เกาะติด	 ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรค
	 -	 มีทีมงานที่เข้มแข็ง	 ท�างานเป็นทีม	 มีบทบาทที่เหมาะสม	 	 เช่น	 การให้
เจ้าของธุรกิจร้านทองเป็นประธานบริหารกองทุน
	 -	การเชื่อมโยงกับทาง	อปท.	อย่างมีศิลปะ	เข้าใจในงานของ	อปท.	ท�างาน
อยู่บนความต้องการเสียง	สนับสนุนจากประชาชน	
	 -	 มียุทธศิลป์ในการท�างาน	 เห็นได้จากกิจกรรมที่กรรมการบริหารกองทุน
ได้ท�าในหลายเรื่อง
	 -	มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง	โดยการเรียนรู้ทั้งจากวิทยากร	และ
การดูงานจากกองทุนสวัสดิการชุมชนแห่งอื่น	 อย่างต่อเนื่อง	 และมีการน�ามาปรับ
ใช้ในพื้นที่ของตนเอง
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แผนงานที่จะด�าเนินการในปี 2561
	 จากข้อเสนอของสมาชิกในที่ประชุมสามัญประจ�าปีเมื่อวันที่		27	ธันวาคม		
2560	ในปี	2561	ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนจัดกิจกรรมดังนี้
	 1.ให้ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
	 2.ให้อบรมวิชาชีพผู้สูงอายุ	 เพื่อผู้สูงอายุจะได้มีงานท�าและวิชาชีพที่อยาก
เรียน	ได้แก่		การขยายพันธุ์พืช		และการเพาะเห็ด
	 3.ให้ช่วยกันหาสมาชิกเพิ่มให้กองทุน	โดยตั้งเป้าหมายให้ได้	200	คน
	 4.คณะกรรมการขอสมาชิกกองทุนฯ	 ให้คณะกรรมการกองทุนได้พัฒนา
ศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกองทุนอื่น

         ชื่อผู้ประสานติดต่อพื้นที่ :  
	 	 	 นายสมควร		รวยเรืองรุ่ง		
	 	 	 เลขานุการกองทุนสวัสดิการชุมชน
	 	 	 เทศบาลต�าบลบางเลน
	 	 	 1/8	หมู่ที่	8	ต�าบลบางเลน	
	 	 	 อ�าเภอบางเลน	จังหวัดนครปฐม	
	 	 	 E-mail	:	banglencity@hotmail.com	
	 	 	 โทร.	085	263	0946		034	391	212

ข้อมูลอ้างอิง  
	 1.เอกสาร		“เรื่องเล่าจาก	ลุงสมควร”	:	วิสุทธิ		บุญญะโสภิต
	 2.ไฟล์น�าเสนอและเอกสารประกอบการสมัครโครงการมอบรางวัลฯ	 กองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลต�าบลบางเลน	 อ�าเภอบางเลน	 จังหวัดนครปฐม	 	 ประเภทที่	 8	
ด้านผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวม	หลายมิติ	สามารถเชื่อมโยง/บูรณาการ
ทรัพยากรจากหลากหลายแหล่งเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.สมควร		รวยเรืองรุ่ง.	สัมภาษณ์	1	กุมภาพันธ์	2561
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14 หมู่บ้าน วัฒนธรรมหลากหลาย ร่วมแรงร่วมใจท�างานจิตอาสา
	 จารีตประเพณีและวัฒนธรรม	 เป็นหลักส�าคัญในการรวมกลุ่มกันในชุมชน
ต�าบลหนองหงส์มาอย่างยาวนาน	ผ่านการช่วยเหลือ	พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	ใน	
14	หมู่บ้าน	ในเขตพื้นที่ทั้งหมด	36,245	ไร่	หรือ	57.992	ตารางกิโลเมตร	จ�านวน	
1,877	ครัวเรือน	มีจ�านวนประชากร	10,938	คน		ด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ	 
มีล�าคลองไหลผ่าน	4	สาย	ท�าให้ชุมชนในต�าบลสามารถท�าการเพาะปลูก	การเกษตร	 
ท�าสวนยางพารา	(ข้อมูลจากโปรแกรมเพื่อชุมชน	ก.พ.61)		มีอาชีพหลักในการท�า 
เกษตรกรรม	และรับจ้างทั่วไป	ส่วนอาชีพเสริม	ได้แก่	ค้าขาย	และรับราชการ	
	 ด้วยวิถีชุมชนต�าบลหนองหงส์	มีรากฐานมาจากประเพณี	วัฒนธรรมดั้งเดิม
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ	 เนื่องจากคนในต�าบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ	 
จึงมีประเพณีวันส�าคัญๆท่ีแต่ละหมู่บ้านร่วมกันสืบทอดและถือปฏิบัติกันสืบมา	
อาทิ	วันบุญเดือนสิบ	วันเข้าพรรษา	วันชักพระ	วันสงกรานต์	วันขึ้นปีใหม่	ฯลฯ		ซึ่งเป็น 
ปัจจัยหลอมรวมคนในหมู่บ้านเกิดความร่วมแรงร่วมใจกัน	ที่เรียกว่า	“การลงแขก” 
ถือเป็นการลงแรงกันท�างานแบบจิตอาสา	ซึ่งยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน	

“สืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
วิถีชุมชนตำ บลหนองหงส์”
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำ บลหนองหงส์
อำ เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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การก่อเกิดของกองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลหนองหงส์
	 ก่อนริเริ่มกองทุน	คนในต�าบลได้ด�าเนินการน�าร่องโครงการ	“หนองหงส์สู่
เมืองไทยแข็งแรง”	ได้รับรางวัลล�าดับ	31	ของประเทศ	จากนั้นตัวแทน	อสม.และ
คนในต�าบลจึงริเริ่มศึกษาดูงานของครูชบ	ยอดแก้ว	ปราชญ์ท้องถิ่น	ผู้ริเริ่มแนวคิด
จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์	 ต�าบลน�้าขาว	 อ�าเภอจะนะ	 จังหวัดสงขลา	 ร่วมกับเจ้า
หน้าที่ของสาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นพี่เลี้ยง			และสนับสนุนงบ
ประมาณในการศึกษาดูงาน	ภายหลังจากการศึกษาดูงานจึงได้ชักชวนและรวบรวม
สมาชิกรวมตัวกันก่อตั้งเป็น “กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลหนองหงส์” 
 “กองทุนสวัสดิการชุมชนต�าบลหนองหงส์” 	ก่อตั้งเมื่อ	วันที่	5	มกราคม	
2548	 เพ่ือพัฒนาคนในต�าบลให้เกิดความรัก	ความสามัคคีและช่วยเหลือกัน	 	 มี
บริการด้านสวัสดิการชุมชนได้ครอบคลุมท้ังต�าบล	 	 คนในต�าบลเกิดความส�านึก
รับผิดชอบต่อกัน	 มีการช่วยเหลือกันเองก่อนพึ่งพาภาครัฐ	 แรกต้ังกองทุนมี
เงินกองทุน	33,330	บาท	ปัจจุบัน	มีสมาชิกจ�านวน	960	คน	จ�านวนเงินกองทุน
สวัสดิการปัจจุบัน	 3,883,884.71	 บาท	 (ข้อมูลณ	 วันที่	 31	 ธ.ค.	 60)	 	 เริ่มต้นได้
จัดกิจกรรมดูแลเด็กแรกเกิด	 ผู้ด้อยโอกาส	 ผู้พิการติดเตียง	 ด้วยการเป็นจิตอาสา	
โดยมีสาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงให้การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนฯ	 ต่อมาจึงได้
ขยายสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น	ได้แก่	สวัสดิการกรณีเสียชีวิต	สวัสดิการการเจ็บป่วย/
รักษาพยาบาล	 สวัสดิการเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร	 สวัสดิการคนด้อยโอกาส/คน
พิการ	 เป็นต้น	 โดยมีข้อตกลงร่วมกัน	 คือ	 กองทุนไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวน�ากิจกรรม 
แต่ใช้เงินเป็นเพียงปัจจัยขับเคลื่อนกิจกรรม	 	 ใช้การติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย	 	 ผ่าน
แอฟพลิเคชั่นไลน์	 และยังมีกลุ่มเยาวชนมาคอยช่วยเหลือและสืบทอดงานกิจกรรม
ของกองทุนฯ	 คนในต�าบลหนองหงส์จึงมีความสุขบนพื้นฐานของการใช้ชีวิตช่วย
เหลือเกื้อกูลกันเป็นหลัก	
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	 ในอดีตคนในต�าบลหนองหงส์ประสบปัญหาหนี้สิน	 รายได้ไม่พอกับราย
จ่าย	 มีหน้ีผูกพัน	 บางครัวเรือนประสบปัญหาสุขภาพเรื้อรัง	 กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต�าบลหนองหงส์	 ได้มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือคนในต�าบลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	
จึงได้ก�าหนด	5	หลักคิด	เพื่อให้สมาชิกยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน	ดังนี้
 
 หลักการออม	 	 :	 สร้างวิธีคิดให้ชุมชนได้รู้จักการออมก่อนใช้	 ด้วยการ
สร้างกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	โดยจะออมตามความพร้อมของสมาชิกเป็นหลัก	
ท�าให้หนี้สินของคนในหมู่บ้านลดลง
 หลักการมีส่วนร่วม	:	ให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วม	ได้แก่	ร่วมคิด	ร่วม
ปฏิบัติ	 ร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมรับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน	 และไม่เลือกปฏิบัติ		
การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	ได้แก่	การจัดตั้งกองทุนวันละ	1	บาท	ท�าให้
แต่ละหมู่บ้านมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	ไม่มีความขัดแย้งกัน		และมีความ
โปร่งใส
 หลักภราดรภาพ	 :	 มุ่งเน้นให้ชุมชนอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง	 เครือญาติกัน	
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การดูแลผู้สูงอายุ	 การเยี่ยมบ้านผู้
ป่วย	คนในต�าบลหนองหงส์จะไม่ทอดทิ้งกัน	ดูแลกันเสมือนญาติ	ฯลฯ
 หลักการให้และการรับ	 :	 ส่งเสริมให้สมาชิกเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ	 การให้
ด้วยการเป็นจิตอาสา	การลงแขก	หรือ	การท�าหน้าที่เป็น	อสม.	ช่วยเหลือคนพิการ
ซ�้าซ้อน	ผู้ด้อยโอกาส	และเป็นผู้รับ	คือ	เป็นผู้รับความสุขร่วมกัน	รับความอบอุ่นใน
จิตใจ	และความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
 หลกัแห่งจติอาสา   					:							ยดึมัน่ในการสร้างคนในต�าบลให้เป็นคนทีส่มบรูณ์แบบ	 
มีความดีคู่คุณธรรมผ่านการท�ากิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การลงแขกปลูกข้าวไร่ข้าวนา	
การช่วยกันล้างถ้วยชามในงานศพ	 การช่วยงานเลี้ยงงานแต่ง	 งานบวช	 กิจกรรม	
อสม.	ช่วยเหลือผู้พิการซ�้าซ้อน	ผู้พิการติดเตียง	ซึ่งคนในต�าบลหนองหงส์จะท�าด้วย
ใจ
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กิจกรรมดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติในอดีตและยังคงปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน
	 ด้วยวถิชีวีติดัง้เดมิของคนชมุชนต�าบลหนองหงส์จะช่วยเหลอืกนั	พึง่พาอาศยั 
ซึง่กนัและกนั	 ไม่ทอดทิง้กนัมคีวามเป็นเครอืญาตกินั	 ผ่านกจิกรรมต่างๆมากมายที่
ช่วยให้คนในต�าบลหนองหงส์มีความผูกพันกัน	กิจกรรมที่เด่นๆที่ชัดเจน	ดังนี้
 1. “ความภาคภูมิใจ”	 ในกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม	 ได้แก่	
การลงแขกด้วยจิตอาสา	 ท�างานด้วยใจ	 ช่วยกันระดมแรงงานในการท�ากิจกรรม	
เช่น	การท�านา	ท�าไร่	ถางป่า	ช่วยงาน	งานแต่ง	งานศพ	งานบวชฯ
	 	 1.1	 การลงแขกในงานศพ	 เช่น	 การประกอบอาหาร	 เสริ์ฟโต๊ะ	
ล้างจาน	 ของว่าง	 ท�าขนมไทยและน�้าสมุนไพร	 (ไม่ใช้น�้าอัดลม)	 ผลดีที่เกิดขึ้นต่อ
คนในต�าบลหนองหงส์	 คือ	 ประหยัดค่าใช้จ่าย	 เกิดสังคมเอื้ออาทร	 ความสามัคคี	
ลดความขัดแย้ง	ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม	(รวยจนเสมอภาคกัน)	ได้สมาชิกเพิ่ม	
สังคมน่าอยู่
	 	 1.2	 การหิ้วปิ่นโต	 เป็นวิถีชุมชนดั้งเดิมของคนในชุมชนต�าบล
หนองหงส์	ในวันส�าคัญต่างๆ	เช่น	เดือนห้า	 เดือนสิบ	ลูกหลานจะเดินทางไปเยี่ยม
บุพการี	พ่อแม่	ปู่	ย่า	ตา	ยาย	โดยจะจัดอาหาร	ใส่ปิ่นโตไปเยี่ยม
	 	 1.3	ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	 วิถีชีวิตการแต่งกาย	 เพื่อ
อนุรักษ์การแต่งกายแบบไทยโดยเฉพาะไทยใต้	นุ่งผ้าปาเต๊ะ	ผ้าลายไทย	หลากหลาย
โอกาสในงานต่างๆ	 	 ซึง่เป็นความภมูใิจของคนในต�าบลหนองหงส์ทีไ่ด้รือ้ฟ้ืนวฒันธรรม 
การแต่งกายดัง้เดมิ			อนรุกัษ์และสบืทอดประเพณวีฒันธรรมของบรรพบรุษุขึน้มาใหม่	
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           2. “รูปธรรมความส�าเร็จ” 	 โครงการอยู่ดีมีสุข	 	 ภายใต้โครงการ	 “คน
หนองหงส์จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากครัวเรือนและชุมชนสู่การพึ่ง
ตนเอง” คนหนองหงส์พึ่งตนเองตามวิถีพอเพียงทุกบ้าน	ทุกครัวเรือนจะมีการออม
ท�าบัญชีครัวเรือน	ปลูกผักปลอดสารพิษ	เลี้ยงสัตว์	ผลิตของใช้ในครัวเรือน	ผลิตน�้า
หมัก	 และปุ๋ยชีวภาพใช้เอง	 รณรงค์ไม่ใช้สารเคมี	 เพื่อลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้และ
จ�าหน่าย	 นอกจากนี้	 ท�าให้คนในต�าบลหนองหงส์ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 พูดคุย
สื่อสารกัน	และยังมีกิจกรรมอื่นๆ	ได้แก่	
	 	 2.1	 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
วัฒนธรรมไทย	 ได้แก่	 เรียนท�าขนมไทย	 	 การเรียนการขยายพันธุ ์พืช	 	 การ
ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า	เช่น	ล้อยางรถยนต์
	 	 2.2	 	 จัดให้สมาชิกและคนในชุมชนเรียนรู้การน�าวัสดุในท้อง
ถิ่นมาเพิ่มมูลค่า	

 3. กิจกรรมส่งเสริมคนดี 	การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	วันแม่แห่งชาติ	
วันสตรีสากล	 วันสตรีไทย	 วันเด็กแห่งชาติ	 ฯลฯ	 ร่วมกับเครือข่าย	 คัดเลือกคนดีสู่
เวทีรางวัล
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	 4.	กิจกรรมจิตอาสา ได้แก่	
	 	 4.1	 กจิกรรมตัง้ครวัเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสพภยัเครอืข่ายลุม่น�า้นคร
ตรัง		กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน		กิจกรรมดูแลผู้เปราะบางทาง 
สังคม
 

 5. จัดการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 	 5.1	ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	ได้แก่	1)	เรื่องอาหารการกิน	 
โดยการรณรงค์ให้ปลูกพืชผักพื้นบ้านและน�ามาประกอบเป็นอาหารพ้ืนบ้านด้ังเดิม
ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน	 เช่น	 แกงขมิ้นหนองหงส์	 ใช้ขมิ้นเนื้ออ่อนเป็นเนื้อผัก
ผสมด้วยเครื่องแกง	จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ	ผลิตแกงขมิ้น	จ�าหน่ายทั่วไป	เป็นอาหาร
สุขภาพและสืบสานภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ	 2)	 การฟื้นฟูประเพณี	 วัฒนธรรม
ท้องถิ่น	อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น	3)	ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ	อนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมและวัฒนธรรมไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และการเชื่อมโยงหน่วยงานอื่นๆ 
	 1.	 กองทุนสวัสดิการชุมชนมีการประชุมเชื่อมโยง ทั้งในระดับพื้นที่หรือ
โซน	เป็นแบ่ง	3	โซนพื้นที่	ได้แก่	โซน	1		หมู่ที่	1	5	3	14	และ12		โซน	2		หมู่ที่	4	
6	7	และ11	โซน	3		หมู่ที่	2	8	9	10	และ13	และระดับจังหวัด	เพราะเป็นคณะ
กรรมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด
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	 2.		สมาชิกกองทุนสวัสดิการมีงานเชื่อมโยงเข้าร่วมกิจกรรม	ดังนี้
	 	 2.1	เข้าอบรมศาสนพิธี	ร่วมกันกับสภาวัฒนธรรมอ�าเภอทุ่งสง
	 	 2.2	สมัครเข้าเป็นสมาชิกจิตอาสา
	 	 2.3	กองทุนเชื่อมโยงกิจกรรมวันส�าคัญต่าง	ๆ 	เช่น	วันแม่แห่งชาติ	
วันส�าคัญทางศาสนา
	 	 2.4	 กองทุนสวัสดิการเชื่อมโยงสภาองค์กรชุมชนต�าบลในฐานะ
กรรมการสภาองค์กรชุมชน
	 	 2.5	 กองทุนสวัสดิการชุมชน	 โดยสมาชิกร่วมกับจิตอาสาร่วมกัน
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
	 	 2.6	 กองทุนสวัสดิการชุมชน	น�าสมาชิกสู่เศรษฐกิจพอเพียง	 เช่น	
กิจกรรม	 “คนหนองหงส์จัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจากครัวเรือนและชุมชนสู่
การพึ่งตนเอง”

 3. การเชื่อมโยงภาคีต่างๆ  		ได้แก่	
	 	 3.1	อบต.	อบจ.	สนับสนุนการท�าโครงการเศรษฐกิจชุมชน
	 	 3.2	กศน.	หนองหงส์		ให้ความรู้เพิ่มรายได้	
	 	 3.3	อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช		สนับสนุน		งบ
ประมาณเรียนอาชีพ	ฝึกอาชีพ	เช่น	การท�าขนมไทย	
	 	 3.4	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอทุ่งสง	 	 ให้ความรู้ด้านการเกษตร		
การขยายพันธุ์พืช
	 	 3.5	 รพสต.หนองหงส์	 	 โรงพยาบาลทุ่งสง	 สถานีกาชาดสิรินธร	
ให้การช่วยเหลือการให้ความรู้	เรื่อง	ผู้ป่วยติดเตียง
	 	 3.6	 พัฒนาชุมชน	 อ�าเภอทุ่งสง	 	 สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ
ของกรรมการ
	 	 3.7	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ราชมงคลศรีวิชัย	 วิทยาลัยเทคนิค
ทุ่งสง	ฝึกอาชีพและสนับสนุนด้านการปลูกพืชสวนครัว	การท�าเศรษฐกิจพอเพียง
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	 	 	 	 ชื่อผู้ประสานงานติดต่อพื้นที่	:		
	 	 	 นางเพ็ญศรี		รัตนพันธุ์		
	 	 	 ผู้ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
	 	 	 ต�าบลหนองหงส์	
	 	 	 39	หมู่	5	ต�าบลหนองหงส์	
	 	 	 อ�าเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
	 	 	 	โทร.	087	276	3322

ข้อมูลอ้างอิง  
	 1.ไฟล์น�าเสนอและเอกสารประกอบการสมัครโครงการมอบรางวัลฯ	 กองทุน
สวัสดิการชุมชนต�าบลหนองหงส์	 อ�าเภอทุ่งสง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 	 ประเภทที่	 9	
ด้านการฟื้นฟูระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม	การอยู่ร่วมกัน	การช่วยหลือเกื้อกูลระหว่าง
กลุ่ม	หนุนช่วยเพื่อนรวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายต่างๆ	เพื่อแก้ไขปัญหา
ของชุมชนและสังคม
	 2.สมาชิกและกรรมการกองทุนสวัสดิการ.สัมภาษณ์	5	กุมภาพันธ์	2561

“คนในต�าบลหนองหงส์ ทุกคนมีจิตอาสา 
ท�าด้วยหัวใจ ผ่านการมีส่วนร่วม หัวใจ  
คือ การมีส่วนร่วม ทุกคนมีใจที่อยากจะ 
ช่วยเหลือ ถึงไม่ได้ไปช่วยก็จะส่งใจไป 
ช่วยเสมอ ซึ่งกิจกรรมที่ได้ท�ามาทั้งหมด 
ถือเป็นวิถีชีวิตของคนหนองหงส์จริงๆ จึง 
เกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจที่ ได ้สืบสาน
ประเพณทีี่หายไปได้กลับคืนมา” 
            นางเพ็ญศรี   รัตนพันธุ์



โครงการมอบรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน 
: ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงขำองมนุษย์ ตามแนวคิดขำอง

ศาสตราจำารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
“คุณภาพชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง จำากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”

ภาคผนวก



โครงการมอบรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์
ตามแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

“คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” 
.........................

เสนอต่อ 
สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์

โดย 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

เครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับชาติ 
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะอนุกรรมการส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
มูลนิธิมั่นพัฒนา

และ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเป็นมา 
	 ข้อเขียน	 “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิง
ตะกอน” ของอาจารย์ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	 เมื่อปี	พ.ศ.	 2516	 เป็นแนวคิดส�าคัญที่แสดงถึง
ความมุ่งหวังท่ีจะให้คนในสังคมมีปัจจัยพ้ืนฐาน	 ได้รับสวัสดิการสังคมท่ีท�าให้เกิดคุณภาพ
ชีวิตที่ดี	มีชีวิตที่มั่นคง	พอเพียง	ทั้งในระดับครอบครัว	ชุมชน	ประเทศชาติ	รวมทั้งการ
แบ่งปันทรัพยากรเพื่อประโยชน์ร่วมของสังคมโดยรวม	 นับเป็นแนวทางการสร้างความ
มั่นคงของมนุษย์ที่ทันสมัยใช้ได้จนถึงปัจจุบัน
	 รัฐบาล	 	 นักวิชาการ	 นักพัฒนาชุมชน/สังคม	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 ได้
พยายามน�าแนวความคิดน้ีไปสู่การวางนโยบายและก�าหนดเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในสังคม			แต่อย่างไรก็ตามผลที่ได้รับยังห่างไกลจากความหวังที่สูงส่ง	 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแรงงานนอกระบบ	 	 ด้วยในประเทศไทยมีแรงงานส่วน
ใหญ่ที่เป็นแรงงานภาคเกษตร	 และแรงงานนอกระบบในเมือง	 รวมแล้วกว่าร้อยละ	 60	
ที่อยู่นอกระบบการประกันสังคม	 ท�าให้ปราชญ์ชาวบ้าน	 ผู้น�าชุมชนท้องถิ่นต้องรวมตัว
กันดูแลช่วยเหลือสมาชิกชุมชนกันเอง	 มีการฟื้นฟูระบบคุณค่า	 การช่วยเหลือเกื้อกูลที่



เป็นทุนเดิมของสังคมไทย	 ซึ่งถือเป็นระบบโครงข่ายการคุ้มครองสังคม	 (Social	 Safety	
Net)	 ที่ส�าคัญ	 จัดระบบสวัสดิการให้คนในชุมชน	 อาทิ	 เงินก้นถุงส�าหรับเด็กแรกคลอด	
เงินทุนการศึกษา	 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล	 เงินไถ่ถอนหนี้สิน	 การดูแลผู้สูงอายุหรือ
พิการ	เงินช่วยท�าศพ	ฯลฯ	โดยอาศัยทรัพยากรจากหลากหลายแหล่ง	เช่น	ใช้รายได้ของ
กลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กรการเงิน	วิสาหกิจชุมชน	ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อ�านวยประโยชน์แก่สมาชิกผู้ด้อยโอกาส	 หรือแม้กระทั่งใช้เงินบริจาคตามความเชื่อและ
หลักการทางศาสนา	 ฯลฯ	 จนกระทั่งได้มีการเชื่อมโยงกลุ่มองค์กร/ผู้น�าเป็นเครือข่าย
สวัสดิการชุมชนร่วมกันคิดและวางแนวทางการขยายการจัดสวัสดิการภาคประชาชน
ร่วมกัน	
	 กองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือข่ายเหล่านี้	 ได้ยึดแนวคิดจากข้อเขียนของ	 
อ.ป๋วยฯ	เร่ือง	“คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” 
เป็นแนวทางการด�าเนินงานของตน	 	 ประสานการท�างานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ ่นและเสนอให้รัฐบาลร่วมสนับสนุนการจัดสวัสดิการโดยชุมชนบางส่วน		 
จนกระทั่งปัจจุบันพื้นที่ที่มีกองทุนสวัสดิการชุมชนแล้วกว่า	5,800	ต�าบล	ที่มีระบบการ
จัดสวัสดิการพื้นฐานครอบคลุม	 เรื่อง	 เกิด	 แก่	 เจ็บ	 ตาย	 ส�าหรับสมาชิกในชุมชน	 และ
มีการริเริ่มสวัสดิการใหม่ๆ	ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ	 อาทิ	 การส่งเสริมอาชีพ	
การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	การจัดที่อยู่อาศัย	การศึกษา	ฯลฯ	อีกด้วย		ซึ่งต่อมากลุ่มต่างๆ
ได้ขยายผลต่อจากพื้นที่ต้นแบบ	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแนวราบ	จนเชื่อม
โยงกันเป็นเครือข่ายการสวัสดิการชุมชนในระดับจังหวัด	ภาคและระดับชาติ
	 การที่ขบวนการสวัสดิการชุมชนสามารถร่วมกันสร้างระบบหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตโดยเร่ิมต้นจากครอบครัวชุมชนท้องถิ่นของตนเองและให้รัฐร่วมสนับสนุน
บางส่วน		ถือได้ว่าเป็นทิศทางส�าคัญของสังคมไทย	ที่จะท�าให้คนมีชีวิตที่มั่นคง	พอเพียง	
และด�าเนินงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	 มีคุณธรรม	 ตามเจตนารมณ์ของ	 อ.ป๋วย	
ดังนั้น	 เพื่อเป็นการกระตุ้น	 ส่งเสริมให้กองทุนสวัสดิการชุมชนต่างๆในระดับพื้นที่ขยาย
กิจการสวัสดิการให้ครอบคลุมมิติต่างๆของชีวิตมากขึ้น	 ตลอดจนยกย่องกลุ่ม/กองทุนฯ
ที่มีผลงานดีเด่น	คณะกรรมการร่วมจึงด�าริให้มีการมอบรางวัล	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์		ถือเป็น
รางวัลแห่งความดีงาม	 เป็นก�าลังใจกับชุมชนท้องถิ่นในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	 สร้าง
ความเข้มแข็ง	ความมั่นคงของชุมชนฐานรากของสังคมไทย	ต่อไป



วัตถุประสงค์ 
	 1.เพื่อยกย่อง เชิดชู องค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชน	ที่ด�าเนินงานช่วยเหลือ	
ดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างโดดเด่นในด้านต่างๆ	
	 2.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและกองทุนสวัสดิการในพื้นที่	
โดยเสริมกระบวนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการ	 และขยายผลกองทุนให้เกิดขึ้น
ครอบคลุมทั่วประเทศ
	 3.เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาล ภาคเอกชน และสังคมตระหนักถึงคุณค่าของแนวคิด 
เรื่อง “คุณภาพชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน”	และร่วม
น�าไปสู่การพัฒนานโยบาย	 ระบบปฏิบัติการด้านสวัสดิการให้ประชาชน	 และชุมชนเข้า
ถึงได้อย่างทั่วถึงเหมาะสม

หลักการส�าคัญ
	 การมอบรางวัลให้กองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีผลงานดีเด่น	 ตามแนวคิดของ	
อ.ป๋วยฯ	 มุ่งส่งเสริมการสร้างคุณค่าและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนกับสังคม	 การ
จัดการความรู้ที่เชื่อมโยงความรู้ของท้องถิ่น	 กับความรู้สากล	 มากกว่าการประกวดหรือ
แข่งขันหาผู้ชนะการประกวด	นอกจากนี้	ยังเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆเพื่อผนึกพลังสนับสนุนการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองของกองทุน
สวัสดิการชุมชนในอนาคต
	 คณะกรรมการร่วมจัดท�าโครงการ	จึงขอความอนุเคราะห์รางวัลป๋วย	อึ๊งภากรณ์	 
เพื่อมอบให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน	เป็นเกียรติ	ศักดิ์ศรี	และก�าลังใจแก่กองทุนฯ	ทั้ง
หลายทั้งที่ได้และไม่ได้รับรางวัล
	 รางวัลนี้จะมอบให้อย่างต่อเนื่องทุกปี	เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ	ก�าลังใจให้กอง
ทุนฯต่างๆพัฒนาการท�างานของตนและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยท้ังในเขตเมือง
และชนบทที่อาจไม่ได้รับสวัสดิการในระบบ
	 ประเภทของรางวัล	 ในเบื้องต้นได้ก�าหนดประเภทของรางวัลโดยน�าแนวคิด	
“คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ของ
ศาสตราจารย์ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 มาพิจารณาร่วมกับลักษณะของระบบสวัสดิการชุมชน	
ประเภทรางวัลมีทั้งสิ้น	9	ประเภท	(โดยไม่แบ่งตามอายุของกองทุน)	ดังนี้.-
	 1.ด้านการสร้างครอบครัวอบอุ่น	 การดูแลผู้สูงอายุ	 ให้มีคุณภาพชีวิต	 และ
คุณค่าในสังคม
	 2.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	การรักษา	ดูแล	ป้องกัน	สุขภาวะของคนในชุมชน



	 3.ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและการศึกษา	 เพื่อการเติบโตเป็นคนดี	 และมี
คุณภาพ
	 4.ด้านการพัฒนาการประกอบอาชีพพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน	 และการ
แก้ปัญหาหนี้สิน
	 5.ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การอนุรักษ์พลังงาน	 การ
จัดการขยะการจัดการและฟื้นฟูภัยพิบัติ
	 6.ด้านการจัดการ/จัดสรรที่ดินท�ากิน	 เพียงพอต่อการด�ารงชีพ	 	 การจัดการที่
อยู่อาศัย	การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
	 7.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาล
	 8.ด้านผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวม	 หลายมิติ	 สามารถเชื่อม
โยง/บูรณาการทรัพยากรจากหลากหลายแหล่งเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
	 9.ด้านการฟื้นฟูระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม	 การอยู่ร่วมกัน	 การช่วยเหลือ
เกื้อกูลระหว่างกลุ่ม	 หนุนช่วยเพื่อนรวมทั้งร่วมมือกับหน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายต่าง	 ๆ	
เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม	
	 นอกจากนี้	 อาจมีการพิจารณามอบเกียรติบัตรส�าหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน
ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศ	 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�าลัง
ใจให้แก่กองทุนฯ	 ที่มีการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	 และมีผลงานในเชิงประจักษ์	 	 ในทาง
ตรงข้าม	หากไม่มีกองทุนฯที่มีผลงานดีเด่นเพียงพอ	ก็อาจงดเว้นการมอบรางวัลในสาขา
นั้นๆก็ได้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.ขบวนการ/องค์กรและเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนในพ้ืนท่ีและ
ระดับต่างๆเข้มแข็ง เป็นกลไกในการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่คนไทยทั้งประเทศ	 ลด
ความเหลื่อมล้�าในสังคม
	 2.รัฐบาลประหยัดงบประมาณโดยภาพรวมส�าหรับจัดบริการสวัสดิการ
สังคมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่พลเมือง	 เพราะชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหา
ทรัพยากรสมทบ
	 3.คนในประเทศไทยระลึกถึงคุณงามความดี ของ	 อ.ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	 และ
สืบสานเจตนารมณ์ของท่านไปอีกนานแสนนาน




