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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง  อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี   มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษา
สถานการณ์ ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
วิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ๒) เพ่ือค้นหาแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี   ด าเนินการโดย                    
1) การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  กับกลุ่มตัวอย่าง  เป็นคณะกรรมการของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลวิหารแดง  จ านวน 9 คน 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ  ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง                  
จ านวน  20  คน 

ผลการศึกษาโดยสรุป  ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ  1) มีการจัดสวัสดิการชุมชนตามท่ีก าหนด
ไว้ในระเบียบของกองทุนอย่างแท้จริงทั้ง เกิด แก่ เจ็บป่วย และเสียชีวิต 2) มีการดูแลช่วยเหลือกันทั้ง
ในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือเมื่อสมาชิกเจ็บป่วย และส่งเสริมอาชีพ  3) ประชาชนมีความประหยัด รู้จักจัด
ระเบียบการใช้เงินของตนเองเพ่ือการออมมากขึ้น 4) มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นที่
ศึกษาดูงานจากกลุ่ม องค์กรภายนอกชุมชน  ปัญหาการด าเนินการ 1) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
2) ความกังวลกับการจัดเก็บรับเงินออมอาจมีปัญหา 3) การประสานงานกับองค์การบริหารส่วน 
ต าบล ยังไม่ดีท าให้ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 4) สมาชิกบางคนขาดวินัยในการออม ท าให้ไม่มีเงิน
ส่งออมและบางส่วนส่งไม่ตรงเวลา  อุปสรรคในการด าเนินการ ๑) นโยบายภาครัฐเปลี่ยนแปลงและ
ขาดความต่อเนื่อง ๒) งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนขาดความต่อเนื่อง                 
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ร่วมสบทบเงินออมในกองทุนฯ ๔) วิถีการด าเนินชีวิตการ
ประกอบอาชีพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปท างานรับจ้างโรงงาน  และ ๕) ประชาชน คนด้อยโอกาส
ยังมีฐานะยากจน ไม่มีเงินส่งออมเข้ากองทุน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  จากการท า SWOT 
Analysis  น ามาประมวลผลตามหลักวิชาการ  จะได้วิสัยทัศน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล           
วิหารแดง “เป็นกองทุนที่มีการจัดการอย่างเข้มแข็งและมั่นคง ในการจัดสวัสดิการชุมชนในทุกมิติ              
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ภายใน ปี 2565”  พันธกิจ 1) เสริมสร้างการเรียนรู้ในการจัด
สวัสดิการชุมชนให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างทั่วถึง 2) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนที่สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนอย่างยั่งยืน  3) เสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการชุมชนกับภาครัฐ   
ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในชุมชนอย่างเข้มแข็ง   เป้าประสงค์                     
1) คณะกรรมการกองทุนฯ มีความรู้  ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) ประชาชนรับรู้และเข้าใจในเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนและให้การยอมรับมากขึ้น   
3) สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน 4) ภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการในชุมชนอย่างเข้มแข็ง  ยุทธศาสตร์ ๑) เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการในการบริหาร
จัดการกองทุนฯที่ดี  ๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่ประชาชน 
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3) สร้างแรงจูงใจและขยายสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชุมชน   
4) บูรณาการงานสวัสดิการชุมชนร่วมกับภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง   
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑) คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ
จังหวัดควรมีการตั้งประเด็นการจัดสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาส ในทุกพ้ืนที่ ๒) พัฒนา
ศักยภาพของกรรมการกองทุนที่ได้ให้การสนับสนุนเงินสมทบกองทุนแล้ว ขยายเครือข่ายและพัฒนา
แกนน าภาคประชาชนให้มีพลังขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ๓) จัดให้มีสวัสดิการ
ชุมชนต้นแบบเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในทุกอ าเภอ ๔) พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับแกนน าภาคประชาชนควรมีการนิเทศติดตามและประเมินผลกองทุน
สวัสดิการชุมชนอย่างสม่ าเสมอของในจังหวัดอย่างสม่ าเสมอ ๕)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
ควรจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนแก่คณะกรรมการบริหารและสมาชิกท่ียังไม่
มีความรู้หรือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ๑) แนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชน
สมัครเข้าเป็นสมาชิก คือ การเปิดกว้างให้กับบุคคลต่างสัญชาติสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
กองทุนได้ ๒) การเตรียมความพร้อมในการจัดสวัสดิการชุมชนให้มีความสัมพันธ์กับวิถีการด าเนินชีวิต
ของชุมชนและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ ๓) คณะกรรมการ
บริหารกองทุนควรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง มีการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุน ทั้งในเรื่องของการจัดท าฐานข้อมูล  
และการพัฒนาการบริหารจัดการ ๔) คณะกรรมการบริหารกองทุนการจัดสวัสดิการมีการบูรณาการ
กับกองทุนต่างๆที่อยู่ในต าบลเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานให้เป็นรูปธรรม  และควรมีการเพ่ิม
สวัสดิการในด้านอ่ืนๆให้มากขึ้น ๕) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกหรือประชากรในต าบลได้
รับทราบหลักการ วัตถุประสงค์และความเคลื่อนไหวการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนโดย
ผ่านทางวิทยุชุมชน เสียงตามสายของชุมชน และเอกสารแผ่นพับ เป็นประจ าทุกเดือน ๖) ควรมีการ
ประสานงานขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น  โดยให้องค์กร
ป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ส นั บ ส นุ น เงิ น งบ ป ระม าณ เท่ า กั บ รั ฐ บ าล สั ด ส่ วน  1:1:1 ทุ ก ปี                                  
๗) ควรมีการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน  เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารมาใช้ใน
ส านักงานให้เพียงพอส าหรับการใช้งาน ในการบริหารกองทุนมากขึ้น ๘) ควรส่งเสริมให้เยาวชนเข้า
มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือช่วยในการท างาน และสืบทอดการ
บริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน 

 
 
 
 
 

 
 



ค 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เป็นการศึกษาวิจัยที่ได้ให้ความส าคัญ
กับการขับเคลื่อนมาตรการ กลไก และยุทธศาสตร์การส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน   เพ่ือให้
ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน มีการพึ่งพากันเองในชุมชนเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในเรื่องการคลอดบุตร ทุนการศึกษา ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กรณเีสียชีวิต และให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน 

การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณาและความร่วมมือจากบุคคลหลาย
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาขอขอบคุณ นายจาดุร  อภิชาตบุตร  อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค าแนะน า 
ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวิหารแดง ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสิดิการชุมชน
วิหารแดง ตลอดจนผู้น าชุมชนทั้งภาครัฐ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมใน
ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอระลึกถึงผู้ที่เป็นเจ้าของแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ผู้วิจัยน ามา
อ้างอิงในการท ารายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ไว้ในโอกาสนี้ด้วย 
 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องและ
บุคคลที่สนใจในด้านการจัดสวัสดิการชุมชน หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับเพ่ือท าการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

    การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญกับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากว่า ๓ ทศวรรษ มีผลท าให้ขาดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม และน าไปสู่ปัญหาทางสังคม ด้านความไม่เป็นธรรม ด้านการกระจายรายได้ 
รวมถึงปัญหาการเข้าถึงการบริการขั้นพ้ืนฐาน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ จึงได้
น้อมน าพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา มุ่งเน้นให้เกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืนและการกินดีอยู่ดีมีสุขของคนไทย” โดยให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาแบบองค์รวมมีดุลยภาพ ที่เข้มแข็งในสามด้านคือสังคมคุณภาพ สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 
สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกัน การจัดสวัสดิการสังคมจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม เน้นพัฒนารากฐาน ให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ การจัดสวัสดิการชุมชน 
เป็นสิทธิพ้ืนฐานทางสังคม ในการช่วยเหลือแบ่งปันและเกื้อกูลกัน ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาวโดย
ค านึงถึงความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของชีวิตในชุมชน เป็นการสร้างโอกาสและสร้างความสันติสุขให้เกิดแก่                
ผู้ยากไร้ อันได้แก่ การเกิด การศึกษา การเจ็บไข้ได้ป่วย และการตาย (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, ๒๕๔๖,              
หน้า ๓๒)  
 กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนที่ เกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยความสมัคร
ใจบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทรต่อกัน เป็นกองทุนที่ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าของ ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิก มีความยืดหยุ่น เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือน าไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนและดูแล
ชาวบ้านด้วยกันได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงตาย ซึ่งหากชุมชนมีการจัดสวัสดิการที่ดีโดยการ
รวมกลุ่มของคนในชุมชนโดยชุมชนเองแล้ว จะเกิดแรงผลักที่ดีในการระเบิดจากภายใน ให้คนในชุมชนมี
ความปรารถนา ที่จะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดเป็นความมั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว ส่งผลให้
สวัสดิภาพและสวัสดิการของสังคมนั้นๆ มีความเข้มแข็งตามมา (สมคิด  แก้วทิพย์, ๒๕๕๔, หน้า ๒-๓)          
การจัดระบบสวัสดิการชุมชนเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งในระดับบุคคล  ครอบครัว และชุมชน ซึ่งถือ
เป็นความสามารถของชุมชนในการพัฒนาการจัดสวัสดิการโดยภาคประชาชน มีเป้าหมายเพ่ือคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น โดยชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง แนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้นภายใต้หลักคิดการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่าง ๓ ภาคส่วน คือ ภาคประชาชนริเริ่ม ชุมชนหนุนเสริม ภาครัฐและเอกชนเติมเต็ม 
เพ่ือให้เกิดกลไกการจัดสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม             
มีความส าคัญตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ และฉบับ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี เป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับ
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, ๒๕๕๒) 
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 กองทุนสวัสดิการที่ทุกคนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีความยืดหยุ่นและ
คล่องตัว เพ่ือให้กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถด าเนินงานได้อย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ที่ตั้งไว้ การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วยหลักการบริหาร ๕ ประเด็นได้แก่                      
๑) การวางแผน ก าหนดเป้าหมายที่องค์กรต้องการที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย  ๒) การจัดองค์การ                    
ตามโครงสร้างหลักการบริหารเพ่ือการแบ่งงานกันรับผิดชอบตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล
และเพ่ือลดการท างานกันซ้ าซ้อนกัน ๓) การสั่งการแนะน าหรือดูแลสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบล โดยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลสมาชิกของกองทุนไว้ ๔) การควบคุม ติดตามงาน พร้อมทั้งได้
มีการแก้ปัญหาที่เกิดได้อย่างทันต่อสถานการณ์ และ ๕) การบริหารงานบุคคลด้วยการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับสมาชิก (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ๒๕๕๒, หน้า ๔) 

จากการศึกษาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม   อ าเภอ
พรหมจังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีปัญหา ที่ส าคัญประกอบด้วย ๑) นโยบายในการพัฒนากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขาดแบบแผนปฏิบัติที่ที่ชัดเจน ท าให้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนนโยบาย
กองทุนสวัสดิการชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงตามเปลี่ยนแปลงประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน  ๒) ขาดการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในกองทุนสวัสดิการชุมชนในด้านการแสดงความคิดเห็นต่างๆ  ในการด าเนินการของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเนื่องจากสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิรามมีจานวนสมาชิก
มาก ๓) กองทุนสวัสดิการชุมชน มีรายได้ที่จ ากัด เนื่องจากนี้เงินอุดหนุนจากภาครัฐที่มีจ านวนน้อยไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน ๔) ในทางปฏิบัติยังได้มีการรวมอ านาจไว้ที่ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพียงผู้เดียวทาให้การตัดสินในการด าเนินการต่างๆ ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิก ๕) เกิดการขัดแย้งกัน
ระหว่างคณะกรรมการเนื่องจากการขัดผลประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชน  ๖) มีการรวมอ านาจการ
สั่งการไว้ที่ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ๗) ขาดการจัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบท าให้
ยากต่อการสืบค้นหาข้อมูล  และ ๘) คณะกรรมการของกองทุนสวัสดิการชุมชนสวัสดิการ มีจ านวนน้อย
และขาดทักษะความรู้ความสามารถในเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน (นิตยา ดอกไม้ และคณะ,๒๕๕๘) 
 จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนทั้งสิ้น ๔๙ กองทุน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๗ 
โดยที่กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑  มีคณะกรรมการ 
จ านวน ๙ คน มีสมาชิกแรกเริ่มจ านวน ๒๒๕ คน ปัจจุบันมีสมาชิก ๒,๐๒๑ คน จากประชากรทั้งต าบล 
๔,๐๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๘ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ครอบคลุมทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน สมาชิกส่วนใหญ่
ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป ๑,๓๕๕ คน ผู้สูงอายุ ๔๔๑ คน เด็กและเยาวชน 245 คน เป็นผู้ด้อยโอกาส 
๙ คนและคนพิการ ๕ คน เงินกองทุนเริ่มแรก ๒๒,๕๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีเงินกองทุน
รวมทั้งสิ้น ๒,๔๑๕,๙๒๘.๖๒ บาท โดยมีที่มาจากสมาชิกสมทบ จ านวน ๑,๖๐๙,๒๖๖ บาทเงินจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  จ านวน ๗๑๓,๘๐๐ บาท ดอกเบี้ยเงินฝาก จ านวน ๖๕,๙๐๗ บาท                    
จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า ๔๐,๔๒๐ บาท ภาคเอกชนร่วมสมทบ ๑๒,๕๓๕ บาทและจากรายได้อ่ืน จ านวน 
๑๐,๐๐๐ บาท  การบริหารจัดการเงินจะแบ่งเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ ส าหรับจัดสวัสดิการ
พ้ืนฐาน แก่สมาชิก ร้อยละ ๕๐ ประกอบด้วย ๑) ค่ารับขวัญบุตรแรกเกิด ๕๐๐ บาทและค่าคลอดบุตร 
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๕๐๐ บาท ๒) เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลคืนละ ๑๐๐ บาท (ไม่เกิน ๑๐ คืนต่อปี) ๓) สมาชิกเสียชีวิต 
๓,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท ๔) ประสบภัยพิบัติ ๑,๐๐๐ บาท และ๕) หากเป็นสมาชิกครบ ๑๐ ปีแต่ยังไม่เคย
ได้รับสิทธิใดๆจะได้รับขวัญ ๕๐๐ บาท ส่วนที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ส าหรับเป็นทุนพัฒนาอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชน และส่วนที่ ๓ ร้อยละ ๒๐ ส าหรับเป็นทุนส ารองและเชื่อมเครือข่าย ปัญหาที่พบจากการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา คือสมาชิกบางส่วนไม่สามารถจ่ายเงินได้ครบตามปีอันเนื่องมาจากมีหนี้สินนอกระบบ                  
(นาวิน สาดทรัพย์, ๒๕๕๙) 
           การศึกษาครั้งนี้ จึงมุ่งท่ีจะศึกษาสถานการณ์และพัฒนาการทั้งปัจจัยภายใน  และปัจจัยภายนอก  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง และค้นหาแนวทางในการพัฒนา
ให้กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดงมีการบริหารจัดการที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เป็นสมาชิกไดอ้ย่างทั่วถึง เป็นธรรม น าไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
  

1.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 ๑ เพ่ือศึกษาสถานการณ์ ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 ๒. เพ่ือค้นหาแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 
อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
 
1.๓ กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 การศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง ในครั้งนี้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ
ชุมชน การมีส่วนร่วม และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการอธิบายความเชื่อมโยงความสัมพันธ์
บริบทของชุมชน  ความเป็นมาของการก่อตั้ง ข้อมูลทั่วไป กับการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะเวลา ๕ ปีของกองทุนต าบลวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี 
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1.๔ ประโยชน์ที่จะได้รับ 

๑. ได้ทราบถึงสถานการณ์จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และอุปสรรคต่อการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ส าหรับเป็นข้อมูลน าเข้าสู่การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

๒. ได้แนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ชัดเจน ส าหรับจัดท า
แผนงาน โครงการในการพัฒนา และแก้ไขปัญหา อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็ง และตอบสนองต่อความ
ต้องการของสมาชิกหรือผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึง เป็นธรรมและยั่งยืนต่อไ 
 
1.๕ ขอบเขตกำรศึกษำ    ประกอบด้วย 

๑. ด้านเนื้อหา ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
แนวความคิดในการจัดสวัสดิการชุมชนเชิงกลยุทธ์ การด าเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบ นโยบาย 
ระเบียบ เงื่อนไขการจัดตั้งและการสนับสนุน ตลอดจนยุทธศาสตร์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
   ๒. ด้านพื้นที่ ด าเนินการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
   ๓ ด้านระยะเวลา ด าเนินการศึกษาโดยการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

ศึกษาบริบทของชุมชนต าบลวิหารแดง 
ทบทวนประวัติ ความเป็นมา การก่อตั้ง
และ ข้อมูลทั่วไปการด าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต าบลวิหารแดง 

 

วิเคราะห์สถานการณ์ พัฒนาการและ
สภาพปัญหากองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลวิหารแดง 

 

ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล   
วิหารแดง 
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1.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะ 
สวัสดิการชุมชน หมายถึง การสร้างหลักประกันเพ่ือความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึง

ทุกอย่างที่จะท าให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุน น้ าใจ การช่วยเหลือ
เกื้อกูล เป็นเรื่องที่เก่ียวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
 กองทุนสวัสดิการ หมายถึง กองทุนที่สมาชิกน าเงินออมไว้วันละ ๑ บาทและน ามารวมกันเพ่ือจัด
สวัสดิการจ่ายเป็นเงินให้สมาชิกเมื่อเกิด แก่ เจ็บ และตาย ตามระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจในกระบวนการวางแผนและด าเนินการเพ่ือท าให้
ได้ผลตามที่องค์การก าหนดไว้ ซึ่งเน้นที่กระบวนการตั้งแต่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์
ปัจจัยภายใน การก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช้ และการ
ควบคุมประเมินผลกลยุทธ์  
 
    
 
 



บทที่ ๒ 
เอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุน

สวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

๑. แนวคิดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการชุมชน 
๒. ยุทธศาสตร์และนโยบายการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน 
๓. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 
๔. ข้อมูลทั่วไปของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 
๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชน 

2.1.1 ความหมายของสวัสดิการชุมชน 

      ประเวศ วะสี (๒๕๔๑, หน้า ๔๒) ได้ให้ความหมายของกองทุนสวัสดิการชุมชนหมายถึง
กองทุนที่ชาวบ้านรวมตัวกันออมทรัพย์เพ่ือให้กู้ยืมไปประกอบอาชีพ และน าผลประโยชน์ที่ได้ส่วนหนึ่งไป
จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก เช่น ทุนการศึกษา การเจ็บป่วย การเสียชีวิต โดยชาวบ้านเป็นผู้จัดการกันเอง 

      ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (๒๕๔๑ หน้า ๒๒) ได้ให้ความหมายของการจัดสวัสดิการชุมชนว่า 
หมายถึงการสร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน 

      สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (๒๕๕๐ หน้า ๓๙) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการสร้าง
หลักประกันเพ่ือความมั่นใจแก่คนในชุมชน อาจอยู่ในรูปสิ่งของเงินทอง น้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล ผลของ
การจัดสวัสดิการชุมชนที่ส าคัญ เช่น ก่อให้เกิดการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย รู้สึกม่ันคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมี
ศักดิ์ศรีและมีความสุขเกิดความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีของคนในชุมชน  

      นริศรินทร พันธเพชร (๒๕๕๔หน้า ๑๙) ได้อธิบายความหมายของ สวัสดิการชุมชน 
หมายถึง  การท าให้คนในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขกาย สุขใจ มีคุณภาพชีวิต โดยคนในชุมชน
ร่วมกันจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งใน
รูปของสิ่งของ เงินทุน น้าใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ทุกข์ยาก และ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

      ระพีพรรณ ค าหอม (๒๕๔๕,หน้า ๔-๕) ได้กล่าวว่าการท่ีต้องแสวงหาแนวทางที่เหมาะสม
ตามบริบทของแต่ละประเทศที่จะเอ้ืออานวยให้เกิดสวัสดิการขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแนวคิด
ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคมเชื่อว่าในอดีตที่ชุมชนยังไม่มีความซับซ้อนแต่มีการพ่ึงพาอาศัยการช่วยเหลือ
เกื้อกูลและเอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งถือเป็นรูปแบบของสวัสดิการพ้ืนบ้าน  (Primary indigenous social 
welfare)  ที่ยึดโยงความเป็นชุมชนให้สมาชิกสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขได้ 
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      การให้นิยามความหมายของสวัสดิการ (Welfare) มีความหลากหลาย มีความหมาย
ครอบคลุมของสังคมว่าเป็นความเป็นอยู่ที่ดี (Wellbeing) ของประชาชน ในเชิงเศรษฐศาสตร์เชื่อว่า
สวัสดิการเป็นอรรถประโยชน์ (Utility) หรือความพอใจของประชาชน  ถ้าเม่ือใดก็ตามประชาชนได้รับการ
ตอบสนองจากการได้เลือกสิ่งที่ต้องการจะได้อรรถประโยชน์สูงขึ้น  โดยไม่ท าให้อรรถประโยชน์ของผู้อ่ืน
ลดลงก็ถือได้ว่าสวัสดิการสูงขึ้น แต่แนวคิดความเชื่อในทางเศรษฐศาสตร์จะให้ความส าคัญกับวัตถุที่เป็น
ตัวตน โดยไม่ค านึงถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิตของประชาชนที่ต้อง
สัมผัสความรัก ความอบอุ่น ความมีศักดิ์ศรี ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งสภาพทางกายภาพ (Physical) ทางวัตถุ 
(Material) และจิตวิญญาณ (Spiritual) (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2544, หน้า 1) 

2.1.2 ลักษณะท่ีส าคัญของสวัสดิการชุมชน 
       ลักษณะที่ส าคัญของสวัสดิการชุมชน (Mcknight (1997, pp. 123-125) มี ๙ ลักษณะ

ดังนี้ 
 ๑. การเตรียมเครือข่ายและให้การดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  (Mutual support)

แนวราบตามวิถีการดารงชีวิตของสามัญชน ซึ่งจะเป็นผลดีตรงที่จะสามารถรับรู้ได้ทันวิกฤตฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ในชุมชนได้ทันการณ์ 

๒. ตอบสนองต่อปัญหาของชุมชนได้ทันเวลา โดยไม่ต้องรอคาแนะนาหรือสั่งการอันใดจาก
รัฐบาลก่อน หรือต้องอาศัยภายนอกชุมชนเมื่อเกิดความต้องการจริงในชุมชนหมู่บ้าน 

๓. มีเอกลักษณ์ของชุมชนเองโดยไม่จ าเป็นต้องลอกเลียนแบบจากชุมชนใดในการ
ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนเองในลักษณะของระบบการผลิตร่วม (Mass production 
system) ของคนในชุมชน 

๔. เกิดจากการตรวจสอบเพ่ือรับรู้ปัญหา และร่วมกันแก้ไขวิกฤตของสมาชิกชุมชนทุกคน
ด้วยกระบวนการของนวัตกรรมที่ชุมชนสร้างข้ึน ซึ่งในสังคมอเมริกันยอมรับว่านวัตกรรมใหม่เกิดจากชุมชน 

๕. สั่งสมประสบการณ์และเปิดโอกาสในการรับใช้สังคมโดยรวม จากการก าหนดบทบาท
ของชุมชนเอง ซึ่งแก่นแท้ (Core) อยู่ที่ความเข้มแข็งในตัวของชุมชน 

๖. เกิดวิถีการดาเนินชีวิตของสมาชิกชุมชนชนบทความเป็นพลเมืองหรือประชาสังคม                 
(Civil society) ที่ได้ลงประชามติร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็นการเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่พ้ืนฐานของสังคมท าให้
เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามหรือการแก้ไขปัญหาร่วมของชุมชน (Collective problem solving) 

๗. สร้างผู้น าที่มีประสบการณ์และความสามารถจากกระบวนการชุมชน 
๘. สร้างเครือข่ายในรูปสหกรณ์ท่ีสนิทสนมกันขึ้นมาในระดับท้องถิ่น 
๙. เกิดการปรับตัว (Mobilization) ได้ทันกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่

ก าลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
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2.1.3 หลักการในการจัดการสวัสดิการชุมชน 
แนวคิดการจัดสวัสดิการได้ให้ความส าคัญกับชุมชนเป็นฐานซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหลักการ

จัดการ สวัสดิการชุมชนพ้ืนบ้านและสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้นใหม่ มีหลักการในการจัดการสวัสดิการชุมชน 
(ระพีพรรณ ค าหอม, ๒๕๔๕, หน้า ๒๖) ดังนี้ 

๑. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการพิจารณาถึงการจัดสวัสดิการชุมชนว่ามี
ปัจจัยนาเข้าเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผลผลิตที่เกิดขึ้น โดยความมีประสิทธิภาพของการจัดการสวัสดิการ
จะ ประกอบด้วย  ประสิทธิภาพในภาพรวม  ประสิทธิภาพในระดับย่อย และประสิทธิภาพในการจูงใจ  

๒. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการเปรียบเทียบถึงผลผลิตและผลลัพธ์กับ
วัตถุประสงค์ 

๓. ความโปร่งใส (Transparency) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดสวัสดิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

๔. การมีส่วนร่วม (Participation) หลักการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสวัสดิการทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การวิเคราะห์การ
วางแผน การร่วมจัดกิจกรรม และการร่วมติดตามประเมินผล 

๕. เป้าหมายของสังคม (Social’s goal) ในการจัดสวัสดิการจะต้องค านึงถึงเป้าหมาย
ของสังคมว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ้น  เช่น การส่งเสริมโอกาสให้มีความเท่าเทียมกัน  (Equality of 
opportunity) การแก้ปัญหาความยากจน (Poverty) และการลดปัญหาการกระจายรายได้ (Reduce 
income distribution)  

2.1.4 รูปแบบของการจัดสวัสดิการชุมชน 
การจัดกลุ่มรูปแบบการจัดสวัสดิการโดยชุมชนเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ (อภิญญา เวชยชัยและ

ศิริพร ยอดกมลศาสตร์, ๒๕๕๐, หน้า ๑๖๗-๑๘๔) มีดังนี้ 
๑. รูปแบบการจัดสวัสดิการจากฐานองค์กรการเงินชุมชนกลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กร

การเงินชุมชนเป็นพ้ืนฐานส าคัญ ท าให้ชุมชนสามารถริเริ่มคิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของตนเองได้อย่าง
หลากหลายและสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชนนั้น  อาจกล่าวได้ว่า “เงินเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย คือสวัสดิการชุมชน” กรณีตัวอย่างรูปธรรมที่ใช้องค์การการเงินเป็นฐานในการจัดสวัสดิการ
ชุมชนมีให้เห็นอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่ท าให้กลุ่มออมทรัพย์หันมาจัดสวัสดิการ
กว้างขวางขึ้นเกิดจากหลายปัจจัย ประกอบด้วย การทบทวนตัวเองว่า ถ้ามีเฉพาะการออมการกู้กลุ่มก็ไม่
ต่างจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้โดยทั่วไป  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มที่มีวัฒนธรรมการจัดสวัสดิการที่
เห็นผลชัดเจน  การสนับสนุนเครือข่ายในการจัดสวัสดิการผู้ยากล าบากของกองทุนเพ่ือการลงทุนทาง
สังคม(SIF)  การเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนในระดับต่าง  ๆ ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเป็นสถาบัน
พัฒนาองค์กรการเงิน และสวัสดิการชุมชนแห่งชาติ  
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2. รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิตและธุรกิจชุมชน  จากพ้ืนฐานภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมในการท ามาหากิน การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ การประมง งานหัตถกรรม ทอผ้าการแปรรูป
อาหาร ฯลฯ ที่สั่งสมกันมายาวนานประกอบกับการได้มีโอกาสไปดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสนับสนุน
ส่งเสริมของหน่วยงาน ท าให้ชุมชนหลายแห่งสามารถจัดสวัสดิการจากฐานการผลิตภายในชุมชนหรือจาก
กลุ่มที่รวมตัวกันท าธุรกิจชุมชนได้ เช่น กลุ่มแพรพรรณแม่หญิงทอผ้าฟ้ืนฟูภูมิปัญญาสู่สวัสดิการจังหวัด
ขอนแก่น 

๓. รูปแบบการจัดสวัสดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่า แม่น้า ท้องทุ่งชายฝั่งทะเล ล้วนแล้วแต่เป็นที่มาของแหล่ง
อาหารและฐานปัจจัยสี่ของชุมชน การที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายท าให้ชุมชนขาดสวัสดิการที่สามารถ
หาได้จากป่าที่เป็นเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัว ท าให้ความ
อุดมสมบูรณ์กลับคืนมา เช่น ศีรษะอโศกชุมชนพ่ึงตัวเองครบวงจร 

๔. รูปแบบการจัดสวัสดิการโดยฐานะชุมชนเมืองแม้ว่าผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนเมืองส่วน
ใหญ่มีอาชีพในระบบที่จะสามารถได้รับสวัสดิการจากแหล่งต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ระบบ
ประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การประกันกับภาคเอกชน  สวัสดิการจากบริษัทห้างร้าน               
หน่วยงาน ฯลฯ  

๕. รูปแบบการจัดสวัสดิการผู้ยากล าบากโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน ใน ๓ ลักษณะคือ                
๑) กองทุนสงเคราะห์ เช่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ เครือข่ายพระ เครือข่าย อสม. ฯลฯ โดยน าเงินกองทุน
ไปจ่ายเป็นสวัสดิการการศึกษาด้านอาชีพสวัสดิการ เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อ  เป็นต้น ๒) กองทุน
สงเคราะห์ร่วมกับกองทุนหมุนเวียน ลักษณะกองทุนสงเคราะห์ให้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์รายเดือน ซึ่งเงิน
จะหมดไปไม่มีการเพ่ิมเติมเหมือนกับประเภทกองทุนหมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนทุนอาชีพ ซึ่งคืน
เงินต้นไว้ที่กองทุนเดิม ส่วนดอกเบี้ยเพ่ิมในกองทุนสงเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากล าบากรายอ่ืนต่อไป            
และ ๓) การสมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (Matching fund) เป็นการสมทบตามอัตราวงเงินกลุ่มออม
ทรัพย์ที่มีอยู่เดิม โดยมีเงื่อนไขว่าใช้เฉพาะดอกผลที่เกิดขึ้นและเครือข่ายต้องไปรับผิดชอบสวัสดิการของ
ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ 

๖. รูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนโดยธุรกิจชุมชน การท าธุรกิจชุมชนจะมีเป้าหมายอยู่ท่ี
ก าไรเช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไปแต่ก าไรก็มิใช่เป้าหมายเพียงประการเดียว  ธุรกิจชุมชนยังมีเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาคนและชุมชนควบคู่กัน ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพึ่งตนเองและอยู่ร่วมกันของชุมชน 

นอกจากนี้ยังมีระบบสวัสดิการภาคชุมชนที่มีการจัดการใน ๓ รูปแบบ (ประภาส ปิ่นตบ
แต่ง และคณะ ,๒๕๔๖, หน้า ๑๑๗-๑๒๑) ประกอบด้วย 

๑. การจัดสวัสดิการฐานทรัพยากร เป็นต้นทุนของชุมชนและเป็นรูปแบบสวัสดิการความ
มั่นคง ทางสังคมที่ชุมชนจัดให้แก่คนทั่วไป รวมไปถึงคนจนในชุมชนด้วย เป็นการจัดสวัสดิการทุกคนเน้น
สร้างความมั่นคงด้านอาหารสาหรับบางคน บางพ้ืนที่ก็อาจใช้เป็นแหล่งหารายได้และวัตถุดิบพร้อมกัน  
การจัดสวัสดิการที่ส าคัญสาหรับฐานนี้ คือ การใช้ประโยชน์จากป่าสาธารณะแหล่งน้า ทรัพยากรทางทะเล 
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รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรส่วนบุคคล ระบบสวัสดิการดังกล่าว ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากป่า
สาธารณะ จากทรัพยากรส่วนบุคคล จากแหล่งน้ า และจากทรัพยากรทางทะเล 

๒. การจัดสวัสดิการฐานวัฒนธรรม ผ่านความเชื่อศาสนาและโครงสร้างทางสังคม คือ
สวัสดิการ ครอบครัวและกลุ่มเครือญาติ ประกอบด้วย การเก้ือกูลของครอบครัวและกลุ่มเครือญาติ ระบบ
อุปถัมภ์ การจัดการของศาสนาสถาน และการจัดสรรที่ดินท ากินแก่ผู้ยากไร้โดยชุมชน 

๓. การจัดสวัสดิการฐานงานพัฒนา ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้จากภายนอกที่ชุมชนต้อง
น ามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง พบว่า ชุมชนมีทั้งกิจกรรมที่ทากันเองหรือเริ่มกันเองในชุมชนและ
กิจกรรมที่รับเอารูปแบบมาจากภายนอก โดยบางกิจกรรมก็ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งเบื้องต้นจาก
องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งโดยรวมแล้วสวัสดิการฐานงานพัฒนาของชุมขน  นับว่ามี
ความหลากหลายมาก เช่น การจัดกลุ่มฌาปนกิจ การจัดกลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารท้องถิ่น กองทุนพัฒนา
อาชีพ การพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชน ฯลฯ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (๒๕๔๗ หน้า ๑๑-๑๗) ได้จ าแนกรูปแบบการจัดสวัสดิการ
ชุมชนไว้ดังนี้ 

๑. การจัดสวัสดิการจากฐานองค์การเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กรการเงินชุมชน 
เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการจัดสวัสดิการชุมชน สามารถริเริ่มคิดรูปแบบการจัดสวัสดิการของตนเองได้อย่าง
หลากหลาย และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชนนั้น เช่น กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ฯลฯ น าผลก าไรมาจัดตั้งกองทุนสวัสดิการหัวใจส าคัญ คือ วินัยการออม “การออมวันละ
บาท” โดยเงินเป็นเพียงเครื่องมือแตเ่ป้าหมาย คือ สวัสดิการชุมชน 

๒. การจัดสวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิตวิสาหกิจชุมชน  ลดการพ่ึงพาจากภายนอก                 
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตโดยใช้ทุนและแรงงานในชุมชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว โดยไม่ต้องโยกย้าย
ไปที่อ่ืน รวมทั้งการผลิตที่เน้นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพครอบครัวและชุมชน 

๓. การจัดสวัสดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเป็นผู้จัดการการ
ดูแลรักษาป่า การจัดการที่ดินชายฝั่ง ฯลฯ บนฐานทรัพยากรเป็นทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร ยาสมุนไพรรักษา
โรค ฐานการผลิต การท าเกษตร เป็น “ทุนของชีวิต” ในแง่การสร้างหลักประกันให้เกิดความมั่นคงของ
ชีวิตมนุษย์ ทางวัฒนธรรมของชุมชน ทั้งในแง่ของระบบคุณค่าภูมิปัญญา อ านาจในการจัดการโดยองค์กร
ชุมชน การน าพิธีกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากร การสร้างระเบียบ
กติกาในการดูแลรักษา และใช้สอย ได้อย่างมีหลักประกันที่มั่นคง 

๔. การจัดสวัสดิการจากฐานความเชื่อ อุดมการณ์และศาสนาเป็นฐานในการจัดสวัสดิการ
ทั้งกายและจิตวิญญาณการใช้หลักศาสนามาช่วยเกื้อกูลชุมชน  ท าให้เกิดความมั่นคงทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 

๕. การจัดสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมือง การจัดที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด ให้มีบ้านมั่นคง
เมืองน่าอยู่ การจัดบ้านกลางในชุมชนรองรับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ 
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๖. การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุอาศัยใช้กองทุนเป็นเครื่องมือในการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การซื้อสวนยาง สวนปาล์ม นาผลก าไรไปจัดสวัสดิการ 
การจัดกองทุนหมุนเวียน การลงทุนท าธุรกิจชุมชน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุการฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๗. การจัดสวัสดิการผู้น าชุมชน และหน่วยงานร่วมดูแลเกื้อกูลให้ผู้น าที่เสียสละมาท างาน
เพ่ือส่วนรวม เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีระบบหรือกลไกคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือใน
ภาวะวิกฤต หรือเผชิญปัญหาต่าง ๆ อีกท้ังเป็นการเสริมพลังบ ารุงขวัญ และก าลังใจแก่ผู้น า  

2.1.5 เงื่อนไขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสวัสดิการชุมชน 
เงื่อนไขของการเกิดขึ้นและพัฒนาสวัสดิการชุมชน (อภิญญา เวชยชัย และศิริพร ยอด

กลมศาสตร์, ๒๕๕๐, หน้า ๑๘๒) มีดังนี ้
๑ . ผู้น าชุมชน  การน าความคิดทั้ งจากภายในที่มี  ด ทดลองปฏิบัติสรุปบทเรียน           

และพัฒนาต่อเนื่องเรียนรู้จากภายนอกมาปรับใช้ 
๒. จิตวิญญาณการเสียสละของผู้น าและการท าให้สมาชิกเกิดจิตวิญญาณร่วม   ปัจจัยที่

ท าให้เกิดจิตวิญญาณและพลังในการขับเคลื่อนประกอบด้วย การที่ผู้น ามีความคิด  อุดมการณ์ วิสัยทัศน์                    
ที่ชัดเจนสามารถท าให้ทุกคนเห็นประโยชน์ร่วมกัน การก าหนดเป้าหมายที่แน่นอน  ภารกิจที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจนปฏิบัติได้ มีความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อกัน มีปัจจัยร้อยรัดอารมณ์และความต้องการร่วมทุน
ทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน 

๓. การบริหารจัดการที่ดี เกิดขึ้นได้จากผลประโยชน์อันพึงมีของสมาชิกกลุ่มองค์กร                   
ซึ่งจะต้องเป็นที่ยอมรับของคนทุกวงการ รวมถึงศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มองค์กรในขณะนั้น 

ในการจัดสวัสดิการชุมชนมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย ๕ กลุ่ม (Midgley, 1986,             
p. 9)  ดังนี้ 

๑. ภาครัฐ (Public sector) ตั้งแต่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล โดยสวัสดิการที่เกิดขึ้นจากภาครัฐจะมีลักษณะที่เป็น
มาตรฐานแบบทั่วถึง (Universal standards) อย่างน้อยท่ีสุดเป็นมาตรฐานขั้นต่ า (Minimum standards) 
ที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับ รวมถึงเป็นการจัดเตรียมสวัสดิการส าหรับประชาชนที่ประสบปัญหา 
(Resident provision) ในลักษณะของการสงเคราะห์  อีกทั้งยังเป็นการควบคุมทางสังคม  (Social 
control) ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีปกติสุขได้ 

๒. ภาคเอกชน (Private sector) นักคิดกลุ่มเสรีนิยมเชื่อว่ากลไกตลาดเป็นวิธีที่ดีที่สุดใน
การกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงน าไปสู่ทางเลือกของประชาชนที่สามารถสนองตอบความจ าเป็นของ
ตนเองภายใต้ความสามารถในกระจายต้นทุนที่เกิดขึ้น เพราะการลดต้นทุนเปรียบเสมือนการเพ่ิมก าไร  
อย่างไรก็ตามหากกลไกตลาดล้มเหลวโดยเฉพาะการรวมกลุ่มกลายเป็นผูกขาดจะท าให้ประชาชนไม่มี
ทางเลือกเช่นกัน 
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๓. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual aid) เป็นสวัสดิการที่เกดิขึ้น โดยความช่วยเหลือ
จากกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง (Solidarity groups) เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมวิชาชีพ และกลุ่มสังคมเพ่ือน
ฝูง ในรูปแบบของการใช้เงินอุดหนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการต่าง ๆ 

๔. ภาคอาสาสมัคร (Volunteer sector) เป็นตัวแทนของกลุ่มนักวิชาชีพที่เข้ามามี
บทบาทในกระบวนการจัดสวัสดิการในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเข้าไปมีส่วนร่วมให้แนวคิดการพัฒนา 
รวมถึงการผลักดันให้เกิดการจัดการสวัสดิการ  ในลักษณะของความเป็นผู้ช านาญการ  (Specialist 
Expertise) 

๕. ภาคที่ไม่เป็นทางการ (Informal sector) ประกอบด้วยชุมชน เพ่ือนบ้าน และเครือ
ญาติ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสามารถรับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของความจ าเป็นที่ต้องมีสวัสดิการ  

 
2.๒ ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการชุมชน 

2.2.1 แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 

จากแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ถือเป็นแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมแม่บท ตามมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนไทยทุก
คนมีความมั่นคงทางสังคมที่เกิดจากการได้รับสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  ด้วยวิธีการจัดแบบ
พหุลักษณ์ตามสิทธิพลเมืองขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงให้ชุมชนในสังคมไทยมีความ
เข้มแข็ง และสามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกได้ ทั้งด้วยตนเองและโดยการส่งเสริมจากภาครัฐ และภาคี
ต่าง ๆในสังคมและให้สังคมไทยเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา บนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีเสถียรภาพสามารถพ่ึงพา
ตนเองและแข่งขันได ้ภายใต้การบริหารจัดการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ , ๒๕๕๐, หน้า  
๓๐-๓๓) โดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

1.การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
ไทย ด้วยวิธีการนาเสนอแบบอย่างที่ดี การอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ การส่งเสริมกิจกรรม
ในโรงเรียนทั้งในและนอกหลักสูตรการส่งเสริมให้เกิดการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้นโยบายจูงใจ
ชุมชน เอกชนโรงเรียน วัดครอบครัว บุคคล ส่งเสริมงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยความรู้
เศรษฐกิจพอเพียงที่เอ้ือต่องานสวัสดิการสังคม เพ่ือสร้างความม่ันคงของมนุษย์ 

๒.การเสริมพลังและการกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีการพัฒนา                
โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และอาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
สวัสดิการสังคมด้วยตนเอง ด้วยวิธีการสนับสนุนทั้งด้านการเงินการคลัง ภาษีรวมทั้งรูปแบบเงินสมทบ 
และการกระจายอ านาจในการบริหารและด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชน อาสาสมัคร 
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์และเอกชน  
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๓. ป้องกันปัญหาสังคมโดยการสร้างความรู้ ค่านิยม และวิถีการด ารงชีวิตใหม่ โดยเน้น
การลดละเลิกอบายมุข พัฒนางานสวัสดิการสังคมที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางใช้ทุนทางสังคมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เน้นใช้ศักยภาพของภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการสังคม          
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ให้ความรู้เรื่อง สิทธิที่พึงได้รับและขยายการคุ้มครองทางสังคมให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

๔. การสร้างสมรรถนะของระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงาน โดยใช้การวิจัยและพัฒนา              
การจัดการความรู้ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบข้อมูล พัฒนากลไกการท างานและการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การจัดการ
ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายประเภทต่าง ๆ  

๕. การเสริมสร้างการรวมพลังเพ่ือเพ่ิมเป็นทวีคูณ (Synergy) ในการจัดสวัสดิการสังคม            
โดยพัฒนาระบบและแนวทางบูรณาการงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ 
องค์กรภาคประชาชนและชุมชน ก าหนดนโยบาย สร้างความเข้าใจในงานสวัสดิการสังคมร่วมกันในหมู่
ภาคีต่าง ๆ รวมทั้งสร้างระบบงานที่เน้นงานประสานเนื้องานทรัพยากรและเครือข่ายในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

๖. การสร้างเอกภาพในการบริหารแผนยุทธศาสตร์ โดยสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงาน
กลางที่ดูแลงานสวัสดิการสังคม เพ่ิมอ านาจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
แห่งชาติ โดยเฉพาะในส่วนของการก าหนดนโยบาย จัดสรรงบประมาณและการกากับดูแล ปรับโครงสร้าง
ระบบการบริหารงาน ระบบข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติให้
เหมาะสม สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ใหม่ จัดตั้งองค์กรรูปแบบใหม่ขึ้นมาภายใต้การกากับการของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพ่ือดูแลเรื่องการบริหารโครงการสวัสดิการสังคมด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งทาหน้าที่ในการศึกษาวิจัย และพัฒนางาน ประเมินผลโครงการสวัสดิการสังคม เพ่ือให้เกิด
ระบบสวัสดิการสังคมที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

๗.การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และการปฏิรูปกฎหมายที่ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ และเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงและรับประโยชน์จากสวัสดิการสังคมที่จัดโดยภาคส่วน
ต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในสังคมให้มากข้ึน  

2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมปี 2550 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ก าหนดที่จะขับเคลื่อนการจัด
สวัสดิการชุมชนในปี ๒๕๕๐ ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ (พลเดช ปิ่นประทีป และพัชรา อุบลสวัสดิ์ , 
๒๕๕๙, หน้า ๑๙,๒๕) ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกัน ประกอบด้วยกิจกรรมส ารวจผู้ถูกทอดทิ้งในทุกต าบล
และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นภายใน 3 เดือน การบรรเทาสาธารณภัย เช่น น้าท่วม และอ่ืน ๆโดยจัดให้มี
การประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน อาสาสมัคร และหน่วยงานของรัฐในการเตรียมความพร้อม               
และลงมือปฏิบัติได้รวดเร็วและถูกต้องในการบรรเทาสาธารณภัยต่าง  ๆการส่งเสริมให้อาสาสมัครเพ่ือ
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สังคมให้เกิดทั่วประเทศ โดยจะส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไป
ท างานเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคม 

๒. ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง ประกอบด้วย ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชา
สังคม โดยส่งเสริมให้มีการรวมตัว รวมคิด ร่วมทาให้ทุกพ้ืนที่ในทุกองค์กรและในทุกเรื่องท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างบูรณาการทั้งจังหวัดในทุกจังหวัด  รวมทั้งความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมายและสถาบัน
ครอบครัว  (สตรี เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ) 

๓. ยุทธศาสตร์สังคมคุณธรรม จะส่งเสริมให้ความดีงามอยู่ในความรู้สึกนึกคิดและการ
ปฏิบัติของผู้คนในสังคม โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาส ารวจความดีที่บุคคลหรือองค์กรทาและนามาสื่อสาร
ให้เพ่ือให้เกิดความดีขยายตัวเต็มแผ่นดิน ส่งเสริมการใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมความเป็น
ธรรมทางสังคมซึ่งรวมถึง ความเป็นธรรมทางกฎหมายและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยการเคารพความรู้ในตัวคนและการจัดการความรู้ในพ้ืนที่
ทุกองค์กรและทุกเรื่อง 

โดยให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาคท้องถิ่นและ
ชุมชนเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และสามารถ
สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย            
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘๗ ที่มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศและสอดคล้องกับมาตรา 281 โดยรัฐต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระอย่างเต็มที่ในการบริหารงานของตนเองในทุก
ด้านและเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที ่ (ส านักกรรมาธิการ ๓ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร์, ๒๕๕๐, หน้า ๓๙,๑๕๐) 

2.2.3 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สาระส าคัญโดยสรุป คือ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ               
ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 
เพ่ือให้ผู้ยากล าบากและผู้ที่ประสบปัญหาสังคมได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างมีมาตรฐานซึ่งการจัด
สวัสดิการสังคมตามกฎหมายนี้ก าหนดให้ต้องค านึงถึงสาขาทั้ง ๗ สาขา และค านึงถึงรูปแบบในการจัด
สวัสดิการสังคม โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระดับชาติระดับจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกตามกฎหมายพร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือเป็น
ทุนค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย โดยได้ก าหนดให้องค์กรสวัสดิการชุมชนสามารถเข้า
เป็นองค์การสวัสดิการสังคมได้ การเพ่ิมผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการระดับต่าง ๆ รวมทั้ง
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การเพ่ิมหมวดว่าด้วยองค์กรสวัสดิการชุมชนเป็นการเฉพาะท าให้กฎหมายมีครอบคลุมถึงองค์กรภาค
ประชาชนที่ด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนรูปแบบต่าง ๆ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรสวัสดิการชุมชนใดมีพฤติการณ์ในการจัดสวัสดิการสังคมที่ไม่
สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด หรือไม่มีผลงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ก าหนด อาจถูกเพิกถอนการรับรองได้โดยอนุโลม   หน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กร
สาธารณประโยชน์อาจให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรสวัสดิการชุมชนตามควรแก่
กรณี (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ , ๒๕๕๐ , หน้า ๑๓-๑๔)                      
จากนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการจัดสวัสดิการชุมชนข้างต้น   เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคง
พ้ืนฐานของชีวิตสมาชิกทุกคนให้มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปและเป็นการปลูกจิตสานึกที่ดีให้กับ
สมาชิกรู้จักการออม มีความเสียสละ สามัคคี มีคุณธรรมอีก ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ                   
ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 

 2.2.4 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  

เมื่อปี ๒๕๕๓ รัฐบาลได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติใน และคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  
(กสค.) เสนอเป็นนโยบาย สังคมสวัสดิการ เพ่ือให้ประชาชนได้มีหลักประกันในการด ารงชีวิต และได้รับ
สวัสดิการทั่วหน้าในปี ๒๕๕๕ โดยให้ภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนทุกต าบลทั่วประเทศ ๗,๙๒๗ แห่งและสนับสนุนงบประมาณผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน                             
๗๒๗.๓ ล้านบาท และในการด าเนินการตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนมี
หลักการ หลักเกณฑ์เงื่อนไข  (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,๒๕๕๒) ดังนี้ 

 2.2.5 หลักการส าคัญในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
   ๑.มุ่งเน้นการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดคุณภาพที่น าไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของกองทุน
สวัสดิการชุมชนเป็นหลัก โดยค านึงถึงการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณด้วย 
  ๒.เครือข่ายสวัสดิการชุมชนทุกระดับในพื้นที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน 
  ๓.สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และภาคประชาสังคม 
   ๔.ด าเนินการยกระดับและต่อยอดจากงานสวัสดิการชุมชนที่ขบวนองค์กรชุมชน
ด าเนินการอยู่ และบูรณาการกับงานพัฒนาด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กรการเงิน
ชุมชน  
  ๕.ในกระบวนการท างานต้องสร้างการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนา
สวัสดิการชุมชนทั้งในการปฏิบัติและวิชาการ 
 
 



16 
 

2.2.6  เป้าหมายด าเนินการ 
๑.สนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลที่มีการจัดตั้งแล้ว 

ให้มีคุณภาพในการบริหารจัดการสามารถดูแลสมาชิกและผู้ด้อยโอกาสได้กว้างขวางทั่วถึง 
 ๒.สนับสนุนให้เกิดขยายผลการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนใหม่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่

ต าบล เมืองทั่วประเทศ 
 ๓.การจัดตั้งและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและกลไกการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ

ชุมชน ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ของชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่จัดอยู่ให้เกิดการบูรณาการและการ
บริหารจัดการที่ดีเอ้ือต่อการจัดสวัสดิการโดยชุมชน 

๔. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการความรู้เพ่ือน าสู่การพัฒนานโยบายและ
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาการออมสู่บ านาญภาคประชาชนสร้างความมั่นคงของชีวิต 

2.2.7 หลักเกณฑ์การสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน  
๑. การสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งก่อนด าเนินโครงการ

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน มีเกณฑ์ ดังนี้ คือ 
๑.๑ เป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งและด าเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ ากว่า ๑ ปี และ 

ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
๑.๒ มีสมาชิกไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ คน ครอบคลุมกลุ่มคน รวมถึงเยาวชน คนชรา คน 

พิการและผู้ด้อยโอกาส  สมาชิกกระจายพ้ืนที่ในต าบล และมีหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดในต าบล/ท้องถิ่น 

 ๑.๓ มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิก และได้รับการสนับสนุนการ 
ด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๑.๔ มีระบบการบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก  
ทะเบียนข้อมูลสมาชิก ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนาองค์กร การ
ติดตามประเมินผลและการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ 
 ๑.๕ มีการจัดสวัสดิการชุมชนพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง เช่น เกิด เจ็บ ตาย  
การศึกษา อาชีพ ที่ดูแลสมาชิกและคนในชุมชน และเชื่อมโยงสวัสดิการกับงานพัฒนาอ่ืนๆ ในชุมชน เช่น 
องค์กรการเงินชุมชน ฯลฯ 

๒.การสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งใหม่ มีเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๒.๑  เป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งและด าเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ ากว่า ๑ ปี  

และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๒ มีสมาชิกไม่ต่ ากว่า ๑๐๐คน ครอบคลุมกลุ่มคน รวมถึงเยาวชน คนชรา คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส สมาชิกกระจายพ้ืนที่ในต าบล และมีหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดในต าบล/ท้องถิ่นและคุณสมบัติอื่นเหมือนกับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว 
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2.2.8 การค านวณงบประมาณสมทบ 
1. กองทุนที่จัดตั้งครบ ๑ ปี ก่อนวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๕๒ โครงการจะสมทบให้เท่ากับ 

จ านวนเงินสมทบสวัสดิการของสมาชิก ที่มีอายุครบ ๑ ปี รวมกันแต่ไม่เกิน ๓๖๕ บาทต่อคน 
2. กองทุนที่จัดตั้งๆแต่ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  แต่ไม่ครบ ๒ปี  อนุโลมให้ใช้ 

หลักเกณฑ์เงินสมทบเท่ากับจ านวนเงินสมทบสวัสดิการของสมาชิกท่ีมีอายุครบ ๑ ปีรวมกันในรอบปีที่ผ่าน
มาแต่ไม่เกิน ๓๖๕ บาทต่อคน 

๓. กองทุนที่จัดตั้งหลังจากวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๒  จะได้รับเงินสมทบเท่ากับจ านวน 
เงินสมทบสวัสดิการของสมาชิก ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อกองทุน 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

ค าว่า “ยุทธศาสตร์” หรือ “กลยุทธ์” หรือ “Strategy ในภาษาอังกฤษ” เป็นค าเดียวกันซึ่งเป็น
ค าศัพท์ในภาษากรีกสองค ารวมกัน  คือ “Stratos” ซึ่งหมายถึง “กองทัพ” และ “Legei”หมายถึง               
“การน าหรือผู้น า” ซึ่งการด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานในสมัยปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นการท าสงคราม
ลักษณะหนึ่งที่ต้องมีการต่อสู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือการแข่งขันที่เหนือกว่า อันน าไปสู่ชัยชนะที่
วางเป้าหมายไว้ด้วยการใช้ทรัพยากรและสติปัญญาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ และคนอื่น ๆ,๒๕๕๓, หน้า ๑๓) 

2.3.1 ความหมายของกลยุทธ์ 
พจนานุ ก ร มฉบั บ ร าชบัณฑิ ตยสถาน  ปี  พ .ศ . ๒๕๔๒  ใ ห้ ค า จ า กั ด คว ามว่ า                              

“กลยุทธ์” (Strategy) เป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงครามหรือการต่อสู้ที่ต้องใช้ความคิดที่มีเล่ห์
เหลี่ยมหรือวิธีการที่ต้องใช้อุบายต่าง และยังมีนักวิชาการได้ให้ค าจ ากัดความไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

สไตเนอร์ (Steiner, 1979, p. 82) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่า กลยุทธ์จะต้อง
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑. กลยุทธ์ จะต้องเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงเห็นว่ามีความส าคัญต่อองค์กร 
๒. กลยุทธ์ จะต้องแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับทิศทางขององค์กร 
๓. กลยุทธ์ จะต้องประกอบด้วยสิ่งที่องค์กรต้องท าเพ่ือให้บรรลุต่อทิศทางนั้น 
๔. กลยุทธ์ จะตอ้งตอบค าถามว่า “อะไรคือสิ่งที่องค์กรจะต้องท า” 
๕. กลยุทธ์ จะต้องตอบค าถามว่า “อะไรคือผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องท า และท าอย่างไรถึงจะ

บรรลุ” 
เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo & Peter, 1991, p. 104) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่า

เป็นวิธีการที่องค์กรวางแผนที่คาดว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จและเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ที่วางไว้ (Mintzberg, 1994, p. 91) ได้อธิบายกลยุทธ์ว่ามี ๔ ลักษณะ คือ 

๑. กลยุทธ์ เป็นแผน (Plan) หรือแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย 
๒. กลยุทธ์ เป็นรูปแบบของกิจกรรม (Pattern) ที่องค์กรด าเนินการเป็นประจ า 
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๓. กลยุทธ์ เป็นสถานะหรือต าแหน่ง (Position) ขององค์กร 
๔. กลยุทธ์ เป็นมุมมอง (Perspective) ซึ่งก็คือวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร 
เดวิด (David, 1995, p. 39) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิถีทาง (Means) 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในระยะยาว (Long-Term Objectives) 
เซอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 2005, p. 62) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ว่า 

หมายถึง  แผนแม่บท หรือแผนปฏิบัติการหลักส าคัญขององค์กร ซึ่งองค์กรใช้เป็นตัวก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานระยะยาว รวมทั้งใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  โดยท าให้
ได้เปรียบทางการแข่งขัน  

เสาวนิตย์ ชัยมุสิก (๒๕๔๕, หน้า ๑๒ ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ หมายถึง วิธีการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่ผู้บริหารระดับสูงคาดว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
น าไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 

เสนาะ ติเยาว์ (๒๕๔๖, หน้า ๒๐) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์เป็นค าที่ใช้ทางธุรกิจ หมายถึง การ
ก าหนดและประเมินทางเลือกที่จะท าให้องค์การส าเร็จตามภาระและเป้าหมายที่ก าหนดหรือหมายถึงแผน
ซึ่งรวมเอาทุกอย่างไว้เพ่ือบรรลุเป้าหมายในระยะยาว ค าว่า กลยุทธ์มีความหมายอย่างเดียวกับค าว่า แผน
กลยุทธ์ 

ธงชัย สันติวงษ์ (๒๕๔๖, หน้า ๓๗๐-๓๗๒) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีที่ชาญฉลาด
ของนักบริหารในการที่จะช่วยให้การด าเนินการขององค์การเกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ตามสถานการณ ์ส าหรับให้องค์การปรับตัวสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภายนอก และภายใน 

นิรมิต เทียมทัน (๒๕๔๘, หน้า ๒๒) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ เป็นการคิดเผื่อ
ไปข้างหน้าโดยการคิดนั้นมีความหมายที่มุ่งหวัง (Vision) และ ต้องวิเคราะห์เส้นทางที่จะเดินไปนั้นเป็น
ทางเลือกท่ีดีที่สุด (Optimal Means)  

สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ (๒๕๕๓, หน้า ๔-๕) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์ หมายถึง การ
ตัดสินใจที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเพ่ือพิจารณาหาโอกาส
(Opportunity) และภยันตราย (Threat) ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรเพ่ือหา
จุดอ่อน (Weakness) และ  จุดแข็ง (Strength)  

2.3.2 ความส าคัญของกลยุทธ์ 
 สุวัฒน์ ศิริรันดร์ (๒๕๕๐, หน้า ๒๑) กล่าวถึงความส าคัญของกลยุทธ์ไว้ว่า การวางแผนกล

ยุทธ์ ถือว่าเป็นกุญแจส าคัญของการด าเนินธุรกิจ เป็นการก าหนดแนวทางวิธีการเพ่ือให้องค์กรมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ด้วยการประเมิน 
ปรับเปลี่ยน ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที ่
เกดิขึ้นอย่างเหมาะสม 

นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (๒๕๕๑, หน้า ๔๑) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์เป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นส าหรับองค์กร เพราะองค์กรใช้กลยุทธ์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดย
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กลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกก าหนดตามธรรมชาติและลักษณะขององค์กรนั้น  ๆ ทั้งนี้องค์กรจะก าหนด
กลยุทธ์ได้นั้นต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์กรของตนเสียก่อนและยังต้องมีกระบวนการก าหนด  กล
ยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับตนเอง 

เนตร์พัณณา ยาวิราช (๒๕๕๒, หน้า ๔๓-๔๗) กล่าวไว้ว่า ผู้น าในยุคปัจจุบันมีรูปแบบของ
ความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เริ่มจากการมีคุณสมบัติส าคัญคือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
(Vision) กว้างไกลและน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นผลส าเร็จ  มีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือไปสู่
จุดหมายปลายทางที่ตั้งใจ ผู้น าเชิงกลยุทธ์มีความสนใจต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ก าหนดกลยุทธ์ 

วรนารถ แสงมณี (๒๕๕๓, หน้า ๑๐) กล่าวถึงความส าคัญของกลยุทธ์ไว้ว่า ผู้น าจะต้อง
พัฒนาทิศทางกลยุทธ์ขององค์การที่สามารถก าหนดภาพพจน์และคุณลักษณะของเป้าหมายที่องค์การ
ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งในการด าเนินการเช่นนี้ ผู้น าเชิงกลยุทธ์จะต้องประเมินด้วยวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลในเงื่อนไขของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรวมอยู่ด้วย  อีกทั้งสามารถกระตุ้นให้สมาชิกภายใน
องค์การได้เห็นถึงทิศทางที่เป็นเป้าหมายร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

สรุปได้ว่ากลยุทธ์เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับกองทุนของต าบลวิหารแดงเพราะ
องค์กรใช้ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยสร้างโอกาสให้เกิดความส าเร็จมากขึ้นและลด
ความล้มเหลวให้น้อยลง กลยุทธ์ท าให้สถานภาพขององค์การเข้มแข็ง ท าให้งานบรรลุเป้าหมาย ไม่ว่า
ให้บริการแสวงหาก าไรหรือไม่แสวงหาก าไร ผู้น าใช้กลยุทธ์เป็นแนวทางว่าจะด าเนิน การอย่างไร จะ
ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างไรและจะเลือกทางเลือกใดจึงจะก่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย 
   2.3.3  ความหมายการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

ความหมายการบริหารหรือการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีนักวิชาการ  หลายท่านได้ให้
ความหมายของ การบริหารเชิงกลยุทธ์ ในลักษณะแนวคิด มุมมองและความคิดเห็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคนอ่ืน ๆ (๒๕๔๘, หน้า ๑๘๗) กล่าวไว้ว่า การบริหารเชิงกล
ยุทธ์หรือการจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้องค์กรมีทิศทางท่ีชัดเจนและมุ่งท าในสิ่งที่เห็นว่า
จะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ทิศทางที่วางไว้ได้ บนพ้ืนฐานของข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่
รวบรวมและวิเคราะห์โดยผู้บริหารขององค์กรหรือจากการระดมสมองของคณะท างาน 

อุทิศ ขาวเธียร (๒๕๔๙, หน้า ๑-๓) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ต้องอาศัย
ความพร้อมของการจัดการด้านต่างๆ จ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ความพร้อมด้าน “การเตรียมการ” อันได้แก่ 
ความพร้อมเนื่องจากมี แผนที่ดี ความพร้อมด้าน “ระบบการบริหารจัดการที่ดี” องค์กรต้องมีโครงสร้าง
การบริหารและระเบียบการบริหารแบบก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดีที่สามารถด าเนินการ
บริหารให้อยู่รอด ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง ความพร้อมด้าน “สมรรถนะขององค์กรและภาคี
การพัฒนา” ที่เข้มแข็ง ที่บุคคลขององค์กรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง
ได ้
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ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (๒๕๒๘, หน้า ๒) ได้ให้ความหมายว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็น
ระบบการบริหารและจัดการ  รวมถึงการตัดสินใจในการด าเนินงานที่มีความเกี่ยวพันโดยตรงกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์การ และควบคุมดูแลการด าเนินงานภายในองค์การให้มีความสอดคล้อง
กับภารกิจและเป้าหมายในระยะยาวของธุรกิจ 

วิชิต อู่อ้น (๒๕๔๘ , หน้า ๑๙)ได้ให้ความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์  (Strategic 
Management) หมายถึง กระบวนการก าหนดรูปแบบของกลยุทธ์ในระยะยาว เพ่ือใช้เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาและสร้างกลยุทธ์ให้กับองค์การ เนื่องจากกลยุทธ์จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงจาก
ต าแหน่งหรือสภาวการณ์ปัจจุบัน ไปสู่ต าแหน่งหรือสภาวการณ์ที่ดีข้ึนในอนาคต  

สรุปได้ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์  มาจากค าภาษาอังกฤษ ค าเดียวกันคือ Strategic 
Management และมีความหมายเหมือนกัน คือหมายถึง กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ และการควบคุมและการประเมินกลยุทธ์ ซึ่งเป็นกระบวนกาวางแผนที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้องค์กรมี
ทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งท าในสิ่งที่เห็นว่าจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ทิศทางที่วางไว้ได้  บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

2.3.4 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) 
 หัวใจส าคัญของการบริหารกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จได้นั้นจะอยู่ที่การให้ความส าคัญ  

และการทุ่มเทความพยายามในกระบวนการบริหารกลยุทธ์ ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 
๒๕๔๖, หน้า ๑๙-๒๐) ซึ่งประกอบด้วย 

๑. การก าหนดแผนกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Planning) เป็นขั้นตอนของการวางแผนส าคัญท่ีจะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก 
และภายในองค์การ เพ่ือก าหนดเป้าหมายระยะยาวที่จะบอกทิศทางขององค์การ กลยุทธ์หลัก และกลยุทธ์
ที่จะใช้ในการแข่งขัน 

๒ . การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  (Strategy Implementation) ขั้นตอนนี้จะเน้นการ
วางแผนด าเนินงานและการน าแผนงานต่างๆ นั้นไปปฏิบัติ แต่การด าเนินงานตามขั้นตอนนี้ให้บรรลุผลก็
จะต้องเตรียมความพร้อมของปัจจัยต่างๆ คือปัจจัยด้านบุคลากร โครงสร้างขององค์การระบบงานต่างๆ                 
ที่จ าเป็น เพ่ืออ านวยให้การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นบังเกิดผล 

๓. การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategy Evaluation and Control) จะเป็นการ
ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญอยู่เพ่ือ
จะได้ด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมงานทั้ง ๓ ขั้นตอนจะเป็นกระบวนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันไป และมี
ความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา  

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคนอ่ืนๆ (๒๕๔๘, หน้า ๑๘-๑๙) ได้สรุปกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ไว้ ๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) โดยพิจารณา)ปัจจัยภายใน
องค์กร “จุดแข็ง-จุดอ่อน” และ ปัจจัยภายนอกองค์กร “โอกาส-อุปสรรค” ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มี
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อิทธิพลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  ในระยะเวลาที่ผ่านมาและที่จะเป็นปัจจัย
เงื่อนไขในอนาคต 

๒. การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing Organizational Direction) ในขั้นตอนนี้
จะมีการจัดวางทิศทางขององค์กรภาครัฐจะมีมุมมองที่ต่างกัน ในองค์กรภาครัฐ จะพิจารณาภารกิจของ
องค์กร (Organizational Mission) ซึ่งเน้นเหตุผลในการมีองค์กร และเป้าประสงค์ขององค์กร และเน้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีองค์กร  ส่วนในองค์กรภาคธุรกิจเอกชนนั้น จะพิจารณาก าหนดวิสัยทัศน์ของ
องค์กร  (Organization Vision) ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์กรต้องการไปให้ถึง ภารกิจขององค์กร 
และวัตถุประสงค์ขององค์กร 

๓. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ์
ที่เหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่างๆ 

๔ . การปฏิบัติ งานตามกลยุทธ์  (Strategy Implementation) โดยด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น  โดยค านึงถึงโครงสร้างขององค์กร
(Organizational Structure) และวัฒนธรรมขององค์ กร  (Organizational Culture) เ พ่ื อน า ไปสู่
ความส าเร็จตามที่พึงประสงค์ 

๕. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Controlling) โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และวิธีการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลส าเร็จขององค์กร 

ณัฏฐพันธ์ ขจรนันทน์ (๒๕๕๒, หน้า ๑๙-๒๐) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Management Process) มีส่วนประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑ . การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (Environment Analysis) ผู้บริหารหรือนักกลยุทธ์
(Strategist) จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ 
ซึ่ งสามารถแบ่ งออกเป็น  ๒  ระดับคือ สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment)และ
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ขององค์การ โดยท าการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง(Strength) 
จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) หรือที่เรียกว่า“การวิเคราะห์ SWOT 
(SWOT Analysis)”  

๒. การก าหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction) ผู้บริหารจะน าข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้รับจากการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดมาท าการประมวลผล เพ่ือให้ใช้ก าหนดทิศทางเชิงกล
ยุทธ์ขององค์การ โดยที่การก าหนดทิศทางขององค์การสามารถกระท าได้ในลักษณะของการก าหนดภารกิจ
และการตั้งเป้าหมายขององค์การ 

๓. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หมายถึงการน าทิศทางขององค์การที่
ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ มาพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์การ โดยมักจะก าหนด
กลยุทธ์ตามระดับขั้นภายในองค์การ ตั้งแต่กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตามหน้าที่ 
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๔. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) หมายถึงการน ากลยุทธ์ที่ถูก
ก าหนดขึ้นไปประยุกต์ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  ผ่านการจัดโครงสร้างบุคลากร และการ
ประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

๕ . การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ์  (Strategy Evaluation and Control) 
หมายถึงการติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) วิเคราะห์ปัญหา ก าหนดแนวทาง ปรับปรุง และพัฒนา
ให้กลยุทธ์ที่ก าลังด าเนินอยู่เกิดความสอดคล้องกับสถานการณ์จริง  ตลอดจนท าการประเมินผลจากการ
ด าเนินกลยุทธ์ว่าประสบผลส าเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ เพียงใด  

สรุปในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนสัจจะวันละ ๑ บาท ต้องเริ่มต้น
การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียโดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน(จุดแข็ง จุดอ่อน) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (โอกาส อุปสรรค) ก าหนดวิสัยทัศน์กองทุนฯ 
ก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางด้านต่างๆ น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการจัดท าแผนงาน โครงการพัฒนา 
พร้อมกับมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 
2.๔ ข้อมูลทั่วไปของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 

2.4.1 ประวัติความเป็นมา 
                    ต าบลวิหารแดง เดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองของกิ่งอ าเภอหนองหมู ต่อมามีการ
ยกเลิกกิ่งอ าเภอหนองหมู แล้วมาจัดตั้งชื่อใหม่คืออ าเภอวิหารแดง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ด าเนินชีวิตจากการสัญจรเดินทางท่ีเปลี่ยนไปจากเส้นทางคมนาคมทางเรือมาเป็นทางบก  

2.4.2 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ    ต.คลองเรือ  อ. วิหารแดง  จ.สระบุรี 
 ทิศใต้    ต.หนองหมู  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี 
 ทิศตะวันออก ต.บ้านพริก  อ.บ้านนา     จ.นครนายก 
 ทิศตะวันตก  ต.หนองสรวง  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี 

 

2.4.3  การปกครอง 
ต าบลวิหารแดง    แบ่งเขตการปกครองในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลระดับ ๕                 

มี ๘ หมู่บ้าน และที่ตั้งแค้มป์ของบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ อีก ๑ แค้มป์ มีจ านวน ๒,๖๒๗ หลังคาเรือน               
มีประชากร ๑๐,๒๘๔ คน เพศชาย ๕,๖๐๓ คน เพศหญิง ๔,๖๑๘ คน  ประกอบด้วย 
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หมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากร 
ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ ๑ บ้านวิหารแดง ๓๑๗ ๘๓๖ ๗๓๗ ๑,๕๗๓ 
หมู่ที่ ๒ บ้านคลองน้อย ๙๓ ๔๕๔ ๒๕๑ ๒๐๓ 
หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ๕๔ ๑๘๔ ๑๗๑ ๓๕๕ 
หมู่ที่ ๔ บ้านเนินทราย ๑๑๓ ๒๖๑ ๒๖๑ ๕๒๒ 
หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะเซิงวาย ๘๓ ๑๗๗ ๑๘๔ ๓๖๑ 
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกมะกอก ๒๐๙ ๔๖๙ ๔๙๘ ๙๖๗ 
หมู่ที่ ๗ บ้านโรงหลวง ๓๘ ๑๒๒ ๙๒ ๒๑๔ 
หมู่ที่ ๘ บ้านสะกุดแฟบ ๒๑๒ ๕๗๖ ๕๒๖ ๑,๑๐๒ 
แค้มอิตาเลียน-ไทย ๑,๕๐๘ ๒,๗๒๗ ๒,๐๐๙ ๔,๗๓๖ 

รวม ๒,๖๒๗ ๕,๖๐๓ ๔,๖๘๑ ๑๐,๒๘๔ 
 
2.4.4  การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด ๑ แห่ง จ านวนพระ/เณร ๗ รูป 
 

2.4.5  ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
  จากการส ารวจรายได้ต่อหัวประชากร (ปี ๒๕๕๙) ๙๖,๐๐๐ บาท/ปี มีโรงงานขนาด

ใหญ่ จ านวน ๔ แห่ง (คนงานมากกว่า ๕๐๐ คน)   
 

2.4.6  อาชีพหลัก  
สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าการเกษตร ท านา เพาะเห็ดฟาง อาชีพเสริม 

รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ.หนองแค จังหวัดสระบุรี  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต าบลวิหาร
แดง มีบริษัทอิตาเลี่ยนไทย จ ากัด มาตั้งฐานการผลิต ซึ่งท าให้มีทั้งคนในพ้ืนที่   พ่ีน้องที่มาจากภาคอีสาน 
และภาคเหนือ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า และเขมร  
 

2.4.7  สภาพปัญหาโดยท่ัวไป  
เนื่องจากปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมในต าบล   ท าให้วิถีชีวิต เปลี่ยนไปมีแรงงาน                

จากต่างถิ่น ต่างแดน  เข้ามาในชุมชน เช่น การหาปลา  การหาไข่มดแดง การหาผักผลไม้ ปกติชุมชนจะ
เป็นผู้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน  แต่ตอนนี้ มีผู้ร่วมใช้ แต่ไม่ร่วมปลูก หรือดูแลไม่มีรั้วรอบขอบชิด  ก็จะ
ถูกเข้าไปเก็บกิน  โดยไม่บอกเจ้าของสวน มลพิษ ทางด้านเสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมก าลังเข้าสู่วิถีชีวิต
คนเมือง  ไม่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อบ้านใกล้เรือนเคียง  วัฒนธรรมชาวบ้านถูกเปลี่ยนด้วยสภาพสังคม 
โดยก าลังถูกกลืนที่ชุมชนไม่รู้ตัว  คุณภาพของดิน ขาดอินทรีย์วัตถุ  รวมถึงการขาดน้ าท าการเกษตร              
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ขาดระบบชลประทาน   ท าให้ผู้มีที่ดิน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ กล่าวคือ  ปีหนึ่งท านาได้ครั้ง
เดียว  ท าสวนก็ขาดน้ า  ท าให้บางรายต้องขายที่ดินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากหวังจะได้เงินจาก
การขายที่ ไปหนี้นอกระบบที่พบเห็นง่ายในชุมชน แล้วเงินส่วนที่เหลือน าไปเป็นทุนประกอบอาชีพอ่ืนซึ่งไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต(องค์กรบริหารส่วนต าบลวิหารแดง,๒๕๕๘)  
 

2.4.8 ข้อมูลการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละ๑บาท)ต าบลวิหารแดง 
 สถานที่ตั้งกองทุนฯ ณ บ้านโคกมะกอก  เลขที่  ๑๒๖ หมู่ที่  ๗  ต าบลวิหารแดง  อ าเภอ

วิหารแดง   จังหวัดสระบุรี 
 

2.4.9 วัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 

๑.  เพ่ือให้สมาชิกพ่ึงพาตนเองได้  โดยส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมและลดค่าใช้จ่ายที่
ไม่จ าเป็น 

๒.  สร้างระบบบริหารจัดการเพ่ือแบ่งปันทุกข์สุขร่วมกันของสมาชิกในชุมชน   รวมถึง
เครือข่ายเก้ือกูลต่อกันระหว่างชุมชน 

๓.  สร้างวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับกองทุนฯ และสร้างงานในชุมชน 
๔.  เพ่ือสร้างสวัสดิการในยามที่จ าเป็นหรือเดือดร้อน เช่น คลอดบุตร  เจ็บป่วย ชราภาพ

หรือเสียชีวิต 
 

   2.4.10 คุณสมบัติของสมาชิก 
๑.  ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 
๒.  ไม่จ ากัดอายุ 
๓.  ไม่จ ากัดสถานภาพทางร่างกาย 
๔.  เลื่อมใสการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๕.  เป็นผู้ที่สมาชิกและคณะกรรมการยอมรับ 
 

2.4.11 การรับสมัครสมาชิก 
๑.  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ  และมีคุณสมบัติตามข้อ ๓.๑   

ต้องยื่นสมัครต่อคณะกรรมการกองทุนตามวันเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
๒.  ผู้สมัครสมาชิกต้องระบุผู้รับผลประโยชน์  ซึ่งต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯเท่านั้น 
๓.  การเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่  ก าหนดรับสมัครทุกวันท าการ  โดยสมาชิกใหม่ต้อง

ช าระเงินออมสมทบเดือนแรก  จ านวน  ๓๐  บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจ านวน  ๒๐  บาท  และค่าหุ้น
สถาบันการเงินชุมชนต าบลวิหารแดง จ านวน ๑ หุ้น หุ้นละ ๑๐๐ บาท   รวมเป็นเงิน   ๑๕๐ บาท 
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2.4.12 การออมสมทบ 
 ๑.  ให้สมาชิกออมสมทบไว้ที่บ้านวันละ  ๑  บาท  โดยแต่ละเดือนน าเงินที่ออมสมทบไว้

มารวมที่ท าการกลุ่มสวัสดิการฯ ในวันอาทิตย์ที่  ๓ ของทุกเดือน  เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๓.๐๐ น. หรือวัน
จันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๕.๐๐ น.  

๒.  ในกรณีที่ไม่สามารถหาเงินได้วันละ  ๑  บาท   ให้สามารถออมสิ่งอ่ืนแทนได้  เช่น 
มูลสัตว์  ขยะ  โดยเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

๓.  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ ขาดคุณสมบัติของสมาชิก ตาย ลาออก และขาดส่งเงินกองทุน
เป็นเวลา  ๒๔  เดือนติดต่อกัน(หรือมีเหตุผลจ าเป็น)  ซึ่งภายหลังประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกให้ถือว่า
เริ่มต้นสมัครและนับอายุสมาชิกใหม่ 

 

 2.4.13 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 
 ๑. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

  ๑.๑  คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการงานกองทุนและงานที่ 
ประชุมใหญ่สมาชิกมอบหมาย 

๑.๒  มีจ านวนไม่น้อยกว่า  ๙  คน  แต่ไม่เกิน  ๒๐  คน  โดยมาจากการเลือกตั้ง
ของการประชุมใหญ่สมาชิก  ยกเว้นคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดเริ่มแรกของการบริหารกองทุน 

๑.๓  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี   
๑.๔  คณะกรรมการและหน้าที ่

ประธาน       เป็นผู้น าในการบริหารงานกองทุนฯ และประธานที่ประชุม 
          รองประธาน   ท าหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไม่อยู่ 
          เหรัญญิก       ดูแลเรื่องการเงินของกองทุนฯ ทั้งหมด 

ทะเบียน       ดูแลด้านข้อมูลของสมาชิก 
บัญชี           บันทึกและรวบรวมเอกสารการเงิน รวมทั้งตรวจสอบการใช้

จ่ายเงิน 
เลขานุการ    จัดท ารายงานการประชุม  แจ้งการนัดหมายประชุม  

๑.๕ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อยเดือนละ                    
๑  ครั้ง เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของกองทุน 

๑.๖ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 

๑.๗ การพิจารณาเรื่องทั่ว ๆ ไป  หรือการอนุมัติ เงินไม่เกิน ๕,๐๐๐  บาท                     
มติคณะกรรมการให้ยึดคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุม 

๑.๘ เรื่องการเงิน  วงเงินตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป มติคณะกรรมการบริหาร 
ให้ยึดคะแนน  ๒  ใน  ๓  ขององค์ประชุม (การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกไม่ต้องขอมติที่ประชุมเพ่ือ
ทราบยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ) 
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           ๒. คณะกรรมการกองทุนฯระดับหมู่บ้าน 
๒.๑  เป็นตัวแทนจากสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านๆ   ละ  ๒  คน 
๒.๒  มีหน้าที่ดูแลการเก็บเงินกองทุนของสมาชิกในแต่ละหมู่บ้าน 
๒.๓  แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาชิกกองทุนในแต่ละหมู่บ้านแก่           

2.4.14 การบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 
๑. เงินที่เกิดจากการออมของสมาชิกทั้งหมดจะบริหารจัดการโดยการแบ่งออกเป็น                

๓  ส่วน  คือ 
๑.๑ ร้อยละ ๕๐ ของเงินออมสมทบจะใช้เพื่อจัดเป็นสวัสดิการสมาชิกของสมาชิก 
๑.๒ ร้อยละ ๓๐ ของเงินออมสมทบใช้เพ่ือลงทุนในวิสาหกิจชุมชนและการศึกษา  

โดยรายได้ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งจะน าไปสมทบการจัดสวัสดิการสมาชิก  
๑.๓ ร้อยละ ๒๐ ของเงินออมสมทบใช้เพ่ือการบริหารจัดการเชื่อมเครือข่าย                  

และเสริมสภาพคล่องของกองทุนฯ ในกรณีที่มีปัญหา 
   ๒.  การจัดสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง สมาชิกท่ีออมสมทบครบ  ๖  เดือนหรือครบ 
๑๘๐ วัน  จะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิก โดยสวัสดิการประกอบด้วย 

      ๒.๑  คลอดบุตร  กรณีสมาชิกคลอดบุตรจะได้รับค่าท าขวัญบุตร  ๕๐๐  บาท ค่า
คลอดบุตร  ๕๐๐  บุตร  โดยจะถูกหักเป็นค่าสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ของบุตรทันที่   ๕๐  บาท    

๒.๒   เจ็บป่วย  กองทุนสวัสดิการ ฯ จะดูแลในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยและพักรักษา
ตัวที่โรงพยาบาล  จะได้รับสวัสดิการคืนละ  ๑๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๑๐  คืน  ต่อปี   โดยสมาชิกต้องแนบ  
ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับรองแพทย์ พร้อมกับสมุดประจ าตัวสมาชิกมาพร้อมกับการขอรับสวัสดิการฯ 
ดังกล่าว  

๒.๓  กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าจัดงานศพดังนี้ 
- ออมสมทบครบ ๑๘๐ - ๓๖๔ วัน (๖ เดือน - ๑ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ          
  ๓,๐๐๐  บาท  
- ออมสมทบครบ ๓๖๕ - ๗๒๙ วัน (๑ ปี - ๒ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ                   
  ๔,๐๐๐  บาท  
- ออมสมทบครบ ๗๓๐ - ๑,๔๕๙ วัน (๒ ปี - ๔ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ     
  ๕,๐๐๐  บาท 
- ออมสมทบครบ ๑, ๔๖๐ - ๒,๑๘๙ วัน (๔ ปี - ๖ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ  
  ๖,๐๐๐  บาท 
- ออมสมทบครบ ๒,๑๙๐ - ๒,๙๑๙ วัน (๖ ปี - ๘ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ  
  ๗,๐๐๐  บาท 
- ออมสมทบครบ ๒,๙๒๐ - ๓,๖๔๙ วัน (๘ ปี -๑๐ ปี )ได้รับค่าจัดงานศพ  
  ๘,๐๐๐  บาท 
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- ออมสมทบครบ ๓,๖๕๐ - ๔,๓๗๙ วัน (๑ ๐ ปี - ๑๒ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ  
   ๙,๐๐๐ บาท 
- ออมสมทบครบ ๔,๓๘๐ - ๕,๔๗๔ วัน (๑๒ ปี - ๑๕ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ   
  ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ออมสมทบครบ ๕,๔๗๕ - ๗,๒๙๙ วัน (๑๕ปี – ๒๐ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ     
  ๑๑,๐๐๐  บาท 
- ออมสมทบครบ ๗,๓๐๐ - ๙,๑๒๕ วัน (๒๐ปี – ๒๕ ปี ) ได้รับค่าจัดงานศพ   
  ๑๒,๐๐๐  บาท 
- ออมสมทบครบ ๙,๑๒๖ - ๑๐,๙๕๑ วัน (๒๕ปี – ๓๐ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ   
  ๑๓,๐๐๐  บาท 
- ออมสมทบครบ ๑๐,๙๕๒ - ๑๒,๗๗๗ วัน ( ๓๐ปี – ๓๕ ปี)ได้รับค่าจัดงานศพ   
  ๑๔,๐๐๐  บาท 
- ออมสมทบครบ ๑๒,๗๗๘ - ๑๔,๖๐๒ วัน (๓๕ปี – ๔๐ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ   
  ๑๕,๐๐๐  บาท 
- ออมสมทบครบ ๑๔,๖๐๓ - ๑๖,๔๒๗ วัน (๔๐ปี – ๔๕ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ   
   ๑๖,๐๐๐  บาท 
- ออมสมทบครบ ๑๖,๔๒๘ - ๑๘,๒๕๒ วัน (๔๕ปี – ๕๐ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ  
  ๑๗,๐๐๐  บาท 
- ออมสมทบครบ ๑๘,๒๕๓ - ๒๐,๐๗๗ วัน (๕๑ปี – ๕๕ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ  
  ๑๘,๐๐๐ บาท 
- อมสมทบครบ ๒๐,๐๗๘ วัน  ขึ้นไป ได้รับค่าจัดงานศพ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๒.๔  สมาชิกที่ส่งเงินสมทบครบ ๑๐  ปี และยังไม่เคย ได้รับสวัสดิการอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ของกองทุนฯ  ได้รับเงินสร้างขวัญก าลังใจ  ผู้มีสุขภาพที่สมบูรณ์   รายละ  ๕๐๐ บาท 

๒.๕  สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น  ไฟไหม้   น้ าท่วม   ลมพายุพัดบ้าน
เสียหาย    ได้รับเงินช่วยเหลือบ้านละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อหลัง  ต่อปี 

๒.๖  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  หรือ  ผู้ติดเชื้อ  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ร่วม  ว่าเป็นผู้ไม่ได้มีผู้อุปการะเลี้ยงดู  เป็นภาระต่อชุมชน  โดยทางกองทุนฯ จะเป็นผู้ช าระเงินออมวันละ  
๑  บาท  ให้  แต่ถ้ามีผู้อุปการะเลี้ยงดู  และไม่ถึงกับเป็นคนยากจนในชุมชน  ก็ ให้ผู้ที่อุปการะเป็นผู้ออม
สมทบเงินวันละ  ๑  บาท ให้ 

๒.๗ เงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา 
๒.๘ สวัสดิการชุมชนอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นคณะกรรมการร่วมเห็นควร  



28 
 

๒.๙  กองทุนฉุกเฉินอ่ืนๆ เช่น กรณีกู้เงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล ,ค่าเทอมและช าระ
เงินกู้ของสถาบันการเงินชุมชนต าบลวิหารแดง  โดยช าระคืนภายใน ๑๕  วัน ไม่เสียดอกเบี้ย กรณีไม่ส่งคืน
ภายใน ๑๕ วัน  จะถูกตัดออกจากสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 

 

2.4.15 วิสาหกิจชุมชน 
                      คณะกรรมการบริหารจัดตั้งคณะท างานกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพ่ือน า  ๓๐%  ของเงินออม    
ไปจัดท า วิสาหกิจชุมชน  โดยยึดหลักการสร้างรายได้ให้กับกองทุนฯ  และสร้างงานกับชุมชนควบคู่กันไป 
ชนิดและจ านวนกิจการวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ   
และถือเป็นเสมือนผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินกิจการดังกล่าวนี้ 
 

2.4.16 ระเบียบการเงิน  และการบัญชี 
  ๑.  ให้คณะกรรมการบริหาร  น าเงินออมสมทบของกองทุนฯ ไปเปิดบัญชีฝากไว้กับ
ธนาคาร  การเบิก - การถอน ต้องมีกรรมการ  ๒  ใน  ๓  คนที่ร่วมเปิดบัญชี (กรรมการที่เปิดบัญชีต้องไม่
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน และไม่ใช่ประธานกรรมการบริหาร)  จึงจะสามารถเบิก - ถอน  จากบัญชีได้  
โดยเหรัญญิกเป็น หลักในการเบิก - ถอนเงิน  ร่วมกับกรรมการอีก  ๑ คน  ที่เปิดบัญชีร่วมกัน 
  ๒.  ประธานเป็นผู้เก็บบัญชีเงินฝากของกองทุนสวัสดิการ ฯ 
  ๓.  เหรัญญิกต้องน าเงินออมสมทบวันละ ๑ บาท  ฝากธนาคารภายในวันประชุม
คณะกรรมการบริหาร ประจ าเดือนนั้นๆ  หรือวันถัดไป  แต่ไม่เกิน  ๒  วัน 
            ๔.  ให้เหรัญญิกถือเงินสดในมือเพ่ือไว้ส ารองจ่ายได้ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.  คณะกรรมการบริหารต้องรายงานบัญชีงบดุลของกองทุนให้แก่สมาชิกในการประชุม
ใหญ ่สมาชิกอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
 

2.4.17 การบริหารจัดการ ๑๐% โดยบริหารจัดการในส่วนของเงินสมทบของภาคประชาชน   
  ๑.  ค่าพาหนะเดินทาง เพ่ือร่วมกิจกรรมกับทางส่วนกลาง ในระดับต าบล/อ าเภอ/
จังหวัด/ภาคและชาติโดยเบิกจ่ายตามนี้  ๕๐/๑๐๐/๓๐๐  ส่วนภาคและชาติ  เบิกจ่ายตามระยะทาง  
กิโลเมตรละ ๕ บาท  ผู้ร่วมเดินทาง ท่านละ ๓๐๐ บาท 
  ๒. ค่าตอบแทน ส าหรับผู้เก็บเงินออมสมทบ  ร้อยละ ๓ บาท  ต่อปี       
  ๓. ค่าวัสดุส านักงาน  อุปกรณ์ส านักงาน     
  ๔. ค่าจัดประชุม    
       ๔.๑  ประชุมกรรมการ   เบรก ๒๕ บาท  อาหาร ๕๐ บาท  ค่าเอกสาร ๒๕ บาท 
       ๔.๒ ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี    ค่าอาหารและอาหารว่าง   ๕,๐๐๐ บาท   
                   ๔.๓ ของขวัญคืนความสุขให้กับสมาชิก ปีละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
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2.4.18 สวัสดิการส าหรับผู้ยากไร้ในชุมชน 
 ๑. เจ็บป่วย  กองทุนสวัสดิการ ฯ จะดูแลในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่

โรงพยาบาลจะได้รับสวัสดิการคืนละ ๑๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐ คืน ต่อปี โดยสมาชิกต้องแนบ  
ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับรองแพทย์ พร้อมกับสมุดประจ าตัวสมาชิกเล่มสีเขียว  มาพร้อมกับการขอรับ
สวัสดิการ ฯ 

๒. กรณีเสียชีวิต  ได้รับค่าจัดงานศพ  ๓,๐๐๐  บาท 
การประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดงให้คณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ  จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง เพ่ือรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน
ต่างๆ   

 
2.๕ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ชัยพร พิบูลศิริ (๒๕๔๘)ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความส าเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร 
ชุมชนพบว่าปัจจัยที่ เป็นเป้าหมายร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน มี ๓  ระดับ 
ประกอบด้วย ระดับปัจเจก มีปัจจัยร่วมคือ การดับทุกข์ เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกิดความมั่นคงของ
ตนเองและครอบครัว (ปลดทาสให้เป็นไท ปลดใจจากวัตถุ)   ระดับชุมชน มีปัจจัยร่วมคือ การสร้างสุข
ภาวะ ความเอ้ืออาทร เศรษฐกิจแบบพอเพียง ลดการบริโภคแบบวัตถุนิยมเพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองและ
การพัฒนาแบบยั่งยืนของชุมชน ภายใต้การเรียนรู้ การเอ้ืออาทรและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้
ร่วมกัน   ระดับสังคม มีปัจจัยร่วมคือ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน คนในชุมชนมีความสุข เกิดความ
มั่นคงทางจิตใจ อันส่งผลให้เกิดสันติสุขในสังคมทุกคนมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 
โดยผ่านองค์กรชุมชน ปัจจัยที่เกิดจากฐานคิดการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน ซึ่งสรุปได้จาก
ค าถามในแบบสอบถามตามล าดับความส าคัญคือ ๑) การสร้างจิตส านึก ๒) การพัฒนาแบบยั่งยืน                   
๓) ความศรัทธา ความเชื่อ ต่อผู้น าและปราชญ์ชาวบ้าน ๔) การจัดสวัสดิการสังคม ตามหลักของศาสนา 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ๕) การใช้คุณธรรมน ากฎหมาย และ ๖) สวัสดิการสังคมตั้งอยู่บนฐาน
ของการเคารพให้เกียรติกันและกัน         

ในด้านของปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน พบว่า
ปัจจัยภายในองค์กรขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ ภาวการณ์น า การรวมกลุ่มของสมาชิก กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปรับตัว การขยายผลและขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่                 
การได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกองค์กร ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล การได้รับการหนุน
เสริมจากภาคส่วนต่างๆ    ปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน ได้แก่                 
๑) ปัญหาความขัดแย้งภายในและภายนอกชุมชน ท าให้เกิดการรวมตัวของคนในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาโดย
การจัดสวัสดิการสังคมของชุมชน ๒) ภาวะวิกฤติท าให้เกิดปัญหาร่วมในชุมชน กระตุ้นให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันมีผลให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน   ปัจจัยความส าเร็จร่วม
ของการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน ได้แก่ การสร้างจิตส านึกการเป็นองค์กรชุมชน การพัฒนา
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แบบยั่งยืนเพ่ือการพ่ึงตนเอง ความศรัทธา ความเชื่อ ในผู้น า ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นบนฐานของการเคารพซึ่งกันและกันและการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  

กนกธร ละราคี (๒๕๕๓) ได้ศึกษาการประเมินผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวัน
ละ ๑ บาท : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสายนาวัง อ าเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าผลการ
ด าเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านบริบท อยู่ในระดับมาก 
ส่วนในระดับปานกลางเรียงจากมากไปหาน้อย คือด้านผลผลิต ด้านกระบวนการและด้านปัจจัยน าเข้า  
แนวทางในการพัฒนาคือ ด้านปัจจัยน าเข้าควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรรมการ สมาชิกและเยาวชน 
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อม จัดหาสถานที่เป็นเอกเทศ  ระดมทุนเพ่ิมและของบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือประกันรายได้ มีการบูรณาการร่วมกับกองทุนสวัสดิการด้านอ่ืนๆ ด้านกระบวนการ ควรจัดท าแผนที่
ชัดเจน ทั้งแผนการจัดสวัสดิการ แผนการด าเนินงานระยะสั้นและระยะยาว จัดท าฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
มีการติดตามประเมินผล การตรวจสอบการบริหารด้านรายงานการเงิน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 

ภูดิท เตชาติวัฒน์ และคณะ (2554) ได้ศึกษาประสิทธิผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่นที่ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ส่งผลให้กองทุนสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน
ได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาของชุมชน ซึ่งในกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
ภายใต้กระบวนการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานส่งผลต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานกองทุนใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพ และการอนุมัติงบประมาณกองทุน
ในการสนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนต่างๆ จะสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือของคณะกรรมการบริหาร
องทุนสุขภาพท้องถิ่นในการจัดการกองทุนฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้ นอกจากนี้
ยังมีข้อค้นพบที่น่าสนใจว่า การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนท า
ให้คณะกรรมการเข้าใจบทบาทตนเองมากขึ้นส่งผลให้การบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีทิศทาง 
 นายอาณัติ   ทัศนกิจ (๒๕๕๔) ได้ศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้า
ร่วมและได้รับประโยชน์อย่างท่ัวถึงและยั่งยืน: กรณีศึกษาต าบลบางคู้  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี พบว่ามี
ปัญหาโครงสร้างของกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการแบบมีส่วนร่วม /
ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่เอ้ือและไม่ชัดเจน/กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนยังขาด ความรู้และ
ทักษะและทัศนคติ/ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมและรับประโยชน์ /ขาดการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลและจากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับ
จังหวัดยังน้อยไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและไม่ต่อเนือง 

สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัยและสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (๒๕๕๕) ได้ศึกษาปัญหาการจัดการกองทุน
การออมและสวัสดิการชุมชน พบว่าระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการบางรายการอาจด าเนินไปแบบขาด
ฐานความรู้ ประกอบกับสมาชิกส่วนใหญ่ตัดสินใจ เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายด้วยเหตุผลที่ต้องการรับ
สวัสดิการเป็นหลัก ปัญหาความยั่งยืนของเงินกองทุนเมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายสวัสดิการเบี้ยบ านาญ ยังไม่พบ
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แนวคิดใหม่ในการหารายได้เข้าสู่กองทุนวิธีการเติมเงินเข้าสู่กองทุน เช่น น าเงินก าไรสัดส่วนหนึ่งจากการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารชุมชน สถาบันการเงินชุมชน และก าไรสัดส่วนหนึ่ง
จากวิสาหกิจชุมชนที่องค์กรการเงินชุมชนสนับสนุน ไปสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการในพ้ืนที่ ท าให้
เงินกองทุนสวัสดิการมั่นคงข้ึน 

ปียานุช ปันยัง (๒๕๕๗) ได้ศึกษาการเสริมสร้างให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดล าพูน
พบว่า ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) ผู้น าบางส่วนยังไม่เข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการ
ท าให้ไม่ตระหนักถึงความยั่งยืนในอนาคต ๒) กองทุนฯมีความซ้ าซ้อนกับกองทุนอ่ืนๆในชุมชน                     
๓) การประสานงานล่าช้า ๔) สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุนฯต่ า ๕) คณะกรรมการขาดทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๖) งบประมาณไม่เพียงพอและการจัดการเอกสารการเงินไม่เป็นระบบ และ 
๗) ขาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือขยายฐานสมาชิก ส่วนอุปสรรคที่ส าคัญ คือ ๑) ไม่มีสถานที่ท าการที่ชัดเจน 
๒) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือน้อย มีปัจจัยที่เสริมสร้างท าให้กองทุนมีความเข้มแข็ง ๓ ปัจจัย เรียง
จากมากไปหาน้อย คือ ๑) ความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการ                       
๒) การได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ และ ๓) การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก โดยรวมมีความเข้มแข็งในระดับปานกลาง   

สุทธิพงษ์ โคตรวันทา วรพจน์ พรหมสัตยพรตและเกศิณี หาญจังสิทธิ์ (๒๕๕๗) ได้ศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเค็ง 
อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมุ้งศึกษากลยุทธ์การพัฒนากองทุนฯได้ผลสรุปว่า วิสัยทัศน์ คือ 
“ประชาชนสุขภาพดีภาคีร่วมใจ บริหารงานโปร่งใส” กลยุทธ์ในการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้            
๑) กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ มีกิจกรรมโครงการ ๑ โครงการ ๒) กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุน
งบประมาณหน่วยบริการสาธารณสุข มีกิจกรรมโครงการ ๒ โครงการ ๓) กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการสร้าง
เสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น มีกิจกรรมโครงการ ๑ โครงการ ๔) กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีกิจกรรมโครงการ ๑ โครงการได้
รูปแบบใหม่ในการพัฒนาการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเค็ง คือ ๖ ป. ๑ ศ.ประกอบด้วย ป = ประชุม ป =ประชาคม ป = ประสาน ป = ประกวด ป = 
ประเมิน ป= ประชาสัมพันธ์ ศ = ศึกษาดูงาน. 

นิตยา ดอกไม้ และคณะ (๒๕๕๘) ได้ศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงกลยุทธ์ 
กรณีศึกษา : กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  กองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม พบว่า ๑) ด้านการวางแผนได้ด าเนินงานตามอุดมการณ์ของผู้น ากองทุน
สวัสดิการชุมชนและเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากจนและผู้ด้อยโอกาสและเพ่ือส่งเสริมทักษะ
ให้กับสมาชิกที่สนใจ เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ๒) การจัดองค์การ ได้มี
การก าหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ตามโครงสร้างตามการจัดองค์การการบริหาร
นอกจากนี้มีผู้ที่จิตอาสาที่มาช่วยเหลืองานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิรามด้วย ๓) ด้านการ
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สั่งการมีรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมของสมาชิกแต่ละประเภทอย่างเป็นธรรมและ
ทั่งถึง ๔) ด้านการควบคุมไม่มีการการออกกฎระเบียบข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนที่ใช้ในการ
เป็นข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนส่วนใหญ่จะใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันของสมาชิกด้วยกันเอง            
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการน าหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลพรหมพิราม และ ๕) ด้านการบริหารงานบุคคลมีการน าหลักศาสนาเพ่ือท าให้สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนเกิดความศรัทธาในหลักค าสอนของพุทธศาสนาและเป็นการสร้างขวัญและบ ารุงใจให้กับ
สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน 

แคน วงศธ์ิมา และอรรถสิทธิ์ เมืองอินทร์ (๒๕๕๘)  ได้ศึกษาแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลวังซ้าย ออมบุญวันละ ๑ บาท อ าเภอ วังเหนือ จังหวัดล าปาง พบว่าความเข้าใจของ
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ ในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงตามล าดับความเข้าใจใน
การด าเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้คือ ๑) ด้านการจัดท าบัญชี ๒) ด้านการจัดสวัสดิการ 
๓) ด้านการระดมทุน ๔) ด้านการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และ ๕) ด้านการประชาสัมพันธ์   

ชานนท์ สุริยะฉันทนานนท์และคณะ(๒๕๕๘) ได้ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ของกองทุนสวัสดิการออมบุญวันละบาทเทศบาลต าบลบางยี่รงค์ ควรมี                
๔ ด้าน คือ ๑) การขยายผลเสริมสร้างแนวคิดให้กับสมาชิกและคนในชุมชน ๒) การจัดสวัสดิการให้กับ
กลุ่มเด็ก และเยาวชน คนพิการ หรือคนที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการเพ่ือจูงใจให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก                    
๓) การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโดยใช้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม และ ๔) การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้เก่ียวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึง 

ลิสา  ใจสะอาดและสมศักดิ์ สามัคคีธรรม (๒๕๕๙) ได้ศึกษาการจัดการสวัสดิการชุมชนของคนจน
เมือง : กรณีศึกษาชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร พบว่า ๑)ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดสวัสดิการชุมชน เพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นจากเดิม    
๒) ภาวะผู้น าของผู้น าชุมชน ต้องพึงปฏิบัติตนให้คู่ควรกับการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเป็นสิ่งส าคัญ
มากที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และผู้น ามีความ
มั่นคง ๓) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน โดยสมาชิกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีวินัยใน
การออม และการช าระหนี้เงินกู้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ สมาชิกบางรายยังมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  และ ๔) การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
เนื่องด้วยผู้น าชุมชน และสมาชิกในชุมชนต่างมีความใฝ่รู้ และต่างพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ ท าให้ชุมชนสามารถเปิดรับสิ่งต่างๆ เพ่ือการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 



บทที่ ๓ 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สถานการณ์ ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน              
ต าบลวิหารแดง และเพ่ือค้นหาแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
วิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี รายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัย มีข้ันตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

๑. ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓. วิธีการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ 
๔. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๕. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
3.๑  ผู้ใหข้้อมูลหลัก 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการได้มาซึ่งข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 กลุ่มที่ ๑ คณะกรรมการของของกองทุนสวัสดิการชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหาร
แดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ การสนทนากลุ่ม (Focus 
group)  โดยศึกษาในประเด็น สถานการณ์ความเป็นมาและการพัฒนาการของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน , การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  
(Content Analysis) กับข้อมูลที่ได้จากการการสนทนากลุ่ม  
 กลุ่มที่ ๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวคิด”สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”ทั้งภาครัฐ ภาคองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
วิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จ านวน ๒๐คน ได้แก่ ผู้บริหาร, ตัวแทนสมาชิกสภา,ปลัด
องค์การบริการส่วนต าบล ,ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคม, พัฒนาชุมชน, เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข, ผู้แทนครู ,แกนน าพระสงฆ์,แกนน าชมรมผู้สูงอายุ,แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข,แกนน า
สตรีแม่บ้าน,แกนน าวิสาหกิจชุมชนและแกนน าสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนสัจจะออมวันละ๑ บาท 
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) 
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis โดยศึกษาในประเด็นปัจจัยภายใน(จุดแข็ง/จุดอ่อน) ปัจจัยภายนอก
(โอกาส และอุปสรรค) การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม ๕ ปีและการก าหนดพันธกิจเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์และมาตรการหรือโครงการที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
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3.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกระบวนการ
กลุ่ม และแบบสัมภาษณ์(ใบงาน) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เทปบันทึกเสียงการประชุม สมุดจดบันทึก
ข้อมลูส าหรับผู้จดการประชุม โดยก าหนดเป็น ๒ ส่วนคือ 
 ๑. การสัมภาษณ์กระบวนการกลุ่ม เตรียมแนวค าถาม เปิดประเด็นแนะน าตัว สร้าง
ความคุ้นเคยและไว้วางใจ เป็นการกล่าวแนะน า บอกวัตถุประสงค์ของการจัดวงสนทนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ พูดคุยตามประเด็นค าถาม จดบันทึก สรุปทบทวนค าตอบ เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วม
เสนอความคิดเห็นให้ครบทุกคน และครบทุกประเด็น สรุปสุดท้าย และกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วม 
 ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดประเด็นการประชุม ชี้แจงวัตถุประสงค์ แนะน าตัว
ผู้เข้าร่วมการประชุม ตัวแทนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบรรยาย
เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน(ออมวันละบาท) ประธานกรรมการ
บรรยายสรุปผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมา จัดแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น ๔ กลุ่ม           
ตั้งประเด็นค าถาม ก าหนดเวลาในการระดมความคิดเห็นแต่ละประเด็น น าเสนอผลการประชุมกลุ่ม 
ย่อยก่อนรวบรวมสรุปในกลุ่มใหญ่ด้วยเทคนิคแผนที่ความคิด จนครบทุกประเด็น อภิปราย ซักถาม
กล่าวขอบคุณ นัดหมายการน าเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการที่สมบูรณ์อีกครั้งและปิดการประชุม  
  
๓.3 วิธีกำรสร้ำงและตรวจสอบเครื่องมือ 
 ในการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับแนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชน ยุทธศาสตร์ 
และนโยบายการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนและแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

๒. น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาก าหนดนิยามปฏิบัติการ และสร้างเป็นค าถาม 
๓. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและให้ 

เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
๔. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการแก้ไข แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญเป็นครั้งสุดท้าย เพ่ือตรวจสอบ 

และให้ค าแนะน าที่สมบูรณ์ ส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 
3.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับประธานคณะกรรมการกองทุนฯทางโทรศัพท์เพ่ือนัดหมายวัน 
เวลา และสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูล 
 ๒. ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง สัมภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก ด้วย
กระบวนการกลุ่ม (Focus Group) กับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจ านวน ๙ คน ท าการจด
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเทป เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ 
 ๓. ผู้วิจัยเข้าพบตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการกองทุน
ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) จัดท าแผน                
กลยุทธ์การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดงแบบมีส่วนร่วม และนัดหมายวัน เวลาในการ
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ด าเนินการ โดยด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการน าเสนอผลการระดมความ
คิดเห็นของกลุ่มกลุ่มย่อย อภิปราย ซักถามตามประเด็นของใบงานค าถามตามกรอบแนวคิด
กระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จ านวน ๒๐ คน แล้วสรุปรวบรวมผลการประชุม เพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ 
   
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามกรอบแนวคิดการวิจัย           
ทั้งนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้า  
 



บทที่ ๔ 
ผลการศึกษา 

 
 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน  ต าบลวิหารแดง และเพ่ือค้นหาแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาวิจัย สรุปได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพ่ือศึกษาสถานการณ์ ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรคของการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี             
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ คณะกรรมการของของกองทุนสวัสดิการชุมชนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ การสนทนากลุ่ม 
(Focus group)  โดยศึกษาในประเด็น สถานการณ์ความเป็นมาและการพัฒนาการของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน, การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) กับข้อมูลที่ได้จากการการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

 สถานการณ์การจัดการด้านสวัสดิการชุมชนต าบล การขับเคลื่อนงานแต่เดิม ไม่มีใครรู้จักค าว่า 
“สวัสดิการชุมชน” ต่างคนต่างท ามาหากินเพ่ือเลี้ยงชีพตน ไม่คิดจะพ่ึงพากันเหมือนเมื่อก่อนคือต่างคนต่าง
อยู่  ท าให้การด ารงชีวิตต่างออกไปไม่เหมือนเดิม บุคคลที่มาจุดประกายความคิด   ด้านสวัสดิการชุมชน                       
คือ คุณสมหมาย  สาตทรัพย์  พาไปเรียนรู้เรื่องสวัสดิการชุมชนต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา  ท าให้แกนน าอย่าง คุณนาวิน  สาตทรัพย์  และผู้ก่อการดี อีก ๑๒ ท่าน  เกิดแนวคิดถ้า
สวัสดิการชุมชนมาตั้งที่ต าบลวิหารแดง น่าจะสร้างความสุข  สร้างความสามัคคี  เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน 
และความมั่นคงในชีวิต กองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๑   
มีสมาชิก ๒๒๕   ราย   เงินทุนแรกตั้ ง ๒๒ ,๕๐๐  บาท   จ านวนเงินกองทุนสวัสดิการปัจจุบั น  
รวม ๒,๔๕๑,๙๒๘.๖๒  บาท (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ครั้งแรก  จ านวน ๕๕,๐๐๐ บาท และได้ร่วมเรียนรู้เป้าหมายของ
การตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน เพ่ือให้สมาชิกออมเงินสมทบนี้เป็นการออมสมทบที่ไม่ได้รับคืนเงิน
เหมือนกับกลุ่มออมทรัพย์หรือกับธนาคาร  แต่เป็นการออมสมทบเพ่ือดูแลช่วยเหลือกัน  โดยเฉพาะ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจนในต าบล  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นผู้ที่เข้ามามี
บทบาทในการขับเคลื่อนงานของกลุ่ม  โดยได้ร่วมประชุมประจ าเดือน  พร้อมสร้างความเข้าใจให้กับ
คณะกรรมการและสมาชิกในเรื่องสวัสดิการชุมชนมากขึ้น ท าให้ชุมชนเห็นทิศทาง และสามารถก้าวเดินไป
ข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็งและม่ันคง   
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  “นางละม้าย   สาตทรัพย์”  ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน   กล่าวว่า  กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย  เงินสวัสดิการที่ได้รับแม้มันจะไม่มีค่ามากมายส าหรับคน
บางกลุ่ม  แต่ส าหรับผู้ที่มีรายได้น้อย  มันมีค่ามาก ท าให้เค้าคิดว่า ชุมชนเองก็ดูแล  โดยไม่เลือก สมาชิกมี
สิทธิเท่าเทียมกัน  รับสวัสดิการเหมือนกัน (สัมภาษณก์ุมภาพันธ์, ๒๕๖๐) 

“นางสุนันท์  เพชรสุขม” สมาชิกกองทุนสวัสดิการ   เล่าว่า  ดีใจที่เป็นสมาชิกกองทุน  ได้รับ
สวัสดิการเหมือนกับข้าราชการ  แม้จะได้น้อย  แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  เช่น สามีเจ็บป่วย  เมื่อก่อนไม่
สามารถเบิกค่านอนโรงพยาบาลได้  แต่ตอนนี้  บอกพยาบาลว่า  ขอใบรับรองแพทย์ด้วยนะ  จะไปเบิกค่า
นอนโรงพยาบาลกับกองทุน   แต่สิ่งที่ป้าภูมิใจ  ป้าบอกนางพยาบาลด้วยว่า  กองทุนสวัสดิการชุมชนนี้
ดูแลสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (สัมภาษณก์ุมภาพันธ์, ๒๕๖๐) 
   จากการสัมภาษณ์กระบวนการกลุ่ม พบว่าปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ  ประกอบด้วย ๑) มีการจัด
สวัสดิการชุมตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุนอย่างแท้จริงทั้ง เกิด แก่ เจ็บป่วย และเสียชีวิต                   
๒) มีการดูแลช่วยเหลือกันทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือเมื่อสมาชิกเจ็บป่วย และส่งเสริมอาชีพ ๓) ประชาชนมี
ความประหยัด รู้จักจัดระเบียบการใช้เงินของตนเองเพ่ือการออมมากขึ้น และ ๔) มีการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นที่ศึกษาดูงานจากกลุ่ม องค์กรภายนอกชุมชน ในขณะที่มีปัจจัยภายนอกช่วย
หนุนเสริมได้แก่ ๑) มีนโยบายและกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน  ๒) สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนสนับสนุนเงินและความรู้ในการจัดการอย่างต่อเนื่อง ๓) ภาคีเครือข่ายสวัสดิการชุมชนในระดับ
จังหวัดและภาคสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๔) มีเทคโนโลยีในการจัดการที่ทันสมัยและ ๕) ชุมชนมี
ความรักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี  ส่วนปัญหาและ อุปสรรค ของการด าเนินงานกองทุนที่
ผ่านมา ปัญหา พบว่า ๑) การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง  ๒) ความกังวลกับการจัดเก็บรับเงินออมอาจมี
ปัญหา ๓) การประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่ดีท าให้ขาดการสนับสนุนงบประมาณ และ 
๔) สมาชิกบางคนขาดวินัยในการออม ท าให้ไม่มีเงินส่งออมเข้ากองทุนที่ต่อเนื่องและบางส่วนส่งเงินออม
ไม่ตรงเวลานัดหมาย ส่วนอุปสรรคที่พบคือ ๑) นโยบายภาครัฐเปลี่ยนแปลงและขาดความต่อเนื่อง                      
๒) งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนขาดความต่อเนื่อง   ๓) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่ได้ร่วมสบทบเงินออมในกองทุนฯ ๔) วิถีการด าเนินชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไปท างานรับจ้างโรงงาน  และ ๕) ประชาชน คนด้อยโอกาสยังมีฐานะยากจน ไม่มีเงินส่งออม
เข้ากองทุน 

สรุปแนวคิดการจัดการตนเองของต าบลวิหารแดง เป็นการจัดตั้งกองบุญในชุมชน ที่ช่วยหนุน
เสริมให้ประชาชนรู้จักเก็บเงินวันละบาทเพ่ือการออม เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนฯ ท าให้เกิดความรักสามัคคี 
เอ้ืออาทรและดูแลกันและกัน ท าให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขและดีขึ้น   การที่ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการ
กับปัญหาของชุมชนในเรื่องสวัสดิการชุมชน   ล้วนแล้วแต่ใช้ทุนทางสังคม ทุนทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นหนุนเสริม และมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมี
คุณค่าส าหรับชุมชนต าบลวิหารแดง การด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง  ไม่ถูกแทรกแซง
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จากการเมืองท้องถิ่น  แต่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนากองทุนสวัสดิการ  การศึกษาดูงานเพ่ือน ามาปรับ
ใช้ พัฒนากองทุนฯให้เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน   

 

 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพ่ือค้นหาแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  
 โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือกลุ่มที่ ๒ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”                
ทั้งภาครัฐ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จ านวน  ๒๐ คน ได้แก่ ผู้บริหาร, ตัวแทน
สมาชิกสภา,ปลัดองค์การบริการส่วนต าบล ,ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่สวัสดิการสังคม, พัฒนาชุมชน, 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้แทนครู ,แกนน าพระสงฆ์,แกนน าชมรมผู้สูงอายุ,แกนน าอาสาสมัครสาธารณสุข,
แกนน าสตรีแม่บ้าน,แกนน าวิสาหกิจชุมชนและแกนน าสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis โดยศึกษาในประเด็นปัจจัยภายใน(จุดแข็ง/จุดอ่อน) ปัจจัยภายนอก  (โอกาส และอุปสรรค)       
การก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม ๕ ปี และการก าหนดพันธกิจ  เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และมาตรการ
หรือโครงการที่จะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ผลการศึกษามีดังนี้ 

ปัจจัยภายใน เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อน โดยวิเคราะห์ตามหลักการบริหารที่เกี่ยวข้องกับ                
คน เงิน วัสดุสิ่งของ สถานที่และการจัดการ พบว่า 

จุดแข็ง ประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการมีความพร้อมในการบริหารจัดการ 
๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้มีความสามารถในการจัดการงานธุรการ 
๓. มีเงินออมจากสมาชิกเข้ามาเพ่ิมทุนมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
๔. มีการจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 
๕. มีการจัดสวัสดิการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามสิทธิประโยชน์ที่มีในระเบียบกองทุนอย่าง    
    ทั่วถึง 

จุดอ่อน ประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการบางส่วนขาดแรงจูงใจในการท างานเนื่องจากเป็นงานจิตอาสา 
๒. สมาชิกขาดวินัยในการออมและส่งเงินไม่ตรงเวลาที่ก าหนด 
๓. ประชาชนยังไม่เข้าใจและขาดความรู้เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๔. กองทุนฯยังไม่มีแผนการปฏิบัติในด้านการพัฒนาที่ชัดเจน 
๕. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงทุกกลุ่มวัย 

ในด้านปัจจัยภายนอก เกี่ยวกับโอกาส และอุปสรรค โดยวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม วิถีการด าเนินชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี 
และเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดการและประสานงาน มีผลดังนี้ 
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 โอกาส หรือปัจจัยหนุนเสริม ประกอบด้วย 
๑. มีนโยบายและกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน 
๒. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสนับสนุนเงินและความรู้ในการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
๓. ภาคีเครือข่ายสวัสดิการชุมชนในระดับจังหวัดและภาคสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง 
    ต่อเนื่อง 
๔. มีเทคโนโลยีในการจัดการที่ทันสมัย 
๕. ชุมชนมีความรักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างด ี

ในด้านอุปสรรค หรือสิ่งที่ขัดขวาง ประกอบด้วย 
๑. นโยบายภาครัฐเปลี่ยนแปลงและขาดความต่อเนื่อง 
๒. งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนขาดความต่อเนื่อง 
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ร่วมสบทบเงินออมในกองทุนฯ 
๔. วิถีการด าเนินชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปท างานรับจ้าง 
    โรงงาน 
๕. ประชาชน คนด้อยโอกาสยังมีฐานะยากจน ไม่มีเงินส่งออมเข้ากองทุน 

จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ท าให้ได้วิสัยทัศน์ที่ว่า 
      กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง “เป็นกองทุนที่มีการจัดการอย่างเข้มแข็งและ

ม่ันคงในการจัดสวัสดิการชุมชนในทุกมิติ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ภายใน ปี 2565” 
โดยมีพันธกิจ ประกอบด้วย 

๑.เสริมสร้างการเรียนรู้ในการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างท่ัวถึง 
๒.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างยั่งยืน 
๓.เสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการชุมชนกับภาครัฐ ภาคองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
เป้าประสงค ์

๑.คณะกรรมการกองทุนฯมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนฯได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.ประชาชนรับรู้และเข้าในเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนและให้การยอมรับมากขึ้น 
๓.สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน 
๔.ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมมีส่วน

ร่วมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการในชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนฯที่ดี 
กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารในด้านการจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ 
๑. เร่งรัดการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนเข้าถึงง่าย 
๒. เสริมสร้างแกนน าภาคีเครือข่ายจากกลุ่ม องค์กรในชุมชนทุกกลุ่มวัยให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างแรงจูงใจและขยายสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการและวิถีชุมชน 
กลยุทธ์ 
๑. เสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทนสวัสดิการชุมชนออมวันละบาท 
๒. ขยายหรือเพ่ิมสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการงานสวัสดิการชุมชนร่วมกับภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและภาคประชาสังคม

อย่างเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 
๑. จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์ภาคีเครือข่ายในต าบลเพ่ือการจัดสวัสดิการ

ชุมชนต าบลวิหารแดง 
๒. เสริมสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าแผนในการจัดสวัสดิการชุมชนที่ชดเจนอย่าง
ต่อเนื่อง 



บทที่ ๕ 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชน  : กรณีศึกษากองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ ปัจจัยความส าเร็จและปัญหา อุปสรรคของการ
ด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง และเพ่ือค้นหาแนวทางการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาวิจัย สรุปได้
ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์กระบวนการกลุ่ม พบว่าปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ  ประกอบด้วย                   
๑) มีการจัดสวัสดิการชุมตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุนอย่างแท้จริงทั้ง เกิด แก่ เจ็บป่วย  
และเสียชีวิต ๒) มีการดูแลช่วยเหลือกันทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือเมื่อสมาชิกเจ็บป่วย และส่งเสริมอาชีพ 
๓) ประชาชนมีความประหยัด รู้จักจัดระเบียบการใช้เงินของตนเองเพ่ือการออมมากขึ้น และ ๔) มีการ
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นที่ศึกษาดูงานจากกลุ่ม องค์กรภายนอกชุมชน ในขณะที่มีปัจจัย
ภายนอกช่วยหนุนเสริมได้แก่ ๑) มีนโยบายและกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน                     
๒) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสนับสนุนเงินและความรู้ในการจัดการอย่างต่อเนื่อง ๓) ภาคีเครือข่าย
สวัสดิการชุมชนในระดับจังหวัดและภาคสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๔) มีเทคโนโลยีในการ
จัดการที่ทันสมัยและ ๕) ชุมชนมีความรักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับชัย
พร พิบูลศิริ (๒๕๔๘) ที่ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความส าเร็จการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร ชุมชน
พบว่าปัจจัยที่เป็นเป้าหมายร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน มี ๓  ระดับ ประกอบด้วย 
ระดับปัจเจก มีปัจจัยร่วมคือ การดับทุกข์ เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกิดความมั่นคงของตนเองและ
ครอบครัว (ปลดทาสให้เป็นไท ปลดใจจากวัตถุ) ระดับชุมชน มีปัจจัยร่วมคือ การสร้างสุขภาวะ           
ความเอ้ืออาทร เศรษฐกิจแบบพอเพียง ลดการบริโภคแบบวัตถุนิยมเพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองและการ
พัฒนาแบบยั่งยืนของชุมชน ภายใต้การเรียนรู้ การเอ้ืออาทรและการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้
ร่วมกันระดับสังคม มีปัจจัยร่วมคือ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน คนในชุมชนมีความสุข               
เกิดความมั่นคงทางจิตใจ อันส่งผลให้เกิดสันติสุขในสังคมทุกคนมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการสังคม โดยผ่านองค์กรชุมชน ปัจจัยที่เกิดจากฐานคิดการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรชุมชน  

 ส่ วนปัญ หาและ อุปสรรค  ของการด าเนิ น งานกองทุ นที่ ผ่ านมา ปัญ หา พบว่ า                     
๑) การประชาสัมพันธ์ยั งไม่ทั่ วถึง   ๒ ) ความกังวลกับการจัดเก็บรับ เงินออมอาจมีปัญหา                     
๓) การประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่ดีท าให้ขาดการสนับสนุนงบประมาณ และ            
๔) สมาชิกบางคนขาดวินัยในการออม ท าให้ไม่มีเงินส่งออมเข้ากองทุนที่ต่อเนื่องและบางส่วนส่งเงิน
ออมไม่ตรงเวลานัดหมาย ส่วนอุปสรรคที่พบคือ ๑) นโยบายภาครัฐเปลี่ยนแปลงและขาดความ
ต่อเนื่อง ๒) งบประมาณสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนขาดความต่อเนื่อง  ๓) องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ร่วมสบทบเงินออมในกองทุนฯ ๔) วิถีการด าเนินชีวิตการประกอบอาชีพ
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ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปท างานรับจ้างโรงงาน  และ ๕) ประชาชน คนด้อยโอกาสยังมีฐานะ
ยากจน ไม่มีเงินส่งออมเข้ากองทุน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัยและสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (๒๕๕๕) ได้ศึกษาปัญหาการจัดการ
กองทุนการออมและสวัสดิการชุมชน พบว่าระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการบางรายการอาจด าเนินไป
แบบขาดฐานความรู้ ประกอบกับสมาชิกส่วนใหญ่ตัดสินใจ เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายด้วยเหตุผลที่
ต้องการรับสวัสดิการเป็นหลัก ปัญหาความยั่งยืนของเงินกองทุนเมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายสวัสดิการ               
เบี้ยบ านาญ ยังไม่พบแนวคิดใหม่ในการหารายได้เข้าสู่กองทุนวิธีการเติมเงินเข้าสู่กองทุน เช่น น าเงิน
ก าไรสัดส่วนหนึ่งจากการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ธนาคารชุมชน สถาบัน
การเงินชุมชน และก าไรสัดส่วนหนึ่งจากวิสาหกิจชุมชนที่องค์กรการเงินชุมชนสนับสนุน ไปสมทบเข้า
กองทุนสวัสดิการในพ้ืนที่ ท าให้เงินกองทุนสวัสดิการมั่นคงขึ้น  และสอดคล้องกับการศึกษาของนาย
อาณัติ   ทัศนกิจ (๒๕๕๔) ที่ได้ศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมและ
ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและยั่งยืน : กรณีศึกษาต าบลบางคู้  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี พบว่ามี
ปัญหาโครงสร้างของกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่ถูกต้องเหมาะสมในการจัดการแบบมีส่วน
ร่วม/ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่เอ้ือและไม่ชัดเจน/กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนยังขาด 
ความรู้และทักษะและทัศนคติ/ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมและรับประโยชน์  /ขาดการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลและจากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุน
สวัสดิการชุมชนระดับจังหวัดยังน้อยไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและไม่ต่อเนือง และสอดคล้องกับปียานุช 
ปันยัง (๒๕๕๗) ได้ศึกษาการเสริมสร้างให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดล าพูนพบว่า ปัญหา
ที่ส าคัญ ได้แก่ ๑) ผู้น าบางส่วนยังไม่เข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการฯ ท าให้
ไม่ตระหนักถึงความยั่ งยืนในอนาคต ๒) กองทุนฯมีความซ้ าซ้อนกับกองทุน อ่ืนๆในชุมชน                 
๓) การประสานงานล่าช้า ๔) สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุนฯต่ า ๕) คณะกรรมการขาดทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ๖) งบประมาณไม่เพียงพอและการจัดการเอกสารการเงินไม่เป็น
ระบบ และ ๗) ขาดการประชาสัมพันธ์เพ่ือขยายฐานสมาชิก 
   ผลการศึกษากลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการุมชนต าบลวิหารแดง จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ท าให้ได้วิสัยทัศน์ที่ว่า  กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
วิหารแดง “เป็นกองทุนที่มีการจัดการอย่างเข้มแข็งและมั่นคง ในการจัดสวัสดิการชุมชนในทุกมิติ            
ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ภายใน ปี 2565”โดยมี ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการในการบริหารจัดการกองทุนฯที่ดี  มี ๒ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  มี ๒ กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างแรงจูงใจและขยายสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการ
และวิถีชุมชน มี ๒ กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการงานสวัสดิการชุมชนร่วมกับภาครัฐ          
ภาคท้องถิ่นและภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง มี ๒ กลยุทธ์  สอดคล้องกับสุทธิพงษ์  โคตรวันทา 
วรพจน์ พรหมสัตยพรตและเกศิณี หาญจังสิทธิ์ (๒๕๕๗) ที่ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการด าเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกุดข้าวปุ้น 
จังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ คือ “ประชาชนสุขภาพดีภาคีร่วมใจ บริหารงานโปร่งใส” กลยุทธ์ใน
การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเค็ง อ าเภอกุดข้าวปุ้น   
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จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพ                  
มีกิจกรรมโครงการ ๑ โครงการ  กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนงบประมาณหน่วยบริการสาธารณสุข             
มีกิจกรรมโครงการ ๒ โครงการ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่น มีกิจกรรมโครงการ ๑ โครงการ และกลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีกิจกรรมโครงการ ๑ โครงการได้รูปแบบใหม่ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเค็ง คือ ๖ ป. ๑ ศ.
ประกอบด้ วย  ป  = ประชุ ม  ป  =ประชาคม  ป  = ประสาน  ป  = ประกวด  ป  = ประเมิ น                           
ป= ประชาสัมพันธ์ ศ = ศึกษาดูงาน และสอดคล้องกับชานนท์ สุริยะฉันทนานนท์และคณะ (๒๕๕๘) 
ได้ศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ของกองทุนสวัสดิการออม
บุญวันละบาทเทศบาลต าบลบางยี่รงค์ ควรมี ๔ ด้าน คือ ๑) การขยายผลเสริมสร้างแนวคิดให้กับ
สมาชิกและคนในชุมชน ๒) การจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มเด็ก และเยาวชน คนพิการ หรือคนที่ยังไม่ได้
รับสวัสดิการเพ่ือจูงใจให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ๓) การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโดยใช้กระบวนการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม และ ๔) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆให้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่าง
ทั่วถึง การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนท าให้คณะกรรมการ
เข้าใจบทบาทตนเองมากขึ้นส่งผลให้การบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีทิศทาง    ส่งผลให้กองทุน
สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาของชุมชน  ซึ่งในกระบวนการ
บริหารจัดการภายใต้กระบวนการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานกองทุนใน 3 เรื่องหลัก ได้แก ่การเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพ และ
การอนุมัติงบประมาณกองทุนในการสนับสนุนหน่วยงาน องค์กรชุมชนต่างๆ จะสามารถน ามาใช้เป็น
เครื่องมือของคณะกรรมการบริหารกองทุนสุขภาพท้องถิ่นในการจัดการกองทุนฯ ท าให้เกิดประโยชน์
ด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้ (ภูดิท เตชาติวัฒน์ และคณะ ,2554) 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
     5.2.1  ข้อเสนอเชิงนโยบาย  

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัดควรมี
การตั้งประเด็นการจัดสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาส ในทุกพ้ืนที ่

๒. พัฒนาศักยภาพของกรรมการกองทุนที่ได้ให้การสนับสนุนเงินสมทบกองทุนแล้ว 
ขยายเครือข่ายและพัฒนาแกนน าภาคประชาชนให้มีพลังขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

๓.จัดให้มีสวัสดิการชุมชนต้นแบบเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเป็นศูนย์การเรียนรู้ใน
ทุกอ าเภอ 

๔.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร่วมกับแกนน าภาคประชาชนควรมี
การนิเทศติดตามและประเมินผลกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างสม่ าเสมอของในจังหวัดอย่างสม่ าเสมอ 

๕. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)ควรจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุน
สวัสดิการชุมชนแก่คณะกรรมการบริหารและสมาชิกท่ียังไม่มีความรู้หรือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่  
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5.2.2  ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
๑. แนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนสมัครเข้าเป็นสมาชิก คือ การเปิดกว้างให้กับ

บุคคลต่างสัญชาติสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนได้  
๒. การเตรียมความพร้อมในการจัดสวัสดิการชุมชนให้มีความสัมพันธ์กับวิถีการ

ด าเนินชีวิตของชุมชนและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ 
๓. คณะกรรมการบริหารกองทุนควรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุน ทั้งใน
เรื่องของการจัดท าฐานข้อมูล และการพัฒนาการบริหารจัดการ 

๔. คณะกรรมการบริหารกองทุนการจัดสวัสดิการมีการบูรณาการกับกองทุนต่างๆที่
อยู่ในต าบลเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานให้เป็นรูปธรรม และควรมีการเพิ่มสวัสดิการในด้านอ่ืนๆ
ให้มากขึ้น 

๕. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกหรือประชากรในต าบลได้รับทราบหลักการ 
วัตถุประสงค์และความเคลื่อนไหวการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยผ่านทางวิทยุชุมชน  
เสียงตามสายของชุมชน และเอกสารแผ่นพับ เป็นประจ าทุกเดือน 

๖. ควรมีการประสานงานขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนเงินงบประมาณเท่ากับรัฐบาลสัดส่วน 
1:1:1 ทุกปี 

๗. ควรมีการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เครื่องถ่าย
เอกสารมาใช้ในส านักงานให้เพียงพอส าหรับการใช้งาน ในการบริหารกองทุนมากขึ้น 

๘. ควรส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เพ่ือช่วยในการท างาน และสืบทอดการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน 
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ระเบียบข้อบังคับ “กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวหิารแดง” 
 

ข้อที่ ๑  สถานที่ตั้ง 
          บ้านโคกมะกอก เลขที ่๑๒๖ หมู่ที ่๗ ต าบลวิหารแดง   อ าเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี 
ข้อที่ ๒  วัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 

๒.๑  เพ่ือให้สมาชิกพ่ึงพาตนเองได้  โดยส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น 

๒.๒  สร้างระบบบริหารจัดการเพ่ือแบ่งปันทุกข์สุขร่วมกันของสมาชิกในชุมชน   รวมถึง
เครือข่ายเก้ือกูลต่อกันระหว่างชุมชน 

๒.๓  สร้างวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับกองทุนฯ และสร้างงานในชุมชน 
๒.๔  เพ่ือให้สมาชิกมีสวัสดิการในยามที่จ าเป็นหรือเดือดร้อนเช่น  คลอดบุตร  เจ็บป่วย   

ชราภาพ  หรือเสียชีวิต 
ข้อที่ ๓ สมาชิกและการออมสมทบ 

๓.๑  คุณสมบัติของสมาชิก 
๓.๑.๑  ไม่จ ากัดภูมิล าเนา 
๓.๑.๒  ไม่จ ากัดอาย ุ
๓.๑.๓  ไม่จ ากัดสถานภาพทางร่างกาย 
๓.๑.๔  เลื่อมใสการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๓.๑.๕  เป็นผู้ที่สมาชิกและคณะกรรมการยอมรับ 

๓.๒  การสมัคร 
๓.๒.๑  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ  และมีคุณสมบัติตามข้อ  

๓.1 ต้องยื่นสมัครต่อคณะกรรมการกองทุนตามวันเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
๓.๒.๒  ผู้สมัครสมาชิกต้องระบุผู้รับผลประโยชน์  ซึ่งต้องเป็นสมาชิกกองทุนฯ

เท่านั้น 
๓.๒.๓  การเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่  ก าหนดรับสมัครทุกวันท าการ  โดยสมาชิก

ใหม่ต้องช าระเงินออมสมทบเดือนแรก  จ านวน  ๓๐  บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจ านวน  ๒๐  บาท  
และค่าหุ้นสถาบันการเงินชุมชนต าบลวิหารแดง จ านวน ๑ หุ้น หุ้นละ ๑๐๐ บาท   รวมเป็นเงิน   
๑๕๐ บาท 

๓.๓  การออมสมทบ 
๓.๓.๑  ให้สมาชิกออมสมทบไว้ที่บ้านวันละ  ๑  บาท  โดยแต่ละเดือนน าเงินที่ออม

สมทบไว้มารวมที่ท าการกลุ่มสวัสดิการฯ ในวันอาทิตย์ที่  ๓ ของทุกเดือน  เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๓.๐๐ 
น. หรือวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. -  ๑๕.๐๐ น.   

๓.๓.๒  ในกรณีที่ไม่สามารถหาเงินได้วันละ  ๑  บาท   ให้สามารถออมสิ่งอ่ืนแทนได้  
เช่น  มูลสัตว์  ขยะ  โดยเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
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๓.๔  การสิ้นสุดสมาชิกภาพ 
๓.๔.๑  ขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามข้อ  ๓.๓.๑ 
๓.๔.๒  ตาย 
๓.๔.๓  ลาออก 
๓.๔.๔  ขาดส่งเงินกองทุนเป็นเวลา  ๒๔  เดือนติดต่อกัน  (หรือมีเหตุผลจ าเป็น)      

ซึ่งภายหลังประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกให้ถือว่าเริ่มต้นสมัครและนับอายุสมาชิกใหม่ 
ข้อที่ ๔ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 

๔.๑  คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
๔.๑.๑  คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการงานกองทุนและงานที่ 

ประชุมใหญ่สมาชิกมอบหมาย 
๔.๑.๒   มีจ านวนไม่น้อยกว่า  ๙  คน  แต่ไม่เกิน  ๒๐  คน  โดยมาจากการเลือกตั้ง

ของการประชุมใหญ่สมาชิก  ยกเว้นคณะกรรมการบริหารกองทุนชุดเริ่มแรกของการบริหารกองทุน 
๔.๑.๓   มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี   
๔.๑.๔  คณะกรรมการอย่างน้อยประกอบด้วยต าแหน่ง 

ประธาน  เป็นผู้น าในการบริหารงานกองทุนฯและประธานที่ประชุม 
             รองประธาน    ท าหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ประธานไม่อยู่ 
            เหรัญญิก        ดูแลเรื่องการเงินของกองทุนฯ ทั้งหมด 

ทะเบียน        ดูแลด้านข้อมูลของสมาชิก 
บัญชี     บันทึกและรวบรวมเอกสารการเงิน  รวมทั้งตรวจสอบการ 

ใช้จ่ายเงิน 
เลขานุการ   จัดท ารายงานการประชุมแจ้งการนัดหมายประชุม  

คณะกรรมการหรือการประชุมคณะกรรมการหรือการ
ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนฯ 

๔.๑.๕   จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง  
เพ่ือรับทราบความเคลื่อนไหวของกองทุน 

๔.๑.๖   มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
๔.๑.๖.๑  การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจะต้องมีคณะกรรมการ

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม 
๔ .๑ .๖ .๒   การพิจารณ าเรื่องทั่ ว  ๆ  ไป  หรือการอนุ มัติ เงิน ไม่ เกิน                

๕,๐๐๐  บาท  มติคณะกรรมการให้ยึดคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งขององค์ประชุม 
๔ .๑ .๖ .๓   เรื่ อ งก า ร เงิ น  ว ง เงิ น ตั้ งแ ต่   ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ าท  ขึ้ น ไป                           

มติคณะกรรมการบริหารให้ยึดคะแนน  ๒ ใน ๓ ขององค์ประชุม (การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกไม่
ต้องขอมติที่ประชุมเพ่ือทราบยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ) 
          ๔.๒  คณะกรรมการกองทุนฯระดับหมู่บ้าน 

๔.๒.๑  เป็นตัวแทนจากสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านๆ ละ ๒ คน 
๔.๒.๒  มีหน้าที่ดูแลการเก็บเงินกองทุนของสมาชิกในแต่ละหมู่บ้าน 
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๔.๒.๓  แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวของสมาชิกกองทุนในแต่ละหมู่บ้านแก่           
คณะกรรมการบริหารกองทุน 
ข้อที ่ ๕.   การบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 

๕.๑ เงินที่ เกิดจากการออมของสมาชิกทั้งหมดจะบริหารจัดการโดยการแบ่งออกเป็น                 
๓  ส่วน  คือ 
              - ๕๐%  ของเงินออมสมทบจะใช้เพ่ือจัดเป็นสวัสดิการสมาชิกของสมาชิก 
              - ๓๐% ของเงินออมสมทบใช้เพ่ือลงทุนในวิสาหกิจชุมชนและการศึกษา โดยรายได้ที่
เกิดข้ึนส่วนหนึ่งจะน าไปสมทบการจัดสวัสดิการสมาชิก  
   - ๒๐%  ของเงินออมสมทบใช้เพ่ือการบริหารจัดการเชื่อมเครือข่าย  และเสริมสภาพคล่อง
ของกองทุนฯ ในกรณีที่มีปัญหา 
 ๕.๒ การจัดสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง สมาชิกที่ออมสมทบครบ  ๖  เดือนหรือครบ 
๑๘๐ วัน  จะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการสมาชิก โดยสวัสดิการประกอบด้วย 

๕.๒.๑  คลอดบุตร  กรณีสมาชิกคลอดบุตรจะได้รับค่าท าขวัญบุตร  ๕๐๐  บาท             
ค่าคลอดบุตร  ๕๐๐  บุตร  โดยจะถูกหักเป็นค่าสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ของบุตรทันที่  ๕๐ บาท    

๕.๒.๒   เจ็บป่วย  กองทุนสวัสดิการ ฯ จะดูแลในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยและพัก
รักษาตัวที่โรงพยาบาล  จะได้รับสวัสดิการคืนละ ๑๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน  ๑๐  คืน  ต่อปี   โดยสมาชิก
ต้องแนบ  ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับรองแพทย์ พร้อมกับสมุดประจ าตัวสมาชิกเล่มสีเขียว  มาพร้อม
กับการขอรับสวัสดิการ ฯ  ดังกล่าว  
   ๕.๒.๓  กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าจัดงานศพดังนี้ 
  -  ออมสมทบครบ ๑๘๐  - ๓๖๔ วัน (๖ เดือน - ๑ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ  ๓,๐๐๐  บาท  
  -  ออมสมทบครบ ๓๖๕  - ๗๒๙ วัน (๑ ปี - ๒ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ ๔,๐๐๐  บาท  
  -  ออมสมทบครบ ๗๓๐  -  ๑,๔๕๙ วัน (๒ ปี - ๔ ปี) ได้รับคา่จัดงานศพ  ๕,๐๐๐  บาท 
  -  ออมสมทบครบ ๑, ๔๖๐ - ๒,๑๘๙ วัน (๔ ปี - ๖ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ ๖,๐๐๐  บาท 
  -  ออมสมทบครบ ๒,๑๙๐  - ๒,๙๑๙ วัน(๖ ปี - ๘ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ ๗,๐๐๐  บาท 
  -  ออมสมทบครบ ๒,๙๒๐ - ๓,๖๔๙ วัน (๘ ปี -๑๐ ปี) ได้รับค่าจัดงานศพ ๘,๐๐๐  บาท 
  -  ออมสมทบครบ  ๓ ,๖๕๐ -  ๔ ,๓๗๙ วัน (๑  ๐ ปี  - ๑๒ ปี ) ได้ รับค่าจัดงานศพ                     
๙,๐๐๐ บาท 
  -  ออมสมทบครบ  ๔ ,๓๘๐  - ๕ ,๔๗๔  วัน  (๑๒  ปี  - ๑๕  ปี ) ได้ รับค่ าจั ดงานศพ                   
๑๐,๐๐๐ บาท 
  -  ออมสมทบครบ ๕ ,๔๗๕   - ๗ ,๒๙๙ วัน  (๑๕ปี  – ๒๐  ปี ) ได้ รับค่ าจัดงานศพ                
๑๑,๐๐๐  บาท 
           -  ออมสมทบครบ  ๗ ,๓๐๐  - ๙ ,๑๒๕  วัน  (๒๐ปี  – ๒๕  ปี ) ได้ รับค่ าจั ด งานศพ                
๑๒,๐๐๐  บาท 
           -  ออมสมทบครบ ๙ ,๑๒๖ - ๑๐ ,๙๕๑ วัน  (๒๕ปี  – ๓๐  ปี ) ได้ รับค่าจัดงานศพ                
๑๓,๐๐๐  บาท 
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           -  ออมสมทบครบ ๑๐,๙๕๒ - ๑๒,๗๗๗ วัน ( ๓๐ปี  – ๓๕  ปี )ได้รับค่าจัดงานศพ              
๑๔,๐๐๐  บาท 
           -  ออมสมทบครบ ๑๒,๗๗๘ - ๑๔,๖๐๒ วัน (๓๕ปี  – ๔๐  ปี ) ได้รับค่าจัดงานศพ              
๑๕,๐๐๐  บาท 
           -  ออมสมทบครบ ๑๔,๖๐๓ - ๑๖ ,๔๒๗ วัน (๔๐ปี  – ๔๕  ปี )ได้ รับค่าจัดงานศพ                  
๑๖,๐๐๐  บาท 
           -  ออมสมทบครบ ๑๖,๔๒๘ - ๑๘ ,๒๕๒ วัน (๔๕ปี  – ๕๐  ปี ) ได้ รับค่าจัดงานศพ               
๑๗,๐๐๐  บาท 
           -  ออมสมทบครบ ๑๘,๒๕๓ - ๒๐,๐๗๗ วัน(๕๑ปี  – ๕๕  ปี  ) ได้รับค่าจัดงานศพ               
๑๘,๐๐๐ บาท 
           -  อมสมทบครบ ๒๐,๐๗๘ วัน  ขึ้นไป    ได้รับค่าจัดงานศพ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

๕.๒.๔  สมาชิกท่ีส่งเงินสมทบครบ ๑๐  ปี และยังไม่เคย ได้รับสวัสดิการอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ของกองทุนฯ  ได้รับเงินสร้างขวัญก าลังใจ  ผู้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์   รายละ  ๕๐๐ บาท 

๕.๒.๕  สมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติต่างๆ เช่น  ไฟไหม้   น้ าท่วม   ลมพายุพัดบ้าน 
เสียหาย    ได้รับเงินช่วยเหลือบ้านละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อหลัง  ต่อปี 

๕.๒.๖  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  หรือ  ผู้ติดเชื้อ  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ร่วม  ว่าเป็นผู้ไม่ได้มีผู้อุปการะเลี้ยงดู  เป็นภาระต่อชุมชน  โดยทางกองทุนฯ จะเป็นผู้ช าระเงินออม
วันละ  ๑  บาท  ให้  แต่ถ้ามีผู้อุปการะเลี้ยงดู  และไม่ถึงกับเป็นคนยากจนในชุมชน  ก็ให้ผู้ที่อุปการะ
เป็นผู้ออมสมทบเงินวันละ  ๑  บาท ให้ 

๕.๒.๗ เงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ โดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณา 
๕.๒.๘ สวัสดิการชุมชนอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นคณะกรรมการร่วมเห็นควร  
๕.2.๙  กองทุนฉุกเฉินอื่นๆ เช่น กรณีกู้เงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล ,ค่าเทอมและช าระ

เงินกู้ของสถาบันการเงินชุมชนต าบลวิหารแดง  โดยช าระคืนภายใน ๑๕  วัน ไม่เสียดอกเบี้ย กรณีไม่
ส่งคืนภายใน ๑๕ วัน  จะถูกตัดออกจากสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง   

๕.๓  วิสาหกิจชุมชน 
                  คณะกรรมการบริหารจัดตั้งคณะท างานกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพ่ือน า  ๓๐%  ของเงินออม  
ไปจัดท า วิสาหกิจชุมชน  โดยยึดหลักการสร้างรายได้ให้กับกองทุนฯ  และสร้างงานกับชุมชนควบคู่กัน
ไป ชนิดและจ านวนกิจการวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ   และถือเป็นเสมือนผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินกิจการดังกล่าวนี้ 
ข้อที่  ๖ ระเบียบการเงิน  และการบัญชี 
 ๖.๑  ให้คณะกรรมการบริหาร  น าเงินออมสมทบของกองทุนฯ ไปเปิดบัญชีฝากไว้กับธนาคาร  
การเบิก - การถอน ต้องมีกรรมการ  ๒  ใน  ๓  คนที่ร่วมเปิดบัญชี (กรรมการที่เปิดบัญชีต้องไม่เป็น
คนในหมู่บ้านเดียวกัน และไม่ใช่ประธานกรรมการบริหาร)  จึงจะสามารถเบิก - ถอน  จากบัญชีได้  
โดยเหรัญญิกเป็น หลักในการเบิก - ถอนเงิน  ร่วมกับกรรมการอีก  ๑ คน  ที่เปิดบัญชีร่วมกัน 
 ๖.๒  ประธานเป็นผู้เก็บบัญชีเงินฝากของกองทุนสวัสดิการ ฯ 
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 ๖.๓  เหรัญญิกต้องน าเงินออมสมทบวันละ ๑ บาท  ฝากธนาคารภายในวันประชุม
คณะกรรมการบริหาร ประจ าเดือนนั้นๆ  หรือวันถัดไป  แต่ไม่เกิน  ๒  วัน 
          ๖.๔  ให้เหรัญญิกถือเงินสดในมือเพ่ือไว้ส ารองจ่ายได้ไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๖.๕  คณะกรรมการบริหารต้องรายงานบัญชีงบดุลของกองทุนให้แก่สมาชิกในการประชุม
ใหญ ่สมาชิกอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
ข้อที่  ๗  การบริหารจัดการ ๑๐% โดยบริหารจัดการในส่วนของเงินสมทบของภาคประชาชน   
 ๗.๑  ค่าพาหนะเดินทาง    เพ่ือร่วมกิจกรรมกับทางส่วนกลาง ในระดับต าบล/อ าเภอ/
จังหวัด/ภาคและชาติโดยเบิกจ่ายตามนี้  ๕๐/๑๐๐/๓๐๐  ส่วนภาคและชาติ  เบิกจ่ายตามระยะทาง  
กิโลเมตรละ ๕ บาท  ผู้ร่วมเดินทาง ท่านละ ๓๐๐ บาท 
 ๗.๒ ค่าตอบแทน ส าหรับผู้เก็บเงินออมสมทบ  ร้อยละ ๓ บาท  ต่อปี       
 ๗.๓ ค่าวัสดุส านักงาน  อุปกรณ์ส านักงาน     
 ๗.๔ ค่าจัดประชุม    
  ๗.๔.๑  ประชุมกรรมการ   เบรก ๒๕ บาท  อาหาร ๕๐ บาท  ค่าเอกสาร ๒๕ บาท 
  ๗.๔.๒ ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี    ค่าอาหารและอาหารว่าง   ๕,๐๐๐ บาท   
              ๗.๔.๓ ของขวัญคืนความสุขให้กับสมาชิก ปีละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๕ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เห็นสมควรของคณะกรรมการ 
ข้อที่ ๘ สวัสดิการส าหรับผู้ยากไร้ และผู้พิการ คุณสมบัติ  เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ใน ต าบลวิหารแดง  
และเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานราชการ สิทธิประโยชน์   เมื่อสมัคร
เป็นสมาชิกครบ ๑๘๐ วัน 
          ๘.๑ เจ็บป่วย  กองทุนสวัสดิการ ฯ จะดูแลในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วยและพักรักษาตัวที่
โรงพยาบาล  จะได้รับสวัสดิการคืนละ  ๑๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๑๐  คืน  ต่อปี    โดยสมาชิกต้อง
แนบ  ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับรองแพทย์ พร้อมกับสมุดประจ าตัวสมาชิกเล่มสีเขียว  มาพร้อมกับ
การขอรับสวัสดิการ ฯ              

๘.๒ กรณีเสียชีวิต   ได้รับค่าจัดงานศพ       ๓,๐๐๐    บาท 
ข้อที่  ๙ การประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 

ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
เพ่ือรับฟังปัญหาของสมาชิก  และรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานต่างๆ  ของกองทุน 
ข้อที่  ๑๐ การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม  ระเบียบข้อบังคับกองทุนสวัสดิการ ฯ    

  ให้เป็นไปตามมติส่วนใหญ่ของที่ประชุมใหญ่สมาชิก  ยกเว้นกรณีระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ 
ฉบับเริ่มต้นผ่านมติ  ๒  ใน  ๓  ของการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนก็สามารถบังคับใช้ได้ 
                                                                                     
                         ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

                                                                (นายนาวิน    สาตทรัพย์) 
                                                  ประธานกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง 
 
                   แบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง  อ าเภอ วิหารแดง จังหวัด สระบุรี 
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๑. ชื่อกลุ่ม/กองทุน .....................กองทุนสวัสดิการชมุชนวหิารแดง................................................. 
ที่ตั้งเลขท่ี......126....หมู่บ้าน...................-......................หมู่ท่ี...7....ตรอก/ซอย............-............ 
ถนน.................-.................ต าบล/แขวง.........วหิารแดง.......อ าเภอ/เขต................วิหารแดง....... 
จังหวัด..........สระบุรี.........รหัสไปรษณีย์.........18150...........โทรศัพท์...036 -365-178........ 
โทรศัพท์มือถือ..........081-853-7732.........โทรสาร............................-..................................  
อีเมล์/เว็บไซต์.............nawin.85@hotmail.com..................................................................... 
ประธานกองทุนฯชื่อ/นามสกุล......................นายนาวิน   สาตทรพัย.์........................................ 
ผู้ประสานงานชื่อ/นามสกุล...........................นายนาวิน    สาตทรพัย.์.......................................
ต าแหน่ง..............................ประธานกองทุนสวัสดิการฯ...............................................................  
เลขที่.....71/1....หมู่บ้าน......................-........................หมู่ที่..10....ตรอก/ซอย.............-........... 
ถนน..................-...............ต าบล/แขวง..........วหิารแดง..........อ าเภอ/เขต...........วิหารแดง......... 
จังหวัด.........สระบุรี........รหัสไปรษณีย์.......18150.......โทรศัพท์........036 -365-178........... 
โทรศัพท์มือถือ.........081-853-7732...........โทรสาร.....................-.........................................  
อีเมล์/เว็บไซต์..............nawin.85@hotmail.com....................................................................  
  

๒. ก่อตั้งเมื่อ วันที่.........4.........เดือนเมษายน..........พ.ศ. 2551 
       ชื่อองค์กรที่สนับสนุนการจัดตั้ง......พอช./คณะกรรมการส่งเสริมขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน

จังหวัดสระบุรี 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม/กองทุน 

๑) เพ่ือให้สมาชิกพ่ึงพาตนเองได้   โดยส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็น 

๒) สร้างระบบบริหารจัดการเพ่ือแบ่งปันทุกข์สุขร่วมกันของสมาชิกในชุมชนรวมถึงเครือข่าย
เกื้อกูล 

๓) สร้างวิสาหกิจชุมชนเพ่ือหารายได้  ให้กับกองทุนฯและสร้างงานในชุมชน 
๔) เพ่ือให้สมาชิกมีสวัสดิการในยามที่จ าเป็นหรือเดือนร้อน  เช่นคลอดบุตร  เจ็บป่วย และ

เสียชีวิต 
 

๓. ข้อมูลสมาชิกกองทุน 
3.1  จ านวนสมาชิกแรกตั้ง....225....คน  จ านวนสมาชิกปัจจุบัน ณ วันที่....30...เดือน...

มิถุนายน..พ.ศ ....2559..... มีจ านวนรวมทั้งสิ้น....2,021....คน  จากประชากรทั้งต าบล
...4,092....คน 

 
 
 
 

mailto:อีเมล์/เว็บไซต์.............nawin.85@hotmail.com
mailto:อีเมล์/เว็บไซต์..............nawin.85@hotmail.com
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3.2  จ านวนผู้ที่เป็นสมาชิก (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
 กองทุนที่ เสนอรับการสมทบครั้ งแรก ครบรอบ 1 ปี  ณ วันก่อตั้ งกองทุน

.....................................255..... จ านวนสมาชิก.........................คน 
 กองทุนเดิมท่ีเสนอการรับสมทบรอบที่สอง  ครบรอบ 1 ปี จากการได้รับอนุมัติ

งบประมาณสมทบของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ 
รอบแรก ณ วันที่.........เดือน................................พ.ศ........... จ านวนสมาชิกเดิม
......................คน จ านวนสมาชิกท่ีเสนอรับการสมทบรอบนี้จ านวน..................คน 

 กองทุนเดิมท่ีเสนอรับการสมทบรอบที่สาม  ครบรอบ 1 ปี จากการได้รับอนุมัติ
งบประมาณสมทบของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ 
รอบสอง ณ วันที่.........เดือน................................พ.ศ........... จ านวนสมาชิกเดิม
......................คน จ านวนสมาชิกท่ีเสนอรับการสมทบรอบนี้จ านวน....................คน 

 กองทุนเสนอครั้งที่ 4 เพ่ือให้สมาชิกได้รับการสมทบครบสามครั้ง ครบรอบ 1 ปี 
จากการได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบของคณะท างานสนับสนุนสวัสดิการฯ ณ วันที่..
29....เดือน.....มีนาคม........พ.ศ. .....2556... (กรอกวันที่คณะท างานสนับสนุน
สวัสดิการระดับชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนสมาชิกครบปีในการเสนอ
สมทบรอบแรก.......222....คน   (กรอกจ านวนสมาชิกที่ครบปีในการเสนอรับการ
สนับสนุนรอบแรก)   จ านวนสมาชิกท่ีเสนอรับการสมทบรอบนี้จ านวน....1,519....คน 
(จ านวนสมาชิกทั้งหมดของรอบที่สาม หักลบจ านวนสมาชิกครบปีที่เสนอการสมทบ
รอบแรก) 

3.3   ลักษณะของสมาชิกปัจจุบัน  
 บุคคลทั่วไป    จ านวน......1,335.....คน 
 เด็ก/เยาวชน    จ านวน.......245........คน 
 ผู้สูงอายุ     จ านวน.......441........คน 
 ผู้ด้อยโอกาส    จ านวน............9........คน 
 ผู้พิการ     จ านวน............5........คน 
 อ่ืนๆ        จ านวน.......................คน 
 รวม     จ านวน......2,021....คน 

3.4  การกระจายตัวของสมาชิก 
 สมาชิกมาจากจ านวน…10…..หมู่บ้าน/ชุมชน  จากจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดใน

ต าบล/เทศบาล/เขตจ านวน.........10...หมู่บ้าน   
๔. ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1   จ านวนเงินกองทุนสวัสดิการ ณ วันเริ่มแรก  22,500  บาท  จ านวนเงินกองทุน
สวัสดิการปัจจุบัน รวม .......2,451,928.62......... บาท ณ วันที่......30......เดือน.
มิถุนายน............พ.ศ. 2559 
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4.2  จ านวนเงินสมทบสวัสดิการชุมชนของสมาชิก (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
 กองทุนที่ เสนอรับการสมทบครั้งแรก ครบรอบ 1 ปี   ณ วันก่อตั้ งกองทุน
...................................255..... จ านวน........................บาท 
 กองทุนเดิมที่เสนอรับการสมทบรอบที่สอง  ครบรอบ 1 ปี  จากการได้รับอนุมัติ

งบประมาณสมทบของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ  
รอบแรก  ณ วันที่....................เดือน................................พ.ศ........... จ านวนเงิ น
........................บาท  จ านวนเงินที่เสนอรับการสมทบรอบนี้จ านวน..................บาท 

 กองทุนเดิมท่ีเสนอรับการสมทบรอบที่สาม  ครบรอบ 1 ปี จากการได้รับอนุมัติ
งบประมาณสมทบของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ 
รอบสอง ณ วันที่................เดอืน................................พ.ศ........... จ านวนเงิน
........................บาท จ านวนเงินที่เสนอรับการสมทบรอบนี้จ านวน...................บาท 

 กองทุนเสนอครั้งที่ 4 เพ่ือให้สมาชิกได้รับการสมทบครบสามครั้ง ครบรอบ 1 ปี     
จากการได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบของคณะท างานสนับสนุนสวัสดิการฯ        
ณ วันที.่..29....เดือน.......มีนาคม........พ.ศ. .......2556... (กรอกวันที่คณะท างาน 
สนับสนุนสวัสดิการระดับชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนเงินครบปีใน 
การเสนอสมทบรอบแรก..79,920...บาท (กรอกจ านวนสมาชิกที่ครบปีในการ 
เสนอรับการสนับสนุนรอบแรก)   จ านวนเงินที่เสนอรับการสมทบรอบนี้ จ านวน.... 
546,840..บาท (จ านวนสมาชิกทั้งหมดของรอบที่สาม หักลบจ านวนสมาชิกครบ 
ปีที่เสนอการสมทบรอบแรก) 

4.3  ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการมาจาก (นับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งกองทุน) 
        เงินสมทบสวัสดิการจากสมาชิก    จ านวน.....1,609,266...บาท 
        สมทบจากองค์กรภาคเอกชน                        จ านวน.........12,535.....บาท 

       องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/อบจ.)  จ านวน...............-..........บาท 
       สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)     จ านวน........713,800...บาท 
       หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ คือ........................................   จ านวน.............-............บาท 
                ดอกเบี้ย                           จ านวน.....65,907.62...บาท 

      ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               จ านวน.......40,420......บาท 
          รายได้อ่ืนๆ                         จ านวน......10,000......บาท 

                                                     รวม  จ านวน  2,451,928.62  บาท 
4.4 ลักษณะการสมทบเพ่ือสวัสดิการ     
  รายวัน ........ บาท     รายเดือน ...30..... บาท      รายปี ........ บาท   

อ่ืนๆ 
๕. สวัสดิการที่จัดให้กับสมาชิกมี 9  ประเภท อะไรบ้าง(ยอดสะสม นับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งกองทุน) 

 สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร จ านวน....39....คน จ านวน...39,000.....บาท 
 สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/รักษาพยาบาลจ านวน ...450...คน  จ านวน...
305,600...บาท 
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 สวัสดิการผู้สูงอายุ   จ านวน.............คน   จ านวน.......................บาท 
 สวัสดิการกรณีเสียชีวิต   จ านวน...125....คน   จ านวน.....534,700....

บาท 
 สวัสดิการคนด้อยโอกาส/พิการ  จ านวน...20......คน   จ านวน........-..............บาท 
 สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ  จ านวน....60.....คน   จ านวน........................บาท 
 สวัสดิการเพื่อการศึกษา   จ านวน....184....คน  จ านวน.......................บาท 
 สวัสดิการอื่นๆสร้างขวัญก าลังใจให้กับสมาชิก   จ านวน......23....คน  จ านวน................บาท 
 สวัสดิการอื่นๆ ประสานความร่วมมือกับภาคี   จ านวน.....30.....คน จ านวน...................บาท 
 สวัสดิการอ่ืนๆเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ   จ านวน.......6....คน   จ านวน...............บาท 

  รวม จ านวน...937...คน  จ านวน....879,300...บาท 
๖. สวัสดิการที่จัดให้กับสมาชิกมี......4.......ประเภท อะไรบ้าง  (ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา) 
       สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร  จ านวน....2...คน      จ านวน......2,000......บาท 
 สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/รักษาพยาบาลจ านวน...52..คน  จ านวน....21,300......บาท 
 สวัสดิการผู้สูงอายุ   จ านวน..........คน     จ านวน.........................บาท 
 สวัสดิการกรณีเสียชีวิต   จ านวน...19...คน    จ านวน.....109,500..บาท 
 สวัสดิการคนด้อยโอกาส/พิการ  จ านวน....10...คน   จ านวน.........-..............บาท 
 สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ  จ านวน...........คน    จ านวน.........................บาท 
 สวัสดิการเพื่อการศึกษา   จ านวน............คน   จ านวน.........................บาท 
 สวัสดิการอื่นๆเงินทุนหมุนเวียนประกอบอาชีพ  จ านวน...........คน    จ านวน.................บาท 
 สวัสดิการอื่นๆสร้างขวัญก าลังใจให้กับสมาชิกจ านวน...........คน    จ านวน......................บาท 
 สวัสดิการอื่นๆ ประสานความร่วมมือภาคี    จ านวน...........คน    จ านวน.......................บาท 

                     รวม จ านวน...83....คน   จ านวน......132,800..บาท 
๗. กองทุนสวัสดิการได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  (ตอบได้มากกว่า1ข้อ/ในรอบปีที่

ผ่านมา) 
 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  (ท่ีไมใ่ช่สมาชิก)  จ านวน....10...คน งบประมาณ....-.....บาท 
 กิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม/ศาสนา ในเรื่อง  ประเพณีสงกรานต์   
 กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ในเรื่อง.............................................................................   
 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ในเรื่อง............................................................  
 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ 1.............................................................  

๘. คณะกรรมการกองทุนมี จ านวน .............9........... คน  
8.1 องค์ประกอบด้วยคณะกรรมการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ผู้แทนสมาชิก    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน    พระ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน     อ่ืนๆ.................................................   
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8.2 รายชื่อคณะกรรมการกองทุน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
ในกองทุน 

ต าแหน่ง 
ในชุมชน 

หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายนาวิน      สาตทรัพย ์ ประธานฯ ผู้น า อช. 081-853-7732 
2 นางสาววรินยุพา สินธุเขตต ์ รองประธานฯ กรรมการหมู่บ้าน 081-851-7687 
3 นายสมบัติ    นาคทอง เลขานุการ อสม. 088-235-5736 
4 นางสาวอมรรัตน์  สุขเจริญ เหรัญญิก - 081-853-7448 
5 นายสุชาติ        รวมพล กรรมการ - 089-538-5499 
6 นางดวงเดือน  ซุ่นฮวด กรรมการ - 089-029-9544 
7 นางสาวเอ้ือนพัฒน์ พวงดอกไม้ กรรมการ - 081-455-5675 
8 นางปัทมา     สุระกุล กรรมการ - 084-360-9692 
9 นายสมบูรณ์ พิมพ์อาจเอี่ยม กรรมการ - 082-359-4326 

 
๙. ระบบการบริหารกองทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

9.1 มีระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน 
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสมาชิก                หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุน
  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ      อ่ืนๆ..................................................  
 

9.2 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก  
  จัดเก็บในสมุดบันทึก                จัดเก็บเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์ (ไม่ใช่ฐานข้อมูล)   
 จัดเก็บในฐานข้อมูลกองทุนสวัสดิการ    อ่ืนๆ............................. 
 

9.3 มีระบบการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน 
 คณะกรรมการกองทุน    
  1 เดือน/ครั้ง       มากกว่า 1 เดือน/ครั้ง      น้อยกว่า 1 เดือน/ครั้ง 
  อ่ืนๆ.....................................................................   

 สมาชิกกองทุน   
  3  เดือน/ครั้ง    6  เดือน/ครั้ง     1 ปี/ครั้ง   
  อ่ืนๆ..................................................................... 

 การท ารายงานการประชุม    
                 จัดท ารายงานทุกครั้ง        จัดท ารายงานบางครั้ง 

 การบันทึกรายงานการประชุม 
  บันทึกในสมุดบันทึก    บันทึกในคอมพิวเตอร์ 
  อ่ืนๆ.................................... ............................ 
 
 



59 
 

9.4 มีระบบการบันทึกบัญชีการเงิน   
      สามารถออกรายงานการเงินที่เป็นปัจจุบัน  บัญชีการเงินไม่เป็นปัจจุบัน   
      สรุปยอดบัญชีการเงินเป็นรายปี             สรุปยอดบัญชีการเงินเป็นรายเดือน 
     อ่ืนๆ......................................................... 

9.5 มีระบบการติดตามประเมินผล โดย  คณะกรรมการกองทุน   จากหน่วยงานภายนอก 
  มีแผนการติดตามประเมินผลทุก  3  เดือน 
 มีแผนการติดตามประเมินผลทุก  6  เดือน 
  มีแผนการติดตามประเมินผลทุก  1  ปี 
  อ่ืนๆ.......................................................... 

9.6 มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  มีการรายงานผลต่อสมาชิก/คณะกรรมการกองทุน 
  มีการรายงานผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  มีการรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  มีการติดประกาศรายงานผลการด าเนินงาน 
  อ่ืนๆ.................................................... 

 
10.รายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน  ณ วันที่....30....เดือน..มิถุนายน...พ.ศ.....2559.....  
 

รายการรับ 
จ านวนเงิน 

รายการจ่าย 
จ านวนเงิน 

บาท สต. บาท สต. 
๑. รายรับ   1.รายจ่าย   
เงินสมทบจากสมาชิก 1,609,266  จ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก 879,300  
เงินสมทบจากกองทุนอ่ืนๆ -  เงินฝากธนาคาร * 1,348,770 62 
เงินสมทบจากอปท. -  เงินสดในมือ 1,900  
เงินสมทบจากหน่วยงานอื่นๆ 12,535  อ่ืนๆ เงินประกอบอาชีพ   
เงินสมทบจากพอช. 713,800     
1.รวมรายรับ 2,335,601  1.รวมรายจ่าย 2,229,970 62 
2.รายได้บริหารจัดการ   2. ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ   
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 40,420  ค่าตอบแทนคนท างาน       21,000  
ดอกเบี้ยธนาคาร 65,907 62 ค่าพาหนะ       22,000  
รายได้ค่าน้ ายา,สบู่ 4,000  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์       78,491  
รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์ 6,000  ค่าประชุม  35,600  
อ่ืนๆ   อ่ืนๆ 64,467  
2.รวมรายได้ 116,327 62 2.รวมค่าใช้จ่าย 221,958  
รวม 2,451,928 62 รวม 2,451,928 62 
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11. การเชื่อมโยงงานสวัสดิการกับงานพัฒนาอื่นๆ มีอะไรบ้าง  อย่างไรบ้าง  (ตอบได้มากกว่า              
1 ข้อ)   

      พร้อมข้อมูลประกอบ 
 องค์กรการเงิน/กลุ่มออมทรัพย์/กองทุนหมู่บ้าน  สถาบันการเงินชุมชนต าบลวิหารแดง 
 งานด้านวิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่าน 
 งานด้านสภาองค์กรชุมชน  สภาองค์กรชุมชนต าบลวิหารแดง 
 งานด้านแผนชุมชน  ร่วมจัดท าแผนกับ อบต. 
 งานด้านทีด่ินท ากินและที่อยู่อาศัย........................................................................................  
 งานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม....................................................... 
 งานด้านเกษตรกรรมยั่งยืน................................................................................................... 
 งานด้านศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น  เป็นศูนย์เรียนรู้งานชุมชน 
 งานด้านสุขภาพ/สาธารณสุข……………………………………..…………………………………..………… 
 งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด…………………………………………………………… 
 งานด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม/ประเพณี/ศาสนา  ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ 
 งานด้านเยาวชน/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส   ร่วมงานวันเด็ก  กับ อบต.วิหารแดง 

 
12. การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ในรอบปี 2554 ) 

12.1 การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต./เทศบาล)  กับการจัด
สวัสดิการชุมชน 
 สมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 ให้ค าปรึกษา/ประสานงาน 
 ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร 
 ให้การสนับสนุนสถานที่ด าเนินงาน 
  อ่ืนๆ........................................................................................ 

12.2 การสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 
 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 ศูนย์พัฒนาสังคม(ศพส.) 
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)   
 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (ส.ช.) 
 ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) 
 อ่ืนๆ.........................................................................................  
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12.3   ภาคเอกชน 
1.โรงงานอิตาเลี่ยนไทย 
2.......................................................................................... 

13.  มีแผนการพัฒนาสวัสดิการชุมชนหรือไม่ 
 มี ได้แก่  1. ขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
  2. สร้างความเข้าใจเรื่องสวัสดิการชุมชนมากข้ึน 
 ไม่มี เพราะ........................................................................................................ ...... 
             .............................................................................................................. 

14.  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
ปัญหาอุปสรรค 
                 ๑.ประชาชน และคนในชุมชน  ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสวัสดิการชุมชน  และเห็นว่า
ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นน้อยมาก  เมื่อเทียบกับกองทุนหมู่บ้าน/ฌาปณกิจหมู่บ้าน 
                ๒. สมาชิกขาดส่งเงินออมสมทบ     
 แนวทางแก้ไข 
                ๑. ต้องประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องสวัสดิการชุมชนมากข้ึน  เพ่ือสร้างความ
เข้าใจในการรับสวัสดิการ 
                ๒. ต้องมีการออกเก็บเงินสมทบ   เพราะสมาชิกบางคนลืมส่ง 
 
15.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ( ถ้ามี ) 
                อยากให้ทางรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
     ลงชื่อ         ผู้รับรองข้อมูลต าบล 
                     (นายนาวิน     สาตทรัพย์ )  

     ต าแหน่ง  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนวิหารแดง  
     วันที่  28    เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2559  
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ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน  ต าบลวิหารแดง  ปี ๒๕๖๐ 

ในวันที่  ........... มีนาคม   ๒๕๖๐ 
ณ   ห้องประชุมที่ท าการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 

 
 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. 
 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
 
๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. 
 
 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐น. 
 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐น. 
 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 
 
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

ลงทะเบียน/แนะน าตัว 
พิธีเปิด โดย  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี 
บรรยาย “นโยบายและทิศทางการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนไทยแลนด์ ๔.๐”  
โดย นักพัฒนาสังคมฯ พมจ.สระบุรี 
น าเสนอผลการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน  
โดยประธานคณะกรรมการกองทุนฯ 
ประชุมกลุ่ม “วิเคราะห์สถานการณ์การด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน”  
(จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาส/อุปสรรค)  
น าเสนอผลการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔ กลุ่ม โดยทีมวิทยากรกระบวนการ 
ประชุมกลุ่ม “ก าหนดวิสัยทัศน์” 
น าเสนอผลการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔ กลุ่ม โดยทีมวิทยากรกระบวนการ 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ประชุมกลุ่ม “การก าหนดพันธกิจ/ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์” 
น าเสนอผลการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔ กลุ่ม โดยทีมวิทยากรกระบวนการ 
ประชุมกลุ่ม “จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา ๑ ปี” 
น าเสนอผลการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔ กลุ่มย่อย 
 โดยทีมวิทยากรกระบวนการ 
สรุป/อภิปราย/ซักถาม/นัดหมาย/ปิดการประชุม 

 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจมีการยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
       พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

    ภาคเช้า ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕น. /ภาคบ่ายเวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น. 
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แบบสัมภาษณ์การถอดบทเรียนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 
ด้วยวิธีกระบวนการกลุ่ม (Focus Group) วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมที่ท าการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลวิหารแดง อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
......................................................................................  

 
๑.กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง มีความเป็นมาอย่างไร ส าคัญมากน้อยเพียงใดใน
สถานการณ์ปัจจุบัน  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
๒.เป้าหมาย/จุดมุ่งหมาย หรือสิ่งที่คาดหวังจากการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง                        
มีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
๓.สิ่งดีดีที่เกิดขึ้นจริงและเป็นไปตามที่คาดหวังมีอะไรบ้าง และมีปัจจัยเอ้ือ/สนับสนุนท าให้เกิดสิ่งที่ท า
ได้ดี/เกิดข้ึนจริง มีพัฒนาการมาอย่างไรบ้าง 

 

ล าดับ ส่ิงดีดีที่เกิดขึ้นจริง สิ่งท่ีสนับสนุนท าให้ท าได้ดี 
   
   
   
 

๔.สิ่งที่ยังท าได้ไม่ดี /ยังไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวัง หรือปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้มีอะไรบ้าง และมี
สาเหตุมาจากอะไร 
 

ล าดับ สิ่งท่ียังท าได้ไม่ดี /ปัญหา มีสาเหตุมาจากอะไร 
   
   
   

 

๕.จากนี้ต่อไปหรือมีแผนงาน/โครงการที่ก าลังจะท าอะไรอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามที่คาดหวัง/
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
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แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์สถานการณ์การด าเนนิงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ต าบลวิหารแดง 

ด้วยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) วันที่ ...... มีนาคม   ๒๕๖๐ 
ณ  ห้องประชุมที่ท าการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 

..................................................................................................  
๑.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยภายในของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง มีอะไรบ้าง 
 

ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้อง จุดแข็ง (สิ่งดีดี/ทุนเดิม) จุดอ่อน (สิ่งท่ีเป็นปัญหา/ข้อติดขัด) 
คน (ผู้น า/กรรมการ)   
งบประมาณ   
อ า ค า ร / ส ถ า น ที่ / วั ส ดุ 
อุปกรณ ์

  

วิธีการจัดการ   
 

๒.วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยภายนอกของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง มีอะไรบ้าง 
 

ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง โอกาส  
(สิ่งสนับสนุนจากภายนอก) 

อุปสรรค  
(สิ่งที่ขัดขวาง) 

น โ ย บ า ย / ก ฎ ห ม า ย /
การเมือง 

  

ภาวะเศรษฐกิจ   
สั งค ม /ภ าคี เค รื อ ข่ า ย /
อ ง ค์ ก ร  ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ 
วัฒนธรรม/ประเพณี 

  

เทคโนโลยี   
 

๓. วิสัยทัศน์ของ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ คืออะไร 
........................................................................................................................................................... ..... 
................................................................................................................................................................ 
๔. ตารางแสดงพันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 

พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ กลยุทธ์หรือมาตรการที่ส าคัญ 
๑. ๑. ๑. ๑.๑.๑ 

๑.๑.๒ 
๒. ๒. ๒. ๒.๑.๑ 

๒.๑.๒ 
๓. ๓. ๓. ๓.๑.๑ 

๓.๑.๒ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง 
ด้วยวิธีกระบวนการกลุ่ม (Focus Group) วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ณ    ห้องประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
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ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) 
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ภาพกิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
 

 


