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  คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพ่ือ

เปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนการดําเนนิงานดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

เพ่ือการขยายผลการจัดสวัสดิการแกเครือขายในการสงเสริมรูปแบบการจัด

สวัสดิการสังคมใหเหมาะสม โดยผานกระบวนการคนหารวบรวมสภาพปญหา

สังคมและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของแตละพื้นที่ นําไปเปนรูปแบบการ

ขับเคล่ือนงานดานพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่สอดคลองกับความตองการของ

พื้นที่ ใหภาคีเครือขายและทองถิ่นสามารถนําองคความรูไปกําหนดรูปแบบการ

จัดสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ผานกระบวนการ 

การมสีวนรวมของชุมชนโดยดําเนนิงานบนพืน้ฐานการใชความรูนําทาง 

 สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3  ขอขอบคุณผูเขารวม

ประชุมกระบวนการทุกทานที่สะทอนกระบวนการดําเนินงานดานสวัสดิการใน

ชุมชน การจัดตั้งกลุม ผลงานการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

และถอดบทเรียนการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับพื้นที่ ทําใหการจัดทํา

คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขายฉบับนี้ สําเร็จลุลวง

ไปไดดวยดีและหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอบุคลากร 

ภาคีเครือขาย และทองถิ่น รวมทั้งผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาสังคมและการจัด

สวัสดกิาร ในการขับเคล่ือนการดําเนนิงานดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการได

เปนอยางดี 
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ตามภารกิจหลักของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  3  

(สสว.3)  นอกจากการวเิคราะหและจัดทําแผนการพัฒนาและการจัดสวัสดกิาร

สังคม  ในระดับกลุมจังหวัดและกลุม เปาหมายรวมทั้งติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนของหนวยงานปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ, การสนับสนุน

ความรูทางวชิาการ, เทคโนโลยี, ขอมูลขาวสาร, ใหคําปรึกษาแนะนําแกหนวยงาน

ใหบริการทุกกลุมเปาหมายแลว  ภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การ

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดระบบเครือขายของทุกภาคสวนในการพัฒนา

สังคม การจัดสวัสดิการสังคมและการคุมครองพิทักษสิทธิของแตละ

กลุมเปาหมาย ซึ่งการที่เครือขายจะเกิดความเขมแข็งและมีศักยภาพในการ

ดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ปจจัยสําคัญนอกเหนือจากการมีแหลงเงินทุนสนับสนุนแลว  การ

สนับสนุนดานองคความรูที่จําเปน เชน  รูปแบบการขับเคล่ือนงานดานพัฒนา

สังคมและสวัสดิการที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่ นับเปนปจจัยที่

สําคัญเชนกัน 

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนใหเครือขายและทองถิ่นมีองคความรูแกเครือขาย 

เพื่อใหสามารถกําหนดรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองไดนั้น   สสว.3  จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“สงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย”  โดยใชหลักการ

กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในการคนหารูปแบบสวัสดิการ  หรือนํา

รูปแบบสวสัดกิารที่มีอยูมาทบทวนและปรับใหตรงกับความตองการของพืน้ที่  

 

 

 



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย 1

     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย2

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 2 

ความสําคัญของการจัดสวัสดกิาร  

  “สวัสดิการชุมชน”  ถือเปนทางเลือกหนึ่ง  ที่จะชวยใหเกิดความ

ม่ันคงของชุมชนรากฐาน  ใหสามารถดํารงอยูทามกลางกระแสโลกาภิวัตนได

อยางมีศักดิ์ศรี  สามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกมีการ

คิดคน รูปแบบสวัสดิการไดอยางหลากหลายเชน “สวัสดิการ” ในความหมายที่

กวางครอบคลุมการดํารงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย (พอช. 2547)  ในชวงที่ผานมา

ชุมชนไดคิดคนสวัสดิการชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ทั้ง ในสวนที่ชุมชนดําเนินการ

ดวยทุนภายในของตนเอง  และรูปแบบที่หนวยงานเขาไปหนุนเสริมให  สิ่งที่

ชุมชนคิดทําสามารถขยายการเรียนรูไปสูพื้นที่อื่นๆ อยางกวางขวาง รูปแบบ

การจัดสวัสดิการโดยชุมชน เชน การจัดสวัสดิการโดยฐานวิสาหกิจชุมชน, 

การจัดสวัสดิการโดยฐานที่อยูอาศัย/ชุมชนเมือง, การจัดสวัสดิการโดยฐาน

ทรัพยากร(ดินน้ําปา), การจัดสวัสดิการผูนํา  เปนตน  กองทุนสวัสดิการชุมชน

เปนกองทุนที่เกดิจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่หนึ่งๆ ดวยความสมัครใจ

ที่ประสงคจะดูแลซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรตอกัน  เปน

กองทุนที่  “ทุกคนรวมกันเปนเจาของ” เนนการบริหารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมมาภิบาล  ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของสมาชิก แตยึดหยุน 

คลองตัวเปดเผย โปรงใส  ตรวจสอบได  เพื่อนําไปสูความม่ันคงยั่งยืนและดูแล

ชาวบานดวยกันไดทุกเพศ ทุกวัย  ทุกประเภทตัง้แตเกดิจนตายมแีนวทางในการ 

  “สวัสดกิารชุมชน คือ การสรางหลักประกันเพ่ือความม่ันคงของคนใน

ชุมชน ซึ่งหมายรวมถงึทุกอยางที่จะทําใหคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งใน

รูปของสิ่งของ, เงินทุน, น้ําใจ, การชวยเหลือเกื้อกูล, เปนเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตาย” หรือกลาวโดยยอ “สวัสดิการชุมชน คือ การสราง

หลักประกันในการดําเนนิชวีติ ของภาคประชาชน”  

           หัวใจของสวัสดิการชุมชน  คือ  การพึ่งตนเองและการชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน “ใหอยางมีคุณคา  รับอยางมีศักดิ์ศรี”  การจัดสวัสดิการตั้งอยู

บนพื้นฐานของการเคารพและอยูรวมกันกับธรรมชาติ  อยางเห็นคุณคา อยูบน



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 3

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 2 

ความสําคัญของการจัดสวัสดกิาร  

  “สวัสดิการชุมชน”  ถือเปนทางเลือกหนึ่ง  ที่จะชวยใหเกิดความ

ม่ันคงของชุมชนรากฐาน  ใหสามารถดํารงอยูทามกลางกระแสโลกาภิวัตนได

อยางมีศักดิ์ศรี  สามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง ลดการพึ่งพาภายนอกมีการ

คิดคน รูปแบบสวัสดิการไดอยางหลากหลายเชน “สวัสดิการ” ในความหมายที่

กวางครอบคลุมการดํารงชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย (พอช. 2547)  ในชวงที่ผานมา

ชุมชนไดคิดคนสวัสดิการชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ทั้ง ในสวนที่ชุมชนดําเนินการ

ดวยทุนภายในของตนเอง  และรูปแบบที่หนวยงานเขาไปหนุนเสริมให  สิ่งที่

ชุมชนคิดทําสามารถขยายการเรียนรูไปสูพื้นที่อื่นๆ อยางกวางขวาง รูปแบบ

การจัดสวัสดิการโดยชุมชน เชน การจัดสวัสดิการโดยฐานวิสาหกิจชุมชน, 

การจัดสวัสดิการโดยฐานที่อยูอาศัย/ชุมชนเมือง, การจัดสวัสดิการโดยฐาน

ทรัพยากร(ดินน้ําปา), การจัดสวัสดิการผูนํา  เปนตน  กองทุนสวัสดิการชุมชน

เปนกองทุนที่เกดิจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่หนึ่งๆ ดวยความสมัครใจ

ที่ประสงคจะดูแลซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรตอกัน  เปน

กองทุนที่  “ทุกคนรวมกันเปนเจาของ” เนนการบริหารจัดการที่ดีตาม

หลักธรรมมาภิบาล  ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของสมาชิก แตยึดหยุน 

คลองตัวเปดเผย โปรงใส  ตรวจสอบได  เพื่อนําไปสูความม่ันคงยั่งยืนและดูแล

ชาวบานดวยกันไดทุกเพศ ทุกวัย  ทุกประเภทตัง้แตเกดิจนตายมแีนวทางในการ 

  “สวัสดกิารชุมชน คือ การสรางหลักประกันเพือ่ความม่ันคงของคนใน

ชุมชน ซึ่งหมายรวมถงึทุกอยางที่จะทําใหคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งใน

รูปของสิ่งของ, เงินทุน, น้ําใจ, การชวยเหลือเกื้อกูล, เปนเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตาย” หรือกลาวโดยยอ “สวัสดิการชุมชน คือ การสราง

หลักประกันในการดําเนนิชวีติ ของภาคประชาชน”  

           หัวใจของสวัสดิการชุมชน  คือ  การพึ่งตนเองและการชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน “ใหอยางมีคุณคา  รับอยางมีศักดิ์ศรี”  การจัดสวัสดิการตั้งอยู

บนพื้นฐานของการเคารพและอยูรวมกันกับธรรมชาติ  อยางเห็นคุณคา อยูบน

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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พื้นฐานของศาสนา  ภูมิปญญา  วัฒนธรรมทองถิ่น  และการมีสวนรวมในทุก

ระดับ 

   

ความจําเปนของคูมอื 

เพ่ือเปนการสนับสนุน  แนวคิด  กระบวนการ  เครื่องมือ/วิธีการ  ให

การดําเนินงานของภาคีเครือขายของสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 3 (สสว.3) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสามารถสนองตอบ

เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

เพ่ือเปนเครื่องมือในกระบวนการเรียนรูรวมกันที่สามารถสราง

ความสัมพันธอันดีระหวางภาคีเครือขายและผูเกี่ยวของผานการจัด

สวัสดกิารสังคม 

  

วัตถุประสงคของคูมอื 

เพ่ือถายทอดแนวทางการดําเนินงานที่ดีสําหรับการพัฒนาและขยาย

ผลตอไป 

เพ่ือสนับสนุนบุคลากรของภาคีเครือขายและผูที่เกี่ยวของ มีการ

พัฒนากลไก  รูปแบบและวิธีการ  เพื่อการขับเคล่ือนการสงเสริมการ

จัดสวัสดกิารสังคมอยางมปีระสทิธิภาพและเหมาะสมกับพืน้ที ่

 

วธิกีารไดมาของคูมอื 

เพ่ือสนับสนุนใหเครือขายและทองถิ่นมอีงคความรูแกเครือขาย เพื่อให

สามารถกําหนดรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับพื้นที่ของตนเองไดนั้น   สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 (สสว.3)  

จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก

เครือขาย”  โดยยึดหลักการกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการคนหา



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย4

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 4 

รูปแบบสวัสดิการ  หรือนํารูปแบบสวัสดิการที่มีอยูมาทบทวนและปรับใหตรงกับ

ความตองการของพืน้ที่ โดยมสีาระสําคัญ ดังนี้ 

คัดเลือกพื้นที่ที่มีปฏิบัติการหรือมีการจัดสวัสดิการสังคมที่ดี มีความ

หลากหลาย นาจะเปนตัวอยางเรยีนรูที่ดี 

คนหา  รวบรวม  สภาพปญหาสังคมและรูปแบบการจัดสวัสดิการ

สังคมของพืน้ที่เปาหมายแตละพืน้ที่  รวม 10 พืน้ที่ 

วเิคราะหสภาพปญหาและรูปแบบการจัดสวัสดกิารสังคมรวมกับพืน้ที่   

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผูแทนจากพื้นที่ที่คัดเลือกในขอ 3 

ไดแก ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.และเทศบาล) และ

แกนนําหรือคณะกรรมการสวัสดิการฯ ชุมชน เขารวมประชุมเชิง

ปฏิบัตกิาร 

ใหความรูในการขับเคล่ือนรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมตามที่

กําหนดแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเครือขาย  โดยเจาหนาที่

สํานักงานสงเสรมิและสนับสนุนวชิาการ 3  และคณะวทิยากร 

ปฏิบัติการเพ่ือคนหารูปแบบและกําหนดรูปแบบการจัดสวัสดิการ

สังคมที่ไดรับมาตรฐานและเหมาะสมกับพืน้ที่ 

 

เปาหมาย/พื้นที่ดําเนนิการ 

 เครือขายระดับตําบล จํานวน 10 เครือขาย และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จํานวน 10 องคกร  ในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ ชลบุรี, ระยอง, 

จันทบุร ีและตราด รวมทัง้สิ้น 20 กลุมเปาหมาย ไดแก 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการ  ไดแก 

     1. องคการบรหิารสวนตําบลบานเซดิ  อําเภอพนัสนคิม  จังหวัดชลบุรี 

     2. เทศบาลตาํบลหนองปลาไหล  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

     3. องคการบรหิารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ  อําเภอบอทอง  จงัหวัดชลบุรี   

     4. เทศบาลตาํบลบานคายพัฒนา  อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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     5. องคการบรหิารสวนตําบลวังหวา  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

     6. เทศบาลตําบลชากบก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 

     7. เทศบาลตําบลเกวยีนหัก  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี    

     8. เทศบาลตําบลคลองใหญ  อําเภอคลองใหญ  จังหวัดตราด 

     9. องคการบรหิารสวนตําบลทุงนนทรี  อําเภอเขาสมงิ  จังหวัดตราด 

     10. องคการบรหิารสวนตําบลแหลมกลัด  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด   

เครอืขาย พม. ที่เขารวมโครงการ  ไดแก 

     1. เครือขาย พม. ตําบลบานเซดิ  อําเภอพนัสนคิม  จังหวัดชลบุรี 

     2. เครือขาย พม. ตําบลหนองปลาไหล  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

     3. เครือขาย พม. ตําบลเกษตรสุวรรณ  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี   

     4. เครือขาย พม. ตําบลบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 

     5. เครือขาย พม. ตําบลวังหวา  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

     6. เครือขาย พม. ตําบลชากบก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 

     7. เครือขาย พม. ตําบลเกวยีนหัก  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   

     8. เครือขาย พม. ตําบลคลองใหญ  อําเภอคลองใหญ  จังหวัดตราด 

     9. เครือขาย พม. ตําบลทุงนนทรี  อําเภอเขาสมงิ  จังหวัดตราด  

     10. เครือขาย พม. ตําบลแหลมกลัด  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 5
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รูปแบบสวัสดิการ  หรือนํารูปแบบสวัสดิการที่มีอยูมาทบทวนและปรับใหตรงกับ

ความตองการของพืน้ที่ โดยมสีาระสําคัญ ดังนี้ 

คัดเลือกพื้นที่ที่มีปฏิบัติการหรือมีการจัดสวัสดิการสังคมที่ดี มีความ

หลากหลาย นาจะเปนตัวอยางเรยีนรูที่ดี 

คนหา  รวบรวม  สภาพปญหาสังคมและรูปแบบการจัดสวัสดิการ

สังคมของพืน้ที่เปาหมายแตละพืน้ที่  รวม 10 พืน้ที่ 

วเิคราะหสภาพปญหาและรูปแบบการจัดสวัสดกิารสังคมรวมกับพืน้ที่   

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผูแทนจากพื้นที่ที่คัดเลือกในขอ 3 

ไดแก ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.และเทศบาล) และ

แกนนําหรือคณะกรรมการสวัสดิการฯ ชุมชน เขารวมประชุมเชิง

ปฏิบัตกิาร 

ใหความรูในการขับเคล่ือนรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมตามที่

กําหนดแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเครือขาย  โดยเจาหนาที่

สํานักงานสงเสรมิและสนับสนุนวชิาการ 3  และคณะวทิยากร 

ปฏิบัติการเพ่ือคนหารูปแบบและกําหนดรูปแบบการจัดสวัสดิการ

สังคมที่ไดรับมาตรฐานและเหมาะสมกับพืน้ที ่

 

เปาหมาย/พื้นที่ดําเนนิการ 

 เครือขายระดับตําบล จํานวน 10 เครือขาย และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จํานวน 10 องคกร  ในเขตรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ ชลบุรี, ระยอง, 

จันทบุร ีและตราด รวมทัง้สิ้น 20 กลุมเปาหมาย ไดแก 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการ  ไดแก 

     1. องคการบรหิารสวนตําบลบานเซดิ  อําเภอพนัสนคิม  จังหวัดชลบุรี 

     2. เทศบาลตาํบลหนองปลาไหล  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

     3. องคการบรหิารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ  อําเภอบอทอง  จงัหวัดชลบุรี   

     4. เทศบาลตาํบลบานคายพัฒนา  อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
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     5. องคการบรหิารสวนตําบลวังหวา  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

     6. เทศบาลตําบลชากบก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 

     7. เทศบาลตําบลเกวยีนหัก  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี    

     8. เทศบาลตําบลคลองใหญ  อําเภอคลองใหญ  จังหวัดตราด 

     9. องคการบรหิารสวนตําบลทุงนนทรี  อําเภอเขาสมงิ  จังหวัดตราด 

     10. องคการบรหิารสวนตําบลแหลมกลัด  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด   

เครอืขาย พม. ที่เขารวมโครงการ  ไดแก 

     1. เครือขาย พม. ตําบลบานเซดิ  อําเภอพนัสนคิม  จังหวัดชลบุรี 

     2. เครือขาย พม. ตําบลหนองปลาไหล  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี 

     3. เครือขาย พม. ตําบลเกษตรสุวรรณ  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี   

     4. เครือขาย พม. ตําบลบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 

     5. เครือขาย พม. ตําบลวังหวา  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

     6. เครือขาย พม. ตําบลชากบก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง 

     7. เครือขาย พม. ตําบลเกวยีนหัก  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี   

     8. เครือขาย พม. ตําบลคลองใหญ  อําเภอคลองใหญ  จังหวัดตราด 

     9. เครือขาย พม. ตําบลทุงนนทรี  อําเภอเขาสมงิ  จังหวัดตราด  

     10. เครือขาย พม. ตําบลแหลมกลัด  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด   
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    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

                        องคความรูที่จําเปน 

ดานการจัดสวัสดิการสังคม 

 

 องคความรูที่จําเปนดานการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเปนพื้นความรู

ดานฐานคิด โดยสังเขป โดยมีลําดับการนําเสนอ ดังนี้ 

 1. แนวคดิการพฒันาสังคม 

 2. แนวคดิการจดัสวัสดกิารสังคม 

 3. แนวคดิการจดัสวัสดกิารสังคมแบบพหุลักษณ 

            4. แนวคดิการจัดสวัสดกิารสังคมตามพระราชบัญญัตสิงเสรมิการจัด

สวัสดกิารสังคม พ.ศ. 2546 

 

1.  แนวคดิการพัฒนาสังคม 

 แนวคิดการพัฒนาสังคมเปนแนวคิดที่มีรากฐานทางทฤษฎีมาอยาง

ยาวนานในระดับสากล สําหรับสังคมไทยไดมีการนําแนวคิดการพัฒนาสังคมมา

ใชอยางเปนระบบในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 2 จากนั้น

แนวคิดการพัฒนาสังคมก็ไดมีการนําไปปฏิบัติ มีการศึกษาวิจัย และมีการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนามาโดยตลอด ขณะเดียวกันการพัฒนาสังคมก็ไดถูกนิยามทั้ง

เปาหมายและความหมายอยูตลอดเวลาใหเกิดความหมายใหมที่สอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่

เกดิขึ้น  

แนวคิดการพัฒนาสังคม ตลอดจนแนวคิดวาดวยการพัฒนาตางๆ 

จัดเปนกลุมแนวคิดที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปสูสิ่งที่ดีขึ้น  หรือ

การเปลี่ยนแปลงตามเปาหมายที่กําหนดไวในอดีต การพัฒนาสังคมอาจ

หมายถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือการทําใหเศรษฐกิจมีความม่ันคง เขมแข็ง 

สรางรายไดใหกับประเทศ และเช่ือวาความม่ันคงทางเศรษฐกิจจะนําไปสูความ
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ม่ันคงในดานอื่นๆ ของสังคมตอไป แตในปญหาเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา 

หัวใจของการพัฒนาสังคม ก็คือการพัฒนามนุษย และสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษย

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาประเทศ หรือความอยูดีมีสุขของคนในชาต ิ

ที่มคีวามหลากหลายมติิ ไมวาจะเปนมติสุิขภาพกายและจติ มิตคิุณธรรมและขดี

ความสามารถ มิตทิางเศรษฐกจิ มติทิางความม่ันคงและความปลอดภัย ฯลฯ  

เปาหมายของการพัฒนาสังคมมุงที่จะให เกิดการปรับปรุงและ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน โดยใหประชาชนมีโอกาสเขามา

มีสวนรวมในการตัดสินใจ ตระหนักในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคน เนน

ความยุติธรรมในสังคมและสรางสมานฉันท ไววางใจกัน ตลอดจนมุงสงเสริมการ

กระจายรายไดอยางเทาเทียมกัน การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนมีโอกาส

เขาถงึทรัพยากรตางๆอยางทั่วถงึ เทาเทยีมตามสทิธทิี่พงึไดรับ   

โดยสรุปแลว การพัฒนาสังคม หมายถึง การกระทําเพ่ือมุงปรับปรุง

สงเสรมิใหคนทีอ่ยูรวมกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในดานวัตถุและ

จิตใจ  อันจะทําใหการดํารงชีวิตอยูรวมกันนั้นมีความเจริญ รุงเรืองและสงบสุข  

แตการที่บุคคลจะดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขจะตองอาศัยปจจัยหลายอยาง

ประกอบกัน และสิ่งที่จะทําใหบุคคลดํารงอยูไดก็คือการสงเสรมิและสนับสนุนจาก

รัฐในรูปของสวัสดกิารในดานตางๆ  

 แนวคิดในการพัฒนาสังคมในที่นี้ จะเปนการกลาวถึงแนวคิดการ

พัฒนาสังคมที่สําคัญโดยเปนแนวคดิที่เนนมติทิางสังคม กลาวคือ 

1.1แนวคดิการพัฒนาอยางย่ังยืน 

   แนวคดิการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการถกเถียงกัน

ในระดับสากลถึงเปาประสงค กระบวนการ และผลลัพธของการพัฒนาในอดีตที่

ผานมาที่มีเปาหมายดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนดานหลัก ทําให

กระบวนการพัฒนาตลอดจนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมใหเส่ือมสภาพลง และในทายที่สุดแนวคิดการพัฒนาเหลานั้น ไมวาจะ
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ม่ันคงในดานอื่นๆ ของสังคมตอไป แตในปญหาเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลววา 

หัวใจของการพัฒนาสังคม ก็คือการพัฒนามนุษย และสิ่งแวดลอมรอบตัวมนุษย

เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาประเทศ หรือความอยูดีมีสุขของคนในชาต ิ

ที่มคีวามหลากหลายมติิ ไมวาจะเปนมติสุิขภาพกายและจติ มิตคิุณธรรมและขดี

ความสามารถ มติทิางเศรษฐกจิ มติทิางความม่ันคงและความปลอดภัย ฯลฯ  

เปาหมายของการพัฒนาสังคมมุงที่จะให เกิดการปรับปรุงและ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน โดยใหประชาชนมีโอกาสเขามา

มีสวนรวมในการตัดสินใจ ตระหนักในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคน เนน

ความยุติธรรมในสังคมและสรางสมานฉันท ไววางใจกัน ตลอดจนมุงสงเสริมการ

กระจายรายไดอยางเทาเทียมกัน การเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนมีโอกาส

เขาถงึทรัพยากรตางๆอยางทั่วถงึ เทาเทยีมตามสทิธทิี่พงึไดรับ   

โดยสรุปแลว การพัฒนาสังคม หมายถึง การกระทําเพ่ือมุงปรับปรุง

สงเสรมิใหคนทีอ่ยูรวมกัน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งในดานวัตถุและ

จิตใจ  อันจะทําใหการดํารงชีวิตอยูรวมกันนั้นมีความเจริญ รุงเรืองและสงบสุข  

แตการที่บุคคลจะดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขจะตองอาศัยปจจัยหลายอยาง

ประกอบกัน และสิ่งที่จะทําใหบุคคลดํารงอยูไดก็คือการสงเสรมิและสนับสนุนจาก

รัฐในรูปของสวัสดกิารในดานตางๆ  

 แนวคิดในการพัฒนาสังคมในที่นี้ จะเปนการกลาวถึงแนวคิดการ

พัฒนาสังคมที่สําคัญโดยเปนแนวคดิที่เนนมติทิางสังคม กลาวคือ 

1.1แนวคดิการพัฒนาอยางย่ังยืน 

   แนวคดิการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการถกเถียงกัน

ในระดับสากลถึงเปาประสงค กระบวนการ และผลลัพธของการพัฒนาในอดีตที่

ผานมาที่มีเปาหมายดานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนดานหลัก ทําให

กระบวนการพัฒนาตลอดจนผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมใหเส่ือมสภาพลง และในทายที่สุดแนวคิดการพัฒนาเหลานั้น ไมวาจะ
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เปนการมุงเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสรางและการกระจายรายได

ก ลั บ ไ ม ส า ม า ร ถ แ ก ป ญ ห า ค ว า ม ย า ก จ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด ใ นป ค .ศ .1992

คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา ไดมีการเรียกรองให

ประเทศสมาชิกใชยุทธศาสตรการพัฒนาที่สงเสริมความยั่งยืนและไมเปน

อันตรายตอสิ่งแวดลอม 

   ภายหลังจากการประชุมดังกลาวทําใหเกดิขอสรุปที่วา “ประเทศตางๆ 

ควรใชการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนแนวทางการพัฒนาประเทศ” ทั้งนี้เพ่ือใหการ

พัฒนาที่เกิดขึ้นเปนการพัฒนาที่สนองตอบตอความตองการในปจจุบัน โดยไม

ไปขัดขวางการบรรลุความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต  

   ในสวนของสังคมไทย พระธรรมปฎกไดกลาวถึงแนวคิดการพัฒนา

อยางยั่ง ยืนที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทยไวอยางนาฟง โดยมุงเนนที่

สาระสําคัญ 4 ประการคือ  

   1) มนุษย  เปนทรัพยากรที่มีคุณภาพโดยมีสุขภาพดี ขยันอดทน

รับผิดชอบ มีความรู ความสามารถ มีทักษะ พรอมเปนกําลังในระบบเศรษฐกิจ

และสังคม 

  2) สังคม ดําเนินการพัฒนาโดยสรางบรรยากาศแหงการไม

เบยีดเบยีนกัน บรรยากาศแหงการชวย-เหลือเกือ้กูล พทิักษและปกปองบุคคลที่

มกีําลังนอยและดอยโอกาสใหรอดพนจากการถูกเบยีดเบียน รวมทั้งมีมาตรการ

พทิักษปองกันไมใหคนเบยีดเบยีนทําลายธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

   3) ธรรมชาติ  จะตองทําใหสังคมตระหนักวามนุษยไมไดแยกตัว

จากธรรมชาติ แตเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ โดยอยูรวมกับธรรมชาติโดยสันติ 

ไมทํารายเอาเปรยีบธรรมชาต ิหรือมุงนําธรรมชาตมิารับใชตนจนเกนิขอบเขต 

   4)  เทคโนโลยี ควรผลติและใชเทคโนโลยเีพ่ือแกปญหาและอนุรักษ

ธรรมชาติ เชน เทคโนโลยีเพื่อกําจัดน้ําเสีย ขยะ เปนตน และควรใชเทคโนโลยี

อยางรูเทาทันและปญญา ไมใชดวยตัณหาที่หลงใหลในสิ่งที่เปนคุณคาเทยีม 
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อยางย่ังยืนที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทยไวอยางนาฟง โดยมุงเนนที่
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   จะเห็นไดวา แนวคิดการพัฒนาแบบย่ังยืนของพระธรรมปฎกนั้น 

ทานใชหลักคิดของศาสนาพุทธเปนแกนกลางในการวิเคราะหและนําเสนอแนว

ทางการพัฒนา โดยเนนการพัฒนามนุษยทั้งรางกาย จิตใจ และปญญา รวมทั้ง

การสรางระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสรางสมดุลระหวางมนุษย สังคม 

ธรรมชาต ิและเทคโนโลย ีอันเปนการมองแบบองครวมวาดวยการพัฒนา 

         1.2 แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง 

   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวไดทรงดําริไวตั้งแตป พ.ศ. 2517 แตเม่ือเกิดเหตุการณวิกฤตทาง

เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 พระองคทานไดพระราชทานเพ่ือเปนแนวทางในการ

ดําเนนิชวีติทัง้ในระดับปจเจกบุคคล และการพัฒนาสังคมในภาพรวม  

   ตลอดเวลาที่ผานมา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดกลายเปนแนวคิดที่

ถูกกลาวขานและอางใชอยางตอเนื่องโดยคณะรัฐบาลและผูนําประเทศ ที่

พยายามจะใหประชาชนดําเนินชีวิตดวยความพอเพียงหรือพอ ประมาณ ซึ่งอยู

บนทางสายกลางระหวางความฟุมเฟอยกับความกระเบียดกระเสียร  โดยยึด

คานิยมทางพุทธธรรมหรือจริยธรรมของศาสนาเปนเหตุผลในการดําเนินชีวิต 

ไดแก การไมโลภ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น และซื่อสัตยสุจริต ในการผลิตนั้นเนน

การผลิตเพื่อบริโภค โดยหนวยการผลิตพึ่งตนเองได ภายใตความคิดที่วาดวย

ความพอมี พอกิน และพอใช สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก คน

ไทยสวนใหญมีการศึกษาและรูจักเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต เปนคนดี มีคุณธรรม

และซื่อสัตยสุจริต อยูในสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถรักษาภูมิ

ปญญาทองถิ่นควบคูไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ดํารงไวซึ่ง

คุณธรรมและคุณคาของสังคมไทยที่มีความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน อัน

จะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุลมีคุณภาพ และยั่งยืน”  

   จะเห็นไดวา แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีเปาหมายที่มุงให

ประชาชนสามารถพึ่งตนเองไดกอนเปนลําดับแรก โดยยึดหลักธรรมทางศาสนา
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เรื่องการไมเอาความโลภเปนที่ตั้ง รูจักประมาณตนอยางมีเหตุมีผล และเอื้อ

อาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งเม่ือหนวยยอยในสังคมมีความเขมแข็งก็จะสงผลตอหนวย

ที่ใหญขึ้นตั้งแต ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ใหมีความเขมแข็งดวย

เชนกัน 

1.3 แนวคดิวัฒนธรรมชุมชนและภูมปิญญาทองถิ่น 

   แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลทางความคิดตอ

นักพัฒนาชุมชนภาคเอกชนเปนจํานวนมากในชวงระยะเวลากวา 20 ปที่ผานมา 

แนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมีเปาประสงคใหชาวบานพึ่งตนเอง และมี

กระบวนการพัฒนา 6 ประเด็น ดังนี้ 

   1)  การพัฒนาจะตองดําเนินการเปนกลุม  ซึ่งการรวมกลุมเปน

กิจกรรมที่ ชาวบานได ดํา เนินการมาอยางยาวนาน   ดังนั้นชาวบานมี

ประสบการณของการรวมกลุมเปนอยางดี การรวม กลุมนี้อาจเปนการรวมกลุม

เพ่ือทํากจิกรรมดานการผลติ ดานสังคมและวัฒนธรรม 

   2)  การสรางจิตสํานึกชวยเหลือซึ่งกันและกัน  การรวมกลุมตอง

เปนไปอยางสมัครใจไมมีการบังคับ ในประวัติศาสตรมีหลักฐานชัดเจนวา

ชาวบานมีจิตสํานึกเชนนี้ดํารงอยู จึงควรมีการรื้อฟนจิตสํานึกนี้ โดยใหชาวบาน

รวมกันศึกษาประวัติศาสตรรากเหงาของตนเอง ซึ่งจะชวยใหจิตสํานึกของ

ชาวบานมีความกระจางชัดยิ่งขึ้น ในการสรางจิตสํานึกนั้นควรกระทําอยางเปน

ขบวนโดยรวมเอาชาวบานทุกกลุม ทุกฐานะเขามามีสวนรวมในการรื้อฟนและ

สรางเอกลักษณของชุมชนขึ้นมา ซึ่งจะทําใหชาวบานเกิดความภาคภูมิใจและมี

พลังในการผลักดันการพัฒนา 

   3) การตอกย้าํจติสํานกึที่สรางขึ้นมาใหดํารงอยูและขยายออกไปทั่ว

ทั้งหมูบาน โดยเฉพาะในคนรุนหนุมรุนสาวซึ่งไมทราบประวัติและรากเหงาที่

แทจรงิของตนเอง และหากบุคคลเหลานนี้ทราบและสํานึกแลว พวกเขาก็จะเกิด
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เรื่องการไมเอาความโลภเปนที่ตั้ง รูจักประมาณตนอยางมีเหตุมีผล และเอื้อ

อาทรซึ่งกันและกัน ซึ่งเม่ือหนวยยอยในสังคมมีความเขมแข็งก็จะสงผลตอหนวย

ที่ใหญขึ้นตั้งแต ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ ใหมีความเขมแข็งดวย

เชนกัน 

1.3 แนวคดิวัฒนธรรมชุมชนและภูมปิญญาทองถิ่น 

   แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลทางความคิดตอ

นักพัฒนาชุมชนภาคเอกชนเปนจํานวนมากในชวงระยะเวลากวา 20 ปที่ผานมา 

แนวคิดการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนมีเปาประสงคใหชาวบานพึ่งตนเอง และมี

กระบวนการพัฒนา 6 ประเด็น ดังนี้ 

   1)  การพัฒนาจะตองดําเนินการเปนกลุม  ซึ่งการรวมกลุมเปน

กิจกรรมที่ ชาวบานได ดํา เนินการมาอยางยาวนาน   ดังนั้นชาวบานมี

ประสบการณของการรวมกลุมเปนอยางดี การรวม กลุมนี้อาจเปนการรวมกลุม

เพ่ือทํากจิกรรมดานการผลติ ดานสังคมและวัฒนธรรม 

   2)  การสรางจิตสํานึกชวยเหลือซึ่งกันและกัน  การรวมกลุมตอง

เปนไปอยางสมัครใจไมมีการบังคับ ในประวัติศาสตรมีหลักฐานชัดเจนวา

ชาวบานมีจิตสํานึกเชนนี้ดํารงอยู จึงควรมีการรื้อฟนจิตสํานึกนี้ โดยใหชาวบาน

รวมกันศึกษาประวัติศาสตรรากเหงาของตนเอง ซึ่งจะชวยใหจิตสํานึกของ

ชาวบานมีความกระจางชัดยิ่งขึ้น ในการสรางจิตสํานึกนั้นควรกระทําอยางเปน

ขบวนโดยรวมเอาชาวบานทุกกลุม ทุกฐานะเขามามีสวนรวมในการรื้อฟนและ

สรางเอกลักษณของชุมชนขึ้นมา ซึ่งจะทําใหชาวบานเกิดความภาคภูมิใจและมี

พลังในการผลักดันการพัฒนา 

   3) การตอกย้ําจติสํานกึที่สรางขึ้นมาใหดํารงอยูและขยายออกไปทั่ว

ทั้งหมูบาน โดยเฉพาะในคนรุนหนุมรุนสาวซึ่งไมทราบประวัติและรากเหงาที่

แทจรงิของตนเอง และหากบุคคลเหลานนี้ทราบและสํานึกแลว พวกเขาก็จะเกิด
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ความผูกพันอยูกับหมูบาน รักหมูบานและเปนพลังสําคัญในการพัฒนาหมูบาน

ตอไป 

   4) การรวมตัวในรูปสหพันธ หรือในลักษณะเครือขาย เพื่อชวยเหลือ

ซึ่งกันและกันระหวางหมูบาน และเปนการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานของ

แตละองคกรใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 

   5) การประสานวัฒนธรรม โดยมีการรวมกันประสานทางวัฒนธรรม

ระหวางชนชั้นกลางในเมือง และชาวบาน วัฒนธรรมที่ดีของชาวบาน เชน การ

แบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมถะ หรือ อหิงสา ถือวาเปนรากฐานของ

สังคมไทย ซึ่งมีลดนอยลงในสังคมเมือง ขณะที่วัฒนธรรมที่ดีของชนชั้นกลาง 

เชน การแสวงหาติดตามขอมูลขาวสาร หากมีการแลกเปลี่ยนและปรับใชซึ่งกัน

และกันก็จะเปนการเสรมิพลังในการพัฒนาตอไป 

   6) การสรางความสัมพันธที่เหมาะสมระหวางชุมชนกับสิ่งแวดลอม 

โดยชุมชนอาศัยวัฒนธรรมและภูมิปญญาดั้งเดิมในการอนุรักษและอยูรวมกับ

สิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหชุมชนมคีุณภาพชวีติที่ดอียางตอเนื่อง 

   จากรากฐานแนวคิดของวัฒนธรรมชุมชนทําใหนักพัฒนาสังคมในยุค

ตอมาไดหันมาสนใจและพัฒนาแนวคิดภูมิปญญาชาวบานอยางเปนรูปธรรม

ตอเนื่อง พัฒนาการทางความคิดที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องจากแนวคิดภูมิปญญา

ทองถิ่นทําใหสังคมไทยหันมาใหความสําคัญกับบทบาทของชุมชนทองถิ่น ภูมิ

ปญญาความรูของทองถิ่น ลักษณะความตองการเฉพาะของทองถิ่นมี

เอกลักษณและความแตกตางกัน อันเปนผลใหทิศทางการพัฒนาตองคํานึงถึง

ความหลากหลายและสําคัญเหลานั้น 

1.4 แนวคดิทุนทางสังคม  

   การใหความสําคัญกับการศึกษาชุมชนทองถิ่นทําใหเกิดการพัฒนา

ความรูทางวิชาการใหมๆ เพิ่มมากขึ้น และมีการคนหาสิ่งที่เรียกวา “ตนทุนการ

พัฒนา” เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน  
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    จากความกาวหนาทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการศึกษาดานทุนทาง

สังคม ทําใหมีการผนวกนําความคิดดังกลาวมาใชในการพัฒนา กลาวคือ ทุน

ทางสังคมไดกลายเปนตนทุนสําคัญในการพัฒนาสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได 

และถือวาองคประกอบของทุนทางสังคมเปนตนทุนที่การพัฒนาสังคม

จําเปนตองมีเชน ความไววางใจ การทํางานเปนเครือขาย ความรวมมือในการ

ดําเนนิงาน การแบงปน เปนตน ทุนทางสังคมเหลานี้ไดกลายตนทุนเง่ือนไขสําคัญ

ที่งานพัฒนาดานตางๆ จําเปนตอง “มี” เปนบรรทัดฐานในเชิงปฏิบัติ  และเปน

ปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนา 
 

2. แนวคดิการจัดสวัสดกิารสังคม 

  2.1 แนวคิดการจัดสวัสดิการแบบเก็บตกหรือแบบเติมเต็ม 

(Residual Model)  

            แนวคิดนี้เสนอวา สวัสดิการสังคมที่จัดโดยรัฐควรมีบทบาทเม่ือบุคคล 

ครอบครัว ตลาด และระบบการจัดสวัสดิการอยางไมเปนทางการไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของ บุคคลได และควรจัดสวัสดิการใหอยางมีเง่ือนไข 

ทัง้นี้เนื่องจากเช่ือวา การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐจะเปนเหตุใหประชาชนเกียจ

คราน และขาดความรับผิดชอบ ซึ่งแนวคิดนี้ไดแพรขยายไมเพียงเฉพาะใน

สหรัฐอเมรกิาเทานัน้ ยุโรป และประเทศอื่นๆ ก็นําไปใชเชนกัน 

  2.2 แนวคดิการจัดสวัสดกิารแบบเชิงสถาบนั หรอืสวัสดกิารโดย

รัฐ (Institutional Model) 

           สวัสดิการแบบเชิงสถาบัน หรือสวัสดิการโดยรัฐ(Institutionalism) เสนอ

แนวคิดที่แตกตางจากแนวคิด สวัสดิการแบบเก็บตกหรือแบบเติมเต็ม (Residual 

Model)  กลาวคือ สวัสดิการแบบเชิงสถาบัน เช่ือวา “รัฐ”  ถือเปนตัวแทนของ

ประชาชน และเปนที่หลอมรวมความคิด ความปรารถนาของประชาชนในอันที่

จะดูแลกันและกัน กอปรกับกระแสเรื่อง “สิทธิทางสังคม ” ที่เห็นวา ประชาชน
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    จากความกาวหนาทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการศึกษาดานทุนทาง

สังคม ทําใหมีการผนวกนําความคิดดังกลาวมาใชในการพัฒนา กลาวคือ ทุน

ทางสังคมไดกลายเปนตนทุนสําคัญในการพัฒนาสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได 

และถือวาองคประกอบของทุนทางสังคมเปนตนทุนที่การพัฒนาสังคม

จําเปนตองมีเชน ความไววางใจ การทํางานเปนเครือขาย ความรวมมือในการ

ดําเนนิงาน การแบงปน เปนตน ทุนทางสังคมเหลานี้ไดกลายตนทุนเง่ือนไขสําคัญ

ที่งานพัฒนาดานตางๆ จําเปนตอง “มี” เปนบรรทัดฐานในเชิงปฏิบัติ  และเปน

ปจจัยแหงความสําเร็จของการพัฒนา 
 

2. แนวคดิการจัดสวัสดกิารสังคม 

  2.1 แนวคิดการจัดสวัสดิการแบบเก็บตกหรือแบบเติมเต็ม 

(Residual Model)  

            แนวคิดนี้เสนอวา สวัสดิการสังคมที่จัดโดยรัฐควรมีบทบาทเม่ือบุคคล 

ครอบครัว ตลาด และระบบการจัดสวัสดิการอยางไมเปนทางการไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของ บุคคลได และควรจัดสวัสดิการใหอยางมีเง่ือนไข 

ทัง้นี้เนื่องจากเช่ือวา การจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐจะเปนเหตุใหประชาชนเกียจ

คราน และขาดความรับผิดชอบ ซึ่งแนวคิดนี้ไดแพรขยายไมเพียงเฉพาะใน

สหรัฐอเมรกิาเทานัน้ ยุโรป และประเทศอื่นๆ ก็นําไปใชเชนกัน 

  2.2 แนวคดิการจัดสวัสดกิารแบบเชิงสถาบนั หรอืสวัสดกิารโดย

รัฐ (Institutional Model) 

           สวัสดิการแบบเชิงสถาบัน หรือสวัสดิการโดยรัฐ(Institutionalism) เสนอ

แนวคิดที่แตกตางจากแนวคิด สวัสดิการแบบเก็บตกหรือแบบเติมเต็ม (Residual 

Model)  กลาวคือ สวัสดิการแบบเชิงสถาบัน เช่ือวา “รัฐ”  ถือเปนตัวแทนของ

ประชาชน และเปนที่หลอมรวมความคิด ความปรารถนาของประชาชนในอันที่

จะดูแลกันและกัน กอปรกับกระแสเรื่อง “สิทธิทางสังคม ” ที่เห็นวา ประชาชน
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ทุกคน ไมวาจะยากดีมีจน เจ็บปวย ดอยการศึกษา หรือไรที่อยูลวนมีสิทธิที่จะ

ไดรับการดูแลจากรัฐ  

ดวยเหตุนี้ “รัฐ” จงึเปนกลไกสาธารณะ เดียว ที่จะสามารถตอบสนอง

ความตองการ และรักษาสิทธิของประชาชนทุกภาคสวน และเปนกลไกปฏิบัติที่

จะสามารถบัญญัติกฎหมาย และบังคับใชกฎหมายใหคุมครอง และรักษาสิทธิ

ของประชาชนเพ่ือใหสังคมมีความเทาเทยีมและเปนปกแผน  

อยางไรก็ตาม แนวคิดวาดวยการจัดสวัสดิการโดยรัฐไดถูก

วิพากษวิจารณวาการจัดสวัสดิการ โดยรัฐอยางกวางขวางอาจมีผลตอการ

พัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน เศรษฐกิจ เนื่องจากผูที่ไดรับความ

ชวยเหลือจากรัฐอาจขาดความกระตือรือรนในการทํางาน และรอคอยรับความ

ชวยเหลือจากรัฐเพยีงอยางเดยีว 

 

3. แนวคดิการจัดสวัสดกิารสังคมแบบพหุลักษณ  

 การจัดสวัสดกิารสังคมแบบพหุลักษณ เปนแนวคิดที่นักวิชาการเช่ือวา

จะมาแทนที่การจัดสวัสดิการโดยรัฐแบบสถาบัน โดยแนวคิดดังกลาวมี

คุณสมบัต ิหรือแนวคดิที่เกี่ยวของสรุปไดดังนี้ 

   ใหความสําคัญกับการทําหนาที่และแสดงความรับผิดชอบของ

บุคคล และครอบครัวในการดูแลเรื่องสวัสดิการของตน และยังเนนที่การ

สนับสนุนใหหนวยงานอื่นนอกเหนือจากภาครัฐ รวมถึงสถาบันศาสนาเขามามี

บทบาทในการจัดสวัสดกิารสังคมดวย  

  มุงหมายใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

สังคมดวย พรอมกบัการควบคุมงบประมาณในการใชจายทางสังคม 

  มุงทําใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคมยิ่งขึ้น 

ในขณะที่รัฐเองก็จะมีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดการสรางงาน และระเบียบ

ทางสังคมเพ่ือการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ในการจัดสวัสดิการที่มี

ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น  
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 แนวคิด Pluralism มิไดปฏิเสธแนวคิดการจัดสวัสดิการ 2 แบบที่

กลาวขางตน แตพยายามหาจุดสมดุลระหวางทั้งสองแนวคิดนี้ เพราะเช่ือวา 

ในขณะที่รัฐสวนใหญจัดสวัสดิการสังคมแบบสถาบัน  กลุมสังคมตางๆ 

ครอบครัว ตลาด กลุมอาสาสมัคร และแหลงใหสวัสดิการอยางไมเปนทางการ

อื่น ๆ ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในการดูแลสมาชิกของตน เพียงแตไมไดรับการ

หยบิยกขึ้นมากลาวอางมากนัก โดยเฉพาะในกลุมการจัดสวัสดิการแบบสถาบัน

ที่มคีวามเช่ือวาทายที่สุดแลวรัฐจะเขามาดูแลบุคคลแทนครอบครัว และสถาบัน

ทางสังคมอื่น ๆ เอง   

 อยางไรก็ดี แมการจัดสวัสดิการแบบพหุลักษณจะเปนที่ยอมรับ หาก

ยังไมสามารถนํามาปฏิบัติไดเนื่องจากยังมีการถกเถียงเพ่ือหาความชัดเจนของ

การจัดสวัสดิการแบบพหุลักษณ เพราะขณะนี้มีรูปแบบของการจัดการ

สวัสดิการแบบพหุลักษณที่เปนสิ่งที่ไมมีความเปนรูปแบบที่ตายตัว ยึดถือเอาสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งเปนเกณฑมาตรฐานกําหนด หากแตมุงเนนที่ความหลากหลาย

มากกวาหาความเปนเอกภาพเชิงเดี่ยว ทั้งนี้เปนเพราะเรื่องราวชีวิตทางสังคม

เปนสิ่งที่มคีวามหลากหลาย สลับซับซอนและเช่ือมโยงกับสิ่งตางๆ ที่สัมพันธกัน

ประกอบกับเง่ือนไขบริบททางสังคมที่แวดลอมลวนมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางออมที่ทําใหมกีารเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นอยางเปนพลวัต 
 

4. แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด

สวัสดกิารสังคม พ.ศ.2546 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ไดให

นิยาม “สวัสดิการสังคม”  วาหมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่ง

เกี่ยวกับการปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนาและการสงเสริมความม่ันคง

ทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเปนขัน้พืน้ฐานของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสม เปนธรรม อีกทั้งใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางาน และ
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 แนวคิด Pluralism มิไดปฏิเสธแนวคิดการจัดสวัสดิการ 2 แบบที่

กลาวขางตน แตพยายามหาจุดสมดุลระหวางทั้งสองแนวคิดนี้ เพราะเช่ือวา 

ในขณะที่รัฐสวนใหญจัดสวัสดิการสังคมแบบสถาบัน  กลุมสังคมตางๆ 

ครอบครัว ตลาด กลุมอาสาสมัคร และแหลงใหสวัสดิการอยางไมเปนทางการ

อื่น ๆ ก็ยังคงมีบทบาทสําคัญในการดูแลสมาชิกของตน เพียงแตไมไดรับการ

หยบิยกขึ้นมากลาวอางมากนัก โดยเฉพาะในกลุมการจัดสวัสดิการแบบสถาบัน

ที่มีความเช่ือวาทายที่สุดแลวรัฐจะเขามาดูแลบุคคลแทนครอบครัว และสถาบัน

ทางสังคมอื่น ๆ เอง   

 อยางไรก็ดี แมการจัดสวัสดิการแบบพหุลักษณจะเปนที่ยอมรับ หาก

ยังไมสามารถนํามาปฏิบัติไดเนื่องจากยังมีการถกเถียงเพ่ือหาความชัดเจนของ

การจัดสวัสดิการแบบพหุลักษณ เพราะขณะนี้มีรูปแบบของการจัดการ

สวัสดิการแบบพหุลักษณที่เปนสิ่งที่ไมมีความเปนรูปแบบที่ตายตัว ยึดถือเอาสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งเปนเกณฑมาตรฐานกําหนด หากแตมุงเนนที่ความหลากหลาย

มากกวาหาความเปนเอกภาพเชิงเดี่ยว ทั้งนี้เปนเพราะเรื่องราวชีวิตทางสังคม

เปนสิ่งที่มีความหลากหลาย สลับซับซอนและเช่ือมโยงกับสิ่งตางๆ ที่สัมพันธกัน

ประกอบกับเง่ือนไขบริบททางสังคมที่แวดลอมลวนมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ

ทางออมที่ทําใหมกีารเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นอยางเปนพลวัต 
 

4. แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด

สวัสดกิารสังคม พ.ศ.2546 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 ไดให

นิยาม “สวัสดิการสังคม”  วาหมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่ง

เกี่ยวกับการปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนาและการสงเสริมความม่ันคง

ทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจําเปนขัน้พืน้ฐานของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสม เปนธรรม อีกทั้งใหเปนไปตาม

มาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางาน และ
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การมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมทั่วไป โดย

คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับและการมีสวน

รวมในการจัดสวัสดกิารสังคมทุกระดับ 

 “สวัสดิการสังคม” เปนการสงเสริมใหประชาชนมีความสุขบน

พื้นฐานความเปนอยูที่ม่ันคงอยางมีเสถียรภาพ มีองคประกอบ 3 ประการ คือ 

สวัสดิการทางกาย (สุขภาพอนามัย), สวัสดิภาพทางจิตใจ(สุขภาพจิต) และสวัสดิ

ภาพทางวัตถุ(ทรัพยสมบัติหรือความรุงเรือง) (สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย, 2549) 

 โดยการจัดสวัสดกิารสังคมตองใหเกดิการครอบคลุมกับประชาชนทุกคน

ในประเทศ ทั้งกับระดับบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอยูในสภาวะยากลําบากหรือที่

จําตองไดรับความชวยเหลือ เชน เด็ก เยาวชน คนชรา  ผูยากไร ผูพิการ หรือ

ทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมบุคคลอื่นตามที่

คณะกรรมการกําหนด (พระราชบัญญัตสิงเสรมิการจัดสวัสดกิารสังคม, 2546) 

4.1 ขอบเขต: การจัดสวัสดกิารสังคม 7 ดาน   

 พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 มาตรา 

5(1)  ไดกําหนดขอบเขตของงานสวัสดิการสังคม  ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา

งานสวัสดิการสังคมฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2545) ซึ่งกลาวถึงงานสวัสดิการสังคม

เกี่ยวของกับการพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชนในสังคมใหมีความ

เปนอยูที่ดีในดานตาง ๆ  โดยความมุงหมายของการจัดสวัสดิการสังคมจึงมิใช

เพียงใหการ “สงเคราะห” ทวามุงที่การสราง “คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเอง

ได”  ดังนัน้การใหความหมายของสวัสดกิารสังคมจงึครอบคลุม 7 มติ ิคือ  

 1) สวัสดิการดานการศึกษา หมายถึง ประชาชนพึงไดรับบริการที่

สงเสรมิและพัฒนาตนเองใหมคีวามรู ทักษะ ตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่

ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อนําไปสูการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
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ตอไป และแมวาประชาชนจะมีขอบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 

อารมณ และสังคม หรือดอยโอกาสทางการศึกษา ก็จะไดรับบริการการศึกษา

พิเศษและจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนที่มขีอจํากัดเหลานัน้ ทัง้นี้ประชาชนทุกคนตองไดรับการศกึษาในระดับ

อยางนอยที่สุด คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ความพิการ ความบกพรองดาน

รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม ผูยากจนและผูดอย โอกาส ชน

กลุมนอย คนตางวัฒนธรรม ตางศาสนา ตางความเช่ือ ตางความสนใจทาง

การเมือง ตางแบบแผนการดําเนินชีวิต ผูอยูในภูมิภาคทองถิ่นหางไกล เปน

ผูดอยโอกาส หรือแมแตเพศ วัย ผิวพรรณ ตองไมเปนเหตุใหประชาชนผูใดขาด

โอกาสทางการศกึษา หรือไดรับบรกิารทางการ ศึกษานอยกวาหรือดอยกวา ไม

เปนธรรมหรือไมเทาเทยีมกับประชาชนโดยทั่วไป 

 2) สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย หมายถึง ประชาชนพึงไดรับการ

ปองกันโรคภัยไขเจ็บ การรักษา พยาบาล การสงเสรมิและพัฒนาสุขภาพรางกาย 

จิตใจ อารมณ และสังคม อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยประชาชนไมวา เพศ

ใด อายุวัยใด เช้ือชาติใด ศาสนาใด อยูในภูมิภาคใด หรืออยูในวัฒนธรรมใด มี

ความสนใจในทางการเมือง มีแบบแผนการดํารงชีวิตเชนใด หรือมีสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ สังคมในระดับชั้นใดก็ตาม พึงไดรับบริการสวัสดิการ สังคม ดาน

สุขภาพอนามัยที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง เสมอภาค เปนธรรม สอดคลองกับ

ความตองการและสถานการณปญหาของบุคคลกลุมบุคคล และประชาชน 

 3) สวัสดิการดานที่อยูอาศัย หมายถึง การที่ประชาชนมีที่อยู

อาศัยตามควรแกอัตภาพ ชวยเสริม สรางคุณภาพชีวิตที่ดีในทํานองเดียวกัน 

ประชาชนทุกคนควรจะไดมีที่อยูอาศัยตามแตกําลังความสามารถของบุคคลที่

จะไดมา อยางนอยที่สุดที่อยูอาศัยตองใหความปลอดภัย ความม่ันคง อยูใน
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ตอไป และแมวาประชาชนจะมีขอบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 

อารมณ และสังคม หรือดอยโอกาสทางการศึกษา ก็จะไดรับบริการการศึกษา

พิเศษและจัดรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชนที่มขีอจํากัดเหลานัน้ ทัง้นี้ประชาชนทุกคนตองไดรับการศกึษาในระดับ

อยางนอยที่สุด คือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ความพิการ ความบกพรองดาน

รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม ผูยากจนและผูดอย โอกาส ชน

กลุมนอย คนตางวัฒนธรรม ตางศาสนา ตางความเช่ือ ตางความสนใจทาง

การเมือง ตางแบบแผนการดําเนินชีวิต ผูอยูในภูมิภาคทองถิ่นหางไกล เปน

ผูดอยโอกาส หรือแมแตเพศ วัย ผิวพรรณ ตองไมเปนเหตุใหประชาชนผูใดขาด

โอกาสทางการศกึษา หรือไดรับบรกิารทางการ ศึกษานอยกวาหรือดอยกวา ไม

เปนธรรมหรือไมเทาเทยีมกับประชาชนโดยทั่วไป 

 2) สวัสดิการดานสุขภาพอนามัย หมายถึง ประชาชนพึงไดรับการ

ปองกันโรคภัยไขเจ็บ การรักษา พยาบาล การสงเสรมิและพัฒนาสุขภาพรางกาย 

จิตใจ อารมณ และสังคม อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยประชาชนไมวา เพศ

ใด อายุวัยใด เช้ือชาติใด ศาสนาใด อยูในภูมิภาคใด หรืออยูในวัฒนธรรมใด มี

ความสนใจในทางการเมือง มีแบบแผนการดํารงชีวิตเชนใด หรือมีสถานภาพ

ทางเศรษฐกิจ สังคมในระดับชั้นใดก็ตาม พึงไดรับบริการสวัสดิการ สังคม ดาน

สุขภาพอนามัยที่ไดมาตรฐานอยางทั่วถึง เสมอภาค เปนธรรม สอดคลองกับ

ความตองการและสถานการณปญหาของบุคคลกลุมบุคคล และประชาชน 

 3) สวัสดิการดานที่อยูอาศัย หมายถึง การที่ประชาชนมีที่อยู

อาศัยตามควรแกอัตภาพ ชวยเสริม สรางคุณภาพชีวิตที่ดีในทํานองเดียวกัน 

ประชาชนทุกคนควรจะไดมีที่อยูอาศัยตามแตกําลังความสามารถของบุคคลที่

จะไดมา อยางนอยที่สุดที่อยูอาศัยตองใหความปลอดภัย ความม่ันคง อยูใน
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สิ่งแวดลอมที่ดี ไมมีสภาพเส่ือมโทรมแออัด แวดลอมมลพิษหรือเสี่ยงตอภัย

พบิัต ิเสี่ยงตอความเส่ือมเสยีทัง้ทางรางกาย จติใจ อารมณ และสังคม 

 4) การมีรายได หมายถึง ประชาชนมีงานทํา ที่ทําใหมีรายไดอยาง

นอยเพียงพอแกการดํารงชีพ งานที่ทํามีสวัสดิการที่ดีหรืออยางนอยตามที่

กฎหมายกําหนด งานที่ทําตองไมเสี่ยงตอการเจ็บปวย อุบัตเิหตุ และอุบติภัยตาง 

ๆ ไมเปนงานที่สรางความเส่ือมเสียแกศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมผิดศีลธรรมหรือ

ผิดกฎหมาย ประชาชนมคีวามภาคภูมใิจในงานที่ทาํ และมโีอกาสกาวหนาในการ

ทํางานนั้นๆ ประชาชนตองไดรับรายไดและสวัสดิการจากการทํางานอยางเสมอ

ภาค เทาเทียม และยุติธรรม ประชาชนสามารถรวมกลุมรวมตัวกันปกปอง

ผลประโยชนของตน ในรูปของสหภาพแรงงาน เม่ือมีการเลือกปฏิบัติ หรือ

ประชาชนทราบวาไมไดรับความยุติธรรมในเรื่องรายได สภาพการจางงาน และ

สวัสดิการแรงงาน ประชาชนตองไดรับความคุมครองจากหนวยงานหรือ

องคการที่มอีํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ กระบวนการและกลไกดานแรงงานสัมพันธ 

ตองสามารถรองรับปญหาและความตองการของประชาชนดานนี้ได 

 5) สวัสดิการดานนันทนาการ  หมายถึง ประชาชนมีกิจกรรม

นันทนาการเพ่ือการบันเทิง และการพักผอนหยอนใจอยางมีคุณภาพ โดย

กจิกรรมนันทนาการนัน้ ๆ ไมเปนการทาํใหเส่ือมเสยีศักดิ์ศรคีวามเปนมนษุย ไมผิด

ศีลธรรม และไมผิดกฎหมาย ไมเปนการเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ขมเหง หรือละเมิด

สทิธเิสรภีาพของประชาชนในกลุมอื่น ๆ 

 6) สวัสดิการดานกระบวนการยุติธรรม หมายถึง การที่ประชาชน

ไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม สามารถเขาถึง

บรกิารที่รัฐจัดให และไดรับความชวยเหลือทางดานกฎหมาย 
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 7) สวัสดิการดานการบริการสังคมทั่วไป หมายถึง การใหบริการ

แกประชาชนโดยเฉพาะผูยากจน ผูดอยโอกาส และกลุมเปาหมายพิเศษ เพ่ือชวย

สรางเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชวยพัฒนาชีวิตความเปนอยู ใหสามารถ

ดํารงชวีติอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ตามควรแกอัตภาพ 

 4.2 รูปแบบการจัดสวัสดกิารสังคม 

รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง การจัดสวัสดิการสังคมที่

เกิดขึ้นในความเปนจริงของสังคม ขึ้นอยูกับการใหความหมายโดยใชฐานคิดใน

ลักษณะหนึ่งในสังคมนั้น ๆ โดยทั่วไปที่ปรากฏมี ดังนี้  (กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2551)  

  1) สวัสดิการกระแสหลัก หมายถึง สวัสดิการโดยรัฐ เปนการจัด

สวัสดิการภาคบังคับของรัฐที่จัดใหกับประชาชน โดยคํานึงถึงความครอบคลุม 

ทั่วถึง เปนธรรม ครบถวนตามรูปแบบที่จัดให เชน การจัดบริการในรูปแบบของ

สถาบัน การจัดบริการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดบริการกระแส

หลักนี้สวนใหญเปนการจัดโดยผานกลไกระบบการเงินการคลัง ระบบภาษีของ

รัฐและโครงสรางการบรหิารงานขององคกรเปนหลัก  

  2) สวัสดิการกระแสรอง หมายถึง สวัสดิการทางเลือกที่เกิดขึ้น

จากศักยภาพ ความเขมแข็งของภาคชุมชน ภาคประชาชนและภาคพื้นถิ่น 

สวัสดิการในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นจากความสนใจ ความสมัครใจรวมกันของ

กลุมเปาหมายเปนรูปแบบที่ไมเปนทางการ การจัดระบบสวัสดิการจึงขึ้นอยูกับ

ขอตกลงรวมกัน ประกอบดวย 

   สวัสดิการทองถิ่น หมายถึง สวัสดิการโดยรัฐที่เกิดจากการ

กระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่น เปนรูปแบบการจัดสวัสดิการรวมระหวาง

รัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถิ่นโดยใชแผน โครงการ กจิกรรมดานสวัสดิการสังคม

ที่ตอบสนองกับความตองการของแตละทองถิน่ 
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 7) สวัสดิการดานการบริการสังคมทั่วไป หมายถึง การใหบริการ

แกประชาชนโดยเฉพาะผูยากจน ผูดอยโอกาส และกลุมเปาหมายพิเศษ เพ่ือชวย

สรางเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชวยพัฒนาชีวิตความเปนอยู ใหสามารถ

ดํารงชวีติอยูในสังคมไดอยางเปนสุข ตามควรแกอัตภาพ 

 4.2 รูปแบบการจัดสวัสดกิารสังคม 

รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม หมายถึง การจัดสวัสดิการสังคมที่

เกิดขึ้นในความเปนจริงของสังคม ขึ้นอยูกับการใหความหมายโดยใชฐานคิดใน

ลักษณะหนึ่งในสังคมนั้น ๆ โดยทั่วไปที่ปรากฏมี ดังนี้  (กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2551)  

  1) สวัสดิการกระแสหลัก หมายถึง สวัสดิการโดยรัฐ เปนการจัด

สวัสดิการภาคบังคับของรัฐที่จัดใหกับประชาชน โดยคํานึงถึงความครอบคลุม 

ทั่วถึง เปนธรรม ครบถวนตามรูปแบบที่จัดให เชน การจัดบริการในรูปแบบของ

สถาบัน การจัดบริการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดบริการกระแส

หลักนี้สวนใหญเปนการจัดโดยผานกลไกระบบการเงินการคลัง ระบบภาษีของ

รัฐและโครงสรางการบรหิารงานขององคกรเปนหลัก  

  2) สวัสดิการกระแสรอง หมายถึง สวัสดิการทางเลือกที่เกิดขึ้น

จากศักยภาพ ความเขมแข็งของภาคชุมชน ภาคประชาชนและภาคพื้นถิ่น 

สวัสดิการในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นจากความสนใจ ความสมัครใจรวมกันของ

กลุมเปาหมายเปนรูปแบบที่ไมเปนทางการ การจัดระบบสวัสดิการจึงขึ้นอยูกับ

ขอตกลงรวมกัน ประกอบดวย 

   สวัสดิการทองถิ่น หมายถึง สวัสดิการโดยรัฐที่เกิดจากการ

กระจายอํานาจจากสวนกลางสูทองถิ่น เปนรูปแบบการจัดสวัสดิการรวมระหวาง

รัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถิ่นโดยใชแผน โครงการ กจิกรรมดานสวัสดิการสังคม

ที่ตอบสนองกับความตองการของแตละทองถิน่ 
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   สวัสดกิารชุมชน หมายถึง การสรางหลักประกันเพ่ือความม่ันคง

ของคนในชุมชน หมายรวมถึง ทุกอยางที่จะทําใหคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

ทั้งในรูปแบบของสิ่งของ เงินทุน น้ําใจ การชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนเรื่องที่

เกี่ยวของกับวิถีชีวิตตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตาย เชน กองทุนสัจจะออมทรัพย 

กองทุนออมวนัละบาท เปนตน  

   สวัสดิการพื้นถิ่น หมายถึง การสรางหลักประกันผานชองทาง

ของวัฒนธรรมความเช่ือของคนในชุมชน สวัสดิการที่เกิดขึ้นจากฐานคิดดาน

ประเพณี ดานวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ดานภูมปิญญาชาวบาน ดานศาสนา ดานจิต

วญิญาณ ดานอื่นๆ เชน สลากภัต กองบุญขาว กองทุนซากาตในศาสนาอิสลาม 

เปนตน 

   สวัสดกิารพหุลักษณ หมายถึง รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่

มีบริการหลากหลายตามวิถีแหงวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือทางศาสนา 

คานิยมของคนเฉพาะกลุม ชุมชน กลุมชาติพันธุ เปนรูปแบบที่เปดโอกาสให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมตั้งแตประชาชน ชุมชน 

ทองถิ่น ธุรกจิเอกชนและรัฐเขามารวมจัดบรกิารสังคมใหตรงกับประเด็นปญหา 

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบสวัสดกิารดานอื่น ๆ ที่จะมีสวนชวยใหประชาชน

ไดรับสวัสดิการที่มีสวนชวยใหประชาชนไดมีทางเลือกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดวย ซึ่งไดแก 

        การประกันสังคม  พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม พ.ศ.2546  ไดกําหนดคําจํากัดความของคําหลัก ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด

สวัสดิการสังคมวา การประกันสังคม (Social insurance) หมายถึง  มาตรการ

หนึ่งในการจัดบริการสวัสดิการสังคม  เพื่อคุมครองปองกันประชาชนที่มีรายได

ประจํา  ไมใหไดรับความเดือดรอน  เม่ือตองสูญเสียรายไดทั้งหมดหรือบางสวน

หรือมีรายไดไมเพียงพอแกการเลี้ยงชีพ  เพื่อใหมีหลักประกันดานการดํารงชีวิต

และความเปนอยูที่ดขีึ้น 
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    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
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        การสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พระราชบัญญัติสงเสริม

การจัดสวัสดกิารสังคม พ.ศ. 2546  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  

ถือเปนกฎหมายที่สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในสวนของภาครัฐ และ

เอกชน  ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่น ไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ

สังคม  เพื่อประโยชนในการเสริมสรางความม่ันคงทางสังคมใหเปนไปอยางที่

ทั่วถงึเหมาะสมและเปนธรรม 

         องคกรสาธารณประโยชน คือ องคกรภาคเอกชนที่ไดรับรองให

ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม โดยที่พระราชบัญญัติสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม พ.ศ.2546  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   มี

จุดประสงคที่จะใหการรับรองและสงเสริมสนับสนุนดําเนินงานของมูลนิธิหรือ

สมาคมที่มีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมหรือองคกรภาคเอกชนที่มี

ผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ใหเขามามีสวนรวมและไดรับการ

สงเสรมิสนับสนุนตามกฎหมายในรูปองคกรสาธารณประโยชน 
 

  กลาวไดวา การจัดสวัสดิการสังคมมีความหลากหลายทั้งประเด็น

เนื้อหา วิธีการ และรูปแบบ รวมถึงมีผูเกี่ยวของจํานวนมาก  องคความรูที่

จําเปนดานการจัดสวัสดิการสังคมที่กลาวมาทั้งหมดขางตนนี้ เปนเพียง

สาระสําคัญโดย สังเขปสวนหนึ่ง เพื่อสรางความเขาใจเบือ้งตนแกผูเกี่ยวของ
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    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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        การสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พระราชบัญญัติสงเสริม

การจัดสวัสดกิารสังคม พ.ศ. 2546  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  

ถือเปนกฎหมายที่สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในสวนของภาครัฐ และ

เอกชน  ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่น ไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ

สังคม  เพื่อประโยชนในการเสริมสรางความม่ันคงทางสังคมใหเปนไปอยางที่

ทั่วถงึเหมาะสมและเปนธรรม 

         องคกรสาธารณประโยชน คือ องคกรภาคเอกชนที่ไดรับรองให

ดําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม โดยที่พระราชบัญญัติสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม พ.ศ.2546  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550   มี

จุดประสงคที่จะใหการรับรองและสงเสริมสนับสนุนดําเนินงานของมูลนิธิหรือ

สมาคมที่มีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมหรือองคกรภาคเอกชนที่มี

ผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ใหเขามามีสวนรวมและไดรับการ

สงเสรมิสนับสนุนตามกฎหมายในรูปองคกรสาธารณประโยชน 
 

  กลาวไดวา การจัดสวัสดิการสังคมมีความหลากหลายทั้งประเด็น

เนื้อหา วิธีการ และรูปแบบ รวมถึงมีผูเกี่ยวของจํานวนมาก  องคความรูที่

จําเปนดานการจัดสวัสดิการสังคมที่กลาวมาทั้งหมดขางตนนี้ เปนเพียง

สาระสําคัญโดย สังเขปสวนหนึ่ง เพื่อสรางความเขาใจเบือ้งตนแกผูเกี่ยวของ

 

 

 

 

  

                                       การจัดสวัสดิการ

ในพื้นทีก่ลุมเปาหมาย 

 

1 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.บานเซดิ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี

 
1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.บานเชิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  มีจุดเริ่มตน

และที่มาจากนโยบายรัฐสวนกลางและของกลุมองคกรประชาชน  กองทุน

สวัสดกิารฯ  ดําเนนิการมาเปนระยะเวลา  6 ป เม่ือ เริ่มตนจัดกองทุนสวัสดิการ

ฯ  มีจํานวนสมาชิก  85 คน  คิดเปนรอยละ 3.86 ของประชากรทั้งหมดใน

ชุมชน  ปจจุบันกองทุนสวัสดกิารฯ  มสีมาชิกจํานวน  360 คน คิดเปนรอยละ 8 

ของประชากรทั้งหมดในชุมชน  โดยเปาหมายของการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือ

แกไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมของชุมชน ทั้งทางดานการศึกษา ดานอาชีพ 

การทํางานและการมีรายได  ดานความม่ันคงทางสังคม  ดานบริการสังคม ดาน

อุบัตภิัย/ภัยทางธรรมชาติ และสุขภาพอนามัย  ใหเปนไปตามความตองการของ

กลุมเปาหมาย  เด็ก  สตร ี คนชรา/ผูสูงอายุ  ผูพกิารและผูดอยโอกาส  

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ไมมีสถานการณในพื้นที่ ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคล่ือนงานดาน

สวัสดกิารชุมชน 

 

3. การดาํเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  การบริหารจัดการในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการฯ ซึ่งมีโครงสราง

การบริหารกองทุน  โดยมีคณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งของตัวแทนแตละ

หมูบาน  มีการรางและพิจารณาขอกําหนดหรือระเบียบขอบังคับอันเปนมติของ
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    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
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ที่ประชุมคณะกรรมการของกองทุน  ในสวนการเบิกจายเพ่ือใหความชวยเหลือ 

เปนไปตามกฎระเบียบของชุมชน  สงเสริมการประชาสัมพันธโดยใชตัวแทนของ

แตละหมูบานในการบอกตอ และหอกระจายเสยีงของหมูบาน  ในสวนการขยาย

ผลวางแผนการใหสวัสดิการแกสมาชิกอยางครอบคลุมทุกดานและหลากหลาย

กลุมเปาหมาย  โดยมีการประชุมรวมกับหนวยงานตางๆ และมีการพัฒนา

ศักยภาพของคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน  ดวยการสงคณะกรรมการและ

สมาชกิเขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพโดยรวมกับพัฒนาองคกรชุมชน(พอช.) 

อบรมในเรื่องคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ  การระดมทุนสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการฯ ทําหลากหลายทาง เชน การออมจากสมาชิก  การสนับสนุนจาก

ภาครัฐและองคการบริหารสวนตําบล  มีการติดตามผลของกลุมกองทุน

สวัสดิการฯ  โดยทํารายงานสถานะของกองทุน  รายงานการใหสวัสดิการ 

รายงานการใชจายของกองทุน และมีการประชุมประจําป รวมทั้งรายงานการ

ประชุมตอสภาองคการบรหิารสวนตําบล 

 

4. ผลงานการจัดสวัสดิการชุมชน 

  กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานเซิดเปนการจัดสวัสดิการแก

ผูดอยโอกาส ตั้งแต เกิดจนเสียชีวิต  สรางความเปลี่ยนแปลงในดานคุณภาพ

ชีวิตของสมาชิกกองทุนหลังจากมีสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้น คือ เกิดการเอื้ออาทร

ตอกันในชุมชน  มีการเยี่ยมไขในกรณีที่เจ็บปวย และชวยเหลือผูที่เสียชีวิต เปน

องคความรูใหมที่เกิดขึ้น อันเปนผลมาจากการเรียนรูจากการจัดสวัสดิการฯ ที่

สามารถเปนตัวอยางการเรยีนรู คือ รูปแบบการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

อยางแทจริง  ทําใหมีการดูงานจากเจาหนาที่พัฒนาสังคมระดับอําเภอและ

จังหวัด  บุคลากร/คณะกรรมการสวัสดิการชุมชนไดรับเชิญไปเปนวิทยากรเรื่อง

การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการสังคมที่เกิดใหม  จนนําไปสูการขับเคล่ือนสู

นโยบายสาธารณะในทองถิ่น  โดยเช่ือมประสานงานกับองคการบริหารสวน

ตําบลและระบุไวในแผนพัฒนา  3 ป องคการบรหิารสวนตําบลบานเซดิ 
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ที่ประชุมคณะกรรมการของกองทุน  ในสวนการเบิกจายเพ่ือใหความชวยเหลือ 

เปนไปตามกฎระเบียบของชุมชน  สงเสริมการประชาสัมพันธโดยใชตัวแทนของ

แตละหมูบานในการบอกตอ และหอกระจายเสยีงของหมูบาน  ในสวนการขยาย

ผลวางแผนการใหสวัสดิการแกสมาชิกอยางครอบคลุมทุกดานและหลากหลาย

กลุมเปาหมาย  โดยมีการประชุมรวมกับหนวยงานตางๆ และมีการพัฒนา

ศักยภาพของคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน  ดวยการสงคณะกรรมการและ

สมาชกิเขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพโดยรวมกับพัฒนาองคกรชุมชน(พอช.) 

อบรมในเรื่องคอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ  การระดมทุนสนับสนุนกองทุน

สวัสดิการฯ ทําหลากหลายทาง เชน การออมจากสมาชิก  การสนับสนุนจาก

ภาครัฐและองคการบริหารสวนตําบล  มีการติดตามผลของกลุมกองทุน

สวัสดิการฯ  โดยทํารายงานสถานะของกองทุน  รายงานการใหสวัสดิการ 

รายงานการใชจายของกองทุน และมีการประชุมประจําป รวมทั้งรายงานการ

ประชุมตอสภาองคการบรหิารสวนตําบล 

 

4. ผลงานการจัดสวัสดิการชุมชน 

  กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานเซิดเปนการจัดสวัสดิการแก

ผูดอยโอกาส ตั้งแต เกิดจนเสียชีวิต  สรางความเปลี่ยนแปลงในดานคุณภาพ

ชีวิตของสมาชิกกองทุนหลังจากมีสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้น คือ เกิดการเอื้ออาทร

ตอกันในชุมชน  มีการเยี่ยมไขในกรณีที่เจ็บปวย และชวยเหลือผูที่เสียชีวิต เปน

องคความรูใหมที่เกิดขึ้น อันเปนผลมาจากการเรียนรูจากการจัดสวัสดิการฯ ที่

สามารถเปนตัวอยางการเรยีนรู คือ รูปแบบการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

อยางแทจริง  ทําใหมีการดูงานจากเจาหนาที่พัฒนาสังคมระดับอําเภอและ

จังหวัด  บุคลากร/คณะกรรมการสวัสดิการชุมชนไดรับเชิญไปเปนวิทยากรเรื่อง

การดําเนินงานกองทุนสวัสดิการสังคมที่เกิดใหม  จนนําไปสูการขับเคล่ือนสู

นโยบายสาธารณะในทองถิ่น  โดยเช่ือมประสานงานกับองคการบริหารสวน

ตําบลและระบุไวในแผนพัฒนา  3 ป องคการบรหิารสวนตําบลบานเซดิ 
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5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  มีการใหสวัสดิการในดานทุนการศึกษาแกเยาวชน  และสงเสริมให

เยาวชนมีระเบียบวินัยในการออม  และการทําบัญชีในรูปแบบบัญชีครัวเรือน

เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชนเห็นถงึการใหสวัสดกิารแกผูอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.หนองปลาไหล  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี ซึ่งมี

จุดเริ่มตนและที่มาจากนโยบายภาครัฐสวนกลาง  มีการดําเนินการมาแลว  19 

ป  เม่ือเริ่มตนกอตั้งจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ  มีจํานวนสมาชิก  109 คน คิด

เปนรอยละ 0.73 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน  ปจจุบันกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนมสีมาชกิจํานวน  325 คน  คิดเปนรอยละ  2.75 ของประชากรทั้งหมดใน

ชุมชน  ดําเนินการตามแผนงานการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน และ

การแกไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมของชุมชนในดานอาชีพการทํางานและ

การมรีายได เพ่ือแกไขปญหาความตองการกลุมเปาหมาย กลุมสตร ี
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2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ขาดการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม และคณะกรรมการ  เนื่องจาก

ยังเห็นความสําคัญของกองทุนสวัสดิการฯ นอย เนื่องจากเปนชุมชนใกลเมือง

พัทยา และผูที่เปนคณะกรรมการกองทุนสวนใหญจะเปนคณะกรรมการในงาน

ดานอื่นๆ ดวย   

           

3. การดาํเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

   เปนการกอตัง้ในรูปแบบกองทนุและมีคณะกรรมการบริหารกองทุนใน

รูปแบบคณะกรรมการมาจากตัวแทนหมูบานละ 2 คน ครอบคลุมทั้งตําบล แบง

หนาที่โดยการคัดเลือกคณะกรรมการในการดําเนินงานของกลุม  โดยใชมติในที่

ประชุม  เม่ือไดตามมติของที่ประชุมการทํางานรวมกันของคณะกรรมการ  เชน 

การสมัครเปนสมาชิกใหมตองเสียคาสมัคร 50 บาท  การจายเงินปนผลใหกับ

สมาชิกรอยละ 20 ตอป  การประชาสัมพันธผานคณะกรรมการของแตละ

หมูบาน รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ กํานัน  ผูใหญบาน  ดานการ

ขยายผลมีการพัฒนากลุมสตรีในระดับของอําเภอเพื่อขยายผลและทํางาน

รวมกัน  แกไขปญหาอปุสรรครวมกันเพ่ือใหเกดิมกีารพัฒนาศักยภาพคนทํางาน 

โดยมีภาครัฐสนับสนุน  มีกิจกรรมจากเทศบาลและนําสมาชิกไปศึกษาดูงาน

ผลิตภัณฑที่ทําจากมะพราว เพ่ือนํามาเปนองคความรูตอไป  ในสวนของการ

ระดมทุนจากสมาชิกในกลุม  และมี

การติดตามการใหสวัสดิการฯ ของ

สมาชิกผานคณะกรรมการของแตละ

ห มู บ า น  ร วมทั้ ง ร า ย งานผลการ

ดําเนนิงานตอที่ประชุมสมาชกิทุกเดือน 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

   มีการจัดสวัสดิการในชุมชนเนนกลุมพัฒนาสตรีใหคุมครองตัวเองได 

สามี พอ แม และบุตร สามารถเขารวมกลุมไดไมจํากัดจํานวน  มีการสงเสริมใน
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    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ขาดการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม และคณะกรรมการ  เนื่องจาก

ยังเห็นความสําคัญของกองทุนสวัสดิการฯ นอย เนื่องจากเปนชุมชนใกลเมือง

พัทยา และผูที่เปนคณะกรรมการกองทุนสวนใหญจะเปนคณะกรรมการในงาน

ดานอื่นๆ ดวย   

           

3. การดาํเนินการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

   เปนการกอตัง้ในรูปแบบกองทนุและมีคณะกรรมการบริหารกองทุนใน

รูปแบบคณะกรรมการมาจากตัวแทนหมูบานละ 2 คน ครอบคลุมทั้งตําบล แบง

หนาที่โดยการคัดเลือกคณะกรรมการในการดําเนินงานของกลุม  โดยใชมติในที่

ประชุม  เม่ือไดตามมติของที่ประชุมการทํางานรวมกันของคณะกรรมการ  เชน 

การสมัครเปนสมาชิกใหมตองเสียคาสมัคร 50 บาท  การจายเงินปนผลใหกับ

สมาชิกรอยละ 20 ตอป  การประชาสัมพันธผานคณะกรรมการของแตละ

หมูบาน รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ กํานัน  ผูใหญบาน  ดานการ

ขยายผลมีการพัฒนากลุมสตรีในระดับของอําเภอเพื่อขยายผลและทํางาน

รวมกัน  แกไขปญหาอุปสรรครวมกันเพ่ือใหเกดิมกีารพัฒนาศักยภาพคนทํางาน 

โดยมีภาครัฐสนับสนุน  มีกิจกรรมจากเทศบาลและนําสมาชิกไปศึกษาดูงาน

ผลิตภัณฑที่ทําจากมะพราว เพ่ือนํามาเปนองคความรูตอไป  ในสวนของการ

ระดมทุนจากสมาชิกในกลุม  และมี

การติดตามการใหสวัสดิการฯ ของ

สมาชิกผานคณะกรรมการของแตละ

ห มู บ า น  ร วมทั้ ง ร า ย งานผลการ

ดําเนนิงานตอที่ประชุมสมาชกิทุกเดือน 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

   มีการจัดสวัสดิการในชุมชนเนนกลุมพัฒนาสตรีใหคุมครองตัวเองได 

สามี พอ แม และบุตร สามารถเขารวมกลุมไดไมจํากัดจํานวน  มีการสงเสริมใน

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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ดานอาชีพ  การจัดสวัสดิการสงเคราะหคาทําศพ สามารถเปนตนแบบในการ

ดําเนินการดานสวัสดิการ  มีความเปลี่ยนแปลงในคุณภาพชีวิตของสมาชิก

กองทุนฯ  หลังจากมีสวัสดกิารชุมชนเกดิขึ้น คือ สมาชกิมกีารเตรียมตัวเพิ่มมาก

ขึ้นทําใหครอบครัวมีทุนในการจัดงานศพ  จนนําไปสูการขับเคล่ือนนโยบาย

สาธารณะในทองถิ่น โดยเทศบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในดานการ

ฝกอบรมและศกึษาดูงานดานการพัฒนาสังคม 

 

5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  มีการรณรงคใหสมาชิกชวยการประชาสัมพันธใหเยาวชน และคนใกล

ตัวเขามาเปนสมาชกิเพิ่มขึ้น 
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3 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.เกษตรสุวรรณ อ.บอทอง จ.ชลบุรี 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เกษตรสุวรรณ อ.บอทอง จ.ชลบุรี  ซึ่งมี

จุดเริ่มตนและที่มาจากการริเริ่มของชุมชน  มีการดําเนินการมาแลว  5 ป เม่ือ

เริ่มตนกอตั้งจัดกองทุนสวัสดิการฯ  มีจํานวนสมาชิก  170 คน ปจจุบันกองทุน

สวัสดิการฯ  มีสมาชิกจํานวน  500 คน  โดยมีเปาหมายของการจัดสวัสดิการ

สังคมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมในดานการศึกษา  ดานอาชีพ ดาน

การทํางานและการมีรายได  ดานที่อยูอาศัย  ดานความม่ันคงทางสังคม  และ

ดานสุขภาพอนามัย  ใหกับกลุมเปาหมาย เด็ก สตรี คนชรา/ผูสูงอายุ 

ผูดอยโอกาส และผูพกิาร  

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  มีสถานการณที่ เปนอุปสรรค ไดแก  โครงสรางอายุประชากร

เปลี่ยนแปลงไปทําใหสมาชิกที่เปนผูรับความชวยเหลือมีมากขึ้น  และการ

ประชาสัมพันธยังไมทั่วถงึ 

 

3. การดาํเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  คณะกรรมการมาจากการประชุมเพื่อคัดเลือกของสมาชิกกองทุน  ซึ่ง

สมาชิกมาจากตัวแทนจากคนในชุมชน  ผูใหญบาน  อสม.  กลุมสตรี  กลุม

แมบาน จากจุดเริ่มตนจากที่พัฒนาองคกรชุมชน(พอช.)  เขามาทําความเขาใจ

ในการจัดตั้งกลุมกองทุนสวัสดิการ  มีการจัดทํารายงาน  รางขอบังคับเพื่อแจง

ใหกับที่ประชุมรับทราบ และขอมติจากที่ประชุมในการรับรองกติกา กฎ 

ระเบียบหรือขอบังคับเพ่ือใชภายในกลุมกองทุนสวัสดิการฯ และมีผลบังคับใช 

หากมปีญหาสามารถปรับปรุงแกไขโดยผานการประชุมของคณะกรรมการไดทกุ



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย 27

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 26 

3 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.เกษตรสุวรรณ อ.บอทอง จ.ชลบุรี 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.เกษตรสุวรรณ อ.บอทอง จ.ชลบุรี  ซึ่งมี

จุดเริ่มตนและที่มาจากการริเริ่มของชุมชน  มีการดําเนินการมาแลว  5 ป เม่ือ

เริ่มตนกอตั้งจัดกองทุนสวัสดิการฯ  มีจํานวนสมาชิก  170 คน ปจจุบันกองทุน

สวัสดิการฯ  มีสมาชิกจํานวน  500 คน  โดยมีเปาหมายของการจัดสวัสดิการ

สังคมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมในดานการศึกษา  ดานอาชีพ ดาน

การทํางานและการมีรายได  ดานที่อยูอาศัย  ดานความม่ันคงทางสังคม  และ

ดานสุขภาพอนามัย  ใหกับกลุมเปาหมาย เด็ก สตรี คนชรา/ผูสูงอายุ 

ผูดอยโอกาส และผูพกิาร  

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  มีสถานการณที่ เปนอุปสรรค ไดแก  โครงสรางอายุประชากร

เปลี่ยนแปลงไปทําใหสมาชิกที่เปนผูรับความชวยเหลือมีมากขึ้น  และการ

ประชาสัมพันธยังไมทั่วถงึ 

 

3. การดําเนินการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  คณะกรรมการมาจากการประชุมเพื่อคัดเลือกของสมาชิกกองทุน  ซึ่ง

สมาชิกมาจากตัวแทนจากคนในชุมชน  ผูใหญบาน  อสม.  กลุมสตรี  กลุม

แมบาน จากจุดเริ่มตนจากที่พัฒนาองคกรชุมชน(พอช.)  เขามาทําความเขาใจ

ในการจัดตั้งกลุมกองทุนสวัสดิการ  มีการจัดทํารายงาน  รางขอบังคับเพื่อแจง

ใหกับที่ประชุมรับทราบ และขอมติจากที่ประชุมในการรับรองกติกา กฎ 

ระเบียบหรือขอบังคับเพ่ือใชภายในกลุมกองทุนสวัสดิการฯ และมีผลบังคับใช 

หากมปีญหาสามารถปรับปรุงแกไขโดยผานการประชุมของคณะกรรมการไดทกุ

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 27 

ครั้ง  มีการประชาสัมพันธผานเวทีประชาคมหมูบาน ผานสมาชิกกองทุนโดย

การบอกตอ  ประชาสัมพันธผานเวทีประชาคมในระดับตําบลเพื่อใหหนวยงาน

ตางๆ รับทราบ เชน โรงเรียน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด  

พัฒนาชุมชน  เกษตรตําบลและสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 

(สสว.3)  มีการขยายผลสูกลุมเปาหมายผูพิการและผูดอยโอกาส  โดยการ

รับเขามาเปนสมาชิกของกลุมโดยเสียคาสมัครแรกเขาเทานั้นแตใหการคุมครอง

ตลอดชีวิต  มีการพัฒนาศักยภาพคนทํางาน เชน อบรมโครงการพัฒนากลไก

กองทุนสวัสดิการของจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานคร  เพิ่มการระดมทุน

สนับสนุนกองทุนฯ จากองคการบริหารสวนตําบล(อบต.)  สสว.3  พอช. และ

รัฐบาล  มีการติดตามผลการจัดสวัสดิการโดยจะสรุปผลการดําเนินงานในแต

ละป  ใหสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ รับทราบและรายงานผลใหกับ อบต. 

รับทราบเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณอกีทางหนึ่ง 

 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

  มีสมาชิกกองทุนครอบคลุมทั้งตําบลเกษตรสุวรรณ รวม  7 หมูบาน 

ทุกกลุมเปาหมายคุมครองตั้งแตเกิดจนถึงเสียชีวิต  สรางองคความรูใหมที่

เกดิขึ้นในการทํางาน  มกีารเรยีนรูเรื่องการจัดสวัสดกิารของชุมชน  สามารถจัด

สวัสดิการใหกับคนทุกกลุม รวมถึงกลุมผูพิการที่อาศัยในชุมชนใหเขามาเปน

สมาชิกของกองทุนและรับสิทธิ ในการเปนสมาชิกกองทุนฯ  เกิดการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของสมาชิกหลังจากมีกองทุนสวัสดิการฯ เกิดขึ้น  

เนื่องจากสมาชิกไดรับสวัสดิการตั้งแตเกิดจนเสียชีวิต  สมาชิกมีเงินออม  

กอใหเกิดความม่ันคงในชีวิต  จนนําไปสูการขับเคล่ือนสูนโยบายสาธารณะใน

ทองถิ่นโดยเช่ือมประสานงานกับ อบต. เพ่ือสนับสนุนเรื่องงบประมาณและ

สถานที่ในการประชุม และวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน  และขอการสนับสนุน

จาก พอช. ในเรื่องงบประมาณ และประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

และ สสว. 3  เพ่ือสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย28

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 28 

5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  สงเสริมใหมีการปลูกฝงการเก็บออมเงิน และรูจักการรวมกลุม  การ

แบงปน การชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน  เพื่อใหรูจักการใหมากกวา

การรับ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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4 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง ซึ่งมี

จุดเริ่มตนและที่มาจากความริเริ่มของภาครัฐ  องคกรภาคประชาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชน  ดําเนินการมาแลว  5 ป เม่ือเริ่มตนจัดตั้ง

กองทุนสวัสดกิารฯ  มจีํานวนสมาชิก  100 คน คิดเปนรอยละ 10 ของประชากร

ทั้งหมดในชุมชน  ปจจุบันกองทุนสวัสดิการฯ  มีสมาชิกจํานวน  400 คน  คิด

เปนรอยละ  10 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน  โดยมีเปาหมายของการจัด

สวัสดิการสังคมเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมของชุมชนในดาน

การศึกษา  ดานที่อยูอาศัย  ดานสุขภาพอนามัย  ดานอาชีพ  ดานความม่ันคง

ทางสังคม  ดานการบรกิารสังคมและดานอุบัตภิัย/ภัยพบิัตทิางธรรมชาติ  ใหกับ

ทุกกลุมเปาหมาย เด็ก สตร ีคนชรา/ผูสูงอายุ ผูพกิาร และผูดอยโอกาส 

  

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  โครงสรางของอายุประชากรเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมผูสูงอายุ  ทําให

สมาชกิของกองทุนสวัสดกิารฯ  ที่เปนผูรับการชวยเหลือมีจํานวนมากขึ้น  จึงทํา

ใหความตองการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทําให  มีผลการดําเนินงานไมเปนไป

ตามเปาหมายเทาที่ควร  

 

 

 

 

 

 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 29

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 28 

5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  สงเสริมใหมีการปลูกฝงการเก็บออมเงิน และรูจักการรวมกลุม  การ

แบงปน การชวยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน  เพื่อใหรูจักการใหมากกวา

การรับ 
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4 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.บานคาย อ.บานคาย จ.ระยอง ซึ่งมี

จุดเริ่มตนและที่มาจากความริเริ่มของภาครัฐ  องคกรภาคประชาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชน  ดําเนินการมาแลว  5 ป เม่ือเริ่มตนจัดตั้ง

กองทุนสวัสดกิารฯ  มจีํานวนสมาชิก  100 คน คิดเปนรอยละ 10 ของประชากร

ทั้งหมดในชุมชน  ปจจุบันกองทุนสวัสดิการฯ  มีสมาชิกจํานวน  400 คน  คิด

เปนรอยละ  10 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน  โดยมีเปาหมายของการจัด

สวัสดิการสังคมเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมของชุมชนในดาน

การศึกษา  ดานที่อยูอาศัย  ดานสุขภาพอนามัย  ดานอาชีพ  ดานความม่ันคง

ทางสังคม  ดานการบรกิารสังคมและดานอุบัตภิัย/ภัยพบิัตทิางธรรมชาติ  ใหกับ

ทุกกลุมเปาหมาย เด็ก สตร ีคนชรา/ผูสูงอายุ ผูพกิาร และผูดอยโอกาส 

  

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  โครงสรางของอายุประชากรเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมผูสูงอายุ  ทําให

สมาชกิของกองทุนสวัสดกิารฯ  ที่เปนผูรับการชวยเหลือมีจํานวนมากขึ้น  จึงทํา

ใหความตองการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทําให  มีผลการดําเนินงานไมเปนไป

ตามเปาหมายเทาที่ควร  

 

 

 

 

 

 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย30

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 30 

3. การดาํเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีการจัดตั้งคณะทํางานจากผูนําในชุมชนและผูมีจิตสาธารณะเพื่อ

ทํางานใหกลุมกองทุนสวัสดิการฯ  มีการระดมทุนจากสมาชิกในกลุม กําหนด

สิทธิในการรับสวัสดิการใหกับสมาชิก  จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนด

เง่ือนไขในการเปนสมาชิก  การบริหารจัดการและใหความชวยเหลือสวัสดิการ

ใหกลุมหรือสมาชิกตามที่กําหนดไว  ทําทะเบียนควบคุมการจัดสวัสดิการที่

สมาชิกไดรับ  เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในแตละป  จัดประชุมสมาชิกในการ

นําเสนอความคิดเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและแกไข  สรางกระบวนการทํางาน

โดยคณะกรรมการจะแบงภาระหนาที่ในการทํางานตามกระบวนการที่กําหนดไว

ในรายงานการประชุมของกลุม  เพิ่มการประชาสัมพันธเพื่อใหกับคนในตําบล

และพื้นที่ใกลเคียง  การขยายผลการทํางานเพื่อใหมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 

พัฒนาศักยภาพใหกับคณะทํางานโดยการเขารวมอบรมกับหนวยงานตางๆ  

จัดทําโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน และขอรับการสนับสนุนสิ่งของจาก

หนวยงานภายนอก  กองทุนสวัสดิการชุมชนยังมีการจัดทํารายงานใหกับ

ทองถิ่นทราบผลการดําเนนิงาน เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากทองถิ่น 

 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

  มีบุคลากร/คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ไดรับเชิญไปเปน

วิทยากรบรรยายในเรื่องการจัดสวัสดิการภายในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง  เกิด

เปนองคความรูใหมที่เกิดขึ้น  อันเปนผลมาจากการเรียนรูการจัดสวัสดิการที่

สามารถเปนตัวอยางที่ดี คือ การบริหารจัดการของกลุมและระบบตรวจสอบ

ขอมูล  มีการเผยแพรความรูกระบวนการดําเนินงาน  กอใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของสมาชิกหลังจากมีสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้น คือ 

สมาชิกมีเงินออม  มีหลักประกันในชุมชน  มีเงินทดแทนยามเจ็บปวย และมี

แหลงเงินทุนในชุมชนเพ่ือแกปญหาหนี้นอกระบบ นําไปสูการขับเคล่ือนสู

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 31 

นโยบายสาธารณะในทองถิ่น โดยเช่ือมประสานงานกับเทศบาลตําบลใหการ

สนับสนนุในดานความรูและสถานทีใ่นการดําเนนิงาน 

 

5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  มีการสืบทอดแนวความคดิในเรื่องการจัดสวัสดิการแกเยาวชนในพื้นที่

และสงเสรมิในเรื่องของการออม เชน การเก็บออม  การทําบัญชใีชจายแบบงาย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

5 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ต.วังหวา  อ.แกลง  จ.ระยอง ซึ่งมีจุดเริ่มตน

และที่มาจากนโยบายภาครัฐสวนกลางและขององคกรภาคประชาชน  มีการ

ดําเนินงานมาแลว  34 ป  เม่ือเริ่มตนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการฯ มีจํานวนสมาชิก   

17 คน ปจจุบันกลุมกองทุนสวัสดิการฯ  มีสมาชิกจํานวน  432 คน มีเปาหมาย

ของการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมของชุมชน  

อาทิเชน  ดานการศึกษา  ดานอาชีพ  ดานที่อยูอาศัย  ดานการทํางาน  ดาน

ความม่ันคงทางสังคม  ดานบริการสังคม  ดานอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ และดาน



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 31

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 30 

3. การดาํเนินการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีการจัดตั้งคณะทํางานจากผูนําในชุมชนและผูมีจิตสาธารณะเพ่ือ

ทํางานใหกลุมกองทุนสวัสดิการฯ  มีการระดมทุนจากสมาชิกในกลุม กําหนด

สิทธิในการรับสวัสดิการใหกับสมาชิก  จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนด

เง่ือนไขในการเปนสมาชิก  การบริหารจัดการและใหความชวยเหลือสวัสดิการ

ใหกลุมหรือสมาชิกตามที่กําหนดไว  ทําทะเบียนควบคุมการจัดสวัสดิการที่

สมาชิกไดรับ  เพื่อสรุปผลการดําเนินงานในแตละป  จัดประชุมสมาชิกในการ

นําเสนอความคิดเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและแกไข  สรางกระบวนการทํางาน

โดยคณะกรรมการจะแบงภาระหนาที่ในการทํางานตามกระบวนการที่กําหนดไว

ในรายงานการประชุมของกลุม  เพิ่มการประชาสัมพันธเพื่อใหกับคนในตําบล

และพื้นที่ใกลเคียง  การขยายผลการทํางานเพื่อใหมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 

พัฒนาศักยภาพใหกับคณะทํางานโดยการเขารวมอบรมกับหนวยงานตางๆ  

จัดทําโครงการเพ่ือขอรับเงินอุดหนุน และขอรับการสนับสนุนสิ่งของจาก

หนวยงานภายนอก  กองทุนสวัสดิการชุมชนยังมีการจัดทํารายงานใหกับ

ทองถิ่นทราบผลการดําเนนิงาน เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากทองถิ่น 

 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

  มีบุคลากร/คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ไดรับเชิญไปเปน

วิทยากรบรรยายในเรื่องการจัดสวัสดิการภายในชุมชนและพื้นที่ใกลเคียง  เกิด

เปนองคความรูใหมที่เกิดขึ้น  อันเปนผลมาจากการเรียนรูการจัดสวัสดิการที่

สามารถเปนตัวอยางที่ดี คือ การบริหารจัดการของกลุมและระบบตรวจสอบ

ขอมูล  มีการเผยแพรความรูกระบวนการดําเนินงาน  กอใหเกิดความ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของสมาชิกหลังจากมีสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้น คือ 

สมาชิกมีเงินออม  มีหลักประกันในชุมชน  มีเงินทดแทนยามเจ็บปวย และมี

แหลงเงินทุนในชุมชนเพ่ือแกปญหาหนี้นอกระบบ นําไปสูการขับเคล่ือนสู

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 31 

นโยบายสาธารณะในทองถิ่น โดยเช่ือมประสานงานกับเทศบาลตําบลใหการ

สนับสนนุในดานความรูและสถานที่ในการดําเนนิงาน 

 

5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  มกีารสืบทอดแนวความคดิในเรื่องการจัดสวัสดิการแกเยาวชนในพื้นที่

และสงเสรมิในเรื่องของการออม เชน การเก็บออม  การทําบัญชใีชจายแบบงาย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

5 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.วังหวา อ.แกลง จ.ระยอง 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ต.วังหวา  อ.แกลง  จ.ระยอง ซึ่งมีจุดเริ่มตน

และที่มาจากนโยบายภาครัฐสวนกลางและขององคกรภาคประชาชน  มีการ

ดําเนินงานมาแลว  34 ป  เม่ือเริ่มตนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการฯ มีจํานวนสมาชิก   

17 คน ปจจุบันกลุมกองทุนสวัสดิการฯ  มีสมาชิกจํานวน  432 คน มีเปาหมาย

ของการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมของชุมชน  

อาทิเชน  ดานการศึกษา  ดานอาชีพ  ดานที่อยูอาศัย  ดานการทํางาน  ดาน

ความม่ันคงทางสังคม  ดานบริการสังคม  ดานอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ และดาน



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย32

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 32 

สุขภาพอนามัย  โดยมุงเนนกลุมเปาหมายไปที่ เด็ก สตรี คนชรา/ผูสูงอายุ ผู

พกิาร และผูดอยโอกาส  

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ไมมีสถานการณในพื้นที่ ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคล่ือนงานในดาน

สวัสดกิารชุมชน 

 

3. การดาํเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีการจัดตั้ ง เป นก ลุ มออมทรัพย โดย มี โครงสร า ง ในรูปแบบ

คณะกรรมการ  การประชุมตองมีสมาชิกไมนอยกวารอยละ 75 ของสมาชิก

ทั้งหมด  ขณะนี้มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุมประมาณ  5 ลานบาท  มีการจัดทํา

รางระเบียบ  กฎ กติกา  การสมัครสมาชิกตองผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการ  มีการขยายผลโดยเขารวมเปนสมาชิกเครือขายกองทุนฯ  โดย

ใหแตละกองทุนหมูบาน จัดเปนกองทุนสวัสดิการในรูปแบบออมทรัพยและ

ประสานงานกับเครือขายระดับอําเภอ  เพิ่มการระดมทุนจากการจัดตั้งกองทุน

สวัสดิการจากชุมชนและองคการบริหารสวนตําบล  และมีการติดตามโดยใช

วธิกีารตรวจเยี่ยมผูที่ไดรับการชวยเหลือ 

 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 33

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 32 

สุขภาพอนามัย  โดยมุงเนนกลุมเปาหมายไปที่ เด็ก สตรี คนชรา/ผูสูงอายุ ผู

พกิาร และผูดอยโอกาส  

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ไมมีสถานการณในพื้นที่ ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคล่ือนงานในดาน

สวัสดกิารชุมชน 

 

3. การดาํเนินการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีการจัดตั้ ง เป นก ลุ มออมทรัพย โดย มี โครงสร า ง ในรูปแบบ

คณะกรรมการ  การประชุมตองมีสมาชิกไมนอยกวารอยละ 75 ของสมาชิก

ทั้งหมด  ขณะนี้มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุมประมาณ  5 ลานบาท  มีการจัดทํา

รางระเบียบ  กฎ กติกา  การสมัครสมาชิกตองผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการ  มีการขยายผลโดยเขารวมเปนสมาชิกเครือขายกองทุนฯ  โดย

ใหแตละกองทุนหมูบาน จัดเปนกองทุนสวัสดิการในรูปแบบออมทรัพยและ

ประสานงานกับเครือขายระดับอําเภอ  เพิ่มการระดมทุนจากการจัดตั้งกองทุน

สวัสดิการจากชุมชนและองคการบริหารสวนตําบล  และมีการติดตามโดยใช

วธิกีารตรวจเยี่ยมผูที่ไดรับการชวยเหลือ 

 

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

     มีกลุมกองทุนตางๆ เขามาดูงาน  เนื่องจากมีความโดนเดนในรูปแบบ

การทํางาน  ทําใหเกิดการรวมเรียนรูกับหนวยงานอื่นๆ การบริหารจัดการและ

รูปแบบการมีสวนรวมกับประชาชน  โดยการสรางความเ ช่ือ ม่ันของ

คณะกรรมการ โดยเนนประเด็นความโปรงใส  การตรวจสอบได  รวมทั้งสราง

ความประทับใจใหแกสมาชิก  สรางจุดเดนในเรื่องการสนับสนุนเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพเพ่ือเพิ่มรายได  มีแหลงเงินทุน  มีความเปนอยูที่ดีขึ้นและทําให

เกดิครอบครัวที่มคีวามสุขของคนในชุมชน 

 

5. แนวทางในการดําเนนิงานในอนาคต 

  สงเสรมิใหเยาวชนไดเรยีนนรูในการทํางานของกลุมกองทุนสวัสดกิารฯ 

เชน การฝากเงนิ  การถอนเงนิ  การออมเงนิ  และการทําบัญชีใชจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย34

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 34 

6 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง 

 

 1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง  ซึ่งมี

จุดเริ่มตนและที่มาจากความริเริ่มของกลุม/องคกรภาคประชาชน กองทุน

สวัสดิการชุมชนดําเนินการมาแลว  13 ป  เม่ือเริ่มตนจัดตั้งกลุมกองทุน

สวัสดกิารฯ  มจีํานวนสมาชกิ  16 คน ปจจุบัน  มสีมาชกิจํานวน  601 คน โดยมี

เปาหมายของการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมของ

ชุมชนในดานการศึกษา  ดานอาชีพ  ดานที่อยูอาศัย  ดานความม่ันคงทางสังคม  

ดานบริการสังคม  ดานอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ และดานสุขภาพอนามัย และเพ่ือ

แกไขปญหาความตองการเฉพาะกลุมเปาหมายเด็ก สตรี  คนชรา/ผูสูงอายุ  ผู

พกิาร และผูดอยโอกาส 

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ขาดการติดตอประสานงานภาครัฐไดยาก และปญหาโครงสรางอายุ

ประชากรเปลี่ยนแปลงไปทําใหสมาชกิที่เปนผูรับความชวยเหลือมมีากขึ้น 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 35

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 34 

6 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง 

 

 1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง  ซึ่งมี

จุดเริ่มตนและที่มาจากความริเริ่มของกลุม/องคกรภาคประชาชน กองทุน

สวัสดิการชุมชนดําเนินการมาแลว  13 ป  เม่ือเริ่มตนจัดตั้งกลุมกองทุน

สวัสดกิารฯ  มจีํานวนสมาชกิ  16 คน ปจจุบัน  มสีมาชกิจํานวน  601 คน โดยมี

เปาหมายของการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมของ

ชุมชนในดานการศึกษา  ดานอาชีพ  ดานที่อยูอาศัย  ดานความม่ันคงทางสังคม  

ดานบริการสังคม  ดานอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ และดานสุขภาพอนามัย และเพ่ือ

แกไขปญหาความตองการเฉพาะกลุมเปาหมายเด็ก สตรี  คนชรา/ผูสูงอายุ  ผู

พกิาร และผูดอยโอกาส 

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ขาดการติดตอประสานงานภาครัฐไดยาก และปญหาโครงสรางอายุ

ประชากรเปลี่ยนแปลงไปทําใหสมาชกิที่เปนผูรับความชวยเหลือมมีากขึ้น 

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 35 

3. การดาํเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารรูปแบบธนาคารหมูบานตามแนว

พระราชดําริ  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  เพื่อสรางนิสัยการออมใหกับชุมชน  เพื่อ

เอือ้อาทรซึ่งกันและกัน  ใชวิธีการเบิกเงินทุกเสารตนเดือนทุกๆ เดือน  การฝาก

จะเปนการซื้อหุนเพิ่ม  โดยมีราคาหุนละ  10 บาท  สามารถซื้อไดไมเกินคนละ  

50 หุนตอเดือน  การกูสามารถกูได  3 เทาของเงินฝาก โดยกูสูงสุดไมเกิน  

50,000 บาท  เพิ่มการส่ือสารประชาสัมพันธผานเสียงตามสาย  การประชุม

ชี้แจงในตําบลและแจกใบปลิวประชาสัมพันธ  มุงหวังใหมีกลุมเปาหมายและ

เพิ่มพืน้ที่ใหครอบคลุมทัง้ตําบล  เพิ่มศักยภาพบุคลากรโดยการจัดอบรมในเรื่อง

บัญชีและคอมพิวเตอร  มีการระดมทุนสนับสนุนสวัสดิการจากชุมชน  การ

ติดตามผลงานการจัดสวัสดิการใหประชาชนสามารถมาแจงการไดรับความ

ชวยเหลือเองหรือการลงบันทกึตรวจเยี่ยม 

 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

  ทําใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขามาเปนสามาชิกและขอรับการ

ชวยเหลือได  มีการดูงานจากหนวยงานภายนอก ไดแก กองทุนสวัสดิการจาก

หนวยงานตางๆ เชน หนวยงาน อปท. ตางๆ  และบุคลากร/คณะกรรมการ

สวัสดิการฯ เคยไดรับเชิญไปเปนวิทยากรใหความรูการบริหารจัดการกลุม แก 

สระบุรี ปทุมธานี ตราด ประจวบคีรีขันธ  มีความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของ

สมาชิกฯ คือ มีความสุขเพิ่มขึ้น มีเงินออมมากขึ้น  จนนําไปสูการขับเคล่ือน

นโยบายสาธารณะในทองถิ่นโดยประสานงานกับเทศบาลตําบลเพ่ือใหการ

สนับสนุนในดานเอกสาร และการดูงาน 
 

5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  มีการสืบทอดแนวคิดในเรื่องการจัดสวัสดิการแกเยาวชนในพื้นที่โดย 

การใหความรูถึงประโยชนการจัดสวัสดิการสังคม  และเปดโอกาสใหเยาวชน

เรยีนรูระบบการดําเนนิงานของโครงการ 



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย36

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 36 

7 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.เกวยีนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ต.เกวียนหัก  อ.ขลุง  จ.จันทบุรี  ซึ่งมี

จุดเริ่มตนและที่มาจากปญหาคนในชุมชนที่มีหนี้สนินอกระบบอยูจํานวนมาก จึง

มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนใหกับประชาชนในหมูบาน  กองทุน

สวัสดิการฯ ดําเนินการมาแลว  10 ป  ในชวงเริ่มตนการจัดสวัสดิการมีสมาชิก

จํานวน  50 คน คิดเปนรอยละ 8 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน  ปจจุบัน

กองทุนสวัสดกิารฯ มสีมาชิกจํานวน  210 คน คิดเปนรอยละ  21 ของประชากร

ทั้งหมดในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไดเขาถึงแหลงทุนที่สามารถนําไป

หมุนเวียนหรือนําไปลงทุนการประกอบอาชีพ  มีสวัสดิการในกรณีเกิดแก เจ็บ 

หรือเสียชีวิต  เปาหมายของการจัดสวัสดิการสังคมและเพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนโดยรวมของชุมชนทางดานการศึกษา  ดานที่อยูอาศัย  ดานสุขภาพ

อนามัย  ดานอาชีพ  ดานการทํางานและการมีรายได  ดานความม่ันคงทาง

สังคมและดานอุบัติภัย /ภัยธรรมชาติ   ใหสนองตอความตองการของ

กลุมเปาหมายเด็ก  คนชรา/ผูสูงอายุ  ผูพกิาร และผูดอยโอกาส  

  

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ไมมีสถานการณในพื้นที่ ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคล่ือนงานดาน

สวัสดกิารในชุมชน 

 

3. การดําเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีการดําเนินการในรูปแบบของกองทุนแหงชาติและกองทุนสวัสดิการ

ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของตน  โดยมีคณะกรรมการในการดําเนินงาน  9-15 คน 

มกีารแบงบทบาทภาระหนาที่ออกเปนฝายตางๆ  ทั้งนี้ในการประชุมใหญสามัญ



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 37

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 36 

7 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.เกวยีนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ต.เกวียนหัก  อ.ขลุง  จ.จันทบุรี  ซึ่งมี

จุดเริ่มตนและที่มาจากปญหาคนในชุมชนที่มีหนี้สนินอกระบบอยูจํานวนมาก จึง

มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนใหกับประชาชนในหมูบาน  กองทุน

สวัสดิการฯ ดําเนินการมาแลว  10 ป  ในชวงเริ่มตนการจัดสวัสดิการมีสมาชิก

จํานวน  50 คน คิดเปนรอยละ 8 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน  ปจจุบัน

กองทุนสวัสดกิารฯ มสีมาชิกจํานวน  210 คน คิดเปนรอยละ  21 ของประชากร

ทั้งหมดในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อไดเขาถึงแหลงทุนที่สามารถนําไป

หมุนเวียนหรือนําไปลงทุนการประกอบอาชีพ  มีสวัสดิการในกรณีเกิดแก เจ็บ 

หรือเสียชีวิต  เปาหมายของการจัดสวัสดิการสังคมและเพ่ือแกไขปญหาความ

เดือดรอนโดยรวมของชุมชนทางดานการศึกษา  ดานที่อยูอาศัย  ดานสุขภาพ

อนามัย  ดานอาชีพ  ดานการทํางานและการมีรายได  ดานความม่ันคงทาง

สังคมและดานอุบัติภัย /ภัยธรรมชาติ   ใหสนองตอความตองการของ

กลุมเปาหมายเด็ก  คนชรา/ผูสูงอายุ  ผูพกิาร และผูดอยโอกาส  

  

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ไมมีสถานการณในพื้นที่ ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคล่ือนงานดาน

สวัสดกิารในชุมชน 

 

3. การดําเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีการดําเนินการในรูปแบบของกองทุนแหงชาติและกองทุนสวัสดิการ

ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ของตน  โดยมีคณะกรรมการในการดําเนินงาน  9-15 คน 

มกีารแบงบทบาทภาระหนาที่ออกเปนฝายตางๆ  ทั้งนี้ในการประชุมใหญสามัญ

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 37 

ประจําปจะจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ  มีการกําหนด กฎ กติกาหรือขอ

กําหนดใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบ  ซึ่งเปนมติของที่ประชุมใหญ  มีการ

ประชาสัมพันธดําเนนิการผานอินเตอรเน็ต  หนังสือพิมพ  วิทยุ  โทรทัศนเคเบิ้ล

ทองถิ่น  ในดานการขยายผลมีการวางแผนสรางเครือขายกับกลุมสัจจะในพื้นที่ 

รวมถึงการสรางเครือขายรวมกับกองทุนหมูบาน  เพิ่มการพัฒนาศักยภาพของ

คณะทํางานโดยการอบรมการบริหารจัดการกองทุนปละ  2 ครั้ง  ดานการ

ระดมทุนมีการระดมทุนจากทั้งภาครัฐและการระดมทุนจากการเขามาของ

สมาชิก  มีการติดตามประเมินผลของกลุมฯ โดยใหสมาชิกสามารถสะทอนผล

การดําเนนิงาน และการตดิตามการทํางานทัง้จากสมาชกิและเทศบาล 

 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

  จุดเดนของกองทุนสวัสดิการชุมชน เปนการดําเนินงานที่ควบคุมโดย

ภาครัฐ  มีกฎ ขอบังคับ ระเบียบที่ชัดเจน  จนสามารถสรางเปนองคความรูที่

เกิดจากการจัดสวัสดิการ และสามารถเปนตัวอยางที่ดีได  โดยเฉพาะในเรื่อง

การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการดําเนินงานของกลุมกองทุนฯ  ภายหลัง

การจัดตั้งกลุมกองทุนฯ  ไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอคุณภาพชีวิตของ

สมาชิก เชน การมีภูมิคุมกันทางสังคม เม่ือเจ็บปวยสมาชิกมีเงินชวยเหลือ หรือ

เสียชีวิตก็มีเงินสงเคราะหในการทําศพ  จนนําไปสูการขับเคล่ือนสูนโยบาย

สาธารณะเพ่ือจะนําไปสูการสนับสนุนการดําเนินงานจากภาครัฐ  เชน การเพิ่ม

ทุนตามนโยบายแกไข

ปญหายาเสพตดิ 
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    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  มีการสืบทอดแนวคิดเรื่องสวัสดิการแกเยาวชน  ไดจัดใหมีการ

สนับสนุนการเฝาระวังยาเสพติดในกลุมเปาหมายเยาวชน  ทั้งนี้ในการ

ดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชนฯ  ที่ดําเนินการยังขาดขอมูลดานการจัดทําบัญชี  

สวนของรูปแบบการจัดสวัสดิการที่อยากใหเปนนั้น  มองวาหนวยงานหลักที่

ดําเนินงานนั้น คือ  ชุมชน  โดยมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดสวัสดิการ

แกกลุมเปาหมายที่เปนผูดอยโอกาสและคนยากจน  หนวยงานที่สงเสริมและ

สนับสนุน คือ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด(พมจ.) ซึ่งจะชวย

สนับสนุนในดานงบประมาณ และคาใชจายอื่นๆ  ดานโครงสราง กลไกการ

บริหารการจัดการนั้นมองวาใหเปนไปตามระเบียบของทองถิ่นและของกองทุน 

ดานกฎ กติกา ขอบังคับใหเปนไปตามหนวยงานที่เกี่ยวของ  ดานการส่ือสาร

ประชาสัมพันธใหดําเนินการในทุกระดับทั้งจากหนวยงานภาครัฐ  ส่ือมวลชนใน

พื้นที่และระดับประเทศ  ดานการขยายผลใหดําเนินการครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย ครอบครัว  เด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  ผูพิการ ฯลฯ  ดานการ

พัฒนาศักยภาพจัดใหมีการอบรม  เสรมิความรูในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการกองทุนฯ  ดานการติดตามประเมินผลใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน

การตดิตามและตรวจสอบ 
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8 กองทุนสวัสดกิารออมทรัพย ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบรุี 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการออมทรัพย  ต.เกวียนหัก  อ.ขลุง จ.จันทบุรี  ซึ่งมี

การเริ่มตนและที่มาจากการริเริ่มของกลุม/องคกรภาคประชาชน  กลุมกองทุน

สวัสดิการฯ ดําเนินการมาแลว  2 ป  ในชวงเริ่มตนกอตั้งกองทุนสวัสดิการฯ มี

สมาชกิจํานวน  88 คน  ปจจุบันมีสมาชกิจํานวน  500 คน  โดยมีเปาหมายของ

การจัดสวัสดิการสังคมในการแกไขปญหาเดือดรอนโดยรวมของชุมชนทางดาน

การศกึษา  ดานการบริการสังคม  ดานอาชีพการทํางานและการมีรายได  ดาน

ความม่ันคงทางสังคมเพื่อแกไขปญหาความตองการกลุมเปาหมายเด็ก คนชรา/

ผูสูงอายุ ผูพกิาร และผูดอยโอกาส  
  

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ไมไดรับความเช่ือถือเนื่องจากเปนกลุมที่ริเริ่มจากผูพิการเปนคน

ดําเนินการและมีกลุม/โครงการอื่นในพื้นที่ ที่ดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน

สงผลกระทบตอการจัดสวัสดิการที่ดําเนินการอยู  ผูนําขาดความรูในเรื่อง

กองทุนสวัสดกิารชุมชน 
 

3. การดําเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีการแตงตั้งกรรมการจากสมาชิกที่สนใจทั้ง 10 หมูบานในตําบล

เกวียนหัก  ในดานการกําหนด กฎ กติกานั้น อางอิงจากกฎ ระเบียบของกลุม

สัจจะสะสมทรัพยจังหวัดจันทบุรี  และมีการปรับปรุงเม่ือเกิดปญหาภายหลัง

การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการในพื้นที ่ 

การส่ือสารประชาสัมพันธไดจัดใหมกีารประชุมกลุมสมาชกิและการบอกตอของ

สมาชิกในชุมชน  รวมถึงการประชาสัมพันธโดยเทศบาล  ซึ่งจัดใหมีการทํา

ประชาคมหมูบาน  มีการเชิญวิทยากรจากกลุมที่ประสบความสําเร็จมาให



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 39

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  มีการสืบทอดแนวคิดเรื่องสวัสดิการแกเยาวชน  ไดจัดใหมีการ

สนับสนุนการเฝาระวังยาเสพติดในกลุมเปาหมายเยาวชน  ทั้งนี้ในการ

ดําเนินการจัดสวัสดิการชุมชนฯ  ที่ดําเนินการยังขาดขอมูลดานการจัดทําบัญชี  

สวนของรูปแบบการจัดสวัสดิการที่อยากใหเปนนั้น  มองวาหนวยงานหลักที่

ดําเนินงานนั้น คือ  ชุมชน  โดยมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดสวัสดิการ

แกกลุมเปาหมายที่เปนผูดอยโอกาสและคนยากจน  หนวยงานที่สงเสริมและ

สนับสนุน คือ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด(พมจ.) ซึ่งจะชวย

สนับสนุนในดานงบประมาณ และคาใชจายอื่นๆ  ดานโครงสราง กลไกการ

บริหารการจัดการนั้นมองวาใหเปนไปตามระเบียบของทองถิ่นและของกองทุน 

ดานกฎ กติกา ขอบังคับใหเปนไปตามหนวยงานที่เกี่ยวของ  ดานการส่ือสาร

ประชาสัมพันธใหดําเนินการในทุกระดับทั้งจากหนวยงานภาครัฐ  ส่ือมวลชนใน

พื้นที่และระดับประเทศ  ดานการขยายผลใหดําเนินการครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย ครอบครัว  เด็ก  เยาวชน  ผูดอยโอกาส  ผูพิการ ฯลฯ  ดานการ

พัฒนาศักยภาพจัดใหมีการอบรม  เสรมิความรูในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการกองทุนฯ  ดานการติดตามประเมินผลใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมใน

การตดิตามและตรวจสอบ 
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8 กองทุนสวัสดกิารออมทรัพย ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบรุี 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการออมทรัพย  ต.เกวียนหัก  อ.ขลุง จ.จันทบุรี  ซึ่งมี

การเริ่มตนและที่มาจากการริเริ่มของกลุม/องคกรภาคประชาชน  กลุมกองทุน

สวัสดิการฯ ดําเนินการมาแลว  2 ป  ในชวงเริ่มตนกอตั้งกองทุนสวัสดิการฯ มี

สมาชกิจํานวน  88 คน  ปจจุบันมีสมาชกิจํานวน  500 คน  โดยมีเปาหมายของ

การจัดสวัสดิการสังคมในการแกไขปญหาเดือดรอนโดยรวมของชุมชนทางดาน

การศกึษา  ดานการบริการสังคม  ดานอาชีพการทํางานและการมีรายได  ดาน

ความม่ันคงทางสังคมเพื่อแกไขปญหาความตองการกลุมเปาหมายเด็ก คนชรา/

ผูสูงอายุ ผูพกิาร และผูดอยโอกาส  
  

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ไมไดรับความเช่ือถือเนื่องจากเปนกลุมที่ริเริ่มจากผูพิการเปนคน

ดําเนินการและมีกลุม/โครงการอื่นในพื้นที่ ที่ดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน

สงผลกระทบตอการจัดสวัสดิการที่ดําเนินการอยู  ผูนําขาดความรูในเรื่อง

กองทุนสวัสดกิารชุมชน 
 

3. การดําเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีการแตงตั้งกรรมการจากสมาชิกที่สนใจทั้ง 10 หมูบานในตําบล

เกวียนหัก  ในดานการกําหนด กฎ กติกานั้น อางอิงจากกฎ ระเบียบของกลุม

สัจจะสะสมทรัพยจังหวัดจันทบุรี  และมีการปรับปรุงเม่ือเกิดปญหาภายหลัง

การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการในพื้นที ่ 

การส่ือสารประชาสัมพันธไดจัดใหมกีารประชุมกลุมสมาชกิและการบอกตอของ

สมาชิกในชุมชน  รวมถึงการประชาสัมพันธโดยเทศบาล  ซึ่งจัดใหมีการทํา

ประชาคมหมูบาน  มีการเชิญวิทยากรจากกลุมที่ประสบความสําเร็จมาให



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย40

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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ความรูแกสมาชกิ ดานการขยายผลไดดําเนนิการใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

และทุกพื้นที่  กลุมผูดอยโอกาส  ผูยากไร  ผูพกิาร  ผูสูงอายุ  เยาวชน  เด็กและ

สตรี  ในดานการพัฒนาศักยภาพไดจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูกับ

คณะกรรมการของอําเภอและของจังหวัดทุกๆ เดือน  รวมถึงการใหสมาชิก 

และคณะทํางานไดเขารวมฝกอบรมกับหนวยงานภาคอื่นๆ  ดานการระดมทุนมี

แนวทางการระดมทุนจากการออมเงินของสมาชิก  รวมถึงการสนับสนุนจาก 

องคการบริหารสวนจังหวัดและหนวยงานอื่นๆ  ในดานการติดตามประเมินผล 

สามารถประเมนิไดจากการจัดสวัสดกิารใหกับสมาชกิตามกฎระเบยีบที่ตัง้ไว 

 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

   จุดเดนของกลุมกองทุนสวัสดิการออมทรัพยฯ  ที่ดําเนินการนั้นไดจัด

สวัสดกิารใหแกสตรีที่ตั้งครรภตั้งแต  3 เดือน  จนเกิดเปนองคความรูที่เกิดจาก

การจัดสวัสดิการที่สามารถเปนตัวอยางที่ดีได คือ การจัดสวัสดิการใหกับผู

พิการ  ภายหลังการจัดสวัสดิการไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอคุณภาพ

ชีวิตของสมาชิก คือ  ทําใหสมาชิกมีการออมเงินและมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานของกลุมกองทุนสวัสดิการฯ และไดรับการจัดสวัสดิการในกรณีเกิด 

การเจ็บ  การเสียชีวิต และการกูยืมในดานการพัฒนาอาชีพ  จนนําไปสูการ

ขับเคล่ือนสูนโยบายสาธารณะเพื่อจะนําไปสูการสนับสนุนของภาครัฐในเรื่อง

ของการพัฒนาองคความรูของกลุมกองทุนฯ 
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    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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ความรูแกสมาชกิ ดานการขยายผลไดดําเนนิการใหครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

และทุกพื้นที่  กลุมผูดอยโอกาส  ผูยากไร  ผูพกิาร  ผูสูงอายุ  เยาวชน  เด็กและ

สตรี  ในดานการพัฒนาศักยภาพไดจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรูกับ

คณะกรรมการของอําเภอและของจังหวัดทุกๆ เดือน  รวมถึงการใหสมาชิก 

และคณะทํางานไดเขารวมฝกอบรมกับหนวยงานภาคอื่นๆ  ดานการระดมทุนมี

แนวทางการระดมทุนจากการออมเงินของสมาชิก  รวมถึงการสนับสนุนจาก 

องคการบริหารสวนจังหวัดและหนวยงานอื่นๆ  ในดานการติดตามประเมินผล 

สามารถประเมนิไดจากการจัดสวัสดกิารใหกับสมาชกิตามกฎระเบยีบที่ตัง้ไว 

 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

   จุดเดนของกลุมกองทุนสวัสดิการออมทรัพยฯ  ที่ดําเนินการนั้นไดจัด

สวัสดกิารใหแกสตรีที่ตั้งครรภตั้งแต  3 เดือน  จนเกิดเปนองคความรูที่เกิดจาก

การจัดสวัสดิการที่สามารถเปนตัวอยางที่ดีได คือ การจัดสวัสดิการใหกับผู

พิการ  ภายหลังการจัดสวัสดิการไดกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอคุณภาพ

ชีวิตของสมาชิก คือ  ทําใหสมาชิกมีการออมเงินและมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานของกลุมกองทุนสวัสดิการฯ และไดรับการจัดสวัสดิการในกรณีเกิด 

การเจ็บ  การเสียชีวิต และการกูยืมในดานการพัฒนาอาชีพ  จนนําไปสูการ

ขับเคล่ือนสูนโยบายสาธารณะเพื่อจะนําไปสูการสนับสนุนของภาครัฐในเรื่อง

ของการพัฒนาองคความรูของกลุมกองทุนฯ 
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5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  ในการสืบทอดแนวคิดเรื่องการจัดสวัสดิการแกเยาวชนนั้น  ไดมีการ

ใหเยาวชนในพื้นที่เขามาเปนสมาชิกและคณะทํางานเพ่ือใหเกิดการเรียนรูงาน

และเปนคณะกรรมการรุนใหม  ทั้งนี้ในการดําเนินการจัดสวัสดิการฯ ที่

ดําเนนิการยังตองการขอมูลใหมๆ  เพ่ือประชาสัมพันธใหกับชุมชนในดานรูปแบบ

การจัดสวัสดิการที่คาดหวังนั้นมองวากองทุนสวัสดิการชุมชนฯ จะเปน

หนวยงานหลักในการดําเนนิงาน  ซึ่งมีหนาที่หลักในการจัดสวัสดิการใหกับกลุม

ผูดอยโอกาสที่ยังไมเขาถึงสิทธิในดานสวัสดิการใหสามารถไดรับสวัสดิการที่ด ี 

โดยมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สสว.3  ศพส.  พมจ. ใหการสนับสนุน

งบประมาณ  สวนกระบวนการดําเนินการดานโครงสรางและกลไกการบริหาร

การจัดการ  กําหนดใหมีการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ  ในดานกฎ  

กตกิา และขอบังคับใหเพิ่มชองทางในการเขาถึงสวัสดิการของผูดอยโอกาสที่ยัง

ไมไดรับสิทธิ  ดานการส่ือสารประชาสัมพันธควรเชิญผูสนใจและผูนําชุมชนเขา

รวมประชุมเพื่อพิจารณา  ในสวนการขยายผลสมาชิกไดรับสวัสดิการ

ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น  ดานการพัฒนาศักยภาพมีการศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม  

โดยจัดใหมกีารศกึษาดูงานนอกพืน้ที่  การตดิตามประเมนิผล จํานวนสมาชกิที่มี

เพิ่มมากขึ้น  
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9 กองทุนสวัสดกิารรถ EMS ต.คลองใหญ อ.คลองใหญ จ.ตราด 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการรถ EMS รับสงผูปวยฉุกเฉิน  24 ช่ัวโมง  ต.คลอง

ใหญ  อ.คลองใหญ  จ.ตราด  ซึ่งมีจุดเริ่มตนและที่มาจากการริเริ่มของกลุม/

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการมาแลว  5 ป โดยเปาหมายของการจัด

สวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนตามแผนงานดานสุขอนามัยเพ่ือแกไข

ปญหาเดือดรอนโดยรวมของชุมชนดานความม่ันคงทางสังคม  ดานสังคม  ดาน

สุขภาพอนามัย  เปนการแกไขปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย เด็ก สตร ี

คนชรา ผูพกิาร ผูดอยโอกาส 

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ไมมีสถานการณในพื้นที่ ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคล่ือนงานดาน

สวัสดกิารชุมชน             

 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 43
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9 กองทุนสวัสดกิารรถ EMS ต.คลองใหญ อ.คลองใหญ จ.ตราด 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

  กองทุนสวัสดิการรถ EMS รับสงผูปวยฉุกเฉิน  24 ช่ัวโมง  ต.คลอง

ใหญ  อ.คลองใหญ  จ.ตราด  ซึ่งมีจุดเริ่มตนและที่มาจากการริเริ่มของกลุม/

องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการมาแลว  5 ป โดยเปาหมายของการจัด

สวัสดิการสังคมเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนตามแผนงานดานสุขอนามัยเพ่ือแกไข

ปญหาเดือดรอนโดยรวมของชุมชนดานความม่ันคงทางสังคม  ดานสังคม  ดาน

สุขภาพอนามัย  เปนการแกไขปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย เด็ก สตร ี

คนชรา ผูพกิาร ผูดอยโอกาส 

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  ไมมีสถานการณในพื้นที่ ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคล่ือนงานดาน

สวัสดกิารชุมชน             
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3. การดาํเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  จัดตั้งเปนโครงการที่ใหความรวมมือระหวางเทศบาลกับโรงพยาบาล 

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชากรในเขตเทศบาลตําบลคลองใหญ  ที่ประสบ

ปญหาในเรื่องของสุขภาพอนามัยโดยไดรับการบริการ  24 ช่ัวโมง  ดานการ

ประชาสัมพันธใชเคเบิ้ลทีวีทองถิ่น  เสียงตามสายของ อปท.  ผานที่ประชุมสวน

ราชการ  แผนพับประชาสัมพันธ  และปฏิทินประจําป  มีการขยายผลดาน

กลุมเปาหมาย  คือ จะขยายผลไปสูทองที่ขางเคยีงในกรณีที่มีการรองขอและทํา

หนังสือผานโรงพยาบาล  มีการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ในเรื่องการปฐม

พยาบาลเบื้องตนรวมทั้งอบรมใหความรูแกประชาชนดานสุขภาพ  มีการระดม

ทุนสนับสนุนดานสวัสดิการจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)  

งบประมาณจากเทศบาลและสํารวจความพงึพอใจในการใหบรกิารของกองทุน 

 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

  กลุมสวัสดิการรถ EMS รับสงผูปวยฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง ดําเนินการ

ครอบคลุมในพื้นที่เทศบาลสามารถชวยเหลือผูประสบเหตุไดทันทวงที  มีการดู

งานในรูปแบบของ สปสช.  และไดรับเชิญในการอบรมการกูชีพ กูภัย การให

ความรูเรื่องสุขภาพเปนรูปแบบความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาครัฐ  และ

ภาครัฐกับประชาชนโดยผานการกล่ันกรองจากโรงพยาบาล  เกิดความ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของสมาชิกฯ  หลังจากมีสวัสดิการชุมชนเกิดขึ้น คือ 

ประชาชนมีความสุข  สุขภาพรางกายดีขึ้น  ลดคาใชจายในการดํารงชีพ  การ

ขับเคล่ือนสูนโยบายสาธารณะ คือ  มีการนําไปใชเปนนโยบายของ อปท.ในการ

บรหิารจัดการเชงินโยบายสูรูปธรรม 

 

5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  มกีารสืบทอดแนวความคดิโดยใหความรูกับเยาวชนในพืน้ทีใ่นการดูแล

ตนเอง และใหความชวยเหลือผูสูงอายุ 
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10 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.ทุงนนทรี  อ.เขาสมงิ  จ.ตราด 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

   กองทุนสวัสดกิารชุมชนวันละบาท ต.ทุงนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด  ซึ่ง

มีจุดเริ่มตนและที่มาจากการริเริ่มของกลุม/องคกรภาคประชาชน  กองทุน

สวัสดกิารฯ ดําเนนิการมาแลว  7 ป เม่ือเริ่มตนกอตัง้กลุมมีจํานวนสมาชิก  165 

คน คิดเปนรอยละ  3.3 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน   

454 คน คดิเปนรอยละ  75 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน  โดยมีเปาหมายของ

การจัดสวัสดกิารสังคมเพ่ือแกไขปญหาเดือดรอนโดยรวมของชุมชนในทุกดาน เชน 

ดานการศึกษา  ดานอาชีพรายไดและการทํางาน  ดานที่อยูอาศัยเพ่ือแกไข

ปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย เด็ก คนชรา/ผูสูงอายุ ผูพิการ  และ

ผูดอยโอกาส  

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  มสีมาชกิในกลุมบางสวนสงเงนิไมตรงตามที่กําหนด 

 

3. การดาํเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มคีณะกรรมการบรหิารกองทุน  มกีารประชุมออกระเบียบปละ 1 ครั้ง 

กรรมการไดมาจากการเลือกตั้ง  มีการกําหนดกติกา/เง่ือนไขการเปนสมาชิก 

โดยไดรับสวัสดิการการชวยเหลือตั้งแตเกิดจนถึงเสียชีวิต  มีการติดตอ

ประสานงานกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  มีการขยายผลเพ่ือ

แกปญหาความ เ ดือดร อนของ

ประชาชน เชน ดานการศึกษาของ

กลุมเปาหมายคนชรา และผูพิการ 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 45

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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10 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.ทุงนนทรี  อ.เขาสมงิ  จ.ตราด 

 

1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

   กองทุนสวัสดกิารชุมชนวันละบาท ต.ทุงนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด  ซึ่ง

มีจุดเริ่มตนและที่มาจากการริเริ่มของกลุม/องคกรภาคประชาชน  กองทุน

สวัสดกิารฯ ดําเนนิการมาแลว  7 ป เม่ือเริ่มตนกอตัง้กลุมมีจํานวนสมาชิก  165 

คน คิดเปนรอยละ  3.3 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน   

454 คน คดิเปนรอยละ  75 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน  โดยมีเปาหมายของ

การจัดสวัสดกิารสังคมเพ่ือแกไขปญหาเดือดรอนโดยรวมของชุมชนในทุกดาน เชน 

ดานการศึกษา  ดานอาชีพรายไดและการทํางาน  ดานที่อยูอาศัยเพ่ือแกไข

ปญหาความตองการของกลุมเปาหมาย เด็ก คนชรา/ผูสูงอายุ ผูพิการ  และ

ผูดอยโอกาส  

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  มสีมาชกิในกลุมบางสวนสงเงนิไมตรงตามที่กําหนด 

 

3. การดาํเนินการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีคณะกรรมการบรหิารกองทุน  มกีารประชุมออกระเบียบปละ 1 ครั้ง 

กรรมการไดมาจากการเลือกตั้ง  มีการกําหนดกติกา/เง่ือนไขการเปนสมาชิก 

โดยไดรับสวัสดิการการชวยเหลือตั้งแตเกิดจนถึงเสียชีวิต  มีการติดตอ

ประสานงานกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  มีการขยายผลเพ่ือ

แกปญหาความ เ ดือดร อนของ

ประชาชน เชน ดานการศึกษาของ

กลุมเปาหมายคนชรา และผูพิการ 

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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เปนตน   มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดําเนินงาน   มีการอบรม

คณะกรรมการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุก  3 เดือน  ณ วัดไผลอม จังหวัดตราด  มี

การระดมทุนสนับสนุนสวัสดิการของชุมชนจาก อบต. ภาครัฐสวนกลางมีการ

สมทบและเครือขายในการใหความรูในเรื่องการจัดสวัสดิการ  มีการติดตามผล

การจัดสวัสดิการโดยมีการประชุมประเมินผลทุก 3 เดือน โดยเจาหนาที่ของ

เครือขายวัดไผลอม 

 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

  มีการดูแลสมาชิกไดอยางทั่วถึง  บุคลากร/คณะกรรมการสวัสดิการฯ 

เคยไดรับเชิญไปเปนวิทยากรในเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชนใหกับกลุม หมูบาน

ที่อยูใกลเคยีง  มอีงคความรูใหมที่เกดิขึ้นมีแกนนํามาจัดตั้งกลุมสัจจะวันละบาท

เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของสมาชิกฯ  หลังจากมีสวัสดิการชุมชน

เกิดขึ้น คือ สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีความม่ันคงเพิ่มขึ้น  มีการขับเคล่ือนสู

นโยบายสาธารณะในทองถิ่นโดยเช่ือมประสานงานกับภาครัฐเพ่ือใหการ

สนับสนุนในการจัดทําเอกสาร 

 

5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  ภายใน  1 เดือนจะนําเด็กหรือเยาวชนมาชวยทําบัญชีเพื่อเรียนรู

เกี่ยวกับกลุมสวัสดกิารเพ่ือสืบทอดงานในอนาคต  

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย46

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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 1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

 กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แหลมกลัด อ.เมืองฯ จ.ตราด ซึ่งมี

จุดเริ่มตนและที่มาจากการริเริ่มของกลุม/องคกรภาคประชาชน มีการ

ดําเนินการมาแลว  2 ป เริ่มตนกอตั้งกองทุนสวัสดิการฯ มีจํานวนสมาชิก   

1,200 คน คิดเปนรอยละ  13 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน ปจจุบันมีสมาชิก  

จํานวน  2,000 คน คิดเปนรอยละ  25  ของประชากรทั้งหมด โดยมีเปาหมาย

ของการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแกไขปญหาเดือดรอนโดยรวมของชุมชนในดาน

อาชีพ ดานความม่ันคง ดานสุขภาพ ดานบริการสังคม ดานการมีงานทํา ดาน

สงเสรมิการมสีวนรวมเพ่ือแกไขปญหาความตองการของกลุมเปาหมายในชุมชน 

ไดแก เด็ก สตรี ผูดอยโอกาส ผูประสบปญหาทางสังคม ผูพิการและผูไมเขาถึง

สวัสดกิารของรัฐ 

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  เกิดปญหาเรื่องสุขภาพอนามัย การระบาดของไขเลือดออก การ

สงเสริมทางดานการศึกษายังมีนอย  มีการแบงชนชั้นคนรวยคนจนเนื่องจากใน

พืน้ที่มตีางดาวมาอาศัยอยู 

 

3. การดําเนนิการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีคณะกรรมการดําเนินงาน การประชุมคณะทํางานเพ่ือสรางกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือจัดทําประชาคมการจัดสวัสดิการ มีการบริหารการ

จัดการในรูปแบบของกองทุนใชโครงสรางการบริหารของคณะกรรมการที่ไดมา

จากการคัดเลือกจากตัวแทนในชุมชนมติการประชาคมและขอตกลงของ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดกิารใชในการบรหิารงาน  เกดิการประชาสัมพันธใน

11 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.แหลมกลัด  อ.เมืองฯ  จ.ตราด 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 47

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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 1. จุดเริ่มตน/ที่มาของการจัดสวัสดกิาร 

 กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แหลมกลัด อ.เมืองฯ จ.ตราด ซึ่งมี

จุดเริ่มตนและที่มาจากการริเริ่มของกลุม/องคกรภาคประชาชน มีการ

ดําเนินการมาแลว  2 ป เริ่มตนกอตั้งกองทุนสวัสดิการฯ มีจํานวนสมาชิก   

1,200 คน คิดเปนรอยละ  13 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน ปจจุบันมีสมาชิก  

จํานวน  2,000 คน คิดเปนรอยละ  25  ของประชากรทั้งหมด โดยมีเปาหมาย

ของการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อแกไขปญหาเดือดรอนโดยรวมของชุมชนในดาน

อาชีพ ดานความม่ันคง ดานสุขภาพ ดานบริการสังคม ดานการมีงานทํา ดาน

สงเสรมิการมสีวนรวมเพ่ือแกไขปญหาความตองการของกลุมเปาหมายในชุมชน 

ไดแก เด็ก สตรี ผูดอยโอกาส ผูประสบปญหาทางสังคม ผูพิการและผูไมเขาถึง

สวัสดกิารของรัฐ 

 

2. สถานการณในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดกิารชุมชน  

  เกิดปญหาเรื่องสุขภาพอนามัย การระบาดของไขเลือดออก การ

สงเสริมทางดานการศึกษายังมีนอย  มีการแบงชนชั้นคนรวยคนจนเนื่องจากใน

พืน้ที่มตีางดาวมาอาศัยอยู 

 

3. การดําเนินการในการจัดต้ังสวัสดกิารชุมชน 

  มีคณะกรรมการดําเนินงาน การประชุมคณะทํางานเพื่อสรางกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือจัดทําประชาคมการจัดสวัสดิการ มีการบริหารการ

จัดการในรูปแบบของกองทุนใชโครงสรางการบริหารของคณะกรรมการที่ไดมา

จากการคัดเลือกจากตัวแทนในชุมชนมติการประชาคมและขอตกลงของ

คณะกรรมการกองทุนสวัสดกิารใชในการบรหิารงาน  เกดิการประชาสัมพันธใน

11 กองทุนสวัสดกิารชุมชน ต.แหลมกลัด  อ.เมืองฯ  จ.ตราด 

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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กรณีประชุมสภา  ประชุมหมูบาน  ประชุมคณะกรรมการ  มีการสอดแทรก

ขอมูลขาวสารของกองทุน  และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคม 

มกีารขยายผลโดยการเพิ่มกลุมประชาชนและเปาหมายใหมากขึ้น  มีการพัฒนา

ศักยภาพโดยเพิ่มความรูใหแกคณะกรรม  จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม

และถายทอดกระบวนการของกองทุน  มีการระดมทุนจากองคการบริหารสวน

ตําบล  กลุมออมทรัพยมีการจัดขอรับบริจาคในกรณีตางๆ  ในสวนการติดตาม

คณะทํางานและกรรมการใชวิธีการสอบถามเปนเอกสาร  การสังเกตุ  และการ

ประชุม  

 

4. ผลงานการจัดสวัสดกิารชุมชน 

  มีโครงการ/กิจกรรมที่เกิดประโยชนดานการพัฒนาสังคม  บุคลากร/

คณะกรรมการสวัสดิการไดรับเชิญไปเปนวิทยากรเรื่องการจัดสวัสดิการชุมชน

เปนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่อง

การจัดสวัสดิการ  เกิดองคความรูใหมในเรื่องของกระบวนการดําเนินงานของ

กองทุนสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้น  อันเปนผลมาจากการเรียนรูจากการจัด

สวัสดิการชุมชน  เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของสมาชิกหลังจากมี

สวัสดิการแบบชวยเหลือกันเอง  ประชาชนมีการเปนอยูที่ดีขึ้น  มีการขับเคล่ือน

สูนโยบายสาธารณะในทองถิ่นโดยมีองคการบริหารสวนตําบลใหการสนับสนุน

ทัง้งบประมาณ  สถานที่  องคความรูและบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย48

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 48 

5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  มกีารสืบทอดแนวคดิเรื่องการจัดสวัสดิการแกเยาวชนในพื้นที่โดยการ

มอบทุนการศึกษา  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเปนองคกรหลักใน

การขับเคล่ือนงาน  มีหนวยงานสนับสนุน เชน  อบต.  สสว.3  พอช.  พัฒนา

ชุมชน  โดยมีสวนรวมในการสงเสริมเรื่องขององคความรูดานสวัสดิการ  การ

จัดการและเงินอุดหนุน มีโครงสราง กลไกการบริหารจัดการ กฎ กติกา  

ขอบังคับจากการประชุมประชาคม มีการส่ือสารประชาสัมพันธผานหอกระจาย

ขาว  รวมประชาสัมพันธกับการจัดกิจกรรมของชุมชน  จัดทําวารสาร

ประชาสัมพันธและมีการตดิตามประเมนิผลโดยใชแบบประเมนิ 

 

 

 

 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 49

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 48 

5. แนวทางการดําเนินงานในอนาคต 

  มีการสืบทอดแนวคดิเรื่องการจัดสวัสดิการแกเยาวชนในพื้นที่โดยการ

มอบทุนการศึกษา  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเปนองคกรหลักใน

การขับเคล่ือนงาน  มีหนวยงานสนับสนุน เชน  อบต.  สสว.3  พอช.  พัฒนา

ชุมชน  โดยมีสวนรวมในการสงเสริมเรื่องขององคความรูดานสวัสดิการ  การ

จัดการและเงินอุดหนุน มีโครงสราง กลไกการบริหารจัดการ กฎ กติกา  

ขอบังคับจากการประชุมประชาคม มีการส่ือสารประชาสัมพันธผานหอกระจาย

ขาว  รวมประชาสัมพันธกับการจัดกิจกรรมของชุมชน  จัดทําวารสาร

ประชาสัมพันธและมกีารตดิตามประเมนิผลโดยใชแบบประเมิน 

 

 

 

 

                    รปูแบบ 

การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกบัพื้นที ่

 
รูปแบบกิจกรรมการจัดสวัสดกิารสังคม 

  การจัดกิจกรรมสวัสดิการชุมชนการสรางหลักประกันเพ่ือความม่ันคง

ของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถงึทุกอยางที่จะทําใหคนในชุมชนมคีวามเปนอยูทีด่ี

ขึ้น ทัง้ในรูปของสิ่งของ  เงนิทุน  น้ําใจ  การชวยเหลือเกื้อกูล  เปนเรื่องเกี่ยวกับ

วิถีชีวิตตั้งแตเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  หรือกลาวโดยยอ “สวัสดิการชุมชน คือ การ

สรางหลักประกันในการดําเนินชีวิต ของภาคประชาชน” ดังนั้น การจัด

สวัสดกิารชุมชน  จงึมรีปูแบบตางๆ  โดยมรีายละเอยีดที่แตกตางกันไป ดังนี้ 

 กองทุนสวัสดกิารชุมชน 

 สหกรณ 

 สถาบันการเงนิชุมชน 

 กลุม/ชมรมตาง ๆ  
 

  กองทุนสวัสดิการชุมชน  สวัสดิการชุมชนนั้นมาจากฐานคิดเดียวกัน 

คือ ตองการที่จะสรางหลักประกันเพื่อความม่ันคงรวมกันของคนในชุมชน  

สรางกระบวนการในการจัดการตนเอง  อยูรวมกันอยางพึ่งพิง  พึ่งพา  อันเปน

ทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยูเดิม  เปนเครือขายความสัมพันธที่โยงใยวิถีชีวิต

ผูคนเขากับธรรมชาตคิวามเช่ือ  ศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่ง

เปนกระบวนการที่ไมไดมองเรื่องเงินเพียงอยางเดียว  เปนการดูแลเอื้อเฟอตอ

กัน  ผานรูปแบบบที่หลากหลาย 

  สหกรณ  “สหกรณ” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 

หมายความวา คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ

และสังคม โดยชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  ดังนั้น สหกรณจึงตั้งขึ้นมาเพื่อทํา



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย50

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 50 

หนาที่แกปญหาในดานการทํามาหากนิทีค่ลายๆ กัน หรือความตองการบรกิารที่

เหมือนกันและเปนปญหาที่สมาชกิแตละคนไมสามารถ แกเองไดตามลําพัง หรือ

ตั้งขึ้นมาเพ่ือดําเนินการ ใหสมาชิกไดรับประโยชนในการประกอบอาชีพของตน

มากกวาที่แตละคนเคยไดจาก การดําเนนิกจิการเองตามลําพัง 

  สถาบันการเงนิชุมชน   สถาบันการเงนิชุมชน  หมายถงึ  สถาบัน

การเงินของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เพ่ือใหบริการ

ทางการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการแกประชาชนในชุมชน  ซึ่งขาด

โอกาสในการเขาถงึและใชบรกิารทางการเงนิของสถาบันการเงนิ 

   กลุม/ชมรมตาง ๆ  คนในชุมชนรวมตัวกันเปนกลุมในลักษณะตางๆ  

ทั้งจากการสนับสนุนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และการรวมตัวกันของ

สมาชิกในชุมชนเองเพื่อการดําเนินการรวมกันภายใตวัตถุประสงคหรือความ

ตองการของสมาชกิในแตละกลุม  
 

  จากการศกึษาขอมูลการจดัสวัสดกิารสังคมในพื้นที่เปาหมาย รูปแบบ/

กระบวนการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจากปฏิบัติการจริงในพื้นที่ในบทนี้  

เปนการประมวลและสังเคราะหผลจากเอกสาร รายงานการศึกษาจาก

ปฏิบัติการจริงในพื้นที่  รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม/ชุมชนในพื้นที่  ทั้งนี้

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 (สสว.3)  จะนําเสนอรูปแบบการจัด

สวัสดิการในรูปแบบการจัดสวัสดิการจําแนกตามเกณฑหนวยงาน/องคกรที่

รเิริ่ม พรอมกรณตีัวอยาง  
 

รูปแบบการจัดสวัสดกิารจําแนกตามที่มา/การกอต้ัง 

  รายงานการศึกษาการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่

เหมาะสมกับพื้นที่  ซึ่งทําการศึกษาการดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมและการ

จัดสวัสดิการสังคมระดับพื้นที่ จากกลุมตัวอยางการจัดสวัสดิการสังคมทั้ง 11 

กลุม ใน  4  จังหวัด  ชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  และตราด  จําแนกรูปแบบการจัด

สวัสดกิารสังคมตามที่มา/จุดเริม่ตนออกเปน  5 รูปแบบ คือ 



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย 51

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 50 

หนาที่แกปญหาในดานการทํามาหากนิทีค่ลายๆ กัน หรือความตองการบรกิารที่

เหมือนกันและเปนปญหาที่สมาชกิแตละคนไมสามารถ แกเองไดตามลําพัง หรือ

ตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินการ ใหสมาชิกไดรับประโยชนในการประกอบอาชีพของตน

มากกวาที่แตละคนเคยไดจาก การดําเนนิกจิการเองตามลําพัง 

  สถาบันการเงนิชุมชน   สถาบันการเงนิชุมชน  หมายถงึ  สถาบัน

การเงินของชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  เพ่ือใหบริการ

ทางการเงินที่สามารถตอบสนองความตองการแกประชาชนในชุมชน  ซึ่งขาด

โอกาสในการเขาถงึและใชบรกิารทางการเงนิของสถาบันการเงนิ 

   กลุม/ชมรมตาง ๆ  คนในชุมชนรวมตัวกันเปนกลุมในลักษณะตางๆ  

ทั้งจากการสนับสนุนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และการรวมตัวกันของ

สมาชิกในชุมชนเองเพื่อการดําเนินการรวมกันภายใตวัตถุประสงคหรือความ

ตองการของสมาชกิในแตละกลุม  
 

  จากการศกึษาขอมูลการจดัสวัสดกิารสังคมในพื้นที่เปาหมาย รูปแบบ/

กระบวนการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจากปฏิบัติการจริงในพื้นที่ในบทนี้  

เปนการประมวลและสังเคราะหผลจากเอกสาร รายงานการศึกษาจาก

ปฏิบัติการจริงในพื้นที่  รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม/ชุมชนในพื้นที่  ทั้งนี้

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 (สสว.3)  จะนําเสนอรูปแบบการจัด

สวัสดิการในรูปแบบการจัดสวัสดิการจําแนกตามเกณฑหนวยงาน/องคกรที่

รเิริ่ม พรอมกรณีตัวอยาง  
 

รูปแบบการจัดสวัสดกิารจําแนกตามที่มา/การกอต้ัง 

  รายงานการศึกษาการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมที่

เหมาะสมกับพื้นที่  ซึ่งทําการศึกษาการดําเนินงานดานการพัฒนาสังคมและการ

จัดสวัสดิการสังคมระดับพื้นที่ จากกลุมตัวอยางการจัดสวัสดิการสังคมทั้ง 11 

กลุม ใน  4  จังหวัด  ชลบุรี  จันทบุรี  ระยอง  และตราด  จําแนกรูปแบบการจัด

สวัสดกิารสังคมตามที่มา/จุดเริม่ตนออกเปน  5 รูปแบบ คือ 

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 51 

1) การจัดสวัสดกิารสังคมที่มจีุดเริ่มตนมาจากภาครัฐสวนกลาง 

2) การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มตนมาจากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น   

3) การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มตนจากการริเริ่มดําเนินการเอง

โดยชุมชน  กลุม/องคกรภาคประชาชน 

4) การจัดสวัสดกิารสังคมที่มจีุดเริ่มตนโดยชุมชน  กลุม/องคกรภาค

ประชาชนกอตัง้รวมกับภาครัฐสวนกลาง 

5) การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มตนจากชุมชน กลุม/องคกรภาค

ประชาชนกอตั้งรวมกับภาครัฐสวนกลาง และองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
 

1. การจัดสวัสดกิารสังคมที่มจีุดเริ่มตนมาจากภาครัฐสวนกลาง 

  ลักษณะของการดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมที่เริ่มตนโดยภาครัฐนั้น 

ประกอบไปดวยรูปแบบในสองสวน คือ รูปแบบที่รัฐมีการจัดตั้งกลุมสวัสดิการ

โดยมาจากความตองการของประชาชน  กับรูปแบบที่รัฐสนับสนุนเงิน

งบประมาณมาเปนจุดเริ่มตน ใหประชาชนดําเนินการจัดสวัสดิการเองตอเนื่อง

ไป ซึ่งมีพื้นที่การจัดสวัสดิการที่มีจุดเริ่มตน/ที่มาจากนโยบายของภาครัฐ

สวนกลาง  จํานวน  1  พื้นที่  ไดแก  ชุมชนตําบลหนองปลาไหล  อําเภอบางละ

มุง  จังหวัดชลบุรี  จัดตั้งกลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหนองปลาไหล  

ดําเนินการสงเสริมในเรื่องอาชีพใหกับกลุมสตรี  นําไปสูการมีอาชีพ  การมีงาน

ทํา  การมีรายได มีการจัดสวัสดิการในเรื่องคาทําศพและมีการจัดสวัสดิการ

ใหกับคนในกลุมพัฒนาสตรีเกิดการคุมครอง/ดูแลตัวเองได รวมไปถึงครอบครัว

ที่จะมเีงนิทุนในการจัดงานศพ  
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    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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2. การจัดสวัสดกิารสังคมที่มจีุดเริ่มตนมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  ลักษณะของการดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมที่เริ่มตนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้น สวนใหญแลวมีการมองเห็นถึงปญหาของชุมชน โดย

สามารถจัดทําเปนนโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นได  เพื่อให

ประชาชนในพื้นที่ไดรับความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต  ซึ่งพื้นที่การจัด

สวัสดกิารสังคมที่มีจุดเริ่มตน/ที่มาจากนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน  1  พื้นที่  ไดแก  ชุมชนตําบลคลองใหญ  อําเภอคลองใหญ  จังหวัด

ตราด  จัดตั้งกลุมสวัสดิการรถ EMS รับ-สงผูปวยฉุกเฉิน  24  ช่ัวโมง  

ดําเนนิการแกไขปญหาในดานสุขภาพอนามัย  เปนการบรกิารใหกับประชาชนใน

การมอีาชีพ/

สวสัดกิารของครอบครัวสตรี

กลุมพัฒนาสตรี

นโยบายจาก

สวนกลาง 

กํานนั/

ผูใหญบาน 

อปท. 

เทศบาล 

 

สสว.3 

 

 

ศพส. 

 

 

ศูนยฝกอาชพีฯ 

ม.2 

ตัวแทนหมูบาน 

 

ม.3 ม.4 ม.5 ม.1 ม.7 ม.8 ม.9 ม.6 

หมูละ 2 คน 

 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 53

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การจัดสวัสดกิารสังคมที่มจีุดเริ่มตนมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  ลักษณะของการดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมที่เริ่มตนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้น สวนใหญแลวมีการมองเห็นถึงปญหาของชุมชน โดย

สามารถจัดทําเปนนโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นได  เพื่อให

ประชาชนในพื้นที่ไดรับความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต  ซึ่งพื้นที่การจัด

สวัสดกิารสังคมที่มีจุดเริ่มตน/ที่มาจากนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน  1  พื้นที่  ไดแก  ชุมชนตําบลคลองใหญ  อําเภอคลองใหญ  จังหวัด

ตราด  จัดตั้งกลุมสวัสดิการรถ EMS รับ-สงผูปวยฉุกเฉิน  24  ช่ัวโมง  

ดําเนนิการแกไขปญหาในดานสุขภาพอนามัย  เปนการบรกิารใหกับประชาชนใน

การมอีาชีพ/

สวสัดกิารของครอบครัวสตรี

กลุมพัฒนาสตร ี

นโยบายจาก

สวนกลาง 

กํานนั/

ผูใหญบาน 

อปท. 

เทศบาล 

 

สสว.3 

 

 

ศพส. 

 

 

ศูนยฝกอาชพีฯ 

ม.2 

ตัวแทนหมูบาน 

 

ม.3 ม.4 ม.5 ม.1 ม.7 ม.8 ม.9 ม.6 

หมูละ 2 คน 
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ชุมชนในการนําสงผูปวยฉุกเฉินที่ไมสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลไดดวย

ตนเอง  รวมถึงมีการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหกับผูปวยกอนถึงโรงพยาบาล  ซึ่ง

สามารถชวยเหลือผูปวยไดทันทวงท ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มตนจากการริเริ่มดําเนินการเองโดย

ชุมชน  กลุม/องคกรภาคประชาชน 

  จุดเริ ่มตนของการดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนใน

ลักษณะนี้ มักเกิดจากปรากฏการณปญหาและวิกฤติดานตางๆ ของคนใน

ชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความเดือดรอนทางเศรษฐกิจครัวเรือน คน

รายไดนอย มีความยากจน ปญหาความเดือดรอนจากการประกอบอาชีพ (เชน 

โรงพยาบาล 

ประจําอําเภอ 

โรงพยาบาล 

ประจําตําบล 

รพ.สต. 

นโยบาย อปท. 

(เทศบาล) 

ขยายผล อปท. 

พืน้ทีร่อบข้าง

ความมัน่คงทางสุขภาพ

อาสาสมัคร

ตางๆ 

 

อสม. 

 

 

อพปร. 

 

 

กํานัน/

ผูใหญบาน 

 

 

สปสช. 

รถ EMS   

24 ชม. 

 



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย54

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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ตนทุนในการทํานา รับจาง) ภาวะความเจ็บปวย การตาย และการมีประชากรที่

ดอยโอกาสในชุมชนมาก เชน  ผูสูงอายุ เด็ก หรือผูพิการ เปนตน อันเปนสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นและรับรูรวมกันของผูคนในสังคมวาสภาพดังกลาวไดสงผลตอ

วิถีชีวิตความเปนอยู จําเปนที่ตองรวมกันแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งเปนปญหา

รวมกันของสังคมหรือเปนปญหาในพื้นที่สังคมที่ตนไดอาศัยอยู  ลักษณะของ

วิกฤติการณโดยสรุปแลว มักมาจากเรื่องการทํามาหากิน คนในชุมชนสวนใหญมี

หนี้สนินอกระบบ และการไดผลผลิตนอยจากการทําการเกษตรที่มีตนทุนสูง ทํา

ใหรายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ไมมีเงินที่จะมารักษาความปวยไข และการสง

เสียบุตรหลานทางดานการศึกษา ทําใหไมมีความม่ันคงในการดําเนินชีวิต  ซึ่ง

พื้นที่การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มตน/ที่มาจากการริเริ่มดําเนินการเองโดย

ชุมชน  กลุม/องคกรภาคประชาชน  จํานวน  5 พื้นที่  ไดแก ชุมชนตําบลชากบก 

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง  ชุมชนตําบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบอทอง 

จังหวัดชลบุรี  ชุมชนตําบลทุงนนทรี อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ชุมชนตําบล

แหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด และชุมชนตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุร ี  

  กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลชากบก ในการดําเนินการแกไข

ปญหาความเดือดรอนโดยรวมของชุมชนทุกกลุมเปาหมายในรูปแบบธนาคาร

หมูบานตามแนวพระราชดําริ  เพ่ือปลูกฝงการออมเงินใหกับชุมชนนําไปสูการ

เอือ้อาทรซึ่งกันและกัน คณุภาพชวีติของสมาชกิกองทุนสวัสดกิารมเีพิ่มมากขึ้น  

    กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเกษตรสุวรรณ และกลุมกองทุน

สวัสดกิารชุมชนตําบลแหลมกลัด  ในการดําเนนิการแกไขปญหาความเดือดรอน

โดยรวมของชุมชนทุกกลุมเปาหมายในรูปแบบของกองทุน  มีการระดมทุน  การ

ออมเงินจากสมาชิก เพื่อเปนการใหสวัสดิการตั้งแตแรกเกิดจนถึงเสียชีวิต ซึ่ง

กอใหเกิดความม่ันคงในชีวิต  การรวมกลุม  การแบงปน  การชวยเหลือกันของ

คนในชุมชน 



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย 55

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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ตนทุนในการทํานา รับจาง) ภาวะความเจ็บปวย การตาย และการมีประชากรที่

ดอยโอกาสในชุมชนมาก เชน  ผูสูงอายุ เด็ก หรือผูพิการ เปนตน อันเปนสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นและรับรูรวมกันของผูคนในสังคมวาสภาพดังกลาวไดสงผลตอ

วิถีชีวิตความเปนอยู จําเปนที่ตองรวมกันแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งเปนปญหา

รวมกันของสังคมหรือเปนปญหาในพื้นที่สังคมที่ตนไดอาศัยอยู  ลักษณะของ

วิกฤติการณโดยสรุปแลว มักมาจากเรื่องการทํามาหากิน คนในชุมชนสวนใหญมี

หนี้สนินอกระบบ และการไดผลผลิตนอยจากการทําการเกษตรที่มีตนทุนสูง ทํา

ใหรายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ไมมีเงินที่จะมารักษาความปวยไข และการสง

เสียบุตรหลานทางดานการศึกษา ทําใหไมมีความม่ันคงในการดําเนินชีวิต  ซึ่ง

พื้นที่การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มตน/ที่มาจากการริเริ่มดําเนินการเองโดย

ชุมชน  กลุม/องคกรภาคประชาชน  จํานวน  5 พื้นที่  ไดแก ชุมชนตําบลชากบก 

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง  ชุมชนตําบลเกษตรสุวรรณ อําเภอบอทอง 

จังหวัดชลบุรี  ชุมชนตําบลทุงนนทรี อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด  ชุมชนตําบล

แหลมกลัด อําเภอเมือง จังหวัดตราด และชุมชนตําบลเกวียนหัก อําเภอขลุง 

จังหวัดจันทบุร ี  

  กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลชากบก ในการดําเนินการแกไข

ปญหาความเดือดรอนโดยรวมของชุมชนทุกกลุมเปาหมายในรูปแบบธนาคาร

หมูบานตามแนวพระราชดําริ  เพ่ือปลูกฝงการออมเงินใหกับชุมชนนําไปสูการ

เอือ้อาทรซึ่งกันและกัน คณุภาพชวีติของสมาชกิกองทุนสวัสดกิารมีเพิ่มมากขึ้น  

    กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเกษตรสุวรรณ และกลุมกองทุน

สวัสดกิารชุมชนตําบลแหลมกลัด  ในการดําเนนิการแกไขปญหาความเดือดรอน

โดยรวมของชุมชนทุกกลุมเปาหมายในรูปแบบของกองทุน  มีการระดมทุน  การ

ออมเงินจากสมาชิก เพื่อเปนการใหสวัสดิการตั้งแตแรกเกิดจนถึงเสียชีวิต ซึ่ง

กอใหเกิดความม่ันคงในชีวิต  การรวมกลุม  การแบงปน  การชวยเหลือกันของ

คนในชุมชน 
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  กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาทสํานักสงฆเขามะพูดตําบลทุง

นนทรี และกลุมกองทุนสวัสดิการออมทรัพย ตําบลเกวียนหัก  ในการ

ดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมของชุมชนทุกกลุมเปาหมายใน

รูปแบบของกองทุนโดยการออมเงินวันละบาทของสมาชิกภายในกลุมตามสัจจะ

ที่ใหไว  ซึ่งเปนการมีสวนรวมของสํานักสงฆที่นําการออมเงิน และการรักษา

ศีลธรรมควบคูกันไป  เปนการจัดสวัสดิการในกรณีเกิด เจ็บ เสียชีวิต และเพื่อ

กูยืมในการพัฒนาอาชีพ  จนสงผลใหเกิดการปลูกฝงการออมเงิน  การมีสวน

รวมในการดําเนนิงานของกองทุนฯ และชุมชน 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูนําชุมชน/

ประชาชน 

กลุมสวัสดกิารชุมชน

รูปแบบธนาคาร/

กองทุนออมทรัพย/

กลุมสัจจะ 

สวสัดิการ

ตั้งแต่แรกเกดิจนเสียชีวติ

เครอืขาย 

 

อสม. 

 

 

พมจ. 

 

 

วัด 

 

 

กํานนั/

ผูใหญบาน 

ระดมความคิดเห็น 

 

 

 

อปท. 

 

 

สสว. 
 

 

พอช. สวสัดกิารแก่ชุมชน

ทางด้าน

การเงิน

การร่วม

กจิกรรมในชุมชน
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4. การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มตนโดยชุมชน กลุม/องคกรภาค

ประชาชนกอต้ังรวมกับภาครัฐสวนกลาง 

  ลักษณะการดําเนินงานรูปแบบนี้ จัดไดวามีความเปนพหุลักษณใน

ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะความหลากหลายของกลุมองคกรที่รวมมือกันตั้งแต

ขั้นตอนการใหความชวยเหลือในการจัดตั้ง ลักษณะการประสานความรวมมือ  

การใหความความชวยเหลือสนับสนุนทั้งในดานงบประมาณ และวิชาการ และ

การแลกเปลี่ยนเรยีนรู เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนมแีนวคดิ

เห็นชอบ/ตองการ 

จัดต้ังกลุมกองทุน

สวัสดกิาร 

กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ 

วิธกีารดําเนนิงาน 

สวสัดิการ

ตั้งแต่แรกเกดิจนเสียชีวติ

หนวยงานอ่ืนๆ 

 

 

พมจ.  

 

กํานนั/

ผูใหญบาน 

 

 

อปท. 
 

 

พอช. 

กองทุน

สวสัดกิารชุมชน

ทางด้าน

การเงิน

การร่วม

กจิกรรมในชุมชน

ภาครัฐสนับสนุน 

การจัดสวัสดกิาร

ชุมชน 

 

 

ผูนําชุมชน 



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย 57

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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4. การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มตนโดยชุมชน กลุม/องคกรภาค

ประชาชนกอต้ังรวมกับภาครัฐสวนกลาง 

  ลักษณะการดําเนินงานรูปแบบนี้ จัดไดวามีความเปนพหุลักษณใน

ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะความหลากหลายของกลุมองคกรที่รวมมือกันตั้งแต

ขั้นตอนการใหความชวยเหลือในการจัดตั้ง ลักษณะการประสานความรวมมือ  

การใหความความชวยเหลือสนับสนุนทั้งในดานงบประมาณ และวิชาการ และ

การแลกเปลี่ยนเรยีนรู เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุมชนมีแนวคิด

เห็นชอบ/ตองการ 

จัดต้ังกลุมกองทุน

สวัสดกิาร 

กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ 

วิธกีารดําเนนิงาน 

สวสัดิการ

ตั้งแต่แรกเกดิจนเสียชีวติ

หนวยงานอ่ืนๆ 

 

 

พมจ.  

 

กํานนั/

ผูใหญบาน 

 

 

อปท. 
 

 

พอช. 

กองทุน

สวสัดกิารชุมชน

ทางด้าน

การเงิน

การร่วม

กจิกรรมในชุมชน

ภาครัฐสนับสนุน 

การจัดสวัสดกิาร

ชุมชน 

 

 

ผูนําชุมชน 

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 57 

ลักษณะการดําเนนิงานที่ชุมชนรวมกอตังกับรัฐนัน้ อาจเกิดขึ้นจากแกนนําชุมชน

ที่เปนผูกอการดี เห็นความสําคัญของการจัดสวัสดิการชุมชนจากการไปศึกษา 

ดูงาน อบรม สัมมนา ที่จัดขึ้นโดยองคภาครัฐ พัฒนาชุมชนฯ แลวนํามาสานการ

ดําเนินงานตอในพื้นที่ โดยประสานความรวมมือจากองคกรภาครัฐในพื้นที่ ซึ่งมี

พื้นที่การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มตน/ที่มาโดยชุมชน  กลุม/องคกรภาค

ประชาชนกอตัง้รวมกับภาครัฐสวนกลาง  จํานวน  2  พื้นที่  ไดแก  ชุมชนตําบล

บานเซิด อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  และชุมชนตําบลวังหวา  อําเภอแกลง  

จังหวัดระยอง  จัดตั้งกลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบานเซิด และกลุม

กองทุนสวัสดิการตําบลวังหวา  ในการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน

โดยรวมของชุมชนทุกกลุมเปาหมายในรูปแบบของกองทุน  มกีารระดมทุน  การ

ออมจากสมาชิก เพื่อเปนการใหสวัสดิการตั้งแตแรกเกิดจนถึงเสียชีวิต ซึ่ง

กอใหเกดิการเอือ้อาทรตอกันในชุมชน 

 

5. การจัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มตนจากชุมชน กลุม/องคกรภาค

ประชาชนกอต้ังรวมกับภาครัฐสวนกลาง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ลักษณะการดําเนินงานรูปแบบนี้ จัดไดวามีความเปนพหุลักษณใน

ประเด็นเกี่ยวกับลักษณะความหลากหลายของกลุมองคกรที่รวมมือกันตั้งแต

ขั้นตอนการใหความชวยเหลือในการจัดตั้ง ลักษณะการประสานความรวมมือ  

การใหความความชวยเหลือสนับสนุนทั้งในดานงบประมาณ และวิชาการ และ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน  ลักษณะการดําเนินงานที่ชุมชนรวมกอตั้งกับ

ภาครัฐและมกีารสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น อาจเกิดขึ้นจาก

แกนนําชุมชนที่เปนผูกอการดี เห็นความสําคัญของการจัดสวัสดิการชุมชนจาก

การไปศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา ที่จัดขึ้นโดยองคภาครัฐ พัฒนาชุมชนฯ แลว

นํามาดําเนินงานตอในพื้นที่  โดยประสานความรวมมือจากองคกรภาครัฐ  ซึ่ง

พื้นที่จัดสวัสดิการสังคมที่มีจุดเริ่มตนจากนโยบายของภาครัฐสวนกลาง  

นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจากกลุม/องคกรภาคประชาชน มี



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย58
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จํานวน  2  พืน้ที่  ไดแก  ชุมชนตําบลบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  

และชุมชนตําบลเกวียนหัก  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  จัดตั้งกลุมกองทุน

สวัสดกิารชุมชนตําบลบานคายและกลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเกวียนหัก  

ในการดํา เนินการแก ไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมของชุมชนทุก

กลุมเปาหมายในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการ  มีการระดมทุน  การออมจาก

สมาชิก เพ่ือเปนหลักประกันในชุมชนมีเงินทดแทนยามเจ็บปวย  และมีแหลง

เงินทุนในชุมชนเพ่ือแกปญหาหนี้นอกระบบ หรือนําไปลงทุนการประกอบอาชีพ 

และมสีวัสดกิารในกรณีเกดิ  แก  เจ็บ เสยีชวีติ จนสงผลไปสูภูมคิุมกันทางสังคม 

เม่ือเจ็บปวยสมาชกิมีเงนิชวยเหลือหรือเสียชวีติก็มีเงนิสงเคราะหคาทําศพ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

อปท. สนับสนุน 

การดําเนินงาน 

จัดต้ังกลุมกองทุน

สวัสดกิาร 

กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ 

วิธกีารดําเนนิงาน 

โรงเรยีน 

 

 

พมจ.  

 

กํานนั/

ผูใหญบาน 

 

 

สสว. 
 

 

พอช. 

สมาชิกกลุ่ม

 

ภาครัฐสนับสนุน  

การจัดสวัสดกิารชุมชน 

 

 

ผูนําชุมชน 

ชุมชนมีแนวคิด

เห็นชอบ/ตองการ 

หลอมแนวคดิ 

จิตสาธารณะ 

สวสัดิการครบทุกด้าน การออมทรัพย์ 
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    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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จํานวน  2  พืน้ที่  ไดแก  ชุมชนตําบลบานคาย  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง  

และชุมชนตําบลเกวียนหัก  อําเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  จัดตั้งกลุมกองทุน

สวัสดกิารชุมชนตําบลบานคายและกลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเกวียนหัก  

ในการดํา เนินการแก ไขปญหาความเดือดรอนโดยรวมของชุมชนทุก

กลุมเปาหมายในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการ  มีการระดมทุน  การออมจาก

สมาชิก เพ่ือเปนหลักประกันในชุมชนมีเงินทดแทนยามเจ็บปวย  และมีแหลง

เงินทุนในชุมชนเพ่ือแกปญหาหนี้นอกระบบ หรือนําไปลงทุนการประกอบอาชีพ 

และมสีวัสดกิารในกรณีเกดิ  แก  เจ็บ เสยีชวีติ จนสงผลไปสูภูมคิุมกันทางสังคม 

เม่ือเจ็บปวยสมาชกิมีเงนิชวยเหลือหรือเสียชวีติก็มีเงนิสงเคราะหคาทําศพ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

อปท. สนับสนุน 

การดําเนินงาน 

จัดต้ังกลุมกองทุน

สวัสดกิาร 

กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ 

วิธกีารดําเนนิงาน 

โรงเรยีน 

 

 

พมจ.  

 

กํานนั/

ผูใหญบาน 

 

 

สสว. 
 

 

พอช. 

สมาชิกกลุ่ม

 

ภาครัฐสนับสนุน  

การจัดสวัสดกิารชุมชน 

 

 

ผูนําชุมชน 

ชุมชนมีแนวคิด

เห็นชอบ/ตองการ 

หลอมแนวคดิ 

จิตสาธารณะ 

สวสัดิการครบทุกด้าน การออมทรัพย์ 
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                        บทสรุป 

การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกบัพื้นที ่

 
  บทสรุปรูปแบบการจัดสวัสดกิารสังคมที่เหมาะสมกับพื้นที่เปนบทสรุป

ในภาพรวมจากผูเขารวมกระบวนการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ

สงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขายและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น” ซึ่ ง ดําเนินการเ ม่ือวันที่   22-23 เมษายน 2556  ณ  โรงแรม

รอยัลพลาคลิฟบีช  ตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง ไดรูปแบบของ

การจัดสวัสดกิารสังคมตามความตองการและเหมาะสมกับพืน้ที่  ดังนี้ 
 

หลักแนวคดิในการจัดสวัสดกิาร 

 เปนกองทนุรวมกองทุนเดยีวระดับพืน้ที่ที่บูรณาการกลุม/กองทนุฯ 

ยอยๆ เขาดวยกนั 

 เปนกองทนุลักษณะเครือขายความรวมมือเชงิพืน้ที่(ระดับตําบลและ

ระดับอาํเภอ) 
 

หนวยงานดําเนนิการจัดสวัสดกิาร 

 ชุมชนเปนหลักในการดําเนนิงาน 

 อบต. / อปท. เปนหนวยงานสนับสนุน 

 พม. หนวยงานเสรมิ 

 เอกชน/สวนราชการอืน่ๆ เปนหนวยงานสนับสนนุ 
 

วธิกีารจัดสวัสดกิาร 

 ครอบคลุม เกดิ ถงึ ตาย 

 ลดขัน้ตอนการชวยเหลือ ใหรวดเร็ว เขาถงึงาย 

 ขยายผลจากพืน้ที่ตนแบบไปพืน้ที่อื่นๆ  



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย 63

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

                        บทสรุป 

การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกบัพื้นที ่

 
  บทสรุปรูปแบบการจัดสวัสดกิารสังคมที่เหมาะสมกับพื้นที่เปนบทสรุป

ในภาพรวมจากผูเขารวมกระบวนการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ

สงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขายและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น” ซึ่ ง ดําเนินการเ ม่ือวันที่   22-23 เมษายน 2556  ณ  โรงแรม

รอยัลพลาคลิฟบีช  ตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง ไดรูปแบบของ

การจัดสวัสดกิารสังคมตามความตองการและเหมาะสมกับพืน้ที่  ดังนี้ 
 

หลักแนวคดิในการจัดสวัสดกิาร 

 เปนกองทนุรวมกองทุนเดยีวระดับพืน้ที่ที่บูรณาการกลุม/กองทนุฯ 

ยอยๆ เขาดวยกนั 

 เปนกองทนุลักษณะเครือขายความรวมมือเชงิพืน้ที่(ระดับตําบลและ

ระดับอาํเภอ) 
 

หนวยงานดําเนนิการจัดสวัสดกิาร 

 ชุมชนเปนหลักในการดําเนนิงาน 

 อบต. / อปท. เปนหนวยงานสนับสนุน 

 พม. หนวยงานเสรมิ 

 เอกชน/สวนราชการอืน่ๆ เปนหนวยงานสนับสนนุ 
 

วธิกีารจัดสวัสดกิาร 

 ครอบคลุม เกดิ ถงึ ตาย 

 ลดขัน้ตอนการชวยเหลือ ใหรวดเร็ว เขาถงึงาย 

 ขยายผลจากพืน้ที่ตนแบบไปพืน้ที่อื่นๆ  
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 สรางเครือขายระดับตําบล อําเภอ 

 สวัสดกิารบรรจใุนแผน อบต.  

 มกีารประชาสัมพันธ การระดมทุน และการสรางแรงจูงใจแกสมาชกิ

และคณะทํางาน 
 

กลไกการบรหิารกลุม 

 มคีณะกรรมการดําเนนิงานที่มาจากการเลือกตัง้ของสมาชกิที่

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายและทุกหมูบาน  

 มคีณะกรรมการรวมกับทองถิ่น  

 ดําเนนิงานตามระเบยีบ ขอบังคบัที่ตกลงรวมกันของสมาชกิ  
 

การสบืทอดขยายผลกลุม 

 ใหเยาวชนเขามารวมเรยีนรูกระบวนการทํางานรวมกับผูใหญ เชน 

การบนัทกึขอมูล การจัดทาํโปรแกรม  

 ใหเยาวชนเขามาเปนสมาชกิกองทุนฯ และเปนคณะกรรมการรวมใน

การดําเนนิงาน  

 สงเสรมิและสนับสนุนสวัสดกิารแกกลุมเยาชน เชน อุปกรณกฬีา 

ทุนการศกึษา เปนตน  

 จัดใหมกีารฝกอบรมเรือ่งการจัดทําบัญชคีรัวเรือนแกเยาวชน เพ่ือ

เรยีนรูการออม  

 จัดใหมกีารฝกอาชพีที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเยาวชน  

 ประชาสัมพันธใหเยาวชนเขารวมกลุม  

 สงเสรมิและสนับสนุนใหเกดิกจิกรรมเกีย่วกับการออมและการแบงปน

ในโรงเรยีน  
 

 

 

 



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย64

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
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ขอมูลขาวสารในการดําเนินงาน 

 การสรางทมีงาน การบรหิารเครือขาย  

 การสรางความตระหนักแกผูนาํทองถิ่นใหเห็นความสําคัญในเรือ่ง

สวัสดกิารชุมชน  

 การเช่ือมโยงเครือขายกองทนุฯ การประสานขอมูล  

 ขอมูลขาวสาร องคความรูเกี่ยวสวัสดกิารในรปูแบบใหมๆ   

 องคความรูเกี่ยวกับการทําส่ือประชาสัมพันธที่หลากหลาย  

 ขอมูลเกี่ยวกับโรคภัยที่เทาทันและสอดคลองกับบรบิทที่จะ

เปลี่ยนแปลงเม่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  
 

ขอเสนอแนะ 

 ระบบการทาํบญัชอียางงายกับระบบบัญชมีาตรฐาน 

 การเช่ือมเครือขายเชงิพืน้ที ่

 การใชความรูนํา และผสานการทํางานผานเยาวชน (คนรุนใหม) 

 ทบทวน/ตรวจสอบการจัดสวัสดกิาร(เดิม)และภาพฝนของสวัสดกิารที่

ตองการของแตละกลุม/กองทุนฯ 

 วเิคราะหตนเองกอนที่จะทํางาน (วเิคราะหทนุ) 
 

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นของผูเขารวมประชุมฯ 

 การจัดสวัสดกิารชุมชนเปนหนาที่หลัก 

 การบรหิารสาธารณะเปนหนาทีร่อง 

 อปท. มหีนาที่ดูแลสวัสดกิารสังคม (นักพัฒนาชุมชน,ปลัด อบต., 

นักวเิคราะห) 

 เครื่องมือการทํางาน 

> บุคลากร(นักพัฒนาสังคม) 

  > ระเบยีบกฎหมาย  



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 65

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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ขอมูลขาวสารในการดําเนินงาน 

 การสรางทมีงาน การบรหิารเครือขาย  

 การสรางความตระหนักแกผูนาํทองถิ่นใหเห็นความสําคัญในเรือ่ง

สวัสดกิารชุมชน  

 การเช่ือมโยงเครือขายกองทนุฯ การประสานขอมูล  

 ขอมูลขาวสาร องคความรูเกี่ยวสวัสดกิารในรปูแบบใหมๆ   

 องคความรูเกี่ยวกับการทําส่ือประชาสัมพันธที่หลากหลาย  

 ขอมูลเกี่ยวกับโรคภัยที่เทาทันและสอดคลองกับบรบิทที่จะ

เปลี่ยนแปลงเม่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  
 

ขอเสนอแนะ 

 ระบบการทาํบญัชอียางงายกับระบบบัญชมีาตรฐาน 

 การเช่ือมเครือขายเชงิพืน้ที ่

 การใชความรูนํา และผสานการทํางานผานเยาวชน (คนรุนใหม) 

 ทบทวน/ตรวจสอบการจัดสวัสดกิาร(เดิม)และภาพฝนของสวัสดกิารที่

ตองการของแตละกลุม/กองทุนฯ 

 วเิคราะหตนเองกอนที่จะทํางาน (วเิคราะหทนุ) 
 

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นของผูเขารวมประชุมฯ 

 การจัดสวัสดกิารชุมชนเปนหนาที่หลัก 

 การบรหิารสาธารณะเปนหนาทีร่อง 

 อปท. มหีนาที่ดูแลสวัสดกิารสังคม (นักพัฒนาชุมชน,ปลัด อบต., 

นักวเิคราะห) 

 เครื่องมือการทํางาน 

> บุคลากร(นักพัฒนาสังคม) 

  > ระเบยีบกฎหมาย  
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  > การพัฒนาศกัยภาพใหกับเยาวชน, ระบบการทําบัญช,ีภาษาองักฤษ 

   > ระบบการทําบัญชี 

   > สนับสนุนสถานที่และอุปกรณ 

  > งบประมาณทองถิ่น (เปนไปตามแผนและระบบ เชน เวทปีระชาคม)  
 

เงื่อนไขของความสําเร็จ 

 ความสามัคคขีองชุมชน 

 ผูนําชุมชน 

 หลักการบรหิาร (นติศิาสตร, รัฐศาสตร) 
 

รูปแบบสวัสดกิารที่พงึประสงค 

 

 
 

  



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย66

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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บทสรุปสําคัญในการจัดสวัสดกิารสังคม   

 1. ทําจากสิ่งที่เปนจริง ไมใชลอกเขามาทั้งชุด สวัสดิการชุมชนตอง

สอดคลองกับวิถีของแตละพื้นที่ ตั้งใจทําโดยลอกเลียนแบบกันไมได เชน เห็น

ชุมชนอื่นใหสวัสดิการผูสูงอายุเดือนละ  300 บาท ก็ใหบาง อาจไปไมรอด 

เพราะเงินไมพอ ตองดูวาคนที่นี่คิดอยางไร กลุมเรามีเงินอยูเทาไร ตองกําหนด

อนาคตวาบานเราจะเปนอยางไร ดวยภูมปิญญาทองถิ่นของเราเอง  
 

  2. เริ่มจากเล็กไปใหญ ทําแบบคอยเปนคอยไป เหมือนตนไมที่แตกที

ละใบตอไปก็เติบโตเปนพุมใหญ หากคิดจะจัดสวัสดิการแบบรวดเร็วเกินไป โดย

ที่คนไมพรอม ไมมีสวนรวม ไมรูสกึเปนเจาของ ก็จะเหมือนการใสปุยมากเกินไป 

ตนไมอาจจะตายไดเพราะเกนิกําลัง ไมเกดิสวัสดิการที่เปนของคนในชุมชน  

  3. เงินเปนเพียงเครื่องมือไมใชเปาหมาย ใชเงินสรางเง่ือนไข ทําใหคน

อยากทํางานอยากทําดี สิ่งสําคัญคือ การใหความคิด ทําใหคนคิดพึ่งตนเอง ทํา

ความดี ทํางานสรางเม็ดเงิน หากมีเงินสนับสนุน ควรใหตามความจําเปนและ

พอด ีไมใชใชเงนิเปนเปาหมายหรือหาเงนิมาแจกจาย 

 

  4. ระบบสวัสดิการที่ดีตองชวยเหลือแบบไมกอใหเกิดการแบงแยกใน

ชุมชน ควรใหทุกคนไดรับ แตมุงเนนคนยากจนและดอยโอกาส ทุกคนสามารถ

เขามามสีวนรวมโดยตกลงกตกิาและใชรวมกัน  

 

  5. เปนองครวมที่ทุกอยางเช่ือมโยงเขาหากัน กิจกรรมทุกอยาง

สามารถกอใหเกิดสวัสดิการไดทุกเรื่อง ตั้งแตเกิดจนตายกับคนทุกเพศ ทุกวัย 

การสรางสวัสดิการจะเริ่มจากเรื่องใดก็ได เชน การเช่ือมโยงคนมาทํากิจกรรม

รวมกัน สูงอายุไดทําบุญ พบปะกันทุกวันพระ เด็กไดเรียนรูถายทอดภูมิปญญา

จากผูสูงอายุ และชวยดูแลผูสูงอายุ  การเช่ือมโยงคนกับธรรมชาติ เชน การ

ดูแลรักษาปาทําใหมแีหลงอาหาร น้ํา ฯลฯ 

 



คูมือการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แกเครือขาย 67

    สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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บทสรุปสําคัญในการจัดสวัสดกิารสังคม   

 1. ทําจากสิ่งที่เปนจริง ไมใชลอกเขามาทั้งชุด สวัสดิการชุมชนตอง

สอดคลองกับวิถีของแตละพื้นที่ ตั้งใจทําโดยลอกเลียนแบบกันไมได เชน เห็น

ชุมชนอื่นใหสวัสดิการผูสูงอายุเดือนละ  300 บาท ก็ใหบาง อาจไปไมรอด 

เพราะเงินไมพอ ตองดูวาคนที่นี่คิดอยางไร กลุมเรามีเงินอยูเทาไร ตองกําหนด

อนาคตวาบานเราจะเปนอยางไร ดวยภูมปิญญาทองถิ่นของเราเอง  
 

  2. เริ่มจากเล็กไปใหญ ทําแบบคอยเปนคอยไป เหมือนตนไมที่แตกที

ละใบตอไปก็เติบโตเปนพุมใหญ หากคิดจะจัดสวัสดิการแบบรวดเร็วเกินไป โดย

ที่คนไมพรอม ไมมีสวนรวม ไมรูสกึเปนเจาของ ก็จะเหมือนการใสปุยมากเกินไป 

ตนไมอาจจะตายไดเพราะเกนิกําลัง ไมเกดิสวัสดิการที่เปนของคนในชุมชน  

  3. เงินเปนเพียงเครื่องมือไมใชเปาหมาย ใชเงินสรางเง่ือนไข ทําใหคน

อยากทํางานอยากทําดี สิ่งสําคัญคือ การใหความคิด ทําใหคนคิดพึ่งตนเอง ทํา

ความดี ทํางานสรางเม็ดเงิน หากมีเงินสนับสนุน ควรใหตามความจําเปนและ

พอด ีไมใชใชเงนิเปนเปาหมายหรือหาเงนิมาแจกจาย 

 

  4. ระบบสวัสดิการที่ดีตองชวยเหลือแบบไมกอใหเกิดการแบงแยกใน

ชุมชน ควรใหทุกคนไดรับ แตมุงเนนคนยากจนและดอยโอกาส ทุกคนสามารถ

เขามามสีวนรวมโดยตกลงกตกิาและใชรวมกัน  

 

  5. เปนองครวมที่ทุกอยางเช่ือมโยงเขาหากัน กิจกรรมทุกอยาง

สามารถกอใหเกิดสวัสดิการไดทุกเรื่อง ตั้งแตเกิดจนตายกับคนทุกเพศ ทุกวัย 

การสรางสวัสดิการจะเริ่มจากเรื่องใดก็ได เชน การเช่ือมโยงคนมาทํากิจกรรม

รวมกัน สูงอายุไดทําบุญ พบปะกันทุกวันพระ เด็กไดเรียนรูถายทอดภูมิปญญา

จากผูสูงอายุ และชวยดูแลผูสูงอายุ  การเช่ือมโยงคนกับธรรมชาติ เชน การ

ดูแลรักษาปาทําใหมแีหลงอาหาร น้ํา ฯลฯ 
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  6. ตองเปนทั้งผูใหและผูรับ คนในชุมชนที่เกี่ยวของกับการจัด

สวัสดกิารเปนทัง้ผูใหและผูรับเสมอ ไมใชฝายหนึ่งหามาให อกีฝายหนึ่งรอรับ จึง

เปนความสัมพันธที่เทาเทียมกัน และมีศักดิ์ศรี มีการจัดเง่ือนไขที่ทุกคนมีสวน

รวมจายสมทบ กันเงินบางสวนเติมเขากองทุน นําดอกผลกองทุนบางสวนขยาย

กิจกรรมตอ จึงทําใหทุกคนในกลุม/ชุมชนสามารถเปนเจาของทุนและไดรับ

สวัสดกิารไปในเวลาเดยีวกัน  

 

  7. ตองทําดวยความรักและความอดทน โดยจะตองมีความศรัทธา

เช่ือม่ันวาชาวบาน สามารถสรางสวัสดิการของตนเองได รักที่จะทํางานเพ่ือ

ชุมชน เพ่ือสวนรวม อดทนตอความคิดความเห็นที่ไมตรงกัน ยอมรับการคิดคน 

ตําหนโิดยถือวาเปนบทเรยีนที่จะกอใหเกดิการปรับปรุงพัฒนา 

 

  สวัสดิการสังคมเปนการริเริ่มสรางสรรคของชุมชนในทองถิ่นที่รวมกัน

สรางระบบหลักประกันความม่ันคงของชีวิตเพ่ือความอยูดีมีสุขของคนในชุมชน

ทองถิ่นและสังคมดวยความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัย และชวยเหลือเกื้อกูลกัน

ระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติและคนกับวัฒนธรรมตั้งแตเกิดจนตาย เปน

ระบบการชวยเหลือเกื้อกูลที่เริ่มจากการพึ่งตนเองกอน  เปนการชวยเหลือที่

มากกวาเงนิหรือวัตถุแตเนนความสัมพันธที่ด ีการมีน้ําใจ การไวใจซึ่งกันและกัน  

สรางการออมเพื่อการให  

  สวัสดกิารสังคมจะขับเคล่ือนไดอยางมีพลังสามารถบรรลุเปาหมาย มี

ความม่ันคงของชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน  ชุมชนตองเปนแกนหลักสรางการมี

สวนรวมอยางกวางขวาง ผนึกพลังกับทองถิ่นเช่ือมโยงสวัสดิการชุมชนกับการ

สรางทุนใหมของชุมชนซึ่งเปนทุนเศรษฐกิจและทุนสังคม  การเช่ือมโยงกับการ

พัฒนาอื่นๆ ของชุมชนอยางกลมกลืน สรางกระบวนการบริหารจัดการที่

สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแตมีความซื่อสัตย และมีประสิทธิภาพ เปน

การสรางระบบการเรยีนรูตลอดเวลา 
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    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

                        บทสรุป 

การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกบัพื้นที ่

 
  บทสรุปรูปแบบการจัดสวัสดกิารสังคมที่เหมาะสมกับพื้นที่เปนบทสรุป

ในภาพรวมจากผูเขารวมกระบวนการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ

สงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขายและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น” ซึ่ ง ดําเนินการเ ม่ือวันที่   22-23 เมษายน 2556  ณ  โรงแรม

รอยัลพลาคลิฟบีช  ตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง ไดรูปแบบของ

การจัดสวัสดกิารสังคมตามความตองการและเหมาะสมกับพืน้ที่  ดังนี้ 
 

หลักแนวคดิในการจัดสวัสดกิาร 

 เปนกองทนุรวมกองทุนเดยีวระดับพืน้ที่ที่บูรณาการกลุม/กองทนุฯ 

ยอยๆ เขาดวยกนั 

 เปนกองทนุลักษณะเครือขายความรวมมือเชงิพืน้ที่(ระดับตําบลและ

ระดับอาํเภอ) 
 

หนวยงานดําเนนิการจัดสวัสดกิาร 

 ชุมชนเปนหลักในการดําเนนิงาน 

 อบต. / อปท. เปนหนวยงานสนับสนุน 

 พม. หนวยงานเสรมิ 

 เอกชน/สวนราชการอืน่ๆ เปนหนวยงานสนับสนนุ 
 

วธิกีารจัดสวัสดกิาร 

 ครอบคลุม เกดิ ถงึ ตาย 

 ลดขัน้ตอนการชวยเหลือ ใหรวดเร็ว เขาถงึงาย 

 ขยายผลจากพืน้ที่ตนแบบไปพืน้ที่อื่นๆ  
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    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

                        บทสรุป 

การจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกบัพื้นที ่

 
  บทสรุปรูปแบบการจัดสวัสดกิารสังคมที่เหมาะสมกับพื้นที่เปนบทสรุป

ในภาพรวมจากผูเขารวมกระบวนการ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการ

สงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขายและองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น” ซึ่ ง ดําเนินการเ ม่ือวันที่   22-23 เมษายน 2556  ณ  โรงแรม

รอยัลพลาคลิฟบีช  ตําบลพลา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง ไดรูปแบบของ

การจัดสวัสดกิารสังคมตามความตองการและเหมาะสมกับพืน้ที่  ดังนี้ 
 

หลักแนวคดิในการจัดสวัสดกิาร 

 เปนกองทนุรวมกองทุนเดยีวระดับพืน้ที่ที่บูรณาการกลุม/กองทนุฯ 

ยอยๆ เขาดวยกนั 

 เปนกองทนุลักษณะเครือขายความรวมมือเชงิพืน้ที่(ระดับตําบลและ

ระดับอาํเภอ) 
 

หนวยงานดําเนนิการจัดสวัสดกิาร 

 ชุมชนเปนหลักในการดําเนนิงาน 

 อบต. / อปท. เปนหนวยงานสนับสนุน 

 พม. หนวยงานเสรมิ 

 เอกชน/สวนราชการอืน่ๆ เปนหนวยงานสนับสนนุ 
 

วธิกีารจัดสวัสดกิาร 

 ครอบคลุม เกดิ ถงึ ตาย 

 ลดขัน้ตอนการชวยเหลือ ใหรวดเร็ว เขาถงึงาย 

 ขยายผลจากพืน้ที่ตนแบบไปพืน้ที่อื่นๆ  
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เครื่องมือ 

ในการสังเคราะหรูปแบบ 

 

ใบงานที่ 1  การทบทวนตนเองของชุมชนในดานการจัดสวัสดกิารสังคม 

 

ชื่อกลุม-ที่ต้ัง.......................................................................................................................................... 

รายชื่อสมาชกิกลุม 

1.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

วทิยากรประจํากลุม............................................................................................................................... 

1. การจัดสวัสดิการชุมชนของทานมเีปาหมายเพือ่มุงแกปญหาใด (ตอบไดมากกวา 1 ปญหา) 

     เพ่ือพัฒนาสังคมชุมชนตามแผนงาน (ระบุช่ือแผนงาน)………………………………………………………. 

     เพ่ือแกไขปญหาเดือดรอนโดยรวมของชุมชน 

 ดานการศกึษา    ดานอาชีพ การทาํงานและการมรีายได  

 ดานที่อยูอาศัย    ดานความมั่นคงทางสังคม 

 ดานบรกิารสังคม    อุบตัภัิย/ภัยธรรมชาต ิ

 สุขภาพอนามัย    อ่ืนๆ ระบุ........................................................... 

     เพ่ือแกไขปญหาความตองการเฉพาะกลุมเปาหมายในชุมชน 

 เด็ก     สตร ี

 คนชรา/ผูสูงอายุ    คนพกิาร 

 คนดอยโอกาส    อ่ืนๆ ระบุ........................................................... 

2. การจัดสวัสดิการของทาน มจุีดเริ่มตน/ที่มาอยางไร 

            เกดิจากนโยบายของภาครัฐจากสวนกลาง (สวัสดิการที่จัดตัง้โดยการรเิริ่มของภาครัฐ) 

            เกดิจากนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

            เกดิจากความรเิริ่มของกลุม/องคกรภาคประชาชน 
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3. มสีถานการณใดในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนของทาน  

       ไมมีสถานการใดที่เปนอุปสรรค สามาถดําเนนิการไดตามเปาหมาย 

       มสีถานการที่เปนอุปสรรค ไดแก 

            นโยบายไมเอ้ือ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………….. 

            มโีครงการอ่ืนในพืน้ทีท่ี่ดําเนนิงานในลักษณะเดียวกันที่สงผลกระทบตอการจัดสวัสดิการชุมชน  

            โครงสรางอายุประชากรเปล่ียนแปลงไปทําใหสมาชิกที่เปนผูรับความชวยเหลือมมีากขึ้น  

            ปญหา/ความตองการการชวยเปล่ียนแปลงไปจากเดิมทําใหผลการดําเนนิงานไมเปนไปตาม 

                เปาหมายที่กําหนด 

            อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. การจัดต้ังสวัสดิการชุมชนของทานนัน้ มวีธิกีารดําเนนิการในเรือ่งตอไปนี้อยางไร 

   4.1  ดานกลไกการบรหิารจัดการ  (เชน ตัง้ในรูปกองทนุ หรือจดัเปนกลุม/ชมรม มโีครงสรางการบรหิาร

จัดการโดยกําหนดจํานวนกรรมการ มกีารจดัแบงบทบาทหนาที ่ฯลฯ) หมายเหตุ: ขอใหระบุ

โครงสรางการบรหิาร/บทบาทหนาที่ของแตละฝายใหชัดเจน และการไดมาซึ่งคณะกรรมการมี

วธิกีารอยางไร   

...................................................................................................................................................    

...................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................... 

4.2 ดานกติกาหรอืขอกําหนดหรอืบทบัญญัติหรอืเงื่อนไข (กระบวนการไดมาซึ่งขอตกลงทําอยางไร 

และรายละเอียดของกตกิาดานตางๆ เชน การเปนสมาชิก, การบรหิารจัดการ, การจายเงิน, การ

ชวยเหลือ, การตดิตามผล ฯลฯ)    

...................................................................................................................................................    

...................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................... 

   4.3 ดานการสื่อสาร/ประชาสัมพนัธ เพ่ือใหเปนที่รับรูในวงกวางหรือส่ือสารใหเกดิการผลักดันเขาสูการ 

ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน อบต., อบจ.หรือหนวยงานอ่ืนๆ (มหีรือไมม ีหากมี

ใหระบุวธิกีารส่ือสาร และระบุหนวยงานที่ส่ือสาร รวมทัง้หนวยงานที่ใหการยอมรับ)    

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

  4.4 ดานการขยายผล  (เชน มกีารวางแผนใหมกีารขยายผลทัง้ในเชิงกลุมเปาหมาย เชิงพืน้ที่หรือประเด็น

การใหความชวยเหลือ  การวางแผนใหมพัีนธมติรเครือขายทัง้ภายในพืน้ที่เดียวกันหรือตางพืน้ที่

เพ่ือขยายผลกองทุนฯ หรือเพ่ือเรยีนรูรวมและเปนพลังใจตอกันและกัน เปนตน)    

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
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3. มสีถานการณใดในพื้นที่ที่เปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนของทาน  

       ไมมีสถานการใดที่เปนอุปสรรค สามาถดําเนนิการไดตามเปาหมาย 

       มสีถานการที่เปนอุปสรรค ไดแก 

            นโยบายไมเอือ้ (ระบุ)………………………………………………………………………………………………….. 

            มโีครงการอ่ืนในพืน้ทีท่ี่ดําเนนิงานในลักษณะเดียวกันที่สงผลกระทบตอการจัดสวัสดิการชุมชน  

            โครงสรางอายุประชากรเปล่ียนแปลงไปทําใหสมาชิกที่เปนผูรับความชวยเหลือมมีากขึ้น  

            ปญหา/ความตองการการชวยเปล่ียนแปลงไปจากเดิมทําใหผลการดําเนนิงานไมเปนไปตาม 

                เปาหมายที่กําหนด 

            อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. การจัดต้ังสวัสดิการชุมชนของทานนัน้ มวีธิกีารดําเนนิการในเรือ่งตอไปนี้อยางไร 

   4.1  ดานกลไกการบรหิารจัดการ  (เชน ตัง้ในรูปกองทนุ หรือจดัเปนกลุม/ชมรม มโีครงสรางการบรหิาร

จัดการโดยกําหนดจํานวนกรรมการ มกีารจดัแบงบทบาทหนาที ่ฯลฯ) หมายเหตุ: ขอใหระบุ

โครงสรางการบรหิาร/บทบาทหนาที่ของแตละฝายใหชัดเจน และการไดมาซึ่งคณะกรรมการมี

วธิกีารอยางไร   

...................................................................................................................................................    

...................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................... 

4.2 ดานกติกาหรอืขอกําหนดหรอืบทบัญญัติหรอืเงื่อนไข (กระบวนการไดมาซึ่งขอตกลงทําอยางไร 

และรายละเอยีดของกตกิาดานตางๆ เชน การเปนสมาชิก, การบรหิารจัดการ, การจายเงิน, การ

ชวยเหลือ, การตดิตามผล ฯลฯ)    

...................................................................................................................................................    

...................................................................................................................................................    

................................................................................................................................................... 

   4.3 ดานการสื่อสาร/ประชาสัมพนัธ เพ่ือใหเปนที่รับรูในวงกวางหรือส่ือสารใหเกดิการผลักดันเขาสูการ 

ยอมรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน อบต., อบจ.หรือหนวยงานอ่ืนๆ (มหีรือไมม ีหากมี

ใหระบุวธิกีารส่ือสาร และระบุหนวยงานที่ส่ือสาร รวมทัง้หนวยงานที่ใหการยอมรับ)    

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

  4.4 ดานการขยายผล  (เชน มกีารวางแผนใหมกีารขยายผลทัง้ในเชิงกลุมเปาหมาย เชงิพืน้ที่หรือประเด็น

การใหความชวยเหลือ  การวางแผนใหมพัีนธมติรเครือขายทัง้ภายในพืน้ที่เดียวกันหรือตางพืน้ที่

เพ่ือขยายผลกองทุนฯ หรือเพ่ือเรยีนรูรวมและเปนพลังใจตอกันและกัน เปนตน)    

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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   4.5 ดานการพัฒนาศักยภาพ (คณะกรรมการบรหิารกองทุนฯ ไดรับการพัฒนาเพ่ือใหมคีวามรู ทักษะ 

และทัศนคตทิี่เหมาะสมกับการดําเนนิการของกองทุนฯ หรือไม ในเร่ืองใด และอยางไรบาง)    

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

  4.6 ดานการระดมทุน (การจัดตัง้กองทนุสวัสดิการฯ ของทาน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากที่ใด 

และมกีารสมทบงบประมาณจากพืน้ที่หรือหนวยงานอ่ืนบางหรือไม อยางไร) 

.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

4.7 ดานการติดตามประเมนิผล (สวัสดิการชุมชนของทาน ใชวธิกีารใดบางในการตดิตามประเมนิผลการ

ใหความชวยเหลือ) 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

5. ผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนของทานในชวงที่ผานมา 

5.1 กองทุนสวัสดิการฯ ของทานดําเนนิการมาแลว..................ป 

5.2 เมื่อเริ่มตนจัดสวัสดิการฯ ของทานมสีมาชิก.........คน คดิเปนรอยละ........ของประชากรทัง้หมดในชุมชน 

5.3 ปจจุบันสวัสดิการฯ ของทานมสีมาชิก..............คน คดิเปนรอยละ............ของประชากรทัง้หมดในชุมชน 

5.4 สวัสดิการฯ ของทาน มวีธิกีารสรางจุดเดน หรือความแตกตางของการดําเนนิงาน ที่ตางไปจากกองทุ 

     อ่ืนอยางไร............................................................................................................................................ 

  .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

5.5 สวัสดิการชุมชนของทาน มคีน/องคกรภายนอก (รวมทัง้ส่ือมวลชน) มาขอเรยีนรูดูงานหรือไม (ใหรายละเอียด) 

  .................................................................................................................................................. 

  .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
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    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
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5.6 บุคลากร/คณะกรรมการสวัสดิการฯ ของทาน ไดรับเชิญไปเปนวทิยากรเร่ืองการจัดสวัสดิการชุมชนบาง

หรือไม (ใหรายละเอียด) 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

5.7 องคความรูใหมที่เกดิขึ้น อันเปนผลมาจากการเรยีนรูจากการสวัสดิการฯ ของทานที่ สามารถเปน

ตัวอยางการเรยีนรู แกชุมชนหรือองคกรอ่ืนๆ มอีะไรบาง (ระบุรายละเอยีด เชน การบรหิารจัดการ, 

กระบวนการดําเนนิงาน, รูปแบบการมสีวนรวม ฯลฯ) 

     .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

5.8  ความเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของสมาชิกฯ หลังจากมสีวัสดิการชุมชนเกดิขึ้น มอีะไรบาง (มรีายได

เพิ่ม, มคีวามสุขมากขึ้น, ครอบครัวอบอุนขึ้น ฯลฯ) 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

5.9 มกีารขับเคล่ือนสูนโยบายสาธารณะในทองถิ่นอยางไรบาง (เชน อบต.ใหการสนับสนุน, องคกรภาครัฐ

เขามาโอบอุม, เอกชนใหความชวยเหลือ ฯลฯ ) 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

6. แนวทางการดําเนนิงานในอนาคต 

 6.1  มกีารสืบทอดแนวคดิเร่ืองการจัดสวัสดิการแกเยาวชนในพืน้ทีห่รือไม และอยางไรบาง 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

6.2  การจัดสวัสดิการชุมชนของทานฯ ยังขาดขอมูลขาวสารที่จําเปนอะไรอกีบาง 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
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    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
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5.6 บุคลากร/คณะกรรมการสวัสดิการฯ ของทาน ไดรับเชิญไปเปนวทิยากรเร่ืองการจัดสวัสดิการชุมชนบาง

หรือไม (ใหรายละเอยีด) 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

5.7 องคความรูใหมที่เกดิขึ้น อันเปนผลมาจากการเรยีนรูจากการสวัสดิการฯ ของทานที่ สามารถเปน

ตัวอยางการเรยีนรู แกชุมชนหรือองคกรอ่ืนๆ มอีะไรบาง (ระบุรายละเอียด เชน การบรหิารจัดการ, 

กระบวนการดําเนนิงาน, รูปแบบการมสีวนรวม ฯลฯ) 

     .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

5.8  ความเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวติของสมาชิกฯ หลังจากมสีวัสดิการชุมชนเกดิขึ้น มอีะไรบาง (มรีายได

เพิ่ม, มคีวามสุขมากขึ้น, ครอบครัวอบอุนขึ้น ฯลฯ) 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

5.9 มกีารขับเคล่ือนสูนโยบายสาธารณะในทองถิ่นอยางไรบาง (เชน อบต.ใหการสนับสนุน, องคกรภาครัฐ

เขามาโอบอุม, เอกชนใหความชวยเหลือ ฯลฯ ) 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

6. แนวทางการดําเนนิงานในอนาคต 

 6.1  มกีารสืบทอดแนวคดิเร่ืองการจัดสวัสดิการแกเยาวชนในพืน้ทีห่รือไม และอยางไรบาง 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

6.2  การจัดสวัสดิการชุมชนของทานฯ ยังขาดขอมูลขาวสารที่จําเปนอะไรอีกบาง 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
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6.3 หากใหทานเสนอแนะรูปแบบการจัดสวัสดิการในฝนของทาน ทานคดิวาควรมลัีกษณะใด (ที่เปนไป

ไดจรงิ)  

1)  หนวยงานดําเนนิการ 

 หนวยงาน/องคกรใดเปนองคกรหลัก คือ 

............................................................................................................................. 

          หนาที่ของหนวยงานหลัก ควรทําอะไรบาง 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 หนวยงาน/องคกรเสรมิหรือสนับสนุน คือ 

............................................................................................................................. 

หนาที่ของหนวยงานสนับสนนุ ควรทําอะไรบาง 

.............................................................................................................................  

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

           2)  กระบวนการดําเนินงาน ควรเปนอยางไร 

2.1 โครงสราง/กลไกการบรหิารจัดการ

................................................................................................................................................. 

2.2  ดานกฏ กตกิาขอบังคับ……………………………………................................................................... 

................................................................................................................................................. 

2.3  ดานการส่ือสารประชาสัมพันธ………………………….................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2.4  ดานการขยายผล …………………………………............................................................................ 

................................................................................................................................................. 

2.5  ดานการพัฒนาศกัยภาพ………………………………….................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................. 
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หมายเหตุ: ขอ 6.3 ใชเปนแนวทางในการระดมความเห็นแลกเปล่ียนขามกลุม เพ่ือหารูปแบบ (รวม) ในการ

จัดสวัสดิการชุมชน 



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย76

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 75 

 

 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวชิาการ 3 
 

โจทย 1     ทานคาดหวังผลลัพธ ความสําเร็จของการจัดสวัสดิการสังคมในพืน้ที่ของทานอยางไร 

  ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

โจทย 2   ผลลัพธ ความสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิเปนอยางไร(จากเมื่อเริ่มตน ถงึ ปจจุบัน) 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

โจทย 3   เพราะเหตุใดผลลัพธ ความสําเร็จที่เกิดขึน้จรงิจึงแตกตางจากผลที่คาดหวัง  

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

โจทย 4  มสีิ่งดี ๆ อะไรบางที่ เกิดขึ้นจากการดําเนนิงานดานการจัดสวสัดิการสังคมที่ผานมา    

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

โจทย 5 ขอเสนอแนะในอนาคต (จะทําใหดีขึ้นอยางไรในอนาคต) 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 
***************************************************  

ใบงานที่ 2  การถอดบทเรียนการจัดสวัสดกิารสังคมของเครือขาย 

 
 

รายชื่อ 

ผูเขารวมประชุมเชิงปฎิบติัการ                        

 
 ชื่อ-นามสกุล  พื้นที่ 

1. นางสาทพิย    ภูชนะกูล พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย จ.ระยอง 

2. น.ส.ธดิารตัน  บุญชู ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 48 จ.ระยอง 

3. น.ส.นติยา คํามา ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 48 จ.ระยอง 

4. น.ส.พรวลัย พูลพร   ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 48 จ.ระยอง 

5. น.ส.วชิชุตา  ไซยภม ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 48 จ.ระยอง 

6. น.ส.สรัลชนา  เจรญิศกึษา เทศบาลตาํบลบานคายพัฒนา จ.ระยอง 

7. นางปาณศิา   ชูสังข เทศบาลตาํบลบานคายพัฒนา จ.ระยอง 

8. นายสมานมิตร  สวุรรณฉวี องคการบรหิารสวนตําบลวังหวา จ.ระยอง 

9. น.ส.ธดิารตัน  บุญชู องคการบรหิารสวนตําบลวังหวา จ.ระยอง 

10. น.ส.นติยา คํามา ผูใหญบาน ม.14  เครือขาย พม.ตําบลวังหวา 

11. น.ส.พรวลัย พูลพร   ผูใหญบาน ม.3  เครือขาย พม.ตําบลวังหวา 

12. น.ส.วชิชุตา  ไซยภม ผูชวยผูใหญบาน ม.12  เครือขาย พม.ตําบลวังหวา 

13. น.ส.สรัลชนา  เจรญิศกึษา กรรมการ  เครือขาย พม.ตําบลวังหวา 

14. นางปาณศิา   ชูสังข ประธานกองทุนฯ ต.ซากบก อ.บานคาย จ.ระยอง 

15. นายสมพร   แสงกระจาง ผูใหญบานหมู 4  ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง 

16. นายพรรษกร  บงัเกดิสุข กรรมการ ต.ซากบก อ.บานคาย จ.ระยอง 

17. นายสาธติ  บุญรนิทร ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 8 จ.ชลบรุ ี

18. นายณัฐพล  เดชสง ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 8 จ.ชลบุรี 

19. นายสายนัต  สุทธเิจรญิ ประธานเครือขาย พม.ตําบลบานเซดิ 

20. คุณวันเพญ็  แสงสวาง เครือขาย พม.ตําบลบานเซดิ 

21. คุณปทมา  สุทธเิจรญิ เครือขาย พม.ตําบลบานเซดิ 

22. นายประสทิธิ์   ผาสุก องคการบรหิารสวนตําบลบานเซดิ  จ.ชลบรุ ี

23. นางบุปผาชาต ิ ทองเจรญิพานชิ องคการบรหิารสวนตําบลบานเซดิ  จ.ชลบรุ ี

24. นางสาวสดุารัตน  นวัิฒน องคการบรหิารสวนตําบลบานเซดิ  จ.ชลบรุ ี

25. นางณัฏฐากร  การะเกต ุ เทศบาลตําบลหนองปลาไหล จ.ชลบุร ี



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย 77

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร      กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 

                                                  สวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 75 

 

 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวชิาการ 3 
 

โจทย 1     ทานคาดหวังผลลัพธ ความสําเร็จของการจัดสวัสดิการสังคมในพืน้ที่ของทานอยางไร 

  ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

โจทย 2   ผลลัพธ ความสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจรงิเปนอยางไร(จากเมื่อเริ่มตน ถงึ ปจจุบัน) 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

โจทย 3   เพราะเหตุใดผลลัพธ ความสําเร็จที่เกิดขึน้จรงิจึงแตกตางจากผลที่คาดหวัง  

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

โจทย 4  มสีิ่งดี ๆ อะไรบางที่ เกิดขึ้นจากการดําเนนิงานดานการจัดสวสัดิการสังคมที่ผานมา    

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

โจทย 5 ขอเสนอแนะในอนาคต (จะทําใหดีขึ้นอยางไรในอนาคต) 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................ 

 
***************************************************  

ใบงานที่ 2  การถอดบทเรียนการจัดสวัสดกิารสังคมของเครือขาย 

 
 

รายชื่อ 

ผูเขารวมประชุมเชิงปฎิบติัการ                        

 
 ชื่อ-นามสกุล  พื้นที่ 

1. นางสาทพิย    ภูชนะกูล พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย จ.ระยอง 

2. น.ส.ธดิารตัน  บุญชู ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 48 จ.ระยอง 

3. น.ส.นติยา คํามา ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 48 จ.ระยอง 

4. น.ส.พรวลัย พูลพร   ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 48 จ.ระยอง 

5. น.ส.วชิชุตา  ไซยภม ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 48 จ.ระยอง 

6. น.ส.สรัลชนา  เจรญิศกึษา เทศบาลตาํบลบานคายพัฒนา จ.ระยอง 

7. นางปาณศิา   ชูสังข เทศบาลตําบลบานคายพัฒนา จ.ระยอง 

8. นายสมานมิตร  สวุรรณฉวี องคการบรหิารสวนตําบลวังหวา จ.ระยอง 

9. น.ส.ธดิารตัน  บุญชู องคการบรหิารสวนตําบลวังหวา จ.ระยอง 

10. น.ส.นติยา คํามา ผูใหญบาน ม.14  เครือขาย พม.ตําบลวังหวา 

11. น.ส.พรวลัย พูลพร   ผูใหญบาน ม.3  เครือขาย พม.ตําบลวังหวา 

12. น.ส.วชิชุตา  ไซยภม ผูชวยผูใหญบาน ม.12  เครือขาย พม.ตําบลวังหวา 

13. น.ส.สรัลชนา  เจรญิศกึษา กรรมการ  เครือขาย พม.ตําบลวังหวา 

14. นางปาณศิา   ชูสังข ประธานกองทุนฯ ต.ซากบก อ.บานคาย จ.ระยอง 

15. นายสมพร   แสงกระจาง ผูใหญบานหมู 4  ต.ชากบก อ.บานคาย จ.ระยอง 

16. นายพรรษกร  บงัเกดิสุข กรรมการ ต.ซากบก อ.บานคาย จ.ระยอง 

17. นายสาธติ  บุญรนิทร ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 8 จ.ชลบรุี 

18. นายณัฐพล  เดชสง ศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 8 จ.ชลบุรี 

19. นายสายนัต  สุทธเิจรญิ ประธานเครือขาย พม.ตําบลบานเซดิ 

20. คุณวันเพญ็  แสงสวาง เครือขาย พม.ตําบลบานเซดิ 

21. คุณปทมา  สุทธเิจรญิ เครือขาย พม.ตําบลบานเซดิ 

22. นายประสทิธิ์   ผาสุก องคการบรหิารสวนตําบลบานเซดิ  จ.ชลบรุ ี

23. นางบุปผาชาต ิ ทองเจรญิพานชิ องคการบรหิารสวนตําบลบานเซดิ  จ.ชลบรุ ี

24. นางสาวสดุารัตน  นวิัฒน องคการบรหิารสวนตําบลบานเซดิ  จ.ชลบรุ ี

25. นางณัฏฐากร  การะเกต ุ เทศบาลตําบลหนองปลาไหล จ.ชลบุร ี



คู่มือการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม แก่เครือข่าย78

    ส�ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 3 กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย ป 2556 
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 ชื่อ-นามสกุล  พื้นที่ 

26. นายชัยสทิธิ์  การะเกตุ เทศบาลตําบลหนองปลาไหล จ.ชลบุร ี

27. น.ส.จดิาภา  บุญเสมอ ประธานเครือขาย พม.ตําบลหนองปลาไหล 

28. นางพรจนา  หมอยาด ี เหรัญญกิเครือขาย พม.ตําบลหนองปลาไหล 

29. คุณณฤทัย  เกตุหอม องคการบรหิารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ จ.ชลบุร ี

30. คุณมยุร ี มิตมาตย องคการบรหิารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ จ.ชลบุร ี

31. น.ส.รสรนิทร  เกษตรมงคลรัย องคการบรหิารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ จ.ชลบุร ี

32. นางหทัยรัตน  มงคลศลิป เครือขายสวัสดกิารชุมชน เกษตรสวุรรณ จ.ชลบรุ ี

33. นายพรหม  ศริโิชคโภคทรัพย เครือขายสวัสดกิารชุมชน เกษตรสุวรรณ จ.ชลบรุ ี

34. นายอดริุจ  ภาอุทยิศริิ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จ.ตราด 

35. น.ส วัสสา  ศริวิรรตัน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จ.จันทบรุ ี

36. นางรัตร ี ศริวิรรัตน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จ.จันทบรุ ี

37. นายเสรมิพล  นยิมพันธุ ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 15 จ.ตราด 

38. น.ส.เพช็รลดัดา  อนิขํา เทศบาลตําบลคลองใหญ  จ.ตราด 

39. นายอนุสรณ  เจรญินิ เทศบาลตําบลคลองใหญ  จ.ตราด 

40. นายจรีะพงษ  ภูส ี องคการบรหิารสวนตําบลทุงนนทร ีจ.ตราด 

41. นายอนุสรณ  สุขประเสรฐิ องคการบรหิารสวนตําบลทุงนนทร ีจ.ตราด 

42. นายสมนกึ หงสวเิศษ เครือขาย พม. ตําบลแหลมกลัด 

43. นางสาวจรรยา  สนีวล เครือขาย พม. ตําบลแหลมกลัด 

44. นายอดศิร  จันทะวนั เครือขาย พม. ตําบลแหลมกลัด 

45. นายกําธร  ปญญาสทิธิ ์ เทศบาลตําบลเกวยีนหัก จ.จันทบุร ี

46. นายประวทิย  พุมคชา  ประธาน เครือขาย พม.ตําบลเกวยีนหัก 

47. นางภาวณิ ี พุมคชา เครือขาย พม.ตําบลเกวยีนหัก 

48. นายมานพ  แนวกจิ รองประธานกองทนุ พม.ตําบลเกวยีนหัก 

49. น.ส. ทับทมิ  ศรเีนตร ผูประสานงานกองทุน  พม.ตําบลเกวยีนหัก 

50. นางรพพีร  จรดล เลขาฯ กองทุน พม.ตําบลเกวยีนหัก 

    

คณะผูจัดทําโครงการ 

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย 
 

 

ที่ปรกึษาโครงการ 

นายสมชาย  ศโิรรัตน    ผูอํานวยการ 

      สํานักงานสงเสรมิและสนับสนุนวชิาการ 3 

นายณัฐวุฒ ิ สนิธาราศริกิุลชัย หัวหนากลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร  
 

ที่ปรกึษาพเิศษ/วทิยากร     

ดร.สมศร ี ศริขิวัญชัย   มหาวทิยาลัยมหดิล 

นายพฤกษ  จริสัตยาภรณ  มหาวทิยาลัยธนบุร ี

น.ส.จุฑามาศ   จอยจุมพจน    วทิยากรกระบวนการ 

นายเจษฎา  เนตะวงศ            วทิยากรกระบวนการ 
 

คณะผูจดัทําโครงการ 

น.ส.สุทธริัตน  โทชนบท   นักพัฒนาสังคมปฏบิัตกิาร 

นายสันตภิาพ  ทองบุญมา  นักพัฒนาสังคมปฏบิัตกิาร 

นายวรวฒุ ิ พึ่งพัก   นักพัฒนาสังคมปฏบิัตกิาร 

นายธเนศ  ศรมุข   พนักงานบรกิาร 

น.ส.น้าํผึ้ง  ประเสรฐิ  พนักงานบรกิาร 
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 ชื่อ-นามสกุล  พื้นที่ 

26. นายชัยสทิธิ์  การะเกตุ เทศบาลตําบลหนองปลาไหล จ.ชลบุร ี

27. น.ส.จดิาภา  บุญเสมอ ประธานเครือขาย พม.ตําบลหนองปลาไหล 

28. นางพรจนา  หมอยาด ี เหรัญญกิเครือขาย พม.ตําบลหนองปลาไหล 

29. คุณณฤทัย  เกตุหอม องคการบรหิารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ จ.ชลบุร ี

30. คุณมยุรี  มิตมาตย องคการบรหิารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ จ.ชลบุร ี

31. น.ส.รสรนิทร  เกษตรมงคลรัย องคการบรหิารสวนตําบลเกษตรสุวรรณ จ.ชลบุร ี

32. นางหทัยรัตน  มงคลศลิป เครือขายสวัสดกิารชุมชน เกษตรสวุรรณ จ.ชลบรุ ี

33. นายพรหม  ศริโิชคโภคทรัพย เครือขายสวัสดกิารชุมชน เกษตรสวุรรณ จ.ชลบรุ ี

34. นายอดริุจ  ภาอุทยิศริิ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จ.ตราด 

35. น.ส วัสสา  ศริวิรรตัน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จ.จันทบรุ ี

36. นางรัตร ี ศริวิรรัตน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จ.จันทบรุ ี

37. นายเสรมิพล  นยิมพันธุ ศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 15 จ.ตราด 

38. น.ส.เพช็รลดัดา  อนิขํา เทศบาลตําบลคลองใหญ  จ.ตราด 

39. นายอนุสรณ  เจรญินิ เทศบาลตําบลคลองใหญ  จ.ตราด 

40. นายจรีะพงษ  ภูส ี องคการบรหิารสวนตําบลทุงนนทร ีจ.ตราด 

41. นายอนุสรณ  สุขประเสรฐิ องคการบรหิารสวนตําบลทุงนนทร ีจ.ตราด 

42. นายสมนกึ หงสวเิศษ เครือขาย พม. ตําบลแหลมกลัด 

43. นางสาวจรรยา  สนีวล เครือขาย พม. ตําบลแหลมกลัด 

44. นายอดศิร  จันทะวัน เครือขาย พม. ตําบลแหลมกลัด 

45. นายกําธร  ปญญาสทิธิ ์ เทศบาลตําบลเกวยีนหัก จ.จันทบุร ี

46. นายประวทิย  พุมคชา  ประธาน เครือขาย พม.ตําบลเกวยีนหัก 

47. นางภาวณิ ี พุมคชา เครือขาย พม.ตําบลเกวยีนหัก 

48. นายมานพ  แนวกจิ รองประธานกองทนุ พม.ตําบลเกวยีนหัก 

49. น.ส. ทับทมิ  ศรเีนตร ผูประสานงานกองทุน  พม.ตําบลเกวยีนหัก 

50. นางรพพีร  จรดล เลขาฯ กองทุน พม.ตาํบลเกวยีนหัก 

    

คณะผูจัดทําโครงการ 

โครงการสงเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแกเครือขาย 
 

 

ที่ปรกึษาโครงการ 

นายสมชาย  ศโิรรัตน    ผูอํานวยการ 

      สํานักงานสงเสรมิและสนับสนุนวชิาการ 3 

นายณัฐวุฒ ิ สนิธาราศริกิุลชัย หัวหนากลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร  
 

ที่ปรกึษาพเิศษ/วทิยากร     

ดร.สมศร ี ศริขิวัญชัย   มหาวทิยาลัยมหดิล 

นายพฤกษ  จริสัตยาภรณ  มหาวทิยาลัยธนบุร ี

น.ส.จุฑามาศ   จอยจุมพจน    วทิยากรกระบวนการ 

นายเจษฎา  เนตะวงศ            วทิยากรกระบวนการ 
 

คณะผูจดัทําโครงการ 

น.ส.สุทธริัตน  โทชนบท   นักพัฒนาสังคมปฏบิัตกิาร 

นายสันตภิาพ  ทองบุญมา  นักพัฒนาสังคมปฏบิัตกิาร 

นายวรวฒุ ิ พึ่งพัก   นักพัฒนาสังคมปฏบิัตกิาร 

นายธเนศ  ศรมุข   พนักงานบรกิาร 

น.ส.น้าํผ้ึง  ประเสรฐิ  พนักงานบรกิาร 

 

 
 

 


