รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชนกับนัยที่มีต่อประชาคมอาเซียน
ในอนาคต: กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลเขาคราม จังหวัดกระบี่

จัดทาโดย นายกิตติ ทวีทรัพย์
รหัส ๕๐๔๔

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชนกับนัยที่มีต่อประชาคมอาเซียนในอนาคต :
กรณีศึกษา กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม จังหวัดกระบี่

จัดทาโดย นายกิตติ ทวีทรัพย์
รหัส ๕๐๔๔

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ ปี ๒๕๕๖
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานนี้เป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผู้ศึกษา

เอกสารรายงานการศึกษาส่วนบุคคลนี้ อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูตของกระทรวงการต่างประเทศ

ลงชื่อ
(ดร.เดชา ตั้งศรีฟ้า)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(เอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี)
อาจารย์ที่ปรึกษา

ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึ ก ษาเรื่ อ งกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนกั บ นั ย ที่ มี ต่ อ ประชาคมอาเซี ย น ของกองทุ น
สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนต าบลเขาคราม จั ง หวั ด กระบี่ เป็ น การศึ ก ษาที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพเป็ น หลั ก
(Narrative Data) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและกลไกการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลเขาคราม รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบและกลไกการดาเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม ในการดูแลประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่เข้ามาทางานรับจ้างในพื้นที่ตาบลเขาคราม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เกิดแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของกองทุนฯ ให้มี
ความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้ า สามารถดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้อย่าง
กว้างขวางและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึน้ โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียน
ถือเป็ น การป้ อ งกัน และลดปั ญหาทางสั งคมที่จะเกิดขึ้น ในชุมชน อัน เป็นผลพวงจากสถานการณ์
ดังกล่าว โดยผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
สมาชิกกองทุน ผู้นาชุมชน/ผู้นาท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ นายจ้างแรงงานต่างด้าว แรงงาน
ต่างด้าว ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ เป็นต้น ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน ๒๕ คน ทางผู้ศึกษา
ได้ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล นามา
สังเคราะห์ อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นจึงนามาสรุปผลเพื่อการพัฒนา
จากการศึกษาพบว่าการสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงในชีวิตของผู้คนในชุมชนตาบล
เขาคราม จังหวัดกระบี่ ได้มุ่งเน้นการจัดการตนเอง การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉัน ท์ญาติมิตร
การให้ความรักและความเอื้ออาทรต่อกัน การดูแลเอาใจใส่ในปัญหาความเดือดร้อนของเพื่อนร่วม
ชุมชน จึงเกิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาครามขึ้น ซึ่งในการจัดสวัสดิการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันนั้น ไม่ใช่แค่เพียงการช่วยเหลือเฉพาะทางการเงินเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงการให้กาลังใจ
ให้ความรู้สึกที่ดี ให้ความรู้ และให้แนวทางในการดาเนินชีวิต รวมถึงขยายการให้สวัสดิการครอบคลุม
ไปถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ และแรงงานต่างชาติจากกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย ถือ
เป็นนวัตกรรมการดาเนินงานในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
ผลจากการศึกษาพบว่าประเด็นที่ควรที่จะดาเนินการต่อไปในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาครามสู่การพัฒนาให้เป็นกองทุนฯ ที่เป็นที่พึ่งพาของ
คนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถให้การดูแลช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์จาก
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่เข้ามาทางานอยู่ในพื้นที่ตาบล และประสบปัญหาความเดือดร้อน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการดาเนินงานต่าง ๆ ดังนี้
๑) การจัดทาฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ทั้งที่
เป็นประชาชนในพื้นที่และแรงงานต่างชาติ ให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง เพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การวางแผนและพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป
๒) การจั ดท าแผนการด าเนิ น งานร่ ว มกั บ ภาคีเ ครื อข่ า ยต่ างๆ ทุ กภาคส่ ว น ทั้ งภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนขบวนการงานสวัสดิการ

จ
ชุมชน สู่เป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้สามารถจัดบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
ยิ่งขึ้น
๓) การบู รณาการทุน ทางสั งคมต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อสมทบเข้าสู่ กองทุนสวัส ดิการ
ชุมชนตาบล เป็นการเพิ่มวงเงินกองทุนเพื่อจะได้ดูแลสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและ
ครอบคลุมยิ่งขึน้
๔) ขยายแกนนา ขยายสมาชิก ขยายเงินทุน ขยายประเภทสวัสดิการ ให้มีจานวนที่เพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นพลังในการดาเนินงานอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
๕) สร้างความเข้าใจกับชุมชน ชี้ให้เห็นความสาคัญของการออมเงิน และการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ทั้งที่เป็นสมาชิกในพื้นที่ชุมชนเองและเพื่อนมนุษย์จากประเทศในประชาคมอาเซียน
๖) ปรั บ ปรุ งกฎระเบี ย บ หลั กเกณฑ์ ข้อกาหนดของกองทุนฯ ให้ เอื้ออานวยต่อการจัด
สวัสดิการ เพื่อให้ครอบคลุมไปถึงการดูแลช่วยเหลือแก่แรงงานต่างชาติจากประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างแท้จริง
๗) ผลั กดัน ให้ รั ฐ บาลออกพระราชบัญญัติส วัส ดิการชุมชนเป็นการเฉพาะ เพื่อส่ งเสริม
สนั บสนุน การจั ดสวัสดิการชุมชนให้ มีความชัดเจน โดยมีกฎหมายรองรับ เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสวัสดิการถ้วนหน้า
ภายในปี ๒๕๖๐ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
เหนือสิ่งอื่นใดที่ทาให้รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดีและด้วยความสมบูรณ์ ก็ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๓ ท่าน ประกอบด้วย
เอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ขจิต จิตตเสวี และ ดร.เดชา ตั้งศรีฟ้า ซึ่งได้ให้
คาปรึกษา ชี้แนะ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการเขียนรายงานการศึกษาแต่ละบท ซึ่งผู้ศึกษามีความ
ซาบซึ้งและรู้สึกประทับใจในความกรุณาของอาจารย์ทั้ง ๓ ท่าน เป็นอย่างยิ่ง
ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๓ ท่าน รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ และเพื่อน ๆ ร่วมรุ่นนักบริหารการทูต รุ่นที่ ๕ (นบท.๕)
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และที่สาคัญที่ สุด ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารและสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ รวมถึงผู้นาชุมชน ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่
ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ตาบลเขาคราม นายจ้างแรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวจาก
กลุ่มประเทศอาเซียนทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลที่จาเป็นในการศึกษา ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสาเร็จลุล่วง
ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง

กิตติ ทวีทรัพย์
สิงหาคม ๒๕๕๖
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑.๓ ประโยชน์ของการศึกษา
๑.๔ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
๑.๕ นิยามศัพท์
บทที่ ๒ แนวคิด / ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน
๒.๒ ลักษณะรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน
๒.๓ หลักการสาคัญของการจัดสวัสดิการชุมชน
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน
๒.๕ กรอบแนวคิด
บทที่ ๓ ผลการศึกษา
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษาเพื่อการพัฒนา
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๓ ทิศทางในอนาคต
บรรณานุกรม
ภาคผนวก กาเนิดกองทุนสวัสดิการชุมชน
ประวัติผู้เขียน

ง
ฉ
ช
๑
๑
๓
๓
๓
๔
๖
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๕
๑๕
๑๖
๑๗
๑๙
๒๐
๓๔

บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ทิศทางการจัดสวัสดิการสั งคมของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้มุ่งเน้ นให้ประชาชนได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็น
สั งคมสวัส ดิ การ โดยมีส วัส ดิ การที่ห ลากหลาย ครอบคลุ ม และตอบสนองต่อ ความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม ไม่เกิดความเหลื่อมล้า มีความเท่าเทียม และมีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ซึ่งในปัจจุบัน ชุมชนได้มีการรวมตัวกันเพื่อนาระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาฟื้นฟูและปรับใช้
เพื่อช่วยเหลือตนเองและเกื้อกูลกัน ในลักษณะของการจัดสวัสดิการชุมชน โดยอาศัยทุนที่มีอยู่ใน
ชุมชนของตนเอง ทั้งทุนมนุษย์ ทุนสถาบัน ทุนภูมิปัญญาและวัฒ นธรรม ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และ
ทุนทางการเงิน ซึ่งจะมีรูปแบบและกระบวนการจัดสวัสดิการชุมชนที่หลากหลายในแต่ละชุมชน เป็น
การสร้างหลักประกันความมั่นคงของชาวบ้านอย่างยั่งยืน โดยอาศัยการช่วยเหลือตอบแทนเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน นับตั้งแต่เกิดจนตาย ก่อให้เกิดรายได้และลดค่ าใช้จ่าย เกิดความสมานฉันท์ของสมาชิกใน
ชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเองของชุมชน เกิดพื้นที่ครูหรือพื้นที่การเรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการของภาค
ประชาชนมากมายหลายแห่ง และได้มีการขยายผลการดาเนินการดังกล่าวไปทั่วทั้งประเทศ
สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน เป็ น การริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ ร่ ว มกั น สร้ า งระบบ
หลักประกันความมั่นคงของชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตและความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนท้องถิ่น และ
สังคม เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกพื้นที่สามารถจัดตั้งและ
พัฒนาคุณภาพการดาเนินงานด้านสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง ภายใต้หลักการที่สาคัญคือ ให้เครือข่าย
สวัสดิการชุมชนทุกระดับในพื้นที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชา
สังคม เพื่อสร้ างหลักประกัน ความมั่นคงของคนในชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเองและการช่วยเหลื อ
เกื้อกูลกัน ภายใต้หัวใจสาคัญคือ “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”
กองทุน สวัสดิ การชุมชนตาบลเขาคราม อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งใน
จานวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้ดาเนินการจัดตั้งและประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน โดยได้
เริ่มก่อตั้งและดาเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๔ ได้ดาเนินกิจกรรมจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนซึ่ง
เป็นสมาชิกของกองทุนฯ ในตาบลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจานวนสมาชิกทั้งสิ้น ๑,๙๘๕ คน ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นพื้นที่ครู หรือเป็นพื้นที่เรียนรู้ด้านการจัดสวัสดิการชุมชนของจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีภาคี
เครือข่ายการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงมา
ศึกษาเรียนรู้การดาเนินงานเป็นจานวนมาก ซึ่งในอดีตประชาชนในตาบลเขาครามเคยมีหนี้สินรวมกัน
กว่า ๑๒๐ ล้านบาท ทั้งที่เป็นหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และหนี้นอก
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ระบบ แต่ในปัจจุบัน ปัญหาได้คลี่คลายลง ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในตาบล สาหรับ
จุดเริ่มต้นของการดาเนินงาน เริ่มจากได้มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน เพื่อปลูกฝัง
นิสัยการออมให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน และเป็นการระดมทุนสร้างเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสวัสดิการของ
ชุมชนในอนาคต และในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ชุมชนเขาคราม ได้ต่อยอดการดาเนินงานจากกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ระดับหมู่บ้าน จัดตั้งเป็น ธนาคารชุมชนเขาคราม ซึ่งเป็นธนาคารชุมชนแห่งแรกในประเทศ
ไทย โดยการรวมเอากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน รวมเป็นระดับตาบล ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า
๕,๐๐๐ คน มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า ๒๐ ล้านบาท ถือเป็นแหล่งทุนที่สาคัญ ที่สมาชิกกู้ยืมนาไปลงทุน
ในวิสาหกิจชุมชน กับอีกส่วนหนึ่งนาไปจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ประชาชน และจากการที่ผู้นากลุ่ม
ประเทศอาเซีย นทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้ทาความตกลงกาหนดให้ ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมเป็น
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ภายในปี ๒๕๕๘ โดยให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้อง
ดาเนินงานร่วมกัน ภายใต้แผนงานที่กาหนด (Blueprint) ทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม ที่เป็นรูปธรรม ก้าวหน้า และบังเกิดประโยชน์ต่ออาเซียนทั้ง ๑๐
ประเทศมากที่สุด ซึ่งจะทาให้ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนเป็นเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ได้รับ
การดูแลเรื่องสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยผ่านกลไกของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
:AICHR) คณะกรรมาธิก ารอาเซีย นด้ านการส่ ง เสริ มและคุ้มครองสิ ทธิส ตรี และสิ ท ธิเ ด็ก (ASEAN
Commission on the Promotion and Protection of the Right of Women and Children :
ACWC) และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration : AHRD)
รวมถึงความร่วมมือภายใต้เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community : ASCC) ที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงมิติประชาชน ในการสร้างประชาคมอาเซียน ให้เป็น
สังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประเทศต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน ปรับปรุงสภาพ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกประเทศให้ดีขึ้น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปราศจาก
ความยากจน มี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี อยู่ ใ นสั ง คมที่ ป ลอดภั ย มี สิ ท ธิ แ ละโอกาสอย่ า งเท่ า เที ย ม กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสมีส วัส ดิการสั งคมที่ดี แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการคุ้มครองสิ ทธิขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมาย เป็นต้น
ผู้ศึกษามีความเห็นว่ากองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นเครื่องมือสาคัญที่นามาใช้เพื่อพัฒนาคน
และชุมชนจากฐานรากให้เติบโตเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ เนื่องจากอุดมการณ์และหลักการของ
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน มีลักษณะการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญคือการช่วยเหลือตนเองและ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะทาให้สภาวะความอ่อนแอในทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนลด
น้อยลง และค่อยๆ หายไปในที่สุด รวมถึงสามารถป้องกันปัญหาสังคม อันเกิดจากแรงงานต่างด้าวจาก
ประเทศในประชาคมอาเซียน ที่เข้ามาทางานรับจ้างในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ตาบลเขาคราม
อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีแรงงานชาวพม่าเข้ามารับจ้างทาสวนยางพารา ทาสวนปาล์ม
น้ามัน รวมถึงทางานในโรงงานเป็นจานวนมาก (ตัวเลข ณ ปี ๒๕๕๕ ประมาณ ๑๕๐ – ๒๐๐ คน)
และมีแนวโน้ มว่าจะเพิ่มจานวนมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม
ว่ามีรูปแบบการจัดตั้งและดาเนินกิจกรรมอย่างไร มีพัฒนาการหรือกลไกสาคัญอะไรที่ทาให้ประสบ

๓
ความสาเร็จ รวมถึงมีความสามารถในการดูแลประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่เข้ามาทางานในพื้นที่ได้อย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันและลดปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต
๑.๒ วัตถุประสงค์การศึกษา
๑.๒.๑ เพื่อศึกษารูปแบบและกลไกการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม
๑.๒.๒ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นารู ป แบบและกลไกการด าเนิ น งานของกองทุ น
สวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม ในการดูแลประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่เข้ามาทางานในพื้นที่
๑.๓ ประโยชน์ของการศึกษา
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
เกิดแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะทาให้สมาชิกกองทุนฯ มีคุณภาพชีวิต
และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น เกิดความมั่นคงในการดาเนินชีวิต รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนารูปแบบและกลไกการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า
ต่อไป โดยเฉพาะการดูแลประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่เข้ามา
ทางานในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๑.๔ ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาโดยการทบทวนเอกสารวิ ช าการ เอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการชุมชน ข้อมูล
พื้ น ฐานของต าบล ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น เป็ น ต้ น รวมถึ ง การศึ ก ษาในพื้ น ที่ ก องทุ น
สวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ สมาชิกกองทุนฯ ผู้นาชุมชนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกกองทุนฯ ประชาชนจากภายนอกพื้นที่ตาบลเขาคราม รวมถึงนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่าง
ด้าว ที่ประกอบอาชีพรับจ้างอยู่ในพื้นที่
สาหรับวิธีดาเนินการศึกษา จะใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก ใช้เครื่องมือคือการสัมภาษณ์
พูดคุย โดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จานวน ๘ คน สมาชิกกองทุนฯ
จานวน ๕ คน ผู้นาชุมชน/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒ คน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
จานวน ๒ คน ประชาชนจากนอกพื้นที่ตาบล จานวน ๒ คน นายจ้างแรงงานต่างด้าว จานวน ๒ คน
แรงงานต่างด้าว จานวน ๓ คน และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ จากสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ จานวน ๑ คน รวมจานวนทั้งสิ้น ๒๕ คน
ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารจากแหล่ งข้อ มูล ต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกั บการด าเนินงานกองทุน ฯ และนาข้อ มูล ดังกล่ า วมา
วิ เ คราะห์ เ พื่ อ สร้ า งข้ อ สรุ ป ในส่ ว นข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ก็ จ ะท าการคั ด เลื อ กตั ว แทนของ

๔
กลุ่ มเป้ าหมายต่างๆ และเดิน ทางไปพบเพื่อสั มภาษณ์พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ จากนั้นก็นามา
วิเคราะห์เพื่อสร้างข้อสรุป
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะ
สวัสดิการสังคม หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไข
ปัญหา การพัฒนาและการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทางานและการมีรายได้ นันทนาการ
กระบวนการยุติธรรม และการบริการทางสังคมทั่วไป โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่
ประชาชนต้องได้รั บ และการมีส่ว นร่วมในการจัดสวัสดิการสั งคมทุกระดับ (ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖)
สวัสดิ การชุมชน หมายถึงการสร้างหลั กประกันเพื่อความมั่นใจแก่คนในชุมชน ซึ่ ง
หมายความรวมถึงทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ทาให้คนในชุมชนดีขึ้น อาจอยู่ในรูปสิ่งของ เงินทอง น้าใจ การ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ซึ่งผลของการจัดสวัสดิการชุมชนที่สาคัญ เช่น
ก่อ ให้ เกิ ด การเพิ่ ม รายได้ ลดรายจ่ า ย เกิ ด ความสั ม พั นธ์ เกิ ดมิ ต รไมตรี ที่ ดีข องคนในชุ ม ชน เกิ ด
ความรู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข สวัสดิการชุมชนไม่เน้นเรื่องตัวเงินแบบ
สงเคราะห์ แต่มุ่งสร้างความมั่นใจ การอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข จึงเป็นเรื่องที่ชาวชุมชนจะเป็น
ผู้ร่วมกันสร้างให้เป็นของชุมชนและเพื่อชุมชนเอง ชุมชนจึงควรเป็นผู้จัดการเอง โดยรัฐหรือองค์กร
ภายนอกหนุนเสริมแบบเคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ใช่สัมพันธ์กันแบบผู้ให้กับผู้รับ ทั้ งนี้การจัดสวัสดิการของ
ชุมชนสามารถสอดแทรกไว้ได้ในทุกกิจกรรม ริเริ่มแล้วต่อยอดกันเรื่อยไป ภายใต้ความพร้อมและ
ความเห็นชอบร่วมกันของชาวชุมชนเอง ผู้ที่ได้ประโยชน์จากสวัสดิการชุมชน ได้แก่ทุกคนในชุมชน
รวมทั้งคนในสังคม โดยผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือให้มีโอกาส มีส่วนร่วมและสามารถเป็นทั้ง
ผู้ให้และผู้รับอย่างมีศักดิ์ศรี ผู้ที่อยู่ในภาวะปกติได้รับการป้องกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล มีส่วนร่วมคิดร่วม
ทา ส่วนผู้ที่มีความพร้อมทางการเงิน จะได้รับความรัก ความอบอุ่น จากการให้น้าใจไมตรี และมีส่วน
ร่วมเป็นผู้ให้การสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน หมายถึงองค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์ ) กองทุนสวัส ดิการชุมชน เป็นเสมือนกองทุนรวมของชุมชนในการจัด
สวั ส ดิ ก ารให้ กั บ สมาชิ ก ส่ ว นจะมี ส วั ส ดิ ก ารด้ า นใดก็ จ ะเรี ย กชื่ อ เฉพาะลงไป เช่ น สวั ส ดิ ก ารค่ า
รักษาพยาบาล สวัสดิการค่าทาศพ สวัสดิการการเกิด เป็นต้น เป็นการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลและรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนก็คือสมาชิ กของกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะกาหนดเงื่อนไขของการรับ
สวัสดิการไว้ สมาชิกที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเงื่อนไขจะหมดสิทธิ์รับสวัสดิการจากกองทุนในปีนั้น และ
ต้องปรับปรุงตัวเองให้เป็นไปตามเงื่อนไขเพื่อรับประโยชน์จากกองทุนในปีต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
กองทุนสวัสดิการชุมชนจะจ่ายสวัสดิการให้สมาชิกเป็นรายบุคคลตามอัตราที่กาหนด แต่ในบางชุมชน

๕
ก็พบว่ ามีก ารจ่ า ยสวั ส ดิการเป็ น รายครอบครั ว นอกจากนั้นยั งมีก ารแบ่งผู้ รั บประโยชน์ออกเป็ น
ประเภทตามลักษณะของสวัสดิการที่จ่าย เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล บางกองทุนได้แบ่งผู้รับ
ประโยชน์ออกเป็นคนไข้นอกและคนไข้ใน ซึ่งจ่ายสวัสดิการให้ตามอัตราส่วนร้อยละภายใต้วงเงินที่
กาหนดไว้
สมาชิกกองทุน สวัส ดิ การชุม ชน หมายถึงประชาชนในชุม ชนที่ ได้ยื่ นใบสมั ครเข้า เป็ น
สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว
ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ และภัย
สงคราม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ เข้าถึงทรัพยากรหรือบริการทาง
สังคม ตลอดจนผู้ที่ประสบปัญหาในรูปแบบต่างๆ ทาให้ไม่สามารถดารงชีวิตได้เท่าเทียมกับผู้อื่น ขาด
สิทธิประโยชน์และโอกาสที่จะยกระดับสถานภาพทางสังคมของตนเองให้สูงขึ้น จาเป็นต้องได้รับการดู
และช่วยเหลือ
อาเซี ย น หรื อ สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Association of
Southeast Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม รวมถึงยกระดับรายได้และความ
เป็นอยู่ของประชาชน มีสมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ บรู ไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูช า มีประชากรในภูมิภาครวมกัน
ประมาณ ๖๐๐ ล้านคน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการรวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง ๑๐ ประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น เพื่อให้มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาส
และรับมือกับสิ่งท้าทายได้ทุกด้าน ตลอดจนเพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอาเซียนทุกด้านในเวทีระหว่างประเทศ การเป็นประชาคมอาเซียนจะช่วยทาให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันที่มีความแข็งแกร่ง ปลอดภัย มีสภาพความเป็นอยู่
ที่ดีและมีความรู้ สึ กเป็ น อัน หนึ่ ง อันเดียวกัน โดยมีเป้าหมายความร่ว มมือใน ๓ ด้านส าคัญคื อ
ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (APSC) ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) และ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)

บทที่ ๒
แนวคิด / ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชน คือ การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นใจแก่คนในชุมชน ซึ่งหมายความ
รวมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาให้คนในชุมชนดีขึ้น อาจอยู่ในรูปสิ่งของ เงินทอง น้าใจ การช่ว ยเหลื อ
เกื้อกูล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ผลของการจัดสวัสดิการชุมชนที่สาคัญ เช่น
ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ าย เกิดความสั มพันธ์/มิตรไมตรีที่ดีของคนในชุมชน รู้สึกมั่นคง
ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุข สวัสดิการชุมชนไม่เน้นเรื่องตัวเงินแบบสงเคราะห์ แต่มุ่ง
สร้างความมั่นใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุข จึงเป็นเรื่องที่ชาวชุมชนจะเป็นผู้ร่วมกันสร้างให้เป็น
ของชุมชนและเพื่อชาวชุมชนเอง ชุมชนจึงควรเป็นผู้จัดการเอง โดยรัฐหรือองค์กรภายนอก หนุนเสริม
แบบเคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ใช่ สัมพันธ์กันแบบผู้ให้กับผู้รับ ทั้งนี้การจัดสวัสดิการของชุมชนสามารถ
สอดแทรกไว้ได้ในทุกกิจกรรม ริเริ่มแล้วต่อยอดกันเรื่อยไป ภายใต้ความพร้อมและความเห็นชอบ
ร่วมกันของชาวชุมชนเอง ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสวัสดิการชุมชน ได้แก่คนทุกคนในชุมชน รวมทั้งคน
ในสังคม โดยผู้ด้อยโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือให้มีโอกาสมีส่วนร่วมและสามารถเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
อย่างมีศักดิ์ศรี ผู้ที่อยู่ในภาวะปกติได้รับการป้องกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล มีส่วนร่วมคิดร่วมทา ส่วนผู้ที่มี
ความพร้ อ มทางการเงิ น จะได้ รั บ ความรั ก ความอบอุ่ น น้ าใจไมตรี และมี ส่ ว นร่ ว มเป็ นผู้ ใ ห้ ทุ น
สนับสนุน
แนวทางส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนควรตระหนักว่า สวัสดิการชุมชนไม่
สามารถเกิ ด ได้ โ ดยการลอกเลี ย นแบบ แต่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งก่ อ เกิ ด จากเนื้ อ ในของชุ ม ชนตามความ
สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิต การให้คุณค่าภูมิปัญญา และความเห็นของคนในท้องถิ่น ดั งนั้น การ
ส่งเสริมสนับสนุนจึงควรให้ความคิด โดยสนับสนุนงบประมาณตามความจาเป็น ส่งเสริมพัฒนาด้าน
การจัดการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ ที่ทาให้เพิ่มมูลค่า และการทาให้คนใช้เงินเป็น
แทนการใช้เงินให้หมด รู้วิธีการหมุนเงินให้เพิ่มมูลค่าในท้องถิ่น สามารถต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ได้
สามารถเชื่อมโยงทุกเรื่องสู่ ชุมชนได้ ขยายไปสู่ ความเป็นประชาธิปไตยได้ ส่งเสริมชุมชนให้ สร้าง
สถาบันการเงิน สร้างงานให้ชาวบ้าน และสร้างตลาดชุมชน สนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชนในพื้นที่นาร่อง โดยเฉพาะในจังหวัดที่ได้ดาเนินการอยู่แล้ว แล้ววิจัยสร้างองค์ความรู้ จัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในแนวลึกเพื่อต่อยอด ขยายผลหนุนเสริมผ่านกลไกการพัฒนาต่าง ๆ
ที่มีอยู่ โดยสอดแทรกแนวคิดและกิจกรรมจากสิ่งที่มีอยู่เดิม เช่น ผ่านกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน โดย
ส่งเสริมให้การออมเป็นสื่อ มีการกันเงินบางส่วนเป็นกองทุนสวัสดิการ นาดอกเบี้ยที่ได้ไปขยายผลต่อ
หรือผ่านกลุ่มอาชีพโดยกันรายได้ส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนหรือโดยการสร้างเงื่อนไขให้ใช้เงินกองทุน
หมู่บ้านเป็นโอกาส โดยเสริมแรงจูงใจหากมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถทาให้มีเงินกองทุนเพิ่มขึ้น
ทางราชการควรจะให้การสมทบอีกหนึ่งเท่าอย่างต่อเนื่อง

๗
๒.๒ ลักษณะรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน
๒.๒.๑ การจัดสวัสดิการจากฐานองค์กรการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กรการเงิน
ชุมชนเป็นพื้นฐานสาคัญในการจัดสวัสดิการชุมชน การที่ชุมชนมีกองทุนหรือมีเงินออมของตัวเอง ทา
ให้ชุมชนสามารถริเริ่มคิด รูปแบบการจัดสวัสดิการของตนเองได้อย่างหลากหลายและสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของชุมชนนั้น ปัจจุบันองค์กรการเงินชุมชนประเภทต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจกับ
การจั ดสวัส ดิการชุมชนมากขึ้น องค์กรการเงินบางประเภทจัดตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ าง
สวัสดิการโดยเฉพาะ หรืออาจกล่าวได้ว่า “เงินเป็นเครื่องมือ เป้าหมายคือสวัสดิการชุมชน” จุดแข็ง
ของการจัดสวัสดิการโดยฐานกลุ่มออมทรัพย์ คือการมีฐานเงินของตนเอง ทาให้คิดระบบสวัสดิการได้
ตามปัญหา ความต้องการ และวงเงินที่มีอยู่ โดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแหล่งทุนภายนอก แต่ถ้า
หากรัฐเข้ามาสมทบก็จะช่วยให้ทางานได้กว้างขึ้น/เร็วขึ้น คนในชุมชนรู้จักกัน รู้ข้อเท็จจริง ทาให้ไม่
ต้องกรอกเอกสารมาก หรือส่งต่อหลายขั้นตอน ระเบียบกติกาการจ่ายสวัสดิการคล่องตัว การใช้
สวัสดิการเป็นแรงจูงใจในการออม
๒.๒.๒ การจัดสวัสดิการชุมชนโดยฐานการผลิตหรือธุรกิจชุมชน เป็นสวัสดิการที่ได้จาก
การทาให้เกิดการลดรายจ่ายภายในครอบครัว ทาเองใช้เอง การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตโดยใช้ทุน /
แรงงานในชุมชน ทาให้สามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ชุมชน โดยไม่ต้องแยกย้ายไปทางานที่อื่น
การใช้วัสดุทรัพยากรในท้องถิ่น ทาให้เกิดการดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นฐาน
ทุน ที่สาคัญของชุมชน
๒.๒.๓ การจัดสวัสดิการโดยฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลายชุมชนได้หันมา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทาให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ทาให้ชุมชนมีแหล่งอาหารที่มั่นคง
สามารถลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นได้ รวมทั้งเป็นกองทุนที่จะกลับคืนมาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรั กษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป ฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็นทั้งที่อยู่อาศัย เป็น
อาหาร สมุนไพรรักษาโรค ฐานการผลิต การทาเกษตร ทรัพยากรมีความเป็นทุนของชีวิต ในแง่การ
สร้างหลักประกันให้เกิดความมั่นคงของชีวิตมนุษย์
๒.๒.๔ การจัดสวัสดิการจากฐานความเชื่อ /อุดมการณ์และศาสนา ในอดีตความเชื่อของ
กลุ่มคนในท้องถิ่นต่างๆ คาสอนและสถาบันทางศาสนามีบทบาทสาคัญในการจัดสวัสดิการสังคม แต่
ในปัจจุบันความสาคัญของศาสนามีบทบาทน้อยลง แต่ก็มีอีกหลายกลุ่มคน หลายชุมชนที่ได้ฟื้นฟู
ความคิด ความเชื่อในอดีตมาปรับ ใช้ ประยุกต์แนวคาสอน แนวปฏิบัติตามหลั กศาสนามาใช้เป็น
รากฐานการจัดสวัสดิการ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน องค์กรชุมชนหลายแห่งได้นาคาสอนและแนวปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดสวัสดิการมากขึ้น
๒.๒.๕ การจัดสวัสดิการโดยฐานชุมชนเมือง แม้ว่าผู้ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ซึ่งมี
อาชี พ ในระบบที่ ส ามารถได้ รั บ สวั ส ดิ ก ารจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ทั้ ง จากรั ฐ และเอกชน เช่ น ระบบ
ประกันสังคมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การประกันกับภาคเอกชน สวัสดิการจากบริษัท /หน่วยงาน แต่ก็
มีชุมชนเมืองอีกส่วนหนึ่งที่เป็นชุมชนของผู้มีรายได้น้ อย หรือชุมชนแออัด ที่มีความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนค่อนข้างจะใกล้ชิด /จาเป็นต้องพึ่งพากันมากกว่าคนในเมืองที่อาศัยอยู่แบบอื่น ลักษณะอาชีพ
ของคนกลุ่ มนี้ ส่ ว นใหญ่เป็ น แรงงานนอกระบบ ไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับสวัส ดิการเหมือนคนทั่ว ไป

๘
สวัสดิการที่สาคัญของชาวชุมชนแออัด คือ เรื่อง “บ้าน” ซึ่งเป็นทั้งที่ทากินและที่อยู่อาศัย ปัจจุบัน
ชุมชนแออัดจานวนมากได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ทาอย่างไรที่คนในชุมชนแออัด
จะสามารถอยู่ร่วมกับเมืองได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า เป็นที่ยอมรับ เท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่น ๆ ในเมือง
๒.๒.๖ การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุ ซึ่งในภาครัฐ มีบริการหลักๆ ที่สาคัญได้แก่
การสงเคราะห์ครอบครัว การส่งเข้ารับบริการในสถานสงเคราะห์ การให้เบี้ยยังชีพ การรักษาพยาบาล
เป็นต้น ในส่วนของกองทุนเพื่อสังคมได้สนับสนุนการจัดสวัสดิการในรูปแบบการจัดตั้งเป็นกองทุน
หมุนเวียน กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ แปลงสินทรัพย์เป็นทุน ลงทุนทาธุรกิจชุมชน ในปัจจุบันมีการ
รวมกลุ่มของผู้สูงอายุเป็นเครือข่ายฯ หรือองค์กรเพื่อจัดสวัสดิการให้กว้างขวาง ครอบคลุมยิ่งขึ้น
๒.๒.๗ การจัดสวัสดิการผู้ยากลาบากโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน มีรูปแบบการดาเนินงาน
ได้แก่
๑) จัดในลักษณะกองทุนสงเคราะห์ ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ทางาน
ในเชิงสงเคราะห์อยู่แล้ว เช่น เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ เครือข่ายสตรี เครือข่ายผู้พิการ เป็นต้น
๒) จัดในลักษณะกองทุนสงเคราะห์ร่วมกับกองทุนหมุนเวียน ลักษณะกองทุน
สงเคราะห์ใช้จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์รายเดือน ซึ่งเงินจะหมดไปถ้าไม่มีการเพิ่มเติมเหมือนกับประเภท
กองทุนหมุนเวียน ส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนทุนอาชีพ ซึ่งคืนเงินต้นไว้ที่กองทุนเดิม ส่วนดอกเบี้ยเพิ่ม
ในกองทุนสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากลาบากรายอื่นต่อไป
๓) การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการสมทบอัตรา ๑ : ๑ ตามวงเงิน
กองทุนสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์ที่มีอยู่เดิม โดยมีเงื่อนไขว่าใช้เฉพาะดอกผลที่เกิดขึ้น และเครือข่าย
ต้องรับผิดชอบสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
๒.๓ หลักการสาคัญของการจัดสวัสดิการชุมชน
๒.๓.๑ ทาจากสิ่งที่เป็นจริง ไม่ใช่ลอกเขามาทั้งชุด สวัสดิการชุมชนต้องสอดคล้องกับวิถี
ของแต่ละพื้นที่
๒.๓.๒ เริ่มจากเล็กไปใหญ่ ทาแบบค่อยเป็นค่อยไป
๒.๓.๓ เงินเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมาย ใช้เงินสร้างเงื่อนไข ทาให้คนอยากทางาน
อยากทาดี
๒.๓.๔. ระบบสวัสดิการที่ดีต้องช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกในชุมชน ควรให้ทุก
คนได้ อย่ามุ่งเน้นแต่คนจนและคนด้อยโอกาส
๒.๓.๕ เป็ น องค์ร วมที่ทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าหากัน กิจกรรมทุกอย่างสามารถก่อให้ เกิด
สวัส ดิการได้ทุกเรื่ อง ต้องมีการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เข้าหากัน เชื่อมโยงคนให้ มาทากิจกรรม
ร่วมกัน ดูแล ซึ่งกันและกัน รวมทั้งต้องมีการเชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ คนสามารถเรียนรู้อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติได้
๒.๓.๖ ต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ คนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการเป็นทั้งผู้ให้
และผู้รับเสมอ จึงเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันและมีศักดิ์ศรี

๙
๒.๓.๗ ต้องทาด้วยความรักและความอดทน ต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าชาวบ้านสามารถ
สร้างสวัสดิการของตนเองได้ รักที่จะทางานเพื่อชุมชน เพื่อส่วนรวม อดทนต่อความคิด ความเห็นที่
ไม่ตรงกัน
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นองค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
สวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน เป็นกองทุนรวมของชุมชนในการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก มี
การบริหารจัดการภายใต้การดูแลและรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยมี
สมาชิกกองทุนฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์
การบริหารกองทุน เป็นการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบร่วมกันของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งมีที่มา ๒ ทาง คือ สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นคนกลุ่ม
เดียวกับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งเป็นองค์กรแม่ของกองทุน เป็นผู้เลือกคณะกรรมการบริหารกองทุน
และอีกทางหนึ่ง คือองค์กรแม่เป็นผู้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะบุคคลรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าว
รายได้และรายจ่ายของกองทุน
๑) รายได้ การเกิดขึ้นของกองทุนสวัสดิการชุมชน เริ่มต้นจากเงินทุนที่องค์กรจัดการทุน
หรือองค์กรแม่ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารหมู่บ้านและอื่น ๆ ได้จัดสรรกาไรส่วนหนึ่งขององค์กรนั้น
มาจัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน หลังจากนั้นกองทุนสวัสดิการชุมชนจึงนาเงินทุนที่ได้รับไปจัดการ
ให้เกิดรายได้และจ่ายสวัสดิการ ซึ่งพบว่ามี ๒ วิธีคือ วิธีแรก การนาเงินกองทุนสวัสดิการไปให้สมาชิก
กู้ยืม เมื่อเกิดดอกเบี้ย หรือกาไร จะถูกนามาเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการ วิธีที่สอง โดยการนา
เงินกองทุนสวัสดิการไปฝากไว้กับกลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กรแม่ในชุมชน ดอกเบี้ยที่ได้จากการฝากนี้
ถือเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการชุมชน
๒) รายจ่าย จากการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนพบว่า กลุ่มองค์กรจะมีรายได้
ของกองทุน สวัส ดิ การไม่ม ากนั กในแต่ล ะปี จึงไม่เพี ยงพอกับ ค่าใช้จ่า ยสวั ส ดิก าร ดังนั้ น กองทุ น
สวัส ดิการชุมชนแต่ล ะแห่ ง จึงได้ว างหลั กเกณฑ์ในการจ่ายเงินสวัส ดิการค่อนข้างรัดกุมเพื่อรักษา
กองทุนไว้ให้มั่นคงยั่งยืน ซึ่งพบว่ามีวิธีการจ่าย ๒ แบบคือ แบบแรก ใช้วิธีการกาหนดวงเงินสูงสุดที่
กองทุนสวัสดิการจะจ่ายได้ในแต่ละปี เช่น ไม่เกินปีละ ๑,๕๐๐ บาท และบางกองทุนสวัสดิการชุมชน
อาจกาหนดสัดส่วนการจ่ายไว้ภายใต้วงเงินสูงสุด เช่น จ่ายร้อยละ ๕๐ ของค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน
๑,๕๐๐ บาท เป็นต้น แบบแรกนี้พบในกองทุนสวัสดิการชุ มชนที่มีขนาดเล็ก และกลุ่มออมทรัพย์หรือ
องค์กรแม่มีเงินทุนไม่มากนัก แบบที่สอง ใช้วิธีกาหนดสัดส่วนของเงิน ที่จะจ่าย แต่ไม่กาหนดเพดาน
หรือวงเงินสูงสุด เช่น จ่ายร้อยละ ๘๐ ของเงินที่จ่ายจริง เป็นต้น ซึ่งพบในชุมชนที่มีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ตาบลคลองเปียะ ซึ่งปัจจุบันสามารถจ่ายกองทุนสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลได้ถึง ๑๐๐%
ผู้รับประโยชน์และการรับประโยชน์ ผู้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ของกองทุนสวัสดิการชุมชน
คือสมาชิกของกองทุนหรือสมาชิกขององค์กรแม่ แต่สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนอาจจะไม่ได้
รับ ประโยชน์ จากกองทุน นี้ เสมอไป โดยส่ ว นใหญ่กลุ่ มองค์กรชุมชนจะกาหนดเงื่อนไขของการรับ

๑๐
สวัสดิการชุมชนไว้ เงื่อนไขที่พบคือ สมาชิกที่มีสิทธิรับประโยชน์จากกองทุนสวัสดิการชุมชนต้องสะสม
เงินกับกลุ่มตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น กลุ่มออมทรัพย์บ้านน้าขาวกาหนดให้สมาชิกต้องสะสมเงิน
กับกลุ่มไม่น้อยกว่าปีละ ๙ เดือน กลุ่มออมทรัพย์ตาบลคลองเปียะ กาหนดไว้ไม่ต่ากว่าปีละ ๑๐ เดือน
หรือกลุ่มออมทรัพย์นาหว้า กาหนดไว้ไม่ต่ากว่าปีละ ๑๑ เดือน เป็นต้น สมาชิก ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ
ตามเงื่อนไข จะหมดสิทธิรับสวัสดิการจากกองทุนในปีนั้นและต้องปรับปรุงตัวเองให้เป็นตามเงื่อนไข
เพื่อรับประโยชน์จากกองทุนสวัสดิการชุมชนในปีต่อไป
โดยทั่วไปแล้ว กองทุนสวัสดิการชุมชนจะจ่ายสวัสดิการให้สมาชิกเป็นรายบุคคลตามอัตราที่
ก าหนด แต่ ใ นบางชุ ม ชนมี ก ารจ่ า ยสวั ส ดิ ก ารเป็ น รายครอบครั ว นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารแบ่ ง ผู้ รั บ
ประโยชน์ออกเป็นประเภทตามลักษณะของสวัสดิ การที่จ่าย เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล บาง
กองทุนได้แบ่งผู้รับประโยชน์ออกเป็นคนไข้นอกและคนไข้ใน ซึ่งจ่ายสวัสดิการให้ตามอัตราส่วนร้อย
ละภายใต้วงเงินที่กาหนดไว้ เป็นต้น
โดยสรุป กองทุนสวัสดิการชุมชนมีความสัมพันธ์กับแนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชน โดยเป็น
ศูนย์รวบรวมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในชุมชน
บนพื้นฐานของการเห็นคุณค่าความสัมพันธ์ของคนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการ
ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการมี
ชีวิตที่ดีกว่าเดิม ด้วยความเชื่อมั่นในกระบวนการเชื่อมโยงเครือข่าย กลไกขององค์กรชุมชน ในการ
สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของชีวิต
และชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งปรากฏรายละเอียดในภาคผนวก
๒.๕ กรอบแนวคิด

บทที่ ๓
ผลการศึกษา
จากบริบทของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม ซึ่งใช้ชื่อว่า “เครือข่ายกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนตาบลเขาคราม” โดยมีเครือข่ายเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน
ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ซึ่งมีการรวมเงินสัจจะสะสมรายเดือน เงินสะสมพิเศษที่เป็นเงินฝากของสมาชิกและเงิน
สมทบ รวมถึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภายในระยะเวลา ๑ – ๕ ปี
นับตั้งแต่วันเริ่มต้นกองทุนฯ (วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔) กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาครามมี
เงินทุนหมุนเวียนภายในตาบลอย่างน้อย ๕ – ๑๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
กองทุนฯ ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถขยายผลการจัดสวัสดิการช่วยเหลือไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ
อาทิเช่น ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนฯ รวมถึงแรงงานต่างด้าวจากกลุ่มประเทศในประชาคม
อาเซี ย นที่ เ ข้ า มาท างานรั บ จ้ า งอยู่ ใ นพื้ น ที่ และประสบปั ญ หาค วามเดื อ ดร้ อ น ทั้ ง นี้ ถื อ เป็ น
กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่กองทุนฯ จะให้การพิจารณาช่วยเหลือ เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาทาง
สังคมที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนในอนาคตอีกทางหนึ่ง และจากการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ก็
ได้สะท้อนถึงพัฒนาการ สภาพปัญหา รวมถึงการดาเนินงานต่างๆ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
เขาคราม อาทิเช่น “ตาบลเขาครามเป็นชุมชนเล็กๆ ที่ในอดีตคนในชุมชนเคยมีหนี้สินรวมกันกว่า
๑๒๐ ล้านบาท ทั้งที่เป็นหนี้ธนาคาร ธกส. และหนี้นอกระบบ แต่มาวันนี้ปัญหาเหล่านั้นได้คลี่คลายลง
เนื่องจากการร่วมแรงร่วมใจของคนในตาบล จัดการปัญหาในชุมชน และร่วมมือกันดาเนินงานด้วย
ตัวเอง โดยหวังให้เกิดสังคมสวัสดิการที่คนในชุมชนเป็นผู้สร้างและเป็นผู้รับประโยชน์ ” (กรรมการ
กองทุนฯ, สัมภาษณ์ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖) “การออมเงินคนละ ๑๐๐ บาท ๒๐๐ บาทต่อเดือน ดู
เหมือนจะเป็นเงินจานวนไม่มาก แต่ถ้าอาศัยจานวนสมาชิกมาก ๆ จะทาให้เงินที่ดูน้อยนิดกลายเป็น
เงินก้อนใหญ่ และใช้หมุนเวียนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนได้ ทาให้เกิดกิจกรรมอื่น ๆ ตามมา อีกทั้ง
กลุ่มออมทรัพย์ยังเป็น ส่ว นสาคัญของระบบสวัส ดิการชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่คนในชุมชน
ต้องการ” (สมาชิกกองทุนฯ , สัมภาษณ์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖)
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม มีจุดแข็งหรือจุดเด่นตรงที่ได้มีการนาเอาข้อดีในการ
ดาเนิน งานของชุมชนอื่น ๆ ที่ได้ไปศึกษาดูงาน มาปรับประยุกต์ใช้ จนเกิดเป็น MODEL ใหม่ของ
ตาบลเขาคราม ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของตาบล เช่น มีการนาเอา
การบริหารจัดการของชุมชนตาบลไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่แต่ละหมู่บ้านแยกการบริหาร
จัดการออกจากกัน ซึ่งทาให้การบริหารจัดการกลุ่มง่ายขึ้น กับกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนตาบลคลอง
เปียะ จังหวัดสงขลา ที่มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์ของแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาเป็นกลุ่มออมทรัพย์ระดั บ
ตาบล ทาให้สามารถระดมทุนได้มากขึ้น สามารถนามาจัดสวัสดิการให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
ทั่วถึงและกว้างขวาง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งที่เป็นคนไทยใน
พื้นที่และแรงงานต่างด้าวจากกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนที่เข้ามาทางานรับจ้าง

๑๒
และด้วยความพากเพียรพยายามของแกนนาชาวบ้านในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบทุน
ทาให้ในปี ๒๕๔๖ ชุมชนเขาครามได้ต่อยอดความรู้จากการออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน จัดตั้งเป็น
“ธนาคารชุมชนตาบลเขาคราม” จนสาเร็จ นับเป็นธนาคารชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย โดยการ
รวมกลุ่มออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน เป็นระดับตาบล ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า ๕,๐๐๐ คน และมีเงินทุน
หมุนเวียนกว่า ๒๐ ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งทุนสาคัญที่สมาชิกสามารถกู้ยืมไปลงทุนวิสาหกิจชุมชน
ได้ และอีกส่วนหนึ่งนาไปจัดเป็นสวัสดิการชุมชน ซึ่งนายสราวุธ มุคุระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ บ้านทุ่ง เล่า
ว่าตนเป็นผู้ใหญ่บ้านมา ๙ ปี เรียนจบแค่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการไฟฟ้า
ไม่เคยมีความรู้เรื่องการบริหารจัดการองค์กร การทาบัญชี แต่เมื่อต้องมารับหน้าที่เป็นเลขาธิการของ
สภาบริหารชุมชนเขาคราม ทาให้ต้องเรียนรู้ ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงแค่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เท่านั้น แต่ทุก
คนก็สามารถบริหารจัดการธนาคารชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทุกคนมีความกระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งตนเห็นว่าการเรียนน้อยไม่ใช่ปัญหาอุ ปสรรคในการทางานแต่อย่างใด แต่
อย่างไรก็ตาม แกนนาหลายคนที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ก็ได้คาดหวัง
กับการจัดตั้งกองทุนฯ ไว้หลายประการ
“คนในชุมชนที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการอื่น ๆ ในสังคม อย่างเช่น คนด้อยโอกาส คนยากจน คน
หาเช้ากินค่า คนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสที่ไม่มีสวัสดิการ เมื่อเจ็บไข้และต้องนอนโรงพยาบาล
ทาให้ขาดรายได้ การรักษาอาจใช้บัตร ๓๐ บาท แต่สาหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร ไม่
สามารถเบิกได้ และคิดว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนจะเป็นสวัสดิการที่จะได้ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ
ให้กับกลุ่มคนเหล่านี้” (กรรมการกองทุนฯ , สัมภาษณ์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖)
ผู้ศึกษาสรุปในเบื้องต้นว่า รูปแบบที่แท้จริงที่เป็นตัวตนของธนาคารชุมชนตาบลเขาคราม
ไม่ใช่องค์กรเครือข่ายแต่เป็นองค์กรชุมชนเดี่ยว ที่เป็นกลุ่มออมทรัพย์ตาบลเขาคราม มีกลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน (เรียกว่า สาขา ๑ – สาขา ๖)
และจากการสั มภาษณ์บุคคลกลุ่ มเป้าหมายต่าง ๆ พบว่า ดอกผลของการจัดสวัส ดิการ
ชุมชนที่ได้ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาครามนั้นมากกว่าเรื่องเงินทอง เพราะชุมชนไม่ได้
ช่วยเหลือกันเพียงแค่การหยิบยื่นเงินให้แต่อย่างเดียว หากแต่เป็นการมอบความรัก ส่งความปรารถนา
ดีต่อกัน ที่ไม่ได้จบลงเพียงชั่วครั้งชั่วคราว รวมทั้งได้มีการคิดหาหนทางที่จะขยายการช่วยเหลือไปยัง
เพื่อนมนุษย์ต่างสัญชาติที่เข้ามาทางานรับจ้างอยู่ในพื้นที่ ซึ่งดอกผลที่ได้จากกิจกรรมการจัดสวัสดิการ
ชุมชนนับว่ามีคุณค่าและมีความหมายสาหรับคนในชุมชนอย่างมาก
“กองทุนสวัสดิการชุมชนจะทาให้คนในชุมชนเกิดการระดมทุนช่วยเหลือกันและกันใน
ชุมชน จากเดิมที่ผ่ านมาคณะกรรมการพบว่ากองทุนต่างๆ ที่มีในชุมชนจะช่ว ยเหลื อสมาชิกกรณี
เสียชีวิตเท่านั้น แต่สาหรับในช่วงเจ็บป่วย ช่วงการเกิดขึ้นของชีวิตใหม่ในชุมชน หรือช่วงเวลาที่แก่ มี
อายุ มาก แต่ได้สร้ างคุณค่าให้กับ ชุมชนมานาน กลั บไม่ได้รับสวัส ดิการในช่ว งชีวิตเหล่ านี้ กองทุน
สวัสดิการชุมชน จะเป็นหนทางหนึ่งที่นาไปสู่การช่วยเหลือแบ่งเบาคนในชุมชนได้ ” (กรรมการกองทุนฯ ,
สัมภาษณ์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖)

๑๓
“การเกิดความสามัคคีในชุมชน สมาชิกในชุ มชนได้ช่วยเหลือกัน ดูแลกันในเบื้องต้น นั่น
หมายถึง ค่าของเงิน ๑ บาท ทาให้เกิดความสมัครสมาน ความเห็นใจกันภายในชุมชนได้ ” (ผู้นา
ท้องถิ่น, สัมภาษณ์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
“เนื่องจากมีแรงงานพม่าเข้ามาทางานในสวนปาล์มน้ามัน และสวนยางพาราในบ้านเราเป็น
จานวนหลักร้อย บางส่วนก็เดือดร้อนเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ เราก็น่าจะมาคิดกัน
ว่ า กองทุ น ของเราจะมี ส่ ว นในการช่ ว ยเหลื อ ชาวพม่ า ที่ เ ดื อ ดร้ อ นได้ อ ย่ า งไร เพื่ อ มนุ ษ ยธรรม”
(กรรมการกองทุนฯ, สัมภาษณ์ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
รวมทั้งมีเสียงสะท้อนจากนายจ้างแรงงานพม่า และตัวลูกจ้างแรงงานพม่า ซึ่งได้ให้ข้อมูล
และความคาดหวัง รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมต่อการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขา
คราม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่ตนเองและครอบครัวประสบอยู่ในปัจจุบัน
“ชาวพม่าบางครอบครัวก็เดือดร้อนมาก โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนต้องดู แล
ขาดแคลนอาหารในแต่ละมื้อ ก็ช่วยๆ กันไปในชุมชน พอประทังไปได้แต่ละวัน หากเป็นคนดี เราก็
ยินดีที่จะช่วย” (นายจ้างแรงงานพม่า, สัมภาษณ์ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖)
“ที่ผ่านมา พวกเราก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน โดยเฉพาะในงานบุญต่างๆ มี
น้อยทาบุญน้อย มีมากทาบุญมาก คิดว่าการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ดี ในฐานะชาวพุทธเหมือนกัน ซึ่ง พี่
น้องชาวเขาครามก็ให้ความกรุณา มาเยี่ยม ไต่ถามทุกข์สุขของพวกเราเสมอ ทาให้รู้สึกอบอุ่น แม้จะ
อยู่ต่างบ้านต่างเมือง” (แรงงานพม่า, สัมภาษณ์ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
“เราก็ อ ยากเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชาวเขาคราม เขามี กิ จ กรรมอะไร เราก็ อ ยากเข้ า ร่ ว ม
โดยเฉพาะเรื่องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน เป็นเรื่องที่ดี พวกเราไม่มีหลักประกันอะไรเลย นอกจาก
ค่าจ้างไปวันๆ ได้มาก็ใช้ไป เจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรเหมือนกัน ” (แรงงานพม่า, สัมภาษณ์
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จะเห็นว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาครามได้ก่อให้เกิดความ
รัก การช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน เป็นการแสดงน้าใจ แม้จานวนเงินจะน้อย แต่การที่ตัวแทน
ไปเยี่ยม ทาให้เกิดความภาคภูมิใจ มีคุณค่าทางจิตใจ รวมถึงการคิดขยายการช่วยเหลือไปสู่เพื่อน
มนุษย์ต่างสัญชาติ แรงงานพม่า ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เป็นทั้งน้าใจและมนุษยธรรม เกิด
การฟื้นฟูระบบคุณค่า นาทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีปัจจุบัน
เช่น ระบบการเอาแรงช่วยเหลือกัน ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสัมพันธ์ การถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาระหว่างผู้สู งอายุ กับลูกหลาน เป็นต้น เกิดการทางานร่วมกันระหว่า งชุมชนกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้เกิดความสัมพันธ์กันขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นประโยชน์ของ
งานที่ริเริ่มของชุมชน โดยเข้ามาร่วมทา ร่วมสนับสนุน ขยายสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ เกิดการขยายการ
เรี ย นรู้ ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารจากพื้ น ที่ ต้ น แบบสู่ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ท าให้ ค นตื่ น ตั ว ในการที่ จ ะร่ ว มกั น จั ด
สวัสดิการชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวราบ โดยแกนนาที่มีประสบการณ์ไปหนุนเสริมช่วย
พื้นที่ใหม่ ทาให้มีพื้นที่ของการจัดสวัสดิการชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีแรงงานต่างด้าว ทั้งพม่า และมอญ เข้ามาทางาน
รับจ้างอยู่ในพื้นที่มากขึ้น การดูแลช่วยเหลือกันจึงเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันปัญหาสังคมที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามมา รวมทั้งทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจในการจัดสวัสดิการโดยชุมชนท้องถิ่น

๑๔
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีการจัดทา
แผนปฏิบัติการสวัสดิการสังคม ซึ่งมีประเด็นเรื่องของการจัดสวัสดิการชุมชนเป็นประเด็นงานที่จะให้
การสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
การสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม
มุ่งเน้นการจัดการตนเอง การให้ความช่วยเหลือกันและกันฉันท์ญาติมิตร ให้ความรักความเอื้ออาทร
ต่อกัน ให้การดูแล เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน จึงทาให้เกิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขา
ครามขึน้ มา การจัดสวัสดิการชุมชนมิใช่แค่เพียงการช่วยเหลือทางการเงินเท่านั้น แต่สวัสดิการเป็นทั้ง
กาลังใจ กาลังทรัพย์และความรู้ เพื่อให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยยึดหัวใจของการจัด
สวัสดิการชุมชนคือ การพึ่งตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นกระบวนการของการ “ให้อย่างมี
คุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” มีส่วนร่วม มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนใน
ชุมชน การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกิดความรู้สึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุขทั้ง
กายและทางจิตใจ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานจัดสวัสดิการชุมชน
โดยสรุป ความสาเร็จในการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม มาจาก
พัฒนาการของการดาเนินงานซึ่งได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นลาดับขั้นตอน และอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ด้ว ยความมุ่ง มั่ น ทุ่ม เทเพื่ อ จะพั ฒ นาและยกระดั บ กองทุ นฯ ของคณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการริเริ่มสร้างนวัตกรรมในการดูแลสมาชิกแรงงานต่างด้าวจากประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ทาให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาครามได้รับ
การยอมรับให้เป็นชุมชนต้นแบบในการดาเนินงานด้านสวัสดิการชุมชน ซึ่งมีเครือข่ายชุมชนทั้งภายใน
พื้น ที่จั ง หวัดและนอกพื้น ที่ม าศึกษาเรีย นรู้เพื่ อนาไปพัฒ นาชุมชนของตนเองเป็นจานวนมาก ซึ่ ง
ความสาเร็จเหล่านี้วัดได้จากจานวนตัวเลขของเงินกองทุนฯ จานวนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของสมาชิกกองทุน
ฯ ประเภทของสวัสดิการที่หลากหลายและครอบคลุม การรู้สึกมีความมั่นคงและมีความสุขของสมาชิก
กองทุนฯ รวมถึงความสมัครสมานสามัคคีและความกลมเกลียวของคนในพื้นที่ ที่มีทั้งนับถือศาสนา
พุทธและศาสนาอิสลาม เป็นต้น และที่สาคัญคือได้มีการขยายการดูแลช่วยเหลือเผื่อแผ่ไปถึงแรงงาน
ต่างด้าวจากประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะแรงงานพม่าที่เข้ามาทางานรับจ้ างในพื้นที่
ตาบล และนี่ คือแบบอย่ างความสาเร็จของกองทุนสวัส ดิการชุมชนตาบลเขาคราม ซึ่งมีส่ ว นช่ว ย
สนั บ สนุ น และน าพาสั งคมไทยไปสู่ สั งคมที่ ดีง ามและอยู่เ ย็น เป็ น สุ ข ร่ว มกัน รองรั บการก้ าวเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้

บทที่ ๔
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการศึกษาเพื่อการพัฒนา
จากการศึ ก ษา ผู้ ศึ ก ษาพบว่ า สิ่ ง ที่ จ ะด าเนิ น การต่ อ ไปในอนาคตเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาครามสู่การพัฒนาให้เป็นกองทุนที่เป็นที่พึ่งของคนใน
ชุมชน รวมถึงสามารถให้การช่วยเหลื อแก่ประชาชนจากประชาคมอาเซียนผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน ซึ่งเข้ามาทางานรับจ้างอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง โดยการดาเนินงานในด้าน
ต่างๆ ดังนี้
๔.๑.๑ จัดทาฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ทั้งที่เป็นประชาชนในพื้ นที่และแรงงานต่างด้าวจากกลุ่มประเทศ
อาเซียน ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อประกอบการวางแผนและดาเนินการให้การช่วยเหลือ
ต่อไป
๔.๑.๒ จัดทาแผนงานร่ วมกันกับภาคีเครือข่ายการพัฒ นาทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
ขบวนงานสวัสดิการชุมชนสู่เป้าหมายร่วมกัน ทั้งภาคีจากภาครัฐ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ รวมถึงจัดกิจกรรมให้บริการแก่ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไม่จากัดเฉพาะคนไทยเท่านั้น
๔.๑.๓ บู ร ณาการทุน ทางสั งคมต่ าง ๆ ที่มีอยู่ใ นตาบล ให้ มีการสมทบเงิ นบางส่ ว นเข้ า
กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อเพิ่มวงเงินในการดูแลสมาชิกและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้อย่างหลากหลาย
และครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น
๔.๑.๔ ขยายแกนนา ขยายสมาชิก และแหล่งทุนต่าง ๆ รวมทั้งขยายการให้สวัสดิการให้
ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ และที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนฯ รวมถึง
แรงงานต่างด้าวจากกลุ่มประเทศอาเซียน
๔.๑.๕ ทาความเข้าใจกับชุมชนให้เห็นความสาคัญของการออมเงิน และการช่วยเหลือกัน
และกัน ทั้งในฐานะสมาชิกในพื้นที่ชุมชนและในฐานะเพื่อนมนุษย์จากประชาคมอาเซียน ผ่านกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยวิธีการดังต่อไปนี้
๑) ปรั บ กฎระเบี ย บของกองทุ น ฯ ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารให้ มี ค วามชั ด เจนและ
ครอบคลุมไปถึงแรงงานต่างชาติจากกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย โดยให้คณะกรรมการกองทุนฯ รวมถึง
ผู้นาชุมชนศึกษาให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับ และความอยู่เย็นเป็นสุขในชุมชนเป็นหลัก
๒) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการดาเนินงานของกองทุนฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสมาชิกของกองทุนฯ นาข้อมูล กฎระเบียบ กติกาการให้สวัสดิการมาเรียบเรียง สื่อเนื้อหา
สาระให้เกิดความเข้าใจง่าย
๓) เผยแพร่ กระจายการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล โดยการลง
พื้นที่ประชาสัมพันธ์ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน

๑๖
๔.๒ ข้อเสนอแนะ
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ควรมีการผลั กดันให้ รัฐ บาลออกพระราชบัญญัติชุมชนเป็นการเฉพาะ เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมให้มีความชัดเจน สามารถขยายผลได้อย่างทั่วถึงและ
กว้างขวาง รองรับกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘
๒) กระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย ควรมีการประสานการดาเนินงานเพื่อกาหนดกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การอุดหนุน
งบประมาณ การพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น
๓) องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้อ ง ทั้ ง ในระดั บ ตาบล
อาเภอ จังหวัด ควรตระหนักถึงความสาคัญและมีนโยบายส่งเสริม สนั บสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
ระดับตาบล เพื่อผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มกันพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
๔) องค์กรชุมชนที่รับผิดชอบการจัดสวัสดิการชุมชนระดับตาบล ได้แก่ ธนาคาร
ชุ ม ชน กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ๖ สาขาของแต่ ล ะหมู่ บ้ า น กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนอื่ น ๆ ควรมี น โยบายที่
สอดคล้องกับแนวทางการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการสวัสดิการ
ชุมชนระดับตาบล
๕) สภาพัฒนาองค์กรชุมชนจังหวัดกระบี่ ควรมีนโยบายที่จะส่งเสริมการจัดระบบ
สวัสดิการชุมชนระดับตาบลอย่างต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วม
อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม
๖) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกาหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสวัสดิการ
ชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมถึงมีความสามารถในการดูแลเพื่อนมนุษย์จากต่างสัญชาติ ที่ป ระสบ
ปั ญ หาความเดื อดร้ อ นอยู่ ในพื้ น ที่ไ ด้ อย่ า งสอดคล้ อ งกับ หลั กสากล โดยยกระดั บให้ เป็ น ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
๗) รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชน ที่สัมพันธ์กับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ผ่านสื่อสาธารณต่าง ๆ ในระดับที่เพียงพอที่จะทาให้สังคมรับรู้และเข้าใจ
๔.๒.๓ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) ธนาคารชุมชน ในฐานะหน่วยงานกลางประสานกลุ่มออมทรัพย์ ๖ สาขา ของ
แต่ละหมู่บ้านควรมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนระดับตาบล สร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน แก้ไขปัญหาร่วมกัน และพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
๒) กลุ่ มออมทรัพย์ ๖ สาขาของแต่ล ะหมู่บ้าน ควรมีการขับเคลื่ อนงานพัฒ นา
สวัสดิการชุมชนระดับหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชน
ระดับตาบล ทาให้เกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง และประสานการทางาน เชื่อมโยงกัน
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

๑๗
๓) เครือข่ายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเขาคราม เครือข่าย
ผู้สูงอายุ เครือข่ายสตรี และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน ในฐานะเครือข่ายส่งเสริม สนับสนุนการ
จั ด สวั ส ดิก ารชุ มชนระดั บ ต าบล ควรมี ก ารดาเนิน งานที่ชั ด เจน มี เ อกสารหลั ก ฐานประกอบการ
พิจารณาได้อย่างเป็นทางการ
๔) คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ ควรได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของ
กองทุนฯ ทั้งในเรื่องการจัดทาฐานข้อมูล การพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดสวัสดิ การ ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างตัวชี้วัดของกองทุนสวัสดิการชุมชน
๕) ประสาน ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติประจาปีเพื่อ
สนับสนุนหรืออุดหนุนการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
๖) กระบวนการพัฒนาควรเริ่มต้นที่คณะบุคคลเป็นผู้ร่วมกันคิด ไม่ควรเปิดโอกาส
ให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เป็ น ผู้ ชี้ ช วน ชั ก น าให้ เ ข้ า ร่ ว ม โดยยึ ด บุ ค คลนั้ น เป็ น ศู น ย์ ก ลาง ( person
center)
๗) ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างรูปแบบเฉพาะหรือสร้าง
นวัตกรรม เพื่อเชื่อมโยงกิจ กรรมการพัฒ นาที่เอื้ ออานวยต่อการดาเนินงานด้านสวัส ดิการชุมชน
โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายแรงงานต่างด้าวจากประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
๔.๓ ทิศทางในอนาคต
๔.๓.๑ การดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต้องพยายามต่อยอดกระบวนการคิดการ
ทางานกับกิจกรรมการพัฒนาสังคมในมิติอื่น ๆ ที่ชุมชนได้ดาเนินการแล้ว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยอาศัยวิธีการประยุกต์ปรับใช้
๔.๓.๒ มีการบูรณาการ เชื่อมโยงการทางานกับกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ในตาบลอย่างเป็น
รูปธรรม
๔.๓.๓ พัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนให้เป็นฐานในการทางานด้านการพัฒนาสังคม ที่เป็น
กลไกแห่งการเปลี่ยนแปลงได้จริง โดยเฉพาะการขยายผลกลุ่มเป้าหมายการช่วยเหลือไปสู่การดูแลผู้
ประสบปัญหาความเดือดร้อนซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์จากประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ควรปรับ
กระบวนทัศน์ให้มองว่าปัญหาเป็นการสร้างความท้าทายการทางานที่ยากขึ้น
๔.๓.๔ มีการกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินงานและความสาเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น แบ่งระดับกองทุนฯ เป็นระดับ A B C เพื่อเป็นฐานในการส่งเสริม
สนับสนุนที่แตกต่างกัน โดยตัวชี้วัดควรคานึงถึง
๑) การเกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในชุมชน ลดความขัดแย้ง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สังคมอื่นๆ สามารถทางานร่วมกับหลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เกิดความมั่นคงในชีวิตของประชาชน โดยไม่แบ่งเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม
๓) มีความภาคภูมิใจ มีความสุขใจ ดารงชีวิตด้วยความผาสุก อยู่ในสังคมอย่าง
ร่มเย็นเป็นสุข

๑๘
๔) สามารถฟื้นฟูระบบคุณค่าเดิมของชุมชนมาปรับประยุกต์ใช้
๕) สามารถขยายผลการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดสวัสดิการชุมชน
๖) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอย่างเป็นระบบและด้วยความต่อเนื่อง
๔.๓.๕ มีระบบการติดตาม ประเมินผลจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก
๔.๓.๖ ผลั กดั น นโยบายกับกระทรวงต่า งๆ ที่เ กี่ยวข้อง เพื่อก าหนดเป็ นนโยบาย แนว
ปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถดูแลเพื่อนมนุษย์จากกลุ่มประเทศในประชาคม
อาเซียนที่เข้ามาทางานในพื้นที่ อันเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต
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ภาคผนวก
กาเนิดกองทุนสวัสดิการชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์ เป็นหนึ่งในรูปแบบ หรือกลไกที่ชุมชนประกอบขึ้นใหม่ ภายใต้การส่งเสริม
ของรัฐ โดยทาหน้าที่เป็นกลไกด้านเศรษฐกิจใน “การจัดการทุน” ให้กับชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ใน
ประเทศไทยได้เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๑๘ โดยการส่งเสริมของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนิสัยการออมให้กับประชาชน แก้ปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการผลิตให้กับ
ชุมชน โดยในระยะแรกของการส่งเสริมมุ่งเน้นให้ประชาชนนาเงินออมที่เก็บสะสมได้จากสมาชิกในแต่
ละเดือนไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ และเมื่อมีความจาเป็นต้องใช้เงินลงทุน สมาชิกกู้ยืมจากธนาคาร
ไปลงทุนในการผลิตหรือการทากิจกรรมต่าง ๆ
การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในลักษณะนี้ ได้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๒
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ เช่น ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองหวะ
ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๐ เป็นกลุ่มออม
ทรั พย์ กลุ่มแรก ๆ ในจังหวัดสงขลา ที่ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงานที่กรมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมแต่ได้ปรับแนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกโดยการนาเงินฝาก
หรือเงินสะสมของสมาชิกที่รวบรวมได้ตั้งแต่แรก มาให้สมาชิกกู้ยืม โดยไม่นาไปฝากไว้ กับธนาคาร
พาณิชย์
กองทุนชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมของชุมชน
ใน “การบริหารจัดการทุน ” เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง เป็นสถาบัน
ทางสังคมของชุมชน ที่ทาหน้าที่ในการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน นอกจากนั้นพบว่าชุมชนในจังหวัด
สงขลา ได้มีการปรั บเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานหรือการบริหารจัดการทุน มิใช่ตอบสนองหรือ
แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังได้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อตอบสนอง
ปัญหาด้านสังคม โดยการสร้าง “กองทุนสวัสดิการชุมชน” ขึ้น เป็นกลไกภายใต้กลุ่มออมทรัพย์หรือ
กองทุนชุมชน ทาหน้าที่ในการพัฒนาสวัสดิการชุมชน แก้ปัญหาด้านสังคมให้กับชุมชน โดยชุมชนแรก
ที่ริเริ่มดาเนินการปรับรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ด้วยการสร้างกองทุนสวัสดิการขึ้นนี้
คือ ชุมชนบ้านน้าขาว อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยครูชบ ยอดแก้ว
ครูชบ ยอดแก้ว ได้นาแนวคิดและการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ที่กรมพัฒนาชุมชน
ส่งเสริมมาปรับประยุกต์กับแนวคิดการสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยการ
ริเริ่มก่อตั้ง “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ” ขึ้นในปี ๒๕๒๖ ซึ่งหมายถึงการรวมตัว
กันของสมาชิกกลุ่มในการสะสมเงินออมไว้ใช้ตั้งแต่เกิด เจ็บป่วย ตาย ทั้งในการผลิตและการสร้าง
หลักประกันด้านสุขภาพ แนวคิดนี้ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านในชุมชนบ้านน้าขาวเป็นอย่างมาก
ทาให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิตจานวน ๑๓ กลุ่มใน ๑๑ หมู่บ้าน
ภายในระยะเวลา ๑ ปี
ลักษณะของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของกลุ่ม
ออมทรัพย์ โดยมีหลักการที่สาคัญคือ การสะสมเงิน การให้กู้ยืม และแบ่งปันผลกาไรให้แก่สมาชิก
เช่นเดียวกับกลุ่มออมทรัพย์ทั่วไป แต่มีหลักการที่เป็นหัวใจสาคัญคือ การนาผลกาไรครึ่งหนึ่งหรือร้อย

๒๑
ละ ๕๐ ไปเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก โดยเงินกาไรส่วนนี้จะถูกแยกออกจากการบริหารจัดการของ
กลุ่มสัจจะ ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริหารอีกชุดหนึ่ง ทาหน้าที่ดูแลจัดการเงินก้อนนี้ให้เกิดผลกาไรและ
นามาเป็นสวัสดิการ
การบริหารจัดการในลักษณะนี้ ส่งผลให้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบครบวงจรชีวิตสามารถให้
กาเนิดกองทุนใหม่ขึ้นหนึ่งกองทุนทาหน้าที่เฉพาะด้าน ซึ่งเรียกกองทุนนี้ว่า “กองทุนสวัสดิการชุมชน”
กองทุนสวัสดิการชุมชนที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชุมชนบ้านน้าขาว จานวน ๑๓ กองทุนใน ๑๑
หมู่บ้านได้เน้นการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิกเป็นอันดับแรก เนื่องจากเห็นว่าเป็น
ปัญหาสาคัญและจาเป็นเร่งด่วน ต่อมาเมื่อมีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเพิ่มมากขึ้นได้จัดสวัสดิการ
ด้านอื่น ๆ ให้กับสมาชิก เช่น ค่าจัดการศพ ค่าภาษีที่ดิน ค่าไฟฟ้า ทุนการศึกษา เป็นต้น กองทุน
สวัสดิการชุมชนจึงเป็นเสมือนกองทุนรวมของชุมชน ส่วนจะมีสวัสดิการด้านใดจะเรียกชื่อเฉพาะลงไป
เช่ น สวั ส ดิ ก ารค่า รั ก ษาพยาบาล สวัส ดิก ารค่า จั ดการศพ เป็ นต้ น แนวคิด เรื่ องสวั ส ดิก ารชุม ชน
โดยเฉพาะสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของครูชบ ยอดแก้ว ได้ขยายออกไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ทั้งเครือข่าย
องค์กรชุมชนในจังหวัดสงขลา ขยายไปสู่องค์กรเครือข่ายชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยได้มีการนา
แนวคิดนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง เกิดรูปแบบองค์กรและการบริหารจัดการ อัน
นาไปสู่การสร้างสวัสดิการให้กับชุมชนในรูปแบบต่างๆมากมาย(คณะกรรมการองค์กรการเงินและ
สวัสดิการชุมชนภาคใต้ ๒๕๔๘, ๒๐ – ๒๓)
๑. การก่อเกิดของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม ใช้ชื่อว่า “เครือข่ายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อพัฒนา
วิถีชีวิตชุมชนตาบลเขาคราม” ตาบลเขาคราม อาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีเครือข่ายกลุ่มทั้ง ๖
หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๓ บ้านไหนหนัง หมู่ที่ ๔ บ้านเขาไม้แก้ว
หมู่ที่ ๕ บ้านเขาขาว และหมู่ที่ ๖ บ้านเขาอ้อม มีการรวมเงินสัจจะสะสมรายเดือน เงินสะสมพิเศษที่
เป็นเงินฝากของสมาชิกและเงินสมทบ รวมถึงเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลเขาคราม โดย
เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้บริการแก่สมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง ๔๐๗ คน ยอดสะสมเริ่มต้นไม่ปรากฏ แต่มีรายงานว่าในเดือนที่
๓ ของการก่อตั้ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ มียอดเงินออมทรัพย์สะสมของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน
(สาขา) ต่าง ๆ ดังนี้
๑) ยอดเงินสะสมออมทรัพย์ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่ง ๒๙,๖๓๐ บาท
๒) ยอดเงินสะสมออมทรัพย์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจิก ๑๙,๑๙๐ บาท
๓) ยอดเงินสะสมออมทรัพย์ หมู่ที่ ๓ บ้านไหนหนัง ๑๘,๔๓๐ บาท
๔) ยอดเงินสะสมออมทรัพย์ หมู่ที่ ๔ บ้านเขาไม้แก้ว ๑๔,๕๕๐ บาท
๕) ยอดเงินสะสมออมทรัพย์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาขาว ๑๙,๓๓๐ บาท
๖) ยอดเงินสะสมออมทรัพย์ หมู่ที่ ๖ บ้านเขาค้อม ๓๕,๕๐๐ บาท
รวมยอดเงินสะสมออมทรัพย์ตาบลเขาคราม ๑๓๖,๖๓๐ บาท
ชื่อของกลุ่มออมทรัพย์ตาบลเขาคราม มีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง เริ่มจาก “กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตาบลเขาคราม” และเปลี่ยนเป็น “เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลเขาคราม”

๒๒
เมื่อต้องเสนอขอรับโครงการจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในปี ๒๕๔๔ และเปลี่ยนชื่อเป็น
“เครือข่ายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน ตาบลเขาคราม” ในปี ๒๕๔๕ และล่าสุด
เปลี่ยนเป็น “ธนาคารชุมชนตาบลเขาคราม” เมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ เมื่อธนาคาร เพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เลือกให้ชุมชนเขาครามเป็นพื้นที่นาร่องของกิจกรรมส่วนหนึ่งที่จะนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศภายใต้โยบายรัฐบาลของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
โดยมีนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยนั้น เดินทางมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดสถานที่ทาการธนาคารชุมชนตาบลเขาคราม เมื่อ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ซึง่ “นายสุวรรณ มุคุ
ระ” แกนนาคนสาคัญเปิดเผยเบื้องหลังชื่อที่หลากหลายว่า
“เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของแหล่งสนับสนุนภายนอกที่แตกต่างกันออกไป
ในแต่ละยุคสมัย เราจะได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงาน เราไม่ติดยึดอยู่กับชื่อ สาคัญ
อยู่ที่ตัวตนของเรา และการทาความเข้าใจกับบรรดากลุ่มผู้นาและสมาชิกให้ชัดเจนก็เพียงพอแล้ว”
สถานที่ทาการ ณ ธนาคารชุมชนตาบลเขาคราม หมู่ที่ ๑ ตาบลเขาคราม อาเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๙ ๔๓๑๕ โทรสาร ๐ ๗๕๖๙ ๔๓๑๕

ภาพธนาคารชุมชนตาบลเขาคราม
๒. ธนาคารชุมชนตาบลเขาคราม
ธนาคารชุมชนเขาคราม ถือเป็นธนาคารชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่เกิดจากการ
ร่วมมือกันของแกนนาชุมชนและการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใน
การที่จะสร้างแหล่งเงินทุนให้เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อเชื่อมโยงไปยังการดาเนินธุรกรรมทางการเงินของ
ธนาคาร
วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างระบบการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน
๒) เพื่อสร้างระบบความสัมพันธ์ของคนและสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นคุณค่า
๓) เพื่อสร้างสิทธิการมีชีวิตที่ดีกว่าที่เป็น อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

๒๓
๔) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นอย่าง
มีจุดหมาย
๕) เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน
การดาเนินงาน
การดาเนินงานด้านเงินฝาก การเปิดบัญชี การเก็บรักษาเงิน
๑) ประเภทของเงินฝาก มี เงินฝากรักษาทรัพย์ เงินฝากเพื่อการลงทุนและเงินฝากเพื่อ
การศึกษาหรือเพื่อปลดหนี้สินหรืออื่น ๆ
๒) การลงทุนวิสาหกิจชุมชน คิดค่าตอบแทน ๔๐ ส่วนใน ๑๐๐ ส่วนของผลกาไรคานวณ
จากจานวนเงินที่ลงทุน หรือร่วมทุนโดยให้คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการทาข้อตกลงตามจานวนเงิน
และส่วนกาไรในการลงทุน
๓) การลงทุนการประกอบการเป็นการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องใช้ต่าง ๆ และ
อื่น ๆ โดยทาใบสั่งซื้อ ทาข้อตกลงตามราคาสินค้า และสัญญาการผ่อนส่ง
ธนาคารชุมชนสาขาจะทาการในวันที่ ๔ และ ๕ ของทุกเดือน จนครบทั้ง ๖ สาขา และใช้
วันที่ ๖ เป็นวันสรุปบัญชีการเงิน เพื่อนาบัญชีและเงินไปรวมกันในระดับตาบล ในวันที่ ๗ ของทุก
เดือน หากมีการผิดนัดการชาระคืนเงินยืม คณะกรรมการจะใช้หลักการ “เอื้ออาทร” ให้มีการผ่อนผัน
กันได้โดยไม่ให้ขาดส่งเงินสัจจะหรือเงินค่าบารุงประจาเดื อน ส่วนเงินต้นอาจขาดส่งได้ โดยให้มีการ
ติดต่อกับคณะกรรมการกลุ่ม (สาขา) เป็นกรณี ๆ ไป สาหรับค่าดอกเบี้ย ซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ทั่วไปใช้
นั้น กลุ่มออมทรัพย์ตาบลเขาคราม เรียกว่า “เงินค่าบารุง” และสมาชิกที่ขาดส่งทุกรายการจะถูกปรับ
เดือนละ ๑๐ บาท หลังจากวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ เมื่อเปิดสานักงานใหม่ “ธนาคารชุมชนตาบล
เขาคราม” คณะกรรมการบริหารมีมติให้ยกเลิกการรับฝากเงินสัจจะพิเศษระดับสาขา (หมู่บ้าน) ทั้ง ๖
สาขา โดยให้สมาชิกส่งเงินฝากสัจจะพิเศษ ณ ที่ทาการธนาคารชุมชนตาบลเขาครามได้ทุกวัน แทน
การส่งที่สาขาเดือนละ ๑ ครั้ง ในวันทาการ ส่วนการยืมเงิน การชาระเงินค่าบารุง เงินต้นชาระคืนนั้น
ให้ส่งที่สาขาทุกเดือนเช่นเดิม หลังจากสาขาปิดบัญชีแต่ละเดือนแล้ว ผลสรุปสถานะการเงินของสาขา
จะออกมาใน ๓ ลักษณะ คือ
๑) ผลรายรับรวม จากเงินรับค่าหุ้นสัจจะ รับค่าเงินค่าบารุง รับค่าปรับ รับคืนเงินยืม จะ
เท่ากับรายจ่ายของสาขา พอดี ในกรณีเช่นนี้สาขาไม่ต้องส่งเงินใด ๆ ให้ธนาคารฯ ตาบล
๒) ผลรายรับรวม มากกว่ารายจ่าย สาขาจะมีเงินเหลือ ต้องส่งเงินเข้าบัญชีของธนาคารฯ
ตาบล
๓) ผลรายรับรวมน้อยกว่ารายจ่าย สาขาจะมีเงินไม่พอ ต้องนาเงินจากธนาคารฯ ตาบลเข้า
บัญชีของสาขา เพื่อไปจ่ายให้สมาชิกที่กู้เงินต่อไป
ส่ว นระบบการบริ ห ารจัดการบัญชีนั้น ธ.ก.ส. สาขากระบี่ จะเป็นฝ่ ายพี่เลี้ยงสนับสนุน
ออกแบบและวางระบบให้กับธนาคารฯ ตาบล ซึ่งเป็นระบบบัญชี “สากล” โดยเฉพาะระบบบัญชีหลัง
๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึก เก็บข้อมูล และออกรายงานการเงินของ ๖
สาขา และของธนาคารชุมชนตาบลเขาคราม มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีประจาสานักงานระดับตาบล ๑ คน
คือ นางสาววิภา เชาว์ช่าง ซึ่งเธอจะเป็นแกนสาคัญในการจัดการระบบฐานข้อมูลการเงิน การบัญชี
ของธนาคารฯ ตาบล

๒๔
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
การแบ่งผลกาไร ทุกสิ้นปีธนาคารจะแบ่งผลกาไรจากการดาเนินงานของธนาคารชุมชน โดย
จัดสรรดังนี้
๑) ปันผลเงินฝาก ร้อยละ ๕๐
๒) เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ร้อยละ ๒๐
๓) เป็นค่าจ้าง บริการ และพัฒนาธนาคาร ร้อยละ ๒๐
๔) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ร้อยละ ๑๐
ผลการดาเนินงาน
๑) เงินสัจจะตั้งแต่เริ่มต้น ดาเนินการปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ รวมเป็นเงิน ๘,๗๖๑,๗๔๐ บาท
๒) เงินบารุงสุทธิ ๑,๐๐๒,๓๐๑ บาท
๓) จัดสรรเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๕๙๖,๕๑๐ บาท
- ค่ารักษาพยาบาล ๘๙,๔๗๖ บาท
- บานาญคนชรา ๔๔,๗๓๘ บาท
- การศึกษา
๖๗,๑๐๗ บาท
- สไตล์ชีวิต
๔๔,๗๓๘ บาท
- พัฒนากิจการ
๖๗,๑๑๐ บาท
- ตอบแทนสาขา ๔๙,๑๒๗ บาท
- พืชผักสวนครัว ๒๒,๓๖๙ บาท
- บานาญกรรมการ ๒๒,๓๖๙ บาท
- ความเสี่ยง
๒๒,๓๖๙ บาท
๔) เงินปันผลค่าหุ้นสมาชิก ร้อยละ ๕๐ เป็นเงิน ๓๙๗,๖๗๑ บาท
๕) ค่าบารุงเงินยืมจากธนาคารชุมชน/อุดหนุน ๘,๑๒๐ บาท
๓. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม (เครือข่ายกลุ่ม สัจจะออมทรัพย์เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต
ชุมชนตาบลเขาคราม)
ข้อมูลพื้นฐานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม มีดังนี้
จานวนหมู่บ้านที่เข้าเป็นสมาชิก ๖ หมู่บ้าน จากทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน (๑๐๐%)
วันที่ก่อตั้งกองทุน ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๔ จานวนสมาชิกเริ่มแรก จานวน ๔๐๗ คน
และมีการเพิ่มจานวนสมาชิก ดังนี้
ก. ครั้งที่ ๑ สมาชิก ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จานวนทั้งหมด ๑,๕๙๕ คน
ข. ครั้งที่ ๒ สมาชิก ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จานวนทั้งหมด ๑,๙๗๑ คน
ค. ครั้งที่ ๓ สมาชิก ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จานวนสมาชิกทั้งหมด ๑,๙๘๕ คน
ลักษณะของสมาชิก
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล เขาคราม จานวน ๑,๙๘๕ คน
แยกเป็นเพศชาย ๙๓๐ คน เพศหญิง ๑,๐๕๕ คน ประกอบด้วย
๑) บุคคลทั่วไป
๑,๓๒๖ คน

๒๕
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

เด็ก/เยาวชน
๔๐๘ คน
ผู้สูงอายุ
๑๐๒ คน
คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส ๑๑๒ คน
สตรีหม้าย ๓๕ คน
ผู้ติดเชื้อ ๒ คน
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อ กลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จานวน ๗๗ คน

๔. สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
๑) สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม คือ สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพื่อ
พัฒนาวิถีชีวิตชุมชนตาบลเขาครามทุกสาขาหมู่บ้าน ซึ่งไม่ทาผิดระเบียบข้อบังคับกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ฯ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๔
๒) สิทธิและการคุ้มครองสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม จะคุ้มครองตาม
ประเภทกองทุนและอายุสมาชิก
๓) ประเภทรู ปแบบสวัส ดิการที่ไม่ใช่อยู่ในรูปแบบตัวเงิน ถือว่าเป็นสวัสดิการชาวบ้าน
ประเภทสร้างสังคมเข้มแข็งที่เป็นระบบคุณค่า และความสัมพันธ์ที่เป็นเครื่องมือพัฒนากระบวนการ
ชุมชนสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสมาชิกทุกคนได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ การมีชีวิตที่ดี
เท่าเทียมกัน
๕. คณะกรรมการบริหารกองทุน
๑) คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลเขาคราม ประกอบด้วยตัวแทน
ธนาคารชุมชนตาบลเขาคราม จานวน ๓ คน และจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์สาขาหมู่บ้าน จานวนบ้าน
ละ ๑ คนรวม ๙ คน
๒) คณะกรรมการฯ บริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบข้อตกลง
หลักการศาสนา เงื่อนไขผู้ให้การสนับสนุน
๓) คณะกรรมการบริหารกองทุนสวั สดิการชุมชนมีตัวแทนเป็นคณะสภาผู้นาชุมชนตาบล
เขาคราม จานวน ๒ คน และเข้าร่วมประชุมทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนโดยให้นาข้อมูลการบริหาร
จัดการกองทุนรายงานต่อที่ประชุมทุกเดือน
กาหนดการประชุมกรรมการเดือนละ ๑ ครั้ง มีรายงานการประชุม
มีระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ ชัดเจน
มีฐานข้อมูลสมาชิกที่สามารถนาแสดงได้
มีระบบบัญชีสามารถตรวจสอบได้
มีการแจ้งข้อมูลกองทุนให้สมาชิกรับทราบ โดย
๑) การประชาสัมพันธ์ผ่านมัสยิด/วัด
๒) ติดประกาศในที่ชุมชน
๓) ในวันประชุมสามัญของทุกปี
การรายงานผลการดาเนินงานกองทุนต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒๖
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ทุกเดือน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาคราม
คณะกรรมการกองทุน/สมาชิก
๖. แหล่งเงินทุนสวัสดิการชุมชน
ที่มาของทุนและกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม
๑) มาจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
๒) มาจากการตัดกาไรสุทธิ ๑๐ % ของธนาคารชุมชนตาบลเขาครามที่มาจากกาไรของ
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์
๓) มาจากผลกาไรสุทธิ ๑๐ % ของการจัดการผลผลิตและบริการที่อยู่ในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน
๔) มาจากการสมทบการสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารหรื อ องค์ ก รทั้ ง ในรู ป แบบตั ว เงิ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต เครื่องมือ ความรู้ และอื่น ๆ ทั้งนี้หากเกิดผลกาไรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมี
กาไร ให้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน ๑๐ % ของผลกาไร
๗. การเงินและบัญชี
การเก็บรักษาเงินกองทุน
๑) ทุนสวัสดิการชุมชนที่อยู่ในรูปแบบตัวเงิน ให้นามาฝากธนาคารชุมชนตาบล
๒) ทุนสวัสดิการชุมชนในรูปแบบอื่น ๆให้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ร่วมกันตาม
กติก าที่ ร่ ว มกัน วางไว้ ของแต่ ล ะกลุ่ ม ทั้ งช่ ว ยกั นบริห ารจั ดการและร่ว มกัน เรี ยนรู้ ในลั กษณะการ
เชื่อมโยงในรูปแบบขบวนการเครือข่าย
๓) เงิน กองทุน สวัส ดิการชุมชนให้ นามาใช้ป ระโยชน์ได้ ทั้งนี้ต้ องกันไว้ ๕๐ % ของ
เงินกองทุนทั้งหมดสาหรับการจ่ายกองทุนให้สมาชิก
๔) ให้ จัดทาบั ญชีร ายรับ – รายจ่าย ของกองทุนไว้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกเวลา
๘. การจัดสรรสวัสดิการจากเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน
อาจกล่าวได้ว่า ตาบลเขาครามมีการจัดสวัสดิการชุมชน ได้ชื่อว่า “เครือข่ายกลุ่มสัจจะออม
ทรัพย์ เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนตาบลเขาคราม” จัดสวัสดิ การชุมชน ๘ ประเภท ได้แก่ กองทุนค่า
รักษาพยาบาล กองทุนสไตล์ชีวิต กองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนบานาญผู้สูงอายุ กองทุนพืชผักสวน
ครัว (เศรษฐกิจพอเพียง) กองทุนบานาญกรรมการ กองทุนความเสี่ยง และกองทุนผู้นาส่วนกองทุนที่
จั ดเป็ น ค่าตอบแทนกรรมการตาบล (เศรษฐกิจ พอเพีย ง) ยัง ไม่ ได้ ดาเนิน การ ยั งอยู่ร ะหว่ างการ
พิจ ารณา แต่ ก องทุ น จะมี ห ลั ก ฐานประกอบการขอรั บ กองทุ น สิ ท ธิ แ ละการคุ้ ม ครอง ระเบี ย บ /
ข้อบังคับ การพิจารณาที่แตกต่างกัน

๒๗
ตารางแสดงประเภทของเงินทุนสวัสดิการชุมชน (เครือข่ายกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต
ชุมชนตาบลเขาคราม)
ประเภทรูปแบบของ หลักฐานประกอบการ
กองทุนสวัสดิการ
ขอรับกองทุน
๑.กองทุนค่า
๑.ใบเสร็จการเข้า
รักษาพยาบาล
รักษาพยาบาล
๒.วัน เดือน ปี สมัคร
สมาชิก
๓.ใบขอรับกองทุน
๒.กองทุนสไตล์ชีวิต ๑.ใบมรณะบัตร
๒.วัน เดือน ปี สมัคร
สมาชิก
๓.ใบขอรับกองทุน
๓. กองทุนเพื่อ
การศึกษา

๑.ใบสูติบัตร/
ใบรับรองการศึกษา
๒.วัน เดือน ปี สมัคร
สมาชิก
๓.ใบขอรับกองทุน

สิทธิและการคุ้มครอง

ระเบียบ/ข้อบังคับ การพิจารณา

- สมาชิกออมทรัพย์ฯ อายุครบ
๑ ปี ๒๐๐ บาท อายุครบ ๒
ปี ๓๐๐ บาท อายุครบ ๓ ปี
๕๐๐ บาท และปีต่อไปให้
เพิ่มปีละ ๒๐๐ บาท (จานวน
ครั้ง/ปี พิจารณาจากยอด
กองทุน)
- สมาชิกออมทรัพย์ฯ อายุครบ
๑ ปี ๓๐๐ บาท อายุครบ ๒
ปี ๕๐๐ บาท อายุครบ ๓ ปี
๗๐๐ บาท และปีต่อไป
เพิ่มขึ้นปีละ ๓๐๐ บาท
- เป็นสมาชิกออมทรัพย์ตั้งแต่
เกิด (ลูกของสมาชิกสามารถ
เปิดบัญชีได้/หรือกลุม่ เปิดให้
แล้วพ่อแม่ฝากต่อ) จนถึง
สมาชิกที่ยังเรียนหนังสือไม่
จบตามอายุสมาชิกครบ ๑ ปี
ขึ้นไป (การพิจารณาดูจาก
ยอดกองทุน)
-รับขวัญสมาชิกแรกเกิด ๕๐๐
บาท
๑.เป็นสมาชิกออมทรัพย์ที่มี
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ที่สมัครเข้า
เป็นสมาชิกแล้วครบ ๑ ปี
(การพิจารณาดูจากยอด
กองทุน)
๒.ผู้เป็นสมาชิกออมทรัพย์ในปี
พ.ศ.๒๕๔๔ ได้รับบานาญ
๓๐๐ บาทต่อคนต่อปี

๑ .ขาดฝากสัจจะปีละไม่เกิน ๒
เดือน/ปี
๒. ขาดส่งคืนเงินยืมติดต่อกันไม่เกิน
๓ ครั้ง
๓. ไม่ค้าประกันสมาชิกที่ทาผิด
ระเบียบ/ข้อบังคับกลุม่
๑. ขาดฝากสัจจะปีละไม่เกิน ๒
เดือน/ปี
๒. ขาดส่งคืนเงินยืมติดต่อกันไม่เกิน
๓ ครั้ง

๑. ขาดฝากสัจจะปีละไม่เกิน ๒
เดือน/ปี
๒. ขาดส่งคืนเงินยืมติดต่อกันไม่เกิน
๓ ครั้ง
๓. มีฐานะขาดโอกาส เรียนดี ไม่มคี น
ดูแลหรือตามพิจารณาอื่น
๔. กรรมการพิจารณาจากครู ๒ คน
กรรมการศึกษา ๒ คน กรรมการ
ออมทรัพย์ ๓ คน
๕. พิจารณาจากระดับหมู่บ้าน/ตาบล
๔. กองทุนบานาญ ๑.บัตรประชาชน/
๑. ขาดฝากสัจจะปีละไม่เกิน ๒
ผู้สูงอายุ
สาเนาทะเบียนบ้าน
เดือน/ปี
๒.วัน เดือน ปี สมัคร
๒. ขาดส่งคืนเงินยืมติดต่อกันไม่เกิน
สมาชิก
๓ ครั้ง
๓.ใบขอรับกองทุน
๓. มีความเป็นอยูล่ าบาก ไม่สามารถ
หารายได้หรือไม่มีผดู้ ูแลหรือผูด้ ูแล
มีความเป็นอยูไ่ ม่ดี
๔. การพิจารณาจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ๒ คน อสม. ๒ คน
คณะกรรมการออมทรัพย์ ๓ คน
๕. พิจารณาจากระดับหมู่บา้ น/ตาบล
๕. กองทุนพืชผักสวน ๑.รายการพืชผัก/
สมาชิกปลูกผักสวนครัวต้นละ ๑.สมาชิกในครอบครัวขาดฝากสัจจะ
ครัว
ลายเซ็นรับรอง
๕ บาท/๑ ชนิด และให้ชนิด
ปีละไม่เกิน ๒ เดือน
(เศรษฐกิจพอเพียง)
คณะกรรมการ ๓
ละไม่เกิน ๕ ต้น
๒.ปลูกพืชผักสวนครัวด้วยปุ๋ยอินทรีย์

๒๘
ประเภทรูปแบบของ หลักฐานประกอบการ
สิทธิและการคุ้มครอง
กองทุนสวัสดิการ
ขอรับกองทุน
คน
๒.ใบขอรับกองทุน
๖. กองทุนบานาญ ลายมือชื่อจากสมุด คณะสภาผู้บริหารชุมชนตาบล
กรรมการ
ลงทะเบียนในวันที่ เขาคราม
๑๕ ของทุกเดือน
*เสียชีวิต ๒,๐๐๐ บาท
*ทุพพลภาพ ๒,๐๐๐ บาท/ปี
*มีอายุครบการทางาน ๕ ปี
(พิจารณาจากยอดกองทุน)
๗. กองทุนความเสี่ยง ๑.รายชื่อลูกหนี้
- ให้คณะกรรมการตาบล
๒.บัตรประจาตัว
พิจารณาตามความเหมาะสม
ประชาชนของ
เป็นรายกรณี
กรรมการ
๓.ใบเสร็จค่าน้ามันรถ
(ถ้ามี)
๘. ค่าตอบแทน
อยู่ระหว่างพิจารณา
กรรมการตาบล
(เศรษฐกิจพอเพียง)
๙. กองทุนผู้นา
๑.บัตรประจาตัว
๑.มีอายุการทางานครบ ๕ ปี
ประชาชนของ
๒.อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
กรรมการ
๓.จ่ายรายเดือน ๆ ละ ๓๐๐
๒.หลักฐานการรับรอง บาท
การทางานของ
กรรมการ

ระเบียบ/ข้อบังคับ การพิจารณา
ปลอดสารพิษ
๑.ประชุมทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
และขาดประชุมได้ปลี ะไม่เกิน ๒
ครั้ง (หากมีความจาเป็นแจ้งให้
ทราบ)
๒.รับผิดชอบงานในระดับตาบล
ประชุมทุกวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน

ปฏิบัติตามระเบียบความรับผิดชอบ
ในตาแหน่งหน้าที่

ที่มา : ธนาคารชุมชนตาบลเขาคราม, ๒๕๕๕
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม ได้แก่
๑. สมาชิกผู้ถือหุ้น หมายถึง สมาชิกที่เข้าร่วมกันถือหุ้นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์แห่งนี้ด้วยการ
ฝากเงินสัจจะสะสมรายเดือนและเงินสะสมพิเศษ
๒. เป็นผู้พานัก หรือพักอาศัยในหมู่บ้าน เขตตาบลเขาครามเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหก
เดือนก่อนการจัดตั้งกลุ่ม
๓. เป็นผู้มีนิสัยดีงาม มีความรู้ ความเข้าใจ สนใจจะเข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม
๔. เป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
๑. สมาชิกมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์แห่งนี้และมีหน้าที่ในการดูแล
รักษาทรัพย์สินของกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

๒๙
๒. สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการต่อ ที่ประชุม
และมีหน้าที่ฝากเงินสัจจะสะสมทุกเดือน การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ตามที่คณะกรรมการ
กาหนด
๓. สมาชิกจ านวนไม่น้ อ ยกว่าหนึ่ง ในห้ าของสมาชิกทั้ง หมดลงลายมือชื่อ ร้ องเรียนต่ อ
ประธานคณะกรรมการให้เปิดประชุมใหญ่วิสาสามัญได้ในเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑ เพื่อซักฟอกการบริหารงานของคณะกรรมการ
๓.๒ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
เมื่อประธานคณะกรรมการได้รับหนังสือแล้ว ให้เปิดการประชุมสามัญภายใน ๗ วัน นับ
จากวันที่ได้รับหนังสือ
๔. สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและมีสิทธิที่จะได้รับการบริหาร การ
เรียนรู้และมีสิทธิรับสวัสดิการจากกลุ่มตามระเบียบข้อบังคับ
การรับสมัครสมาชิกกองทุน
๑. ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฯ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของ
กลุ่ม พร้อมเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าจานวน ๒๐ บาท โดยสมัครได้เมื่อกลุ่มเปิดรับสมัครสมาชิก
๒. เมื่อคณะกรรมการรับใบสมัครแล้ว จะพิจารณาโดยคณะกรรมการและที่ประชุมกลุ่มฯ
โดยยึดหลักความเข้าใจและเห็นชอบในหลักการของกลุ่มฯ
การเขียนใบสมัครสมาชิก
สมาชิ ก ต้ อ งกรอกแบบฟอร์ ม และยื่ น หลั ก ฐานต่ อ กลุ่ ม ฯ ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อยู่ เ สมอเพื่ อ
ประโยชน์ของสมาชิกเอง
การตั้งผู้รับผลประโยชน์
๑. สมาชิกกลุ่มฯ จะต้องระบุผู้รับผลประโยชน์ในใบสมัคร
๒. เมื่อสมาชิกตายลง ผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ ตามข้อ ๑ ให้ยื่นคาขอสิทธิรับประโยชน์จาก
คณะกรรมการกลุ่มฯ
๓. หากผู้รับผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอสิทธิภายใน ๙๐ วัน ทรัพย์สินส่วนนี้ให้กลุ่ม มีมติให้
เป็นอย่างอื่นได้
การพ้นจากสมาชิกภาพ
๑. ตาย
๒. ลาออก
๓. กลุ่มมีมติให้ออก เนื่องจากประพฤติเสื่อมเสียต่อกลุ่ม
๔. จงใจปิ ด บั ง ความจริ ง อั น ควรแจ้ ง ให้ ก ลุ่ ม ทราบ หรื อ น าทรั พ ย์ สิ น ของกลุ่ ม ไปใช้ ผิ ด
วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้
๕. วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนหรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ล้มละลาย หรือถูก
จาคุก (ยกเว้นการกระทาด้วยเหตุสุดวิสัย)
๖. ผิดนัดชาระหนี้กลุ่มฯ หรือขาดฝากเงินสัจจะรายเดือน โดยมีการให้โอกาสแล้ว ๓ ครั้ง
และไม่มีเหตุผลความจาเป็นอันสมควร
๗. มีลักษณะและคุณสมบัติไม่ตรงกับหมวดที่ ๓ ว่าด้วยสมาชิก

๓๐
การจ่ายคืนเมื่อพ้นสมาชิกภาพ
๑. ผู้ ที่ พ้ น สมาชิ ก ภาพ สามารถยื่ น ขอรั บ เงิ น สั จ จะสะสม เงิ น สะสมพิ เ ศษ คื น ได้ ที่
คณะกรรมการกลุ่มฯ
๒. ผู้ที่พ้นจากสมาชิกภาพต้องชาระหนี้สินต่างๆที่ตนมีผูกพันต่อกลุ่มฯ ก่อนพ้นจากสมาชิก
ภาพ โดยให้คณะกรรมการดาเนินการหักเงินเพื่อชาระหนี้ หรือชดใช้ค่าเสียหายที่มีต่อกลุ่มได้
๓. ในกรณีที่ผู้พ้นจากสมาชิกภาพ มีภาระค้าประกันต้องจัดการภาระค้าประกันนั้นให้หมดด้วย
๔. ผู้ ที่ พ้ น จากสมาชิ ก กลุ่ ม แล้ ว ยื่ น ใบสมั ค รเป็ น สมาชิ ก ใหม่ ไ ด้ อ ยู่ ที่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการและที่ประชุมกลุ่มฯ
การประชุมและวันทาการ
๑. กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลเขาคราม จะทางานในวั นที่ ๔ หรือ ๕ ของทุกเดือนตาม
กาหนดแต่ละหมู่บ้าน เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ณ ที่ทาการระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และจะ
สรุปผลการดาเนินงาน การรับฝากเงินสัจจะสะสมรายเดือน เงินสะสมพิเศษ การยืม การส่งเงินยืมของ
สมาชิก ค่าบารุง ค่าปรับ รายรับ รายจ่ายประจาเดือน และการสรุปผลการดาเนินงานประจาเดือน
๒. คณะกรรมการบริหารกองทุนฯแต่ละหมู่บ้าน จะต้องรวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน เพื่อ
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ระดับตาบล ในวันที่ ๖ ของทุกเดือน เวลา
๑๑.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. แล้วทาการถ่ายโอนเงินได้ทั้งตาบล หากมีเงินเหลือให้นาฝากธนาคาร เมื่อ
สรุปเสร็จจะต้องส่งให้คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบได้ตรวจความถูกต้องในทุกเดือน
๓. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ของทุกปี พร้อมทั้งนาเรื่องดังต่อไปนี้ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ คือ
๓.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๓.๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๓ เรื่องผลการดาเนินการกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
๓.๔ เรื่องที่ต้องการพิจารณา
๓.๕ เรื่องอื่น (ถ้ามี)
๔. การประชุมทุกรูปแบบต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
๕. การลงมติ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ (เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เข้าประชุม) ถ้า
เสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุม ออกเสียงชี้ขาด (สมาชิกคนหนึ่งออกเสียงได้หนึ่งเสียง)
เงินทุนของกองทุน
รายได้ของกองทุนฯ มาจาก
๑) รายได้จากค่าธรรมเนียมค่าสมัครสมาชิก
๒) รายได้จากการถือหุ้น เงินฝากสัจจะ เงินฝากสะสมพิเศษ
๓) ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าตอบแทนเงินยืมของสมาชิก
๔) รายได้จากเงินสมทบ เงินอุดหนุน
๕) รายได้จากการทาวิสาหกิจของกลุ่ม/เครือข่าย
๖) รายได้อื่น ๆ

๓๑
เงินฝากของกองทุนฯ
เงินฝากของกองทุนฯ มี ๒ ประเภท
๑. เงินฝากสัจจะสะสมรายเดือน สมาชิกต้องฝากทุกเดือน รวมเป็นหุ้น หุ้นละ ๑๐ บาท
สมาชิกฝากได้ไม่เกินห้าสิบหุ้น แต่ต้องฝากเท่ากันทุกเดือนเป็นเวลา ๑ ปี จึงสามารถเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นได้ การคิดค่าตอบแทนกลุ่ม คิดให้เมื่อสมาชิกฝากเงินติดต่อกันจนครบ ๖ เดือน ใน ๑ ปี
๒. เงินฝากสะสมพิเศษ คือ เงินฝากทั่วไป สมาชิกสามารถฝากได้ไม่จากัดจานวนเงินทั้ง ๒
ประเภทกลุ่มฯ คิดค่าตอบแทนให้ไม่น้อยกว่าธนาคารพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ ๗ บาทต่อปี
๓. การฝากเงินสัจจะสะสมรายเดือน การฝากเงินสะสมพิเศษ สมาชิกมีความประสงค์ฝาก
เพื่อสะสมทรัพย์ รักษาทรัพย์ หรือฝากเพื่อทาธุรกิจก็ได้ กลุ่มจะจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีการกาหนด
เงินปันผล แต่หากปันผลจะพิจารณาเมื่อมีการบริหารครบรอบ ๑ ปี
๔. การขาดเงินสัจจะ ๒ เดือน การถอนเงินสัจจะโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะขาดสิทธิรับ
สวัสดิการจากกลุ่ม หากขาดฝากสัจจะ ๓ เดือน จะขาดสิทธิการยืม การค้าประกันเงินยืมและสิทธิ
อื่นๆจากกลุ่ม
การเก็บรักษาเงิน
๑. เงินทุนของกองทุนฯ ต้องจัดการให้สมาชิกยืมทั้งหมด ยกเว้นเงินทุนสารอง ไว้ใช้จ่ายใน
การดาเนินงานของกลุ่มจานวนเงิน ๑๐ – ๑๕% ของเงินกลุ่มทั้งหมด หรือเงินทุนอื่น ๆ ที่ระเบียบ
กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
๒. หากเงินเหลือในแต่ละเดือน คณะกรรมการกลุ่มสามารถนาฝากธนาคารได้ แต่หากมี
สมาชิกต้องการยืมในเดือนใดให้คณะกรรมการถอนเงินมาให้ทัน
๓. กรณีต้องฝากเงินให้คณะกรรมการ ๓ คน เป็นผู้ฝาก การเบิกถอนเงินให้ใช้จานวน ๒ ใน ๓
๔. การนาเงินกลุ่มไปลงทุน การได้รับหรือจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งต่างๆมาเป็นทุนของ
กลุ่มต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลุ่ม
การรับฝากเงิน เงินยืม และค่าตอบแทน
๑. กองทุนฯ จะเปิดให้สมาชิก ฝากเงิน ยืมเงิน และส่งคืนเงินยืมค่าบารุง ค่าปรับ รับเงิน
ปันผล ในวันที่ทาการ ประจาเดือนทุกเดือน โดยให้คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ดาเนินการให้เสร็จสิ้น
ในวันนั้นเลย แล้วนาข้อมูลแต่ละเดือนส่งกองทุนฯ ระดับตาบล ส่วนการถอนเงิน การถอนหุ้น การ
ลาออกจากสมาชิกกลุ่ ม สามารถทาได้โ ดยให้ ติดต่อกั บคณะกรรมการกลุ่ ม ในวันทาการทุกเดือ น
เช่นเดียวกัน
๒. การให้บริการเงินยืมแก่สมาชิก จะพิจารณาจากโครงการที่สมาชิกเสนอและปฏิบัติไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ โดยคิดค่าตอบแทน ในอัตราร้อยละ ๑..๒๕ บาทต่อเดือน โดยต้องส่งค่าบารุง
ทุกเดือนและยืมได้ไม่เกิน ๑ ปี หากมากกว่านั้นให้อยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการ
๓. การยืมเงิน ผู้ยืมต้องกรอกแบบฟอร์มตามที่กลุ่มกาหนดและส่งให้คณะกรรมการกลุ่มแต่
ละหมู่บ้านก่อนวันทาการ ๑ วัน โดยรับแบบฟอร์มเงินยืมได้ที่คณะกรรมการประจาแต่ละหมู่บ้าน
๔. ผู้ยืมเงิน จะต้องระบุการชาระเงินคืนและเงินค่าตอบแทนในแบบฟอร์มเงินยืม เพื่อเป็น
ข้อตกลงต่อกลุ่ม และใน ๑ ครอบครัว สามารถยืมได้ ๒ คน แต่ไม่เกิน ๓ คน อยู่ที่การพิจารณาของ
คณะกรรมการ

๓๒
๕. การยืมเงิน สมาชิกสามารถทาโครงการยื่น เพื่อขอยืมเงินต่อคณะกรรมการกลุ่มเพื่อ
นาไปใช้ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
๕.๑ การพัฒนาอาชีพ
๕.๒ การสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้
๕.๓ การรวมกลุ่ม/เครือข่าย เพื่อสร้างวิสาหกิจชุมชน
๕.๔ บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจาเป็นเร่งด่วน เช่น การศึกษา ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
๕.๕ อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นควรพิจารณา
๖. การอนุมัติเงินยืม สมาชิกที่ประสงค์จะขอยืมเงินกลุ่ม จะต้องจัดทาเป็นโครงการเพื่อขอ
ยื มเงิน จากคณะกรรมการกลุ่ ม โดยระบุวัตถุประสงค์ในการยืมเงินอย่า งชัดเจน และมีการกรอก
แบบฟอร์มที่ถูกต้องครบถ้วน
๗. การทาสัญญา เงินยืมทุกประเภทต้องมีการทาสัญญาไว้กับคณะกรรมการกลุ่มตามแบบ
และเงื่อนไขที่กลุ่มกาหนด หากสมาชิกทาผิดข้อตกลงให้ออกใบเตือนแก่ผู้ค้าประกัน
๘. ใบเตือน กลุ่มจะออกใบเตือนให้แก่ผู้ค้าประกัน ๓ ครั้ง หากผู้ที่ยืมเงินไม่มาติดต่อกับ
กลุ่มฯ ให้คณะกรรมการหักเงินฝากค้าประกัน เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น
หลักประกันการควบคุมเงินยืมและเรียกคืนเงินกู้
๑. วงเงินยืม ถ้าเป็นเงินทุนของกลุ่มที่ได้จากเงินฝากทุกประเภทของสมาชิก ต้องมีสมาชิก
ค้าประกันตามที่กลุ่มกาหนด หรือประกันด้วยเงินฝากทุกประเภทที่ฝากไว้กับกลุ่ม หรืออาจใช้หลักการ
อื่นอยู่ที่การพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่ม
๒. เงินทุนจากแหล่งอื่น สมาชิกสามารถยืมได้ในวงเงินไม่เกิน หนึ่งหมื่น -สองหมื่นบาท ถ้า
ต้องการยืมมากกว่านั้น ต้องให้สมาชิกกลุ่มร่วมพิจารณาด้วย แต่สมาชิกยืมได้ รายหนึ่งไม่เกินห้าหมื่น
บาท โดยมีสมาชิกค้าประกันอย่างน้อย หกคน หรือตามที่กลุ่มกาหนด
๓. การชาระเงินยืม ให้ผู้ยืมส่งคืนภายในหนึ่งปี ส่วนเงินยืมตามที่คณะกรรมการเห็นควร
พิจารณาให้ผู้ยืมส่งคืนเงินยืมภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หากนานกว่านั้นให้อยู่มี่ การ
พิจารณาของคณะกรรมการ
๔. การเรียกคืนเงินยืม ให้ถือปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้โดยเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการ
เป็นผู้รับผิดชอบ และต้องรายงานข้อมูลตาบลทุกเดือน
๕. การผ่อนผันส่งเงินยืม กรรมการสามารถผ่อนผันตามเหตุและผลในแต่ละกรณีได้ แต่ไม่
เกิน ๓ เดือน การผ่อนผันให้ผ่อนผันเงินต้นเท่านั้น แต่ต้องเสียค่าบารุงทุกครั้ง มิฉะนั้นต้องเสียค่าบารุง
เพิ่ม (ค่าปรับ) ๑๐ บาท ต่อเดือน จนกว่าจะมีการผ่อนชาระหมด
๖. กรณีเรียกเงินคืนจากผู้ยืม พร้อมค่าตอบแทนไม่ได้ หลังจากให้ระยะเวลาผ่อนผันสมควร
แล้ว ให้กรรมการหักจากเงินฝากของสมาชิก หากเงินยังไม่พอ ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบ ชาระ
แทนผู้ยืมในส่วนที่ยังขาดอยู่ รวมทั้งผู้ให้การรับรองด้วย เว้นแต่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
๗. เมื่อไม่สามารถดาเนินการใดๆได้ ให้คณะกรรมการกลุ่มนาเรื่องยื่นต่อศาล เพื่อเรียกเงิน
คืนพร้อมค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

๓๓
๘. หากมีปัญหาในภาคปฏิบัติงานใดๆ นอกเหนือจากที่ระเบียบกาหนดไว้ ให้นาเรื่องเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการระดับตาบลพิจารณา แล้วให้ทาเป็นประกาศเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ต่อไป

๓๔

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ – นามสกุล

นายกิตติ

ทวีทรัพย์

วุฒิการศึกษา
๒๕๓๒
๒๕๕๖

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์การรับราชการ
- นักสังคมสงเคราะห์ สานักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดพังงา/สานักงานพัฒนาสังคม
และสวัสดิการจังหวัดพังงา
- หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม สานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงา
- หัว หน้ าฝ่ ายกิจ การภาคเอกชน สานักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดพังงา
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม
- หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกระบี่
- หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ
- หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม
- ผู้อานวยการสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี
- ผู้อานวยการและศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๖๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองฯ นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๖๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

