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แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

Approach for Strengthening the Community Welfare Fund of Sila Municipality,   
Muang District, Khon Kaen Province 

 
              ประยรู  เถาหมอ1 

ศุภวัฒนากร  วงศ์ธนวสุ2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา  
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เอกสาร การด าเนินการของกองทุน เก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มเป้าหมาย 132 คน สัมภาษณ์ คณะกรรมการกองทุน ผู้บริหาร ประชาชนท่ัวไปท้ังผู้ที่เป็นและไม่เป็นสมาชิก วิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้โดยใช้ความถี่และการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการศึกษา พบว่า การที่จะท าให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลามีความเข้มแข็งจะต้องมีการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกองทุนโดยพัฒนารูปแบบและกลไกในการด าเนินงานตั้งแต่ด้านการสมัครสมาชิก การจ่ายเงินสมทบ และ
การรับสวัสดิการให้มีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ง่าย มุ่งเน้นการเข้าถึงชุมชนโดยการประชาสัมพันธ์กองทุนในหลายช่องทาง 
เช่น การบอกปากต่อปาก การเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์กองทุน การท าป้ ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ควรหาทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่นเพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นให้กับสมาชิก รวมทั้งการขยายจ านวนสมาชิก
กองทุนให้มากขึ้นจากเดิมที่อยู่เพียงร้อยละ 2.11 ของประชากรทั้งหมด โดยการเน้นการประชาสัมพันธ์หรือประกาศให้
ประชาชนในชุมชนหรือหมู่บ้านทราบถึงสวัสดิการที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุน ควรสร้างเครือข่ายสมาชิกต่อสมาชิกใน
การบอกต่อถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุน  
 
ค าส าคัญ: ความเข้มแข็ง/ กองทุนสวัสดิการชุมชน/ เทศบาลเมืองศิลา 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study situations of Community Welfare Fund of Sila 
Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province, 2) to analyze the guidelines for strengthening the 
Community Welfare Fund of Sila Municipality, Mueang District, Khon Kaen Province. Data were collected by 
interview with 132 purposefully sampled persons, including representatives from the Fund Board, executives 
and staff of the Sila Municipality, members of the Fund, and local residents who were not members of the 
Fund.  The interviews were conducted using a questionnaire which probed topics such as the method for 
expanding the membership of the Fund, opinions about the fund, and other relevant issues. This information 
was analyzed to present frequency, descriptive statistics of the sample and content analysis of their 
responses.   
 The study found that; To make the community welfare fund Municipality more strength will need 
to develop fund management system by the model to improve care, payment mechanism in operation 
since the subscription to pay compensation. and achieving is rapid easy access. Focus on community access 
by public funds into several channels, such as word of mouth, attend the village or community in order to  
___________________________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) วทิยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
2อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ประจ า วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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promote community fund. The advertisement publicity should be found funding from other sources to 
increase confidence to members, including expanding the remember new. Members more fund the 2.11% 
of total population. By focusing on the public relations or announced to the people in the community or 
village to know to get welfare fund membership structure. The network can be increase if members can be 
telling the benefits that they gained from the membership of the fund. 
 
Keywords:  Strengthening, community security fund Sila Municipality 
 
บทน า 
 การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในอดีต
เริ่มจากระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไม่เป็นทางการ
ของครอบครัว  เครือญาติ และชุมชน อันเป็นทุนทางสังคมที่
สั่งสมมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะสถาบันทางสังคมหลัก
คือ วัด ซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนไทยแล้ว
ยังเป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้
ยากมาโดยตลอด ต่อมาเมื่อสภาพสังคมไทยปรับเปลี่ยนเป็น
ชุมชนเมืองและผลิตสินค้าเพื่อการขายมากขึ้น ท าให้
จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยมาโดยล าดับและ
ส่งผลต่อพัฒนาการของระบบสวัสดิการสังคมไทยรัฐบาลได้
มอบให้คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แห่งชาติได้พัฒนาโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชุมชนโดยการพัฒนาความ
เข้มแข็งสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้วและส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนในพื้นที่ใหม่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศเป็น
การสร้างเครือข่าย “สวัสดิการชุมชน” สร้างทุนทางปัญญา
ของชุมชนและสังคม และรัฐบาล ได้จัดงบประมาณ
สนับสนุนโครงการจ านวน 727.3 ล้านบาท องค์กรชุมชนจึง
ได้ตระหนักถึงความมั่นคงในชีวิตจึงได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชนและพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่
หลากหลาย เน้นให้ชุมชนหันมาฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี
และความสัมพันธ์ในรูปแบบของสวัสดิการแบบครบวงจร
เป็นสวัสดิการแบบพ่ึงตนเองที่ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง
ระบบ ร่วมบริหารจัดการและร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อให้
เป็นกองทุนที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการสมทบ
งบประมาณจาก 3 ฝ่าย คือรัฐ ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมพลังสร้างสวัสดิการชุมชน รวมถึงการผลักดัน
นโยบายและกฎหมายกับสวัสดิการชุมชน โดยมีสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนให้การ
สนับสนุน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2556ก) 

 การจัดสวัสดิการชุมชน เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การจัดสวัสดิการของชุมชนตามแนวคิดของการพึ่งพาตนเอง
และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของคนในชุมชน พื้นที่
ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นพ้ืนท่ีหนึ่งที่ได้มี
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลาขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 โดยมุ่งหวังให้ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มด าเนินงานด้วย
ตนเอง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความยั่งยืนผ่าน
การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุนฯ จุดเริ่มต้นของ
กองทุนเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนท่ีตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้านไปจนกระทั่งถึงระดับต าบลด้วยความสมัครใจและมี
เป้าหมายที่ต้องการจะดูแลซึ่งกันและกันตั้งแต่เกิดจนตาย 
และอยู่บนพื้นฐานความเอื้ออาทรต่อกัน  
 การด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองศิลานับตั้งแต่จัดตั้งปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2561 
กองทุนฯ ได้รับการรับรองโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดขอนแก่น มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 722 หมู่ที่ 
14 ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สมาชิกของ
กองทุนฯ เป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองศิลา 
ซึ่งสมัครเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ จ านวนสมาชิกในปี 
2550 มีจ านวนทั้งหมด 6,336 คน  จากประชากรของ
เทศบาลเมืองศิลา จ านวนทั้งหมด 49,565 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12 ของจ านวนประชากรทั้งหมด สมาชิกของกองทุนฯ  
มีครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา ซึ่งมี 
28 หมู่บ้าน จ านวนสมาชิกในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนท้ังหมด 
1,078 คน จากประชากรของเทศบาลเมืองศิลา จ านวน
ทั้งหมด 51,074 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมด รูปแบบการจัดสวัสดิการที่ผ่านมาได้
ด าเนินงานจัดสวัสดิการให้การช่วยเหลือสมาชิก ให้แก่ กลุ่ม
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการได้แก่ 
สวัสดิการเด็กแรกเกิด การรักษาพยาบาล การเสียชีวิต  
การให้ทุนการศึกษา เป็นต้น จากการด าเนินงานที่ผ่านมา
เป็นการด าเนินงานเพื่อสร้างสวัสดิการในรูปของตัวเงิน
เท่านั้น  
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ยังขาดเรื่องของการสร้างความเป็นเจ้าของและความเป็น
ภาคีหุ้นส่วนกับคนในชุมชนนอกจากนี้จ านวนสมาชิกของ
กองทุนจากปีที่จัดตั้งถึงปี พ.ศ.2561 มีจ านวนลดลงเป็น
อย่างมาก หากจะให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง
ศิลามีความเข้มแข็งจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษามุมมอง
ใหม่ จากหลากหลายแนวคิดของคนในชุมชนเพื่อให้กองทุน
เกิดการพัฒนา  
 ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาล เมื องศิ ลา  จึ งมี ความต้ องการศึ กษา
สถานการณ์ของกองทุน วิธีการขยายจ านวนสมาชิกกองทุน 
และมุมมองของประชาชนต่อกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลเมืองศิลา เพื่อน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งของกองทุนเทศบาลเมืองศิลาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา 

2) เพื่อเสนอแนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  ศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานในปัจจุบัน
ในส่วนทีเกี่ยวข้องกับ สภาพการด าเนินงานปัจจุบัน โครงสร้าง
องค์การ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การบริหาร
จัดการกองทุน และแนวทางพัฒนาขยายขนาดของกองทุน
ในอนาคต  
 ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
  เทศบาลเมืองศิลา อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  
  คณะกรรมการกองทุน ผู้บริหารเทศบาล
เมืองศิลา และสมาชิกกองทุนสวัสดิการ (ตัวแทนหมู่บ้านละ 
2 คน)  และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ศิลาที่ไม่ได้เป็นสมาชิก หมู่บ้านละ 2 คน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
แบบเจาะจง ซึ่ งกลุ่ ม เป้ าหมายในงานวิ จัยนี้  ได้ แก่   
คณะกรรมการกองทุน ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไปทั้งผู้ที่
เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จ านวนหมู่บ้านละ  

2 คน จากหมู่บ้านจ านวน 28 หมู่บ้าน รวมเป็นจ านวน  
132 คน ที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่สะท้อนให้เห็น
สถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนา
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 
แบบการสัมภาษณ์ ที่ได้ก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับวิธีการขยายจ านวนสมาชิก มุมมองต่าง ๆ ของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลมา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลและเสนอการวิจัยในลักษณะ
เชิงพรรณนาวิเคราะห์   
 การวิจัยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับ
กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา เพื่อเป็น
แนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันในการสัมภาษณ์  
  ขั้นตอนที่ 2 ผู้ศึกษาน าผลการศึกษาจาก
ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ จากนั้นสรุป
ประเด็นจากการสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์หามุมมองต่าง ๆ 
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา จากประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 
  ขั้นตอนที่ 3 เตรียมข้อมูลที่จะสัมภาษณ์ 
แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นได้แก่ 1) สถานการณ์ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา 2) ปัญหาอุปสรรคการ
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา และ 3) แนวทาง 
การพัฒนาของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์  
  ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
มาสรุป วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
สาระ (Content Analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาแนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์
ประชากรกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ได้แก่ คณะกรรมการ
กองทุน ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไปทั้งที่เป็นและไม่เป็น
สมาชิกกองทุนฯ จ านวนหมู่บ้านละ 2 คน จากหมู่บ้าน
จ านวน 28 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 132 คน ผลการศึกษา พบว่า 
  สถานการณ์ปัจจุบันของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองศิลา จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุน ผลการศึกษา
พบว่า  
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   1. โครงสร้างการบริหารงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา เป็นการบริหารงานใน
รูปแบบคณะกรรมการกองทุน ซึ่งมาจากการคัดเลือกจาก
สมาชิกของกองทุน โดยแบ่งเป็นต าแหน่งประธาน รอง
ประธาน คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจน มีที่ปรึกษากองทุนฯ คือนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองศิลา และ ปลัดเทศบาลเมืองศิลา มีการประชุม
คณะกรรมการและกรรมการเครือข่ายแบบเป็นทางการเป็น
ประจ าทุกเดือน   
   2. ระเบียบการเป็นสมาชิก  ผู้ เป็น
สมาชิกต้องเป็นประชาชนที่มีภูมิล าเนาและมี ช่ืออยู่ ใน
ทะเบียนบ้านต าบลศิลา มีการออกระเบียบการเป็นสมาชิก
ภาพ ปี พ.ศ. 2561 ไว้ แต่จากจ านวนประชากรทั้งหมดของ
ต าบลศิลา ซึ่งมีจ านวน 51,074 คน มีผู้ที่สมัครเข้าเป็น
สมาชิก 1,078 คน คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจ านวน
ประชากรทั้งหมดของต าบลศิลา โดยเป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย จ านวน 681 คน ช่วงอายุ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 61 ปี
ขึ้นไป จ านวน 394 คน อาชีพส่วนใหญ่ เป็นผู้สู งอายุ  
รองลงมาคือ พ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้ที่อยู่บ้านเฉย ๆ ผู้ไม่มีอาชีพ 
และเด็ก จ านวน 328 คน    
   3. ผลการด าเนินงานการจัดสวัสดิการ 
ตามระเบียบกองทุนมีการจัดสวัสดิการ จ านวน 12 ประเภท 
ได้แก่ 1) สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/การคลอดบุตร  
2) สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนอนรักษาพยาบาล  
3) สวัสดิการกรณีเสียชีวิต 4) สวัสดิการคนด้อยโอกาส/
พิการ 5) สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ 6) สวัสดิการเพื่อ
การศึกษา 7) สวัสดิการวัฒนธรรมประเพณี 8) สวัสดิการ
เยาวชน 9) สวัสดิการภัยพิบัติ 10) สวัสดิการด้านสิ่งแวดล้อม 
11) สวัสดิการการพัฒนาผู้น าสู่ความส าเร็จ และ 12) สวัสดิการ
อื่นๆ ตามที่มติที่ประชุมเห็นชอบ ผลการด าเนินงานการจัด
สวัสดิการในปี พ.ศ. 2561 มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
8 ประเภท มีจ านวนสมาชิกผู้รับสวัสดิการ ท้ังหมด 522 คน 
ได้แก่  1) สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/การคลอดบุตร 
จ านวน 3 คน 2) สวัสดิการเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนอน
รักษาพยาบาล จ านวน 108 คน 3) สวัสดิการกรณีเสียชีวิต 
จ านวน 22 คน 4) สวัสดิการคนด้อยโอกาส/พิการ จ านวน  
6 คน 5) สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ จ านวน 2 คน 6) สวัสดิการ
วัฒนธรรมประเพณี จ านวน 5 คน 7) สวัสดิการภัยพิบัติ 
จ านวน 200 คน และ 8) สวัสดิการอื่น ๆ ตามที่มติที่ประชุม
เห็นชอบ ได้แก่ สวัสดิการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานศพ 
จ านวน 3 คน สวัสดิการกรณีเกิดอัคคีภัย จ านวน 1 คน 
 

   4. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน 
ทีเ่กิดขึ้น ได้แก่  
      1) นโยบายการออมสัจจะวันละ  
1 บาท เดิมในช่วงก่อตั้ งกองทุนฯ ระเบียบก าหนดให้
สามารถเบิกถอนคืนได้ ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับ
กฎระเบียบองค์กรชุมชนเป็นไม่สามารถเบิกถอนคืนได้   
โดยรัฐสมทบในอัตราส่วน 1:1 ท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึกว่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการเป็นสมาชิก สมาชิกส่วนใหญ่
จึงชักชวนกันลาออกเกือบทั้งหมด ท าให้สถานะทางการเงิน
ของกองทุนฯ เพราะการลาออกของสมาชิกหมายถึงการเบิก
เงินกองทุนคืน สภาพกองทุนที่มีเ งินสะสมอยู่มากและ 
มีแนวโน้มจะขยายขึ้นเรื่อย ๆ จึงเปลี่ยนแปลงไป ในปี  
พ.ศ. 2560 จึงได้มีการฟื้นฟูกองทุนขึ้นมาใหม่เป็น “กองบุญ
ออมสัจจะแล้วไม่ได้คืน” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ต้องการให้ชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดย
ไม่หวังผลตอบแทน โดย “กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
เมืองศิลา” แบบกองบุญออมสัจจะแล้วไม่ได้คืนนี้เป็นการ
ออมที่เสียสละคนละ 1 บาท/คน/เดือน รวบรวมเพื่อให้
สามารถจัดสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตั้งแต่แรกเกิด
จนเสียชีวิตให้กับสมาชิก ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่   
1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา จากสัดส่วนของประชากรใน
ชุมชนกว่าห้าหมื่นคน มีประชาชนสมัครเป็นสมาชิก “กอง
บุญออมสัจจะแล้วไม่ได้คืน” จ านวน 1,078 คน ซึ่งเสมือน
การเริ่มต้นท างานใหม่ ในปี พ.ศ. 2560 ท าให้ปัจจุบัน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลามีอายุเพียงไม่ถึง  
3 ปี ถือเป็นกองทุนฯ ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ 
    2) สภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
สมาชิกกองทุนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ที่ไม่มีรายได้แน่นอน ท าให้การออมของสมาชิกไม่สม่ าเสมอ 
กล่าวคือ แม้จะเป็นการออมสัจจะวันละ 1 บาท แต่ในการ
เก็บเงินจากสมาชิก ผู้ที่ท าหน้าที่เหรัญญิกจะเรียกเก็บ 2 
หรือ 3 เดือน ครั้งท าให้เงินที่ถูกเก็บออมไว้ถูกน าไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น เมื่อเหรัญญิกออกไปเก็บเงินสัจจะ สมาชิก
จึงไม่มีเงินให้ 
    3) ประชาชนทั่วไปขาดความเช่ือมั่น
ในกองทุน “กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา” 
แบบกองบุญออมสัจจะแล้วไม่ได้คืนนี้  เป็นการออมที่
เสียสละคนละ 1 บาท/คน/เดือน แม้คณะกรรมการ
ด า เนินงานจะพยายามสร้างความหนักแน่นโดยการ
ประชาสัมพันธ์ปากต่อปาก  
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    4) การขยายจ านวนสมาชิกกองทุน 
“กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา” แบบกองบุญ
ออมสัจจะแล้วไม่ได้คืนนี้ เป็นการออมที่เสียสละคนละ 1 
บาท/คน/เดือน เป็นไปได้ยาก เนื่องจากผู้ที่ประกอบอาชีพ 
อื่นที่มีงานประจ าอยู่แล้วมองว่าการด าเนินงานบริหารงาน
กองทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป เห็นผลล่าช้า ประกอบกับเขามี
มีสวัสดิการอื่น ๆ ที่ได้จากการประกอบอาชีพอยู่แล้ว   
   5. แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลเมืองศิลา งานวิจัยนี้ค้นพบว่า สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่กองทุนนั้น จะต้องค้นหาแนวทางการพัฒนา
รูปแบบและกลไกในการด าเนินงานที่จะขยายจ านวนสมาชิก
เพิ่มขึ้น โดยมีวิธีการ ดังนี ้
    1) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในชุมชน/หมู่บ้าน ทราบถึงสวัสดิการทีจะได้รับจากการเป็น
สมาชิกกองทุนแบบกองบุญออมสัจจะแล้วไม่ได้คืน ว่าเป็น
การออมที่เสียสละคนละ 1 บาท/คน/เดือน เท่านั้น ซึ่งแม้จะ
ไม่สามารถเบิก - ถอนเงินออมสัจจะแบบกองบุญคืนได้ แต่
สมาชิกจะได้สวัสดิการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 12) ประเภทดังที่
ได้กล่าวมา ซึ่งสวัสดิการที่ให้นี้แตกต่างจากสวัสดิการตาม
กฎหมายที่ได้จากการท างาน แต่เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และเงินที่น ามาออมนั้นนับเป็นการช่วยผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการได้ทางอ้อม 
    2 )  การหาทุนสนับสนุ นสมทบ 
“กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา” เพื่อให้สมาชิก
มีความมั่นใจในความเข้มแข็งของกองทุน ไม่ลาออกกลาง
ครัน รวมทั้งการบอกต่อชักชวนผู้อื่นเข้ามาเป็นสมาชิกการ
สร้างเครือข่ายสมาชิกต่อสมาชิก เป็นการบอกต่อถึง
ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนว่า แม้
เพียงน้อยนิดก็ตามแต่ยังสามารถช่วยต่อชีวิตและเสริมสร้าง
คุณค่าทางจิตใจแก่สมาชิกได้ 
    3) การพัฒนารูปแบบการท างานเพือ่ให้
กองทุนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีความสะดวก ทั้งด้านการ
สมัครสมาชิก การจ่ายเงินสมทบ และการรับสวัสดิการต่างๆ  
    4) คณะกรรมการด าเนินงานควรจัด
เวทีหมุนเวียนไปให้ความรู้ เกี่ยวกับสวัสดิการกองทุน  
ถึงหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทั้งเทศบาล เพื่อเกิด
ความเข้าใจที่ดีต่อ “กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง
ศิลา” แบบกองบุญออมสัจจะแล้วไม่ได้คืน เป็นการออมที่
เสียสละคนละ 1 บาท/คน/เดือน ว่าเป็นการร่วมมือกันสร้าง 
 
 

สวัสดิการ ช่วยเหลือ เกื้ อกูลกันระหว่างสมาชิกและ
ประชาชนในชุมชน  
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ในการจัดสวัสดิการ
ชุมชนสิ่งที่ส าคัญ คือ ชุมชนต้องค านึงถึงความสามารถของ
ชุมชนเองและเข้าใจว่าการจัดสวัสดิการชุมชนนั้นไม่ใช่ระบบ
ประกันแต่การจัดสวัสดิการชุมชนเป็นกระบวนการชุมชนที่
สร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนท้องถิ่น โดย
มุ่งเน้นการจัดการตนเอง การให้ความช่วยเหลือกันและกัน
ฉันท์ญาติมิตรให้ความรักความเอื้ออาทรต่อกัน ให้การดูแล
เอาใจใส่กันและกัน การจัดสวัสดิการชุมชนมิใช่เพียงแค่การ
ช่วยเหลือทางการเงินเท่านั้น แต่สวัสดิการเป็นทั้งก าลังใจ 
ก าลังทรัพย์ และความรู้ เป็นกระบวนการของการให้อย่างมี
คุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี มีส่วนร่วมเป็นธรรมและเท่าเทียม 
(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2556ข)  
ซึ่งปัจจัยที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
กองทุนสวัสดิการชุมชนประกอบด้วย ผู้น า กลยุทธ์การ
บริหาร การได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และการมีส่วนร่วม
ของสมาชิก (อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ และศิวัช  ศรีโภคางกุล, 
2560) สอดคล้องกับที่สุมิตร โพธสิ์ะอาด (2553) ซึ่งศึกษา
แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละ  
1 บาท) ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
พบว่า แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการแนวทางหนึ่งคือ 
การเดินทางออกไปประชุมสัญจรไปทุกหมู่บ้าน เพื่อให้เกิด
การรับรู้ และท าให้เกิดการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชุนได้มีเวที
ในการแสดงความคิดเห็นและยังท าให้สมาชิกเกิดความรู้สึก
เป็นเจ้าของร่วมกันและจะก่อให้เกิดความผูกพันระหว่าง
สมาชิก ชุมชนและคณะกรรมการในกองทุนด้วย และ
การศึกษาของนิตยา ดอกไม้ , รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์  สุกิจ  
ขอเช้ือกลาง และสุทธิชัย ยังสุข (2557) ที่ศึกษาการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา: 
กองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ด้วยความ
สมัครใจโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งและกัน  
ในเรื่องที่จ าเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การเกิด เจ็บ ตาย ซึ่งจุดแข็งของ
กองทุนฯ คือการสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ  
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มีโครงสร้างการบริหารโดยการกระจายอ านาจความรับผิดชอบ
โดยแบ่งการท างานตามความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ 
มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกได้อย่างทั่วถึง และ
เน้นการท างานเป็นหมู่คณะ 
 2. ด้านปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนนั้น การศึกษาของปิยะพงษ์ สนทิไชย และ
ประจักร บัวผัน (2557) ทีศ่ึกษาการบริหารกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ปัญหาในการบริหารกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน คือ คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่
ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน
สวัสดิการชุมชนยังไม่ค่อยมีการรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเท่าที่ควร ดังนั้น ควรรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ควรมีการพัฒนาเรียนรู้ 
การขยายสมาชิกให้ครอบคลุมกว้างขวางเพื่อให้กองทุนฯ มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น  
          นอกจากที่กล่าวมาแล้ว มีการศึกษาของสิริรัตน์ 
เกียรติปฐมชัยและสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (2555) ที่
ศึกษาลักษณะการด าเนินงานปัญหาของเครือข่ายสวัสดิการ
ชุมชนจังหวัดสงขลาและตัวแบบการสร้างความยั่งยืนให้กับ
กองทุนสวัสดิการ พื้นที่ศึกษา ต าบลเขาพระ ต าบลท่าข้าม 
และต าบลชิงโค จังหวัดสงขลา พบว่า เครือข่ายสวัสดิการ
ชุมชนในจังหวัดสงขลาหรือกองทุนสัจจะวันละบาท แม้จะมี
เครือข่ายการจัดตั้งที่ดีตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจงัหวดั 
สมาชิกเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ระเบียบว่าด้วยการ
จัดสวัสดิการบางรายอาจด าเนินไปแบบขาดฐานความรู้ 
ประกอบกับสมาชิกส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกด้วย
เหตุผลที่ต้องการรับสวัสดิการเป็นหลัก ปัญหาความยั่งยืน
ของเงินกองทุนเมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่ายเบี้ยสวัสดิการเป็นเงิน
บ านาญจึงเป็นประเด็นที่แกนน าเครือข่ายสวัสดิการชุมชน
ต าบลมีความกังวล แหล่งเงินที่ไหลเข้าสู่กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลามีอยู่สองช่องทางหลักคือเงิน
สัจจะวันละบาทที่สมาชิกต้องส่งเข้ากองทุนปีละ 365 บาท
และพึ่งพาเงินสมทบจากรัฐบาลผ่านโครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชน (โครงการสมทบเงิน 1:1) รวมทั้งเงิน
สนับสนุนจ านวนหนึ่งจาก อบต. นอกจากนั้นยังไม่พบ
แนวคิดใหม่ในการหารายได้เข้าสู่กองทุน (โปรดพิจารณา
เพิ่มเติมสมศรี  พิณเกษม และบุษกร จารุวชิราธนากุล, 
2557) 
 

 3. ข้อค้นพบในการค้นหาแนวทางสร้างความ
ความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองศิลา 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในเรื่องของการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุน พบว่านอกเหนือจากการแต่งตั้ง
คณะท างานให้มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนแล้ว การศึกษาของ
พรรณวิภา สุวรรณชุมภู (2557) พบว่า ในการด าเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ 
ควรก าหนดการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯ ให้
มีความชัดเจนในการท างานเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชมฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ควร
เปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนฯ ควรมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียน
สมาชิก บัญชีรับ-จ่าย ของกองทุนสวัสดิการชุมชน ควรให้
โอกาสสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ฯ มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน และ
สอดคล้องกับท่ีณัทณิชาภา ส่งกลิ่น และนพปฎล สุนทรนนท์ 
(2557) ที่ศึกษาการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลชอนสารเดช อ าเภอหนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี พบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารกองทุนชุมชน 
คือ การจัดท างานในรูปแบบคณะกรรมการโดยมีการแบ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนภายใต้กฎระเบียบ
ข้อบังคับท่ีวางไว้ การสนับสนุนการท างานท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
อย่างสม่ าเสมอ เช่นเดียวกับการศึกษาของปฏิมากรณ์ โคก
ลือชา (2554) ที่ศึกษาการเสริมสร้างการด าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบัวขาว อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การบริหารจัดการกองทุน
ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรมีการระดม
ความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก และควรท าการ
ฝึกอบรมคณะกรรมการและสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการชุมชนและสิทธิประโยชน์ที่จะ
ได้รับอย่างท่ัวถึง  
  นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การศึกษา
ของอุดมศักดิ์  เดโชชัย (2559) เกี่ยวกับพัฒนาการกองทุน
สวัสดิการชุมชนสู่กองทุนสวัสดิการรัฐสมทบ กรณีศึกษา
กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า 
แนวคิดของเครือข่ายที่พัฒนามาจากกองทุนสวัสดิการชุมชน 
สามารถเช่ือมโยงทรัพยากรชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดใกล้เคียง โดยผนึกก าลังกับทุนเงินตราของชุมชน 
 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

 

131 

ที่มีอยู่ เช่น กลุ่มออมออมทรัพย์ของชุมชน ธนาคารชุมชน 
ท าให้บางชุมชนสามารถยกระดับไปเป็นผู้ประกอบการ
ชุมชนทั้งรูปแบบของธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนได้ 
ขบวนองค์กรชุมชนสวัสดิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สามารถใช้ฐานขององค์กรการเงินชุมชนเป็นเครื่องมือในการ
สร้างขีดความสามารถของระบบสวัสดิการชุมชนโดยได้
เช่ือมโยงทุนชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ทรัพยากร ป่า ดิน น้ า 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาได้ และท้ายที่สุด
การวิจัยของประสิทธิ์ วิชัย และภัทรธิรา ผลงาม (2559)  
ซึ่งได้ค้นหาแนวทางการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัด
สวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาในชุมชนต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า กลไกการขับเคลื่อนการจัด
สวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบลท่าโพธิ์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก มี 3 ด้าน คือ 1) กลไกการขับเคลื่อน
ด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ มี 4 กิจกรรม คือ การ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ การพัฒนาส านักงานที่ท า
การกองทุนฯ พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุนฯ การพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหาร
จัดการให้กับคณะกรรมการกองทุนฯ และการบริหารจัดการ
การด้านงบประมาณสนับสนุนกองทุนสวัสดิการจาก
ภายนอก 2) กลไกการขับเคลื่อนด้านการจัดสวัสดิการของ
กองทุนฯ มี 2 กิจกรรม คือ การส ารวจความต้องการในด้าน
การจัดสวัสดิการและการจัดท าระเบียบกองทุนฯ โดย
ปรับปรุงด้านการจัดสวัสดิการให้ตรงตามความต้องการและ
เป็นปัจจุบัน 3) กลไกการขับเคลื่อนด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ มี 3 กิจกรรม คือ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของกองทุนฯ กิจกรรมกองทุน
สวัสดิการสัญจรและการศึกษาดูงานกองทุนทีประสบ
ความส าเร็จ  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1) คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนและผู้เกี่ยวข้องกับ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ควรมีเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการประสานงานกับ
ชุมชน  

2) การระดมความช่วยเหลือจากองค์กร
ภายนอก ยังเป็นเรื่องที่จ าเป็นส าหรับการบริหารกองทุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนเมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของความ
เจริญและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ห้างร้าน และ 
 

3) บริษัทต่าง ๆ หากคณะกรรมการกองทุนฯ 
สามารถหาความร่วมมือได้ เช่น การออกหนังสือรับรองเพื่อ
หักภาษี ให้แก่ห้างร้าน บริษัท หรือนิติบุคคลที่ร่วมบริจาค
เข้ากองทุนฯ ซึ่งจะช่วยขยายขนาดกองทุนฯ ให้เพิ่มข้ึนได้ 

4) ควรเปิดโอกาสและพื้นที่ให้ได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กองทุนฯ จัดขึ้นในชุมชนจะเป็น 
การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมท าให้ประชาชนได้
ให้ความส าคัญกับระบบสวัสดิการและสนใจที่จะเข้ามาเป็น
สมาชิกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกองทุนให้ประสบผลส าเร็จได้  

 
5) กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมือง

ศิลาควรมีการท าการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของ 
กองทุนฯ และการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่
คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนฯ อย่างสม่ าเสมอ 
 
เอกสารอ้างอิง 
1. ณัทณิชาภา ส่งกลิ่น และนพปฎล  สุนทรนนท์. 

(2557). การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลชอนสารเดช อ าเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี. วารสารการเงิน การ
ลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ, 4 (3), 
238 – 256.  

2. นิตยา ดอกไม้, รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, สุกิจ  
ขอเช้ือกลาง และสุทธิชัย ยังสุข. (2557). การ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงกล
ยุทธ์ กรณีศึกษา: กองทุนสวัสดิการชุมชน ต าบล
พรหมพิ ราม อ า เภอพรหมพิราม จั งหวัด
พิษณุโลก. วารสารสักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์, 20(3), 1-14.   

3. ปฏิมากรณ์ โคกลือชา. (2554). การเสริมสร้าง
การด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ . รายงานการศึกษาอิสระ 
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

4. ประสิทธิ์  วิชัย และ ภัทรธิรา  ผลงาม . (2559). 
การวิจัยและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัด
สวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาในชุมชนต าบล 
ท่าโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย, 7(1), 102-107. 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

 

132 

5. ปิยะพงษ์ สนทิไชย และประจักร บัวผัน. (2556). 
การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารวิชาการ  Veridian 
E-Journal 6(3), 571 – 585.  

6. พรรณวิภา สุวรรณชุมภู. (2557). การด าเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางพระ 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี . วิทยานิพนธ์
ปริญญารั ฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหาร
รัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

7. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. (2556). ประวัติ
กองทุนสวัสดิการชมุชน. ค้นเมื่อ 18 ตุลาคม 
2559 จาก 
http://www.codi.or.th/welfare/index.  

8. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. (2556ข). ข้อมูล
กองทุนสวัสดิการชมุชน. กรุงเทพฯ: สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).  

9. สมศรี  พิณเกษม และบุษกร จารุวชิราธนากุล. 
(2557). บทบาทการบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลในการส่งเสริมการด าเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย, 4(2), 112 – 121. 

10. สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย และ สมบูรณ์ เจริญจิระ
ตระกูล. (2555). ปัญหาการจัดการกองทุนการออม 
และสวัสดิการชุมชน. วารสารเศรษฐศาสตร์
ปริทรรศน์สถาบันพัฒนศาสตร์, 6(1), 107 – 133. 

11. สุมิตร โพธิ์สะอาด. (2553). แนวทางการพัฒนา
กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละ 1 
บาท) ต าบลนครไทย อ าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก. รายงานการศึกษาอิสระ ปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

12. อนงค์นาถ  ทองจะโป๊ะ และศิวัช  ศรีโภคางกุล. 
(2560). บทเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
จัดการขยะมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น กรณีศึกษา
เปรียบเทียบต าบลพระลับและเทศบาลเมืองศิลา. 
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, 7(1), 25- 36. 

13. อุดมศักดิ์ เดโชชัย. (2559). การศึกษาพัฒนาการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนสู่กองทุนสวัสดิการรัฐ
สมทบ กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัด
นครศรีธรรมราช. วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 8(1), 21-29.  

 
 
 

 


