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บทคัดย่อ 
 

การวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา ต าบล
พรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จงัหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อศึกษาจดุเดน่ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพริาม เป็นการวิจัยที่ใช้ทั้งระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ หากลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการเฉพาะเจาะจงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการของของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล  
พรหมพิราม อ าเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกจ านวน 9 คน 2) หน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
กองทุนสวัสดิการต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพริาม จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 คน คือปลัดองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลพรหมพริาม, พัฒนาชุมชนต าบลพรหมพิราม, พัฒนาชุมชนช านาญการอ าเภอพรหมพริาม เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และสนทนากลุ่มวเิคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
ตีความจากข้อมลู จากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ให้สัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
พรหมพิรามพบว่า 1) ด้านการวางแผนไดด้ าเนินงานตามอุดมการณข์องผู้น ากองทุนสวัสดิการชุมชนและเน้นการ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีมีความยากจนและผู้ด้อยโอกาสและเพื่อส่งเสริมทักษะให้กับสมาชิกที่สนใจ เพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 2) การจัดองค์การ ได้มีการก าหนดบทบาทและหนา้ของ
คณะกรรมการไวต้ามโครงสร้างตามการจัดองค์การการบริหารนอกจากนี้มีผู้ที่จิตอาสาที่มาช่วยเหลืองานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพหรมพิรามด้วย 3) ด้านการสั่งการมีรปูแบบการจัดสวัสดิการที่เพ่ือให้เกดิความ
เหมาะสมของสมาชิกแต่ละประเภทอย่างเป็นธรรมและทั่งถึง 
 
 
 
          *นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         **อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
         ***อาจารย์ประจ าภาควิชาบรหิารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกจิคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และ        
                การส่ือสารมหาวิทยาลยันเรศวร 
       ****รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/list/?faculty=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/list/?faculty=คณะบริหารธุรกิจ%20เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/list/?faculty=คณะบริหารธุรกิจ%20เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/list/?faculty=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


4) ด้านการควบคุมไม่มีการการออกกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรที่ชัดเจนท่ีใช้ในการเปน็ข้อบังคับ
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนส่วนใหญ่จะใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันของสมาชิกด้วยกันเอง เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ
การน าหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพริาม           
5) ด้านการบริหารงานบุคคลมีการน าหลักศาสนาเพื่อท าให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเกดิความศรัทธาใน
หลักค าสอนของพุทธศาสนาและเป็นการสร้างขวัญและบ ารุงใจให้กบัสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน  
 

ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ / กองทุนสวัสดิการชุมชน / กลยุทธ์ 
 

ABSTRACT 
 

This research  purposed to 1. study strategic management for a community welfare  fund in 
case of Prompiram Subdistrict,  Prompiram District, Phitsanulok Province, and 2. study  
strengths, weaknesses, opportunities and  threats for  management in  Prompiram Subdistrict 
Community Welfare Fund.  Quality   research methodology were applied in this research. The 
sample group, employed by purposing sampling, was classified into 2 groups : 1) 9 Prompiram 
Subdistrict Community Welfare Fund’s committees and 2) 3 officers from governmental and 
local organizations, related to Prompiram Subdistrict Community Welfare Fund, included a 
chief administrator of Prompiram Subdistrict Administrative Organization, a community 
development officer for Prompiram Subdistrict and a professional community development 
officer for Prompiram District. The research tools were in-depth interview, observation, and 
focused group. Descriptive statistics analysis was provided in data analysis and then 
interpreted via results and behavior of  interviewees. The results of the research could be 
derived in 5 issues as follow : 1) Planning, operation was according to community welfare 
fund’s leader which emphasized in supporting poor and outreach people and delivering skill 
achievement to active members for assuring the life security of all people. 2) Organization 
management, roles and functions of committees were specified as according to organization 
chart, and volunteers for Prompiram Subdistrict Community Welfare Fund’s work was also 
included.  3) Commanding, many types of welfares were provided to all types of member for 
being fair and throughout.  4) Controlling, writing regulation was not used to regulate in  
Community Welfare Fund but members’ confidence  was  used instead. One  strategy was 
involving dharmic principle for managing Prompiram Subdistrict Community Welfare Fund. 5) 
Personnel management, dharmic principle was obtained  by community fund’s members to 
strengthen their faith, morale and spirit. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทนุท่ีเกิดจากการรวมตัวของประชาชนในพ้ืนท่ีด้วยความสมัครใจ      

ที่ประสงค์จะดูแลซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อกัน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2556ก) 
แนวทางในการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเริม่จากการ จดุประกายความคิดและท าความเข้าใจกับ
กลุ่มเป้าหมายตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
กองทุนสวัสดิการชุมชน (พรรณทพิย์ เพชรมาก และคนอ่ืนๆ, 2547) ระบบสวสัดิการชุมชนในประเทศไทยนั่นใน
อดีตประเทศไทยมีลักษณะเป็นชุมชนสวัสดิการ โดยมีบ้านและวัดใหค้วามส าคญัในเรื่องการดูแลการจดัสวัสดิการ
ของชุมชน ต่อมารัฐบาลได้มีบทบาทในการจัดสวสัดิการโดยมีระบบการประกันรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้ที่สามารถ
เข้าถงึก็เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง-รายไดสู้งเท่านั้น ปี 2550 ดงนั้นรัฐบาลมไีดส้นับสนุนการขับเคลือ่นการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีสร้างสวัสดิการสังคมไทยภายใต้หลักการมุ่งเน้นให้
ประชาชนเป็นผูเ้ริ่มและเป็นเจ้าของ  เพื่อยกระดับให้สวสัดิการชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ (สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน, 2555) การขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมภายใต้พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 สวัสดิการ
สังคมครอบคลุมถึงระบบการจดับริการทางสังคมซึ่งจะประกอบไปดว้ยการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ประกอบด้วย   
ด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ทีอ่ยู่อาศัย การท างาน การมรีายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และด้าน
การบริการทางสังคมทั่วไป (ชินชัย ช้ีเจริญ, 2555) 

ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนในประเทศไทยมีทั้งหมด 7,455 กองทุน (สถานบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 
2556ข) ที่มีท้ังการด าเนินงานท่ีประสบความส าเสรจ็และที่ประสบความล้มเหลวและกองทุนสวสัดิการต าบล
พรหมพิรามก็เป็นหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการเงินในชุมชนเท่านั้น แต่ยังมองกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเป็นเครื่องมือส าคญัที่ใช้ในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มคนทุกกลุ่ม ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อการพึ่งพา กองทุนสวัสดิการชมุชนต าบลพรหมพิรามต่อยอดความรู้ สู่การพัฒนาทักษะอาชีพทีก่องทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพริาม กองทุนสวัสดิการต าบลพรหมพิราม เป็นกองทุนที่เกิดจากการจดัตัง้กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ ในช่วงแรกของการจัดตั้ง โดยที่ประชาชนท่ีไม่มีเงินเป็นคา่ใช้จ่ายการรักษาพยาบาล หรือผูสู้งอายุท่ี
ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ก็จะไดร้ับเงินช่วยเหลือสนับสนุนในการรักษาอาการเจ็บไข้หรืออุปการะเลี้ยงดู   จนกระทั่ง
ทางกลุ่มเริม่จัดตั้งกองทุนวันละบาท เมื่อปี 2551 ได้วางรูปแบบการบริหารจดัการเงินกองทุนให้เป็นระบบมาก
ขึ้น เมื่อด าเนนิไปสักระยะหนึ่ง ทางกลุ่มไดม้องเห็นโอกาสในการต่อยอดกองทุนฯ ด้วยการส่งเสริมด้านทักษะ
อาชีพให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งนอกจากจะท าให้เกิดการสร้างรายได้เสรมิแล้ว ยังส่งผลให้มจี านวนเงินใน
กองทุนเพิ่มมามากขึ้น แต่ก็ต้องประสบปญัหาการทุจรติเกิดขึ้น ด้วยเหตดุังกล่าวนี้จึงท าให้ต้องมีการปรับเปลีย่น
และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหมข่ึ้นมาโดยคดัเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งมี
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมระดมความคิดเห็น วางกฎระเบียบต่างๆ ร่วมกัน และในปีต่อมากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลพรหมพิราม จึงได้ต่อยอดไปสู่การส่งเสริมทักษะอาชีพ ด้วย จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา ท าให้
ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพริาม มสีมาชิกที่เข้าร่วมกว่า 700 คน โดยมรีูปแบบสวสัดกิาร
พื้นฐาน ได้แก่ 1) การเกิด เด็กเกิดใหม่ไดร้ับเงินขวัญถุง 500 บาท (ส าหรับแม่ที่ต้องนอนพักท่ีโรงพยาบาลก็จะได้
เงินพิเศษต่างหาก) 2) การป่วย กรณีนอนโรงพยาบาลคืนละ 50 บาท 3) การตาย กรณตีายได้ค่าท าศพ 40,000 
บาทต่อคน 4) กรณีพิเศษ เช่น หากสมาชิกมีความประสงค์จะบริจาคโลหติ ก็ไมต่้องจ่ายค่าเงินออมวันละบาท 
เป็นต้น (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2555) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์



กลุ่มกองทุนสวัสดิการต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กร 
ชุมชน, 2555) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษา การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา ต าบลพรหมพิราม 

อ าเภอพรหมพริาม จังหวัดพิษณุโลก  
 2. เพื่อศึกษา จุดเด่น จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
พรหมพิราม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลกับผู้ที่เกีย่วข้องกับการบริหารจัดการกองทนุสวัสดิการชุมชนเชิงกลยุทธ์ เป็น

การวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
กลุ่มที่ 1. คณะกรรมการของของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด

พิษณุโลก จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ การสนทนากลุ่มและการสังเกต ผู้วิจยัท าการ โดยศึกษาในประเด็น 
ประวัติกองทุนสวัสดิการชุมชน, การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนวิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) กับข้อมูลที่ได้จากการการสนทนากลุ่มและการสังเกต 

กลุ่มที่ 2. หน่วยงานภาครัฐและทอ้งถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการต าบลพรหมพริาม อ าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณโุลก จ านวน 3 คน ได้แก่ ปลัดองค์การบริการส่วนต าบลพรหมพิราม, พัฒนาชุมชนต าบล
พรหมพิราม, พัฒนาชุมชนช านาญการอ าเภอพรหมพิราม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ โดยศึกษาในประเด็น 
จุดเด่น จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรคการบริหารจัดการกองทุนสวสัดกิารชุมชน, ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) กับข้อมูลที่ได้
จากการสมัภาษณ ์
 

สรุปผลการวิจัย 
   ตอนที่ 1 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทนุสวัสดิการชมุชน 

ประวัติของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม 
กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีเกิดจากการจัดตั้งเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โดยที่ประชาชนมารวมตัวกันของ

ประชาชน ซึ่งเกิดจากปัญหาที่ว่าในยามที่ เกิด แก่ เจ็บ ตายไม่มีหลกัประกันมารองรับเมื่อมีนาคม 2544 มี
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนท่ีขาดทนุทรัพย์ในการรักษาพยาบาลหรือกรณี
เสียชีวิตโดยจดัตั้งเป็นกองทุนวันละบาทสะสมทรัพย์มีสมาชิกแรกเริม่จ านวน 134 คนมียอดเงินรวม 40,000 
บาท เมื่อเริ่มมีการด าเนินงานได้ระยะหนึ่งก็ได้มีกิจกรรมเพื่อหารายเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนโดยจดัสรร
งบประมาณส่วนหน่ึง เพื่อน าไปจดัซื้ออุปกรณเ์ครื่องครัวมาเป็นอุปกรณ์ในการจ าหน่วยผลิตภณัฑ์ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนและก าไรที่ได้จากจ าหน่วยผลิตภัณฑ์ของทางกองทุนสวัสดิการชุมชนก็น ามาใช้ในกิจกรรมของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น จัดสวัสดิการให้กับสมาชิก เป็นทุนทรพัย์ในการต่อยอดกองทุนต่างๆ และเมื่อ 
มีนาคม 2551ยกฐานะเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนจากโดยได้รับการขึ้นทะเบียนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
กระทรวงความมั่งคงของมนุษย์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเรื่อยมา เมื่อมีการด าเนินงานไประยะหนึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ประสบปญัหาการทุจรติเกดิขึ้น  จึงท า



ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนและแต่งตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา รวมทั้งมีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมระดม
ความคิดเห็น วางกฎระเบียบต่างๆ ร่วมกัน 

ดังนั้นสรุปได้ว่าจะเห็นได้ว่าการจดัตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดการรวมตัวของประชาชนในท่ีพื้นที่ 
ด้วยความสมัครใจโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกื้อกลูซึ่งและกัน ในเรื่องที่จ าเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ เกิด  เจ็บ ตาย 
รูปแบบของการด าเนินการจะเป็นการกลุ่มสัจจะออมทรัพย ์
 

ตารางที่ 1 สรุปประวัติของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพริาม 
 

ปี  พ .ศ.                                                                          เหตุการณ ์
มีนาคม 2544 - จัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ต าบลพรหมพริามโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดือนร้อนของประชาชนท่ีขาดทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลหรือกรณีเสียชีวิตโดยจดัตั้ง
เป็นกองทุนวันละบาทสะสมทรัพยม์ีสมาชิกแรกเริ่มจ านวน 134 คนมียอดเงินรวม 40,000 
บาท 
- เริ่มมีด าเนินกิจกรรมหารายได้เขา้กองทุนสวัสดิการชุมชนโดยจดัสรรงบประมาณส่วนหน่ึง 
เพื่อน าไปจัดซื้ออุปกรณเ์ครื่องครัวมาเป็นอุปกรณ์ในการจ าหน่วยผลติภัณฑ์ของกองทุน
สวัสดิการชุมชนและก าไรที่ได้จากจ าหน่วยผลิตภัณฑ์ของทางกองทุนสวัสดิการชุมชนก็
น ามาใช้ในกิจกรรมของกอทุนสวัสดิการชุมชน 

มีนาคม 2551 -เปลี่ยนช่ือกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ต าบลพรหมพิรามมาเป็น กองทุนสวัสดิการต าบลพรหม
พิราม โดยมีวัตถุประสงคเ์หมือนเดิมที่เน้นการช่วยประชาชนท่ีไดร้บัความเดือดร้อน 
 

ตลุาคม  2556 - กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ประสบปัญหาการทุจริตเกิดขึ้น  จึงท าให้ต้องมีการปรบัเปลีย่น
และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหมข่ึ้นมา โดยคดัเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็น
คณะกรรมการ รวมทั้งมีที ่
ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมระดมความคิดเห็น วางกฎระเบียบต่างๆ ร่วมกัน 
ตุลาคม  2551 
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของกองทุนสวัสดกิารชุมชนจากสถาน
บันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงความมั่งคงของมนุษย์ เพ่ือใช้เป็นทุนน าร่องในการด าเนิน
กิจกรรมเป็นจ านวนเงิน 5,5000 บาท 
ตุลาคม  2553 
- ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมของกองทุนสวัสดกิารชุมชนจากสถาน
บันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงความมั่งคงของมนุษย์ เพ่ือใช้เป็นทุนน าร่องในการด าเนิน
กิจกรรมเป็นจ านวนเงิน 5,5000 บาท 
-ได้รับงบประมาณสนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรมของกองทุนสวัสดกิารชุมชนจากสถานบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงความมั่งคงของมนุษย์ เพ่ือใช้เป็นทุนในพัฒนากิจกรรมของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นจ านวนเงิน 224,700 บาท 

 
 
 



ตารางที่ 1 สรุปประวัติของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม (ต่อ) 
 

ปี  พ .ศ.                                                                          เหตุการณ์ 
 
 
 

-ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการต าบลพรหมพิรามมสีมาชิกมากว่า 700 คน มีการต่อยอดกองทุน
สวัสดิการชุมชนเพื่อให้สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนมรีายเสรมิและเพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะอาชีพของผู้สูงอายุและผูด้้อยโอกาสทางสังคม ไดม้ีการตั้งกองทุนช่วยเหลือสังคม เช่น 
การสร้างโรงพยาบาลพรหมพิราม ขนาด 60 เตียง  

 

การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม 
   1. ด้านการวางแผน        

ทางกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ใหค้วามส าคญักับปัญหาทีเ่กิดขึ้นของชุมชนและให้ความส าคัญของภูมิ
ปัญญาเป็นหลัก จึงได้มียดึเป็นหลกัปฏิบัติตามความเคยชินโดยไมม่กีารวางแผนการด าเนินงานท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษรที่ชัดเจน   แต่ไดม้ีการด าเนนิกิจกรรมต่างๆ ตามอุดมการณ์ของผู้น ากองทุนสวัสดิการชุมชนและการมสี่วน
ร่วมของคณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักของกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลพรหมพิรามเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยมีการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชมุชนว่า จะเน้นการช่วยเหลือประชาชนท่ีมีความยากจนและและผู้ดอ้ยโอกาส
และผูสู้งอายแุละส่งเสรมิเพื่อส่งเสริมทักษะให้กับสมาชิกที่สนใจ และแนวทางในการด าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพริามการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยการสร้างหลักประกันความมั่น
ให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง และยกระดับคณุภาพชีวิตให้ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป้าหมายของกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพริามการด าเนินงานท่ีตั้งไว้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานดังนี ้1) เป็นการแบ่ง
เบาค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกที่เข้ารับการรักษาพยาบาล หรือเสียชีวิต 2) สร้างทักษะอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคน
ในชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกมีรายได้เสรมิกับผู้ทีส่นใจ 3) เพื่อเป็นการให้ประชาชนท้ังชุมชนได้เข้าถึง
สิทธิบริการของกองทุนสวัสดิการทั้งชุมชน และนอกจากนี้ในเรื่องการวางแผนการจ าหน่ายผลติภณัฑท์างอาหาร
ของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
   2. การจัดองค์การ  

ได้มีการก าหนดบทบาทและหนา้ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนโดยมีการจดัโครงสร้างตามการจัด
องค์การการบริหารองค์การซึ่งประกอบ 1) ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ท าหน้าท่ีดูแลรบัผิชอบการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการชุมชน 2) รองประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อ
เป็นผู้ช่วยเหลือท าหน้าท่ีแทนประธานกองทุนในระหว่างท่ีประธานกองทุนไม่อยู่  3) เหรัญญิก เพื่อท าหน้าท่ีคอย
ท าบัญชีรายรับรายจา่ยของกองทุนสวัสดิการชุมชน และนอกจากน้ียังคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนมี
ทั้งหมดแล้ว 9 คนในการท าหน้าท่ีบริหารงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนและนอกจากน้ี ยังมผีู้ที่จิตอาสาที่มา
ช่วยเหลืองานของทางด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งผู้ที่มีจติอาสาดงักล่าวล้วนแล้วก็เป็นสมาชิกของกองทุน
สวัสดิการมาช่วยงานในด้านการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
   3. การสั่งการ  

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิรามได้มีการให้ค าแนะน าหรือดแูลสมาชิกของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลพรหมพิรามไดม้ีการมกีารก าหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลสมาชิกของกองทุนไว้ดังน้ี 
 
 
 



 ตารางที่ 2 การช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกกองทุนสวัสดกิารชุมชนไดร้ับจากกองทุนสวัสดกิารชุมชน   
              ต าบลพรหมพิราม 
 

   4. ด้านการควบคมุ  
กองทุสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิรามพบว่าทางกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่มีการการออกกฎระเบียบ

ข้อบังคับท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรทีชั่ดเจนท่ีใช้ในการเป็นข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนส่วนใหญจ่ะใช้ความ
ไว้เนื้อเชื่อใจกันของสมาชิกด้วยกนัเอง มีการกระจายความรับผดิชอบตามความถนดัของแต่ละบุคคล การด าเนิน
กิจกรรมของทางกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยมีการรายงานผลการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน  
   5. การบริหารงานบุคคล 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิรามได้ มีแนวทางในการดูแลสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลพรหมพิรามดังนี้ ด้านจติใจกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิรามไดส้ร้างขวัญและก าลังใจให้กับสมาชิก
โดยการน าหลักศาสนาที่ท าใหส้มาชิกเข้าใจง่ายๆ มาแสดงธรรมใหส้มาชิกฟังพร้อมท้ังโน้มน้าวให้สมาชิกน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เช่น หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1) ทาน คือ การให้ การเสียสละ 2) ปิยวาจา คือ 
การพูดจาด้วยถ้อยค าไม่พูดหยาบคาย 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 4) สมานัตตา
คือเป็นผู้มมีีความประพฤติเสมอตน้เสมอปลายซึ่งหลักธรรมดังกล่าวท าให้สมาชิกเป็นคนท่ีมีจติใจที่เข้มแข็งไม่เป็น
จิตโลเล และหลักอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 1) ฉันทะคือ มีความพอใจกับงานท่ีท าอยู่ 2) วิริยะคือ มีความขยัน
หมั่นเพียงกับงานท่ีท าอยู่ 3) จิตตะคือ มีความเอาใจใส่รับผิดชอบตอ่งาน 4) วิมังสาคือ มีความเข้าใจกับงานท่ีท า 
เพื่อเป็นการขัดเกลาจติใจสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิรามให้มีความละเอียดอ่อนและสามารถ
เผชิญกับปญัหาต่างๆ ได้อย่างเขม้แข็ง ด้านสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหม
พิรามในยามเจ็บป่วย คือ ถ้าป่วยได้คืนละ 50 บาท ถ้าเสยีชีวิตไดค้่าท าศพ 3,000 บาทต่อคนอย่างเท่าเทียมกัน
ทุกคน ด้านการส่งเสรมิทักษะอาชีพในกับสมาชิกไดม้ีการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ที่สนใจ คอื มีการ
ผลิตไม้กวาดดอกหญ้า การท าหมวกสานจากวัสดุธรรมชาติ  การสรา้งโรงเพาะเหด็เพื่อจ าหน่ายและน ามาแปรรูป 
เป็นต้น

การให้การช่วยเหลือ สิทธิประโยชน์ทีส่มาชกิได้รับ 
การป่วย กรณีนอนโรงพยาบาล คืนละ 50 บาท 
การตาย กรณีตายได้ค่าท าศพ ค่าท าศพ 3,000 บาทต่อคน 
การเกิด เด็กเกิดใหม่ได้รับเงินขวัญถุง คนละ500 บ าท  ( ส า ห รั บ แม่ ที่ ต้ อ งนอนพั ก ที่

โรงพยาบาลก็จะได้เงินพิเศษต่างหาก 100 บาท) 
**หมายเหตุกรณีพิเศษ เช่น หากสมาชิกมีความประสงค์จะบริจาคโลหิต ก็ไม่ต้องจ่ายค่าเงินออมวันละบาท 



ตารางที่  3 สรุปผลการด าเนินการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
 

การบริหารจัดการกอง 
ทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลพรหมพิราม 

มีการ
ด าเนิน
การ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

ปัจจัยเกื้อหนุนการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลพรหมพิราม 

ปัจจัยฉุดร้ังการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลพรหมพิราม 

การวางแผน 
 

 
√ 

 ผู้น ากองทุนสวัสดิชุมชนพรหมพิรามการมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล 

ไม่มีแผนการด าเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เจน มี
เพียงแต่การด าเนินงานตามอุดมการณ์ของผู้น ากองทุน
สวัสดิการชุมชน 

การจัดองค์การ               
 
 

√ 

 ก าหนดบทบาทและหน้าของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
โดยมีการจัดโครงสร้างตามการจัดองค์การการบริหาร
กองทุนสวัสดิการชุมชนและนอกจากนี้ได้มีสมาชิกผู้ที่มีจิต
อาสามาเป็นอาสาสมัครช่วยงานของกองทุนสวัสดิการ 

ไม่มีการตรวจสอบการด าเนินจากหน่วยงานภาครัฐ 

การสั่งการ(การให้
ค าแนะน าหรือดูแล) 

              
√ 

 จัดรูปแบบการจัดสวัสดิการที่จะพิจารณาเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมของสมาชิกแต่ละประเภทอย่างเป็นธรรมทุกคน 

ไม่มีตารางส่งเงินสัจจออมทรัพย์ที่ชัดเจน 

การควบคุม               
√ 

 ใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันของสมาชิกด้วยกันเอง  การด าเนิน
กิจกรรมของทางกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นหนึ่งในกล
ยุทธ์ของการน าหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้กับการ
ด าเนินของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม 

การไว้เนื้อเชื่อใจกันท าให้ขาดข้อบังคับท่ีจะมาบังกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

การบริหารงานบุคคล               
 

√ 
 

 น าหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้กับการด าเนินชีวิต
ประจ าของสมาชิกเพื่อเป็นการบ ารุงขวัญและก าลังใจ
ให้กับสมาชิกท าให้สมาชิกมีขวัญและก าลังใจท่ีเข้มแข็ง 

การน าหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้กับการ
ด าเนินชีวิตท าให้เป็นช่องว่างให้สมาชิกบางคนท าผิด
ข้อบังคับได้ง่าย 



ตอนที ่2 จุดเด่น จุดออ่น โอกาสและอุปสรรคการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม 
   จุดเด่น 

1. ผู้น ากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพริามมีวสิัยทัศน์ท่ีกว้างไกลและเล็งเห็นความส าคัญของ 
การพัฒนาผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมจึงเน้นให้การช่วยโดยการฝึกทักษะอาชีพเพื่อส่งเสรมิรายได้และการสร้างภาคี
เครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ เชน่ โรงพยาบาลพรหมพิราม  สาธารณะสุขอ าเภอพรหมพิราม  ในการสรา้ง
โอกาสกับผู้ทีด่้อยโอกาสทางสังคม 

2. สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชมุชนเกิดการพัฒนาคภุาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้นสมาชิกสามารถ
พึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข 

3. โครงสร้างการบริหารโดยการกระจายอ านาจความรับผดิชอบโดยแบ่งการท างานตามความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการแต่ละคน เช่น ฝ่ายผลิตอาหาร ฝา่ยอ านวยความสะดวก ฝ่ายจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ฝ่ายการเงิน เป็นต้น  

4. มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกบัสมาชิกได้อย่างท่ัวถึง เช่น เสียงตามสายของชุมชน วิทยุชุมชน  
เป็นต้น 

5. มีการน าหลักธรรมะทางพระพทุธศาสนามาควบคู่กับการดูแลสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลพรหมพิราม 

6. เน้นการท างานเป็นหมู่คณะ ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ในการจ าหน่ายผลติภณัฑ์แปรรูปทางอาหาร
แต่ละครั้งจะมสีมาชิกที่ว่างจากงานประจ าจะมาชวนกันติดตามไปกบัรถหน่วยเคลื่อนที่ในการจ าหน่ายผลติภณัฑ์
แปรรูทางอาหารของทางกองทุนสวัสดิการเป็นประจ า 
   จุดอ่อน 

1. นโยบายในการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนขาดแบบแผนปฏิบตัิที่ท่ีชัดเจน ท าให้เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงประธานกองทุนสวสัดิการชุมชนนโยบายกองทุนสวัสดกิารชุมชนจึงเปลี่ยนแปลงตามเปลีย่นแปลง
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน 

2. ขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกองทุนสวัสดิการชุมชนในด้านการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการ
ด าเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนเนื่องจากสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพริามมีจ านวน
สมาชิกมาก 

3. กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิรามมีรายได้ที่จ ากัด เนื่องจากนี้เงินอุดหนุนจากภาครัฐที่มี
จ านวนน้อยไม่เพยีงพอต่อการด าเนินจึงท าให้กองทุนต้องหารายได้โดยการแปรรูปผลติทางอาหารจ าหน่ายเพื่อ
เก็บไว้เป็นงบประมาณในการด าเนนิงานต่อไป  

4. ในทางปฏิบัติยังได้มีการรวมอ านาจไว้ท่ีประธานกองทุนสวสัดิการชุมชนเพียงผู้เดียวท าให้การตัดสิน
ในการด าเนินการต่างๆ ขาดการมสี่วนร่วมของสมาชิก 

5. เกิดการขัดแย้งกันระหว่างคณะกรรมการด้วยกันเองเนื่องจากการขัดผลประโยชน์ของกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

6. มีการรวมอ านาจการสั่งการไว้ท่ีประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  7. ขาดการจัดท าระบบการจัดเกบ็เอกสารที่เป็นระบบท าใหย้ากต่อการสืบค้นหาข้อมูลที่จ าเป็น 
  8. คณะกรรมการของกองทุนสวสัดิการชุมชนสวัสดิการต าบลพรหมพิรามมจี านวนน้อยแลขาดทักษะ
ความรู้ความสามารถในเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน 



  9. ขาดการจัดการในเรื่องของการจัดระบบการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของทางกองทุนสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการต าบลพรหมพิราม 
 10. ข้อระเบียบข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพริามยังไม่มีข้อระเบียบ ข้อบังคับไว้
เป็นลายลักอักษรที่ชัดเจน มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม 
  11. ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวนโยบายการจัดสวัสดิการชุมชนทีถู่กต้อง 

12. ขาดแคลนบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจดัสวสัดิการชุมชน เนื่องจากบุคลากร   
ไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องการบริหารงานบุคคลท าใหไ้มส่ามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13. คณะกรรมการทุนสวัสดิการชุมชนมีจ านวนน้อยและการท างานยังเป็นการท างานแบบอาสาสมัคร
ไม่มีการจ่ายคา่ยตอบแทนท าให้คณะกรรมการท างานไมไ่ดเ้ต็มที่จึงไม่มีสิ่งจูงใจในการท างาน 
   โอกาส 

1. เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนในต าบลพรหมพิรามโดยท าให้เกิดการจา้งงานภายในชุมชน
ต าบลพรหมพิราม 

2. เป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ืนๆ เพื่อท่ีไดศ้ึกษาถึงระบบการด าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนและการสร้างเชื่อมโยงภาคเีครือข่ายในการท ากองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างหยั่งยื่น 

3. เป็นชุมชนตัวอย่างในด้านการจดัสวัสดิการชุมชนของอ าเภอพรหมพิราม 
4. ประชาชนท่ีเข้ามามาเป็นสมาชกิได้โดยไม่มีข้อจ ากัดใดๆ ท าให้มสีมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงท า

ให้กองทุนมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว 
5. สร้างเครือข่ายและบรูนาการกบัหน่วยงานภาครัฐเช่น โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณะสุข ในการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนกับผู้ที่ด้อยโอกาสที่หลากหลายกลุ่ม เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ให้ได้รับการส่ง
อาชีพและสามารถพ่ึงตนเองได ้

6. เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนต้นแบบในด้านการจดัสวสัดิการชุมชนในเรื่องการจัดสวัสดิการให้
ผู้สูงอายุและการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม 
  7. เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   อุปสรรค 

1. ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้จากจากภายนอกองค์การท าใหไ้ม่มีการพัฒนาในในการด าเนินกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 

2. ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องการให้ความรู้ในการอบรมฝึกทักษะ
อาชีพ จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ของทางกองทุนสวัสดิการชุมชนไม่มีความหลากหลาย 

3. หลักการบรหิารตามการจัดองคก์ารสากลเป็นหลักการที่ซับซ้อนท าให้การน ามาประยุกต์ใช้กับ
กองทุนสวัสดิการเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากขาดความรู้และความสามารถ  
 4. นโยบายภาครัฐไม่ได้มีการระบถุึงหลักเกณฑ์การให้การควบคุมดแูลในเรื่องสวสัดิการท าให้ยากแก่
การด าเนินการดูแลกาจัดสวัสดิการ 
 
 
 
 



ตอนที่ 3 การจัดท ากลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพิราม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์  
   การเสริมสร้างศักยภาพกองทุนสวสัดิการชุมชนและเครือข่ายภาคีพฒันา 

การพัฒนาองค์ความรูสู้่นโยบาย 
ตารางที่ 4 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนและเครือข่ายภาคีพัฒนา 
              วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : กองทุนสวัสดิการชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการตัวเองและ      
              สร้างเครือข่ายภาคีเพือ่การพัฒนา  
 

ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1. จ านวนโครงการความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย 
3. องค์ความรู้ที่บุคคลการไดร้ับและ
สามารถน าปฏิบตัิให้เกิดผลต่อ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
4. การจัดท าระบบการก ากับดูแล
และตรวจสอบด้วยตนเอง 
 

1. แสวงหาความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนในด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชน 
3. สนับสนุนการพัฒนาขดีความสามารถของสมาชิกในกองทุนสวัสดกิาร
ชุมชน เช่น การศึกษาดูงาน การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ  การอบรมเกี่ยวกับระบัญชีเงินกองทุนส่งเสริมการจดั
สวัสดิการชุมชน 
4. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
สามารถตรวจสอบได ้
5. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นภาคในพ้ืนท่ีในเรื่อง
การบรรจุงานด้านสวัสดิการชุมชนไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ตารางที่ 5 แสดงประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ความรูสู้่ระดับนโยบาย วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ : กองทุน 
              สวัสดิการชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มอียู่ภายในพ้ืนท่ีและภายนอกเขตพืน้ท่ีอย่างมี 
              ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1. ผลสมัฤทธ์ิขององค์ความรู้ทั้ง
ในระดับชุมชนและระดับความ
ร่วมมือ 
2. จ านวนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 

1. เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาในการจัดการความรู้ชุมชนแบบมีสว่นร่วม
เชิงปฏิบัติการ 
2. ขยายเครือข่ายความรู้ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลีย่นความรู้ระหว่างกองทุนสวัสดิการชุมชนด้วยกัน 
3. เสริมทักษะให้กองทุนสวสัดิการชุมชนให้สามารถจดัการองค์ความรู้ให้
รูปธรรมและสามารถพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนประสบ
ความส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจดัการเชิงกลยุทธ์กองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา ต าบลพรหม

พิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก”เป็นกองทุนสวสัดิการชุมชนท่ีเกิดการรวมตัวของประชาชนในท่ีพื้นที่ 
โดยมีจดุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งและกันสอดคล้องกับแนวคิดของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2552, 
หน้า 4) ว่าเป็นกองทุนสวัสดิการทีทุ่กคนให้ความส าคญักับการมีส่วนร่วมของสมาชิก มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว 
เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถด าเนินงานได้อยา่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ การบริหาร
จัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนประกอบด้วยหลักการบรหิาร 5 ประเด็นได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ    
การสั่งการ การควบคุม และการบริหารงานบุคคล 

1. ด้านการวางแผน ให้ความส าคญักับปัญหาที่เกดิขึ้นของชุมชนและให้ความส าคัญของภูมิปญัญาเปน็
หลัก จึงไดม้ียึดเป็นหลักปฏิบัตติามความเคยชินโดยไม่มีการวางแผนการด าเนินงานท่ีเป็นลายลักษณอ์ักษรที่
ชัดเจน แต่ได้มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามอดุมการณ์ของผู้น ากองทุนสวัสดิการชุมชนและการมสี่วนร่วมของ
กรรมการและสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหม
พิรามเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดอืนร้อนของประชาชน โดยมีการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชน 1) เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือเสียชีวิต               
2) สร้างทักษะอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพื่อเป็นการสง่เสริมใหส้มาชิกมรีายได้เสรมิกับผูท้ี่สนใจ   
3) เป็นการให้ประชาชนท้ังชุมชนได้เข้าถึงสิทธิบริการของกองทุนสวัสดิการทั้งชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดของ          
พัชสิริ  ชมภูค า (2552, หน้า 5-6) ว่าการวางแผนเป็นการการก าหนดเป้าหมายที่องค์กรต้องการที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมาย 

2. การจัดองค์การ ได้มีการจัดองคก์ารตามโครงสร้างหลักการบริหารเพื่อได้มีการแบ่งงานกันรับผดิชอบ
ตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลและเพื่อลดการท างานกันซ้ าซ้อนกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ   
(พรรณทิพย์  เพชรมาก และคนอ่ืนๆ, 2547) ที่ระบุถึงการการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน  ต้องมี
คณะกรรมการขึ้นมาบริหารกองทนุ ที่มีองค์กรประกอบจากตัวแทนที่หลากหลาย และมีการจัดโครงสร้างฝ่าย 
ต่างๆ รับผดิชอบ ท่ีชัดเจน เช่น มปีระธาน เหรัญญิกนอกจากน้ียังไดม้ีการยังได้จัดใหส้มาชิกแต่บุคคลท างานตาม
ความถนัดของแต่ละบุคคลสอดคลอ้งกับแนวคิดของ วินัย ไชยทอง (2547, หน้า 18) ที่ว่าการจัดคนเขา้ท างาน 
(Staffing) เต้องลือกบุคคลใหเ้หมาะสมกับต าแหน่งท่ีก าหนดไว ้

3. การสั่งการ ได้มีการการให้ค าแนะน าหรือดูแลสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลพรหมพริาม
ได้มโีดยการมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลสมาชิกของกองทุนไว้ดังน้ี การเกิด การป่วย การตาย สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2552, หน้า 11) และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ ์
(2533, หน้า 12-13) ว่าการสั่งการเป็นการการสร้างความพอใจให้กับสมาชิกในองค์กร 

4. การควบคุม ได้มีการติดตามงานพร้อมทั้งได้มีการแก้ปัญหาที่เกิดได้อย่างทันต่อสถานการณ์
สอดคล้องกับแนวคิดกบัธงชัย สันติวงษ์ (2533, หน้า 12-13) ที่ว่าการติดตามปฏิบัติงานพร้อมทั้งการแก้ไข
ข้อบกพร่องและหาทางแก้ไขในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อให้งานเข้าสูส่ภาวะปกติแต่อย่างไรกด็ีก็ไม่มีการการออก
กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนท่ีใช้ในการเป็นข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนส่วนใหญ่
จะใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันของสมาชิกด้วยกันเอง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการชุมชน
สอดคล้องกับแนวคิดของ มนสั บุญวงศ ์และคนอ่ืนๆ (2538, หน้า 6 ) การก ากับดูแลในการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 



5. การบริหารงานบุคคล มีการสรา้งกลยุทธ์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับสมาชิกของกองทุน
สวัสดิการชุมชนโดยการน าหลักศาสนาเพื่อท าให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดความศรัทธาในหลกัค าสอน
ของพุทธศาสนาพร้อมท้ังเป็นกุศโลบายอย่างหนึง่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาหยั่งยืนต่อไปสอดคลอ้งกับ     
อรอนงค์ มหามิตร (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจดัสวัสดิการชุมชนด้วยหลักสังคหวัตถ ุ4 ของ
ชุมชนหนองลูกช้าง ต าบลบ้านขามอ าเภอจัตรุัส จังหวดัชัยภูมิและ 
 

ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
        1. กองทุนสวัสดิการชุมชนพรหมพิรามควรมีการจัดระบบฐานข้อมูลสมาชิก และรายรับ -รายจา่ยเพื่อ
ธรรมธิบาลและสามารถตรวจสอบได้ตลอดจนการวางแผนงานและตดัสินใจเพื่อพัฒนากองทุนสวัสดิการ 
        2. ผู้น ากองทุนสวัสดิการชมุชนควนมีการก าแผนการปฏิบัติงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนไว้อย่างชัดเจน 
         3. ควรมีการก าหนดกฎเกณฑ์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้
บังคับใช้อยา่งเคร่งครัดกับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
        1. ศึกษาการบริหารจดัการสวัสดิการชุมชนในประเด็นต่าง เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนกับการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        2. ศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนกับการจัดการตามแบบสมัยใหม่ เช่น ผู้น ากองทุนสวัสดิการชุมชนกับ 
การบริหารจัดการกับความเสีย่ง เป็นต้น 
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