
การถอดบทเรียน 

กรณีศึกษาการจัดการกองทุนสวัสดกิารชุมชนเทศบาลต าบลบางเลน 
 

“บอกให้เขารู้ ท าให้เขาเห็น ขจัดปัญหา สร้างศรัทธาให้เกิด” คือปรัชญาการท างานที่น ามาซึ่ง

ความส าเร็จของการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางเลน จนได้รับเลือกให้เป็นกองทุนต้นแบบ

ในการน าเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนครปฐม  เพ่ือให้เป็นไปตาม

วิสัยทัศน์ของกองทุนว่า “เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน ด้วยพลังของชุมชน” 

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางเลน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 โดยมีจุดก าเนิด

เป็นการต่อยอดมาจากกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลบางเลน โดยเมื่อปี 2552 ได้มีการจัด

ประชุมและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนแก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และที่ประชุม

เห็นชอบที่จะมีการจัดตั้งเป็น “กองทุนสวัสดิการชุมชน” จึงได้เปิดรับสมัครในวันนั้น โดยเริ่มต้นที่ตัวกรรมการ

ชมรมผู้สูงอายุ นายสมควร รวยเรืองรุ่ง (หมายเลขโทรศัพท์ 085-2630946) อดีตข้าราชการครูผู้ทุ่มเทเสียสละ

เวลามาท างานจิตอาสาเข้ามารับต าแหน่งเลขานุการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางเลน และมีการ

เลือกกรรมการขึ้นมาบริหาร โดยได้เชิญนายจักริน สาลีผล (หมายเลขโทรศัพท์ 086-0835433) ซึ่งปัจจุบัน

ด ารงต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบางเลน และเป็นเจ้าของธุรกิจร้านทองในพ้ืนที่เทศบาลต าบล

บางเลนเข้ามาเป็นประธานกรรมการกองทุน มีจ านวนสมาชิกแรกตั้ง 33 คน เก็บค่าสมาชิกรายปี 360 บาท 

อย่างไรก็ตามเม่ือมีการจัดตั้งกองทุนและมีกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้มีความพยายามหาสมาชิก

เพ่ิมเติม ปัญหาที่พบในระยะแรกคือชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือ เพราะในช่วงนั้นเกิดความล้มเหลวในการ

ด าเนินโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์จึงท าให้ชาวบ้านไม่เชื่อม่ันกลัวเงินสูญเปล่า  

จากปัญหาดังกล่าวทางกรรมการก็ไม่หยุดยั้งความพยายามที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจและความ

เชื่อมั่นให้ชาวบ้าน ยึดหลักการส าคัญว่า “บอกให้เขารู้ ท าให้เขาเห็น” จนในปีถัดมาทางกองทุนฯ ได้รับ

ใบส าคัญแสดงการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ในเดือนมิถุนายน 2553 จึงได้ใช้ใบรับรองนี้เป็นใบเบิกทางขยายฐานสมาชิกให้มีจ านวนมากขึ้น เมื่อมีโอกาสลง

พ้ืนที่จะไปท าอะไร กรรมการก็ติดส าเนาใบรับรองไปด้วยเอาให้ชาวบ้านดู เพ่ือยืนยันว่าไม่ใช่กองทุนเถื่อนให้

เขาม่ันใจ 

จากวันนั้นถึงวันนี้กองทุนมีสมาชิกมากกว่า 1,400 คน สมาชิกกระจายมาจาก 15 ชุมชนจากทั้งหมด 

15 ชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางเลน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้าร่วมครบทุกชุมชน สมาชิกครอบคลุมกลุ่ม



บุคคลทั่วไปมากที่สุด ร้อยละ 38 รองลงมาคือกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 37 ถัดมาคือกลุ่มเด็ก/เยาวชน ร้อยละ 24 

และกลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส แสดงดังแผนภาพด้านล่าง 

 

 
ภาพที่ 1.1 แผนภาพสัดส่วนสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางเลนจ าแนกตามลักษณะของ

สมาชิกปัจจุบัน 

 

ปัจจุบันกองทุนมีเงินหมุนเวียนกว่า 3 ล้านบาท ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการเป็นลักษณะสวัสดิการ

สามขา คือ 1) เงินสมทบสวัสดิการจากสมาชิก 2) งบสมทบจากเทศบาลต าบลบางเลน 3) งบสมทบจากรัฐบาล 

ผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และมีรายได้อ่ืน ๆ จากดอกเบี้ยเงินฝาก เงินบริจาค และเงินได้อ่ืน ๆ 

จากการท ากิจกรรมของกองทุน เช่น การขายเสื้อผ้ามือสอง 

ค าขวัญของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางเลนคือ “สร้างสายใยแห่งความรัก สานสายใย

แห่งความผูกพัน เอ้ืออาทรต่อกันตลอดชีวิต” คาดหวังในการให้คนรากหญ้ามีสวัสดิการดูแลตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ 

ตาย บางกองทุนไม่รับผู้สูงอายุเป็นสมาชิก ด้วยเหตุผลว่าใกล้ตาย เรื่องอะไรจะเอาผีมาฝากไว้กับกองทุน แต่

ที่นี่คิดว่าความคิดนี้ไม่ใช่ ไม่ควรกีดกัน จึงมีวิธีแก้โดยตั้งเงื่อนไขว่า หากใครมีอายุ 60 ปี จะสมัครเข้ากองทุน 

ต้องหาลูกหลานที่อายุไม่มากมาเข้าด้วย ไม่น้อยกว่า 1 คน ถ้าอายุ 70-80 ปี ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน แต่หากหา

ไม่ได้จริง ๆ ก็ยังเปิดโอกาสให้เข้าเป็นสมาชิกได ้

การจัดสวัสดิการ เริ่มแรกมีการช่วยค่าท าศพ และการช่วยค่ารักษากรณีนอนโรงพยาบาล การรับขวัญ

เด็ก และกรณีอ่ืน ๆ แต่เมื่อกองทุนเติบโตขึ้นเพ่ือจูงใจคนวัยท างานให้สมัครสมาชิกมากขึ้นก็ได้เพ่ิมสวัสดิการให้
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ครอบคลุมผลประโยชน์ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ เพ่ิมสวัสดิการทุนการศึกษา รวมทั้งจัดสวัสดิการแบบขั้นบันได 

ผลตอบแทนแบ่งตามอายุสมาชิก เพ่ือให้ชาวบ้านเต็มใจที่จะเป็นสมาชิกนาน ๆ ตั้งแต่อายุไม่มาก 

 

ปัจจุบัน กองทุนฯ มีการจัดสวัสดิการให้ 9 ด้าน คือ  

1. สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกิด/คลอดบุตร โดยพ่อหรือแม่ของเด็กต้องเป็นสมาชิกและส่งเงิน

สมทบครบ 6 เดือน ได้ค่ารับขวัญเด็ก 1,000 บาท มีได้ไม่เกิน 2 คน และแม่ได้ค่าชดเชยจากการ

นอนโรงพยาบาลคลอด 300 บาท/คน/ครั้ง 

2. สวัสดิการกรณีเจ็บป่วย/รักษาพยาบาล นอนโรงพยาบาล ชดเชยคืนละ 200 บาท ไม่เกิน 5 วัน

ต่อปี เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป ชดเชยคืนละ 250 บาท 

3. สวัสดิการผู้สูงอายุ  

4. สวัสดิการกรณีเสียชีวิต ได้รับพวงหรีดจากกองทุน และมอบเงินช่วยค่าท าศพให้ทายาทตามอายุ

การเป็นสมาชิก เริ่มต้นที่การส่งเงินครบ 6 เดือน แล้วเสียชีวิตจะได้รับเงิน 1,500 บาท เมื่ออายุ

สมาชิกเพ่ิมขึ้นทุก 6 เดือน เงินที่ได้รับจะเพ่ิมขึ้นทุกช่วง 500 บาทเป็นขั้นบันได สูงสุดเมื่อส่งเงิน

ครบ 10 ปี แล้วเสียชีวิตจะได้รับเงิน 12,000 บาท 

5. สวัสดิการผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ให้กรรมการใช้ดุลยพินิจว่าสมควรช่วยเหลือดูแล ถ้าควรช่วยก็จะ

รับเป็นสมาชิกกองทุนโดยไม่ต้องส่งเงินสมทบ และจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้อย่างน้อย

ปีละ 2 ครั้ง 

6. สวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากไร้ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสวัสดิการผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส มีการ

เพ่ิมสวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การช่วยซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ 

7. สวัสดิการเพ่ือการศึกษา จัดทุนการศึกษาระดับอนุบาล 500 บาท ระดับประถม 700 บาท ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 1,200 บาท 

ระดับอุดมศึกษา 1,500 บาท 

8. สวัสดิการเพ่ือพัฒนาอาชีพ จัดการฝึกอบรมอาชีพ 

9. สวัสดิการด้านการจัดการภัยพิบัติ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 

 

นอกจากนี้ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางเลนยังได้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

โดยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ใช่สมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของชาติและศาสนา กีฬาผู้สูงอายุ 

กิจกรรมวันเด็ก การเก็บสวะในคูคลอง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน 



แนวคิดส าคัญในการท างาน 

แนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางเลน มีดังนี้ 1) บอกให้เขารู้ 2) ท าให้เขา

เห็น 3) ขจัดปัญหา และ 4) สร้างศรัทธาให้เกิด แสดงดังแผนภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.2 แผนภาพแนวคิดการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางเลน 

 

หนึ่ง : บอกให้เขารู้ จะใช้ทุกวิธีที่ท าได้เพ่ือท าให้ประชาชนมีความรู้เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น 

ท าแผ่นพับแจก ออกเสียงตามสายของเทศบาล ลงพ้ืนที่พบปะประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลทุก

โอกาสที่มี 

สอง : ท าให้เขาเห็น ข้อนี้ส าคัญที่สุด ถือเป็นหัวใจ เช่น การรับขวัญเด็กแรกเกิด การชดเชยการ

เจ็บป่วยจากการนอนโรงพยาบาล หากมีใบรับรองแพทย์ก็จะน าเงินไปมอบให้ หากตายก็จะไปร่วมงานศพ 

มอบเงินสวัสดิการต่อหน้าคนที่มาร่วมงาน ก่อนมอบก็ขอเวลาบอกให้เขารู้ที่มาทีไ่ปของเงิน เช่น บอกเขาว่าเป็น

สมาชิกเมื่อไร รวมเวลากี่ปี ส่งเงินเข้ากองทุนเท่าไร วันนี้กองทุนมามอบเป็นเงินเท่าไร แล้วเปรียบเทียบให้เขา

เห็นว่ามีผลจ่ายคืนเป็นกี่เท่าของเงินที่ส่งเข้ากองทุน ซึ่งทุกกรณีจะมียอดหลายเท่า 

นอกจากจะท าให้เขาเห็นเกิด เจ็บ ตายแล้ว ก็ยังท ากับกรณีอ่ืน ๆ อีก เช่น ช่วยเหลือผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ก็ใช้วิธีท าให้เขาเห็น คือ ชวนกรรมการกองทุนไปกันหลาย ๆ คน อย่างเวลา

รับขวัญเด็กไปกันเป็นขบวน คนบ้านใกล้เรือนเคียงเห็นออกมาดู ก็ชวนไปด้วยกัน ทีนี้ก็จะมีคนพูดปากต่อปาก

ขยายวงออกไป  

1) บอกให้เขารู ้

2) ท าให้เขาเห็น 

3) ขจัดปัญหา 

4) สร้างศรัทธาให้เกิด 



สาม : ขจัดปัญหา มีปัญหาอะไร ประธานและกรรมการต้องรีบลงไปแก้อย่างทันที 

สี่ : สร้างศรัทธาให้เกิด ซึ่งเรื่อง “ศรัทธา” เป็นผลจากการท าตั้งแต่ข้อแรก เมื่อท าให้เขาเห็น เขาก็จะ

เกิดความรู้สึกว่าเราท าได้จริงและได้หลายเท่าด้วย ความศรัทธาก็จะเกิดขึ้นตามมา สิ้นปีเมื่อมีการประชุม

สมาชิกประจ าปี ก็มีการชี้แจงรายรับรายจ่าย อธิบายว่าใครได้รับสวัสดิการจากกองทุนไปบ้าง เป็นเงินเท่าไร 

 

การบริหารเงินกองทุนและบัญชีของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางเลน จะจัดสรรเงิน

ออกเป็น 5 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ร้อยละ 10 ของเงินทั้งหมด จัดเป็นเงินประกันความเสี่ยงหรือเป็นเงินคงคลังของกองทุน 

ส่วนที่ 2 ร้อยละ 30 ของเงินทั้งหมด เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  

ส่วนที่ 3 ร้อยละ 45 ของเงินทั้งหมด เป็นเงินส าหรับใช้จ่ายเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัด

สวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้สมาชิก การใช้จ่ายจริงจะอยู่ในส่วนนี้มากที่สุด เงินส่วนนี้หากไม่เพียงพอก็สามารถน า

เงินจากส่วนที่ 5 / ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 2 มาสมทบได้  

ส่วนที่ 4 ร้อยละ 5 ของเงินทั้งหมด จัดเป็นทุนการศึกษาให้กับสมาชิกท่ีเป็นนักเรียนนักศึกษา  

ส่วนที่ 5 ร้อยละ 10 ของเงินทั้งหมด จัดเป็นทุนส าหรับจัดการเก่ียวกับภัยพิบัติต่าง ๆ 

เมื่อสิ้นปีถ้ามีเงินเหลือ เงินที่ได้รับเข้ามาใหม่ จะน ามาจัดสรรใหม่เป็นสัดส่วนเช่นนี้ทุกปี 

 

การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลบางเลน  

ระบบก ากับติดตาม 

1 จดบันทึกและรับรองรายงานการประชุม ทุกเดือน 

2 มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบทุก 3 เดือน 
   

แผนการพัฒนา 

1. แผนพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 

2. แผนการจัดสวัสดิการ 

3. แผนการขยายฐานสมาชิก 

4. แผนการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 
 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค 

1. กรรมการขาดทักษะด้านการสื่อสาร กับประชาชน 



2. กรรมการประกอบอาชีพ ให้เวลาได้ไม่เต็มที่ 
 

การเสนอแนวทางแก้ไข 

1. มีการพัฒนาศักยภาพกรรมการและศึกษาดูงาน 

2. ตั้งเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับอ าเภอ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. กรรมการสับเปลี่ยนเวลากันมาท างาน 

4. จัดคนที่มีความรู้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาในบางโอกาส 

 

ผลการถอดบทเรียน 

การศึกษานี้ได้ศึกษาความเป็นมาของกองทุน แนวคิดกระบวนการในการจัดตั้งกองทุนและกรรมการ

ตลอดจนถึงการให้บริการ การบริหารจัดการกองทุนให้ส าเร็จ สรุปได้ดังนี้ 

การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนมีเป้าหมายในการดูแลคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย จุดเริ่มต้นของ

กองทุนเกิดจากการรวมกลุ่มด้วยความสมัครใจของกลุ่มผู้อาวุโสในชุมชน โดยการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งกรณีกองทุนสวัสดิการเทศบาลต าบล

บางเลน เทศบาลต าบลบางเลนให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งสถานที่ท าการของกองทุน วัสดุอุปกรณ์ และ

ก าลังคน ร่วมท างานให้กองทุนในระยะเริ่มต้น 
 

สิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จจากการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบางเลนนั้น มี 5 ประการ 

หนึ่ง : การมีแกนน าขับเคลื่อนที่มีจิตใจที่มุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับการท างาน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ

อุปสรรค 

สอง : การมีทีมงานที่เข้มแข็ง นั่นก็คือ กรรมการบริหารกองทุนที่ท างานเป็นทีม รักใคร่สามัคคีกันดี 

เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ใช้เหตุผลในการท างาน  

สาม : มีการประสานงานใกล้ชิดกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลให้ความส าคัญและ

สนับสนุนการท างานอย่างเต็มที ่

สี่ : มียุทธศิลป์ในการท างาน ซึ่งจะเห็นได้จากกิจกรรมที่กรรมการบริหารกองทุนได้ท าในหลายเรื่อง 

ทั้งการบอกให้เขารู้และท าให้เขาเห็น 

ห้า : มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียนรู้ทั้งจากวิทยากร และการดูงานจากกองทุน

สวัสดิการชุมชนแห่งอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการน ามาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง 



 
ภาพที่ 1.3 แผนภาพแสดงแนวทางบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบางเลน พ.ศ. 2558 

 


