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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้รูปแบบการวิจยั ที่ผสมผสานทัง้ การวิจยั เชิงปริมาณและเชิงคุ ณภาพ
โดยในส่วนของการวิจยั เชิงปริมาณมุ่งศึกษาการบริหารจัดการและศึกษาความยังยื
่ นของกองทุน
สวัสดิการชุมชนในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ จานวน 10 กองทุน ภายใต้กรอบแนวคิดทีก่ าหนดร่วมกัน
ระหว่างนักวิจยั และชุมชน ขอบเขตในการศึกษาครัง้ นี้ทาการคัดเลือกศึกษากองทุนชุมชนใน
พื้น ที่ ห มู่ บ้ า นดงสระแก้ ว ต าบลไผ่ ล้ อ ม อ.ลับ แล จ.อุ ต รดิต ถ์ โดยได้ ร ับ ทุ น สนั บ สนุ น รับ
พระราชทานเงินทุนเริม่ ต้นจานวน 8,000 บาทในปี พ.ศ. 2551 และมีเงินทุนเพิม่ ขึน้ ในปจั จุบนั
ปี พ.ศ. 2556 ประมาณ 100,000 บาท วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 วิธไี ด้แก่ ใช้
วิธกี ารสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม สอบถามสมาชิกกลุ่มเกีย่ วกับข้อมูลด้านการบริหารจัดการ
การเงินของกลุ่ม และใช้เทคนิค Focus group interview เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการบริหาร
ั หาและแนวทางการบริห ารจัด การร่ว มกัน โดยได้
จัด การเชิงกลุ่ ม รวมทัง้ วิเคราะห์ส ภาพป ญ
ก าหนดบุ ค คลส าคัญ ที่จ ะเข้ า ไปมีส่ ว นร่ว มในการพู ด คุ ย ได้ แ ก่ หัว หน้ า กลุ่ ม และสมาชิก
หน่วยงานของรัฐบาลทีใ่ ห้การสนับสนุนในด้านต่างๆ และตัวแทนผูน้ าต่างๆในชุมชน
ผลการวิจยั พบว่า หมู่บ้านดงสระแก้วมีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่แตกต่างจาก
พื้นที่อ่นื ๆในจังหวัดอุตรดิตถ์เนื่องจาก มีการบริหารงานภายใต้ “สถาบันการเงินชุมชนบ้านดง
สระแก้ว” ที่รวบรวมกองทุนต่างๆมาบริหารจัดการร่วมกันนอกจากนี้พ้นื ฐานสังคมของพื้นที่ม ี
ความเข็ม แข็ง ประชาชนมีค วามสามัค คีม ีส่ ว นร่ว มในการบริห ารจัด การจนเป็ น พื้น ที่ชุ ม ชน
ต้นแบบของจังหวัด ทาให้ผลของการวิเคราะห์ความยังยื
่ นของกองทุนสะท้อนให้เห็นว่ากองทุน
แม่ของแผ่ นดินมีค วามยังยื
่ น ในระยะสัน้ (5-10 ปี ) และเริม่ มีปญั หาเผชิญ กับ ความเสี่ยงทาง
การเงิน ในระยะยาว (15 ปี ) ทัง้ นี้ เ พื่อ เป็ น เตรีย มความพร้อ มให้ ก องทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิน มี
เสถียรภาพและมีความมันคงในระยะยาว
่
จึงเสนอแนะแนวทางดังต่อไปนี้
1. การปรับเปลีย่ นระเบียบบริหารจัดการการเงินเพื่อเพิม่ เงินสะสมของสมาชิกให้เพิ่มขึน้
เนื่องจากกองทุนแม่ของแผ่นดินพึง่ พาเงินทุนจากกิจกรรมทอดผ้าป่าและเงินบริจาคเป็ นหลัก ซึง่
กิจกรรมดังกล่าวมีความเสีย่ งไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณเงินทุนทีจ่ ะสามารถระดมทุนในแต่ละ
ปี นอกจากนี้กบั ผลการวิเคราะห์พบว่าการเสียชีวติ ของสมาชิกจะมีอตั ราสูงขึน้ ในปี ท้ายๆของ
การวิเคราะห์ ซึง่ หากกองทุนสามารถระดมเงินจากสมาชิกได้เพิม่ มากขึน้ จะทาให้สามารถปรับ
เพิม่ ผลประโยน์ทดแทนให้กบั สมาชิกเพิม่ มากขึน้
2. เสริม ทัก ษะความรู้ด้านบัญ ชีก ารเงิน ซึ่งเป็ น วิธ ีก ารเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห าร
จัดการกองทุนในระยะสัน้ ที่ช่วยให้กองทุนรูจ้ กั ใช้ข้อมู ล ทางบัญ ชีและการเงินมาประกอบการ
ตัดสินใจและขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นๆ ส่วนการเสริมทักษะและการเตรียมความพร้อม
และประเมินตนเองเพื่อการลงทุนของกองทุนจะเป็ นเครื่องมือที่สาคัญที่จะสร้างความยังยื
่ นใน
การระดมจากการประกอบธุรกิจต่อยอดเงินได้ในอนาคต
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สารบัญ
บทคัดย่อ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1 บทนา
- ความเป็ นมาของปญั หา
- วัตถุประสงค์ของการวิจยั
- ขอบเขตของการวิจยั
- ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากการวิจยั
- กรอบแนวคิดในการวิจยั
บทที่ 2 เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
- กองทุนทีภ่ าครัฐบาลดาเนินการ
- กองทุนทีช่ ุมชนหรือภาคเอกชนดาเนินการ
- ความแตกต่างระหว่างกองทุนทีร่ ฐั บาลดาเนินการกับกองทุนทีเ่ อกชน
ดาเนินการ
- งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนชุมชน
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
กองทุนชุมชน ได้ถูกก่อตัง้ ภายใต้ช่อื กลุ่มออมทรัพย์มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2517 ต่อมากลุ่ม
องค์กรด้านการเงินในท้องถิน่ ได้ก่อตัง้ ในหลายวัตถุประสงค์ ได้แก่ ออมทรัพย์ ผลิต กู้ยมื และ
สวัส ดิก ารต่ า งๆ ป จั จุ บ ัน ประเทศไทยมีอ งค์ก รการเงิน ของชาวบ้ า นทัง้ ในเมือ งและชนบท
ประมาณ 25,000 กลุ่ม (ประมาณ 70,000 ชุมชน) (สานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ, 2552) ผลการศึกษาเรื่องกองทุนชุมชนหลายงานที่สนับสนุ นแนวคิดการสร้างความ
เข้มแข็งทางการเงินและการสร้างเครือข่ายในการจัดการความรูเ้ ป็ นปจั จัยสาคัญที่ทาให้ชุมชน
เข้มแข็ง (ภีม ภคเมธาวี และคณะ, 2549) นอกจากนี้กองทุนในรูปแบบฌาปนกิจและกองทุน
สวัสดิการต่างๆ เช่น เครือข่ายสวัสดิการกลุ่มออมทรัพย์ยงั สามารถช่วยเหลือให้ประชาชนใน
ท้องที่ในด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลและในกรณีท่สี มาชิกเสียชีวติ (ชาตรี เจริญศิร,ิ 2543)
อย่างไรก็ตามมีงานวิจยั ทีเ่ สนอข้อจากัดและปญั หาด้านการจัดการกองทุนชุมชน เช่น ขาดการ
ติดตามและวัดผลได้กจิ กรรมทีใ่ ช้เงินจากกองทุนไปสนับสนุ น, ขาดทักษะการบริหารจัดการ และ
การนาเงินจากกองทุนไปใช้ผ ิดวัต ถุ ประสงค์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ว ิโรฒประสานมิต ร,
2005) และ (Kaboski and Townsend, 2009)
ความขัดแย้งของผลการศึกษาดังกล่าวเป็ นทีม่ าของการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนชุมชน เนื่องจากโดยส่วนมากงานวิจยั เน้น
การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การศึกษาเชิงปริมาณมี
ความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการวิเคราะห์การจัดการกองทุน การจัดการทางการเงินใน
ชุมชนต้องอาศัยการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการกองทุนแต่ละกลุ่มเพื่อเปรียบเทียบกับ
กองทุนต้นแบบ (Best Practice) และเมื่อ ได้ผ ลการศึกษาเชิงปริมาณดังกล่ าวแล้วจะได้ กลุ่ม
กองทุนชุมชนในระดับศักยภาพทีแ่ ตกต่างกันเพื่อนาไปหารูปแบบการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
และศึกษาปจั จัยทีท่ าให้กองทุนสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการต่อไป
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หลังจากสังคมไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ผู้นาชุมชนและประชาชนใน
ชนบทได้ร่ว มกัน ปรึก ษาหารือ เพื่อ ร่ว มกั น หาทุ นทางสังคมที่มอี ยู่มาช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล กัน ใน
ลักษณะของการจัดสวัสดิการจากฐานทุนด้านต่างๆ ที่มอี ยู่ของชุมชน เช่น สวัสดิการจากฐาน
กลุ่ ม ออมทรัพ ย์ องค์ ก รการเงิ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ความเชื่ อ ทางศาสนา การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ต่อมาในปี 2548 ขบวนองค์กรชุมชนทีท่ างานเกี่ยวกับองค์กรการเงิน
และสวัสดิการชุมชนได้ยกระดับกองทุนสวัสดิการโดยการริเ ริม่ จัดตัง้ กองทุนสวัสดิการระดับ
ตาบล โดยให้มกี ารสมทบงบประมาณจากสามฝ่าย (1 : 1 : 1) คือ ทุนจากการออมสมทบของ
สมาชิกในชุมชน ทัง้ ในรูปแบบออมทรัพย์เดิม หรือสัจจะลดรายจ่ายวันละบาท การสมทบจาก
รัฐบาลกลางและการสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่ปี 2553 ปจั จุบนั มีกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบล/เมืองทัวประเทศ
่
ณ เดือนธันวาคม 2556 มีการจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบล/เมืองไปแล้ว 5,721 กองทุน สมาชิกกองทุนรวมทัง้ หมด 4,001,113 ราย เงินกองทุน
รวม 5,977.23 ล้านบาท แยกเป็ นเงินจากสมาชิก 3,971.18 ล้านบาทหรือร้อยละ 66 เงินสมทบ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 230.54 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 (อปท.สมทบตามความสมัครใจ/
สถานะการคลังและส่วนหนึ่งสนับสนุ นด้านอื่นที่ไม่เป็ นเงินสมทบ) เงินสมทบจากรัฐบาลผ่าน
พอช. 1,029.74 ล้านบาท หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 493.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 นอกจากนัน้
เป็ นเงินจากแหล่ งอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน เงินบริจาค ฯลฯ 251.85 ล้านบาท หรือ ร้อ ยละ 6
สัด ส่ ว นสมาชิก องทุ น แยกเป็ น คนวัย ท างาน 2,263,608 ราย เด็ก 725,521 ราย ผู้ สู ง อายุ
1,007,583 ราย ผูด้ อ้ ยโอกาส 127,031 ราย (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2558)
จังหวัดอุตรดิตถ์ถอื ว่ามีกองทุนชุมชนทีม่ ลี กั ษณะทีห่ ลากหลายและทีส่ าคัญเป็นกองทุนที่
คนในชุ ม ชนก่ อ ตัง้ ขึ้น จากความต้อ งการของคนในชุ ม ชน กลุ่ ม อาชีพ และกลุ่ ม สวัส ดิก ารที่
หลากหลาย (ประมาณ 600 กลุ่มในปี 2554) เช่น กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มชาวนา กลุ่ม
ชาวสวน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทีเ่ ป็ นเครือข่ายช่วยเหลือกันในท้องถิน่ ต่างให้ความสาคัญและ
ร่วมกันบริหารจัดการกองทุนให้เข้มแข็งเพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนสนับสนุ นกลุ่มเครือข่ายอื่นๆและ
ให้บริการด้านสวัสดิการแก่คนในชุมชนอย่างทัวถึ
่ ง จังหวัดอุตรดิตถ์ถอื ว่ามีกองทุนชุมชนที่ม ี
ลักษณะทีห่ ลากหลายและทีส่ าคัญเป็ นกองทุนทีค่ นในชุมชนก่อตัง้ ขึน้ จากความต้องการของคน
ในชุมชน กลุ่มอาชีพและกลุ่มสวัสดิการทีห่ ลากหลาย (ประมาณ 600 กลุ่มในปี 2554) เช่น กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่ มออมทรัพ ย์ กลุ่ มชาวนา กลุ่ มชาวสวน และกลุ่ มวิส าหกิจชุมชนที่เ ป็ นเครือข่าย
ช่วยเหลือกันในท้องถิน่ ต่างให้ความสาคัญและร่วมกันบริหารจัดการกองทุนให้เข้มแข็งเพื่อเป็ น
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แหล่งเงินทุนสนับสนุ นกลุ่มเครือข่ายอื่นๆและให้บริการด้านสวัสดิการแก่คนในชุมชน อย่างไรก็
ตามกองทุนสวัสดิการชุมชนที่อยู่ในฐานข้อ มูลของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดังตารางที่ 1.1
และได้ถูกนามาพิจารณาเกณฑ์หรือปจั จัยที่ใช้ในการเลือกกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ จ.
อุตรดิตถ์
ตารางที่ 1.1 เกณฑ์หรือปจั จัยทีใ่ ช้ในการเลือกกองทุนสวัสดิการชุมชนพืน้ ทีจ่ .อุตรดิตถ์
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

เหตุผลใน
การจัดตัง้

ตาบลท่ามะเฟือง อปท. ริเริม่

ตาบลวังดิน

ผูน้ าใน
ชุมชนริเริม่

ตาบลไผ่ลอ้ ม

ผูน้ าใน
ชุมชนริเริม่

ตาบลท่าเสา

ผูน้ าใน
ชุมชนริเริม่

การเชือ่ มโยง หลักเกณฑ์ รูปแบบและกลไกในการบริหาร
กับกิจกรรม ในรับเป็ น
จัดการ1
อืน่ ๆ
สมาชิก
กลุ่มออม
มี
กลไกการจัดทาบริการ
ทรัพย์
สาธารณะและสวัสดิการสังคม
บนฐานของระบบราชการ
(Bureaucratic base
mechanism)
กลุ่มออม
มี
กลไกการจัดทาบริการ
ทรัพย์
สาธารณะและสวัสดิการสังคม
บนฐานของความเป็ นพลเมือง
(Civil engagement
mechanism)
กลุ่มออม
มี
กลไกการจัดทาบริการ
ทรัพย์
สาธารณะและสวัสดิการสังคม
บนฐานของความเป็ นพลเมือง
(Civil engagement
mechanism)
กลุ่มออม
มี
กลไกการจัดทาบริการ
ทรัพย์
สาธารณะและสวัสดิการสังคม
บนฐานของความเป็ นพลเมือง
(Civil engagement
mechanism)

ประยุกต์มาจากแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ (New Public Service) ของ
Robert B. Denhardt & Janet Vinzant Denhardt (2000, 549 – 559) และแนวคิดการมีสว่ นร่วมของพลเมือง
ของ Robert B. Denhardt & Janet Vinzant Denhardt (2007: 46 - 49)
1

4

5

ตารางที่ 1 เกณฑ์หรือปจั จัยทีใ่ ช้ในการเลือกกองทุนสวัสดิการชุมชนพืน้ ทีจ่ .อุตรดิตถ์ (ต่อ)
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

เหตุผลในการ
จัดตัง้

การเชือ่ มโยง
กับกิจกรรม
อืน่ ๆ

หลักเกณฑ์
ในรับเป็ น
สมาชิก

ตาบลนานกกก

ขยายผลจาก
กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มออมทรัพย์
เดิม

มี

ตาบลบ้านดารา

อปท. ริเริม่

กลุ่มออมทรัพย์

มี

ตาบลวังกะพี้

กรรมการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์

มี

ตาบลท่าอิฐ

ผูน้ าในชุมชน
ริเริม่

กลุ่มออมทรัพย์

มี

ตาบลบ้านใน
เมือง

ผูน้ าในชุมชน
ริเริม่

กลุ่มออมทรัพย์

มี

รูปแบบและกลไกในการ
บริหารจัดการ
กลไกการจัดทาบริการ
สาธารณะและสวัสดิการ
สังคมบนฐานของความ
เป็ นพลเมือง (Civil
engagement
mechanism)
กลไกการจัดทาบริการ
สาธารณะและสวัสดิการ
สังคมบนฐานของระบบ
ราชการ (Bureaucratic
base mechanism)
กลไกการจัดทาบริการ
สาธารณะและสวัสดิการ
สังคมบนฐานของชุมชน
(Community base
mechanism)
กลไกการจัดทาบริการ
สาธารณะและสวัสดิการ
สังคมบนฐานของความ
เป็ นพลเมือง (Civil
engagement
mechanism)
กลไกการจัดทาบริการ
สาธารณะและสวัสดิการ
สังคมบนฐานของความ
เป็ นพลเมือง (Civil
engagement
mechanism)
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ตารางที่ 1 เกณฑ์หรือปจั จัยทีใ่ ช้ในการเลือกกองทุนสวัสดิการชุมชนพืน้ ทีจ่ .อุตรดิตถ์ (ต่อ)
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

เหตุผลในการ
จัดตัง้

ตาบลหาดล้า

การเชือ่ มโยง
กับกิจกรรม
อืน่ ๆ
กรรมการชุมชน กลุ่มออมทรัพย์

กองทุนแม่ของ
แผ่นดินบ้านดง
สระแก้ว
ตาบลไผ่ลอ้ ม

กรรมการชุมชน กองทุนหมูบ่ า้ น
กลุ่มออมทรัพย์
และกองทุน
อืน่ ๆในหมูบ่ า้ น

หลักเกณฑ์ รูปแบบและกลไกในการ
ในรับเป็ น
บริหารจัดการ
สมาชิก
มี
กลไกการจัดทาบริการ
สาธารณะและสวัสดิการ
สังคมบนฐานของชุมชน
(Community base
mechanism)
ไม่ม ี
กลไกการจัดทาบริการ
สาธารณะและสวัสดิการ
สังคมบนฐานของชุมชน
(Community base
mechanism)

จากตารางที่ 1.1 กองทุนสวัสดิการชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้วมีความ
น่ าสนใจที่จะนาไปใช้เป็ นกรณีศึกษาเนื่องจากกองทุนดังกล่าวเกิดขึ้นจากความต้องการของ
ประชาชนในพืน้ ทีท่ ต่ี ้องการแก้ไขปญั หาและให้ความสาคัญกับการดูประชาชนในชุมชนจึงทาให้
กลไกการจัด ท าบริก ารสาธารณะและสวัส ดิก ารสัง คมด าเนิ น การบนฐานของชุ ม ช น ไม่ ม ี
ข้อ ก าหนดในการเข้าเป็ นสมาชิก นอกจากนี้ใ นพื้นที่มกี ารรวมกองทุนทุกกองทุนมาบริห าร
จัดการร่วมกัน ดังนัน้ เพื่อนาไปสู่การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมและศึกษาปจั จัย
ที่ทาให้กองทุนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการซึ่งจะนามาซึ่งการกาหนดนโยบายการ
ส่ ง เสริม และพัฒ นากองทุ น ให้ ส อดคล้ อ งกับ โครงสร้ า ง การบริห ารงานของกองทุ น ให้ ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ชุมชน อันจะนามาซึ่งการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั คนใน
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับท้องถิน่
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาถานภาพการจัดการกองทุนและศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการจัดการกองทุน
2. เพื่อศึกษาความยังยื
่ นของกองทุน
1.3 ขอบเขตของกำรวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มรี ปู แบบการวิจยั ทีเ่ ป็ นการบูรณาการองค์ความรูก้ ารวิจยั เชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพโดยศึกษารูปแบบการจัดการกองทุนทีส่ อดคล้องกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นดงสระแก้ว ตาบลไผ่ลอ้ ม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
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1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั จำกกำรวิ จยั
1. กองทุนในพื้นที่ทราบผลการดาเนินงานของตนเองและนาข้อมูลไปปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานและกาหนดนโยบายทีส่ อดคล้องกับโครงสร้างของกองทุนชุมชน
2. กลุ่มอาชีพทีใ่ ช้กองทุนเป็ นฐานในการลงทุนได้รบั ผลพลอยได้จากความเข้มแข็งของ
กองทุน
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ างหน่ ว ยงานที่ เ กี่ยวข้อ งกับคนในชุ มชน องค์กร
ท้องถิน่ เพื่อนาไปจัดทาการจัดการความรูต้ ่อไป
4. เศรษฐกิจในชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 กรอบแนวคิ ดในกำรวิ จยั
ปจั จัยที่มผี ลต่อการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนชุมชน หรือปจั จัยที่มผี ลต่อความส าเร็จ
ของกลุ่ม ได้แก่ ลักษณะการบริหารจัดการ (ชาตรี เจริญศิร,ิ 2543) การให้ความช่วยเหลือจาก
รัฐ บาล (Kaboski and Townsend, 2009) โดยมีส มมุ ติฐ านว่ า ลัก ษณะของกองทุ น ที่ต ัง้ ตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ มีผลต่อความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการกองทุน และรูปแบบการ
บริหารจัดการกองทุนทีเ่ หมาะสมมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
การศึกษาบริบทกองทุน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ในชุมชน

ภายใน/นอก

ศึกษาประสิทธิภาพการ

ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพ

บริหารจัดการกองทุน

การบริหารจัดการกองทุน

รูปแบบการบริหารจัดการ
กองทุนทีย่ งยื
ั่ น

นโยบายพัฒนาการ
บริหารจัดการกองทุน
ชุมชน

แผนภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิด
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จากแผนภาพที่ 1.1 เริม่ ต้นจากการศึกษาบริบทกองทุนในชุมชนด้ว ยการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในภายนอก และอาศัยข้อมูลทุติยภูม ิ จากนัน้ ศึกษาประสิทธิภาพการ
บริห ารจัด การกองทุ น โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล ปฐมภู ม ิเ กี่ ย วกับ ป จั จัย การผลิต หลัก แหล่ ง ทุ น
ความสามารถในการผลิตและผลตอบแทนและข้อมูลจากการทาบัญชีของกองทุนเพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ว่ามีปจั จัยใดบ้างทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน ต่อจากนัน้ นาผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณทีไ่ ด้ไปจัดกลุ่มเพื่อหารูปแบบการพัฒนาให้เหมาะสมกับนโยบาย
พัฒนาต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องของงานวิจยั ในครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนได้แก่ การศึกษา
รูปแบบกองทุนในชุมชน และการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนชุมชน

2.1 กองทุนในชุมชน
การแก้ไขปญั หาความยากจนในรูปแบบของกองทุนชุมชนเป็ นอีกมาตรการหนึ่งทีร่ ฐั บาล
ทุกยุคทุกสมัยได้ดาเนินการโดยรัฐบาลมีนโยบายหลักในการพัฒนาแล้วมอบหมายให้หน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการ โดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ กองทุนทีภ่ าครัฐบาลดาเนินการ และกองทุน
ทีภ่ าคเอกชนดาเนินการดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก. กองทุนที่ภาครัฐบาลดาเนิ นการ
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต
ความหมายของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมายถึง การรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่อ
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน โดยการประหยัดทรัพย์แล้วนามาสะสมรวมกันทีละ
เล็กทีละน้อยเป็นประจาอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้เป็ นทุนให้สมาชิกทีม่ คี วามจาเป็นเดือดร้อนกู้ยมื ไป
ใช้ในการลงทุน ประกอบอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของตนเอง และครอบครัว กรมพัฒนาชุมชนซึง่
เป็ นหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ม ีภารกิจหลักในการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินการ
จัดตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตมาตัง้ แต่ปี 2517 ซึ่งนับว่ากองทุนนี้เป็ นพื้นฐานของกองทุน
ชุมชนอื่นๆด้วย ปจั จุบนั กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีจานวนถึง 261,129 กลุ่มทัวประเทศ
่
มี
จานวนสมาชิกทัง้ หมด 2,154,212 ราย และมีเงินสัจจะสะสมทัง้ หมด 4,585,090.146 บาท
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2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รบั การมอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 ให้ดาเนินงานโครงการแก้ไขปญั หาความยากจน (กข.คจ.) ระยะที่
1 คือ ปี 2536-2539 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการกระจายรายได้และความเจริญ
ไปสู่ภูมภิ าค และเพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บา้ นเร่งรัดพัฒนา อันดับ 1 ตามข้อมูล กชช.2ค ปี 2533
จานวน 11,608 หมูบ่ า้ น มีการยกระดับรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ ด้วยการสนับสนุ น
เงินทุนสาหรับครัวเรือนยากจนยืมไปประกอบอาชีพโดยไม่มดี อกเบีย้ หมู่บา้ นละ 280,000 บาท
และกรมพัฒนาชุมชนได้รบั ผิดชอบการดาเนินงานในระยะที่ 2 ปี 2541–2544 อีกจานวน 28,038
หมู่บ้าน โดยเป็ นการดาเนินการในหมู่บ้านที่มคี รัวเรือนยากจน ที่มรี ายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 15,000
บาท/คน/ปี ตามข้อ มู ล ความจ าเป็ น พื้น ฐาน (จปฐ.) ปี 2539 เพื่อ ขยายการด าเนิ น งานให้
ครอบคลุมไปในทุกหมู่บ้านที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการในระยะที่ 1 โดยมอบอานาจให้คณะกรรมการ
กองทุน กข.คจ. ประจาหมูบ่ า้ น เป็นองค์กรรับผิดชอบบริหารจัดการเงินกองทุนของหมู่บา้ น และ
ติดตามสนับสนุ นการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายจากบันทึกนักพัฒนาชุมชนปี พ.ศ.
2545 ระบุว่าจ านวนหมู่บ้า นทัว่ ประเทศที่ไ ด้รบั เงิน จากโครงการ กข.คจ. มีทงั ้ หมด 29,234
หมู่บา้ น มีจานวนครัวเรือนทีเ่ ป็ นสมาชิกโครงการถึง 2,683,543 ครัวเรือน มีจานวนเงินทัง้ หมด
1,037,750 บาท และมีจานวนเงินยืมทัง้ หมด 6,874.9 ล้านบาททัวประเทศ
่
3. โครงการเศรษฐกิ จชุมชน
ในช่ ว งปี พ.ศ.2541 ได้ม ีน โยบายเร่ง ด่ ว นที่จ ะฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิจ และสัง คมชนบท อัน
เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงมหาดไทย (โดยกรมการปกครองเป็ นฝ่าย
ดาเนินงาน) จึงได้จดั ทายุทธศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองขึน้ เพื่อฟื้ นฟูและสังคมด้วยการ
พัฒ นาชุ ม ชนระดับ ฐานราก คือ ต าบล หมู่บ้า น ให้ม ีค วามเข้ม แข็ง และมีศ ัก ยภาพในการ
เสริม สร้า งความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ของประเทศได้อ ย่ า งยังยื
่ น โดยได้เ ริ่ม ด าเนิ น การใน
ปีงบประมาณ 2541 ซึง่ คณะรัฐมนตรี ได้มมี ติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 จัดสรรคืนงบประมาณ
รายจ่า ยประจ าปี ง บประมาณพ.ศ. 2541 ให้ก ระทรวงมหาดไทย จ านวน 200 ล้า นบาท ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยได้จดั สรรให้เป็ นรายการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเศรษฐกิจชุมชน จานวน 150
ล้า นบาท โดยการจัด สรรให้ห มู่บ้า นละ 100,000 บาท โดยให้ร ะยะเวลากู้ย ืม 5 ปี และไม่ม ี
ดอกเบีย้
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4. โครงการธนาคารประชาชน
รัฐบาลได้มแี นวคิดจัดทาโครงการธนาคารประชาชน (People Bank) ซึ่งเป็ นโครงการ
เร่ง ด่ ว นที่มุ่ง เน้ น ให้ป ระชาชนทุ กคนสามารถใช้บ ริก ารทางการเงิน เท่า เทีย มกัน ส่ ง เสริมให้
ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสสามารถเข้าสู่ระบบการเงินทีเ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับและส่งเสริม
ผูป้ ระกอบอาชีพโดยเฉพาะรายย่อย ซึง่ ถือว่าเป็นรากฐานสาคัญของเศรษฐกิจพืน้ ฐานให้กระจาย
ไปอย่างทัวถึ
่ ง และให้มเี งินทุนเพื่อประกอบการอย่างยุตธิ รรม โดยมีธนาคารออมสินภายใต้การ
กากับดูแลของกระทรวงการคลังเป็ นสถาบันการเงินที่จดั ตัง้ โครงการธนาคารประชาชนเพื่อให้
ประชาชนได้กู้เงินโดยไม่มหี ลักทรัพย์ค้าประกัน โดยเริม่ เปิ ดให้บริการในลักษณะของโครงการ
ทดลองธนาคารประชาชน ณ ธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ เมือ่ วันอาทิตย์ท่ี 1 เมษายน 2544
และได้ให้บริการประชาชนผ่านธนาคารออมสินทุกสาขาทัวประเทศ
่
ตัง้ แต่วนั ที่ 25 มิถุนายน
2544 เป็นต้นไป
การให้บริการของธนาคารออมสินเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทัวไปผู
่ ท้ ่ี
ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย พ่อค้า แม่คา้ ได้เต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง มีการให้บริการอยู่ 4 ด้าน
คือ
1. การออมทรัพย์ ทีม่ นคง
ั ่ ปลอดภัย และได้รบั ผลประโยชน์ทค่ี ุม้ ค่า
2. สินเชื่อ ทีม่ เี งือ่ นไขไม่ยงุ่ ยากซับซ้อนในวงเงินทีเ่ พียงพอต่อความจาเป็ น
3. การเงินในรูปแบบอื่น ๆ ตามความต้องการ
4. บริการให้การฝึกอบรมทีจ่ าเป็ น ให้คาปรึกษา และแก้ไขปญั หาทัง้ ทางด้านการเงิน
อาชีพและด้านอื่น ๆ เป็นพิเศษแก่ลกู ค้าทีเ่ ป็นสมาชิกของโครงการประชาชน
5. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็ นกองทุนใหม่ท่ไี ด้เริ่ มดาเนินการมาเมื่อไม่
นานมานี้ การจัด ตัง้ โครงการกองทุ น หมู่บ้า นและชุ ม ชนเมือ งแห่ ง ชาติข้นึ เมื่อ ปี พ.ศ. 2544
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการจัดตัง้ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาหรับ
เป็ นแหล่ งเงิน ทุ น หมุนเวีย นในหมู่บ้า นและชุ ม ชนเมือ งใช้ใ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คม
เพื่อให้ทอ้ งถิน่ มีขดี ความสามารถในการจัดระบบและบริหารของประชาชนในหมู่บา้ นและชุมชน
เมืองสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยังยื
่ น อันเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทัง้
เสริมสร้างภูมคิ ุม้ กันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต โดยรัฐบาลได้ให้กองทุนละ 1
ล้านบาท หมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองทัวประเทศ
่
โดยมีงบประมาณรวมทัง้ หมดกว่า 80,000 ล้านบาท
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6. กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund - SIF)
กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (Social Investment Fund - SIF) หรือกองทุนชุมชน
คือ กองทุ น ที่ร ฐั บาลกู้ม าจากธนาคารโลก และต้อ งใช้ค ืน พร้อ มดอกเบี้ย ภายใน 15 ปี โดย
มอบหมายให้ธนาคารออมสิน ทาหน้ าที่แบ่งปนั ให้ชุมชนทัง้ ในเมืองและชนบท โดยวิธกี ารให้
ชุมชนเสมอโครงการทีม่ กี จิ กรรมที่สามารถพัฒนาท้องถิน่ ไปสู่การพึง่ พาตนเองในระยะยาวโดย
เปิ ดโอกาสให้ชุมชนเป็ นผู้คดิ หาหนทางแก้ไขปญั หาของตนเองได้ด้วยตนเอง เพื่อตนเอง และ
ท้อ งถิ่น จนเกิดความเข้มแข็งของชุมชนที่พ่งึ พาตนเองได้ กลายเป็ นพลังทางสังคมที่กอบกู้
วิกฤตการณ์ของสังคมไทยได้ในทีส่ ุด
7. กองทุนสวัสดิ การชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (2558) อธิบาย “สวัสดิการชุมชน” คือ การสร้างหลักประกัน
เพื่อความมันคงของคนในชุ
่
มชน ซึง่ หมายรวมถึงทุกอย่างทีจ่ ะทาให้คนในชุมชนมีความเป็ นอยู่ท่ี
ดีขน้ึ ทัง้ ในรูปของสิง่ ของ เงินทุน น้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวกับวิถชี วี ติ ตั ้งแต่
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น ที่มรี ูปแบบและวิธกี ารที่
หลากหลาย เป็ นเรื่องราวเกี่ยวข้อ งกับวิถีชวี ิต ตัง้ แต่เกิดจนกระทังตาย
่
ก่อให้เกิดรายได้ล ด
รายจ่าย นาไปสู่การแก้ไขปญั หาความยากจน
1. แนวความคิดสาคัญของการจัดตัง้
1.1 เงินเป็ นเครือ่ งมือ ไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาจัดสวัสดิการและสร้างความอยูด่ มี สี ุขของ
ประชาชนโดยใช้ฐานทุนทีม่ อี ยูภ่ ายในมาช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
1.2 ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่สร้างความแยกแยก
1.3 พัฒนาอย่างองค์รวมเชื่อมโยงกับกิจกรรมและกลุ่มองค์กรอื่นๆในชุมชน เป็นส่วนหนึ่ง
ของ “ชุมชนท้องถิน่ จัดการตนเอง”
1.4 จัดตัง้ จากสิง่ ทีเ่ ป็ นจริงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน ไม่ลอกเลียนคนอื่นเขามาทัง้ ชุด
1.5 พึง่ ตนเองและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันโดยยึดหลัก“ ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศกั ดิ ์ศรี"
1.6 กระบวนการดาเนินงานสอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
1.7 ทุกคนเป็ นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั เป็นการจัดสวัสดิการของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
2. ลักษณะการดาเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชน
2.1 เป็นกองทุนทีม่ ี สมาชิก ทางานให้บริการสมาชิกและ/หรือคนอื่นๆในชุมชนตามทีส่ มาชิก
ตกลงร่วมกัน
2.2 เงินกองทุน มาจากการสมทบของสมาชิก การบริจาคสมทบของหน่วยงาน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และการระดมทุนเพิม่ เติมด้วยวิธกี ารต่างๆ ปจั จุบนั กองทุนส่วน
ใหญ่สมาชิกสมทบวันละ 1 บาทหรือปีละ 365 บาท แต่กม็ กี องทุนบางส่วนทีใ่ ช้การระดม
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ทุนด้วยวิธกี ารอื่นๆ เช่น จากผลกาไรกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯเงินสมทบดังกล่าวจะไม่คนื
เงินเมือ่ สมาชิกลาออก
2.3 การบริหารจัดการ สมาชิกจะเลือกคณะกรรมการ มาบริหารกองทุน โดยมีระเบียบ
กองทุนเกีย่ วกับสมาชิก การสมทบเงิน และการจ่ายเงินสวัสดิการ เป็ นเครือ่ งมือในการ
ทางาน
2.4 การช่วยเหลือสมาชิก ประเภทสวัสดิการทีจ่ ดั จานวนเงินช่วยเหลือ เป็นไปตามกติกา
ร่วมและฐานะการเงินของแต่ละกองทุน
3. ประเภทของสวัสดิการชุมชน
ปจั จุบนั กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถจัดสวัสดิการได้กว่า 10 ประเภท ตัง้ แต่การ
คลอดบุตร เจ็บปว่ ย ช่วยเหลือผูส้ งู อายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส ทุนการศึกษา ช่วยงาน
สาธารณะประโยชน์ในชุมชน ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เงินยืมไม่มดี อกเบีย้ สาหรับสมาชิก ทุน
อาหารกลางวันนักเรียน เงินบานาญ ฯลฯ ทัง้ นี้ตามความพร้อมของเงินกองทุน
4. แนวทางทีท่ าให้กองทุนสวัสดิการประสบความสาเร็จ
ความสาเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนคือ สามารถให้การช่วยเหลือสมาชิกได้อย่าง
กว้างขวาง ต่อเนื่อง ครบถ้วน สมาชิกมีส่วนร่วมในการดาเนินการและสามารถดาเนินการได้
อย่างยังยื
่ น เป็นเครือ่ งมือสร้างหลักประกันทางสังคมทีส่ าคัญ ของชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน
จะประสบความสาเร็จเพราะ
4.1 ความเข้าใจความเชื่อมันในแนวคิ
่
ดอุดมการณ์สวัสดิการชุมชน ทีเน้นเรือ่ งการ
พึ่ง ตนเองและช่ ว ยเหลือ เกื้อ กู ล กัน ตามแนวคิด ”ให้อ ย่ า งมีคุ ณ ค่ า รับ อย่ า งมีศ ัก ดิศ์ รี” ให้
ความสาคัญกับการเชื่อมโยงทุนภายใน จัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และปญั หาความ
ต้องการของชุมชน ทัง้ สวัสดิการทีใ่ ช้เงินกองทุนและสวัสดิการทีเ่ ป็ นการดูแลช่วยเหลือกันโดย
ไม่ตอ้ งใช้เงิน
4.2 จานวนสมาชิก สมาชิกทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างสม่าเสมอจนครอบคลุมประชากรทัง้
ต าบล กระจายทุก ช่ว งวัย เพราะยิง่ มีส มาชิกมาก เงินสมทบจะมีมาก ความเสี่ยงในการที่
จ่ายเงินสวัสดิการจะยิง่ น้อยลงเพราะมีการกระจายความเสี่ยงออกไปมากขึน้ กองทุนที่มสี มาชิก
น้อยจะมีความเสีย่ งมากกว่ากองทุนทีม่ สี มาชิกมาก
4.3 มีความมันคงทางการเงิ
่
น เพราะสมาชิกจ่ายเงินสมทบครบถ้วน สม่าเสมอ มีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ มีรายรับจากแหล่งอื่นๆของกองทุนอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนการจ่าย
สวัสดิการให้สมาชิกและค่าใช้บริหารจัดการสัมพันธ์กบั รายรับ เน้นการพึง่ พาทุนภายในชุมชน
ท้องถิน่ เป็นสาคัญ
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4.4 การบริหารจัดการเปิดเผยโปร่งใส ระบบบัญชีการเงินถูกต้องทันเวลาและสมาชิกมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการดาเนินงานสู่สมาชิก หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
5. การสนับสนุนจากรัฐบาล
รัฐบาลได้ใ ห้ก ารสนับสนุ นกองทุ นสวัส ดิก ารชุ มชนอย่างต่ อ เนื่อ งมาตัง้ แต่ ปี 2548
ในช่วงแรกเป็ นการให้การสนับสนุ นเพื่อการจัดตัง้ พัฒนาและสมทบเงินบางส่วน ตัง้ แต่ปี 2553
เป็นต้นมา รัฐบาลให้การสนับสนุนโดยสมทบเงินเข้ากองทุนตามจานวนสมาชิกทีม่ อี ายุครบ 1 ปี
ขึ้น ไปในอัต ราวัน ละ 1 บาทต่ อ คนหรือ ปี ล ะ 365 บาท และได้ม ีม ติค ณะรัฐ มนตรีว ัน ที่ 29
มิถุนายน 2553 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) พิจารณาสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนได้
ตามฐานะการคลังของแต่ละ อปท.
ข. กองทุนที่ชุมชนหรือภาคเอกชนดาเนิ นการ
กองทุนที่ดาเนินกานโดยภาคเอกชนนัน้ ส่ ว นใหญ่ มฐี านการก่ อ ตัง้ มาจากหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ เช่นกรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุขฯลฯ เป็นต้น โดยมีการ
สานต่องานอย่างต่อเนื่องซึง่ มีปจั จัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังตัวอย่างของกองทุนต่อไปนี้
1. กลุ่มออมทรัพย์โซน 8
กลุ่มออมทรัพย์โซน 8 อยู่ในชุมชนฟื้ นนครร่มเกล้าเป็ นโครงการปรับปรุงชุมชนแออัด
แนวใหม่ ตัง้ อยูท่ แ่ี ขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จัดตัง้ ขึน้ โดยการเคหะ
แห่งชาติตามนโยบายย้ายที่อยู่ใหม่ (Relocation) ที่การเคหะแห่งชาติเห็นว่าเป็ นวิธที ่จี ะทาให้
ชาวชุ ม ชนแออัด มีค วามมัน่ คงและมีก รรมสิท ธิใ์ นที่ด ิน ที่ต นอยู่อ าศัย เดือ นกัน ยายน 2527
กรุงเทพมหานครได้อ นุ มตั ิเ งิน 10.2 ล้านบาท ให้การเคหะแห่งชาติดาเนินการหาพื้นที่เ พื่อ
รองรับผูท้ ต่ี ้องถูกรือ้ ย้ายอันเนื่องมาจากการบุกรุกคูคลองสาธารณะในทีด่ นิ ขนาดเนื้อที่ 29.2 ไร่
ซึ่งแบ่งแปลงที่ดนิ ได้จานวน 412 แปลง ต่อมาในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่ องฟู ภาครัฐและภาคธุรกิจ
เห็นถึงความจาเป็ นในการใช้พน้ื ทีช่ ุมชนแออัดมาพัฒนาเชิงพาณิชย์และสร้างทางด่วน ทาให้เกิด
การไล่รอ้ื และโยกย้ายชุมชนแออัดในเมืองไปรวมอยูใ่ นชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าอีกจานวนมาก

2. กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนคนงานย่านอ้อมน้ อย – อ้อมใหญ่
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การก่อตัง้ การก าเนิดของกลุ่ มออมทรัพย์ของคนงานย่านอ้อ มน้ อ ย–อ้อ มใหญ่ มาจาก
พื้นฐานการรวมตัวของสภาพแรงงานย่านอ้อมน้ อย–อ้อมใหญ่ ซึ่งมีประวัติการเคลื่อนไหวมา
ยาวนาน มูลนิธเิ พื่อนหญิงได้เข้ามาทากิจกรรมในพื้นที่ชุมชนคนงานย่านอ้อมน้อย–อ้อ มใหญ่
โดยโครงการแรงงานหญิงเข้ามาประสานงานและดาเนินกิจกรรมช่วยเหลือแรงงานหญิงทีป่ ระสบ
ปญั หาการทางาน ตลอดจนให้การสนับสนุ นการรวมตัวเป็ นกลุ่มของแรงงานหญิงในประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2529 โครงการแรงงานของมูลนิธเิ พื่อนหญิงได้จดั เสวนาในหมู่ผู้นาสหภาพ
แรงงานหญิงในประเด็นเกี่ยวกับ ปญั หาของกลุ่มผูใ้ ช้แรงงานหญิงกับการทางานสหภาพ รวม 3
ครัง้ ผู้ เ ข้า ร่ ว มการสัม มนาประกอบไปด้ ว ยผู้ น าสหภาพแรงงาน ทัง้ จากรัฐ วิส าหกิจ และ
บริษัทเอกชนประมาณ 8 สหภาพ จากการเสวนาได้ข้อสรุปว่า ผู้ใช้แรงงานหญิงในย่าน อ้อม
น้อย–อ้อมใหญ่ ต้องการแก้ไขปญั หาด้านสุขภาพด้วยการจัดตัง้ กองทุนขึ้นมาช่วยเหลือเพื่อน
แรงงานในด้านสุ ขภาพอนามัย ต่อมาผู้ใช้แรงงานหญิงในย่านนี้ได้จดั ตัง้ กองทุนสุ ขภาพและ
สวัสดิภาพของคนงาน โดยการสนับสนุนของสมาคมสิทธิ เสรีภาพของประชาชนและมูลนิธเิ พื่อน
หญิงในช่วงปี พ.ศ. 2532 มีการเคลื่อนไหวจัดตัง้ โครงการให้คาปรึกษาการดาเนินชีวติ และในปี
พ.ศ. 2533 ได้ปรับปรุงขยายผลกิจกรรมต่อเนื่องออกมาเป็ นโครงการพัฒนาศักยภาพคนงานหญิง
โครงการแลกเปลี่ยนปญั หาแรงงานหญิงในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ โครงการสนับสนุ น
และประสานงานกับกลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน นอกจากนี้ ผูใ้ ช้แรงงานหญิงในย่านอ้อมน้อย–อ้อมใหญ่ได้
เข้าร่วมการเคลื่อนไหวผลักดันนโยบายแรงงานทีส่ าคัญ ๆ เช่น กฎหมายประกันสังคม กฎหมาย
ลาคลอด 90 วัน นโยบายและกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย เป็ นต้น หลังจากปี พ.ศ.
2533 มีการประกาศใช้กฎหมายประกันสังคม ทาให้สมาชิกกองทุนสุขภาพของคนงานย่านอ้อม
น้อย–อ้อมใหญ่หนั ไปใช้บริการการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมมากขึน้ ทาให้กองทุน
สุ ขภาพฯต้อ งปรับเปลี่ย นบทบาทและการด าเนิ นกิจกรรมให้ส อดคล้อ งกับปญั หาและความ
ต้องการของสมาชิกมากขึน้

ความแตกต่างระหว่างกองทุนที่รฐั บาลดาเนิ นการกับกองทุนที่เอกชนดาเนิ นการ
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จากลักษณะการบริหารจัดการกองทุนแต่ละประเภทที่กล่าวถึงข้างต้นจะเห็นว่ามีความ
แตกต่างระหว่างกองทุนที่ดาเนินการโดยภาครัฐบาล และกองทุนที่ดาเนินการโดยภาคเอกชน
ซึง่ จะขอสรุปให้เห็นได้ดงั ตารางต่อไปนี้
กองทุนที่ดาเนิ นการโดยภาครัฐบาล
1. ส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะที่เป็ นการสังการจากเบื
่
้องบนลงไปยังชุมชน (Top-Down) ที่
อาศัยอานาจการสังการไปตามล
่
าดับ ขัน้ ตอน ของการทางานมากกว่าการคานึงถึงกระบวนการ
เตรียมความพร้อมของชุมชน และขาดการคานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การกาหนด
แผนงานในลักษณะนี้จงึ พบว่าการดาเนินงานค่อนข้างช้า และไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ
มากนัก และในทีส่ ุดกลุ่มก็มกั จะไม่ประสบความสาเร็จ
2. มักปรากฏว่ามีหนี้เสียเป็ นจานวนมาก และบางครัง้ ต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อ
แก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้
3. ผูน้ าในการบริหารจัดการมักจะเป็ นบุคคลทีม่ าจากหน่วยงานภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่
พัฒนาจากหน่ วยงานต่างๆมากกว่าผูน้ าในชุมชนเนื่องจากกองทุนในลักษณะนี้มกั จาเป็ นต้องใช้
ผู้นาที่มคี วามรูค้ วามสามารถที่เข้าใจในกฎระเบียบที่รฐั บาลได้วางไว้เพราะรัฐบาลจะเป็ นฝ่าย
กาหนดนโยบายลงไปให้ชุมชน
4. มักเริม่ ต้นจากกลุ่มออมทรัพย์แล้วหยุดไม่ได้ขยายต่อไปยังกองทุนอื่นๆ อีก หรือไม่ได้
ขยายไปสู่การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กบั ชุมชน เนื่องจากประสบกับปญั หาทีม่ หี ลากหลาย
5. ลักษณะการจัดตัง้ กองทุนชุมชนและเงื่อนไขต่างๆถูกพิจารณาจากฐานของชุมชนที่
เหมือ นกัน ทัว่ ประเทศที่ม ีล ัก ษณะใช้ "สู ต รเดีย วกัน " ทัว่ ประเทศโดยขาดการค านึ ง ถึ ง
ลักษณะเฉพาะของชุมชนแต่ละแห่งที่มคี วามแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ฐานของชุมชนในเรื่อง
ประสบการณ์การบริหารจัดการเงินกองทุนการประกอบอาชีพ วัฒนธรรมชุมชน ฯลฯ ทาให้เกิด
ปญั หาในการบริหารจัดการตามมามากมาย
6. ระบบบริหารจัดการมักถูกกาหนดไว้เป็ นระเบียบดาเนินการอย่างชัดเจนและไม่มคี วาม
ยืดหยุ่น ดังนัน้ จึงพบปญั หาทีต่ ามมามากมาย เพราะระเบียบดังกล่าวบางครัง้ ไม่สอดคล้องกับ
ปญั หาของชุมชน
7. ในอดีตจะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนน้อยแต่ปจั จุบนั มีการปรับเปลี่ยน
ให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วม และให้ความสาคัญกับภูมปิ ญั หาท้องถิน่ หรือทุนทางสังคมของชุมชนมากขึน้
8. มีงบประมาณ และกาลังคนมาก และพร้อมทีจ่ ะดาเนินการได้ตลอด
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กองทุนที่ดาเนิ นการโดยภาคเอกชน
ในพื้นที่จ.อุตรดิตถ์มกี องทุนที่ดาเนินการโดยภาคเอกชนมีลกั ษณะแบบเป็ น
กองทุน สวัสดิการทีเ่ ชื่อมโยงกับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยกตัวอย่างในพืน้ ทีอ่ าเภอ
งิว้ งาม ได้แก่กลุ่มสหกรณ์พลังน้ า ให้บริการประชาชนในบ้านในเรื่องการสูบน้ าบริการโดยคิด
ค่าบริการ และนาค่าน้ านัน้ มาซือ้ ปุ๋ยให้ชาวนาทีข่ าดแคลนปุ๋ยไว้ใช้ โดยราคาปุ๋ยทีเ่ กษตรกรจ่าย
จะคิดราคาเฉพาะค่าขนส่งแทนโดยคิดเป็ นราคาค่าขนส่งกระสอบละ10 บาทซึง่ มองในภาพรวม
แล้วเป็ นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างเกษตรกร ผู้ขายปุ๋ย และกลุ่มสหกรณ์สูบน้ าแสดง
เป็นแผนภาพที่ 2.1 ดังต่อไปนี้
สูบน้า

นาข้าว

ขายข้าว

การซือ้ ปุ๋ย
แผนภาพที่ 2.1 ความเชื่อมโยงของกองทุนและกิจกรรมในชุมชน
1. แนวคิดพืน้ ฐานส่วนใหญ่เริม่ จากความต้องการในการแก้ปญั หาของชุมชนทีป่ ระสบอยู่
และชุมชนมีแ นวคิดที่ต้องการพึ่งตนเองมากกว่าการได้รบั การช่ว ยเหลือจากหน่ วยงานหรือ
บุคคลภายนอก ทาให้สมาชิกกองทุนมีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของร่วมกัน และตระหนักในปญั หาที่
เกิดขึน้ จึงเป็นสาเหตุของการให้ความร่วมมือ และการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชนมากขึน้
2. พบว่ามีหนี้เสียน้อยเมื่อเทียบกับการดาเนินงานโดยภาครัฐบาล เนื่องจากสมาชิกมี
การเริม่ ต้นมาจากจุดเดียวกัน ตระหนักถึงปญั หาที่ตนเองประสบร่วมกันและรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน เมื่อมีผู้ท่ไี ม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของกลุ่มที่ว างไว้จงึ มักใช้มาตรการควบคุ มโดย
สังคมในชุมชนมากกว่าการควบคุมโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย
3. ผูน้ าในการบริหารจัดการส่วนใหญ่เป็ นบุคคลทีอ่ ยู่ในชุมชนแล้วประสบปญั หาในการ
ประกอบอาชีพ หรือ ปญั หาเศรษฐกิจ และมีค วามเข้าใจสภาพของชุมชน และเข้าใจปญั หาที่
เกิดขึน้ จึงมีความคิดจะจัดตัง้ กองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนด้ วยกันอย่างไรก็ตาม การ
กาเนิดของกองทุนที่ภาคเอกชนได้จดั ตัง้ ขึ้นนี้ก็มกั ได้รบั การส่งเสริม และให้ความรูพ้ ้นื ฐานมา
จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น พัฒนากร และเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน จากกรมการพัฒนาชุมชนด้วย
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เช่นกัน ประกอบผู้นาได้เล็งเห็นความสาคัญของปญั หาจึงได้สานต่อในการดาเนินงานดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผนู้ ายังเป็ นบุคคลที่มกั ได้รบั ความไว้วางใจจากชุมชน และได้รบั ความ
เชื่อมันอย่
่ างสูง
4. มีการเริม่ ต้นจากกลุ่มออมทรัพย์เช่นเดียวกัน แต่มกี ารขยายเป็ นกองทุนในลักษณะ
อื่น เช่น การพัฒนาไปเป็ นธุรกิจชุมชนในรูปแบบต่างๆ ตามมา รวมทัง้ มีสวัสดิการในรูปแบบ
อื่นๆ ด้วย เช่น การรักษาพยาบาล การดูแลคนชรา การช่วยเหลือคนพิการ การพัฒนาอาชีพ ฯลฯ
5. ลักษณะการจัดตัง้ กองทุนชุมชนจะเกิดขึ้นเป็ นเฉพาะพื้นที่ หรือเฉพาะจุดไป การ
ดาเนินงานจึงเป็ นไปอย่างคล่ อ งตัว ไม่ใ ช้เ วลามาก นอกจากนี้การบริหารจัดการยังมีค วาม
ยืดหยุ่นไปตามลักษณะของข้อจากัดแต่พ้นื ที่ไป ไม่ว่าจะเป็ น ประสบการณ์การในการบริหาร
จัดการเงินกองทุนของคณะกรรมการ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมชุมชน ฯลฯ เป็นต้น
6. ระบบบริหารจัดการถูกกาหนดไว้โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่จะมีความ
ยืดหยุ่นไปตามสภาพปญั หาและความต้องการของชุมชนมากกว่าการกาหนดไว้อย่างชัดเจน
ตายตัว
7. ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนตัง้ แต่อดีต และเล็งเห็นความสาคัญของ
วัฒนธรรมท้องถิน่ ภูมปิ ญั หาท้องถิน่ หรือทุนทางสังคมของชุมชนแต่ละแห่ง
8. มีงบประมาณ และจานวนบุคลากรน้อย

2. 2 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนชุมชน
งานวิจยั ที่ศกึ ษากองทุนชุมชนส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพหรือการวิจยั แบบมี
ส่ ว นร่ว ม (Participatory Action Research) และมุ้งเน้ นการศึกษาลักษณะการบริห ารจัด การ
กองทุนในชุมชน เช่น การพัฒนากลุ่มสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
ตอนบน (อารีย์ เชื้อเมืองพาน, 2542) ศึกษารูปแบบการจัดตัง้ กลุ่มกลุ่มสะสมทุนในรูปแบบ
ต่างๆ ลักษณะการดาเนินงาน และการบริหารเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ยงั รวบรวมศึกษางานวิจยั
อื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจชุมชนด้านการสะสมทุนเพื่อนาไปประกอบการพัฒนากรอบการพัฒนากลุ่ม
สะสมทุน และเสนอแนะแนวทางการศึกษาต่อไปในอนาคต ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มสะสมทุนที่ม ี
สัดส่วนมากที่สุดคือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 80.47 ของจานวนกลุ่มสะสม
ทุนทัง้ หมด ส่วนปญั หาที่กลุ่มสะสมทุนพบมากที่สุดคือ การบริหารจัดการเงินทุน, สมาชิกและ
คณะกรรมการกลุ่มขาดประสบการณ์และความเข้าใจในการจัดการ และความซ้าซ้อนของกลุ่ม
สะสมทุนหลายๆ ประเภทในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาตรี เจริญศิร ิ (2543) ที่
ศึกษาการจัดการกองทุนชุมชน ในตาบลเมืองจัง กิง่ อาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยผลการศึกษา
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พบว่าประเภทของกองทุ นในชุ มชนที่มบี ทบาทมากที่สุ ดในท้อ งถิ่นได้แก่ กองทุน ฌาปนกิจ
สังเคราะห์ และ กองทุนกลุ่มออมทรัพย์ นอกจากนี้พบว่ากองทุนที่เป็ นสวัสดิการให้กบั สมาชิก
เช่น เงินกู้ดอกเบีย้ ต่ า การรักษาพยาบาล เป็ นกองทุนทีป่ ระชาชนให้ความสาคัญมาก อย่างไรก็
ตามปญั หาการจัดการและการบริหารเงินทุนและรูปแบบการสร้างเครือข่ายยังคงเป็ นปญั หาที่
สาคัญของกองทุนชุมชน อย่างไรก็ตามการศึกษาเชิงปริมาณของกองทุนชุมชนในประเทศไทย
ยัง มีข้อ จ ากัด การประเมิน ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น ชุ ม ชนที่ศึก ษาโดย Kaboski and
Townsend (2009) เป็ นการประเมินผลการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านโดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
สมการระบบด้วยวิธ ี Two Stage Least Square ซึง่ เป็นการวิเคราะห์กองทุนทีม่ ลี กั ษณะแตกต่าง
จากกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากกลุ่มกองทุนดังกล่าว รัฐบาลให้เงินสนับสนุ นเป็ นทุนหมู่บ้านละ 1 ล้าน
บาทจานวน 75,547 กองทุน โดยแยกเป็ นกองทุนหมู่บา้ น จานวน 71,507 กองทุนและกองทุน
ชุมชนเมืองในเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานครจานวน 4,040 กองทุน (สานักงานคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง, 2552) ผลการศึกษาพบว่า กองทุนหมู่บา้ นมีผลกระทบทัง้ ด้าน
บวกและลบต่อชุมชน ผลด้านบวกทีเ่ กิดขึน้ เช่น สตรีในชนบทมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการ
บริห ารจัด การกองทุ น ชุ ม ชนเพิ่ม มากขึ้น มีก ารกระจายประโยชน์ จ ากกองทุ น สวัส ดิก ารสู่
ประชาชนในท้อ งถิ่น มากขึ้น อย่า งไรก็ต ามผลกระทบทางลบของกองทุ น หมู่บ้า นส่ ง ผลให้
ประชาชนมีหนี้สนิ และใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยงั มีผลกระทบทางลบต่อด้านสังคม
วัฒนธรรม เนื่องจากมีการอพยพย้ายถิน่ ของสมาชิกทีค่ ้างชาระไปอยู่ทอ้ งทีอ่ ่นื ประมาณร้อยละ
50 ของสมาชิกทีก่ ู้ยมื ทัง้ หมด และการศึกษาของ อัญชณา แสนสี และคณะ (2550) รูปแบบการ
จัดการแหล่งทุนชุมชนเพื่อการลดหนี้สนิ ซ้าซ้อนทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนตาบลวัง
ดิน อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ทเ่ี สนอแนะให้ชุมชนควรมีส่วนร่วมมากขึน้ ในการบริหารจัดการ
กองทุน

บทที่ 3
บริบทของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์
กองทุนสวัสดิการชุมชนใน จ.อุตรดิตถ์ตามสถิติฐานข้อมูลของสถาบันพัฒนาองค์ก ร
ชุมชน (พอช.) มีจานวน 15 กองทุน ดังตารางที่ 3.1 อย่างไรก็ตามนักวิจยั ออกสารวจกองทุน
ตามฐานข้อมูลมีกองทุนทีย่ งั คงมีกจิ กรรมอยู่เพียง 10 กองทุน และกองทุนชื่ออื่นทีด่ าเนินการให้
สวัสดิการแก่คนในชุมชนโดยไม่ได้อยูใ่ นฐานข้อมูล พอช. 1 กองทุน ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.1 ฐานข้อมูลจานวนกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.อุตรดิตถ์
จานวน
สมาชิก
(คน)

จานวนเงิน
(บาท)

ที่

ชื่อกองทุนและสถานที่

1.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลนานกกก

571

155,883.00

2.

กองทุนสวัสดิการชุมชนพึง่ ตนเองตาบลท่าอิฐ

367

119,355.00

3.

กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตาบลไผ่ลอ้ ม

704

353,603.00

4.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลท่าเสา

1201

444,780.00

5.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลฝายหลวง

598

218,270.00

6.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลน้าริด

259

111,022.00

7.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังกะพี้

238

259,545.00

8.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหาดล้า

393

23,400.00

9.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลน้าไคร้

550

177,755.00

10.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังดิน

419

136,875.00

11.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลสองแคว

149

69,047.00
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ตารางที่ 3.1 ฐานข้อมูลจานวนกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.อุตรดิตถ์ (ต่อ)
ที่

ชื่อกองทุนและสถานที่

จานวน
สมาชิก
(คน)

จานวนเงิน
(บาท)

12.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลน้าพี้

104

35,276.25

13.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลชัยชุมพล

115

31,348.00

14.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลห้วยมุน่

100

15.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลน้าไผ่

184

NA
41,844.00

ทีม่ า: http://www.codi.or.th/index.php/overall-result/190-welfare-report/2715-2013-06-16-10-10-48

ตารางที่ 3.2 จานวนกองทุนสวัสดิการชุมชน จ.อุตรดิตถ์จากการลงพืน้ ทีส่ ารวจ
ชื่อกองทุนและสถานที่
1.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลท่ามะเฟือง

2.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังดิน

3.

กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตาบลไผ่ลอ้ ม

4.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลท่าเสา

5.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลนานกกก

6.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบ้านดารา

7.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังกะพี้

8.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลท่าอิฐ

9.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบ้านในเมือง

10.

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลหาดล้า

11.

กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว ตาบลไผ่ลอ้ ม
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1. ข้อมูลที่มาและแนวคิ ดของการก่อตัง้ กองทุน
1.1

กองทุนสวัสดิ การชาวบ้านตาบลไผ่ล้อม อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิ ตถ์

มีการก่อตัง้ กลุ่มเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2550 เมื่อเริม่ ดาเนินการมีสมาชิก
เริม่ แรกจานวน 129 คน มีนายชัยรัตน์ สุทะตัง้ เป็ นผูเ้ ริม่ โดยการศึกษาเอกสารทีม่ คี นนามาวาง
ไว้ในการประชุมหมูบ่ า้ น เป็นการศึกษาด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน จากนัน้ ได้
มีการปรึกษา และเล่ารายละเอียดให้กบั ครอบครัวได้รบั รูแ้ ละเข้าใจในเรื่องของสวัสดิการชุมชน
โดยนายชัยรัตน์ สุทะตัง้ มีหลักคิด คือ ต้องสร้างความเข้าใจให้กบั ครอบครัวก่อน ถึงจะไปสร้าง
ความเข้าใจให้กบั คนในชุมชน และได้จดั ตัง้ คณะกรรมการขึน้ โดยผู้ท่มี าเป็ นคณะกรรมการจะ
เป็นบุคคลทีท่ างานร่วมกันมาก่อน กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตาบลไผ่ลอ้ ม เป็นการจัดสวัสดิการ
ให้กบั สมาชิกทุกคนโดยแบ่งออกเป็ น 10 ด้าน ดังนี้ 1. เกิด 2. แก่ 3. เจ็บ 4. ตาย 5. ผูพ้ กิ าร 6.
ผูย้ ากไร้ 7. การกีฬา 8. สันทนาการ 9. การศึกษา และ 10. คณะผูท้ างาน เพื่อสร้างความเข้าใจ
ความสามัค คี ความซื่อ สัต ย์ ของสมาชิกในชุ มชนสร้างความศรัทธาให้เ กิด กับ คนในชุ ม ชน
ตลอดจนคณะทางานและสมาชิกกองทุนยึดมันในการสร้
่
างหลักประกัน และความมันคงของชี
่
วติ
ให้กบั ชาวบ้าน ด้วยสวัสดิการภาคประชาชน เพื่อลดชัน้ ของคนในชุมชน เพื่อให้ตนเองมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือผูอ้ ่นื โดยได้นาแบบความคิดของครูชุบ ยอดแก้ว (ออมวันละ 1 บาท) มาใช้
ในกิจกรรม เพื่อฟื้นฟูวฒ
ั นธรรมอันดีงามของท้องถิน่ โดยมีการวางแผนงานทีจ่ ะปฏิบตั ดิ งั นี้
- สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการสวัสดิการชุมชนระดับ
ตาบลอย่างมีส่วนร่วม
- จัดอบรมเพื่อเพิม่ ศักยภาพคณะกรรมการให้มคี วามรูเ้ รื่องการทาบัญชีและการ
บริหารงานอย่างมีส่วนร่วมรวมถึงการสร้างทีมงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
- จัดเวทีประชาคมให้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนได้มกี ารแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละขยายเครือข่ายไปยังหมู่บา้ น/ตาบลใกล้เคียง
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกองทุน
- การเชื่อมโยงเครือข่ายสวัสดิการและองค์กรอื่น ๆ ในหมูบ่ า้ น/ตาบล
โดยมีเ ป้าหมายที่จะทาให้ก องทุ นสวัส ดิก ารชาวบ้านต าบลไผ่ ล้อ มเป็ นกองทุ นที่
ได้รบั ความไว้วางใจและความพึงพอใจจาก สมาชิกทุกคน กองทุนสวัสดิการชาวบ้านตาบลไผ่
ล้อ ม ได้น าข้อ มูล มาจากการศึก ษาดูง าน เรีย นรู้ด้ ว ยตนเอง และการขอค าแนะน าจากผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง เป็ นการพัฒนา และยกระดับให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง ปจั จุบนั มีสมาชิกทัง้ หมด 1,223
คน และมีสมาชิกเพิม่ ขึน้ ทุกเดือน
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1.2

กองทุนสวัสดิ การชุมชนตาบลท่ ามะเฟื อง อ.พิ ชยั จ.อุตรดิ ตถ์

กองทุนสวัสดิการชุมชนท่ามะเฟื่องมีการจัดตัง้ เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2553 มีสมาชิก
วันแรกทีจ่ ดั ตัง้ มีจานวน 380 คน มีประชากรในพืน้ ทีด่ าเนินการโดยมีการออมวันละ 1 บาท ซึง่
ใช้ผลกาไรจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของคนในมาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในกลุ่มภายใน
ชุมชนท้องถิน่ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เข้ามาให้การสนั บสนุ นจนเกิดการไว้วางใจจาก
ชาวบ้านจึงเริม่ เข้ามาสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลท่ามะเฟื อง อาเภอพิชยั
จังหวัดอุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ กองทุนเพื่อเป็ นหลักประกันชีวติ ให้แก่สมาชิก ที่ได้
ช่วยเหลือตนเองและผูอ้ ่นื ไปพร้อมกัน ทาให้คนในชุมชนได้รบั สวัสดิการที่มนคงดู
ั่
แลตัง้ แต่เกิด
จนตาย อีก ทัง้ เป็ นการสร้างชุมชนให้เ ข้มแข็งพึ่งตนเองได้อ ย่างคุ้มค่ าที่สุ ด ซึ่งนอกจากการ
จัดเก็บออมเงินวันละ 1 บาท แล้ว ยังมีการลดรายจ่ายลงวันละ 1 บาท เก็บออมไว้รวมกัน
เพื่อให้เกิดสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามอยากและการเกิดเหตุการณ์ท่ี
ไม่คาดฝนั ขึ้นในครอบครัว เช่น การเจ็บป่วยเล็ก น้ อยจนถึงอาการบาดเจ็บจนถึงขัน้ ต้อ งเข้า
โรงพยาบาลและปจั จุบนั มีสมาชิกทัง้ หมด 581 คน ครอบคลุมกลุ่มคน รวมถึงเยาวชน คนชรา
คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส สมาชิกกระจายพืน้ ทีใ่ นตาบลท่ามะเฟือง
1.3

กองทุนสวัสดิ การชุมชนตาบลวังดิ น อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิ ตถ์

การก่อตัง้ กลุ่ มเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548 เมื่อเริม่ ดาเนินการมีส มาชิก
เริม่ แรกจานวน 18 คน โดยมีนายอุดม พิมพ์สงวน เป็นผูร้ เิ ริม่ โดยมีการช่วยเหลือค่าทาศพคน
ล่ะ 10 บาทและตัง้ แต่ตงั ้ กลุ่มมาก็ไม่เคยมีการประชุมหลังจากเกิดการประชุมก็มสี มาชิกเพิม่
ขึน้ มาเรือ่ ยๆจนกระทังมี
่ หมูบ่ า้ นทัง้ หมด 10 หมูบ่ า้ น 1,500 หลังคาเรือนประชากรทัง้ หมด 4,750
คน ปจั จุบนั มีสมาชิกทัง้ หมด 137 คนมีคณะกรรมการทัง้ หมด 14 คน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลวังดิน อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดาเนินการ
จัดการโครงการสวัสดิการ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมคี วามรูส้ กึ เป็ นเจ้าของ และเชื่อมโยงกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุจากชุมชน เครือข่ายและชุมชนต่างๆ มาร่วมกันคิด ร่วมกันทา และบริหารจัดการด้วย
การสนับสนุ นจากกลไกลพัฒนาอื่นๆทางองค์การบริหารส่วนตาบลวังดิน ได้นารูปแบบของการ
พัฒนาองค์กรภาคประชาชน นาเสนอกับประธานชมรมผูส้ งู อายุ โดยการปรับเปลีย่ นรูปแบบเป็ น
“สวัสดิการชุมชน” ก่อให้เกิดผลสาคัญ 4 ประการ คือ
1. สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้สูงอายุต่าง ๆ ในตาบลเข้ามาพัฒนาขบวนการ
ผูส้ งู อายุในตาบลร่วมกัน
2. เกิดทุนหมุนเวียนต่อเนื่อง ซึ่งผลกาไรส่วนหนึ่งจะนาไปใช้จดั สวัสดิก ารผู้
ยากไร้และการทากิจกรรมพัฒนาอื่นๆ
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3. เกิด การเชื่อ มโยงผู้สูงอายุ และหน่ ว ยงานที่เ ข้า มาท างานร่ว มกัน อัน จะ
นาไปสู่การประสานงบประมาณ และการทางานของหน่วยงานต่างๆ สามารถตอบสนองผูส้ ูงอายุ
มากขึน้
4. การเปลีย่ นแปลงภาพลักษณ์ของผูส้ งู อายุ จากผูร้ บั ความช่วยเหลือมาเป็ นภูม ิ
ปญั ญาของสังคมและชุมชน
1.4 กองทุนสวัสดิ การชุมชนตาบลท่าเสา อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิ ตถ์
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลท่าเสามีการก่อตัง้ เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 เมื่อ
เริม่ ดาเนินการครัง้ แรกมีสมาชิกทัง้ หมด 386 คน มีนายวินัย คิดสนอง เป็ นผู้รเิ ริม่ โดยที่สนใจ
เกี่ยวกับเรื่องการจัดการกับคนในชุมชนให้เกิดความสุข เพื่อให้จดั ให้มสี วัสดิการให้กบั คนใน
ชุมชนโดยการ มีการพัฒนากลุ่มอาชีพ มีการปลูกผัก เลีย้ งปลา เลีย้ งไก่ ภายในชุมชนตาบลท่า
เสาและเพื่อช่วยเหลือผูเ้ สียโอกาสภายในชุมชน
เนื่องจากในระยะแรกทางชุมชนยังไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งสวัสดิการชุมชนจึงมีผเู้ ข้าร่วมน้อย
และไม่แน่ ใจว่าจะทาได้จริงหรือไม่ ลงทุนไปแล้วกลัวขาดทุนและขาดการสนับสนุ นจากองค์กร
การปกครองส่ ว นท้อ งถิ่นเนื่อ งจากเป็ นกลุ่ มเล็ กๆ เมื่อ ก่ อ ตัง้ ได้สกั ระยะก็มอี งค์กรปกคส่ ว น
ท้องถิน่ เข้ามาให้การสนับสนุ นจนเกิดการไว้วางใจ จากชาวบ้านจึงเริม่ เข้ามาสมัครเป็ นสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลท่าเสาอาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพิม่ ขึ้นเป็ น 1,545 คน ใน
ปจั จุบนั
กองทุนสวัส ดิก ารชุมชนต าบลท่าเสา เป็ นการจัดการกับสมาชิกทุกคนโดยแบ่ ง การ
จัดการออกเป็ น 10 ด้าน คือ 1.เกิด 2.แก่ 3.เจ็บ 4.ตาย 5.ผู้พกิ าร 6.ผู้ยากไร้ 7.การกีฬา 8.
สันทนาการ 9.การศึกษา 10.คณะทางานเพื่อสร้างความเข้าใจ ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน
สร้างความศรัทธาให้กบั คนในชุมชนตลอดจนคณะทางานและสมาชิกกอองทุนยึดมันในการ
่
ทางานเพื่อสร้างหลักประกันให้กบั คนในชุมชน ดูแลคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียม
กัน
1.5 กองทุนสวัสดิ การชุมชนตาบลบ้านดารา อาเภอพิ ชยั จังหวัดอุตรดิ ตถ์
ชุ ม ชน ต าบลบ้า นดารา อยากให้ค นในชุ ม ชนมีส่ ว นร่ ว ม ในชุ ม ชนเพื่อ ชุ ม ชน
ดาเนินการโดยชุมชน ให้อย่างมีคุณค่า และรับอย่างมีศกั ดิ ์ศรีโดยจัดให้มสี วัสดิการให้กบั สมาชิก
ครบทุกด้านตัง้ แต่เกิดจนเสียชีวติ รวมถึงการพึงพาตนเองและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน “ให้อย่าง
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มีคุณค่าและรับอย่างมีศกั ดิ ์ศรี” การจัดสวัสดิการชุมชนตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการเคารพและอยู่
ร่วมกันของคนกับคน คนกับธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่าอยู่บนพื้นฐานของศาสนา ภูมปิ ญั ญา
วัฒนธรรมท้องถิน่ และการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
เริม่ ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 โดยเริม่ จาก หมู่ 1 เป็ นหมู่บ้านน าร่อ ง
สมาชิกกองทุนฯเริม่ แรกมีจานวน 12 ราย ปจั จุบนั มีส มาชิก 567 คน ในจานวน 9 หมู่บ้าน
เนื่องจากทางชุมชนยังไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งสวัสดิการชุมชนจึงมีผเู้ ข้าร่วมน้อยและไม่แน่ใจว่าจะทา
ได้จริงหรือ ไม่ ลงทุนไปแล้ว กลัว ขาดทุนและขาดการสนับสนุ นจากองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิน่ เนื่องจากเป็ นกลุ่มเล็กๆ เมื่อตัง้ ได้สกั ระยะก็มอี งค์กรปกครองส่วนท้อ งถิน่ เข้ามาให้การ
สนับสนุ นจนเกิดการไว้ว างใจ จากชาวบ้านจึงเริม่ เข้ามาสมัค รเป็ นสมาชิกกองทุนสวัส ดิการ
ชุมชนตาบลบ้านดารา อาเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์ เพิม่ ขึน้ เป็ นกองทุนฯทีจ่ ดั สวัสดิการให้กบั
สมาชิก ครบทุ ก ด้ า นตัง้ แต่ เ กิด จนเสีย ชีว ิต ตลอดจนมีก ารยึด มัน่ ในการท างานเพื่อ สร้ า ง
หลักประกันให้กบั คนในชุมชน ดูแลคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน
1.6 กองทุนสวัสดิ การชุมชนตาบลวังกะพี้ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิ ตถ์
ชุมชน ตาบลวังกะพี้เห็นความเสียโอกาสของคนในชุมชนในด้านต่างๆทาให้ชุมชนไม่
เกิดการขับเคลื่อนใดๆเกิดขึ้นภายในชุมชนทางชุมชนเลยคิดหาวิธกี ารจัดการโดยคิดที่ก่อตัง้
กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่ออยากให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ในชุมชนเพื่อชุมชน ดาเนินการ
โดยชุมชน ให้อย่างมีคุณค่า และรับอย่างมีศกั ดิ ์ศรีโดยจัดให้มสี วัสดิการให้กบั สมาชิกครบทุก
ด้านตัง้ แต่เกิดจนเสียชีวติ
รวมถึงการพึง่ พาตนเองและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน “ให้อย่างมี
คุณค่าและรับอย่างมีศกั ดิ ์ศรี” การจัดสวัสดิการชุมชนตัง้ อยู่บนพื้นฐานของการเคารพและอยู่
ร่วมกันของคนกับคน คนกับธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่าอยู่บนพื้นฐานของศาสนา ภูมปิ ญั ญา
วัฒนธรรมท้องถิน่ และการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 โดย สมาชิกกองทุนเริม่ แรกมีจานวน 17 ราย
ปจั จุบนั มีสมาชิก 232 คน เป็ นกองทุนฯที่จดั สวัสดิการให้กบั สมาชิกครบทุกด้านตัง้ แต่เกิดจน
เสียชีวติ ตลอดจนมีการยึดมันในการท
่
างานเพื่อสร้างหลักประกันให้กบั คนในชุมชน ดูแลคุณภาพ
ชีวติ ของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน
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1.7 กองทุนสวัสดิ การชุมชนพึ่งตนเองตาบลท่าอิ ฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิ ตถ์
มีการก่อตัง้ กลุ่มตัง้ แต่วนั ที่ 6 มิถุนายน 2554 เมื่อเริม่ ดาเนินการมีสมาชิกเริม่ แรก
จานวน 76 คนมีนางพิศมร วสุนันต์ เป็ นผู้รเิ ริม่ โดยมีหน่ วยงานของภาครัฐ/ภาคเอกชนและ
ท้องถิน่ เขามาหนุนเสริมโดยมีงบประมานมาให้ในการจัดตัง้ กลุ่มเพื่อทีจ่ ะให้คนในชุมชนทีม่ คี วาม
ยากจนและคนที่ไม่มหี ลักประกันชีวติ จึงมีการก่อตัง้ กองทุนสวัสดิการชุมชนพึ่งตนเองตาบลท่า
อิฐขึน้ มาและมีการสร้างบ้านให้แก่ผู้ดอ้ ยโอกาสและมีการชักชวนให้ประชาชนในพื้นที่ท่ยี ากจน
รวมกลุ่ มจัดตัง้ เป็ นกลุ่มออทรัพย์เ พื่อที่จะได้มเี งินฝากและมีการส่ งเสริมให้ส ามชิกรู้จกั สร้าง
หลักประกันในการดารงชีวติ ในกลุ่มสมาชิกเพื่อที่จะได้ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การเฉลีย่ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น เกิด เจ็บ ตาย เพื่อมีการส่งเสริมให้สมาชิกรูร้ กั สามัคคี
1.8 กองทุนสวัสดิ การชุมชนตาบลบ้านในเมือง อาเภอพิ ชยั จังหวัดอุตรดิ ตถ์
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลบ้านดารามีการก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2551 เมือ่ เริม่
ดาเนินการครัง้ แรกมีส มาชิก ทัง้ หมด 990 คน โดยนายละมาย พุ่มชาวสวน ประธานกองทุ น
สวัส ดิก ารชุ ม ชนต าบลในเมือ ง โดยที่ส นใจเกี่ย วกับ เรื่อ งการจัด การกับ คนในชุ ม ชนให้เ กิด
ความสุข เพื่อให้จดั ให้มสี วัสดิการให้กบั คนในชุมชนโดยการ ช่วยเหลือผูเ้ สียโอกาสภายในชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลในเมือง เป็นการจัดการกับสมาชิกทุกคนโดยแบ่งการ
จัดการออกเป็น 5 ด้าน คือ
1. สวัสดิการด้านการเกิดและคลอดบุตร
2. สวัสดิการด้านการเจ็บปว่ ยและเข้าโรงพยาบาล
3. สวัสดิการกรณีเสียชีวติ
4. สวัสดิการด้านอุบตั เิ หตุ
5. สวัสดิการกระเช้าของเยีย่ มผูป้ ว่ ย
เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชนสร้างความศรัทธาให้กบั คนใน
ชุมชนตลอดจนคณะทางานและสมาชิกกอองทุนยึดมันในการท
่
างานเพื่อสร้างหลักประกันให้กบั
คนในชุมชน ดูแลคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน
1.9 กองทุนสวัสดิ การชุมชนตาบลนานกกก อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิ ตถ์
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลนานกก เริม่ ต้นจากการตัง้ กลุ่มออมทรัพย์ได้มกี าร
ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2549 มีสมาชิกวันแรกทีจ่ ดั ตัง้ มีจานวน 380 คนมีประชากรในพื้นที่
ดาเนินการโดยมีการออมวันละ 1 บาท ซึง่ ใช้ผลกาไรจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชาย
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เขาบกมาจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในกลุ่มภายในชุมชนท้องถิน่ เพื่อจัดสวัสดิการและช่วยเหลือ
กันในยามยากจึงได้สร้างจุดยืนให้กบั ครอบครัวสมาชิกเพื่อสร้างหลักประกัน และความมันคง
่
ให้กบั สมาชิกและชุมชนท้องถิน่ ให้ได้ผลประโยชน์ของกองทุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลนาน
กกและมีการขยายตัวของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลนานกกเป็ น 5 หมูบ่ า้ นโดยมีสมาชิก
ทัง้ หมด 1,086 ราย ในปจั จุบนั
1.10 กองทุนสวัสดิ การชุมชนตาบลหาดล้า อาเภอพิ ชยั จังหวัดอุตรดิ ตถ์
การริเริม่ สร้างสรรค์ ของชุมชนท้องถิ่นทีร่ ่วมกันสร้างสรรค์ระบบประกันความมันคงของ
่
ชีวติ เพื่อความอยู่ดี มีสุขของคนในชุมชนท้องถิน่ และสังคมมุ่งฟื้นฟู ชุมชนท้องถิน่ ให้มกี ารอยู่
ร่วมกันด้วยความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติ คนกับวัฒนธรรมตามหลักศาสนาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ตัง้ แต่เกิดจนตาย
เริม่ ก่อตัง้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 จัดตัง้ มาเพื่ออยากให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ใน
ชุ มชนเพื่อ ชุ มชน ด าเนิ นการโดยชุ มชน ให้อ ย่างมีคุ ณ ค่ า และรับอย่างมีศ ัก ดิ ์ศรีโ ดยจัด ให้ม ี
สวัส ดิก ารให้ก ับ สมาชิก ครบทุ ก ด้า นตัง้ แต่ เ กิดจนเสีย ชีว ิต รวมถึงการพึง พาตนเองและการ
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน “ให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศกั ดิ ์ศรี” การจัดสวัสดิการชุมชนตัง้ อยู่บน
พื้นฐานของการเคารพและอยู่ร่วมกันของคนกับคน คนกับธรรมชาติ อย่างเห็นคุณค่าอยู่บน
พืน้ ฐานของศาสนา ภูมปิ ญั ญา วัฒนธรรมท้องถิน่ และการมีส่วนร่วมในทุกระดับ
1.11 กองทุนสวัสดิ การแม่ของแผ่นดิ นบ้านดงสระแก้ว อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิ ตถ์
เริม่ ก่อตัง้ โดยใช้ช่อื กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2551 มีเป้าหมายในการก่อตัง้ ใน
การแก้ไขปญั หายาเสพติดในพื้นที่ เงินทุนเริม่ ตัง้ ได้จากการสนับสนุ นโครงการแม่ของแผ่นดิน
ต่อมามีการจัดตัง้ กองทุนอื่นๆตามมา ในพื้นที่ คณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีแนวคิดจะรวบรวม
กองทุนทุกกองทุนแล้วจัดการโดยกรรมการชุดเดียว นอกจากนี้เงินทุนสนับสนุ นจากหน่ วยงาน
ต่างๆภายนอกจะถูก จัดการผ่ านกองทุนเดียว โดยหน่ วยงานที่ส นับสนุ นได้แก่ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ ผ่ านโครงการโรงเรีย นทากินท าใช้ กองทุนหมู่บ้าน เงินทุนจากการ
ทอดผ้าป่า พัฒนาชุมชน และเงินบริจาค ปจั จุบนั มีสมาชิกประมาณ 350 คน โดยปจั จุบนั มีวตั ถุ
ให้ส วัส ดิก ารสมาชิก ในด้า นการให้บ ริก ารด้า นสุ ข ภาพ การกู้ย ืม เงิน ฉุ ก เฉิ น และสนับ สนุ น
โครงการพัฒนาและแก้ไขปญั หาในชุมชน
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2. ข้ อมูลพื้นฐานของพื้นที่ และกองทุนสวัสดิ การชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิ นบ้านดง
สระแก้ว
2.1 สภาพทัวไปและข้
่
อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิ จและสังคมของหมู่บ้านดงสระแก้ว
หมู่ 4 ต.ไผ่ล้อม อาเภอลับแล จ.อุตรดิ ตถ์1
หมู่บ้านดงสระแก้ว ประชาชนดัง้ เดิมอพยพมาจากจังหวัด ราชบุ ร ี โดยมีว ฒ
ั นธรรม
ประเพณี และภาษาคล้ายคลึงกับจังหวัดสุโขทัย หมู่บา้ นดงสระแก้วมีเนื้อทีป่ ระมาณ 3.3 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 2,062 ไร่ มีครัวเรือนประมาณ 115 ครัวเรือน ประชากรชายประมาณ
192 คน ประชากรหญิงประมาณ 200 คน เมื่อศึกษาจากโครงสร้างประชากรในพื้นที่ พบว่า
หมูบ่ า้ นดงสระแก้วมีแนวโน้มการเข้าสู่การเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุ ซึง่ จะเห็นได้จากในช่วง 3 ปีทผ่ี ่าน
มาสัดส่วนในวัยเด็กลดลง (ร้อยละ -14.80) ในขณะทีส่ ดั ส่วนผูส้ ูงอายุมแี นวโน้มขยายตัวเพิม่ ขึน้
(ร้อยละ 44.50)
หมู่บ้านดงสระแก้วตัง้ อยู่ห่างจากอาเภอเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร อาชีพหลักของ
ประชาชนคือการทานา รายได้เฉลี่ยประมาณ 35,091 บาทต่อปี โดยหมู่บ้านได้จดั ตัง้ กลุ่มทาง
การเงินและกลุ่มชีพหลักๆดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

สถาบันการเงินชุมชนบ้านดงสระแก้ว
กองทุนหมูบ่ า้ น
ศูนย์ขา้ วชุมชนตาบลไผ่ลอ้ ม
โรงเรียนทากิน ทาใช้ บ้านดงสระแก้ว
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

มีเงินทุนหมุนเวียน 1,600,000 บาท
มีเงินทุนหมุนเวียน 2,420,000 บาท
มีเงินทุนหมุนเวียน 109,000 บาท
มีเงินทุนหมุนเวียน 1,500,000 บาท
มีเงินทุนหมุนเวียน 96,792 บาท

หมู่บ้านดงสระแก้ว เป็ นหมู่บ้านที่ประชาชนมีความพร้อม ความสามัคคีและมีส่วน
ร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่างๆที่ทางรัฐบาลเสนอเป็ นนโยบายในการช่ วยเหลือและสร้างความ
เข็มแข็ง ตัวอย่างของรางวัลที่ได้ ได้แก่ รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
จังหวัด ปี พ.ศ. 2553

1

ข้อมูลสรุปปี พ.ศ. 2555 จากเอกสารสรุปข้อมูลหมู่บา้ น สถาบันการเงินชุมชนบ้านดงสระแก้ว
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2.2 ความเป็ นมาและสภาพปั จ จุ บ ัน ของกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ นหมู่ บ้ า นดง
สระแก้ว
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จากสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์พระบรมราชินีนาถ เริม่ จัดตัง้ ขึน้ ใน
ปีพ.ศ. 2551 โดยมีทุนสนับสนุ นรับพระราชทานเงินทุนเริม่ ต้นจานวน 8,000 บาท หลังจากนัน้
ได้มกี ารจัดกิจกรรมและกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินในรูปแบบ
ของกองทุนสวัสดิการจนทาให้มเี งินทุนเพิม่ ขึน้ ในปจั จุบนั ปี พ.ศ. 2556 ประมาณ 100,000 บาท

(1) กิ จกรรมหลักที่ ส ร้ างรายได้ แก่ กองทุ นแม่ข องแผ่นดิ น หมู่บ้านดงสระแก้ ว
1.
2.
3.
4.
(2)

ดาเนิ นการได้แก่
การบริจาคของสมาชิก 1 บาท ต่อ 1 คน ต่อ 1 เดือน
การบูชาเงินขวัญถุงโดยการแลกธนบัตร
การทอดผ้าปา่ สบทบกองทุนทุกปี
การจาหน่ายเสือ้ ตราสัญลักษณ์ ทุกปี
สวัสดิ การหลักที่จดั แก่สมาชิ กของกองทุนแม่ของแผ่นดิ น หมู่บ้านดงสระแก้ว

ได้แก่
1. เงินขวัญถุงเด็กแรกเกิด
2. เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจแก่สมาชิกทีย่ ากจน
3. เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจแก่สมาชิกทีท่ วไป
ั่
4. เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ
(3) กิ จกรรมด้านการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด
1. การจัดประชาคมทางลับเพื่อหาผูเ้ กี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. การจัดตัง้ จุดตรวจป้องกันยาเสพติด
3. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
4. การอบรมผูเ้ ข้าบาบัดยาเสพติด

29

(4) กิ จกรรมด้านการดาเนิ นชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
1. การปลูกปา่ เฉลิมพระเกียรติ
2. การทาความสะอาดและพัฒนาหมูบ่ า้ น
3. การทาปุ๋ยหมักใช้เอง
4. การทาน้าหมักใช้เอง
5. การทาน้ายาอเนกประสงค์ใช้เอง
6. การปลูกพืชผักสวนครัวไว้ใช้สอย
(5) แผนการดาเนิ นงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิ น หมู่บ้านดงสระแก้ว ได้แก่
1. รายได้จากการบริจาคของสมาชิกคนละ 1 บาทต่อเดือน
2. จัดทอดผ้าปา่ สามัคคีทุกวันที่ 13 สิงหาคม
3. เงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบล
4. เงินสนับสนุนจากภาคเอกชนและผูม้ จี ติ ศรัทธา
5. จัดค่ายเยาวชนในช่วงปิดเทอม

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อ ศึกษาสถานภาพการจัดการกองทุนและศึกษาปจั จัย
ที่มผี ลต่อการจัดการกองทุน และรูปการบริหารจัดการแบบที่เหมาะสมของการจัดการและการ
พัฒนากองทุนอย่างยังยื
่ น โดยการนาเสนอผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้

4.1 การศึกษาบริ บทกองทุนโดยวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/นอกพืน้ ที่
4.1.1 จุดแข็งและจุดอ่อนของหมู่บ้าน
จุดอ่อน ด้านเศรษฐกิ จของหมูบ่ ้าน/ชุมชน
- การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรการประกอบอาชีพทางการเกษตรไม่สบผลสาเร็จ
สืบเนื่องมา จากอุปสรรคต่างๆ การใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก แต่ผลทีไ่ ด้รบั มาสมดุลกับการ
ลงทุน เช่น ค่าพันธุ์พชื แพง ค่าปุ๋ยแพง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ แต่ราคาผลผลิตไม่ได้รบั ตามเกณฑ์
จึงทาให้พบกับปญั หาการขาดทุนในการประกอบอาชีพและความเป็ นอยู่
- น้าท่วมขังในพืน้ ทีก่ ารเกษตรในช่วงฤดูฝนทาให้พน้ื ทีก่ ารเกษตรเสียหาย
- ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปญั หาว่างงานและมีรายได้น้อยแต่ค่าใช่จา่ ยสูงขึน้ เป็ น
ลาดับในการดาเนินชีวติ ในปจั จุบนั
จากลักษณะภูมปิ ระเทศของตาบลไผ่ลอ้ มทีเ่ อื้อต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ จะเห็นได้
ว่าประชาชนหมูบ่ า้ นดงสระแก้วมีอาชีพซึง่ นามาสู่รายได้ และค่าใช้จา่ ยต่างๆของแต่ละครอบครัว
แต่อย่างไรก็ตามประชาชนบ้านดงสระแก้วก็ยงั ต้องประสบกับปญั หา หนี้สนิ ปญั หาความยากจน
ดังนัน้ ประชาชนชาวตาบลไผ่ลอ้ มควรทีจ่ ะมีการวางแผนการ ใช้-จ่ายเงิน อย่างละเอียดรอบคอบ
และมีเหตุผล โดยมีการจัดทาบัญชี หรือบัญชีครัวเรือน เพราะการจัดทาบัญชีก็จะช่วยให้ทราบ
ถึงรายการการใช้-จ่ายเงินลาดับก่อนหลังในแต่ละวัน เพื่อเป็ นการง่ายต่อการตรวจสอบว่าเรา
ครอบครัวใช้จ่ายเงินทาอะไรไปบ้าง ทาให้สามรถควบคุมรักษาทรัพย์สนิ ได้ ซึง่ จะทาให้เกิดการ
แบ่งสรรเงินเพื่อ จะใช้กบั ชีวติ ประจาวันต่ อไปอย่างมีเหตุ ผลและหากเกิด ปญั หาก็จะสามารถ
วางแผนปรับปรุงแก้ไขและช่วยให้ไม่ก่อให้เกิดปญั หาต่างๆตามมา เช่น ปญั หาความเครียด
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จุดแข็งด้านเศรษฐกิ จ
- มีกลุ่มอาชีพทีเ่ กิดจากการรวมตัวกันประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีส่ าเร็จเป็น
แบบอย่างได้
- มีการใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดาริเป็นกรอบในการทางาน
4.1.2 ทัศนคติ ของประชาชนต่อการสร้างรายได้ที่เอื้อเฟื้ อต่อการพัฒนากองทุน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ในหมูบ่ า้ นดงสระแก้ว ตาบลไผ่ลอ้ ม อาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้วจิ ยั ได้นาข้อมูลตัวอย่างจากสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่ นดินจานวน 60 ราย คิดเป็ นร้อยละ
17.14 จากจานวนสมาชิก ของกลุ่ มทัง้ หมด โดยนามาทาการวิเคราะห์โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็ น 3 ส่ ว น ดัง นี้ ผลการวิเ คราะห์ส ภาพข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม ผลการ
วิเคราะห์ปจั จัยและอุปสรรคทีม่ ผี ลต่อการสร้างรายได้ และผลการวิเคราะห์ความต้องการของคน
ในชุมชนเพื่อจะนาไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์สภาพข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 สภาพข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน (n = 60)
เพศ
ชาย
11
หญิง
49
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
0
21 - 30 ปี
2
31 – 40 ปี
12
40 ปีขน้ึ ไป
46

ร้อยละ
18.3
81.7
0
3.3
20
76.6
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ตารางที่ 4.1 สภาพข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน (n = 60)
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
45
มัธยมศึกษาตอนต้น
5
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
5
ปริญญาตรี
4
อื่นๆ
1
อาชีพ
เกษตรกร
24
รับจ้าง
16
ผูป้ ระกอบการ
1
อื่นๆ
19
สถานภาพ
โสด
12
สมรส
42
หม้าย
6
รายได้ทไ่ี ด้รบั ต่อเดือน
ต่ากว่า 3,000 บาท/เดือน
11
3,001-4,000 บาท/เดือน
15
4,001-5,000 บาท/เดือน
6
มากกว่า 5,001 บาท/เดือน
28

ร้อยละ
75.5
8.3
8.3
6.7
1.7
40
26.7
1.7
31.7
20
70
10
18.3
25
10
46.7

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์สภาพข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างบ้านดงสระแก้ว
โดยการแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ จานวน 60 คน สามารถจาแนกได้ตามตัวแปรดังนี้
เพศ พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงจานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7 และเพศชาย
จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41 ปีขน้ึ ไปจานวน 46 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.7 รองลงมาอยูใ่ นช่วง 31- 40 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และ
อยูใ่ นช่วง 21 – 30 ปี จานวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 3.3 ตามลาดับ
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ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาจานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 75
รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายจานวนอย่างละ 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.3
และอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.7 และอื่นๆอีก 1คน คิดเป็ นร้อยละ
1.7 ตามล าดับ อาชีพ ส่ ว นใหญ่อยู่ใ นอาชีพเกษตรกรรมจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 40
รองลงมาเป็ นอาชีพอื่นๆจานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.7 และอาชีพรับจ้างจานวน 16 คน
คิด เป็ น ร้อ ยละ 26.7 และอยู่ใ นอาชีพ ผู้ป ระกอบการจ านวน 1 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 1.7
ตามลาดับ
สถานภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรสแล้วจานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 70
รองลงมาอยู่ในสภาพโสดจานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 และอยู่ในสภาพหม้าย 6 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10 ตามลาดับ ส่วนรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากกว่า 5,000 บาท
ขึน้ ไป จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.7 รองลงมาอยู่ในระดับช่วง 3,001 – 4,000 บาท
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 25 ต่อมาอยู่ในระดับที่ต่ ากว่า 3,000 บาท จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 18.3 และระดับ 4,001 – 5,000 บาท จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ10 ตามลาดับ
ส่วนที่ 2 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยและอุปสรรคที่ มีผลต่อการสร้างรายได้
ตารางที่ 4.2 สิง่ ทีเ่ กือ้ หนุนในการทางานให้ประสบความสาเร็จ
สิง่ ทีเ่ กือ้ หนุน
จานวน (n = 60)
ร้อยละ
กาลังใจ
11
18.3
เงินเดือน
22
36.7
สุขภาพ
13
21.7
ความรู้
9
15.0
ความขยันอดทน
5
8.3
รวม
60
100.00
จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์สงิ่ ที่เกื้อหนุ นในการทางานให้ประสบความสาเร็จ
ทัง้ หมดของกลุ่มตัวอย่างบ้านดงสระแก้ว จานวน 60 คน สรุปได้ว่าเงินเดือนเป็ นสิง่ ทีเ่ กื้อหนุ น
ในการทางานให้ประสบความสาเร็จมากที่สุดจานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.7 รองมาก็เป็ น
สุขภาพ 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.7 และกาลังใจ 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.3 และความรู้ 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 15 และความขยันอดทน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 จานวนครอบครัวทีม่ คี นไปทางานต่างจังหวัด
จานวนครอบครัว
มี
ไม่ม ี
รวม

จานวน (n = 60)
10
50
60

ร้อยละ
16.7
83.3
100

จากตารางที่ 4.3 สรุปได้ว่าในหมูบ่ า้ นดงสระแก้ว โดยเฉลีย่ มีคนไปทางานต่างจังหวัด
10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และครอบครัวทีไ่ ม่มคี นไปทางานต่างจังหวัดจานวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 สาธารณูปโภคประเภทแรกถ้าคนในชุมชนมีโอกาสทีจ่ ะพัฒนา
สถานที่
จานวน (n = 60)
ร้อยละ
การประปา
8
13.3
ถนน
27
45
การไฟฟ้า
14
23.3
ลานออกกาลังกาย
11
18.3
รวม
60
100
จากตารางที่ 4.4 สรุปได้ว่าจุดแรกทีค่ นในหมู่บา้ นดงสระแก้ว โดยเฉลีย่ จะพัฒนาคือ
ถนน มีจานวน 27คน คิดเป็ นร้อยละ 45 รองลงมาก็จะเป็ นการไฟฟ้า จานวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.3 และลานออกกาลังกายอีก 11 คนคิดเป็นร้อยละ 18.3 และการประปาอีก 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 สิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
สิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรค
จานวน (n = 60)
งบประมาณ
30
ขาดความร่วมมือ
7
ปญั หายาเสพติด
19
ความเข้มแข็งของชุมชน
4
รวม
60

ร้อยละ
50
11.7
31.7
6.7
100
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จากตารางที่ 4.5 สรุปได้ว่าสิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนบ้านดงสระแก้ว โดย
เฉลีย่ คือ ขาดงบประมาณ มีจานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาก็ปญั หายาเสพติดมี
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 และปญั หาขาดความร่วมมืออีก 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.7
และปญั หาความเข้มแข็งของชุมชนอีก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งทุนและการพึ่งพาตนเองของประชาชนใน
พื้นที่
ผลของการพึง่ พาตนเองในการหาแหล่งทุนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 31
คน คิดเป็ นร้อยละ 50.8 รองลงมาอยู่ในระดับมาก จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.4 ระดับ
น้อย จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ในระดับมากทีส่ ุด มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และ
ในระดับน้อยมาก มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
ปจั จุบนั หาแหล่งทุนด้วยตนเองมากน้ อยเพียงใดนัน้ ส่ว นใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง
จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.9 รองลงมาอยู่ในระดับมาก จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.7 ระดับน้อย จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ในระดับมากทีส่ ุด มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4.9 และในระดับน้อยมาก มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
ใช้หลักการพึ่งพาตนเองในการหาแหล่งทุนส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน 27 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 41 ระดับมาก
ที่สุด จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.9 และในระดับน้ อย มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.9
ตามลาดับ
การแยกประเภทของทุนในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย จานวน 26
คน คิดเป็ นร้อยละ 42.6 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5
ระดับมาก จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.4 ในระดับมากที่สุด มีจานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ
9.9 และในระดับน้อยมาก มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
การส ารองทุ น เพื่อ ไว้ใ ช้ใ นการประกอบอาชีพในอนาคตส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ มาก
จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.4 รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 23 ระดับน้อย จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.7 และในระดับปานกลาง มีจานวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.9
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การบักทึกการชาระหนี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.4
รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.1 ระดับน้อย จานวน 15 คน
คิดเป็ นร้อยละ 24.6 ในระดับมากทีส่ ุด มีจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.6 และในระดับน้อยมาก
มีจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
การทาบัญชีว่าใช้ทุนไปกับเรื่องใดบ้างส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 26 คน
คิดเป็ นร้อยละ 42.6 รองลงมาอยู่ในระดับน้อย จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.5 ระดับมาก
จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.7 ในระดับน้อยมาก มีจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.2 และใน
ระดับมากทีส่ ุด มีจานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9
หลัง จากได้แ หล่ ง ทุ นแล้ว หมดปญั หาเรื่อ งทุ นไม่เ พียงพอส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นระดับมาก
จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.4 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 23 ระดับมากทีส่ ุด จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 ในระดับน้อย มีจานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 1.6 และในระดับน้อยมาก มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
สามารถนาความรูใ้ นการหาแหล่งทุ นด้วยตนเองไปถ่ายทอดให้ผอู้ ่นื ได้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 41 รองลงมาอยู่ในระดับมาก จานวน 22 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.1 ระดับน้อย จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.4 ในระดับมากทีส่ ุด มีจานวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 และในระดับน้อยมาก มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6
สามาถนาความรู้ในการหาแหล่งทุนด้วยตนเองออกไปปฏิบตั นิ อกพื้นที่หมู่บ้านส่ว น
ใหญ่อยูใ่ นระดับมาก จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน
22 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.1 ระดับน้อย จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.4 ในระดับมากทีส่ ุด มี
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 และในระดับน้อยมาก มีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6

4.2 รายรับและรายจ่ายของกองทุน
4.2.1 รายรับของกองทุน
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น หมู่ บ้ า นดงสระแก้ ว จากสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิ กิ ต์
พระบรมราชินีน าถ เริม่ จัดตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยมีทุนสนับสนุ นรับ พระราชทานเงิน ทุ น
เริม่ ต้นจานวน 8,000 บาท หลังจากนัน้ ได้มกี ารจัดกิจกรรมและจัดทาบัญชีตงั ้ แต่ปีพ.ศ. 2552
และกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการ
จนทาให้มเี งินทุนเพิม่ ขึน้ ในปจั จุบนั วันที่ 9 กุภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คงเหลือ 96,792.68 บาท
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ภายในระยะเวลา 5 ปี (ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2557) สรุปที่มาของรายรับของ
กองทุนแม่ของแผ่นดินแสดงในตารางที่ 1 โดยที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านดงสระแก้วได้
เป็ นศูนย์รวมทางจิตใจของคนทัง้ หมู่บ้านในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และได้กาหนด
แนวทางแหล่งทีม่ าของเงิน เพื่อต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3 แนวทางดังนี้
1) แนวทางแห่งศรัทธาของหมู่บ้าน คือ แนวทางที่หมู่บ้านร่ว มแรงร่ว มใจกันสมทบ
กองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อแสดงถึงความศรัทธา ความเข้มแข็งของหมู่บ้านอย่าง
แท้จริง โดยมีวธิ กี ารสาคัญได้แก่
(1) ร่วมกันบริจาคในวันแรกเข้าเป็ นสมาชิก
(2) บริจาคเป็นเครือ่ งใช้สงิ่ ของเพื่อจาหน่ายเป็ นเงินเข้ากองทุน
(3) ร่วมกันบริจาคเป็นค่าสวัสดิการสังคมช่วยเหลือ สมาชิกด้วยกัน
2) แนวทางแห่งปญั ญา คือ แนวทางที่แสดงออกถึงความมีปญั ญา ร่วมกันคิดวิธกี าร
รวบรวมทุนทรัพย์สบทบกองทุนแม่ข องแผ่นดินให้มากขึน้ และมากพอที่จะดาเนิน
กิจกรรมต่างๆตามทีก่ าหนด มีวธิ กี ารสาคัญดังนี้
(1) จัดงานชุมชนเพื่อแสวงหารายได้ ผลกาไรเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
(2) กองทุนต่างๆที่มอี ยู่ในหมู่บ้านหรือกองทุนอื่นที่ไม่ใช้ให้โอนเข้ากองทุนแม่
ของแผ่นดิน
(3) การขอรับการสนับสนุ น หน่ วยงาน องค์กรภายนอกชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มูลนิธเิ พื่อสบทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(4) การทอดผ้าป่าสามัคคีในหมู่บ้าน และการรับบริจาคจากงานประเพณีง าน
การกุศลของชุมชนด้วยความสมัครใจ
3) เงินขวัญถุง คือ เงินที่ได้รบั พระราชทาน ให้ถือเป็ นเงินขวัญถุงและเป็ นสิร ิมงคล
สูงสุดที่หมู่บ้านได้รบั ในการประกอบกรรมดี ที่เป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม ถือเป็ น
เงินทีม่ คี ่าสูงสุดทีจ่ ะต้องรักษาจานวนเงินดังกล่าวไว้ให้คงเดิม
จากตารางที่ 4.6 แหล่งทีม่ าของรายรับของกองทุนแม่ของแผ่นดินส่วนใหญ่มา
จากการทอดผ้าป่าสามัคคีในหมู่บ้านคิดเป็ นร้อยละ 48.38 รองลงมาเป็ นสมทบกองทุน 1 บาท
ต่อคนต่อเดือนคิดเป็ นร้อยละ 23.77 และมาจากเงินบริจาคจากบุคคลและหน่ วยงานและเงิน
รางวัลคิดเป็นร้อยละ 19.28 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 แหล่งทีม่ าของรายรับของกองทุนแม่ของแผ่นดินช่วงปีพ.ศ. 2552-2557
แหล่งทีม่ า
1. การทอดผ้าป่าสามัคคีใน
หมูบ่ า้ น
2. จัด งานชุ ม ชนและขาย
สินค้าเพื่อแสวงหารายได้
3. สมทบกองทุน 1 บาทต่อ
คนต่อเดือน
4. เงินบริจาคจากบุคคลและ
หน่วยงานและเงินรางวัล
5. ดอกเบีย้ เงินฝาก
รวม

2551

2552

ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการ
2553
2554
2555

26,785

16,082

6,485

19,505

-

12,942

-

2,570

5,540

2,350

-

-

415

4,614

5,126

26,785

254
19,321

1,000
457
18,096

511
27,492

รวม

ร้อยละ

-

81,799

48.38

1,043

-

11,503

6.80

24,111

5,040

895

40,201

23.77

26,000
777
50,888

5,600
989
25,614

895

32,600
2,988
169,091

19.28
1.77
100

2556

2557

หมายเหตุ: เป็ นข้อมูลทีจ่ ดบันทึกในบัญชีของกองทุนระหว่างวันที่ 11 ก.พ. 2552 ถึง 5 ก.พ. 2557
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4.2.2 รายจ่าย/ผลประโยชน์ ทดแทนของกองทุนแม่ของแผ่นดิ น
ตามข้อตกลงในระเบียบการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กาหนดหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมดังต่อไปนี้
1) เงินขวัญถุงเด็กแรกเกิด
จานวนเงิน 500 บาท
หลักเกณฑ์ เป็นเด็กทารกแรกเกิดในหมูท่ ่ี 4 หรือครอบครัวหรือสมาชิก
2) เงินขวัญถุงกาลังใจผูป้ ว่ ย จานวนเงิน 500 บาท
หลักเกณฑ์ ยกเลิกตามมติทป่ี ระชุมประชาคม
3) เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ
จานวนเงิน 1,000-2,000 บาท
หลักเกณฑ์ กรณีสมาชิกเสียชีวติ มอบเงินแก่ทายาท
4) เงินสงเคราะห์ผสู้ งู อายุ
จานวนเงิน 500 บาทต่อปี
หลักเกณฑ์ พิจารณาเฉพาะผูส้ งู อายุทไ่ี ม่ได้รบั เบีย้ ยังชีพ
5) เงินฟื้นฟูจติ ใจผูต้ ดิ ยาเสพติด จานวนเงิน 1,000-5,000 บาท
หลักเกณฑ์ เป็นค่าใช้จ่ายส่งบาบัดผูต้ ดิ ยาเสพติด ครัง้ แรกตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกิน
วงเงินทีก่ าหนด
6) เงินกองทุนการศึกษา
จานวนทุนละ 500 บาท
หลักเกณฑ์ เป็นทุนการศึกษาประจาปี เฉพาะโรงเรียนวัดดงสระแก้ว
ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 สาหรับนักเรียนทีม่ คี วามประพฤติดแี ละยากจน
7) เงินสนับสนุนประกอบอาชีพ ไม่ ร ะบุ จ านวนเงิน ขึ้น อยู่กับ การพิจ ารณาของคณะ
กรรมการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน แต่ระบุจานวนวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
หลักเกณฑ์ เป็นเงินให้ยมื มีกาหนดเวลาส่งคืนพร้อมสบทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จากการศึกษาโครงสร้างการเบิกจ่ายในบัญชีระหว่างวันที่ 11 ก.พ. 2552 ถึง 5 ก.พ.
2557 ทีค่ ณะกรรมการบันทึกพบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินมีการเบิกจ่ายสวัสดิการ 4 หมวดหลัก
ได้แก่ เงินสงเคราะห์ณาปนกิจคิดเป็ นร้อยละ 45.12 เงินสนับสนุ นประกอบอาชีพคิดเป็ น
ร้อยละ 30.68 เงินกองทุนการศึกษาคิดเป็ นร้อยละ 15.17 และเงินขวัญถุงเด็กแรกเกิดคิดเป็ น
ร้อยละ 9.03 โดยจะพบว่าสวัสดิการเงินขวัญถุงกาลังใจผู้ป่วยถูกพิจารณาตัดออกไปเนื่องจาก
ยากต่อการประเมินระดับของการเจ็บปว่ ย
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4.3 การวิ เคราะห์ความพอเพียงของกองทุน
จากรายรับรายจ่าย การบริหารจัดการ โครงสร้างประชากรที่ส มัค รเป็ นสมาชิกของ
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้วทีผ่ ่านมาสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต
ของกองทุน โดยการวิเคราะห์รายรับรายจ่ายสวัสดิการ และใช้การวิเคราะห์การพยากรณ์ความ
ยังยื
่ นของกองทุน ซึ่งผลการศึกษาจะนาไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดสวัสดิการเพื่อปรับปรุง
และพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้วต่อไป
1. การวิ เคราะห์ ร ายรับ รายจ่ า ยสวัส ดิ ก ารของกองทุ นแม่ ข องแผ่ นดิ น บ้ า นดง
สระแก้ว
ในการวิเคราะห์เบื้องต้นใช้การเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านดงสระแก้วในช่วง 5 ปีทผ่ี ่าน (พ.ศ. 2552-2556) ดังแสดงในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 เงินทุนและรายจ่ายสวัสดิการเฉลีย่ ต่อหัวสมาชิก พ.ศ. 2552-2556
ปีงบประมาณ
แหล่งทีม่ า
2552
2553
2554
2555
สมาชิกกองทุน (คน)
116
195
266
313
รายรับ (เงินทุน)
กองทุน (บาท)
19,321
18,096 27,492 50,888
รายจ่ายกองทุน (บาท)
5,000
15,000
7,500
6,245
รายจ่ายเฉพาะค่าฉาปนกิจ
(บาท)
2000
4000
2000
4000
เงินทุนต่อหัวสมาชิก (บาท)
166.56
92.80
103.35 162.58
รายจ่ายสวัสดิการต่อหัว
สมาชิก (บาท)
43.10
76.92
28.20
19.95

2556
385
25,614
14,550
5000
66.52
37.79

จากตารางที่ 4.7 พบว่าจานวนสมาชิกกองทุนมีจานวนเพิม่ ขึน้ ทุกปีตงั ้ แต่ปีพ.ศ. 2552 ที่
กองทุนเริม่ ดาเนินการ จนกระทังปี
่ พ.ศ. 2556 มีจานวนสมาชิกเพิม่ ขึ้นประมาณร้อยละ 232
และถึงแม้ว่ารายรับของกองทุนจะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นจากเดิม แต่เมื่อศึกษาในแหล่งที่ม าของ
เงินทุนพบว่ามาจากการทอดผ้าป่าและการบริจาคถึงมากกว่าร้อยละ 50 ในขณะทีก่ องระดมทุน
จากตัวสมาชิกมีเพียงประมาณร้อยละ 24 ดังนัน้ จึงเป็ นข้อสังเกตว่าหากกองทุนปราศจากการจัด
กิจกรรมทอดผ้าป่าและไม่ได้รบั การบริจาคจากบุคคลและหน่ วยงานต่ างๆ กองทุนจะประสบ
ปญั หาการทุน
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2. การวิ เคราะห์ความยังยื
่ นของกองทุนแม่ของแผ่นดิ นบ้านดงสระแก้ว
จากข้อมูลรายจ่ายสวัสดิการของกองทุนแม่ของแผ่นดินทีเ่ กือบร้อยละ 50 ของรายจ่าย
สวัสดิการทัง้ หมดเป็ นเงินสงเคราะห์ฌ าปนกิจ ซึง่ จากทบทวนเอกสารการศึกษาทีผ่ ่านมาพบว่า
ความเสี่ยงประการส าคัญ ของการจัดสวัส ดิการชุม ชนคือ เงินช่ว ยเหลือ ครอบครัว ผู้ต ายซึ่ง มี
ปริม าณการช่ ว ยเหลือ ค่ อ นข้า งมากเมื่อ เทีย บกับ สวัส ดิก ารด้า นอื่น ๆ กอปบกับ พื้น ที่ศึกษา
หมูบ่ า้ นดงสระแก้วโครงสร้างประชากรกาลังก้าวเข้าสู่สงั คมผู้สงู อายุ ในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ทาการ
ประมาณการแนวโน้มของการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อนาไปปรับเปลีย่ นเงื่อนไข
ต่อไป
การวิเ คราะห์ไ ด้ จ าแนกข้อ มูล สมาชิก ของกองทุ น ออกเป็ น รายเพศเพื่อ วิเ คราะห์
เปรียบเทียบโครงสร้างประชากรและประมาณการณ์ต่อไปอีก 5 ปี ขา้ งหน้า (พ.ศ. 2561) และ
พิจารณาความยังยื
่ นของกองทุนภายใต้เงือ่ นไขผลประโยชน์ทดแทนกรณีทส่ี มาชิกเสียชีวติ
1. การคาดการณ์โครงสร้างประชากรสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ใช้หลักการวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัยมาใช้ในการวิเคราะห์มลู ค่าผลประโยชน์
ทดแทน ซึง่ ต้องวิเคราะห์จานวนแยกตามเพศ จานวนผูร้ อดชีวติ จานวนผูเ้ สียชีวติ จากฐานข้อมูล
สมาชิกรายปี งบประมาณโดยวิเคราะห์ร่วมกับตารางมรณะของประเทศไทย พ.ศ. 2551 และ
ข้อ มูล อัต ราการเกิด ของสตรีว ัยเจริญ พันธุ์ป ระชากรของประเทศไทยตามที่ธ นาคารโลกได้
ประกาศไว้ปี พ.ศ. 2549
โครงสร้างสมาชิกของกองทุนแยกเป็ นเพศชายและหญิง พบว่าสมาชิกของ
กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายนอกจากนี้จานวนสมาชิกมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ กองทุน พ.ศ. 2552 จนกระทังป
่ จั จุบนั พ.ศ. 2556 ดังแผนภาพที่ 4.1
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150
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100

129

108

85
52

50
0
2552

2553

2554

2555

2556

ปี งบประมาณ
เพศชาย (คน)
เพศหญิง (คน)

แผนภาพที่ 4.1 จานวนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2556 จาแนกตามเพศ

ข้อสมมติ ฐานในการศึกษา
1. กรณีสมาชิกเสียชีวติ กองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ได้บนั ทึกวันทีเ่ สียชีวติ ของสมาชิกแต่
สามารถระบุวนั ทีจ่ ่ายเงินทดแทน ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี้จงึ ประมาณการณ์อายุขณะเสียชีวติ ของ
สมาชิก ณ วันทีม่ กี ารจ่ายเงินทดแทน
2. อ้างอิงอัตราการเกิด (Fertility rate) ของประชากรไทยจากข้อมูลสตรีวยั เจริญพันธุ์
อายุระหว่าง 15-49 ปีต่อประชากร 1,000 คน โดยองค์การสหประชาชาติ แสดงดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 อัตราการเกิดต่อประชากร 1,000 คน ปี พ.ศ. 2549
อายุของสตรีวยั เจริญพันธุ์

อัตราการเกิด

15-19

44.6

20-24

106.7

25-29

99.8

30-34

71.6

35-39

32.5

40-44

8.3

45-49

1.6

ทีม่ า: สหประชาชาติ
ผลรวมของอัตราการเกิดรวมของทุกอายุมคี ่าเท่ากับ 1,825.5 คน หมายความว่า
สาหรับสตรีทุก 1,000 คนทีม่ ชี วี ติ รอดในช่วงปีทม่ี บี ุตรจะให้กาเนิดทารกขึน้ จานวน 1,826 คน
หรือจะมีเด็กจานวน 1.83 คนต่อสตรี 1 คน ในทีน่ ่หี มายถึงมีอตั ราการเกิดแทนที่ (Replacement
rate) เท่ากับ 1.8 (สตรี 1 คน มีบุตรเฉลีย่ 1.8 คนทีจ่ ะแทนทีป่ ระชากร 1 คน)
ดัง นัน้ ผลรวมของทารกที่เ กิด ของสตรีท่ีม ีอ ายุร ะหว่ า ง 15-49 ปี จ ึง มีส มการ
ความสัมพันธ์ดงั ต่อไปนี้
49

𝑇𝐵 = ∑ 𝑓𝑃𝑥 ∗ 𝐵𝑅𝑥
𝑥=15

เมือ่ 𝑇𝐵 = จานวนทารกทีเ่ กิดระหว่างปี
𝑓𝑃𝑥 = จานวนสตรีทอ่ี ายุ (X) และ 𝐵𝑅𝑥 = อัตราการเกิดทีอ่ ายุ (X)
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3. สมมุตใิ ห้จานวนเด็กทีเ่ กิดใหม่รวมมีความเป็นไปได้ในการเข้าเป็ นสมาชิกกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 50:50 และโครงสร้างเพศของทารกเกิดใหม่มลี กั ษณะไม่แตกต่างไปจากค่าเฉลี่ย
โครงสร้างเพศชายหญิงของทารกเกิดใหม่ของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน (42:58)
4. ในเบือ้ งต้น การศึกษาโครงสร้างประชากรในครัง้ นี้ไม่นาอัตราการอพยพย้ายถิน่ ของ
ประชากรในพืน้ ทีต่ าบลไผ่ลอ้ ม หมูบ่ า้ นดงสระแก้วมาร่วมพิจารณา
5. อัตราการตาย (Mortality rate) ที่ใช้ในการวิเคราะห์อ้างอิงข้อมูลจากตารางมรณะ
(Mortality table) โดยส านัก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริม ธุ ร กิจ ประกัน ภัย (คปภ.)
เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราการเสียชีวติ ต่อประชากร 1,000,000 คน จาแนกตามเพศชายหญิง
𝑑𝑥 = 𝑙𝑥 ∗ 𝑞𝑥
เมือ่ 𝑑𝑥 = จานวนคนตายต่อประชากร 1,000,000 คน
𝑞𝑥 = อัตราการตาย ณ อายุตงั ้ แต่ 0-100 ปี กาหนดโดย คปภ.
𝑙𝑥 = จานวนประชากรตัง้ ต้นที่ 1,000,000 คน

อายุ (ปี )
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ปี พ.ศ. 2556
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อายุ (ปี )

ปี พ.ศ. 2561
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Male
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18

จานวน (คน)

แผนภาพที่ 4.2 โครงสร้างอายุสมาชิกกองทุน พ.ศ. 2556 และการพยากรณ์ปี 2561
ทีม่ า : การพยากรณ์
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ตารางที่ 4.9 ประมาณการณ์จานวนสมาชิกแรกเกิดระหว่างปี 2556-2561
2556 2557 2558 2559
รวม (ชายหญิง)
34
34
34
33
โอกาสทีท่ ารกจะเป็ นสมาชิก
17
17
17
17
ชาย (ถ่วงสัดส่วนแล้ว)
7
7
7
7
หญิง (ถ่วงสัดส่วนแล้ว)
10
10
10
10

2560
33
16
7
9

2561
32
16
7
9

จากตารางที่ 4.9 จะสัง เกตได้ว่ า อัต ราการเกิด ของทารกในพื้น ที่ต่ า ลง ในขณะที่
อัตราส่วนประชากรวัยสูงอายุปรับตัวสูงขึน้ ดังแผนภาพที่ ซึง่ จากผลจากการพยากรณ์ในอีก 5 ปี
ข้างหน้ า โครงสร้างสมาชิกของกองทุนจะมีจานวนวัยพึ่งพิงสูงขึ้น ประมาณร้อยละ 6 โดยหาก
พิจารณาจานวนสมชิกกองทุนในภาพรวมมีแนวโน้ มลดลงจาก 385 คน ในปี 2556 เหลือเพียง
305 คน ทาให้เกิดผลกระทบคือ กองทุนมีแนวโน้มเผชิญความเสีย่ งมากขึน้ จากจานวนการส่งเงิน
ออมทีส่ มทบเข้ากองทุนน้อยลง และการเบิกจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิกวัยพึง่ พิงมีแนวโน้มสูงขึน้
3. การวิ เคราะห์ที่มาของจุดเด่นของกองทุนแม่ของแผ่นดิ นบ้านดงสระแก้ว
จากผลการวิเคราะห์ความยังยื
่ นของกองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถแบ่งปจั จัยภายใน
และภายนอกทีม่ ผี ลต่อความยังยื
่ นหลายปจั จัยดังต่อไปนี้
3.1 ปัจจัยภายนอก
หมายถึง ปจั จัยทีก่ ลุ่มไม่สามารถควบคุมได้ ยกตัวอย่างเช่น หากภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซาส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมันในหมู
่
่นักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ จนทาให้การตัดสินใจ
ลงทุนอาจจะถูกชะลอและการดาเนินโครงการหรือนโยบายของรัฐบาลมีการเปลีย่ นแปลง ส่งผล
กระทบต่อการจ้างงานเกิดปญั หาการว่างงาน ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า โดยเหตุการณ์
เหล่านี้อาจส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนได้
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นับตัง้ แต่ก่อตัง้ กองทุนแม่ของแผ่นดินได้รบั เงินสนับสนุ นจากเงินขวัญถุงพระราชทาน
องค์กรปกครองท้องถิน่ และการบริจาคจากบุคลคลต่างๆอย่างสม่าเสมอโดยสัดส่วนในการได้รบั
แหล่งเงินภายนอกมีอตั ราส่ ว นร้อยละ 19.28 จากปริมาณเงินทุนทัง้ หมด ด้วยเหตุน้ีจงึ ท าให้
กองทุนแม่ของแผ่นดินได้รบั การดูแลและติดตามผลการดาเนินงานอยู่เสมอส่งผลให้หมู่บา้ นเกิด
ความเข้มแข็งได้รบั รางวัลต่างๆมากมาย เช่น การคัดเลือกให้เป็นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่
เย็นเป็ นสุข” ต้นแบบของจังหวัดอุตรดิตถ์และศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน ถูกจัดตัง้
เป็นศูนย์เรียนรูก้ องทุนแม่ระดับอาเภอและจังหวัด และชนะเลิศศูนย์เรียนรูก้ องทุนแม่ระดับภาค 6
3.2 ปัจจัยภายใน
3.2.1 มีระบบและกลไกการควบคุมภายในที่โปร่งใสตรวจสอบได้ กองทุนแม่
ของแผ่นดินมีการสร้างระเบียบในการบริหารจัดการองทุนและอธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจน
ทาให้กรรมการ และสมาชิกรูบ้ ทบาทและหน้าทีข่ องตน นอกจากนี้ยงั แต่งตัง้ กรรมการทีป่ รึกษาที่
เป็ นหัวหน้ าหน่ วยงานเป็ นองค์กรอิสระต่างๆเข้ามาให้ขอ้ คิดเห็นและช่วยเหลือกองทุน ได้แก่
องค์กรปกครองท้องถิน่ โรงเรียน สถานีอนามัย พัฒนากร และมีกรรมการชุดตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานโดยแต่งตัง้ ผูใ้ หญ่บา้ นและผูช้ ่วยผู่ใหญ่บา้ นเป็ นกรรมการตรวจสอบ
3.2.2 ผูน้ ามีประสบการณ์และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายภายนอกได้ ปจั จัย
ด้านผูน้ ายังคงเป็ นอิทธิพลสาหรับกองทุ นแม่ของแผ่นดิน โดยประธานกองทุนได้ดารงตาแหน่ ง
บริหารมาตัง้ แต่มกี ารก่อตัง้ กองทุนจนกระทังถึ
่ งปจั จุบนั นอกจากนี้ประธานกลุ่มทางานประสาน
กับหน่ วยงานและองค์กรในระดับชุมชน จังหวัด ภาค และระดับประเทศ และเป็ นวิทยากรหลัก
ของโครงการเกษตรกรตัวอย่าง และธนาคารชุมชน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส)
2.3 สมาชิกใช้หลักการไว้เนื้อเชื่อใจและมีความใกล้ชดิ ทากิจกรรมทางศาสนา
สังคม อย่างสม่าเสมอ จะเห็นได้จากการระดมทุนของกองทุนแม่ของแผ่นทีเ่ กือบร้อยละ 50 มา
จากการทอดผ้ า ป่ า และการประกอบพิธ ี ท างศาสนา กิจ กรรมเหล่ า นี้ เ ป็ น เครื่อ งสะท้ อ น
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบ้านดงสระแก้วทีม่ คี วามรักความสามัคคี สามารถดูแลซึง่ กันและ
กันมีสมั พันธภาพที่แน่ นแฟ้น ทาให้การบริหารจัดการกองทุนไม่ประสบปญั หาการขาดแคลน
เงินทุน และการชาระคืนเงินยืมเป็ นไปตามกาหนด ตัวอย่างของการบริหารจัดการกองทุนใน
เรื่องการจ่ายและรับคืนเงินกู้ ได้แก่ การขอยืมเงินเพื่อนาไปสนับสนุ นประกอบอาชีพของสมาชิก
ต้องไปรับเงินจากพานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
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และสมาชิกต้องระบุวนั ที่จะนาเงินมาชาระคืน เมื่อถึงวันส่งคืนก็จะต้องนาเงินไปคืนในสถานที่
เดียวกับทีไ่ ปรับเงินมา จากวิธกี ารดังกล่าวพบว่า กองทุนแม่ของแผ่นดินได้รบั การชาระคืนจาก
สมาชิกตามกาหนด และไม่มหี นี้สญ
ู
3.2.4 มีโครงสร้างการบริหารจัดการร่วมกับกองทุนอื่นๆในหมู่บ้าน หมู่บา้ นดง
สระแก้ว ได้ถู ก คัดเลือ กและและดาเนินโครงการจัดตัง้ ธนาคารชุม ชน โดยใช้ช่อื ว่า “สถาบัน
การเงินชุมชนบ้านดงสระแก้ว ” ซึ่งสถาบันการเงินดังกล่าวเป็ นแกนหลักในการบริหารจัดการ
กองทุนทุก กองทุนทุก กองทุนในหมู่บ้าน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กองทุนข้าวชุมชน กองทุน
โรงเรียนทากินทาใช้ และกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีกรรมการบริหารงานสถาบันการเงิน และ
เจ้าหน้ าที่ประจาปฏิบตั ิหน้ าที่ก ารทาธุรกรรมทางการเงินทุกวันพุธ ตัง้ แต่ 8.30 ถึง 14.00 น.
โดยมี ธ.ก.ส เป็ นผู้สนับสนุ นและให้ความรู้ท่ศี ูนย์เรียนรู้กลางของหมู่บ้าน การบริหารจัดการ
กองทุนรวมศูนย์ดงั กล่าวทาให้ประชาชนและสมาชิกของกองทุนเกิดความรูส้ กึ เชื่อมันและเข้
่
าใจ
วัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุนอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยงั เป็ นการฝึกให้คณะกรรมการกองทุนให้
บริหารจัดการการเงินให้เกิดความชานาญและเกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ เช่น ธนาคาร
หมูบ่ า้ น ให้กบั ชุมชน
ซึง่ สามารถสรุปปจั จัยทีม่ ตี ่อความยังยื
่ นของกองทุนดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความยังยื
่ นของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปจั จัยทีส่ ามารถปรับได้
การปรับตัวแปร
เพิม่ ขึน้
อัตราผลตอบแทนแก่สมาชิก
ไม่ยงยื
ั่ น
อัตราดอกเบีย้ ทีป่ นั ส่วนเข้า
ยังยื
่ น
กองทุน
จานวนเงินทุน
ยังยื
่ น
วงเงินตอบแทนสูงสุด
ไม่ยงยื
ั่ น

ลดลง
ยังยื
่ น
ไม่ยงยื
ั่ น
ไม่ยงยื
ั่ น
ยังยื
่ น

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้ นี้คอื เพื่อ ศึกษาถานภาพการจัดการกองทุนและศึกษา
ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการจัดการกองทุนและ รูปการบริหารจัดการแบบทีเ่ หมาะสมของการจัดการและ
การพัฒนากองทุนชุมชนโดยได้นาวิธ ี วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในภายนอก และอาศัย
ข้อมูลทุตยิ ภูม ิ จากนัน้ ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนโดยการเก็บข้อมูลปฐมภูม ิ
เกี่ยวกับปจั จัยการผลิต หลัก แหล่งทุน กองทุนแม่ของแผ่ นดินบ้านดงสระแก้ว อาเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อตัง้ ตัง้ แต่พ.ศ. 2551 โดยวัตถุประสงค์แรกตัง้ เพื่อแก้ไขและเฝ้าระวังปญั หายา
เสพติดในหมู่บ้าน แต่พ้นื ที่ดงั กล่าวไม่มปี ญั หายาเสพติดจึงทาให้วตั ถุประสงค์ปรับเปลี่ยนเป็ น
กองทุนที่มุ่งเน้นในการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ จึงเริม่ ดาเนินการลักษณะ
กองทุนจัดสวัสดิการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 เป็ นต้นมา ปจั จุบนั กองทุนได้ขยายการจัดสวัส ดิก าร
ครอบคลุมสวัสดิการเสริม ได้แก่การสนับสนุ นเงินประกอบอาชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่เงิน
สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
หมู่บา้ นดงสระแก้วมีระบบการบริหารจัดการกองทุนทีแ่ ตกต่างจากพื้นทีอ่ ่นื ๆในจังหวัด
อุตรดิตถ์เนื่องจาก มีการบริหารงานภายใต้ “สถาบันการเงินชุมชนบ้านดงสระแก้ว ” ที่รวบรวม
กองทุ น ต่ า งๆมาบริห ารจัด การร่ ว มกัน นอกจากนี้ พ้ืน ฐานสัง คมของพื้น ที่ม ีค วามเข็ม แข็ง
ประชาชนมีความสามัคคีมสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการจนเป็ นพื้นที่ชุมชนต้นแบบของจังหวัด
ทาให้ผลของการวิเคราะห์ความยังยื
่ นของกองทุนสะท้อนให้เ ห็นว่ากองทุนแม่ของแผ่ นดิน มี
ความยังยื
่ นในระยะสัน้ (5-10 ปี ) และเริม่ มีปญั หาเผชิญกับความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาว
(15 ปี)
ส่วนทัศนคติของสมาชิกของกองทุนแม่ของแผ่นดินจานวน 60 ตัวอย่าง ต่อการจัดการ
ทุนในชุมชนให้ผลการศึกษาดังนี้ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของคาว่าทุน
แหล่งทุนและการพึ่งพาตนเอง ในระดับปานกลาง เฉลี่ย จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.6
ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจกับคาว่า ทุนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน จานวนประชากรที่ม ี
ความรูน้ ้อยเกีย่ วกับทุนทีไ่ ม่เป็นตัวเงินนี้มจี านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 และประชากรทีไ่ ม่
มีความรู้เกี่ยวกับคานี้เลย มี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 3 ส่วนที่เหลือจะเป็ นในระดับปาน
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กลาง ซึง่ เข้าใจว่า ทุนทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินนี้คอื ทีด่ นิ และ คนทีม่ คี วามรูแ้ ละสามารถบอกได้ว่า ทุนที่
ไม่เป็นตัวเงินนี้ได้แก่อะไรบ้าง มีจานวน 4 คน จากจานวนตัวอย่าง 60 ตัวอย่าง
การมีเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ์ให้มกี ารหาแหล่งทุนด้วยตนองและการการรณรงค์
นัน้ มีอยูใ่ นระดับน้อย ซึง่ กลุ่มตัวอย่างนัน้ ให้ขอ้ มูลมาว่า ไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวถึง
แหล่งทุน จึงต้องการการประชาสัมพันธ์การกระจายข่าวถึงแหล่งทุนทีส่ ามารถเข้าถึงได้ง่าย
การปฏิบตั ใิ นการหาแหล่งทุน หรือการหาทุนนัน้ กลุ่มตัวอย่างได้กระทาการแสวงหา
แหล่งทุนหรือทุนนัน้ ด้วยตนเองเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนมากจะอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก เฉลีย่ อยู่ท่ี
28 คน คิดเป็นร้อยละ 46 ของประชากรกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
การสารองทุนไว้ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตของกลุ่มตัวอย่างนัน้ อยู่ในระดับที่
มาก มีจ านวน 32 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 52.4 ของประชากรกลุ่ ม ตัว อย่า ง ซึ่ง แสดงให้เ ห็น ว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีการสารองทุนเพื่อความมันคงในอนาคตไม่
่
ว่าจะเป็ น เงิน เมล็ด
พันธุพ์ ชื เครือ่ งจักร ทีด่ นิ
กลุ่มตัวอย่างสามารถนาความรูเ้ รื่องการหาแหล่งทุนด้วยตนเองไปถ่ายทอดให้ผอู้ ่นื ให้
ได้รบั ความรูเ้ ช่นเดียวกันกับเจ้า ตัวได้และยังสามารถนาความรูท้ ่มี อี ยู่ออกไปหาแหล่งทุนนอก
พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น หรือต่างจังหวัด ได้เช่นเดียวกัน
การอภิ ปรายผล
ั หาคือ ชาวบ้า นไม่ไ ด้ร ับ การ
จากการศึก ษาพบว่ า ประชากรส่ ว นใหญ่ ใ นพื้น ที่ม ีป ญ
ประชาสัมพันธ์เ กี่ยวกับแหล่ งทุน ซึ่งสอดคล้อ งกับการศึกษาของ อัญ ชณา แสนสี และคณะ
(2555) เรื่อง รูปแบบการจัดการแหล่งทุนชุมชนเพื่อการลดหนี้สนิ ซ้าซ้อนที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ชุมชนตาบลวังดิน อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทีใ่ ช้การจัดเวทีสร้างความเข้าใจ
ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการจัดแหล่งทุนในชุมชนตาบลวังดิน และสถานการณ์การเกิดหนี้ซ้าซ้อน
จัดเวทีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ร่วมกันนาเสนอสถานภาพของกองทุน จัดเวทีศกึ ษา
สถานการณ์การเกิดหนี้ซ้าซ้อนของชุมชนตาบลวังดิน จัดเวทีตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สถานการณ์การเกิดหนี้ซ้าซ้อนของชุมชนประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกันร่างรูปแบบ/วิธกี ารจัดการ
แหล่งทุนชุมชนเพื่อการลดหนี้สนิ ซ้าซ้อนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ จัดเวทีนาเสนอและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบการจัดการแหล่งทุนชุมชน ประชุมเชิงปฏิบตั สิ รุปรูปแบบ
การจัดการแหล่งทุนชุมชนประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเพื่อปรับแผน
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นอกจากนี้ ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการสร้างรายได้ในชุมชนไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั สถานทีท่ ท่ี างานหรือ
สภาพแวดล้อ มในสถานที่ท างาน แต่ ข้นึ อยู่กับแรงจูงใจที่จ ะท างานว่ า ท าไปเพื่อ ใคร โดยมี
เป้าหมายในชีวติ และอุปสรรคที่ทาให้การพัฒนาของชุมชนบ้านดงสระแก้วน้อยลงไปคือ การ
ขาดงบประมาณที่จะนามาพัฒนาหรือสร้ างสิง่ ต่างๆเพื่อจะมาเป็ นเครื่องอานวยความสะดวก
ให้กบั ประชาชนในชุมชน เช่น การขยายถนนเพื่อการสัญจรที่สะดวก และความต้องการด้าน
สาธารณะสุขซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศรนรายณ์ ศรีเพชร (2552) ได้ทาการศึกษาการ
เศรษฐกิจชุมชน กรณีศกึ ษาอาเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยได้ทาการศึ กษาเน้นในเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนของอาเภอจุน จังหวัดพะเยา ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ คือ SWOT Analysis ซึง่ ทา
ให้เข้าถึงชุมชนและทราบถึง ความต้องการในชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยงั ทาให้ทราบถึง
ปญั หาและข้อบกพร่องทีค่ วรจะได้รบั การแก้ไข เพื่อดาเนินการต่อไป

ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเพื่อความยั ่งยืนของกองทุนแม่ของแผ่นดิ นบ้านดง
สระแก้ว
จากผลการศึกษาความยังยื
่ นของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้วมีขอ้ เสนอแนะ
เชิงนโยบายเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กบั กองทุนดังต่อไปนี้
1. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระเบียบการบริ หารจัดการกองทุน
จากผลการศึกษาความยังยื
่ นของกองทุน กรณีจ่ายค่า ฌาปนกิจจะเริม่ ประสบปญั หา
ความเสี่ยงทางการเงินภายใน 20 ปี และถ้ามีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆเพิม่ ขึ้นจะทาให้กองทุน
ประสบปญั หาความเสี่ยงทางการเงินเร็วขึน้ คือภายใน 15 ปี ทาให้กองทุนแม่ของแผ่นดินควรมี
การวางแผนในระยะยาวเพื่อปรับเปลี่ยนปจั จัยด้านการเพิม่ เงินสะสมของสมาชิก ให้เ พิม่ ขึ้น
เนื่องจากในปจั จุบนั กองทุนแม่ของแผ่นดินพึ่งพาเงินทุนจากกิจกรรมทอดผ้าป่าและเงินบริจาค
เป็นหลัก ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวมีความเสีย่ งไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณเงินทุนทีค่ วรระดมทุนใน
แต่ละปี กอปบกับเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างประชากรของหมู่บา้ นดงสระแก้วกาลังเข้าสูงสังคม
ผู้สูงอายุและผลการวิเคราะห์พบว่าการเสียชีวติ ของสมาชิกจะมีอตั ราสูงขึน้ ในปี ท้ายๆของการ
วิเคราะห์ ซึง่ หากกองทุนสามารถระดมเงินจากสมาชิกได้เพิม่ มากขึน้ จะทาให้สามารถปรับเพิม่
ผลประโยชน์ ทดแทนให้กบั สมาชิกเพิ่มมากขึน้ เป็ นสนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกให้
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ครอบคลุมสวัสดิการทัง้ หมดทีพ่ บในกลุ่มการเงินชุมชน1 ได้แก่ สวัสดิการพืน้ ฐาน สวัสดิการเสริม
และสวัสดิการอื่นๆ
2. การเพิ่ ม ทัก ษะความรู้ด้ า นบัญ ชี ก ารเงิ น และการลงทุ น แก่ ก องทุ น แม่ ข อง
แผ่นดิ น
ในส่วนของการทาบัญชี กองทุ นแม่ของแผ่ นดินมีการบันทึกข้อ มูล ทางการเงินอย่าง
ละเอียดแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวถูกบันทึกในสมุดรายรับรายจ่ายเพียงเล่มเดียว ซึ่งถ้า
หากกองทุนต้องการทราบประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนตลอดจนต้องการแสดงสถานะ
ทางการเงินให้องค์กรหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ควรมีการบันทึกข้อมูลทางการเงินแยกประเภท
ตามหลัก การของการทาบัญ ชีท่ตี ้อ ง จัดทางบดุล งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่ง
คณะกรรมการผูจ้ ดั ทาบัญชีควรได้รบั การอบรมโดยเฉพาะ
การลงทุนของกองทุนถือเป็ นแหล่งการระดมทุนในอนาคตของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ถึงแม้ว่ากองทุนเพิง่ กองตัง้ ภายในระยะเวลา 5 ปีทผ่ี ่านมา ยังมีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากแต่เมื่อ
ดาเนินการไปได้ระยะหนึ่งมีเงินสะสมมากขึน้ กองทุนจึงต้องเตรียมการทีจ่ ะนาเงินสะสมไปลงทุน
ต่อเพื่อต่อยอดให้กองทุนมีความเข็มแข็งทางการเงินมากขึน้ กอปกกับหากนาเงินสะสมไปปล่อย
สินเชื่อก่อให้เกิดความเสี่ยงและหากระดมเงินทุนจากกู้ยมื สถาบันการเงินอื่นๆ มีขอ้ จากัดและ
เป็ นการสร้างภาระในระยะยาว การลงทุนในกิจการ เช่น การลงทุนทาร้านค้าชุมชน การทา
วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรต่างๆ จะเป็ นแหล่งรายได้ท่สี าคัญของกองทุนใน
ระยะยาว ดังนัน้ หากกองทุนแม่ของแผ่นดินมีความสนใจในด้านการลงทุนควรต้องเตรียมการ
เตรียมบุคลากรและมีการประเมินความพร้อมก่อนลงทุน

1

สวัสดิการพื้นฐาน คือ การดูแลสมาชิกในกรณี เกิดแก่เจ็บตาย สวัสดิการเสริม คือ สวัสดิการด้านอื่นๆ ที่
เป็ นประโยชน์แก่สมาชิก โดยดูจากความต้องการของคนในพืน้ ทีเ่ ป็ นหลัก และสวัสดิการอื่นๆ คือ สวัสดิการ
ทีใ่ ห้แก่ผทู้ ไ่ี ม่ใช่สมาชิกเพื่อช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสในชุม ชน
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