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รัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ทองถิ่นเปนผูประสานความรวมมือเพื่อจัดการสวัสดิการการเงินท่ีตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

ทายท่ีสุดนี้ ผูเขียนขอขอบคุณทุกภาคสวน องคกร และทุกคนท่ีมี

สวนรวมในการจัดทําหนังสือ หรือเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาในหนังสือเลมนี้ 

โดยเฉพาะมูลนิธิฮันซ ไซเดล แหงสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี ท่ีเปน
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บรรจงรอยเรียงในแตละบท ผูเขียนระลึกถึงความรวมมือและความชวยเหลือ

ท่ีไดรับและซาบซ้ึงอยางยิ่ง 

 

ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ  

และ ดารารัตน คําเปง 

----------------------------------- 
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PREFACE 

This book, entitled “Financial Management for Integrated 

Community and Local Welfare”, presents lessons and knowledge 

acquired through exchanges between community leaders, local 

administrators and academia. The exchanges occurred during 

which 4 projects were carried out. These projects include: 

1. “Financial management for integrated community 

and local welfare Project” which is a cooperation 

between Hans Seidel Foundation and School of 

Political and Social Science (SPSS), University of 

Phayao 
 

2. “Knowledge management for informal labours’ 

health promotion in Phayao (social security) Project” 

which is a cooperation between Thai Health 

Promotion Foundation and the SPSS 
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3. “Knowledge management for informal labours’ 

health promotion in Phayao (Organization) Project” 

which is a cooperation between Thai Health 

Promotion Foundation and the SPSS, and, 

4. The research project entitled “Approaches for 

developing collaboration in local welfare provision: 

the case of Nan province” which is funded by 

Thailand Research Fund 

 Expectedly, this book deciphers immense and complex 

insights and elaborates them in a simpler way for wider audience. 

It is with high hope that this book could deliver lessons and 

knowledge on integrated community and local welfare to 

readers from all walks of life. 

 Besides, it presents case studies of Nan and Phayao. In 

Phayao, there are two interesting cases of financial management 

for community welfare including Tumbon Wiang Financial 
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Institution, Chiang Kham District, and Community Welfare 

Network, Dokkhamtai District. In Nan, selected cases illustrate 

how local authorities and communities collaborate to provide 

social welfare benefits in response to needs of their people. 

 Lastly, the authors would like to thank those who 

contribute either in the above-mentioned projects or the 

creation of this book. Particularly, we would like to thank Hans 

Seidel Foundation for financially supporting this publication. With 

gratitude, we hope that this book could contribute to local and 

community development. 

     Chatthip Chaichakan 

Dararat Khampeng 
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1. เกริ่นนํา :  การจัดการสวัสดิการการเงินชุมชนทองถิ่น

แบบบูรณาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 “การจดัสวสัดกิารชุมชนทอ้งถนิ 

เพอืความมนัคงทางสงัคมในงานชนินีมุ่งสรา้งกรอบ

คดิสาํหรบัการผสานสวสัดกิารสงัคมรปูแบบต่าง ๆ 

ทมีกีารนําส่งอยู่ในพนืทขีองทอ้งถนิเขา้ไวด้ว้ยกนั

ภายใตห้ลกัการว่าดว้ยความมนัคงทางสงัคม” 
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สวัสดิการการเงิน หรือ สวัสดิการในรูปแบบของตัวเงิน เกิดขึ้นท่ัว

ทุกหัวระแหงท้ังในและตางประเทศ ยกตัวอยางเชน สวัสดิการเบ้ียยังชีพใน

ประเทศไทย กองทุนยูนุสในบังคลาเทศ กองทุนสวัสดิการชุมชนในประเทศ

ไทย เปนตน ซึ่งสวัสดิการในรูปแบบของตัวเงินเหลานี้มีวิธีการบรหิารจัดการ

แตกตางกันออกไป เชน รัฐบาลกลางเปนผูกําหนดนโยบายและจาย

สวัสดิการ ทองถิ่นเปนผูจายสวัสดิการ หรือ ชุมชนเปนผูจัดการสวัสดิการ

การเงินดวยตัวเอง เปนตน 

1.1 ความหมายและความสําคัญ 

การจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นเพื่อความม่ันคงทางสังคมในหนังสือ

เลมนี้อยูภายใตกรอบคิดการผสานสวัสดิการสังคมรูปแบบตาง  ๆ ท่ีมีการ

นําสงอยูในพื้นท่ีของชุมชนและทองถิ่นเขาไวดวยกัน บนฐานของหลักการวา

ดวยความมั่นคงทางสังคม และอยูบนความเช่ือท่ีวาการจัดสวัสดิการชุมชน

ทองถิ่นมักจะทําใหเกิดความหลากหลายของการจัดสวัสดิการ สังคม

ภายในประเทศได (Trydegard และ Thorslund, 2001; 2012) โดยมองวา 

สวัสดิการสังคมมักจะเปนระบบท่ีกําหนดโครงสรางการจัดสวัสดิการใน
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ระดับชาติ แตการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนความรับผิดชอบของหนวยงาน

ระดับชุมชนทองถิ่น (Kröger, 1997)   

นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาสวัสดิการในชุมชนทองถ่ินใน

ประเทศไทยมีลักษณะท่ีนโยบายของรัฐไดสรางโอกาสใหมใหกับองคกรภาค

ประชาสังคม สวนภูมิภาค และองคกรภาครัฐระดับทองถิ่นรวมกันนําสง

สวัสดิการสังคม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kazepov (2010) ท่ีมองวา 

การพัฒนาสวัสดิการชุมชนทองถิ่นควรมีลักษณะของกระบวนการคูขนาน 

โดยสองกระบวนการนี้ประกอบดวย กระบวนการแรกท่ีเสริมอํานาจใหกับ

หนวยยอยของนโยบายสังคม ซึ่งมักปรากฏในรูปแบบของกรอบนโยบายท่ี

เอื้อตอการพัฒนาสวัสดิการชุมชนทองถิ่น และกระบวนการคูขนานซึ่งเปด

โอกาสใหองคกรภาคประชาสังคม สวนภูมิภาค และองคกรสวนปกครอง

ทองถิ่น (อปท.) ไดเขามารวมในการจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่น ซึ่งผลใหการ

จัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นของไทยมีตัวแสดงในการจัดสวัสดิการสังคมท่ี

หลากหลายในทายท่ีสุด  
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1.2 บริบทเชิงหลักการ  

หนังสือเลมนี้อาศัยแนวคิดหลัก 3 แนวคิดในการอธิบายสถานการณ

การจัดสวัสดิการการเงินในชุมชนทองถิ่น อันไดแก แนวคิดการกระจาย

อํานาจ (decentralization) แนวคิดการจัดการการประสานความรวมมือ

สาธารณะ (collaborative public management) และแนวคิดการจัด

สวัสดิการสังคม 

1.2.1. การกระจายอํานาจ (DECENTRALISATION) 

คําวา “ นั้นมักจะมีลักษณะกํากวมและอธิบาย” การกระจายอํานาจ

ไดยาก  (Dubois & Fattore, 2009) ทวา เราอาจนิยามความหมายของ 

การกระจายอํานาจไดวาเปนกระบวนการท่ีมีพลวัตวาดวยการเคล่ือนยาย

ของอํานาจจากรัฐบาลระดับชาติไปสูรัฐบาลหรือองคการท่ีอยูในระดับตํ่ากวา

ชาติ (Conyers, 1983) และในการทําความเขาใจการกระจายอํานาจ เรา

จําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดขอบเขตของการศึกษาใหชัดเจนเพื่อไมให

การศึกษานั้น ๆ วัดประเภทและระดับของการกระจายอํานาจแบบผิดๆ 

(Dubois & Fattore, 2009)  
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ในภาพกวางวาดวยการศึกษาการกระจายอํานาจในประเทศไทย   

มีงานศึกษาท่ีโดดเดนในเชิงการศึกษาการกระจายอํานาจในภารกิจเฉพาะ

ดานของทองถิ่น เชน ดานการคลัง (จรัส สุวรรณมาลา, 2553; สกนธ วรัญู

วัฒนา, 2556; ดิเรก ปทมสิริวัฒน, 2557) ดานการศึกษา (สุวิมล วองวาณิช

และคณะ, 2555; อุทัย บุญประเสิรฐ, 2549) เปนตน อยางไรก็ดี งานศึกษา

ท่ีมุงเนนเฉพาะดานการกระจายอํานาจจากรัฐบาลกลางสูชุมชนทองถิ่นใน

การจัดสวัสดิการสังคมดูจะมีอยูอยางจํากัด  

นอกจากนี้ ถึงแมจะมีงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใน

ภาพรวม เชน งานของ วีระศักด์ิ เครือเทพ (2550) และ วีระศักด์ิ เครือเทพ 

และคณะ )2558(  ท่ีรวมเอาเร่ืองการจัดสวัสดิการสังคมไวดวยนั้นงานเหลานี้

กลับกลาวถึงการกระจายอํานาจดานสวัสดิการสังคมจากรัฐบาลกลางสู

องคกรตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนไวนอยมาก  

ดังนั้น ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนสวนหนึ่งใน

การตอยอดองคความรูเกี่ยวกับการกระจายอํานาจดานสวัสดิการสังคมสู

ชุมชนทองถิ่นได 
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1.2.2. การจัดการการประสานความรวมมือสาธารณะ 

(COLLABORATIVE PUBLIC MANAGEMENT) 

กรอบแนวคิดวาดวยการจัดการการประสานความรวมมือสาธารณะ 

(collaborative public management) ท่ีนํามาใช ในหนังสือเลมนี้ คือ 

กรอบแนวคิดของ อะกรานอฟและแมกไกวร (Agranoff & McGuire, 2003) 

ซึ่ง ท้ังคูไดใหคํานิยามของการจัดการการประสานความรวมมือไววา 

หมายถึง “กระบวนการในการอํานวยการและปฏิบั ติการทามกลาง

าย เพื่อแกปญหาท่ีไมสามารถจะถูกแกไขหรือแกไขไดหนวยงานท่ีหลากหล

ๆ โดยงายดวยองคการเดียวโดด ” (Agranoff & McGuire, 2003, หนา 4) 

ท้ังนี้ แนวคิดนี้ของอะกรานอฟและแมกไกวรมีจุดเนนอยูท่ีผูจัดการสาธารณะ 

(public manager) และนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น กรอบแนวคิดนี้จึงเปน

กรอบสําหรับการวิเคราะหกลไกการตัดสินใจเพื่อประสานความรวมมือ

ระหวางกันขององคการตาง ๆ อันไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.

หรือ เทศบาล) ราชการสวนภูมิภาค  และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน ในการจัดสวัสดิการในทองถิ่น 
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นอกจากนี้ “การประสานความรวมมือ (Collaboration)” หมายถึง 

“ความสัมพันธ อยางมีจุดมุงหมายท่ีไดรับการออกแบบเพื่อแกปญหาหนึ่ง 

ดวยการสรางสรรค (creating) หรือคนพบ (discovering) ทางออกภายใต

ชุดของขอจํากัดตาง ๆ1” (Agranoff & McGuire, 2003, หนา 4) ยิ่งไปกวา

นั้น ยังหมายรวมไปถึงกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับ “ตัวแสดงท่ีเปนอิสระ” 

(Thomson & Perry, 2006) “การพึ่งพาซึ่งกันและกัน” (Gray, 1989) “การ

สรางสรรค”(Gray, 1989; McGuire, 2006; Thomson & Perry, 2006) 

และ “การรวมตัดสินใจ” (Gray, 1989; Thomson & Perry, 2006) ดังนั้น 

หนังสือเลมนี้จึงนิยามความหมายของการประสานความรวมมือวาหมายถึง 

กระบวนท่ีตัวแสดงตาง ๆ ตัดสินใจรวมกันในการท่ีจะสรางสรรคหรือไม

สรางสรรคกิจกรรมท่ีมีการพึ่งพาอาศัยกัน ภายใตชุดของขอจํากัด  ตาง ๆ 

นั่นเอง 

การทําความเขาใจการประสานความรวมมือสามารถกระทําไดในมิติ

แบบเสนตรง  (linear dimension) หรือแบบพหุมิติ (multi-dimension) 

                                                                   
1
 แปลจาก ‘a purposive relationship designed to solve a problem by creating or 

discovering a solution within a given set of constraints’ ใน Agranoff & McGuire 
(2003, หนา 4) 
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ท้ังนี้ ในมิติแบบเสนตรง อะกรานอฟและแมกไกวร (2009, หนา 23)         

ไดนําเสนอกรอบการวิเคราะหเอาไวใน 2 มิติดวยกัน คือ แนวต้ังและ

แนวนอน (ดู ตารางท่ี 1.1) โดยแนวต้ังประกอบดวย การกําหนดนโยบาย

แ ล ะ แ ผน ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  (policymaking and strategy-making: PM)          

การแลกเปล่ียนทรัพยากร (resource exchange: RE) และการรวมโครงการ

(project based: PB) และแนวนอนประกอบดวย การแสวงหาขอมูล 

(information seeking: IS) และการแสวงการปรับเปล่ียน (adjustment 

seeking: AS)  
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ในมุมมองเชิงพหุมิติ ทอมสันและเพอรรี่ (Thomson & Perry, 

2006) มองวา เราสามารถมองการประสานความรวม ได ในลักษณะ

กระบวนการแบบวนซ้ํา (iterative and cyclical) และเสนอการพิจารณา

กระบวนการประสานความรวมมือในหามิติดวยกัน ไดแก การปกครอง    

การบริหาร ความรวมมือ ปทัสถาน และอิสรภาพขององคการ  

เมื่อพิจารณาท้ังสองมุมมอง จึงสรุปไดวา การประสานความรวมมือ

นั้นมีลักษณะเปนวงจรและสามารถเกิดข้ึนซ้ําแลวซ้ําเลา ทวา ในการแสวงหา

แนวทางในการประสานความรวมมือระหวางทองถิ่น ภูมิภาค และชุมชน   

ในการจัดสวัสดิการสังคมนั้น สามารถนํากรอบการวิเคราะหหากิจกรรมการ

ประสานความรวมมือของอะกรานอฟและแมกไกวร (IS, AS, PM, RE, PB) 

มาใชเปนแนวทางหลักเพื่อวิเคราะหและคนหาความเปนไปไดในการจัด

สวัสดิการสังคมในชุมชนทองถิ่นแบบประสานความรวมมือ 
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1.2.3. การจัดสวัสดิการสังคม (SOCIAL WELFARE 

PROVISION) 

สวัสดิการสังคม เปนเรื่องท่ีสามารถถูกตีความไดหลากหลายภายใต

มุมมองท่ีแตกตางกันไป (Gough, 2002) เชน ฟตซแพทริก (Fitzpatrick, 

2001) สรุปไววา การพิจารณาสวัสดิการสังคมสามารถมองไดจาก 6 มุมมอง 

ดวยกัน ไดแกสวัสดิการในฐานะความสุข (happiness) สวัสดิการในฐานะ

ค ว ามมั่ น ค ง  (security) สวั ส ดิ ก า ร ใ น ลั กษณะของคว ามชื่ น ชอบ 

(preferences) สวัสดิการในลักษณะของความตองการ (needs) สวัสดิการ

ในลักษณะของการละท้ิง  (desert) และสวัสดิการในเชิงเปรียบเทียบ 

(relative comparisons)  

เมื่อมองใหงายขึ้น สวัสดิการสังคมอาจมีนัยยะไดสองประการ      

(สุรพล ปธานวนิช, 2547) นัยยะแรก คือ “สภาวะการเปนอยูท่ีดีหรือสวัสดิ-

ภาพ” และนัยยะท่ีสอง คือ “สวัสดิการในระบบสงเคราะหท่ีคาใชจายจัดสรร

จากภาษีไมใชจากเงินสมทบและผูรับตองผานการทดสอบความยากจน 
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หนังสือเลมนี้พิจารณาสวัสดิการสังคมในลักษณะของการตอบสนอง

ความตองการในสังคมเพื่อความเปนอยูท่ีดีของประชาชน โดยมิไดจํากัดอยู

เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของสวัสดิการสังคม เชน ประกันสังคมหรือ

สังคมสงเคราะห หรือชนิดใดชนิดหนึ่งเทานั้น ตรงกันขาม หนังสือเลมนี้มอง

สวัสดิการสังคมท่ีเปนตัวเงินในภาพรวม และมุงแสวงหาแนวทางในการจัด

สวัสดิการสังคมท่ีเปนตัวเงินท่ีจะเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น 

การจัดสวัสดิการสังคม (social welfare provision หรือ welfare 

administration) มีจุดมุงหมายสําคัญอยางปฏิเสธไมไดก็คือ ประสิทธิภาพ 

(efficiency) และความเทา เ ทียม  (equity) (Barr, 1989; Brown, 1977; 

Clarke, Cochrane, & McLaughlin, 1994; สุรพล ปธานวนิช, 2547)  โดย

ท้ังสองหลักการมีความหมายท่ีสลับซับซอนเทา ๆ กัน กลาวคือ ในขณะท่ี

ประสิทธิภาพมีความหมายรวมไปถึงเรื่องของประสิทธิผลและผลกระทบ 

ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ความเทาเทียมนั้นก็มีความหมายรวมถึงความเสมอภาค 

(equality) และความยุติธรรมทางสังคม (social justice) 

การศึกษาระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทยมีการดําเนินการมา

อยางตอเนื่อง ซึ่งยากตอการสรุปเพื่อแยกประเภทใหครบถวน แตอาจกลาว
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ไดวามีกลุมหลักๆ เชน กลุมศึกษาสวัสดิการแรงงาน กลุมศึกษาสวัสดิการคน

ชายขอบ กลุมศึกษาสวัสดิการท่ีจัดเตรียมโดยรัฐ เปนตน  

อยางไรก็ดี งานวิจัยของ ณรงค เพ็ชรประเสิรฐ ซึ่งเปนชุดโครงการ

วาดวยการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมในประเทศไทย ดูจะเปนหนึ่งในงาน

ท่ีมีความครอบคลุมและลึกซึ้งมากท่ีสุดงานหนึ่งในประเทศไทย และงานของ 

ประภาส ปนตบแตง และคณะ )2546(  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการวิจัยในชุด

โครงการนี้ ไดทําการศึกษาระบบสวัสดิการสังคมของคนดอยโอกาสและสรุป

การจัดสวัสดิการสังคมในทองถิ่นเอาไวอยางนาสนใจ โดยไดสรุปเอาไววา 

สวัสดิการในทองถิ่นประกอบดวยสวัสดิการ 2 รูปแบบหลัก ไดแก สวัสดิการ

ชุมชน และสวัสดิการภาครัฐ 

ในสวนของสวัสดิการชุมชน ประภาส ปนตบแตง และคณะ (2546) 

ไดพิจารณาวาเปนรูปแบบของสวัสดิการท่ีอยูบนสามฐานหลัก คือ ทรัพยากร 

วัฒนธรรม และงานพัฒนา ซึ่งมีรูปแบบของสวัสดิการชุมชนท่ีหลากหลาย 

เชน การจัดระบบการใชประโยชนจากทรัพยากรโดยรอบ การเกื้อกูลภายใน

ชุมชนผานเครือญาติ ระบบอุปถัมภ หรือศาสนา การจัดกลุมออมทรัพย    

การจัดกลุมกองทุนพัฒนาอาชีพ การพัฒนากลุมธุรกิจชุมชน เปนตน  
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ในสวนของสวัสดิการภาครัฐ ประภาส ปนตบแตง และคณะ (2546) 

ไดสรุปวา สวัสดิการภาครัฐมี 2 ระบบ คือ ระบบสวัสดิการของรัฐสวนกลาง 

สวัสดิการการศึกษาและสุขภาพ เชน การสนับสนุนกองทุนแกชุมชน        

การสนับสนุนกองทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ การสงเคราะหคนชราและ      

คนพิการ เปนตน และระบบสวัสดิการของรัฐทองถิ่นซึ่งมาจากเทศบาลและ

องคการบริหารสวนตําบล เชน การใหทุนการศึกษา กองทุนอาชีพ เปนตน 

1.2.4. คําสําคัญและความหมาย 

สวัสดิการสังคม หมายถึง การตอบสนองความตองการในสังคมเพื่อ

ความเปนอยูท่ีดีของประชาชนซึ่งมีไดหลายรูปแบบ ประกันสังคม สังคม

เงิน ส่ิงของ บริการ การดูแลสงเคราะห การบริการแบบถวนหนา ประเภท

และชนดิ เชน สวัสดิการเพื่อผูพิการ ผูสูงอายุ การเจ็บปวยเปนตน                            

สวัสดิการชุมชนทองถ่ิน (community and local welfare) 

หมายถึง สวัสดิการสังคมท่ีมีการบริหารจัดการและนําสงอยูภายในเขตพื้นท่ี

ระดับชุมชนและทองถิ่นท่ีเล็กกวาจังหวัด เชน ตําบล เมือง เปนตน ซึ่ง
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สวัสดิการลักษณะนี้จะอยูในลักษณะของการประสานความรวมมือระหวาง

ชุมชนและทองถิ่นในการจัดสวัสดิการสังคมใหกับคนในพื้นท่ี 

การประสานความรวมมือ หมายถึง กระบวนท่ีตัวแสดงตาง ๆ 

ตัดสินใจรวมกันในการท่ีจะสรางสรรคหรือไมสรางสรรคกิจกรรมท่ีมีการ

พึ่งพาอาศัยกัน ภายใตชุดของขอจํากัดตาง ๆ 

1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การจัดการ

การเงินเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชมทองถ่ินแบบบูรณา

การ”  

 

“การจัดสวัสดิการเปนวาระแหงชาติท่ีอยูในความสนใจของทุกภาค

สวน โดยรัฐบาลไทยไดดําเนินนโยบายท่ีเกี่ยวของมาอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตามการจัดสวัสดิการโดยภาครัฐเพียงฝายเดียว ไม

สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนท่ี

หลากหลายได ” 
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1.3.1. หลักการและเหตุผล 

การจัดสวัสดิการเปนวาระแหงชาติท่ีอยูในความสนใจของทุกภาค

สวน โดยรัฐบาลไทยไดดําเนินนโยบายท่ีเกี่ยวของมาอยางตอเน่ือง อยางไรก็

ตาม การจัดสวัสดิการโดยภาครัฐเพียงฝายเดียวไมสามารถแกไขปญหาและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีหลากหลายได จึงนํามาซึ่งความ

รวมมือระหวางหลายภาคสวนในการดําเนินงานเพ่ือจัดสวัสดิการใหแก

ประชาชนในระดับชุมชนทองถิ่น และแนวทางในการจัดสวัสดิการเชนนี้เรียก

ไดวาเปน “การจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการ” ท่ีผสานศักยภาพ

และทรัพยากรของภาคสวนท่ีหลากหลายไวดวยกัน 

เชนเดียวกันกับการจัดการการเงินในชุมชนทองถิ่นเปนเรื่องท่ี

ดําเนินมาอยางยาวนานในประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากกองทุนจํานวนมาก

ท่ีพบเจอไดในชุมชนและทองถิ่น ยกตัวอยางเชนกองทุนประเภทท่ีชุมชนเปน      

ผูจัดต้ังและจัดการ กองทุนท่ีรัฐบาลต้ังและชุมชนจัดการ หรือกองทุนท่ี

สนับสนุนการดําเนินงานโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นและใหชุมชนจัดการ 

เปนตน สถานการณหนึ่งท่ีพบเห็นไดเปนวงกวางคือ การจัดการการเงินใน

ชุมชนทองถิ่นหลายแหงหันมาใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการใหกับ
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สมาชิกของตน และหลายกองทุนประสบความสําเร็จในการรวมมือกับ    

ภาคสวนอื่นในการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก 

หนวยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทองถิ่น คณะรัฐศาสตรและ

สังคมศาสตร และมูลนิธิฮันซ ไซเดล แหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ได

เล็งเห็นความสําคัญของทักษะและประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ

การเงินเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการ จึงนําผลการถอด

บทเรียนวาดวยการจัดการการเงินเพื่อสรางหลักประกันทางสังคมและ

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาออกแบบโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop on Financial Management for Integrative Local and 

Community Welfare Provision) ครั้ ง นี้  โดย วัต ถุประสงคห ลักของ

โครงการฯ คือ เพื่อสรางเสริมทักษะการจัดการการเงินเพื่อจัดสวัสดิการ

ชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการใหแกบุคลากรทองถิ่น ผูนําชุมชน และผูท่ีสนใจ 

ผานกิจกรรมและกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเขารวม อันจะ

นํามาซึ่งประสบการณและมุมมองท่ีหลากหลายสําหรับนํากลับไปประยุกตใช

ในพื้นท่ีของตน 
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1.3.2. วัตถุประสงค 

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทองถิ่นและชุมชน ในดาน

การจัดการการเงินเพื่อสรางเสริมสวัสดิการชุมชนทองถิ่นแบบ

บูรณาการ 

2) เพื่อสรางเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการ

การเงินเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการ 

1.3.3. กิจกรรม 

1) เวทีการเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกบัการจัดสวัสดิการ

ชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการ 

2) กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่น

แบบบูรณาการ 

3) เวทีการเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการ

การเงินเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการ 

4) กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการการเงิน ฯ 
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1.3.4. กลุมเปาหมาย 

ผูเขารวมจํานวน 30 คน ซึ่งมาจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ภาคเอกชน และชุมชน ในพื้นท่ี 3 จังหวัด ไดแก พะเยา แพร นาน (จังหวัด

ละประมาณ 10 คน) 

1.3.5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) ผูเขารวมไดเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะและประสบการณใน

การจัดการการเงินเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นแบบบูรณา

การ 

2) ผูเขารวมสามารถประยุกตใชทักษะและประสบการณในการ

สรางเสริมสวัสดิการชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการในพ้ืนท่ีของ

ตนเองได 

 

 

  

การจัดการการเงินเพ อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินแบบบูรณาการ 21



 

 
 

1.3.6. สรุปโครงการ 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 ผูเขารวมโครงการ  

“การจัดการการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการ” 

ณ โรงแรมเกทเวย จังหวัดพะเยา  

วันท่ี 12-14  กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
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จากการจัดโครงการ “การจัดการการเงินเพื่อการจัดสวัสดิการ 

ชุมชนทองถิ่นแบบูรณาการ” (Workshop on Financial Management 

for Integrative Local and Community Welfare Provision) ในระหวาง

วันท่ี 14 -15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเกทเวย จังหวัดพะเยา มี

จํานวนผูเขารวมท้ังส้ิน 34 คน จาก 3 จังหวัด คือ นาน พะเยา และ แพร 

โดยเปนเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูดูแลการจัด

สวัสดิการของในแตละหนวยงาน โดยมีการแลกเปล่ียนประสบการณการ

ดําเนินงานในการจัดสวัสดิการของทองถิ่น และการถอดบทเรียนจากทองถิ่น

ตนแบบในการจัดสวัสดิการชุมชน ไดแก เทศบาลเมืองนาน จังหวัดนาน 

องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน สถาบัน      

การเงินทุนชุมชน  ตําบลเวียง  จังหวัดพะเยา และ  ธนาคารหมูบาน         

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 
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1.3.7. รูปภาพกิจกรรม 

 

ภาพที่ 1.2 

บรรยากาศการเปดโครงการ โดย รศ.พรรณยุพา นพรัก 

คณบดีคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ภาพที่ 1.3 

ดําเนินรายการโดย ดร.ฉัตรทิพย ชัยฉกรรจ 
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ภาพ 1.4: เวทีเสวนาและแลกเปล่ียนเรียนรูเรื่อง “การจัดสวัสดิการ

สังคมแบบบูรณาการ: ทางเลือกหรือทางรอดของชุมชนทองถิ่น?” 

รวมเสวนาโดย นางบัวผา แกวมงคล ผูอํานวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองนาน, นายสมชาย สิทธิกา 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน จังหวัดนาน  

ดําเนินรายการโดย นางสาวดารารัตน  คําเปง 
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ภาพที่ 1.5 

กิจกรรมและผลงานของผูเขารวมโครงการ 
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1.4 โครงการการจัดการความรู เ ร่ือง เ ร่ือง “การจัดการ

ความรูเพื่อการสรางเสริมสุขภาวะกลุมแรงงานนอกระบบ 

จังหวัดพะเยา (หลักประกันทางสังคม)”  

 

 

 

 

 

 

 

“องคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดเริ่มให

ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

นอกระบบ ภายใตคําขวัญ “งานท่ีมีคุณคา” 

 

การจัดการการเงินเพ อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินแบบบูรณาการ 27



 

 
 

1.4.1. หลักการและเหตุผล  

 การ จัดรูปแบบ “ความ เปน

องคกร” ของแรงงานนอกระบบ

จะสามารถนําไปสูการจัดการ

ความสัมพันธกับกลไกตาง ๆ ท้ัง

ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ

การจัดการกลไกภายในองคกรอัน

จะไปสูความยั่งยืนได อยางไรก็

ตามท่ีผานมาการจัดการรูปแบบ

ความเปนแรงงานนอกระบบมี

ลักษณะท่ียืดหยุน และยังมีความ

ต อ งการ ท่ีจะ ทํา ให เกิ ดความ

ชัดเจนสําหรับการส่ือสารองคกร

ใหเปนท่ียอมรับของสังคม ดวย

เหตุนี้จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง

ศึกษาลักษณะความเปนองคกรท่ี

 

 

 

“ศูนยประสานงาน
เครือขายแรงงาน
นอกระบบ จังหวัด
พะเยา เปนอีกหน่ึง
ตัวอยางการเรียนรู
ท่ีมีความกาวหนา
ในการขับเคลื่อน
งานดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต” 
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สอดคลองกับวิถีความเปนแรงงานนอกระบบเพื่อท่ีจะทําใหเปนองคกรท่ี

ไดรับการยอมรับในวงกวางตอไป  

 องคกรแรงงานระหวางประเทศ  (ILO) ไดริเริ่มใหความสําคัญกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ภายใตคําขวัญ “งานท่ีมีคุณคา” 

มาต้ังแตยุคทศวรรษท่ี 2530 หากแตแรงงานนอกระบบไดรับความสนใจจาก

สังคมไทยต้ังแตยุคทศวรรษ 2540 หลังการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ

ครั้งใหญในประเทศไทยท่ีเรียกวา “วิกฤตตมยํากุง” จนสงผลกระทบไปสูอีก

หลายประเทศ ผลจากการเกิดวิกฤติทางการเงินดังกลาวไดสงผลตอการ

ปญหาการปดตัวของบริษัท หาง ราน หลายแหง จนสงผลกระทบอยางหนัก

ตอการจางงานในประเทศ แรงงานท่ีมีงานทําอยูแลวตองออกจากงาน

กลายเปน “ผูถูกเลิกจาง” และงานจํานวนมากอยูในวัยใกลเกษียณทําใหหา

ท่ีทํางานใหมไดยาก จนนําไปสูการทํางานอิสระในท่ีสุด แรงงานเหลานี้ตอง

หลุดออกจากระบบการประกันสังคมในฐานะของแรงงานไปโดยปริยาย 

ในขณะท่ีคนท่ีทํางานนอกระบบการจางงานอยูกอนแลว เชน เกษตรกร หาบ

เรแผงลอย ผูรับงานไปทําท่ีบาน เปนตน ก็ยังคงสามารถดํารงวิถีการจางงาน

ไดเชนเดิม กลายเปนสวนหนึ่งในวิถีการผลิตท่ีเรียกวาเศรษฐกิจนอกระบบ 
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(Informal Economy)  ในขณะท่ีคนท่ีทํางานในเศรษฐกิจในลักษณะนี้ก็มี

ฐานะเปนแรงงานนอกระบบ (Informal Sector) 

     ความสนใจท่ีมีตอแรงงานนอกระบบไดขยายตัวมากขึ้นจนกระท่ังมี

กลไกเชิงโครงสรางของภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 

โดยเฉพาะการรับหนาท่ีของกระทรวงแรงงานซึ่งกอนหนานี้ใหความสําคัญ

กับแรง งาน ในระบบ เปนห ลัก  ความ สํา เร็ จ ดั งกล าว เ กิ ดขึ้ น จ าก

กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยการขับเคล่ือนของ ผูนําแรงงาน

นอกระบบ และภาคีความรวมมือท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคม จนกระท่ัง

ปรากฏแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 - 

2559  อันเกี่ยวของการทํางานรวมกันของ 9 กระทรวง 20 หนวยงาน โดยมี

เปาหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบไดอยางท่ัวถึง ผาน      

3 ยุทธศาสตรหลัก คือ  1) การขยายขอบเขตการคุมครองและสร าง

หลักประกันความมั่นคงทางสังคม 2) การเสริมสรางองคความรูและพัฒนา

สมรรถนะแรงงานนอกระบบเ พ่ือขยายโอกาสการมีง านทํา  และ               

3) เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ โดยมุงหวังใหแรงงาน

นอกระบบไดรับการคุมครอง มีหลักประกันทางสังคมสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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ภายใตยุทธศาสตรดังกลาวนี้แรงงานนอกระบบไดมีสวนรวมอยางสําคัญผาน

การเปนสวนหนึ่งของคณะอนุกรรมการในระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อ

เปนกลไกในการนําแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติจริง การมีสวนรวม

ดังกลาวเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขของศูนยประสานงานแรงงานนอกระบบใน

ระดับจังหวัดท่ีไดสิทธิสงตัวแทนเขาไปมีสวนรวมในการเปนอนุกรรมการ

ระดับจังหวัด และเปนกลไกในการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติในระดับ

จังหวัด ท่ีมาจากภาคีเครือขายภาคประชาชน   

 อยางไรก็ตามยังคงมีขอกังวลเกี่ยวกับความไมชัดเจนในรูปแบบการ

จัดการความเปนองคกรของแรงงานนอกระบบวาจะมีรูปแบบในการจัดการ

ท่ีสอดรับกับความเปนองคกรท่ีมีกฎหมายรับรองอยูแลวในหลายรูปแบบ 

กลาวคือ 1) เปนนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน อาทิ สมาคม มูลนิธิ 2) เปน

นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน อาทิ สหกรณ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ สหภาพแรงงาน เปนตน 3) เปนองคกรท่ีไมไดจดทะเบียนตาม

กฎหมาย เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมออมทรัพยชุมชน กลุมอาชีพ 

4) องคกรท่ีมีลักษณะเครือขาย เชน เครือขายสมัชชาคนจน เครือขาย

เกษตรกร เปนตน ท้ังนี้การเลือกรูปแบบการจัดการความเปนองคกรแตละ
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ลักษณะเหลานี้ จําเปนตองพิจารณาถึงความพรอมของแรงงานนอกระบบใน

การจัดการผานเงื่อนไขสําคัญ คือ ความสามารถในการจายคาบํารุงสมาชิก

หรือบํารุงองคกรอยางตอเนื่อง สมาชิกมีความเต็มใจจายคาบํารุงองคกรอัน

จะเปนแนวทางท่ีจะทําให เกิดความม่ันคงขององคกรตอไป องคกร

จําเปนตองมีความรวมมือกับภาคีตาง ๆ และความเปนผูนํา ซึ่งจะเปนกลไก

สําคัญท่ีจะทําใหองคกรเกิดความเขมแข็ง (จันทิมา, n.d.: 62)  

 ดวยเหตุนี้การเรียนรูเงื่อนไขความสําเร็จในการจัดการองคกร

เครือขายแรงงานนอกระบบในระดับจังหวัด ในพื้นท่ีท่ีมีความกาวหนาแลว

จึงเปนส่ิงท่ีจะทําใหเกิดโอกาสในการเรียนรูแกพื้นท่ีอื่น ซึ่งศูนยประสานงาน

เครือขายแรงงานนอกระบบ จังหวัดพะเยา เปนอีกหนึ่งตัวอยางการเรียนรูท่ี

มีความกาวหนาในการขับเคล่ือนงานดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

นอกระบบ รวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม รวมถึงกลุมองคกร

ยอยของแรงงานนอกระบบในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี ดังท่ีไดไดปรากฏผลจาก

การท่ีผูนํามีบทบาทในการขับเคล่ือนในเวทีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบในระดับจังหวัดอยางตอเนื่องในฐานะตัวแทนของแรงงาน

นอกระบบ ทําใหไดมีโอกาสในการประสานทรัพยากร ความรู ทักษะ จาก
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ภาครัฐสูการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบเสมอมา 

ท้ังนี้หากไดมีการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการจัดการองคกรจะยิ่งทําใหเกิด

กระบวนการพัฒนาตอยอดไดมากขึ้น รวมถึงเปนเวทีในการสรางการเรียนรู

เพื่อการขยายผลใหกับพื้นท่ีอื่น ๆ ไดมากข้ึนดวย  

 โครงการจัดการองคความรูเกี่ยวกับการจัดการความเปนองคกร

แร ง ง านนอกระบบในค ร้ั งนี้ มุ ง ท่ี จะวิ เ ค ราะห องค ป ระกอบและ

กระบวนการพัฒนาเปนศูนยประสานงานแรงงานนอกระบบ  รวมถึง

สังเคราะหใหเห็นกลไกและกลยุทธในการขับเคล่ือนความเปนองคกรท่ีมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง ท้ังกลไกภายในองคกรเอง และการบริหารจัดการความ

รวมมือกับภาคีภายนอกองคกรท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

ท่ีมีสวนสนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินงานและการเรียนรู

ระหวางกันของภาคี  

 การรวบรวมขอมูล ความรูภายใตโครงการนี้จะเกิดข้ึนผาน         

การรวบรวมเอกสาร ลงพื้นท่ีแลกเปล่ียน พูดคุย กับหนวยงานองคกรท่ี

เก่ียวของท้ังในระดับจังหวัดและระดับกลุม อันจะทําใหเห็นความสัมพันธเชิง
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โครงสรางอํานาจของแตละภาคสวน ทางโครงการจะมีการบันทึกท่ีเปน

เอกสารสําหรับการเรียนรูเพื่อการขายผลตอไปดวย  

ในการนี้ หนวยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทองถิ่น คณะรัฐศาสตร

และสังคมศาสตร โดยความรวมมือกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

นอกระบบ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสมาคม

วิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา

องคความรูเพื่อการพัฒนาความเปนองคกรสําหรับแรงงานนอกระบบ 

จังหวัดพะเยา จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อศึกษาสถานะความเปนองคกร

ของเครือขายการพัฒนาแรงงานนอกระบบในจังหวัดพะเยา และนําองค

ความรูท่ีไดมาพัฒนาเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนาความเปน

องคกรสําหรับแรงงานนอกระบบ จังหวัดพะเยา เสนอตอองคกรชุมชนและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 
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1.4.2. วัตถุประสงค  

1) เพื่อศึกษาสถานะความเปนองคกรของเครือขายการพัฒนา

แรงงานนอกระบบในจังหวัดพะเยา และนํามาจัดทําเปน

รายงานสรุปบทเรียนและองคความรูฉบับสมบูรณ 

2) เพื่อศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลกลุมบุคคลากร และ/หรือผูนํา

ท่ีมีศักยภาพเปน Change Agent เพื่อเปนกลไกในการนําชุด

ความรูไปขยายผลในระดับจังหวัดโดยรวมถึงฐานขอมูลศูนย

ประสานงานฯ จ.พะเยา  

3) เพื่อนําบทเรียนและองคความรู ท่ีไดไปทดลองใชและจัดทํา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนาความเปนองคกร

สําหรับแรงงานนอกระบบ จ.พะเยา เสนอตอองคกรชุมชนและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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1.4.3. เปาหมาย  

1) เพื่อศึกษาสถานะความเปนองคกรของเครือขายการพัฒนา

แรงงานนอกระบบในจังหวัดพะเยา และนํามาจัดทําเปน

รายงานสรุปบทเรียนและองคความรูฉบับสมบูรณ 

2) เพื่อศึกษาและพัฒนาฐานขอมูลกลุมบุคคลากร และ/หรือผูนํา

ท่ีมีศักยภาพเปน Change Agent เพื่อเปนกลไกในการนําชุด

ความรูไปขยายผลในระดับจังหวัดโดยรวมถึงฐานขอมูลศูนย

ประสานงานฯ  จ.พะเยา 

3) เพื่อนําบทเรียนและองคความรู ท่ีไดไปทดลองใชและจัดทํา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนาความเปนองคกร

สําหรับแรงงานนอกระบบ จ.พะเยา เสนอตอองคกรชุมชนและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1.4.4. กลุมเปาหมายและระบุพื้นที่  

เครือขายแรงงานนอกระบบ จังหวัดพะเยา  

1.4.5. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
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1) ทราบถึงสถานะความเปนองคกรของเครือขายการพัฒนา

แรงงานนอกระบบในจังหวัดพะเยา และนํามาจัดทําเปน

รายงานสรุปบทเรียนและองคความรูฉบับสมบูรณ 

2) เกิดเปนฐานขอมูลกลุมบุคลากรและ/หรือ ท่ีมีศักยภาพเปนผูนํา

Change Agent เพื่อเปนกลไกในการนําชุดความรูไปขยายผล

ในระดับจังหวัดโดยรวมถึงฐานขอมูลศูนยประสานงานฯ        

จ.พะเยา  

3) มีการทดลองถายทอดองคความรูและเกิดขอเสนอแนะเชิง

นโยบายตอการพัฒนาความเปนองคกรสําหรับแรงงานนอก

ระบบ จ.พะเยา  
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1.5 ความรู เ ร่ือง การจัดการความรูเพื่อการสรางเสริมสุข

ภาวะกลุมแรงงานนอกระบบฯ จังหวัดพะเยา 

(หลักประกันทางสังคม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“การใชกลไกกลุมดังกลาว จะทําใหเกิดการกระตุน

ใหจํานวนสมาชิกที่รวมในกองทุนหลักประกันทาง

สังคมของรัฐขยายตัวขึ้นซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นคง

ของกองทุนในระยะยาวได” 
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1.5.1. หลักการและเหตุผล  

การออมท่ีมีอยู ในชุมชน

สามารถตอยอดไปสูการเขาถึ ง

หลักประกันทาง สังคม สําหรั บ

แรงงานนอกระบบของรัฐแบบรวม

จายได การเขาถึงหลักประกันทาง

สังคมในลักษณะดังกลาวจะเปน

ประโยชนตอท้ังตัวแรงงานนอก

ระบบท่ีมีกลุมการออมเปนกลไกใน

การจัดการทางการเงินให และยัง

เปนผลดีตอกลุมท่ีจะมีกลไกทาง

การเงินของรัฐท่ีทําหนารับภาระ

ความเส่ียงบางประการของกลุม

การเงินชุมชนแทน การใชกลไก

กลุม ดังกล าวจะ ทํา ให เกิ ดก าร

 

“ 

การออมท่ีมีอยู
ในชุมชน
สามารถตอยอด
ไปสูการเขาถึง
หลักประกันทาง
สังคมสําหรับ

งานนอกแรง
ระบบของรัฐ

รแบบ  วมจายได 

” 
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กระตุนให จํานวนสมาชิกท่ีรวมใน

กองทุนหลักประกันทางสังคมของรัฐ

ขยายตัวขึ้นซึ่งจะทําใหเกิดความมั่นคง

ของกองทุนในระยะยาวได แตอยางไร

ก็ตามยังมีกลุมการออมในชุมชนอีก

จํานวนมากท่ียังไมมีโอกาสรับรูขอมูล

หรือยังไมมีการจัดการใหสมาชิกของ

กลุมใหเขาถึงหลักประกันทางสังคม

ของประชากรวัยแรงงานท่ีจัดโดยรัฐ

ได  จึง จํา เปนตองมีการพิจารณา

เงื่อนไขของกลุมท่ีประสบผลสําเร็จ 

อันจะนําไปสูการสรางการเรียนรูเพื่อ

ขยายผลไปสูกลุมการออมในชุมชนอื่น

ตอไป  

 การปรากฏของกองทุนการ

ออมท่ีมีอยูหลากหลายในชุมชน บาง

 

 

 

“ 

การสนับสนุนให
สมาชิกเขาสู

หลักประกันทางสังคม
ยังจะเปนการผองถาย
ความเส่ียงของความ
มั่นคงทางการเงินใน
กองทุนบางประการ 

” 
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แหงสามารถสนับสนุนใหสมาชิกมีสวนรวมสมทบของรัฐในรูปแบบการ

ประกันสังคมท่ีสอดคลองกับการประกันสังคมของแรงงานในระบบ กลาวคือ

การมีหลักประกันท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทํางานรวมถึงสวัสดิการคุมครองในวัย

เกษียณดวย  โดยสมาชิกกลุมการออมเหลานี้สามารถเปนผูประกันตนท่ีรวม

สมทบไดผานระบบการจัดการในรูปความเปนกลุม หรือ องคกรชุมชน โดย

การรวมสมทบของสมาชิกและกลุมองคกรชุมชน เพื่อใหไดสิทธิประโยชน

มขึ้นมากกวาสิทธิประโยชนพื้นฐานท่ีกลุมจัดให อีกท้ังการสนับสนุนใหเพิ่

สมาชิกเขาสูหลักประกันทางสังคมยังจะเปนการผองถายความเส่ียงของ

ความมั่นคงทางการเงินในกองทุนบางประการ เชน ความเส่ียงดานการ

จัดการกองทุนเกี่ยวกับบํานาญชราภาพ ซึ่งตองอาศัยการคํานวณดาน

คณิตศาสตรประกันภัยในการคิดความอยูรอดระยะยาวของกองทุน ซึ่งเปน

ภาระท่ีกลุมการออมชุมชนตองลงทุนเพื่อความอยูรอดในอนาคต หากแต

สามารถจะนําภาระเหลานี้ไปใหกับกลไกกองทุนของรัฐเปนหนวยรับหนาท่ี

จัดการความเส่ียงแทน  ดวยเหตุนี้ จึง ทําให เห็นไดวาการเขาสูระบบ

หลักประกันของรัฐนั้นมีสวนสนับสนุนใหเกิดความม่ันคงท้ังมิติของสมาชิกท่ี

จะไดรับสวัสดิการท่ีมากข้ึนแลว ยังมีสวนสนับสนุนใหกลุมองคกรชุมชนมี

ความเขมแข็งมากข้ึนดวยเชนกัน  
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 หลักประกันทางสังคมสําหรับ

ประชากรวัยแรงงานท่ีเปนแรงงาน

นอกระบบท่ีมีการผลักดันมาตลอด

พษนั้นคือ กวาทศวรร ระราชบัญญัติ

ประกันสังคม สิทธิแรงงานนอก

ระบบสามารถเปนผูประกันตน

อยางถูกตองตามกฎหมายและมี

สิทธิโยชนคุมครองตามกฎหมาย

ดานแรงงาน และ กองทุนการออม

แหงชาติ (กอช.) ท่ีมุงใหมีระบบ

การออมเพื่อใหเกิดความม่ันคงใน

วัยชรา  หลักประกันทางสังคม

เหลานี้วางอยูบนพื้นฐานการลด

อคติความเปน “แรงงานท่ีไมเทา

เทียมกัน” และการลดความเหล่ือม

ลํ้าของคน ท่ี เปนประชากร วั ย

แรงงานในสังคม ดัวยเหตุนี้ชุดสิทธิ

 

 

 

“ท้ังนี้ความไมมั่นคงทาง
รายไดอันเกิดจากการ
ทํางานและการเขาสูการ
บริการภาครัฐ สวนมาก
อยูในเมืองมากกวา

ชนบท ของประชากรวัย
แรงงานท่ีเปนแรงงาน

นอกระบบ” 
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ประโยชนท่ีมีอยูนั้นจึงมีลักษณะท่ีสอดคลองกับสิทธิท่ีมีอยูของแรงงานใน

ระบบ เชน การคุมครองดานการมีงานทํา การเจ็บปวยอันเกิดจากการ

ทํางาน รวมถึงคุมครองในวัยเกษียณ โดยมีเงื่อนไขการรวมสมทบหรือรวม

จายของแรงงานนอกระบบในการเขาถึงสิทธิดวยเชนเดียวกันกับแรงงานใน

ระบบ  

  ท้ังนี้ความไมมั่นคงทางรายไดอันเกิดจากการทํางานและการเขาสู

การบริการภาครัฐ รสวนมากอยูในเมืองมากกวาชนบทของประชาก           

วัยแรงงานท่ีเปนแรงงานนอกระบบ ก็เปนความทาทายของระบบการรวม

จายของรัฐและการมีสวนรวมในระบบการประกันสังคมจากรัฐสวนกลาง  

  อยางไรก็ตามการเรียนรูจากตัวอยางความสําเร็จของกลุมการออม

ชุมชนท่ีสามารถสนับสนุนใหสมาชิกเขาสูระบบการสรางหลักประกันทาง

สังคมรวมกับภาครัฐจึงเปนทิศทางท่ีนาหยิบยกมาพิจารณาเพื่อการขยายผล 

โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมรูปแบบการออมสําคัญท่ีมีอยูและมีอยูในประเทศไทย

จํานวนมาก คือ “กองทุนการออมเพื่อสวัสดิการชุมชน” และ “สถาบัน

การเงินชุมชน” ซึ่งกฎหมายและนโยบายของรัฐ รวมถึงมีกลไกสนับสนุนอยู

แลว   
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   ในประเทศไทยมีกองทุนท่ีเกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการชุมชนและ

สถาบันการเงินชุมชน  รวมท้ัง ส้ินกวา  200,000 กองทุน  ในจํานวนนี้

ประกอบดวยกองทุนหมูบานท่ีมีอยูในทุกหมูบานกวา 79,000 กองทุน และมี

กองทุนอื่น ๆ ท้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน เครดิตยูเนี่ยน กองทุนฌาปนกิจ

ชุมชน และอื่น ๆ อีกกวา 130,000 แหง กองทุน โดยมีสมาชิกเฉล่ีย 235 คน

ตอกองทุน2 ในภาพรวมแลวมีเงินท่ีอยูในระบบนี้กวา 150,000 ลานบาท   

ทําใหเห็นไดวาการจัดการเหลานี้มีความสําคัญเปนอยางมากตอเศรษฐกิจ

ชุมชนชองไทย )สายชล , 2555:155 (การขับเคล่ือนของกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนและสถาบันการเงินชุมชนเหลานี้ ท้ังนี้สถาบันการเงินชุมชนเหลานี้มี

ความเช่ือมโยงกับกลไกเชิงสถาบันดานการเงินภายใตการกํากับของรัฐ เชน 

นโยบายภาครัฐ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

(ธรวมถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร .ก.ส.) ท่ีทําหนาท่ี

หนวยงานใหคําปรึกษาอยูดวย  

                                                                   
2 ในจํานวนน้ีเปนไปไดวาจะมีสมาชิกบางสวนที่ซ้ําซอนกัน อันเน่ืองมาจากเปนสมาชิกหลาย
กองทุน  
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 ดวยเหตุนี้แลวการขยายผลการคุมครองหลักประกันทางสังคมสู

แรงงานนอกระบบผานกลุมการออมชุมชนซ่ึงสมาชิกสวนใหญเปนแรงงาน

นอกระบบจึงมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นไดมาก การเรียนรูจากบทเรียนและ

ประสบการณของกลุมการออมท่ีมีความกาวหนาบางแลวจึงเปนส่ิงท่ีจําเปน

ตอการสรางการเรียนรูเพื่อการขยายผลดังกลาว 

 ในการดําเนินการจัดการองคความรูภายใตโครงการนี้จะมีการลง

พื้นท่ีเพื่อศึกษาเงื่อนไขความสําเร็จของกลุมการออมในชุมชนท่ีสามารถ

จัดการการเงินในชุมชนและการสรางความเขาใจใหกับสมาชิกได เห็น

ความสําคัญของหลักประกันทางสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบจนนําไปสู

การมีสวนรวมในสวัสดิการของรัฐนี้ ท้ังจากผูนํากลุม สมาชิก และผู ท่ี

เกี่ยวของอื่น ๆ เชน หนวยงานภาครัฐท่ีใหบริการดานหลักประกันในระดับ

พื้นท่ี รวมถึงหนวยงานท่ีเปนองคกรสนับสนุนกลุมการออมชุมชน เพื่อใหได

เห็นเงื่อนไขของการเขาถึงหลักประกันไดอยางรอบดานมากท่ีสุด และจะมี

การจัดทําชุดบทเรียนสําหรับการขยายผลตอไป  

 ความมุ งหมายของโครงการนี้ คือ การหาองคประกอบและ

กระบวนการของการสรางการมีสวนรวมใหสมาชิกในกลุมการออมสามารถ
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ระกันทางสังคมจากการทํางานของรัฐ ซึ่งอาจจะเปนไดท้ังเขาสูระบบหลักป 

การเปนผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมมาตรา 40 และ  การเปน

สมาชิกของกองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) ซึ่งจะมีการวิเคราะหและ

สังเคราะหผลจากการจัดการองคความรูชุดนี้เพื่อใชสําหรับเปนแนวทางใน

ยนรูเกี่ยวกับองคประกอบ ขั้นตอน การพัฒนาการสรางกระบวนการเรี

กลไก ท่ีนําไปสูความสําเร็จของกลุมการออมอื่น ๆ ตอไป 

ในการนี้ หนวยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทองถิ่น คณะรัฐศาสตร

และสังคมศาสตร โดยความรวมมือกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

นอกระบบ กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ .) โดยสมาคม(สสส

วิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา

องคความรูวาดวยการบริหารจัดการสวัสดิการแรงงานนอกระบบดังกลาว  

จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบ แนวทาง และเงื่อนไขความสําเร็จ

ของการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับแรงงานนอกระบบแบบมีสวนรวมใน

พื้นท่ีของกลุมเปาหมายสองแหง คือ อําเภอเชียงคําและอําเภอดอกคําใต 

และนําผลการศึกษาท่ีไดไปจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักประกัน

ทางสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบตอไป 
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1.5.2. วัตถุประสงค  

1) เพื่ อ ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ  แนวทาง  และเงื่ อนไข

ความสําเร็จของการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับแรงงาน

นอกระบบแบบมีสวนรวมในพื้นท่ีของกลุมเปาหมายสองแหง 

คือ อําเภอเชียงคําและอําเภอดอกคําใต 

2) เพื่อพัฒนาชุดองคความรู  (body of knowledge) สําหรับ

พัฒนาสวัสดิการในชุมชนสูหลักประกันทางสังคมสําหรับ

แรงงานนอกระบบ 

3) เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดี (good practices) และขอเสนอแนะ

เชิงนโยบาย  (policy recommendation) ตอการพัฒนา

หลักประกันทางสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบเสนอตอ

องคกรชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

1.5.3. เปาหมาย  
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1) ชุดองคความรูสําหรับพัฒนาสวัสดิการในชุมชนสูหลักประกัน

ทางสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบ ท่ีสรุปไดจากการศึกษา

เปรียบเทียบระหวางสองกลุมเปาหมาย จํานวน 1 ชุด  

2) เอกสารสรุปแนวปฏิบัติท่ีดีและขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับ

เผยแพร จํานวน 1 เลม 

1.5.4. กลุมเปาหมายและระบุพื้นที่  

1) สถาบันการเงินชุมชน “กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต: แปรรูป

ขาวซอมมือ” บานเวียง ต.เวียง อ.เชียงคํา จ.พะเยา 

2) กองทุนสวัสดิการชุมชน (สวัสดิการวันละบาท)  ต.บานปนใจ 

อ.ดอกคําใต จ.พะเยา 

1.5.5. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1) ทราบถึงความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบและแนว

ทางการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับแรงงานนอกระบบ

ระหวางกลุมเปาหมายในอําเภอเชียงคํา และอําเภอดอกคําใต 
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2) เกิดการพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาสวัสดิการในชุมชนสู

หลักประกันทางสังคมสําหรับแรงงานนอกระบบ 

3) เกิดขอเสนอแนะท่ีเปนรูปธรรม ถายทอดได และเปนไปได

ในทางปฏิบัติตอการพัฒนาหลักประกันทางสังคมสําหรับ

แรงงานนอกระบบ 

1.6 โครงการวิจัย เ ร่ือง แนวทางการพัฒนาการประสานความ
รวมมือ (COLLABORATION) ในการจัดสวัสดิการสังคม
ในทองถ่ิน : กรณีศึกษา จังหวัดนาน 

งานวิจัยช้ินนี้สนใจศึกษาแนวทางในการพัฒนาการประสานความ

รวมมือ (Collaboration) ในการจัดสวัสดิการสังคมภายในทองถิ่น (Local 

Welfare) ระหวางองคกรหลักจากสามภาคสวน คือ ทองถิ่น (เทศบาล / 

องคการบริหารสวนตําบล)  สํานักงานราชการสวนภูมิภาค (สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัด) และภาคประชาสังคม (กองทุนสวัสดิการชุมชน) โดยมี

จังหวัดนานเปนกรณีศึกษานํารอง เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีตัวอยางการ

ประสานความรวมมือระหวางภาคสวนดําเนินอยู  
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ท้ังนี้ วัตถุประสงคหลักของงาน

ช้ินนี้ คือ เพื่อศึกษาโอกาสและอุปสรรค

ของการประสานความรวมมือระหวาง

สามภาคสวน และวิเคราะหเปรียบเทียบ

รูปแบบวิธีการจัดสวัสดิการของสามภาค

สวน  อันจะนํามาสูแนวทางในการ

พัฒนาการประสานความรวมมือใน

ทายท่ีสุด ท้ังนี้ สวัสดิการสังคมท่ีอยูใน

ความสนใจของงานช้ินนี้ถูกจํากัดอยู

เพียงสวัสดิการในรูปของตัวเงิน (in-

cash) เทานั้น เนื่องจากเปนสวัสดิการ

สังคมประเภทท่ีเปนรูปธรรมและมี

กระบวนการและเกณฑท่ีชัดเจนในท่ีสุด

ในเชิงเปรียบเทียบท่ีองคกรท้ังสามภาค

สวนดําเนินการนําสงสูประชาชนในเขต

ทองถิ่นของตนเอง 

 

“ 

การจัดสวัสดิการ
สังคม (Social 

welfare provision) 

เปนภารกิจที่อยูใน
ความสนใจของหลาย
ภาคสวน ไมวาจะเปน
รัฐบาลกลาง รัฐบาล

ทองถ่ิน 
” 
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การจัดสวัสดิการสังคม (Social welfare provision) เปนภารกิจท่ี

อยูในความสนใจของหลายภาคสวน ไมวาจะเปนรัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น 

หรือชุมชน รัฐบาลกลางใหความสนใจกับเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง โดยมีการ

กําหนดใหการจัดสวัสดิการสังคมเปนสวนหนึ่งของนโยบายและแผน

ยุทธศาสตรระดับชาติ (เชน คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แหงชาติ, 2550, 2554; คณะสังคมสงเคราะหศาสตรฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

, 2554) และหนวยงานหลักท่ีดูแลก็แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับวาเปน

สวัสดิการในรูปแบบใด  

ยกตัวอยางเชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยดูภาพรวมของการสังคมสงเคราะห ในขณะท่ีสํานักงานประกันสังคมดู

ภาพรวมของสวัสดิการสังคมในรูปแบบของการประกันสังคม เปนตน ในสวน

ของรัฐบาลทองถิ่นนั้น การจัดสวัสดิการสังคมเปนท้ังเรื่องท่ีตอบสนองตอ

นโยบายของรัฐบาลกลางและตอบสนองตอความตองการของคนในทองถิ่น  

อยางไรก็ดี การจัดสวัสดิการสังคมโดยภาครัฐดูจะไมเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน และกองทุนสวัสดิการชุมชนซ่ึงดําเนินการโดย

องคกรชุมชนเองจึงไดถือกําเนิดขึ้น  (ดูตัวอยางพัฒนาการของกองทุน
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สวั ส ดิ ก า ร ชุมชน ใน  สํ านั ก ง านพัฒนา เศรษฐกิ จและ สั ง คมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2557(  โดยภาครัฐใหการสนับสนุนหลักผานสถาบัน

พัฒนาองคกรชุมชม (พอช.) ดูสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, 2552, (2556) 

ความหลากหลายขององคกรท่ีเขามามีสวนในการจัดสวัสดิการ

สังคมนี้ มองในแงหนึ่ง นาท่ีจะทําใหเกิดความท่ัวถึงในการนําสงสวัสดิการ

สังคมสูประชาชนมากขึ้น ดังจะเห็นตัวอยางไดจากงานของ สํานักมาตรฐาน

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย )2556(  และ อมรรัตน จีระ

ปญญา )2551(  ท่ีมองเห็นความสําคัญของการรวมกันจัดสวัสดิการระหวาง

หนวยงานตาง ๆ จึงมุงศึกษาแนวทางในการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัด

สวัสดิการสังคมของทุกภาคสวน ทวา เราไมสามารถปฏิเสธไดวา องคกรท่ี

แตกตางกันยอมมีแนวคิดและวิธีการท่ีแตกตางกันในการจัดสวัสดิการ ใน

บางพื้นท่ี สามภาคสวนอาจรวมกันจัดสวัสดิการในทางใดทางหน่ึงได แตใน

บางพื้นท่ีท้ังสามภาคสวนอาจทํางานแยกสวนกันอยางชัดเจน  

คําถามสําคัญคือ เม่ือความหลากหลายของการจัดสวัสดิการสังคมท่ี

กําลังเกิดขึ้นนี้ ไดกอให เกิดความเหล่ือมลํ้าระหวางพื้นท่ี (territorial 

injustice) ในเรื่องของการไดรับสวัสดิการสังคมมากข้ึน แลวประชาชนท่ีอยู
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ในพื้นท่ีท่ีการนําสงสวัสดิการยังเปนแบบแยกสวนจะทําอยางไร ยกตัวอยาง

เชน หากภายในเขตทองถิ่นหนึ่งมีศักยภาพในการจัดสวัสดิการสังคมสูง 

ประชาชนถือวาโชคดีท่ีไดอยูในพื้นท่ีนั้น ในทางตรงกันขาม หากทองถิ่นนั้น

จัดสวัสดิการสังคมอยางดอยประสิทธิภาพ ใหถือวาเปนโชครายของคนใน

พื้นท่ีอยางนั้นหรือ 

แมการกระจายอํานาจจะอยูบนฐานคิดท่ีวา การกระจายอํานาจไปสู

ทองถิ่นจะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงกวาการบริหารจัดการแบบรวมศูนยท่ี

เนนการจัดบริการสาธารณแบบเหมือนกันหมด  (one size fits all)  

เนื่องจากทองถิ่นมีขอมูลเกี่ยวกับความตองการของประชาชนมากกวา จึงนา

ท่ีจะจัดอุปทานตอบสนองอุปสงคไดรวดเร็วและตรงกับความตองการของ

ประชาชนมากกวา (ดิเรก ปทมสิริวัฒน และ พิชิต รัชตพิบุลภพ, 2557, หนา 

45-46) และประชาชนเองก็มีโอกาสอิสระท่ีจะเลือกเปนพลเมืองในทองถิ่นท่ี

จัดบริการไดตรงกับรสนิยมหรือความตองการของตนเอง  (James 

Buchanan อางใน ดิเรก ปทมสิริวัฒน, 2557, หนา 2)  

อยางไรก็ดี ฐานคิดดังกลาวอาจนํามาใชกับเปนเสาหลักใหกับการ

จัดสวัสดิการสังคมไมได เนื่องจากสวัสดิการสังคมเปนเรื่องของ “สิทธิขั้น
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พื้นฐาน” ท่ีรัฐไมวาจะในระดับใดก็แลวแตพึงใหความสําคัญ หาไดเปนเรื่อง

ของรสนิยมท่ีผูรับสวัสดิการจะตองเคล่ือนยายเพื่อไปรับบริการดาน

สวัสดิการท่ีดีกวาในอีกทองถิ่นไม ดังนั้นการจัดสวัสดิการสังคม จึงควรตองมี

การกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําเอาไวใหชัดเจน 

สถานการณปจจุบันของการจัดสวัสดิการสังคมภายในทองถิ่นนั้นมี

ความแตกตางหลากหลายขามพื้นท่ีอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของ

การเขาถึงได (accessibility) ของสวัสดิการสังคมในรูปตัวเงิน ชองทางท่ี

ผูรับสวัสดิการจะเขาถึงสวัสดิการไดในพื้นท่ีหนึ่งขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน 

การมีอยูของกองทุนสวัสดิการชุมชน นโยบายของผูบริหารทองถิ่น หรือ   

การรวมมือกันแบบขามภาคสวนระหวางทองถิ่น ภูมิภาคหรือทอง ชุมชน ถิ่น

นท่ี กลาวอีกในนัยหนึ่ง มภายในเขตพื้ าตรฐานขั้นตํ่าของการเขาถึงไดของ

สวัสดิการสังคมนั้นยังไมชัดเจน และคอนขางจะขึ้นอยูกับนโยบายขององคกร

ๆ ท่ีอยางนอยชอ สามภาคสวน ท้ัง งทางในการเขาถงึไดของสวัสดิการสังคม

ในทุกพื้นท่ีควรท่ีจะเทาเทียมกัน เพื่อลดปญหาความเหล่ือมลํ้าระหวางพื้นท่ี

ลง 
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สวัสดิการสังคมเปนเรื่องของ 

“สิทธิข้ันพ้ืนฐาน” ท่ีรัฐไมวาในระดับใดก็

แลวแตพึงใหความสําคัญ  หาไดเปนเรื่อง

ของรสนิยมท่ีผูรับสวัสดิการจะตอง

เคลื่อนยายเพ่ือไปรับบริการดานสวัสดิการ

ท่ีดีกวาในอีกทองถิ่นไม 
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ส่ิงท่ีตองย้ําเพื่อใหเกิดความ

ชัดเจนมากข้ึนก็คือวา งานช้ินนี้ไมได

ปฏิเสธเรื่องของการจัดบริการบน

ฐานความตองการภายในทองถิ่นซึ่ง

แตกตางกันอยางแนนอน ในทาง

ตรงกันขาม งานช้ินนี้ยอมรับ ความ

หลากหลายดังกลาว โดยเช่ือวา 

รัฐบาลทองถ่ินพึงทําความเขาใจ 

ความตองการของประชาชนในพื้นท่ี

ของตน  และ จัดสวั ส ดิการ เพื่ อ

ตอบสนองความตองการดังกลาว

อยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ

ของตน แตในขณะเดียวกัน งานช้ิน

นี้ตองการเสริมมุมมองวาดวยการ

นําสงสวัสดิการสังคมในทองถิ่นซึ่ง

ประชาชนพึงไดรับในมาตรฐานท่ี

ใกลเคียงกันเมื่อเปรียบเทียบขาม

 

 

 

 

 

 “สถานการณปจจุบันของ
การจัดสวัสดิการสังคม

ภายในทองถิ่นนัน้มีความ
แตกตางหลากหลายขาม

พื้นที่อยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเร่ืองของการ

เขาถึงได (accessibility) 

ของสวัสดิการสังคมในรูป
ตัวเงิน” 
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พื้นท่ี อันจะนํามาสูส่ิงท่ีเรียกวา “ความยุติธรรมระหวางพื้นท่ี” ในการนําสง

สวัสดิการสังคมในทายท่ีสุด 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นภายใตวัตถุประสงค ท่ีมุงคนควาหา

แนวทางท่ีจะพัฒนาการประสานความรวมมือของสามองคกรหลัก อันไดแก 

รัฐบาลกลาง รัฐบาลทองถิ่น และองคกรภาคประชาสังคม ในการ จัด

สวัสดิการสังคมภายในทองถิ่น ท้ังสามหนวยงานท่ีระบุไวนี้อาจดูเหมือน

ทํางานแยกสวนกันอยางเห็นไดชัด ทวา ในความเปนจริง แตละหนวยงาน

กลับตองมาเก่ียวของกันในบางโอกาส เชน ในจังหวัดแพรและนาน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นไดเขามามีสวนในการนําสงสิทธิประโยชนดานการ

ประกันสังคม (ดู Chaichakan,2014)  โดยสํานักงานประกันสังคมจังหวัด

เปนผูริเริ่มการประสานความรวมมือกับองคปกครองสวนทองถิ่นภายใน

จังหวัดของตน (ดู Chaichakan,2011) หรือในเชิงนโยบายของรัฐบาลกลาง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเองตองมีการสนับสนุนงบประมาณการ

ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการสังคม (ดู กรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถิ่น, 2553) หรือ กรณีท่ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเขามารวมจัดต้ัง
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และมีบทบาทในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ดู วีรศักด์ิ    

เครือเทพ, 2550) เปนตน 

นอกจากนี้ งานศึกษาวิจัยนี้เกิดขึ้นบนฐานคิดท่ีวา การจัดสวัสดิการ

สังคมเปนเรื่องท่ีตองอาศัยการประสานความรวมมือ (Collaboration) 

ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน และ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดสวัสดิการสังคมเปนเรื่องท่ีตอง

คํานึงถึงอยางปฏิเสธไมได บอยครั้ ง ท้ังสองมิตินํามาสูความท่ัวถึงของ

สวัสดิการและความพึงพอใจของประชาชน แตความยุติธรรมระหวางพื้นท่ี 

(territorial justice) ก็เปนอีกมิติหนึ่ง ท่ีตองไดรับการคํานึงถึง และการ

ประสานความรวมมือระหวางกันอาจจะเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึงและเปนธรรมมากขึ้น และในทายท่ีสุด เราอาจ

พบวา การประสานความรวมมือในการจัดสวัสดิการสังคมนั้นมีความเปนไป

ได และหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สํานักงานราชการสวนภูมิภาค หรือชุมชน อาจตองรับบทบาทของการเปน    

ผูประสานความรวมมือ (collaborator) ก็เปนได 
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งานวิจัยช้ินนี้ตระหนักดีวา การจัดสวัสดิการสังคมไมวาจะเปนระดับ

สากลหรือในประเทศไทยนั้นมีประเภทและรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน      

การสังคมสงเคราะห การประกันสงคม เปนตน และภายใตสวัสดิการรูปแบบ

ตาง ๆ ก็จะมีประเภทของสวัสดิการหลายๆ อยาง ซึ่ งแบงออกไดเปน          

4 ประเภทหลักๆ ไดแก  เงิน  (cash) ส่ิ งของ  (kind) การดูแล  (care)         

และการบริการ (service)  

ดังนั้น เพื่อกําหนดขอบเขตการวิจัยใหชัดเจน งานศึกษาวิจัยช้ินนี้จึง

จะกําหนดขอบเขตในการศึกษาสวัสดิการสังคมใหเปนเพียงเรื่องของ

สวัสดิการในรูปตัวเงิน (cash) เชน เบ้ียยังชีพ เงินประกันการวางงาน      เงิน

สงเคราะหตาง ๆ เทานั้น เนื่องจากเปนประเภทของสวัสดิการท่ีเปนรูปธรรม

และมีกระบวนการและเกณฑในการนําสงสวัสดิการท่ี ชัดเจนท่ีสุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับสวัสดิการประเภทอ่ืน ๆ ในขณะเดียวกัน สวัสดิการในรูป

ของตัวเงินยังเปนจุดรวมสําคัญของการจัดสวัสดิการภายในทองถิ่นโดย

องคกรสามภาคสวนอีกดวย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือวา ท้ังสามองคกรท่ีอยูใน

ความสนใจศึกษาของงานช้ินนี้ลวนทําหนาท่ีนําสงสวัสดิการสังคมใน        

รูปตัวเงินนั่นเอง 
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ถึงแมการวิเคราะหในเบ้ืองตนจะพบวา องคกรท้ังสามภาคสวนมี

การนําสงสวัสดิการในรูปตัวเงินท่ีเหมือนกันอยูสองชนิด คือ ดานผูพิการและ

ดานผูสูงอายุ (ดูตารางท่ี 1.2) แตงานช้ินนี้จะยังไมเจาะจงลงไปวาจะเลือก

ศึกษาสวัสดิการในรูปตัวเงินชนิดไหนโดยเฉพาะ เนื่องจากวัตถุประสงคหลัก

งศึกษาแนวทางในการพัฒนาการประสานความรวมมือของงานช้ินนี้คือ มุ

ระหวางองคกรท้ังสามภาคสวนในการจัดสวัสดิการสังคม การจํากัดชนิดของ

สวัสดิการสังคมท่ีตองการศึกษาลงไปต้ังแตเริ่มตน อาจะสงผลตอโอกาสท่ี

จํากัดของแนวทางในการพัฒนาการประสานความรวมมือระหวางสามภาค

สวนก็เปนได  

นอกจากนี้ งานช้ินนี้ยังสนใจศึกษาวา การนําสงสวัสดิการในรูปตัว

เงินโดยองคกรท้ังสามมีลักษณะและวิธีการท่ีเหมือนและแตกตางกันอยางไร 

ซึ่งในภาพกวางกระบวนการนําสงสวัสดิการในรูปตัวเงินทุกชนิดนาท่ีจะ

เหมือนกันในลักษณะท่ีมีการแสดงตนของผูรับสวัสดิการ มีการประเมินสิทธิ

ของผูขอรับ และมีการนําสงสวัสดิการ ทวา ความแตกตางนั้นยังเปนส่ิงท่ีไม

สามารถสรุปไดในเบ้ืองตน  
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ดังนั้น การเริ่มตนงานช้ินนี้ดวยขอบเขตการศึกษาสวัสดิการในรูปตัว

เงินในภาพรวมนี้แมจะมีขอเสียท่ีอาจจะกวางเกินไปในบางมุมมอง แตขอดีก็

คือวา งานช้ินนี้จะชวยวาดแผนท่ีความเช่ือมโยงของสวัสดิการภายในทองถิ่น

ใหชัดเจนขึ้น อันจะนําไปสูการคนหาแนวทางการพัฒนาการประสานความ

รวมมือไดตอไป 

ตารางที่  1.2 เปรียบเทียบการจัดสวัสดิการสังคมในรูปตัวเงินภายในทองถิ่น 

สิทธิประโยชนที่เปน

ตัวเงิน  

(Cash – in 

benefit) 

องคกรนําสงสวัสดิการ 

อปท1. 
สนง.ประกันสังคม

2 

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน3 

เจ็บปวย  √ √ 

พิการ √ √ √ 

การเสียชีวิต  √ √ 

การวางงาน  √  

ผูสูงอายุ √ √ √ 
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สิทธิประโยชนที่เปน

ตัวเงิน  

(Cash – in 

benefit) 

องคกรนําสงสวัสดิการ 

อปท1. 
สนง.ประกันสังคม

2 

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน3 

คลอดบุตร  √ √ 

สงเคราะหบุตร  √ √ 

อื่นๆ ผูติดเชื้อ HIV  ทุนการศึกษา ,

ประสบภัย 

ที่มาของขอมูล:  1พิมพิมล พลเวียง (2550) 

   2สํานักงานประกันสังคม (เว็บไซต, เขาถึงเม่ือ 12 ส.ค .58) 

   3สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (เว็บไซต) 

 

ผูวิจัยไดเลือกจังหวัดนานเปนกรณีศึกษาดวยเหตุผลอยางนอยสอง

ประการ ประการแรก จังหวัดนานนั้นเปนกรณีศึกษาท่ีนาสนใจในแงของการ

ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานหลายฝาย ดังท่ีงานของ วริฎฐา  

แกวเกตุ )ไมระบุ(  ไดศึกษาไว ประการท่ีสอง จังหวัดนานเปนจังหวัดท่ี

นาสนใจในแงท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดเพียงแตมีสวนในการ
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สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนท้ังในทางตรงและทางออมเทานั้น แตยังมี

บทบาทในการนําสงสวัสดิการสังคมรวมกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดอีก

ดวย (Chaichakan, 2014)  

ดังนั้น การศึกษาจังหวัดนานในลักษณะของกรณีศึกษานํารอง    

เ พื่ อ ทํ า ค ว าม เ ข า ใ จพั ฒ น าก า ร ขอ ง แ ละ ค ว า ม สั มพั น ธ ภ า ย ใ น                

การประสานความรวมมือระหว าง สํานักงานประกันสังคมจังหวัด               

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรชุมชน ยอมจะทําใหเห็นภาพ     

ความเปนไปไดของ การพัฒนาการประสานความรวมมือระหวางท้ังสาม

หนวยงาน อันจะนําไปสูการสรางบทเรียนสําหรับพื้นท่ีอื่น ๆ ตอไป 

โดยสรุป  งานวิ จัย ช้ินนี้ สนใจ ศึกษาแนวทางในการพัฒนา            

การประสาน ความรวมมือในการจัดสวัสดิการสังคมภายในทองถิ่นระหวาง

องคกรหลักจากสามภาคสวน คือ ทองถิ่น ราชการสวนภูมิภาค และ     

ประชาสังคม โดยมีจังหวัดนานเปนกรณีศึกษานํารอง และองคกรหลัก

ขางตนจะจํากัดอยูเพียงสามองคกรดังตอไปนี้ ไดแก สํานักงานประกันสังคม

จังหวัด ซึ่งเปน “ ท่ีเกี่ยวของกับการจัด” สํานักงานราชการสวนภูมิภาค

สวั ส ดิการทาง สัง คม ในรูป ตัว เ งิ น โดยตรง ของการประกัน สั ง คม            
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“อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถิ่ น ”  มี ค ว า ม ห ม า ย ต ร ง ตั ว  คื อ                  

เมืองตําบลและองคการองคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ังท่ีเปนเทศบาล -   

บริหารสวนตําบลท่ีตองรับผิดชอบดูแลสวัสดิการในรูปตัวเงินเชนเดียวกัน 

เ องคกรภาคประชาสังคม“ๆ และ  ชน เบี้ยยังชีพและเงินสงเคราะหตาง ”

หมายถึง กลุมประชาชนท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการกองทุน

สวัสดิการชุมชนนั่นเอง 

1.6.1. คําถามในการวิจัย 

1) แนวทางในการพัฒนาการประสานความรวมมือระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานราชการสวนภูมิภาค และ

องคกรภาคประชาสังคม ในการจัดสวัสดิการสังคมภายในเขต

พื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีไดกี่แนวทาง และ

แตละแนวทางจะมีลักษณะอยางไร 

2) การพัฒนาการประสานความรวมมือระหวาง องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น สํานักงานราชการสวนภูมิภาค และองคกรภาค

ประชาสังคม ในการจัดสวัสดิการสังคมเขตพื้นท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น มีโอกาสและอุปสรรคใดบาง 
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3) รูปแบบและวิธีการเชิงปฏิบัติของการจัดสวัสดิการสังคมภายใน

เขตพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น สํานักงานราชการสวนภูมิภาค และองคกรภาค

ประชาสังคม มีความเหมือนและแตกตางกันอยางไรบาง 

1.6.2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการประสานความรวมมือ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักงานราชการสวน

ภูมิภาค นสังคมจังหวัด และองคกรภาคประชาสํานักงานประกั

สังคมท่ีเกี่ยวของ ในการจัดสวัสดิการสังคมภายในทองถิ่น 

2) เพื่อศึกษาโอกาสและอุปสรรคในการประสานความรวมมือ

ด านการจัดสวัสดิการสังคม ระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน สํานักงานราชการสวนภูมิภาค  (สํานักงานสังคม

ประจําจังหวัด)  คประชาสังคม ในการจัดและองคกรภา

สวัสดิการสังคมภายในทองถิ่น 

3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการภาคปฏิบัติในการจัด

สวัสดิการสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงาน
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ราชการสวนภูมิภาค (สํานักงานประกันสังคมจังหวัด) และ

องคกรภาคประชาสังคม ในการจัดสวัสดิการสังคมภายใน

นทองถิ่  

1.6.3. กรอบแนวคิดในการวิจัย   (CONCEPTUAL 

FRAMEWORK)   

การทบทวนวรรณกรรมขางตนนํามาสูการกําหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 และ 2 ขางลางนี้ โดยภาพท่ี 1 แสดงให

เห็นการเช่ือมโยงแนวคิดการกระจายอํานาจ การประสานความรวมมือ และ

บสถานการณการนําสงสวัสดิการภายในทองถิ่นการจัดสวัสดิการสังคมเขากั

ในปจจุบัน โดยจะเห็นไดวา การนําสงสวัสดิการเปนไปในลักษณะแยกสวน 

ประชาชนถูกมองแบบแบงแยกออกเปนกลุมๆ อยางชัดเจน ไดแก กลุม

ผูประกันตน กลุมผูรับเบี้ยยังชีพจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกลุม

สมาชิกกองทุนสวัสดิการสังคม ซึ่งหนวยงานท่ีรับผิดชอบตางทํางานแยกสวน

กันอยางชัดเจน ดังนั้น งานช้ินนี้จึงนําเอาสามแนวคิดขางตนมาใชในการ

อธิบายและศึกษาสถานการณดังกลาว อันนํามาสูภาพท่ี 2 ท่ีแสดงใหเห็นถึง

สถานการณท่ีแทจริงท่ีประชาชนท้ังสามกลุมมีความเก่ียวของเช่ือมโยงกัน
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เชน ผูรับเบ้ียยังชีพอาจเปนผูประกันตน หรือผูประกันตนอาจเปนสมาชิก อยู

กองทุนดวยก็ได 

ดังนั้น การนําเอาแนวคิดท้ังสามมาประยุกตใชในการอธิบายจึงจะ

อยูบนฐานคิดท่ีวา เมื่อผูรับบริการคือประชาชนในทองถิ่น ดังนั้น ผูนําสง

บริการอยางองคกรท้ังสามภาคสวนก็นาท่ีจะรวมมือกันนําสงสวัสดิการ

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยแนวคิดการกระจายอํานาจจะถูกใชใน

การอธิบายอํานาจท่ีเพิ่มขึ้นของทอง ถ่ิน  ราชการสวนภูมิภาค และ          

ภาคประชาสังคม แนวคิดการประสานความรวมมือจะถูกนํามาใชใน        

การวิเคราะหและอธิบายกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสามภาคสวนดําเนินการอยูวา

สอดคลองกับแนวคิดนี้มากนอยเพียงใด และมีโอกาสท่ีจะพัฒนาไปสู         

การประสานความรวมมือไดหรือไม และแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมจะ

เปนแนวคิดพื้นฐานเพ่ือตอบโจทยเปาหมายของการจัดสวัสดิการสังคมใน

ทองถิ่น ซึ่งในทายท่ีสุด การศึกษานี้จะนําไปสูการตอบโจทยท่ีวา เราจะมี

แนวทางในการพัฒนาการประสานความรวมมือระหวางสามภาคสวนใน      

การจัดสวัสดิการทองถิ่นไดอยางไรบาง 
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ภาพที่ 1.6 ความเช่ือมโยงระหวางแนวคิดหลักกับสถานการณของการนําสง

สวัสดิการภายในทองถิ่น 

การจัดการการเงินเพ อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินแบบบูรณาการ68



 

 
 ภา

พท
ี่ 1.

7 
กา

รป
ระ

สา
นค

วา
มร

วม
มือ

ใน
กา

รน
ําส

งส
วัส

ดิก
าร

ใน
ทอ

งถ
ิ่นเชิ

งท
ฤษ

ฎี 

การจัดการการเงินเพ อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินแบบบูรณาการ 69



 

 
 

1.6.4. ขอบเขตการวิจัย 

1) ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาวิ จัยนี้ ใช วิ ธี การ สุม ตัวอยางแบบหลาย ช้ัน  ดังมี

รายละเอียดตอไปน้ี 

การสุมตัวอยางหนวยวิเคราะหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน

จังหวัดนาน หนวยงาน และการเลือกกลุม มีประชากรจํานวนท้ังส้ิน 99

ตัวอยางจะใชวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือ จะดําเนินการเลือกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีรูปแบบการประสานความรวมมือในการจัด

สวัสดิการสังคมท่ีโดดเดนไม เกิน  3 3 หนวยงาน โดยพิจารณาจาก

ผูกรอกและแบบสอบถามท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงเปน

สงกลับมายังผูวิจัย จากนั้น จึงดําเนินการเก ็บขอมูลดวยการวิจัยเชิงเอกสาร

และการสัมภาษณ ตามลําดับ  

การสุมตัวอยางหนวยวิเคราะหระดับบุคคล ประชากรแบง

ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูใหบริการและกลุมผูรับบริการท้ังหมดภายในเขต

ากการสุมตัวอยางขางตน โดยจะใชวิธีการสุมตําบลท่ีถูกเลือกมาจ เมือง/
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ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง คือ เลือกสัมภาษณผูบริหารของหนวยงาน 

องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  สํานักงานประกันสังคมจังหวัด  และ 

(คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน) ผูใหบริการโดยตรงในสวนหนาของ

องคการ (front office) และผูรับบริการในกรณีท่ีนาสนใจท่ีพบไดระหวาง

การสังเกตการณแบบมีโครงสรางและไมมีสวนรวม 

2) สถานที่การทําวิจัยและเก็บขอมูล 

- ๆ ภายในประเทศ เชน หองสมุด คนควาเอกสารจากหองสมุดตาง

มหาวิทยาลัย หองสมุดของกระทรวง/สํานักงาน เปนตน 

- ไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยางพื้นท่ีขององคปกครองสวนทองถิ่นที่  

- สัมภาษณผูใหบริการและผูรับบริการดานสวัสดิการสังคมใน

จังหวัดนาน 

- สังเกตการณในสํานักงานของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการนําสง

สวัสดิการสังคมในพื้นท่ีท่ีไดรับเลือก เชน สํานักงานประกันสังคม

รสวนตําบลจังหวัดนาน สํานักงานเทศบาลหรือองคการบริหา 

สํานักงานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการช ุมชน (ถามี) เปนตน 
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1.6.5. วิธีดําเนินการวิจัย (RESEARCH 

METHODOLOGY)  

วิธีการเก็บขอมูล  

การเก็บขอมูลจะดําเนินการโดยใชเครื่องมือ ไดแก 4 แบบ 

1) การวิจัยเอกสาร (Documentary research)  

เปนการเนนการเก็บขอมูลตติยภูมิจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน 

หองสมุด หนวยงานราชการ สถานศึกษา เปนตน โดยขอมูลตาง ๆ อาจอยู

ในรูปแบบส่ิงพิมพ เชน หนังสือ เอกสารราชการ หนังสือพิมพ นิตยสาร เปน

ตน หรือรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน บล็อก ส่ือออนไลน โซเชียลมีเดีย 

เปนตน ท้ังนี้ ในการพิจารณาขอมูลจะพิจารณาโดยอาศัยคําสําคัญท่ีไดถูก

กําหนดไวเบื้องตน เชน สวัสดิการชุมชน สวัสดิการโดยองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น การจัดสวัสดิการ เบ้ียยังชีพ สิทธิประโยชน เปนตน 
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2) แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ซึ่งจะสงไปใหกับองคกร-ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนาน จํานวน 

99 แหง เพื่อประเมินการประสานความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น สํานักงานประกันสังคมจังหวัด และองคกรชุมชน ในดานการจัด

สวัสดิการสังคมในเบื้องตน และเพื่อคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีมีความโดดเดน

ในดานการประสานความรวมมือดังกลาว 

3) การสังเกตการณ (observation)  

ผูวิจัยจะทําการสังเกตการณแบบมีโครงสรางและไมมีสวนรวมใน

สํานักงานหรือสถานท่ีท่ีเปนจุดใหบริการแกประชาชน เชน สํานักงาน

ประกันสังคม สํานักงานเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล สํานักงานของ

กองทุนสวัสดิการชุมชน (ถามี) เปนตน โดยพิจารณาการบริการในมิติตาง ๆ 

เชน ปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ปฏิกิริยาของผูรับบริการ 

เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงถามีกรณีการใหบริการท่ีนาสนใจ ผูวิจัยจะทําการ

เขาไปขอสัมภาษณกับประชาชนหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของภายหลังจาก

เหตุการณเสร็จส้ิน 
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4) การสั มภาษณ แบบ ก่ึ ง โครงสร า ง  (semi-structured 

interview)  

การเลือกผูใหสัมภาษณจะอาศัยการสุมตัวอยางแบบไมใชความ

นาจะเปน  แบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive sampling) โดยแบง ผู ให

สัมภาษณออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูบริหารของหนวยงานและกลุม

ผูรับบริการ ในกลุมแรก จะเปนการสัมภาษณผูบริหารเพื่ อทราบถึง

แนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีผานมา ในกลุมท่ีสองจะเปนกลุม

ผูรับบริการท่ีไดรับการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากการสังเกตการณดังท่ีได

กลาวมาแลว  

วิธีการวิเคราะหขอมูล  

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบวิเคราะหเนื้อหา 

(content analysis) และอาศัยเทคนิควิธีท่ีสําคัญ ไดแก 

1) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดวย

โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล SPSS และประมวลผลออกมาเปนคาความถี่ 

รอยละ คาเฉล่ีย และมัธยฐาน 
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2) การวิเคราะหขอมูลเร่ืองเลา (narrative data analysis) เปน

การวิเคราะหขอมูลท่ีอยูบนฐานความเช่ือท่ีวา มนุษยอาศัยอยูและ            

ทําความเขาใจชีวิตของตนในรูปแบบของเรื่องเลา มีจุดเริ่มตน จุดดําเนิน

เรื่อง และจุดจบของเร่ือง และพวกเขาเหลานี้จะมองโลกในมุมของตน ดังนัน้ 

เทคนิคการวิเคราะหขอมูลเรื่องเลานี้จึงมุงสํารวจประสบการณหรือความ

คิดเห็นของมนุษยซึ่งถูกถายทอดออกมาในลักษณะเรื่องเลานั่นเอง 
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ภาพท่ี 1.8 แสดงการรับฟงขอมูลเร่ืองเลาจากผูที่เก่ียวของ 

 

3) การเขารหัสและตีความขอมูล (coding and interpreting)

เปนการนําเอาขอมูลจํานวนมากท่ีไดจากเอกสาร การสังเกต และการ

สัมภาษณมาใสรหัสและตีความเพื่อจัดกลุมของขอมูล จากนั้นจึงทําการ

เช่ือมโยง เพื่อวิเคราะหและสรุปขอมูล 
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4) การสรางแผนที่ตําแหนง (positional mapping) เปนการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีวาดภาพแผนท่ี เพื่อใหเห็นจุดเช่ือมโยงระหวางตัว

แปร องคประกอบ และอ่ืน ๆ ในเชิงเหตุและผล 

1.6.6. ผลที่คาดวาจะไดรับเ ม่ือการดําเนินงานเสร็จสิ้นที่
เปนรูปธรรม และตัวชี้ วัดความสําเร็จของโครงการ 

โครงการวิจัยนี้ไดนําสงผลงาน จํานวน 3 รายการใหกับ สกว. 

ไดแก รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ บทความนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ และเอกสารสรุปขอเสนอเชิงนโยบาย (policy brief) ซึ่งท้ัง 

3 ผลงานมีเนื้อหาโดยยอ ดังนี้ 

1) มีแนวทางการพัฒนาการประสานความรวมมือระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานราชการสวนภูมิภาค และ

องคกรภาคประชาสังคม ในการจัดเตรียมสวัสดิการสังคม

ภายในจังหวัดนาน ซึ่งหนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําไป

ประยุกตใชได 
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2) ทราบถึงโอกาสและอุปสรรคในการประสานความรวมมือ

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานราชการสวน

ภูมิภาค และองคกรภาคประชาสังคม ในการจัดเตรียม

สวัสดิการสังคมภายในจังหวัดนาน ซึ่งหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

สามารถนําไปประยุกตใชได 

3) เกิดความรูความเขาใจเชิงประจักษเกี่ยวกับความเหมือนและ

ความแตกตางของรูปแบบและวิธีการเชิงปฏิบัติของการ

จัดเตรียมสวัสดิการสังคมภายในจังหวัดนานโดยองคกร -

ปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานราชการสวนภูมิภาค และ

องคกรภาคประชาสังคม 

------------------------------- 
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กรณีศึกษา 
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2. การจัดการสวัสดิการการเงินชุมชนแบบองครวม : 

กรณีศึกษา  สถาบันการจัดการการเงินตําบลเวียง         

อ.เชียงคํา จ.พะเยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

“การรวมกลุมจัดต้ังสวัสดิการเงินชุมชน

ของสมาชิกท่ีเขารวม ทําใหสมาชิก

สามารถมสีวัสดิการเพ่ิมมากข้ึนจาก

นโยบายตาง ๆ ของภาครัฐ” 
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ก า รป ร ากฏ ตั ว ข อ งการ

จัดการสวัสดิการเงินชุมชน  มีอยู

หลากหลายรูปแบบท่ีเกิดข้ึน เพื่อ

สอดรับกับความตองการของสมาชิก

ในชุมชนท่ีแตกตาง  โดยสามารถ

ครอบคลุมสวัสดิการ ต้ังแตการเกิด

จนถึงเสียชีวิต เชน รูปแบบเงินออม 

การจัดการกองทุนเพื่อการกูยืม การ

จัดสวัสดิการชุมชน ผานการสมทบ

ของสมาชิก ภาครัฐ หรือทองถิ่น เปน

ตน 

โ ดยการ ร วมก ลุ ม จั ด ต้ั ง

สวัสดิการเงินชุมชนของสมาชิกท่ีเขา

รวม ทําใหสมาชิกสามารถมีสวัสดิการ

เพิ่มมากข้ึนจากนโยบายตาง ๆ ของ

ภาครัฐ โดยผานกฎระเบียบท่ีสรางข้ึน

 

“ 

โดยการรวมกลุม
จัดตั้งสวัสดิการ
เงินชุมชนของ
สมาชิกที่เขารวม 

ทําใหสมาชิก
สามารถมี

สวัสดิการเพิ่มมาก
ขึ้นจากนโยบาย
ตาง ๆ ของภาครัฐ 

” 
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เพื่อความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกท่ีเขารวม อีกท้ังการสนับสนุนใหสมาชิก

เขาสูสวัสดิการดังกลาว ยังเปนการผองถายความเส่ียงของความม่ันคง

ทางการเงินในกองทุนบางประการ เชน ความเส่ียงดานการจัดการกองทุน

เก่ียวกับบํานาญชราภาพ ท่ีตองอาศัยการคํานวณดานคณิตศาสตรประกันภัย

ในการคิดความอยูรอดระยะยาวของกองทุน หากมีการรวมกลุมของชุมชน

นําไปสูการบูรณาการ เช่ือมโยงเครือขาย (Network) และการรวมมือ (Co-

Production) กับภาครัฐจะทําใหภาระเหลานี้กระจายความเส่ียงกับกลไก

กองทุนของรัฐ ใหเปนหนวยรับหนาท่ีจัดการความเส่ียงแทน  

ดวยเหตุนี้ จึงทําใหเห็นวาการจัดการสวัสดิการการเงินชุมชน 

ทองถิ่น แบบบูรณาการ เขาสูระบบหลักประกันของรัฐมีสวนสนับสนุนใหเกิด

ความมั่นคงท้ังมิติของสมาชิกท่ีจะไดรับสวัสดิการท่ีมากข้ึน และยังมีสวน

สนับสนุนใหกลุม หรือองคกรชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้นดวยเชนกัน  

ดังกรณีศึกษาของสถาบันการเงินทุนชุมชนตําบลเวียง อ.เชียงคํา    

จ.พะเยา และ “ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน” ต. ดอกคําใต อ.เมือง           

จ.พะเยา ท่ีมีการรวมกลุมของชุมชนเพื่อการจัดสวัสดิการ จนนําไปสู        

การเช่ือมโยงเครือขาย (Network) และการรวมมือ (Co-Production)      
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กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยวิธีการนําเสนอจะเช่ือมโยงกับการ

จัดการสวัสดิการเงินของชุมชน และการบูรณาการกับการดําเนินงานของ

องคกรตาง ๆ โดยเฉพาะปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสงผลใหสมาชิกของสถาบัน

การเงินดังกลาว สามารถเขาถึงสวัสดิการตาง ๆ โดยในการศึกษานี้

ครอบคลุมหลักประกันทางสังคม 7 ประการ คือ 1) การเจ็บปวย 2) เสียชีวิต 

3) ชราภาพ 4) คลอดบุตร 5) ทุพพลภาพ 6) การสงเคราะหบุตร และ       

7) การวางงาน โดยท้ังนี้พบวาหลักประกันทางสังคมดังกลาว มีท้ังลักษณะใน

รูปท่ีเกิดขึ้นจากการผลักดันโดยภาครัฐท้ังสวนกลาง ทองถิ่น ชุมชน และ

สถาบันการเงินอื่น ๆ โดยเบื้องตนสามารถแยกไดดังนี้  

1) หลักประกันทางสังคมที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลสวนกลาง  

1.1) หลักประกันสุขภาพถวนหนา หมายถึง ประกันสุขภาพ

ของรัฐบาลใหกับผูมีสัญชาติไทยท่ีใหไดสิทธิจากบริการ

สาธารณสุขจากโรงพยาบาลของรัฐ ในกรณีรักษาอาการ

เจ็บปวยทั่วไป การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เปนตน 

1.2) ประกันสังคม ตาม พ .ร .บ. มาตรา 40 ท่ีขยายสิทธิ

ประโยชนใหกับบุคคลท่ีไมใชมาตรา 33 หรือผูประกัน
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ตามความสมัครใจมาตรา 33 โดยไดรับสิทธิประโยชน 

พื้นฐานในกรณีขาดรายไดจากการเจ็บปวย ทุพพลภาพ 

เสียชีวิต และบําเหน็จชราภาพ  

1.3) กองทุนการออมแหงชาติ (กอช. ) ถูกจัดต้ังข้ึนโดยมี

วัตถุประสงค เพื่อให เกิดการออมของประชาชนท่ี

ประกอบอาชีพอิสระ และตองไมเปนผูประกันตาม 

พ.ร.บ ประกันสังคมมาตรา 40 และรวมถึงผูท่ีไมไดรับ

จากรัฐ โดยประชาชนจะเปนผูจายเงิน ๆ สวัสดิการใด

เขากองทุนไมตํ่ากวาเดือนละ  50 บาท และรัฐจายเงิน

ตามอัตราสวนกับเงินท่ีสมาชิกสะสมเขากองทุน เพื่อสิทธิ

ประโยชนรับเงินบํานาญหลังอายุ 60 ป โดยสามารถ

จายเงินผานธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

1.4) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยผูสูงอายุสําหรับผูมีสัญชาติ เปน

นโยบายของรัฐเพื่อสิทธิประโยชนของผูสูงอายุ โดย

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูนําสงบริการดังกลาว 

ซึ่ งปจจุบันนี้ประเทศไทยไดจายเบี้ยผู สูงอายุแบบ
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ขั้นบันได คือ อายุ 60-69 ป ไดรับเงิน 600 บาท อายุ, 

70-79 ป ไดรับเงิน 700 บาท อายุ, 80-89 ป  ไดรับเงิน 

800 บาท และ 90 ปขึ้นไป ไดรับเงิน 1,000 บาท/คน

เดือน  

1.5) เบี้ยยังชีพคนพิการ คนพิการท่ีมีบัตรประจําตัวคนพิการ 

ตาม พ.ร.บ. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พ.ศ.2550 และขอข้ึนรับเบี้ยคนพิการ จากหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูนําสง

เบ้ียคนพิการ ในอัตรา 800 บาท/คน เดือน 

 

2) หลักประกันทางสังคมที่เกิดขึ้นจากทองถิ่น และ ชุมชน  

2.1) กองทุนสวัสดิการชุมชน เปนกองทุนท่ีเกิดจากการออม

ของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ โดยไดรับการสนับสนุน

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสมทบเงินเขา

กองทุน โดยสมาชิกจะไดรับสิทธิสวัสดิการในกรณี 

คาชดเชยในการนอนโรงพยาบาลกรณีเจ็บปวย อุบัติเหตุ 

การคลอดบุตร และเสียชีวิต เปนตน  
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2.2) คาฌาปนกิจสงเคราะห เปนลักษณะของการเปนสมาชิก

เพื่อเปนการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ในชุมชน โดยจะมี

การดําเนินงานของคณะกรรมการในการเรียกเก็บคา

สงเคราะหจากสมาชิกทุกคนในกรณีเมื่อมีสมาชิก

เสียชีวิต และนําเงินมอบใหผู รับเงินสงเคราะหของ

สมาชิกผูเสียชีวิต 

2.3) เงินออมสัจจะตาง ๆ ไดแกกองทุนท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดย

มีการจัดต้ังคณะกรรมการเกิดขึ้น โดยมีการรางระเบียบ

เพื่อกําหนดการออมเงินและการบริหารจัดการกองทุน 

โดยท้ังนี้สมาชิกอาจไดรับสิทธิประโยชนในหลักประกัน

ทางสังคม เชน คาชดเชยในการนอนโรงพยาบาล กรณี

เจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ หรือกรณีการเสียชีวิต เปนตน 

 

3) หลักประกันทางสังคมที่เกิดขึ้นจากสถาบันการเงินตาง ๆ 

เชน 

3.1) ทวี รัก  เงินฝากสงเคราะห ชีวิต  ของธนาคารเพื่ อ

การเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อสิทธิ
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การเสียชีวิตของสมาชิกประโยชนความม่ันคงใหกับกรณี

และครอบครัว โดยมีเฉพาะผูมีอาชีพเกษตรกรรม  

3.2) เงินฝากสงเคราะหธนาคารออมสิน  การออมเงินใน

รูปแบบเงินฝากของธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะ

จายเงินสงเคราะหแกผูฝากเมื่อครบกําหนดระยะเวลา

ขอรับเงินสงเคราะห ในอัตรารอยละรอยของเงิน

สงเคราะหของสมาชิก และกรณีการเสียชีวิต  

โดยกรณีท่ีกลาวมาขางตนนี้ เปนตัวอยางหลักประกันทางสังคมท่ี

เกิดขึ้นโดยจากภาครัฐ ทองถิ่น ชุมชน และสถาบันทางการเงิน ไมวาจะเปน

กรณีการเจ็บปวย การเสียชีวิต ชราภาพ การคลอดบุตร ทุพพลภาพ หรือ

แมแตการสงเคราะหบุตร โดยท้ังนี้หลักประกันทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจะมีความ

แตกตางกันไปตามบริบทของชุมชนนั้น โดยจะนําเสนอรูปแบบการจัดการ

สวัสดิการการเงินชุมชนทองถิ่นแบบูรณาการของ 2 กรณีศึกษา  ท่ีมีความ

นาสนใจแตกตางกัน คือ สถาบันการเงินทุนชุมขนตําบลเวียง และ ธนาคาร

เครือขายศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน อ.ดอกคําใต จ.พะเยา  
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2.1. บริบททั่วไปและโครงสรางของสถาบันการเงินทุนชุมชน 

ตําบลเวียง 

จากจุดเริ่มตนของการกอต้ังกลุมการออมทรัพยเพื่อการผลิต : 

แปรรูปขาวซอมมือ เมื่อ พ.ศ. 2541 ตามนโยบายของสํานักพัฒนาชุมชน

ของ อําเภอเชียงคํา จนพัฒนาเปนการรวมกลุม “กลุมออมทรัพยเพื่อการ

ผลิต” ในป พ.ศ. 2547 และพัฒนาเปนธนาคารหมูบาน 1 ใน 4 ในจังหวัด

พะเยา และเปนสถาบันการเงินชุมชนแรกท่ีไดมีการพัฒนารูปแบบการให

สวัสดิการแกสมาชิกในชุมชนใหเกิดความยั่งยืน ในป พ.ศ. 2548 (สถาบัน

ชุมชนทองถิ่นพัฒนา, ม.ป.ป.) โดยในปจจุบันไดเกิดการผนวกนโยบาย

ของหลายภาคสวนเปนการจัดต้ัง ดังนี้ 

สํานักงานสถาบันการจัดการการเงินชุมชน

ตําบลเวียง (ผูสนับสนุน คือ ธนาคารเพื่อ

การเกษตร จ.พะเยา) กลุมออมทรัพยเพื่อ

การผลิตบานเวียง (ผูสนับสนุน คือ พัฒนา

ชุมชน อําเภอเชียงคํา) วิสาหกิจกลุมออม

ทรัพยเพื่อการผลิตบานเวียง (ผูสนับสนุน 

จากจุดเริ่มตน
ของการกอต้ัง
กลุมการออม
ทรัพยเพ่ือการ
ผลิต : แปรรูป
ขาวซอมมือ 

เมื่อ พ.ศ. 2541 
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คือ สํานักงานการเกษตรอําเภอเชียงคํา) และหนวยบริการกลุมออม

ทรัพย เพื่อการผลิต (ผูสนับสนุน คือ โดยธนาคารออมสิน) โดยการ

จัดการการเงินของสถาบันฯ มีโครงสรางดังนี้ (1) ประธาน/ผูจัดการ (2) 

พนักงาน 9 คน (3) กรรมการบริหาร 15 คน (4) สมาชิก 257 คน และ

สมาชิกรายกลุม 4 กลุม  
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ภาพที่ 2.1  

การถอดบทเรียนกับคณะกรรมการสถาบันการเงินทุนชุมชนตําบลเวียง  
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2.2. การบริหารจัดการของสถาบันการเงินทุนชุมชนตําบลเวียง

ทั้งนี้ในการดําเนินงานบริหารจัดการของสถาบันการ

จัดการเงินทุนชุมชนตําบลเวียง มีหลักการดังนี้ คือ  

1) การบริหารจัดการโดยเนน

การเปล่ียนแปลงวิธีคิด “กําก้ึด” 

 สถาบันไดเนนการเปล่ียนแปลง

วิธีคิด “กํากึ้ด” ของสมาชิกในการมี

เงินออม โดยพี่นอย (นางสุพรรณี เวียง

คํา – ประธานสถาบันการเงินทุนชุมชน

ตําบลเวียง) ไดเนน “การวางแผนการ

ใชจายเงิน การบริหารเงิน การจัดการ

หนี้สิน และการมีสัจจะของการออม

เพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” เชน การ

ประกอบอาชีพ การสรางหลักประกัน

ทาง สังคม  รวมตอบสนองความ

ตองการอ่ืน ๆ ของครอบครัว ชุมชน 

 

 

“ 

การเปลี่ยนแปลง
วิธีคิด 

(กําก้ึด) 

ของสมาชิกในการ
มีเงินออม 

” 
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เชน การซอมแซมบาน การซื้อท่ีดิน การสงคาเลาเรียนบุตรหลาน การ

ทําบุญตามประเพณี การซื้อสินคาตาง ๆ เชน ซื้อทีวี ซื้อคอมพิวเตอร ซื้อ

มอเตอรไซด ฯลฯ 

2) การบริหารจัดการอาชีพ   

ในการจัดการดานอาชีพนี้ สถาบันฯ มีกระบวนการเสริมสราง

มากกวาการใหความรูทักษะในการประอาชีพ แตไดเนนการสงเสริมการ

จัดการอาชีพ เชน เมื่อมีการกูยืมเงินจากองทุนไป สมาชิกจําเปนตองมีการ

วางแผนบริหารรายจายและรายไดของอาชีพได เชน ตองทราบวาผลผลิต

ของตนจะใชทุนและระยะเวลาเทาไร เพื่อจะสามารถมีกําไรและมีเงินออมได  

3) กฎระเบียบและการประชุม  

สําหรับการบริหารจัดการของของสถาบันฯ จะมีการพูดคุยใน

ลักษณะการประชุมท่ีไมเปนทางการเปนประจําทุก  ๆ  เดือน และในทุกวันท่ี 

3 ของเดือนกรกฎาคมของทุกป จะเปนการประชุมสามัญประจําปใหญ ซึ่งใน

วันนี้จะเปนวันรับสมัครสมาชิกของกองทุน (ปละ 1 ครั้ง) และสมาชิกใหม

ตองเขารวมปฐมนิเทศเพื่อรับทราบกฎระเบียบของสถาบันฯ นอกจากนี้ใน
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วันประชุมสามัญประจําปสมาชิกสามารถเสนอใหมีการแกไขระเบียบเพื่อให

ทันตอสภาพการณ รวมถึงการพิจารณาการเขารวมโครงการตาง  ๆ ของ

สถาบัน และการกูยืมเงินกองทุนท่ีเปนเครือขายของสถาบันการเงินชุมชน

ดวย  

4) การส่ือสาร  

การส่ือท่ีเกิดขึ้นในการบริการจัดการของสถาบัน มีท้ังการส่ือสารท่ี

เปนทางการ เชน ชองทางการประชุม และไมเปนทางการ เชน การเจอ

พบปะการตามงานตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารระหวาง

สมาชิกในสถาบันชุมชนตลอดเวลา  

5) การดําเนินการ  

ในการดําเนินของสถาบันจะเปดทําการการเพียงเดือนละ 1 ครั้ง

คือทุกวันท่ี 3 ของแตละเดือน ณ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตําบล

เวียง ต้ังแตเวลา 9.00 น. – 12.00 น. โดยจะมีระบบการรับจายเงินของ

พนักงานของสถาบันฯ อยู 8 รายการตามโตะ/ชองตาง  ๆ  และให

คณะกรรมการรับชําระเงินตามประเภท (ตามตารางท่ี 2.1) คือ 
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 ตารางท่ี 2.1 รายการเก็บเงินสถาบันการเงินทุนชุมชนฯ 

โตะ /ชองที่  รายการเก็บ 

1 เงินออมสัจจะธรรมดา 

2 ชําระเงินกู และดอกเบี้ย 

3 ชําระเงินกูเพ่ือซื้อสินคาสินคา เงินกูเพ่ือใชจายในเทศกาล  

4 เงินทวีรัก และ กองทุนการออมแหงชาติ 

5 สัจจะออมทรัพยพิเศษ )เพ่ือชําระหน้ีกองทุนหมูบาน(  

6 เงินสงเคราะหชีวิตครอบครัว )ธนาคารออมสิน(  

7 กองทุนสวัสดิการกลุมออมทรัพย 

8 โครงการหน้ีพิเศษ )รวมหน้ี(  

 

โดยหากลวงเวลาท่ีกําหนดของวัน คือ 09.00 - 12.00 น. ไป

แลวจะถือวาสมาชิก “ขาดสัจจะ” ในเดือนนั้น โดยไมสามารถฝากยอนหลัง 

ซึ่งสมาชิกจะไดรับเงินปนผลและทราบผลการกูเงินในเวลาต้ังแตเวลา 

13.00 – 15.00 น . ในวันดังกลาวดวยเชนกัน โดยการดําเนินการของ
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สถาบันฯ รวมถึงกฎระเบียบการชําระเงิน อัตราดอกเบี้ยตาง ๆ ไดกําหนด

ไวใน “ระเบียบขอบังคับ” ท่ีกําหนดรวมกันของสมาชิกสถาบัน ฯ  

6) การบริหารจัดการโดยสรางภาคีเครือขาย  

ในการบริหารจัดการของสถาบันฯ ไดมีการสรางสิทธิประโยชน

แกสมาชิก โดยมีการเช่ือมโยงภาคีเครือขายการทํางานกับหนวยงานตาง ๆ 

ภายนอก ท้ังในระดับทองถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชาติ (แตท้ังนี้สถาบัน

ยังไมมีการสรางขอตกลง MOU เกิดขึ้น) ท้ังนี้เพื่อใหสมาชิกไดรับสวัสดิการ

ครอบคลุมทุกมิติ (ต้ังแตเกิด – เสียชีวิต) และเพื่อเปนการกระจายความเส่ียง 

ในการบริหารจัดการของกองทุนไปใหภาคีซึ่งเปนผูรับผิดชอบสวัสดิการนี้

โดยตรง ซึ่งในปจจุบันสถาบันฯ ไดมีการเช่ือมโยงกับภาคีเครือขายตาง ๆ 

เพื่อเช่ือมโยงสวัสดิการตามตารางท่ี 2.2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2 การเช่ือมโยงสวัสดิการกับภาคีเครือขายของสถาบัน

การเงินทุนชุมชนฯ 

ภาคีเครือขาย สวัสดิการที่สมาชิกไดรับ หมายเหตุ 

กองทุนการออมแหงชาติ กรณีชราภาพ สมาชิกจาย 1200/ ป 

และสถาบันนําเงินสง

ตอใหสถาบันการเงินที่

รับชําระ 

ธนาคารออมสิน กรณีเสียชีวิต (เงิน

สงเคราะหชีวิต

ครอบครัว) 

สถาบันนําเงินสงตอให

สถาบันการเงินที่รับ

ชําระ 

ธนาคาร ธ.ก.ส. กรณีเสียชีวิต (กองทุน

ประกันหน้ีสิน, ทวีรัก)  

สถาบันนําเงินสงตอให

สถาบันการเงินที่รับ

ชําระ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรณีเกิด / นอน

โรงพยาบาล / เสียชีวิต 

(กองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลคือเวียง) 

ไมตองจาย 

สถาบันจายสมทบให 

จากดอกเบ้ียเงินของ

สถาบัน  
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ภาคีเครือขาย สวัสดิการที่สมาชิกไดรับ หมายเหตุ 

กรณีอื่น ๆ 

รานคาตาง ๆ เชน สินธานี , 

กรีนวิง 

การซื้อสินคาราคาพิเศษ 

ของสมาชิก 

 

 

ซึ่งการสรางภาคีเครือขายดังกลาว นอกจากจะสามารถสราง

หลักประกันทางสังคมใหสมาชิกไดแลว ยังสามารถนําไปสูการอํานวยความ

สะดวกสบายใหกับสมาชิกในการติดตอกับหนวยงานท่ีเปนภาคีเครือขาย

ดังกลาวไดอีกดวย เชน การจากเงินกองทุนการออมแหงชาติ หรือ สวัสดิการ

ชุมชน เปนตน สมาชิกไมตองจายเงินท่ีสถาบันทางการเงิน โดยสถาบันได

เปนตัวแทนในการจายเงินดังกลาวให โดยรายละเอียดของสวัสดิการดานตาง 

ๆ จะกลาวในหัวขอตอไป   

2.3. การจัดสวัสดิการ โดยสถาบันการเงินทุนชุมชนตําบลเวียง 

จากการจัดการของสถาบันการเงินทุนชุมชนตําบลเวียงดังกลาว ทําให

ไดเห็นถึงการพยายามบูรณาการจัดการการเงิน เพื่อนํามาสูการสราง
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สวัสดิการในความม่ันคงของชีวิตท่ีครอบคลุมมากข้ึน ซึ่งสามารถแยกเปน

ประเภทตามสิทธิประโยชนท่ีสมาชิกไดรับโดยเปรียบเทียบในฐานะพลเมือง

ไทย ดังตารางท่ี 2.3 

ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบสิทธิประโยชนท่ีพึงไดของพลเมืองไทย

และกรณีของสมาชิกสถาบันการเงินทุนชุมชนฯ 

สิทธิประโยชนที่พึงไดรับ 

(entitlement) 

สิทธิประโยชนพลเมือง

ไทย 

กรณีสมาชิกสถาบัน

การเงินฯ 

เจ็บปวย √ √ 

เสียชีวิต  √ 

ชราภาพ √ √ 

คลอดบุตร  √ 

ทุพพลภาพ √ √ 

สงเคราะหบุตร  √ 

วางงาน   
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หมายเหตุ  √  หมายถึง   ไดรับสิทธิ  

จากตารางดังกลาว จึงเห็นไดวาสถาบันการเงินทุนชุมชนตําบลเวียง 

สามารถสรางสวัสดิการใหสมาชิกไดเพิ่มมากข้ึนโดยสามารถแบงเปนประเด็น

ไดดังนี้ 

1) การบูรณาการสวัสดิการดานเจ็บปวย สงเคราะหบุตร

เสียชีวิต : กองทุนสวัสดิการชุมชน  ตําบลเวียง 

 “เส้ือวิเศษ” คือ คําเชิญชวนของพี่นอย (นางสุพรรณี เวียงคํา) 

ท่ี ช้ีใหเห็นถึงขอดีของการเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ในการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนใหสมาชิกของสถาบันฯ เขารวมเปนสมาชิก

กองทุนดังกลาว โดยมีจุดประสงคใหสมาชิกไดรับสวัสดิการ หรือสิทธิ

ประโยชนการคุมครองกรณีการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล การคลอดบุตร 

และการเสียชีวิต  

ในกรณีการบูรณาการสวัสดิการของกลุม  กับกองทุน

สวัสดิการชุมชน ระยะแรกใน พ.ศ. 2552 (ขณะนั้นสถาบันฯ ยังดําเนินการ

ภายใตการรวมกลุมออมทรัพย ) ไดมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อ  สงเสริม
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สวัสดิการดังกลาวดวยตัวเอง  แต

ต อ ม า เ มื่ อ มี ก า ร จั ด ต้ั ง ก อ ง ทุ น

สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียง พี่

นอยในฐานะประธานกลุมสถาบันฯ 

จึงเชิญชวนใหคณะกรรมการเห็นขอดี

ของการเปนสมชิกกองทุนดังกลาว 

และขับเคล่ือนใหสมาชิกของกองทุน

ชุมชนเขารวมเปนสมาชิกกองทุน

สวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลเวียง 

ใน พ.ศ. 2554 โดยหลักการนั้นทาง

สถาบันถือวาเปนการกระจายความ

เส่ียงเรื่องการจายเงินสวัสดิการดาน 

เจ็บปวย คลอดบุตร และเสียชีวิต ของ

สมาชิกไปยั งภาคีเครือขาย ท่ีมี ใน

ชุมชน คือ เทศบาลตําบลเวียง  

 

 

 

 

“เสื้อวิเศษ” 

คือ คําเชิญชวนของพี่นอย 

(นางสุพรรณี เวียงคํา)        
ท่ีช้ีใหเห็นถึงขอดีของการเปน
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 
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ในระยะเริ่มตนสถาบันฯ ไดเชิญชวนใหสมาชิกเขารวม โดย

เปนผูรวมสมทบเงินสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนให  50 บาท/ป จนใน

ท่ีสุดสถาบันฯสามารถนําผลกําไรของสถาบันฯ มาจายเงินคาสมาชิกกองทุน

สวัสดิการชุมชนให (ตามตารางท่ี 2.4) โดยปจจุบันมีสมาชิกสถาบันฯ ท่ีเปน

สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนจํานวน 40,000 – 20,000 บาทตอป 

ตารางท่ี 2.4 ขั้นตอนการจายเงินสมทบใหสมาชิกสถาบันการจัดการการ

เงินทุนชุมชน ต. เวียง เขารวมกับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเวียง 

พ.ศ. สมาชิกสถาบันฯ 

จาย 

บาท / ป  

สถาบันฯ จายสมทบ  

บาท / ป  

รวมเปนเงินสมทบ

เขาสูงกองทุน

สวัสดิการชุมชน

ตําบลเวียง  

บาท / ป 

2554 200  0 200 

2555 150 50 200 

2556  

เปนตนมา 

0 200 200 
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2) การบูรณาการสวัสดิการดานชราภาพ : กองทุนการ

ออมแหงชาติ 

จากวิวัฒนาการเติบโต “สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตําบล

เวียง” จากอดีตถึงปจจุบัน โดยเริ่มจากการดําเนินงานในลักษณะ “รูปแบบ

เงินออมและเปล่ียนกันกู” จนไดเปล่ียนแปลงสูแนวคิดเพ่ือใหกลุมเกิดความ

ยั่งยืนเกิดดอกออกผลเปนการออมสูสวัสดิการตาง ๆ ไดเปล่ียนแปลงมาสู

แนวคิดเพื่อใหกลุมเกิดความย่ังยืนเกิดดอกออกผลเปนการออมสูสวัสดิการ

ตาง ๆ ทําใหสถาบันฯ เช่ือมโยงสวัสดิการเรื่องชราภาพ (อายุ 60 ปขึ้นไป) 

ในการไดรับเบี้ยบํานาญผานกองทุนการออมแหงชาติ ต้ังแตพ.ศ.  2554  ซึ่ง

ในขณะนั้นตําบลคือเวียงถือวาเปนตําบลเริ่มแรกของการขับเคล่ือนกองทุน

สวัสดิการชุมชนในจังหวัดพะเยา ซึ่งสถาบันฯได ทําหนาท่ีเปนผูใหความรู 

ความเขาใจเรื่องการออมเงินเมื่อยามชราภาพ โดยประชาสัมพันธใหสมาชิก

ไดทราบถึงประโยชนจากการออเพื่อใชในยามชรา โดยรัฐบาลเปนผูสมทบ

เงินออมดังกลาวดวย 

นอกจากนี้สถาบันฯ ยังทําหนาท่ีเก็บเงินของสมาชิกสถาบันฯ 

ในการนําสงเงินออมดังกลาวใหกับธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ .ก.ส.) ซึ่ง
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สมาชิกสามารถเลือกจายไดเปนรายเดือน 100 บาท หรือ 1,200 บาท/ป 

โดยสถาบันเปนผูนําสงใหกับธนาคารในเดือนธันวาคมของทุกป ี ซึ่งลักษณะ

การดําเนินการดังกลาวจึงถือวาเปนการอํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกใน

การออมเงินเพื่อสิทธิประโยชน รวมถึงทางธนาคารก็สะดวกในการเก็บเงิน 

กอช. ไดอยางครบถวน 

3) หลักประกัน : ม.40 

ในสถานการณของชุมชนตําบลเวียงคํา ซึ่งถือวาไดมี “ศูนย

ประสานงานแรงงานนอกระบบ” ในพื้นท่ีจึงทําใหมีประชาชนสวนหนึ่งมี

มาตราความรูความเขาใจในเรื่องในหลักประกันสังคม  40 เพื่อรับสวัสดิการ

ของผูประกันตนตามมาตรา  โดยเฉพาะกรณีของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน มีการสรางแรงจูงใจใหสมัครเขารวมประกันส  ังคมมาตรา

ดังกลาว 

แตอยางไรก็ตาม การเปนผูประกันตนตามมาตรา 40 สามารถ

สมัครกองทุนการออมแหงชาติได ดังนั้นเมื่อเทียบหลักประกันท้ังสองอยาง 

กประชาชนในตําบลคือเวียงจึงเลือกสมัครเขา องทุนการออมแหงชาติ
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กามากกวา เพราะเนื่องจาก องทุนการออมแหงชาติ เปนท่ีรับรูของประชาชน

มากกวา โดยเฉพาะสมาชิกของสถาบันการจัดการการเงินทุนชุมชนตําบล

เวียง  

2.4. ปจจัยความยั่งยืนของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ตําบลเวียง อ .เชียงคํา จ.พะเยา 

จากการพัฒนาการจัดต้ังกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตตําบลบาน

เวียงใน พ.ศ. 2548 จนถึงการเปล่ียนเปนสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

ตําบลเวียง ใน พ.ศ. 2560 นับวาการรวมกลุมในการบริหารจัดการการเงิน

ของชุมชนตําบลเวียงประสบความสําเร็จและยั่งยืน ซึ่งสามารถวิเคราะห

ปจจัยตาง ๆ ไดดังนี้  

(1) การจัดการโดยเนนการเปล่ียนวิธีคิดของสมาชิก ใหเห็น

ความสําคัญของการออมเงิน และการเอื้ออาทรระหวางกัน 

มากกวาเนนผลกําไรในรวมกลุมการเงินของชุมชน 

(2) การเปดโอกาสใหสมาชิกไดเขารวมและแสดงความคิดเห็น

ในการประชุมท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการอยาง
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สม่ําเสมอ จนสมาชิกรูสึกเกิดความเปนเจาในสถาบันฯ 

ท้ังนี้สมาชิกสามารถเสนอการปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ของ

สถาบันฯ เพื่อเขาถึงสิทธิประโยชนตาง ๆ และใหสอดคลอง

กับเหตุการณปจจุบัน โดยระเบียบของสถาบันไดบังคับให

สมาชิกทุกคนตองเขารวมการปฐมนิเทศท้ังนี้เพื่อใหไดรับ

ทราบระเบียบตาง ๆ ของกลุมอยางชัดเจน  

(3) การสราง “สัจจะ” ใหสมาชิกมีวินัยในการออมและการ

ชําระเงินกู เชน หากสมาชิกไมสงเงินสัจจะสะสมเปนเวลา 

3 เดือนติดตอกันจะเปนเหตุใหพนสภาพจากการเปน

สมาชิก หรือหากสมาชิกสามารถออมเงิน หรือชําระเงินกู

ตามกําหนด จะทําใหสมาชิกสามารถเขารวมโครงการ    

ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในกองทุนไดงายข้ึน  

(4) การใหความสําคัญกับ“ขอมูล”ตาง ๆ ของสมาชิก มา

วิเคราะหวางแผนเพื่อการจัดการการเงินของสมาชิกอยาง

ถูกตอง เชน ขอมูลเรื่องหนี้สิน หรือการจัดการอาชีพ  
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(5) การกระจายความเส่ียงเรื่องหลักประกันทางสังคมใหภาค

เครือขายเปนผูรับผิดชอบตามนโยบายของหนวยงานหรือ

กองทุนนั้น ๆ เพื่อใหสมาชิกไดรับเขาถึงหลักประกันทาง

สังคม หรือไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน โดย

สถาบันฯจะทําหนาท่ีเก็บเงินและสงตอใหภาคีเครือขาย 

เชน กรณีกองทุนการออมแหงชาติ สถาบันจะทําหนาท่ีเก็บ

เงินสมาชิกและดําเนินการสงตอยังธนาคารเพื่อการเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ซึ่งทําใหสมาชิกไดรับสวัสดิการกรณีชราภาพ (อายุ  

60 ป) หรือกรณีการนําเงินปนผลของสถาบันไปสมัคร

กองทุนสวัสดิการชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลบาน

เวียง  เพื่ อ ใหสมาชิกได รับ สิทธิประโ ยชนจากกร ณี           

การคลอดบุตร การนอนโรงพยาบาล และกรณีการเสียชีวิต

เปนตน  

(6) การมีผูนําท่ีแสวงหาความรูและการสรางกระบวนการ

เรียนรูรวมกัน ของกรรมการและพนักงานของสถาบันฯ

ตลอดเวลา นําไปสูการพัฒนาและสรางองคความรูให
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สถาบันฯไดอยางตอเนื่อง โดยไดมีการต้ังงบประมาณการ

พัฒนาศักยภาพสมาชิกและคณะกรรมการฯ เปนประจําทุก

ป (รอยละ 15 ของผลกําไรตอป) ตามระเบียบขอบังคับของ

สถาบันฯ โดยสมาชิก กรรมการ หรือพนักงาน สามารถใช

งบประมาณนี้ในการพัฒนาศักยภาพในตาง ๆ ได เชน การ

เขารวมการจัดกิจกรรม การจัดการอบรม หรือ เขารวม

ประชุมตาง ๆ 
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2.5 บทเรียนจากการจัดการฯ 

(1) การมีสถาบันการเงินของชุมชนท่ีมี

ความยั่ ง ยื น  ท่ี มี โ ครงสร า งการ

บริหารงานท่ีชัดเจน มีกฎระเบียบ 

และเนนวิธีคิดท่ีทําใหสมาชิกเห็น

ความสําคัญของการออมและการ

แบงปนทุกขสุขในชุมชน  

(2) การมีผูนําท่ีใหความสําคัญกับการ

จัดการการเงิน และเห็นถึงความ

จําเปนของการมีหลักประกันทาง

สังคมต้ังแตเกิด – ตาย 

(3) การ บูรณาการการ จัดก าร ทาง

การเงินกับนโยบายภายนอกและ

สรางภาคีเครือขายท่ีอยางสม่ําเสมอ 

เชน การบูรณาการเพื่อใหไดรับสิทธิ

ประโยชนจากกองทุนสวัสดิการ

 

 

 

 

จ า ก ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการของสถาบันฯ 
จนนําไปสูการทําให
ส ม า ชิ ก ส า ม า ร ถ
เขาถึงสิทธิประโยชน
เพิ่มมากข้ึน สามารถ
สรุปบทเรียน คือ  
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ชุมชนกับนโยบายของเทศบาล ทํา

ใหสมาชิกมีหลักประกันในเรื่องของ

การคลอดบุตร การนอนโรงพยาบาล 

และการเสียชีวิต การบูรณาการกับ

กองทุนการออมแหงชาติกับธนาคาร

เพื่ อการเกษตร  ทําใหสมา ชิกมี

หลักประกันในเรื่องเมื่อชราภาพ 

โดยสถาบันจะทําหนาท่ีเปนผูจัดเก็บ

คาสมาชิกสงตอใหภาคีเครือขาย จึง

ทําใหความสถานะของการเปน

สมาชิกท้ังสองกองทุนดําเนินไปอยาง

ตอเนื่อง 

(4) การใชทรัพยากรในการบริหารใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน 

ขอมูลของชุมชนและสมาชิก รวมถึงจํานวนสมาชิกของ

สถาบัน เชน การใชทรัพยากรท่ีมีในการสรางอํานาจตอรอง

กับหนวยงานภายนอก ท่ีสามารถสรางอํานาจตอรองในการ

ติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ได   
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(5) การเนนการจัดการโดยภาคประชาชน และใหภาครัฐเปน

เพียงภาคีเครือขายเทานั้น ซึ่งทําใหการตัดสินใจตาง ๆ ทํา

โดยสมาชิกและเพื่อสิทธิประโยชนของสมาชิก ซึ่งทําให

กองทุนมีความย่ังยืน 
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3. การจัดการการเงินชุมชนแบบเครือขาย  :  กรณีศึกษา 

เครือขายศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน                   

อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

“จากจุดเริ่มตนของธนาคารหมูบานของ 

หมูท่ี 2 ต.บานปน ใน พ.ศ. 2535     

ไดนํามาสูการรวมเครือขายธนาคาร   

ใน 4 ตําบล เครือขาย ประกอบดวย   

ต.เวียง ต.บานปน ต.หนองหลม และ  

ต.บานถํ้า ใน พ.ศ. 2537”   
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3.1. บริบทท่ัวไป และโครงสราง ศูนยรวมน้ําใจธนาคาร

หมูบาน อ .ดอกคําใต จ.พะเยา  

จากจุดเริ่ มตนของธนาคาร

หมูบานของ หมู 2 ต.บานปน ใน พ.ศ. 

2535 ไดนํ ามาสูการรวมเครือขาย

ธนาคารใน 4 ตําบล เครือขายตําบล

เวียง ตําบลบานปน ตําบลหนองหลม 

ตําบลบานถ้ํา ใน พ.ศ.2537 

 โ ดย มี ผู นํ า ท่ี สํ า คัญ ใน ก า ร

บุกเบิก คือ ครูมุกดา อินตะสาร โดยมี

วัตถุประสงค คือ 1) เปนเวทีแลกเปล่ียน

ปญหา พรอมหาแนวทางแกไข 2) เปน

จุดศูนยรวมในการประสานงานระหวาง 

ชาวบาน 3) สวัสดิการใหแกสมาชิกใน

ชุมชน และ 4) ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

จาก
จุดเริ่มตน
ของธนาคาร
หมูบานของ 
หมู 2 ต.

บานปน    

ใน พ.ศ. 

2535 ได
นํามาสูการ
รวม
เครือขาย
ธนาคารใน 

4 ตําบล 
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เปนศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน อําเภอดอกคําใต  

โดยในปจจุบันศูนยรวมน้ําใจ มีคณะกรรมการจํานวน 105 คนซึ่ง

ประกอบไปดวยสภาผูนํา 93 คน และกรรมการบริหาร 12 คน โดยมี

โครงสรางดังภาพท่ี  3.1 โดยจะมีกรรมการท่ีมีบทบาทหนาท่ีดังนี้  

1) จัดทําแผนพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อนําเสนอขออนุมัติจาก

สภาผูนําชุมชน 

2) จัดทําโครงการและงบประมาณรายไดรายจายประจําปของ

ศูนยฯ 

3) ประสานงานความรวมมือในทุกฝายเพื่อใหเกิดการพัฒนา

ในชุมชน 

4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ทุกเดือน 

5) จั ด ห า ง บปร ะ ม าณมาสนั บ สนุ น ใ น กิ จ ก ร รมตาม

ความสามารถและโอกาส 

6) เปนผูดูแลการปฏิบัติงานในทุกดานและกิจกรรมตาง ๆ     

ท่ีไดรับอนุมัติงานสภาผูนําศูนยฯ ใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย 
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ภาพท่ี 3.1 เครือขายศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน 

4   ตําบล  

 

3.2. การบริหารจัดการของศูนยรวมน้าํใจธนาคารหมูบาน 

1) การบริหารจัดการโดยการเปนผูประสาน 

• 10
หมูบาน

• 9 
หมูบาน

• 7 
หมูบาน

• 12 
หมูบาน

12 
มูบาน

ต.บาน
ถ้ํา

•
ห

ต.หนอง
ลม 

•
ห

ต.ปน

9 
บาน

ต.คือ
เวียง
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ในการบริหารจัดการของของศูนยรวมน้ําใจฯ อยูภายใต

กฎระเบียบของศูนยรวมน้ําใจฯ โดยจะมีตัวแทนของชุมชนเขารวมเปนสภา

ผูนํา และมีคณะกรรมการบริหารของศูนยรวมน้ําใจ โดยจะมีการประชุม

อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมใหญประจํา 6 เดือน โดยจะมี

การรายงานผลการดําเนินการ รายได รายจาย ใหท่ีประชุมทําการรับรอง 

ท้ังนี้ธนาคารหมูบานท้ัง 4 ตําบล ก็ยังมีอิสระในการบริหารงาน

ของโดยมีระเบียบในการบริหารกองทุนของตัวเองแตหากมีสถานการณ

เรงดวนจะมีการประชุมวาระพิเศษของศูนยรวมน้ําใจฯขึ้น 

2) การดําเนินงานของศูนยรวมน้ําใจฯ 

ในการดําเนินงานของศูนยรวมน้ําใจฯ ไดทําหนาท่ีเปนผู

ประสานการทํางานของธนาคารหมูบาน 4 ตําบล 39 หมูบาน (มุกดา อินตะ

สาร, 2551) ประกอบดวย ตําบลบานปน มีท้ังหมด 10   หมูบาน ตําบลบาน

ถ้ํา มีท้ังหมด 12 หมูบาน ตําบลหนองหลม มีท้ังหมด 7 หมูบาน ตําบลคือ

เวียง มีท้ังหมด 9 หมูบาน 
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โดยกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นไดเนนเรื่องการสรางการเรียนรูใหกับผูนํา

ชุมชน เชน การศึกษาดูงาน และการฝกอบรม การสงเสริมการทําการเกษตร

ผสมผสาน การจัดเวทีแลกเปล่ียนปญหาและแนวทางแกไข และการจัดต้ัง

กองทุนสวัสดิการชุมชน เปนตน 

3) กฎระเบียบของศูนยรวมน้ําใจฯ 

ท้ังนี้ศูนยรวมน้ําใจการรางระเบียบของศูนยรวมน้ําใจ เพื่อใช

เปนหนวยประสานงานของธนาคารตําบลท้ัง 4 โดยมีใจความเร่ือง หลักการ

และเหตุผลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 8 จุดมุงหมายและ

วัตถุประสงค คุณสมบัติของกลุมธนาคารท่ีเขาเปนสมาชิกท่ีตองเปนกลุมออม

ทรัพยในพื้นท่ีอําเภอดอกคําใต และมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการใหกับ

สมาชิกในชุมชน อํานาจหนาท่ี รายได การยุบสภาของสภาผูนํา การแตงต้ัง

คณะกรรมการโดยระบุถึงท่ีมา การพนสภาพของคณะกรรมการบริหาร วาระ

การประชุมของสภาและคณะกรรมการ อยางชัดเจน 

4) การบริหารธนาคารหมูบานใน 4 ตําบล 
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ธนาคารหมูบานเปนองคกรการเงินชาวบานรูปแบบหนึ่ง ท่ีมี

ลักษณะการบริหารจัดการไมซับซอน มีขอบังคับกติกา รูปแบบบัญชีแบบ

งายๆ ท่ีชาวบานสามารถเรียนรูได โดยมีกติกากลางท่ีเปนแนวรวมกัน ไดแก 

(มุกดา อินตะสาร, 2551) 

1) การออมและการใหกู ธนาคารหมูบานกําหนดการทําการท่ี

รับเงินออมและใหกูในชวงเวลาท่ีกําหนดชัดเจน ระเบียบ

การของธนาคารหมูบานจะกําหนดไดวา ทุกคนจะตองมี

สัจจะในการออม คือ ทุก ๆ วันทําการธนาคารหมูบาน

สมาชิกตองนําเงินฝากอยางนอย 10 บาทหรือ 1 หุน 

ยกเวน แรกเขาจะตองฝากเงินอยางนอย 100 บาท หรือ 5 

หุน และเสียคาธรรมเนียม 20  บาท ท้ังนี้ไมสามารถมีหุน

เกิน 2,000 บาท เพื่อปองกันการทุมหุน ถาสมาชิกคนใด

ขาดฝากออม เกิน 1 ครั้ง /  ป จะถูกปรับ โดยตัดสิทธิ์การกู

ภายในระยะเวลา 1 ป และถาหากขาดการฝากเงิน 3 เดือน

ติดตอกัน จะขาดการเปนสมาชิกและจะเรียกเงินท่ีฝากไว

ตอนกลางปไมได จะไดรับคือก็ตอเมื่อส้ินปเทานั้น สมาชิก
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ใหมจะตองฝากเงินกอน 3 เดือน จึงจะเร่ิมกูไดในเดือนท่ี 4 

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู เปนไปตามอัตราขอตกลงของ

สมาชิก ซึ่ง ท่ีผานมามีท้ังรอยละ 3 รอยละ 2 ตอเดือน  

ปจจุบันเหลือเพียงรอยละ 1 ตอเดือน  

2) การทําบัญชี รูปแบบการทําบัญชีของธนาคารหมูบานมีการ

ทําบัญชีรูปแบบงายๆ เอกสาร /บัญชีของธนาคารหมูบาน

ประกอบดวยบัญชีทะเบียนสมาชิก ซึ่งประกอบดวยลําดับท่ี

, ช่ือท่ีอยู, บัญชีเงินฝากทะเบียนหุน ซึ่งตีตารางเปน  12 

ชอง ไวสําหรับลงจํานวนเงินหุนท่ีสงรายเดือน บัญชีเงินกู 

ประกอบดวย ช่ือผูกูจํานวนเงิน, ลายเซ็นผูกู, ลายเซ็นผูคํ้า

ท่ี,1 และผูคํ้าคนท่ี 2  การชําระคืนเงินกูรายเดือน )แยกเงิน

ตนกับดอกเบี้ย) บัญชีเงินสด ประกอบดวย วันเดือนป, 

รายการรับ, จํานวนเงิน กับ วันเดือนป, รายการจาย และ

จํานวนเงิน และบันทึกเลขานุการในการสรุปยอดสมาชิก ,

จาย คาใชจายรายเดือน, สรุปการจายเงินกู-จํานวนเงินรับ 

และยอดคงเหลือยกไป 
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3) การจัดสรรผลกําไร เกณฑการจัดสรรกําไรของธนาคาร

หมูบานแยกเปนสัดสวนดังนี้ เงินสํารองกลุม 20 % เฉล่ีย

คืนสมาชิก 30 % (เฉล่ียคืนผูฝาก 15% เฉล่ียคืนผูกู 15%) 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 20 % พัฒนากลุม 10 %  น้ําใจ

กรรมการ 20 % 

3.3. การจัดสวัสดิการโดย กรณีศึกษาศูนยรวมน้าํใจธนาคาร

หมูบาน ต.ดอกคําใต  

1) การบูรณาการสวัสดิการดานเจ็บปวย สงเคราะห

บุตรเสียชีวิต : กองทุนสวัสดิการชุมชน   

จากการจัดต้ังศูนยรวมน้ําใจฯ ในชวงแรกไดมี      การเนนการ

ชวยเหลือสมาชิกใหไดรับสวัสดิการในดานตาง ๆ  โดยเริ่มแรกไดมีการจัด

งานผาปา การจัดนําดอกเบ้ียของเงินฝากธนาคารหมูบาน มาจัดสวัสดิการ

ใหกับผูนําและสมาชิก แตอยางไรก็ตามเงินดังกลาวยังถือวาเปนเงินจํานวน

นอยและไมเพียงพอท่ีจะครอบคลุมสวัสดิการของสมาชิกต้ังแตเกิดจนถึง

เสียชีวิต จึงทําใหคณะกรรมของแตละหมูบานจึงพยายามหาวิธีทางผานการ
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ประชุมแลกเปล่ียนประสบการณการดําเนินงาน จนสุดทายจึงไดผนวกเขา

กับกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายของทองถิ่น 

ท้ังนี้การแตละหมูบานจะมีระเบียบของกองทุนฯของตนท่ี

แตกตางกัน โดยมีการระบุถึงประเด็นตาง ๆ เชน โครงสรางคณะกรรมการ

กองทุนฯ สมาชิกและการขาดจากความเปนสมาชิก รายไดและรายจายของ

กองทุนฯ เงื่อนไขในการชวยเหลือสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก กองทุน 

การเงินและบัญชี การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของกองทุน 

สําหรับสิทธิประโยชนท่ีไดรับจากหลักประกันของกองทุน

สวัสดิการชุมชน (เงื่อนไขในการชวยเหลือ) ของแตละกองทุนมีความแตกตาง

กันไป แตสมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชนท่ีครอบคลุมต้ังเกิดจนถึงตาย เชน 

ตัวอยางของกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลบานปน และตําบลคือเวียง ตาม

ตารางท่ี 3.1
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จากตารางท่ี 3.1. ในการสมัครเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน สามารถสมัครและชําระเงินผานธนาคารหมูบานได (เปนเงินสดหรือ

หักบัญชีธนาคารหมูบาน) ทําใหการขยายฐานสมาชิกในชุมชนสามารถ

เพิ่มขึ้นไดในแตละป ซึ่งสมาชิกจะตองเสียคาสมาชิกสมทบ 200 บาท/ป 

(ตองจายคาสมาชิกทุกปภายใน 1 มกราคม – 30 มกราคม) และสงให

เหรัญญิกของกองทุนภายใน 5 กุมภาพันธของแตละป ท้ังนี้การรับคาชดเชย

หรือการรับเงินสวัสดิการตามเงื่อนไขตาง  ๆ สมาชิกสามารถติดตอรับ

คาชดเชยภายในวันท่ี 1 -15 ของทุกเดือนท่ีธนาคารหมูบานหรือกรณีของ 

ตําบลคือเวียงสามารถทําผานกรรมการหมูบานได โดยกรรมการหมูบานจะ

ไดรับสวัสดิการเปนคาน้ํามันรถ 50 บาท/เดือน ในการติดตอประสานกับ

เหรัญญิกกองทุนตําบล และไดรับคาตอบแทนเปนรายปจากกําไรของ

ธนาคาร 

ท้ังนี้ กองทุนฯ ของแตละชุมชนจะมีโครงสรางคณะกรรมาการ

ดําเนินงานเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ประกอบดวย ประธาน

กองทุน รองประธาน เหรัญญิก ผูชวยเหรัญญิก เลขานุการฯ ผูประสานงาน

กองทุน และคณะกรรมากรในการดําเนินงาน โดยท้ังนี้การคัดเลือกและ    
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การกําหนดบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการกองทุนแตกองทุนก็จะมีความ

แตกตางกันไป เชน ตัวอยางกรณีกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลบานปน ตาม

ตารางท่ี 3.2 

ตารางที่ 3.2 หนาท่ีดําเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฯ ตําบล

บานปน 

กรรมการประจํา

หมูบาน 

เหรัญญิกกองทุน คณะกรรมการ

กองทุนฯ 

ประธาน 

เก็บคาสมาชิก

ตรวจสอบ

หลักฐานทางการ

เงินของสมาชิก

กอนทําการ

เบิกจาย 

จัดทําบัญชีเสนอ

ตอที่ประชุมใหญ  

วางแผนการ

ดําเนินงาน 

วาระละ 2 ป ไม

เกิน 2 วาระ 

 สามารถถือเงินสด

เพ่ือทําการ

เบิกจาย ครั้งละ

มีอํานาจสั่งจายเงิน

ครั้งละไมเกิน 

50,000 บาท 

เปนผูเบิกจายเงิน 

ลายเซ็นสองใน

สาม (โดยใหมี
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กรรมการประจํา

หมูบาน 

เหรัญญิกกองทุน คณะกรรมการ

กองทุนฯ 

ประธาน 

ประมาณ 20,000 

บาท 

ลายเซ็นประธาน

กองทุน) 

  พิจารณาการจาย

คาชดเชยตาง ๆ 

มีอํานาจสั่ง

จายเงินครั้งละไม

เกิน 20,000 

บาท  

   ลงนามขอบังคับ 

2) การบูรณาการสวัสดิการดานชราภาพ : กองทุน

การออมแหงชาติ 

ศูนยรวมน้ําใจฯ ไดมีการประสานงานเครือขายธนาคาร

หมูบาน ดําเนินการในเรื่องของกองทุนการออมแหงชาติ ใน พ.ศ. 2550 จาก

การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับกองทุนการออมแหงชาติ  โดย

หลังจากนั้น ได เริ่ มมีการดําเนินการ จัด ต้ังคณะกรรมการ  ( ชุดเ ดียว

คณะกรรมการกองทุนหมูบาน) เพื่อทําการประชาสัมพันธใหชาวบานมีความรู
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และสมัครเขาเปนสมาชิก โดยคณะทํางานประกอบดวย ประธานกองทุน

สวัสดิการ ผูชวยเลขากองทุนสวัสดิการของศูนยรวมน้ําใจ ซึ่งสมาชิกสามารถ

จายเงินขั้นตํ่าขั้นตํ่า 1,200บาท/ป หรือเดือนละ 100 บาท โดยสมาชิก

สามารถจายเงินไดท่ีธนาคารหมูบาน หรือ ท่ี ธ.ก.ส. ในหมูบานได 

ท้ังนี้การทํางานท่ีเกิดข้ึนนั้น จะทําการขับเคล่ือนโดย

คณะกรรมการชุดเดียวกันกับกองทุนสวัสดิการชุมชน จึงทําให 2 กองทุน

ไมไดมีความแยกขาดจากกัน ดังภาพท่ี 3.2 

   

 

ภาพที่ 3.2 จัดการการเงินแบบบูรณาการของศูนยรวมน้ําใจ  

 

 

ออม / จายคา
สมาชิก 

 

จัดเก็บเงินและนําสง

สมาชิกกองทุน 
สถานบันทางการเงินภายนอก 

ศูนยร์วมนํ้าใจ (ธนาคารชุมชน) 

กอช. 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
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3)  หลักประกันทางสังคม : มาตรา 40 

ในเบ้ืองตนพบวา ยังไมมีการขับเคล่ือนประเด็นดังกลาว

ผานธนาคารหมูบานตําบลและศูนยรวมน้ําใจฯ แตจะเปนลักษณะของผูท่ี

เคยทํางานและลาออกกลับมาอยูบานและเปนผูประกันตนตามมาตรา 39  

4) หลักประกันทางสังคมรูปแบบอื่น ๆ 

โดยนอกจากการจัดการการเงินผานธนาคารหมูบานแลว

ยังมีกองทุนตาง ๆ ท่ีมีสวัสดิการหรือบริการในรูปแบบเงินกูและชวยเหลือ

สมาชิกอีก เชน กองทุนเงินลาน กลุมอาชีพตาง ๆ เชน กลุมปุย และกลุม

ดอกไมประดิษฐ  
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ตารางที่ 3.3   เปรียบเทียบสิทธิประโยชนท่ีพึงไดของพลเมืองไทย

และของธนาคารหมูบานฯ 

สิทธิประโยชนที่พึงไดรับ 

(ENTITLEMENT) 

สิทธิประโยชน

พลเมืองไทย 

กรณีธนาคารชุมชน 

(ศูนยรวมนํ้าใจ) 

เจ็บปวย √ √ 

เสียชีวิต ? √ 

ชราภาพ √ √ 

คลอดบุตร ? √ 

ทุพพลภาพ √ √ 

สงเคราะหบุตร ? √ 

วางงาน ? x 

 

หมายเหตุ  √  หมายถึง   ไดรับสิทธิ  
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ดังนั้น จากการจัดต้ังธนาคารหมูบาน และการรวมเปนศูนยรวม

ธนาคารน้ําใจสวัสดิการดังกลาว สูการบูรณาการจัดการการเงินชุมชน ทําให

สมาชิกสามารถไดสิทธิประโยชนท่ีเพิ่มเติมเกิดขึ้น โดยเม่ือเทียบกับแนวคิด

การประกันสังคมในประเทศไทย สามารถแสดงไดในตารางท่ี 3.3 

3.4. ปจจัยความยั่งยืนของศูนยรวมน้าํใจฯ 

จากการพัฒนาการจัดต้ังศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน พ.ศ.2537 

จนถึงปจจุบันนับวาการรวมกลุมในการบริหารจัดการการเงินของของศูนย

รวมน้ําใจและธนาคารหมูบานมีความสําเร็จและยั่งยืน ซึ่งสามารถวิเคราะห

ปจจัยตางไดดังนี้  

(1) การมีกฎระเบียบของศูนยรวมน้ําใจฯ และของธนาคารหมูบาน 

4 ตําบล ท่ีทิศทางการดําเนินไปในทางเดียวกัน กลาวคือ เนน

การออมอยางมี “สัจจะ” และสรางสวัสดิการชุมชน 

(2) การมีคณะกรรมการการดําเนินงานท่ีมาจากการเลือกต้ัง และ

กําหนดวาระอยางชัดเจน  
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(3) การเนนกระบวนการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนไมเพียงแคการ

เลือกต้ังคณะกรรมการเทานั้น เชน การจัดต้ัง ดําเนินการ 

บริหารจัดการ แกไขปญหา และรับผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดขึ้น    

(4) การสรางกระบวนการรวมเรียนรู เพื่อเสริมศักยภาพของ

คณะกรรมการตลอดเวลา  

(5) มีผูนําท่ีสามารถนําพาองคกร และเกิดความเช่ือมั่นในการ

บริหารจัดการได  ในกรณีนี้  คือ  ครูมุกดา   อินตะสาร 

ผูดําเนินการกอตั้งธนาคารหมูบาน  

จากการบริหารจัดการของศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน ตําบล

ดอกคําใต ทําใหเห็นการเกิดหลักประกันทางสังคมแกแรงงานนอกระบบ 

โดยสามารถแบงเปนประเด็นดังนี้  

3.5. บทเรียนจากการจัดการฯ 

จากการบริหารจัดการหลักประกันทางสังคมของสถาบันการเงิน

ชุมชนบานเวียงสามารถสรุปไดใน 4 ประเด็น ไดแก 
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(1) การรวมกลุมในการจัดต้ังสถาบันการเงินชุมชนในตําบลเปน

เครือขาย โดยมีวัตถุประสงครวมกัน คือ การใหประชาชนออม

เงิน และเพื่อจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกในชุมชน 

(2) การส่ือสารทําความเขาในในชุมชน เปนส่ิงสําคัญของการให

สมาชิกเขารวมในการออมเงิน และการเปนสมาชิกสวัสดิการ

ท้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน และ กองทุนการออมแหงชาติ  

(3) การมีผูนําท่ีใหความสําคัญกับการออมเงินและการสราง

สวัสดิการใหกับคนในชุมชน ในกรณีนี้คือ ครูมุกดา อินตะสาร 

ปจจุบันไดทําหนาท่ีในการเปนท่ีปรึกษาใหธนาคารหมูบานใน

ตําบลท้ัง 4  จนนํามาสูความรวมมือรวมใจของคนใน ตําบล

ชุมชน นํามาสูการจัดต้ังศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน 

(4) การท่ีชุมชนเรียนรูและเขาใจถึงสิทธิประโยชนตาง  ๆ ของ

กองทุน ทําใหเกิดการจัดการโดยมีเจาภาพ (คณะกรรมการ) 

การ  ท่ีเปนหนึ่งเดียวและเกิดการประสานผลประโยชนของ

ตางลงสมาชิกไดอย  ัว 

(5) การมีกฎระเบียบท่ีเนนการออมเงินโดยการสราง “สัจจะ” 

และการสรางสวัสดิการชุมชน เปนส่ิงท่ีทําใหธนาคารหมูบาน
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และศูนยรวมน้ําใน มีแนวทางท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันตลอด

เวล 

(6) การมีสถานท่ีทําการ เจาหนาท่ีประจําท่ีเปนทางการของศูนย

ประสานงานและธนาคารหมูบาน กอใหเกิดความเช่ือมั่น และ

นํามาสูความย่ังยืนของการจัดการกองทุนได  

-------------------------- 
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4. การจัดการการเงินเพ่ือสรางหลักประกันทางสังคมของ

แรงงานนอกระบบ : สังเคราะหบทเรียนจาก 2 

กรณีศึกษาในจังหวัดพะเยา  

 

 

“การจัดใหมีหลักประกันทางสังคมของ 

2 กรณีศึกษาขางตน คือ สถาบันการ

เงินทุนชุมชน ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา 

และ ศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบาน 

ดอกคําใตนั้น ทําใหการผสานสิทธิ

ประโยชนตามนโยบายตาง ๆ เขาเปน

ชุดของสวัสดิการ (package) ใหกับ

สมาชิกของกลุมตน โดยผูนําองคกร

ชุมชนสามารถประยุกตใชแนวทางการ

จัดเก็บเงินสมทบ” 
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4.1 ความเหมือนและแตกตางระหวางสองกรณีศึกษา 

จากการศึกษาการจัดการทางการเงินเพื่อเพ่ือสรางหลักประกันทาง

สังคมของแรงงานนอกระบบ จากกรณีศึกษาสถาบันทางการเงินชุมชน

ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา และศูนยรวมน้ําใจธนาคารหมูบานอําเภอดอก

คําใต พบความเหมือนและความแตกตาง ดังนี้  

1) ความเหมือน 

(1) การจัดการทางการเงินของท้ัง 2 แหง มีวัตถุประสงค

การออม แกคนในชุมชนเหมือนกัน” สัจจะ“ท่ีเนน  

ซึ่งหากขาดจากการออมจะเปนเหตุใหสมาชิกหมด

สภาพของสถาบันฯ และธนาคารชุมชน รวมถึงการ

สรางสวัสดิการท่ีครอบคลุมต้ังแตการเกิด – เสียชีวิต 

(2) หลักประกันทางสังคมท่ีเกิดขึ้น เกิดจากการนําเอา

กองทุนการออมแหงชาติและกองทุนสวัสดิการชุมชน 

เปนสวนในการสรางสวัสดิการแกสมาชิก  
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(3) การใหบริการของสถาบันฯ และธนาคารมีความ

หลากหลาย นอกจากเรื่องเงินออม (ดอกเบ้ีย) และ

ๆ แลวยังมีประเด็น สวัสดิการตามหลักประกันตาง

เรื่องเงินกูตามวัตถุประสงคของกองทุนดวย 

(4) การมีสถานท่ีทําการถาวรรวมถึงมีโครงสรางการ    

บริหารจัดการท่ีชัดเจน เชน ประธาน กรรมการและ

เหรัญญิก สวนของสถาบันขะมีพนักงานเพื่อทําหนาท่ี   

รับ – จายเงินเพิ่มเติม 

(5) การมีกฎระเบียบของสถาบันฯ และธนาคาร ท่ีเกิด

จากการมีสวนรวมของสมาชิก และสามารถอนุญาต

ใหมีการแกไขกฎระเบียบในการประชุมใหญประจําป 

2) ความแตกตาง  

ความแตกตางของ 2 กรณีศึกษาสามารถสรุปไดใน 4 ประเด็น 

ดังนี้ 
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(1) การบริหารจัดการ  

สถาบันการเงินฯ กองทุนระดับตําบล 1 ตําบล 

ศูนยรวมน้ําใจฯ มีการรวมธนาคารหมูบาน 4  ตําบล เขารวมเปน

ายเครือข แตละธนาคารหมูบานมีการบริหารแยก

ออกจากกันอยางชัดเจน 

(2) กระบวนการดําเนินการ 

สถาบันการเงินฯ มีการรับ – จายเงินของสมาชิก ๆ หมวดหมูตาง 

และสงตอไปยังภาคีเครือขายสถาบันการเงินขาง

นอก (โดยสถาบันจะดําเนินการจายเปนรายปให

สมาชิก) เชน กรณีการจายเงินของกอช. หรือฝาก

ทวีรัก (ธ.ก.ส.) 

ศูนยรวมน้ําใจฯ มีการรับ  - จายเงินท่ีธนาคารหมูบานของแตละ

ตําบล หรือใหสมาชิกหักจากเงินฝากของธนาคาร

ๆ และดําเนินการสงตอไปใหสถาบันการเงินตาง 

เชน กรณี กอช. หรือ กองทุนสวัสดิการชุมชน 
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(3) กองทุนสวัสดิการชุมชน  

สถาบันการเงินฯ สถาบันฯ นําเงินดอกเบ้ียจากการดําเนินการของ

สถาบัน มาออกสมทบใหสมาชิก โดยในระยะแรก

สมทบจํานวน 50  บาท/ป และตอสถาบันสมทบให

เต็มจํานวน 200 บาท/ป ทําใหสมาชิกสถาบันฯ 

เปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน  สวนการ

เบิกจายรับสวัสดิการนั้นสมาชิกสามารถติดตอท่ี

เทศบาลตําบลเวียงโดยตรง  

ศูนยรวมน้ําใจฯ ธนาคารชุมชน เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการ

กองทุนสวัสดิการชุมชน โดยท้ังนี้สมาชิกตองจายคา

สวัสดิการภายในวันท่ี 5 กุมภาพันธ ของทุกเดือน

โดยสามารถจายผานกรรมการหมูบานหรือท่ี

ธนาคารไดดวยตัวเอง ซึ่งธนาคารจะนําเงินคา

สมาชิกสงตอยังกองท ุนสวัสดิการชุมชนให สวนการ

เบิ กจ ายนั้ นสมา ชิกสามารถทําผ าน ตัวแทน
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คณะกรรมการหมูบานภายในวันท่ี 15-1 ของทุก

เดือน 

 

(4) กองทุนการออมแหงชาติ  

สถาบันการเงินฯ สถาบันฯยังทําหนาท่ีเก็บเงินของสมาชิกสถาบันฯ 

ในการนําสงเงินออมดังกลาวใหกับธนาคารเพื่อ

การเกษตร ามารถเลือกจายได(ธ.ก.ส.) ซึ่งสมาชิกส

เปนรายเดือน 100 บาท หรือ 1,200 บาทตอป โดย

สถาบันเปนผูนําสงใหกับธนาคารในเดือนธันวาคม

ของทุกป  

ศูนยรวมน้ําใจฯ ธนาคารชุมชน ภายใตการดําเนินงานผานธนาคาร

ศูนยรวมน้ําใจฯ ไดทํา MOU กับ กองทุนการออม

แหงชาติ เพื่อการอํานวยความสะดวกในการ  

ดําเนินงานและประชาสัมพันธสมาชิกทราบถึง

ขอมูล โดยสมาชิกสามารถจายเงินข้ันตํ่าขั้น ตํ่า 
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บาท/ป หรือเดือนละ 100 บาท ท่ีธนาคาร1,200

หหมูบาน รือ ธ.ก.ส. 

 

4.2 การถอดบทเรียนทางเลือก “การเก็บเงิน” เพื่อสราง

สวัสดิการ ? 

การจัดใหมีหลักประกันทางสังคมของ 2 กรณีศึกษาขางตน คือ 

สถาบันการเงินทุนชุมชน ตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา และ ศูนยรวมน้ําใจ

ธนาคารหมูบาน ดอกคําใตนั้น ทําใหการผสานสิทธิประโยชนตามนโยบาย

ตาง ๆ เขาเปนชุดของสวัสดิการ (package) ใหกับสมาชิกของกลุมตน โดย

ผูนําองคกรชุมชนสามารถประยุกตใชแนวทางการจัดเก็บเงินสมทบ (เงินท่ี

สมาชิกจายใหกลุมเพื่อสวัสดิการ) หลากหลายแนวทาง ซึ่งสรุปออกไดเปน   

3 กลยุทธ ไดแก (1) เก็บเงินเขากลุม (2) เก็บเงินแลวสงตอ และ (3) สราง

รายไดแลวเก็บเงินเขากลุม 
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1) กลยุทธที่ 1: “เก็บเงิน” เขากลุม 

การเก็บเงินเขากลุมนี้เปนการจัดเก็บเงินสมทบในลักษณะ

ของเงินออมท่ีแรงงานนอกระบบแตละคนจายเขาสูกองทุนท่ีกลุมไดจัดต้ังไว 

เชน สัจจะออมทรัพย ออมวันละบาท เปนตน โดยผานกลไกกลุมท่ีถูก

ออกแบบเอาไว ยกตัวอยางเขน กรรมการขององคกรชุมชนทําหนาท่ีเปนผู

เก็บเงินและสรุปยอด ผูนํา/ หนาท่ีจัดทําบัญชีและผูจัดการการเงินฯ ทํา

ตรวจสอบความถูกตอง เปนตน 

2) กลยุทธที่ 2: “เก็บเงิน” แลวสงตอ 

การเก็บเงินแลวสงตอ หมายถึง การจัดเกบ็เงินสมทบตาม

นโยบายของหนวยงานภายนอก เชน ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ฯลฯ ผานกลุม 

ยกตัวอยางเชน ในกรณีของการจายเงินสมทบของ กอช. ซึ่งตองจายท่ี       

ธ.ก.ส. เทานั้น แตเมื่อกลุมของสถาบันการเงินทุนชุมชนตําบลเวียง ไดมี      

การตอรองกับ ธ.ก.ส. หรือกรณีศูนยรวมน้ําใจฯ ไดทําขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) กับ กอช. ทางกลุมก็สามารถเปนผูรวบรวมเงินและเปนตัวแทนของ
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สมาชิกในการจายเงินสมทบตามนโยบาย กอช. ได ท่ีกลุมโดยไมจําเปนตอง

ไปจายท่ีธนาคารดวยตนเอง 

3) กลยุทธที่ 3: สรางรายไดแลว “เก็บเงิน” เขา

กลุมเพื่อจัดสวัสดิการ 

การสรางรายไดแลวเก็บเงินเขากลุม หมายถึง การท่ีกลุม

สรางสรรควิธีการจัดเก็บเงินสมทบในรูปแบบอื่นท่ีไมไดจํากัดเฉพาะเงินสด 

เชน การแปรรูปผลผลิต การขายขยะ แลวนําเงินท่ีไดมาออมเขากองทุนของ

กลุมและนําสวนหนึ่งมาจัดสรรเปนเงินสมทบของการจัดสวัสดิการตอไป 

4.3 การถอดบทเรียนการ “จายเงิน”  เพื่อสรางสวัสดิการโดย

การบูรณาการเงิน  

เมื่อผูนําเก็บเงินจากแรงงานนอกระบบแลวนั้น ผูนําสามารถนําเงิน

ดังกลาวมาจัดสรรเพื่อ “จายเงิน” สําหรับสรางหลักประกันทางสังคมใหกับ

แรงงานนอกระบบไดหลายแนวทาง โดยแนวทางเหลานี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา 

กลยุทธการจัดสรรสิทธิประโยชนดานหลักประกันทางสังคมใหกับสมาชิก 

(การจัดสรรเงินท่ีเก็บไดแลวจายไปเพื่อสวัสดิการของสมาชิก)  ซึ่งจาก
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กรณีศึกษาของพี่นอยและครูมุกดา สามารถสรุปแนวทางดังกลาวได           

2 กลยุทธ ไดแก 

1) กลยุทธที่ 1: “จาย” เพื่อเปน “สวัสดิการโดยตรง” 

แกสมาชิก 

การจายเพื่อเปนสวัสดิการโดยตรงแกสมาชิก หมายถึง การท่ี

กลุมจายเงินใหกับสมาชิกเพื่อเปนคาชดเชยหรือเงินชวยเหลือตามกรณี เชน 

คาชดเชยการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล คาฌาปนกิจ (เสียชีวิต) เปนตน 

ซึ่งเรียกอีกอยางวา “สวัสดิการโดยตรง” ของสมาชิก  

เงื่อนไขสําคัญท่ีจะทําใหกลยุทธนี้ประสบความสําเร็จไดมีอยาง

นอย 5 ประการ ไดแก (1) องคกรชุมชนมีระเบียบการจายสวัสดิการท่ีชัดเจน     

(2) มีการส่ือสารระหวางกรรมการขององคกรชุมชนอยางสม่ํ าเสมอ           

(3) มีการประชุมใหญของสมาชิก อยางนอยปละ 1 ครั้ง (4) มีชองทางในการ

ใหคําปรึกษาท่ีเขาถึงไดงายและทันตอความตองการของสมาชิก และ        

(5) การติดตาม ดูแล และตรวจสอบ อาศัยความสัมพันธสวนบุคคลภายใน

ชุมชน 
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2) กลยุทธที่ 2: “จาย” เพื่อสมทบนโยบายของ

หนวยงานอื่น (“สวัสดิการโดยออม”) 

การจายเพื่อสมทบนโยบายสวัสดิการของหนวยงานอื่น 

หมายถึง การท่ีกลุมนําเงินท่ีเก็บรวบไดไปจายใหกับหนวยงานภายนอก เชน 

ธ.ก.ส. กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล ธนาคารออมสิน เปนตน ซึ่งมีนโยบาย

ท่ีเอื้อตอการสรางหลักประกันทางสังคมใหกับสมาชิก การดําเนินงานเชนนี้

เรียกไดอีกอยางวา “สวัสดิการโดยออม” ของสมาชิก 

เงื่อนไขสําคัญท่ีจะทําใหกลยุทธนี้ประสบความสําเร็จไดมีอยาง

นอย 2 ประการ ไดแก  

(1) ผูนําและกรรมการกลุมสามารถวิเคราะหความเปนไปได

ในการนําเงินสมทบไปลงทุนในกองทุน/นโยบายตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับหลักประกันทางสังคมของแรงงานนอกระบ[ 

(2) การท่ีผูนําสามารถเขาถึงขอมูลสิทธิประโยชนท่ีจัดเตรียม

โดยหนวยงานหลาย ๆ แหง เชน นโยบายทวีรักของ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ นโยบายมาตรา 40 

ของประกันสังคม นโยบายกองทึนการออมแหงชาติ 
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4.4 ขอควรรูวาดวย “การจัดการการเงิน” เพื่อ “การจัด

สวัสดิการ” 

ในการเลือกใชกลยุทธใดกลยุทธหนึ่งหรือหลายกลยุทธรวมกันเพื่อ

เก็บเงินหรือจายเงินฯ นั้น ผูนําองคกรชุมชน หรือ “ผูจัดการการเงินฯ” มี

บทบาทสําคัญอยางมาก โดยบุคคลเหลานี้ไมเพียงตองมีทักษะในการเจรจา

ตอรองและมีความคิดสรางสรรคในการสรางกลยุทธใหมท่ีเหมาะสมกับ

บริบทของตนเองได แตยังจําเปนตอง “เขาถึงขอมูล เขาใจความรู ตระหนัก

ถึงนโยบาย” ท่ีเกี่ยวของดังตอไปน้ี 

1) ขอมูลที่จําเปนสําหรับการจัดการจัดการสวัสดิการการเงิน
ชุมชนทองถ่ินแบบบูรณราการ 

(1) ขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก เชน เพศ อายุ อาชีพ รายได  

(2) ขอมูลภาวะหนี้สินรายบุคคลและครัวเรือน 

(3) ขอมูลความตองการสิทธิประโยชน  

2) ความรูพื้นฐานสําหรับ “ผูจัดการการเงินเพื่อหลักประกัน

ทางสังคม” 

การจัดการการเงินเพ อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินแบบบูรณาการ 147



 

 
 

(1) การจัดทําบัญชีครัวเรือน เชน การวิเคราะหรายรับรายจาย

เพื่อระบุรายจายเกินจําเปนและรายไดท่ีเปนไปได วิธีการ

จัดการกับคาใชจายท่ีจําเปนและคาใชจายเกินจําเปน 

(2) คณิตศาสตรพื้นฐาน 

(3) หลักประกันทางสังคมพื้นฐาน เชน  หลักการวาดวย

สวัสดิการทางสังคมต้ังแตเกิดจนตาย (จากครรภมารดาสู

เชิงตะกอน) การประเภทท่ีมีอยูแลวเพื่อวิเคราะหสวัสดิ

และเกินจําเปน (เชน สวัสดิการการตายท่ีมีอยูในหลาย

นโยบาย) และสวัสดิการท่ียังไมมี 

(4) กฎหมายแพงและพาณิชย ท่ีเกี่ยวของ เชน การกู เงิน     

การคิดดอกเบ้ีย เปนตน 

 

3) นโยบายของรัฐที่ “ผูจัดการการเงินฯ” จําเปนตองรู 

(1) สวัสดิการในรูปตัวเงิน  ( in-cash) เชน  กอช .  กองทุน

สวัสดิการชุมชน ประกันสังคมมาตรา 40 
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(2) สวัสดิการในรูปบริการ (in-kind) เชน การดูแลผูพิการ การ

ดูแลผูปวยติดเตียง พมจ. 

(3) นโยบายของรัฐระดับทองถิ่น เชน การจัดการขยะโดย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(4) นโยบายการจัดสวัสดิการของหนวยงานอื่น  
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5. ความรวมมือในการจัดการสวัสดิการการเงินในชุมชน

ทองถิ่น :  กรณีศึกษา จังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

“กรณีศึกษาท่ีแสดงใหเห็นความรวมมือในการ

จัดสวัสดิการการเงินในชุมชนทองถ่ินอยาง

ชัดเจน คือ กรณีของจังหวัดนาน ซึ่งหนวยงาน

หลายภาคสวนไดรวมกันนําสงสวัสดิการสังคม

ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีของตนเอง” 

5. คความรวมมือในการจััดดกาารรสวัสดิการรการรเเงงินนใในนชชุุมมชชนน

ทองถิ่น :  กรรณณีีศศึึกษา จจังหหววัดดนนาน

“““กกกกรรรรณณณณีีีีศศศศึึึึกกกกกษษษษาาาาาทททท่่่ีีีีแแแแสดดงงงใใใใหหหเเเเหหหห็็็นนนนคคคคววววาาาามมมมรรรววววมมมมมมมมืือออใใในนนกกกาารร

จจััดดดดสสสววัสสดดดิิกกกาารรรกกกกาารเงินใใใในนนนนชชชุุุมมมชชชชชนนนททททอองงงถถถิิิ่่่นนนอยยยาาางงงง

ชชัััดดเจนนนน คคคืืือออ กกกรรรณณณณีีขขขของจังหวัดนนาาานนน ซซซึึึ่่่งหหหหนนนววววยยยงาาานนนน

หหลลาาายยยภภภาาคคคคสสสวววนนนไไไดดดรรรวววมมมมกกันนนําสงสสสวสัสดดิิิิกกาารสสสััังงคคมมมม

ใใใหหหกกััับบปปรรระะชชชาาาชชชชชนนนนใใในนพพ้้ืืนนทท่ีขของงตตนนเอองงื้ ”
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กรณีศึกษาท่ีแสดงใหเห็นความรวมมือในการจัดสวัสดิการการเงินใน

ชุมชนทองถิ่นอยางชัดเจน คือ กรณีของจังหวัดนาน ซึ่งหนวยงานหลายภาค

สวนไดรวมกันนําสงสวัสดิการสังคมใหกับประชาชนในพื้นท่ีของตนเอง โดย

เนื้อหาท่ีจะนําเสนอในบทนี้ไดจากการสรุปบางสวนของผลงานวิจัยของ  ฉัตร

ทิพย ชัยฉกรรจ และ ดารารัตน คําเปง (2561) ท่ีไดแนะนําไวแลวในบทท่ี 1 

5.1. กรอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการทองถ่ิน

ในจังหวัดนาน 

เมื่อพิจารณากรอบนโยบายของการจัดสวัสดิการทองถิ่นเพื่อความ

มั่นคงทางสังคม พบวา ตัวแสดงท่ีเกี่ยวของมีจํานวนมากและความสัมพันธ

ระหวางตัวแสดงมีความสลับซับซอน ซึ่งสามารถนําวิเคราะหและจําแนก

ประเภทของตัวแสดงไดสามประเภท ไดแก หนวยงานกําหนดนโยบาย

สวัสดิการสังคมซึ่งเปนหนวยงานสวนกลางตาง ๆ เชน กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน เปนตน 

หนวยงานสงเสริมการจัดสวัสดิการในทองถิ่นซึ่งมีบทบาทในการนํานโยบาย

สวัสดิการสังคมจากสวนกลางมาขับเคล่ือนในทองถิ่นผาน อปท. เชน 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัด สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เปนตน และ
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ในการนํา หนวยงานนําสงสวัสดิการสังคมในทองถิ่น คือ อปท. อยางไรก็ตาม

นโยบายไปปฏ ิบัติ หนวยงานท่ีมีบทบาทท่ีชัดเจนท่ีสุดในการจัดสวัสดิการ -

ทองถิ่น คือ ผูกําหนดนโยบายและผูนําสงสวัสดิการในทองถิ่น ซึ่งสามารถ

สรุปไดดังภาพท่ี 5.1 

 

 

ภาพที่  5.1 การนํานโยบายสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติในการจัดสวัสดิการ

ทองถิ่น 
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ท้ังนี้ นโยบายดานสวัสดิการสังคมจากสวนกลางไมไดจํากัดอยูเพียง

สวัสดิการสามรูปแบบท่ีอยูในความสนใจของงานช้ินนี้เทานั้น ซึ่ง อปท .

จะตองนํานโยบายเหลานี้มาประสานรวมเพื่อจัดสวัสดิการใหกับชุมชน

ทองถิ่นของตนเอง แลวนําสงใหกับชุมชนทองถิ่นซึ่งสมาชิกแตละคนเปน

ปจเจกบุคคลท่ีความตองการแตกตางกันออกไป โดยผลการศึกษาพบวา 

ถึงแมแนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในทองถิ่นในสามรูปแบบ คือ      

เบี้ยยังชีพ สวัสดิการชุมชน และการประกันสังคม มีความแตกตางกันไปใน

แตละรูปแบบ ทวา การนําสงสวัสดิการในสามรูปแบบดังกลาวมีจุดเช่ือมตอ

ท่ีสําคัญ คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทําหนาท่ีเปนผูประสานความ

รวมมือ (collaborator) เพื่อใหบริการดานสวัสดิการสังคมภายในทองถิ่นอัน

จะนําไปสูความม่ันคงทางสังคมของชุมชนทองถิ่นได 

5.2. ความรวมมือในการจัดสวัสดิการทองถ่ินในจังหวัดนาน 

ผลการศึกษาดวยแบบสอบถาม พบวา ในภาพรวมระดับจังหวัด 

จังหวัดนานมีการประสานความรวมมือในการจัดสวัสดิการทองถิ่นอยูใน

ระดับนอยอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเฉพาะรายกรณี พบวา มี อปท. ท่ีมี

การศึกษาเชิงลึกในคาเฉล่ียความรวมมือท่ีโดดเดนอยูจํานวนหนึ่ง ซึ่งนําไปสู
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ภาคสนามในส่ีกรณีศึกษา ไดแก 

องคการบริหารสวนตําบล ฝายแกว 

องคการบริหารสวนตําบลสันทะ 

เทศบาลเมืองนาน และ องคการ

บริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน  

ผลจากการศึกษาเ ชิง ลึก 

พบวา ท้ังส่ีกรณีศึกษามีวิธีปฏิบัติใน

การจัดสวัสดิการทองถ่ินและการ

ประสานความรวมมือท่ีแตกตางกัน

ภายใตบริบทท่ีแตกตางกัน  โดย 

องคการบริหารสวนตําบลฝายแกว 

เปนพื้น ท่ีกึ่ ง เมืองกึ่ ง เอกชนบทท่ี

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ

ประสานความรวมมือในการจัด

สวัสดิการทองถิ่น ไดอยางสมดุล 

องคการบริหารสวนตําบลสันทะ มี

 

 

“ท้ังสี่
กรณีศึกษามีวิธี
ปฏิบัติในการจัด
สวัสดิการ
ทองถิ่นและการ
ประสานความ
รวมมือท่ี
แตกตางกัน
ภายใตบริบทท่ี
แตกตางกัน” 
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ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีนักพัฒนา

ชุมชนเปนผูท่ีสามารถจัดการการประสานความรวมมือไดดวยทักษะสวน

เ บุคคล ทศบาลเมือง อนาน เปนพื้นท่ีท่ีมีความพรอมดานทรัพยากร งคกร

ปกครองสวนทองถิ่น จึงสามารถเปนผูขับเคล่ือนหลักในการจ ัดสวัสดิการ

ทองถิ่นและการประสานความรวมมือตาง ๆ ได และกรณีศึกษาสุดทาย คือ 

องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีมีความโดดเดนดานความ

เขมแข็งของชุมชนมาอยางยาวนาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงทําหนาท่ี

เปนเพียงผูสนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดสวัสดิการทองถิ่นท่ีมี

ชุมชนนํา 

 

ภาพท่ี 5.2 การดําเนินงานเทศบาลเมืองนาน 
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ในทายท่ีสุด ผลการศึกษาท่ีไดสามารถวิเคราะหและสรุปตามกรอบ 

IFCG สามารถสรุปไดในหาประเด็น (ดูภาพท่ี 5.3)  ประเด็นแรกวาดวย

บริบทของการประสานความรวมมือท่ีสําคัญ ไดแก เงื่อนไขเชิงนโยบายและ

กฎหมายซึ่งถูกกําหนดจากสวนกลาง เงื่อนไขทางทรัพยากร พลวัตทาง

การเมืองซึ่งรวมไปถึงการเช่ือมตอเครือขายท่ีมีอยูเดิมและความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม  

ประเด็นท่ีสอง คือ แรงขับเคล่ือนท่ีสําคัญในการประสานความ

รวมมือ ไดแก ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับและขาราชการระดับ

ปฏิบัติการของ อปท. มีส่ิงจูงใจท่ีจะทําใหเกิดผล พลวัตรทางการเมือง และ

เครือขายการดําเนินงาน  

ประเด็นท่ีสาม คือ พลวัตของการประสานความรวมมือท่ีสําคัญ 

ไดแก แรงจูงใจและหลักการท่ี อปท.และคูความรวมมือมีรวมกัน อันนําไปสู

การแบงปนสมรรถนะของตนเพื่อใชในการจัดสวัสดิการทองถิ่นรวมกัน 

ประเด็นท่ีส่ี คือ กิจกรรมการประสานความรวมมือ สวนใหญท่ีพบมี

อยูสามประเภทดวยกัน ไดแก )1 (  การแลกเปล่ียนขอมูลซึ่งมักจะเปนการ
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พึ่งพากันระหวาง อปท. กับคูความรวมมือท่ีจําเปนตองใชขอมูลของกันและ

อขายกัน (2) การรวมโครงการกันซึ่งมักจะปรากฏในรูปแบบของการเปนเครื

ประกันสังคม และ (3) การกําหนดนโยบายรวมกันซึ่งมักจะปรากฏในการ

บริหารจัดการ กสชช . 

 

 

ภาพที่  5.3 ๆ ภายในทองถิ่นตามมา อํานาจระหวางตัวแสดงตาง  

ประเด็นสุดทาย คือ ผลลัพธและการปรับเปล่ียน เมื่อการจัด

สวัสดิการทองถิ่นมีผูรวมจัดสวัสดิการมากขึ้นและมีความเขาถึงไดของบริการ

มากข้ึน นําไปสูผลลัพธท่ีสําคัญ คือ การท่ีประชาชนและคูความรวมมือ

ตระหนักถึงบทบาทของ อปท.ในฐานะศูนยการของการจัดสวัสดิการสังคม 
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ภายในทองถิ่นมากขึ้น และเกิดการปรับเปล่ียนโครงสรางความสัมพันธเชิง

ประสานความรวมมือในการจัดสวัสดิการทองถิ่นตามแนวคิด IFCG 

5.3. แนวทางการพัฒนาความรวมมือในการจัดสวัสดิการ

ทองถ่ิน 

จากผลการศึกษาขางตน สามารถนํามาสรุปเปนแนวทางการ

พัฒนาการประสานความรวมมือในการจัดสวัสดิการทองถิ่นได 2 แนวทาง 

คือ แนวทางแรก คือ การพัฒนาสวัสดิการทองถิ่นท่ี อปท. เปนผูนําในการ 

ประสานความรวมมือ(leading collaborator) และแนวทางท่ีสอง คือ การ

พัฒนาสวัสดิการทองถิ่นท่ี อปท. เปนผูสนับสนุนการประสานความรวมมือ 

(supporting collaborator) โดยท้ังสองแนวทางจะดําเนินไปไดเมื่อมีการ

พัฒนาระบบการจัดการขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการทองถิ่ น          

ท่ี อปท. และคูความรวมมือสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจได 

และผูรับสวัสดิการสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และตัดสินใจ

ไดเชนเดียวกัน 
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ตารางท่ี  5.1 แนวทางและเงื่อนไขในการพัฒนาการประสานความรวมมือ 

แนวทางการพฒันา )1 (อปท. เปนผูนํา  )2 (อปท. เปนผูสนับสนุน  

ก) บทบาทที่พึงประสงคของ 

อปท.ในระดับองคการ 

ผู นําท่ีมีความพรอมทาง

ทรัพยากร 

ผูสนับสนุนที่ตัวเล็ก (smaller 

local government) และเขาใจ

บริบททองถ่ินเปนอยางดี 

ข) ศักยภาพที่ พึงประสงค

ของข าร าชการระดับ

ปฏิบัติการ 

- ทั ก ษ ะ ด า น ม นุ ษ ย

สัมพันธ ทักษะการเปน

ผู ประสานงานและ

จัดการเครือขาย 

ความสามารถในการเรียนรูทํา

ความเขาใจพ้ืนที่ 

ค) เงื่อนไขเชิงนโยบาย การกระจายอํานาจท่ีเอื้อ

ต อ ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค

นวัตกรรม 

ความชัดเจนของนโยบายที่ถูก

กําหนดไว 

ง) เงื่อนไขเชิงปฏิบัติ ความร วมมื อและการ

ยอมรับของภาคีเครือขาย

ที่มีตอ อปท. 

ความเขาใจและเชื่อมั่นระหวาง 

อปท.กับภาคีเครือขาย 

จ) เงื่อนไขพ้ืนฐานท่ีจําเปน

ตอทั้ง 2 แนวทาง  

ระบบการจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพและเขาถึงได 
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5.4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) รัฐบาลกลางควรกําหนดหรือเปดโอกาสให อปท. เปนหนวย

กลางในชุมชนทองถิ่นท่ีประสานความรวมมือเพ่ือขับเคล่ือนงาน

ดานสวัสดิการสังคมในทองถิ่นท่ีเปนระบบ เชน อปท. สามารถ

กําหนดเทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการทองถ่ินแบบ

ประสานความรวมมือของตนเองได โดยรัฐบาลกลางอาจกําหนด

รวมกนัจัดสวัสดิการทองถิ่นใหองคประกอบของเครือขายในการ

ครอบคลุม โปรงใส และมีประสิทธิภาพ เปนตน 

2) รัฐบาลกลางควรสงเสริมการพัฒนาระบบความรวมมือในการจัด

สวัสดิการทองถิ่นระหวาง อปท. กับหนวยงานสวนกลาง เชน 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง

เกิดการทํางานรวมกันแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให

แบบหุนสวน รวมคิด รวมสราง ลดการส่ังการจากสวนกลางสู

ทองถิ่น ซึ่งในหลายครั้งส่ังการผานมาทางสวนภูมิภาค และเปด

โอกาสให อปท. มีอิสระในการสรางสรรคสวัสดิการทองถิ่นตาม

นบริบทปญหาในพื้นท่ีของต  
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3) หนวยงานระดับนโยบายควรรวมกันออกแบบและกําหนด

นโยบายดานสวัสดิการสังคมบนฐานของสวัสดิการและความ

มั่นคงทางสังคมสวนบุคคล (personalized social welfare 

and security) โดยเนนการวิเคราะหและออกแบบสวัสดิการบน

ฐานของความตองการสวนบุคคล มากกวาการออกแบบนโยบาย

สวัสดิการตามภาระหนาท่ีของหนวยงาน 

4) อปท. างสรรคนโยบายท่ีตอบโจทยความตองการควรมีการสร

ดานสวัสดิการเพื่อความม่ันคงทางสังคมของคนในชุมชน เชน 

การฟนฟูรูปแบบสวัสดิการท่ีกระตุนใหชุมชนชวยเหลือกันและ

กัน เชน ทานทอด ซะกาด แลวนําเงินท่ีไดมาเปนสวนหนึ่งของ

การจัดสวัสดิการสังคม อันจะเปนการเช่ือมตอมิติทางวัฒนธรรม 

ความเช่ือ ประเพณี และภูมิปญญา เขากับระบบความม่ันคงทาง

สังคมใหกับคนในชุมชน 

5) อปท. ควรเรียนรูแนวทางและวิธีการในการตอรองอํานาจในการ

จัดสวัสดิการสังคมในพื้นท่ีของตน ซึ่งปจจัยท่ีจะชวยกระตุนให

เกิดการเรียนรูดังกลาว คือ การสรางเสริมความเขาใจใหกับ

บุคลากรใน อปท. เองและประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับรูปแบบ
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สวัสดิการท่ีหลากหลาย องคประกอบของงานสวัสดิการท่ีกวาง

ขึ้น และโดยเฉพาะอยางย่ิงความเปนพหุลักษณของสวัสดิการ

ทองถิ่น ซึ่งไมจําเปนตองมีแนวทางเดียวเสมอไป ในทางตรงกัน

ขาม อปท.  และสรางและตองทํางานดวยพหุวิธี เขาใจพหุวิถี

พัฒนาพหุภาคี 

6) การประสานความรวมมือในการจัดสวัสดิการทองถิ่นควรเกิดขึ้น

ท้ังในแนวราบ คือ ระหวาง อปท. กับภาคีเครือขาย และแนวด่ิง

ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงานหลายระดับท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และชุมชนทองถิ่น โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของเหลานี้ควรมีการ

ต้ังเปาหมายรวมกันเพื่อใหเกิดความชัดเจนในทิศทางและแนว

ทางการทํางานรวมกัน 
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5.5. บทเรียนจากนาน : ความรวมมือในการจัดสวัสดิการชุมชน

ทองถ่ิน 

1) องคประกอบและปจจัยของความรวมมือในการจัด
สวัสดิการชุมชนทองถ่ินแบบบูรณาการ 

ผลการศึกษา พบวา การประสานความรวมมือในการจัด

สวัสดิการทองถิ่นในจังหวัดนานมีความแตกตางกันไปตามแตละพื้นท่ี ซึ่ง

สอดคลองกับงานของ Agranoff and McGuire (2003) ท่ีไดทําการศึกษารัฐ

ทองถิ่นในสหรัฐและพบวา แตละทองถิ่นมีกิจกรรมการประสานความรวมมือ

แตกตางกันออกไป อยางไรก็ตาม ขอคนพบของงานช้ินนี้ไดนําเสนอขอสรุป

ท่ีเรียบงายกวางานของ Agranoff and McGuire โดยงานช้ินนี้ไดจําแนก

ประเภทของ อปท. ท่ีมีการประสานความรวมมือออกเปนสองรูปแบบ คือ 

การประสานความรวมมือและผูสนับสนุนการประสานความรวมมือ ผูนํา  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาองคประกอบของการประสานความ

รวมมือตามกรอบ IFCG พบวาอปท.ท้ังส่ีมีบริบทรวมท่ีสําคัญ คือ กรอบ

นโยบายของรัฐบาลกลาง เงื่อนไขทางทรัพยากร และพลวัตทางการเมือง มี

แรงขับเคล่ือนหลักคือผูบริหารและบุคลากรของ อปท.ซึ่งทําให พลวัตของ
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การประสานความรวมมือดําเนินไปภายใตหลักการและแรงจูงใจท่ีมีรวมกัน

และ การแบงปนสมรรถนะท่ีใชในการทํางานรวมกัน  

ข อ ค น พ บ นี้ ส อ ด ค ล อ ง กั บ ง า น ข อ ง  ( O’Leary and 

Bingham2009)  ท่ีมองวา บทบาทของผูจัดการการประสานความรวมมือ

สาธารณะ (collaborative public manager) ท่ีเลือกเขารวมในเครือขายมี

สวนสําคัญตอการประสานความรวมมือ และสอดคลองกับงาน McGuire 

(2006) ท่ีเสนอทักษะของผูจัดการการประสานความรวมมือสาธารณะไว 

เชน การระบุบุคคลและทรัพยากรท่ีตองใชในการบรรลุเปาหมายรวมอยาง

ชัดเจน การอํานวยการใหเกิดขอตกลงรวมกันวาดวยบทบาทในการบริหาร

จัดการและ การสรางความผูกพันเพื่อการดําเนินงานรวมกัน การสราง

ปฏิสัมพันธท่ีมีผลิตภาพและวัตถุประสงคท่ีชัดเจนระหวางตัวแสดงตาง  ๆ 

และรวมไปถึงการอํานวยความสัมพันธใหเกิดความเช่ือใจและหนุนใหเกิด

การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 

ในแงของผลลัพธและการปรับเปล่ียน งานช้ินนี้พบวา การจัด

สวัสดิการทองถิ่นมีผูรวมจัดสวัสดิการมากขึ้นและมีความเขาถึงไดของบริการ

มากข้ึน ซึ่งทําใหประชาชนและคูความรวมมือไดตระหนักถึงบทบาทของ 

การจัดการการเงินเพ อสวัสดิการชุมชนทองถ่ินแบบบูรณาการ164



 

 
 

อปท. ในฐานะศูนยกลางของการจัดสวัสดิการสังคมภายในทองถ่ินและได

รวมจัดสวัสดิการในทองถิ่นมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับมุมมองของ Sink (1996) 

ท่ีมองวา การประสานความรวมมือ ทํา ให เกิดกระบวนการแปรรูป

ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีทําใหองคประกอบทางสังคมท่ีมีอํานาจนอยกวาสง

เสียงในการกําหนดนโยบายไดมากข้ึน และยังสอดคลองกับงานของ 

(Huxham and Vangen 2013)ท่ีมองวาการประสานความรวมมือ  มีตัว

แสดงเขามารวมคิดจะชวยเปดมุมมองในการคิดแกปญหาท่ีมี ความ

สลับซับซอนดวยวิธีการแบบใหมได และการรวมมือกันในการใหบริการ

สาธารณะดังกลาวไดสรางเสริมความสะดวกใหกับผูรับบริการมากข้ึน 

กลาวคือ อปท. ไดกลายเปนจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop service) 

ดานสวัสดิการสังคมมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม ขอคนพบของงานช้ินนี้แตกตางจากท่ี Kröger 

)1997 (ไดสรุปไวในประเด็นท่ีวา การจัดสวัสดิการทองถิ่นมักจะดําเนินงาน

โดยองคกรทองถิ่นของรัฐท่ีมีอิสระอยางมากท่ีเรียกวา “องคกรสวัสดิการ

ทองถิ่น” (welfare municipalities) โดยอธิบายไดวา ดวยบริบทของการ

กระจายอํานาจในประเทศไทย อปท. ยังไมมีอิสระมากพอท่ีจะกําหนด

นโยบายสวัสดิการสังคมของตนเองได  
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ในทางตรงกันขาม อปท. ทําไดเพียงดําเนินงานตามภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลกลางเทานั้น เพราะถึงแมสถานการณการพัฒนา

สวัสดิการสังคมในประเทศไทยจะมีใกลเคียงกับกระบวนการท่ี (Andreotti 

et al. 2012)  เ รี ยกว า  กระบวนการ ขับเค ล่ือนสู สวั ส ดิการทองถิ่น 

(localization of welfare systems) ซึ่ ง ม อ ง ว า  รั ฐ บ า ล ท อ ง ถิ่ น มี

ประสิทธิภาพมากกวา เปดโอกาสใหมีสวนรวมมากกวา และมีความยั่งยืน

กวา ในการจัดสวัสดิการทองถิ่น ทวา ผลการศึกษาไดช้ีใหเห็นวา อปท.     

งสายพานลําเลียงเปนเพีย  (a mere transmission belt) ของนโยบายท่ีถูก

กําหนดมาโดยรัฐบาลกลางเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับขอโตแยงของ Brenner, 

2004 (อางใน Andreotti และคณะ 2012) 

2) รูปแบบและวิธีการของการจัดการสวัสดิการชุมชน
ทองถ่ินแบบบูรณาการ 

รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมในทองถิ่น 3 รูปแบบหลัก (เบี้ย

ยังชีพ)ประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการชุมชน แตกตางกันท้ังในเชิง

นโยบายและเชิงปฏิบัติ กลาวคือ เบ้ียยังชีพเปนภารกิจท่ี อปท. ตองทํา

เนื่องจากเปนภารกิจท่ีถูกกําหนดใหถายโอนมายัง อปท. คลายคลึงกับการ
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สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนท่ีเปนนโยบายจากสวนกลาง แตแตกตาง

กันตรงท่ี อปท. เลือกไดวาจะสนับสนุนกองทุนสวัสดิการอยางไร เชน 

จายเงินสนับสนุน รวมบริหารจัดการ หรือดําเนินการท้ังสองอยาง เปนตน 

การสําหรับ ประกันสังคมนั้นเปนการขอความรวมมือจาก สปส. จ.นาน 

มากกวาท่ีจะ น การดําเปนนโยบายจากรัฐบาลกลาง ดังนั้ เนินงานจึงแตกตาง

กันอยางมากระหวางพื้นท่ี 

ทามกลางความหลากหลายของรูปแบบการจัดสวัสดิการและ

วิธีการบริหารจัดการระหวางพื้นท่ีนี้ ส่ิงหนึ่งท่ีเปนจุดเช่ือมตอระหวางการจัด

สวัสดิการสามรูปแบบ คือ นักพัฒนาชุมชนของ อปท  แตละแหง ซึ่งเปน

บัติการทขาราชการระดับปฏิ  ี่ตองนํานโยบายดานสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติ

และบริหารจัดการสวัสดิการสังคมในทองถ่ินรูปแบบตาง ๆ ใหได โดยไมได

จํากัดอยูเฉพาะสวัสดิการสามรูปแบบ (เบี้ยยังชีพ ประกันสังคม สวัสดิการ

ชุมชน) ท่ีอยูในความสนใจของงานวิจัยช้ินนี้เทานั้น ดังนั้น ปจจัยสําคัญ

นหนึ่งท่ีอั ทําใหแนวปฏิบัติในการจัดสวัสดิการทองถิ่นในแตละพื้นท่ีแตกตาง

กันออกไปจึงมักจะขึ้นอยูกับการตัดสินใจ ทัศนคติ และสมรรถนะของ
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นักพัฒนาชุมชนท่ีประจําอยูใน อปท. แตละแหง ท่ีจะเสนอไปยังผูบริหาร

ของ อปท. เพื่อตัดสินใจตอไป 

3) โอกาสและอุปสรรคในการจัดสวัสดิการชุมชนทองถ่ิน
แบบบูรณาการ 

ปจจัยสําคัญท่ีเปนไดท้ังโอกาสและอุปสรรคตอการพัฒนาการ

ประสานความรวมมือในการจัดสวัสดิการทองถิ่นมีสามประการดวยกัน 

ประการแรก คือ ความแนนอนและชัดเจนของนโยบายจากรัฐบาลกลาง ซึ่ง

จะสงผลตอการนําไปปฏิบัติและการแปลความในทองถิ่น ประการท่ีสอง คือ 

สมรรถนะและทัศนคติของ อปท. โดยสมรรถนะจะตองถูกนํามาใชควบคูไป

กับการมีทัศนคติเชิงบวกตอหนาท่ีและก ิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคม

ภายในเขตพื้นท่ีของตนเอง และประการสุดทาย เงื่อนไขของคูความรวมมอื 

ซึ่งมักจะขึ้นอยูกับนโยบายหรือหลักการของคูความรวมมือ ความแนนอน

ของผูรับผิดชอบงานในคูความรวมมือแตละฝาย และความเช่ือใจท่ีมีระหวาง

กันของคูความรวมมือ 
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4) แนวทางในการพัฒนาสวัสดิการชุมชนทองถ่ินแบบ
บูรณาการ 

การพัฒนาการประสานความรวมมือในการจัดสวัสดิการ

ทองถิ่นจําเปนตองมี อปท. ศึกษาเปนผูประสานความรวมมือ ซึ่งจากผลการ

สามารถสรุปไดสองแนวทางดวยกัน แนวทางแรก คือ แนวทางท่ี อปท .

แสดงบทบาทของการเปน ผูนํ าการประสานความรวมมือ  (leading 

collaborator) ซึ่ง อปท. ตองมีความพรอมดานทร ัพยากรในระดับองคการ

และบุคลากรของ อปท.  ตองมีศักยภาพและทัศนคติเชิงบวกตอการประสาน

ในการจัดสวัสดิการทองถิ่นความรวมมือ  

แนวทางท่ีสอง คือ แนวทางท่ี อปท. แสดงบทบาทของการเปน

ผูสนับสนุนการประสานความรวมมือ (supporting collaborator) ซึ่ง อปท. 

ตองเขาใจบริบทและสถานการณของการจัดสวัสดิการทองถิ่นอยาง    ดียิ่ง

เพื่อท่ี อปท. ารท่ีมีอยูอยางจํากัดในการจะสามารถใชทรัพยากรทางการบริห

ประสานหรือสนับสนุนการจัดสวัสดิการทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล นอกจากนี้ อปท. ในฐานะองคกรของรัฐท่ีใกลชิดกับพื้นท่ีและ

ประชาชนมากท่ีสุดยังตองเรียนรูท่ีจะสรางสรรครูปแบบการจัดสวัสดิการ
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สังคมในทองถิ่นของตนตามมิติความเช่ือทางวัฒนธรรมและบริบทปญหาใน

พื้นท่ีดวย 
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สรุปสงทาย  

 การจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการไมไดเปนเพียงภาพ

หวังท่ีถูกวาดไวอยางสวยหรู ในทางตรงกันขาม ชุมชนทองถิ่นไดรวมมือกัน

จัดการสวัสดิการการเงินในพื้นท่ีของตนเอง สงผลใหสมาชิกในชุมชนทองถิ่น

สามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมไดง ายและสะดวกสบายย่ิงขึ้น  ผาน

กระบวนการและวิธีการท่ีแตกตางกันไปตามแตละพื้นท่ี 

การบูรณาการเพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นเปนผลมาจาก

นโยบายและบริบทของประเทศไทยท่ีเปดกวางตอการสรางนวัตกรรมการ

บริการในชุมชนทองถิ่น ทําใหทองถิ่น ชุมชน และภาคสวนอื่น มีความสนใจ

และดําเนินงานรวมกันเพื่อพัฒนาการใหบริการดานสวัสดิการสังคมใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น โดยกรณีศึกษาท่ีปรากฏในหนังสือ

เลมนี้แตละแหงไดแสดงใหเห็นถึงวิธีการ กระบวนการ กลยุทธ และศักยภาพ

ของชุมชนทองถิ่น รวมท้ังโอกาสและอุปสรรคตอการพัฒนาการประสาน

ความรวมมือในการจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการ ซึ่งผูท่ีสนใจ

สามารถนําไปพัฒนาเปนแนวทางในการจัดสวัสดิการในชุมชนทองถิ่นของตน

ได 
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ในอีกมุมหนึ่ง แนวโนมการพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นยัง

มีอนาคตท่ีไมชัดเจน โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อแนวนโยบายของรัฐบาลในการ

จัดสวัสดิการสังคมในปจจุบัน  (พ.ศ.2560) ไมไดเอื้อตอการพัฒนาสวัสดิการ

ช ุมชน ทองถิ่นเทาใดนัก ยกตัวอยางเชน การขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0      

ท่ีรัฐบาลมุงพัฒนาระบบ  IT เพื่อจัดการขอมูลและจัดบริการสาธารณะ กําลัง

สงผลตอการจัดสวัสดิการทองถิ่นอยางมาก ไมวาจะเปนการบริการดาน

ประกันสังคมท่ีกําลังถูกผลักเขาสูระบบออนไลนหรือการจายเบี้ยยังชีพท่ี

รัฐบาลกําลังดึงอํานาจการจายกลับไปยังสวนกลางผานระบบ Prompt Pay 

การดําเนินการเชนนี้อาจทําใหบทบาทของชุมชนทองถิ่นในการจัดสวัสดิการ

สังคมเลือนหายไปในอนาคต  

นัยยะของนโยบายเหลานี้แฝงการดึงอํานาจการจัดสวัสดิการ

กลับคืนไปยังรัฐบาลกลางผานการดึงขอมูลและอํานาจการจาย ซึ่งทําให

รัฐบาลกลายเปนผูสงเคราะหโดยตรงและครองสถานะการเปนผูให และใน

ขณะเดียวกัน เปนการลิดรอนอํานาจของทองถิ่นและทําใหบทบาทของ

ทองถิ่นในการจัดสวัสดิการเลือนลางลง ในทายท่ีสุด แนวทางเชนนี้ไมเพียง

ทําใหความสัมพันธระหวางทองถิ่นกับประชาชนและหนวยงานราชการใน
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ภูมิภาคหางเหินกันมากขึ้น แตยังทําใหประชาชนซึ่งเปนสงเสียงถึง “ผูรับ” 

“ผูให” ไดยากข้ึนไปอีก 

ทามกลางบริบทท่ีเลือนลางและไมแนนอนเปรียบเหมือนลมแรงท่ี

พัดมาเปนระยะยามคํ่าคืนเหลานี้ บทเรียนท่ีไดสรุปและนําเสนอไวในหนังสือ

เลมนี้หวังวาจะเปนเทียนสองทางอีกหนึ่งเลมหรือเปนเพื่อนรวมเดินทางอีก

หนึ่งคน ท่ีคอยชวยใหผูจัดการสวัสดิการการเงินท้ังหลายคอยๆ ฝากระแสลม

ไปยังเปาหมายขางหนาไดในสักวัน 

ผู เขียนหวังวาจะไดนําเสนอขอมูลเชิงประจักษท่ีแสดงใหเห็น

ประโยชนของการจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่นแบบบูรณาการ พรอมท้ังความ

เปนไปไดและขอจํากัดของการพัฒนาการจัดสวัสดิการรูปแบบดังกลาว ท่ีจะ

ชวยใหเกิดความม่ันคงทางสังคมท่ีทุกภาคสวนไดรวมกันออกแบบและ

จัดการ อันจะนําไปสูการหลอมรวมท่ีทองถิ่น ชุมชน และรัฐรวมเปนผู

ประสานความรวมมือในการจัดบริการสาธารณะท่ีเขาถึงไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเสมอภาค 

--------------------------  
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ภาคผนวก 1:  SUMMARY REPORT OF WORKSHOP ON 

“FINANCIAL MANAGEMENT FOR INTEGRATIVE LOCAL 

AND COMMUNITY WELFARE PROVISION” 

12-14 February 2018  

At Gateway Hotel, Phayao, 

 

I. Project Title: Workshop on “Financial 

Management for Integrative Local 

and Community Welfare 

Provision” 

II. Participants: 32 local and community leaders 

from Phayao, Phrae and Nan 

III. Rationale: 

Welfare provision has been an agenda for all sectors across the 

globe. Unsurprisingly, the Thai government has implemented 
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several policies in attempt to improve social welfare provision. 

However, amidst dynamic and complex society, state welfare can 

neither solve complex problems nor respond to diversified needs 

on its own. Therefore, multi-sector collaboration has become 

prominent to provide welfare services for Thai citizens in 

communities and localities. This approach is called “integrative 

local and community welfare provision” which embraces 

capacities and resources of various sectors. 

Likewise, community-based and local financial management has 

been carried out for many years in Thailand. There are numerous 

funds in communities and localities across the countries. These 

several types of fund include: community-based funds, statutory 

funds managed by community, community funds supported by 

municipalities, etc. Explicitly, many communities and localities 

provide welfare services for their members through these funds. 
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Outstandingly, many funds manage to collaborate with other 

sectors in providing the integrative welfare for their members. 

Center of Local Innovation Studies and Development (CLISD), 

School of Social and Political Science, University of Phayao, and 

Hanns Seidel Foundation acknowledges significance of skills and 

experiences in financial management for integrative community 

and local welfare. We thus design this workshop based on our 

works and researches in relation to the topic. Through 

knowledge-sharing activities, our main objective is to enhance 

the participants’ capability on financial management for the 

integrative welfare. Ultimately, the participants would be able to 

apply their strengthened skills and experiences with their works 

in their communities and localities. 

IV. Objectives: 
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1) To enhance the participants’ capability on financial 

management for integrative local and community 

welfare provision 

2) To encourage relevant knowledge and experience 

sharing between the participants 

V. Expected Outputs/Outcomes 

1) Participants have their skills and knowledge advanced 

through workshops on financial management for 

integrative local and community welfare provision 

2) Participants could apply the strengthened skills and 

experiences to develop integrative local and community 

welfare provision in their communities/localities 

VI. Summary of Activities and Results: 

Within two and a half days of the workshop on “Financial 

Management for Integrative Local and Community Welfare 

Provision”, various activities were conducted to accomplish the 
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objectives of this project. The first day (12 February 2018) started 

off with orientation and networking activities to get participants 

connected with one another. These activities were led by Khun 

Adsadakorn, the Secretary of Phayao Municipality’s Mayor. 

On the second day (13 February 2018), the first activity was a 

panel discussion on “integrative local and community welfare 

provision: voluntary or compulsory for communities and 

localities” which was moderated by Miss Dararat Khampeng. 

Invited speakers are two knowledgeable and insightful executives 

from Nan Municipality (Khun Buapha) and Namkian SAO (Khun 

Somchai) in Nan province. Both speakers exchanged their views 

and experiences in community welfare fund (CWF) management. 

Participants were actively engaged in the discussion. Particularly, 

the issues of legitimacy and good practices of local governments’ 

supports to community-driven welfare fund management were 

profoundly discussed. 
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In the afternoon of February 13th, participants were divided into 

four groups as part of the workshop on “local and community 

welfare: what can be integrated?”. Being instructed by 

Dr.Chatthip Chaichakan, this activity encouraged participants to 

exchange their views on types and benefits of social welfare 

available in their localities and communities. In summary, 

brainstormed ideas indicated that Thailand’s social welfare 

unsurprisingly covered citizens’ life from cradles to graves. 

 On the third day (14 February 2018), the early morning 

session provided an opportunity for participants to discuss further 

on social security, one of the most important welfare schemes. 

The “searching for ideal social security” activity, instructed by 

Dr.Chatthip, let the participants reexamine the importance and 

expectation of social security in Thai society. Then, the following 

session was the panel discussion on “financial management for 

social insurance promotion in communities and localities: past, 
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present and future” moderated by Dr.Piyawadee Rohitarachoon. 

Invited speakers are two eminent practitioners including the 

executive of Wiang Chiang Kham Institute of Community Finance 

(Khun Supannee) and the founder of Dokkhamtai Center of 

Community Welfare Network (Kru Mookda). 

 Later in the afternoon, the workshop on “ Financial 

management for integrative local and community welfare 

provision: how?” was instructed by Dr.Chatthip, Dr.Piyawadee 

and Dr.Nattaree Sinthunava Pongpipat. Participants got into four 

groups to design a project for developing integrative welfare 

provision. All groups presented their concepts and received 

comments from the instructing team. Two groups similarly 

proposed a project to educate youths in welfare management. 

Another group proposed a project of database system 

development. The last group proposed a project of building up 
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network between local and community leaders who are 

interested in integrative local and community welfare. 

 According to the questionnaires completed by 27 

participants at the end of the workshop, most respondents 

(96.3%) agreed that what they had learned from this workshop 

met their expectations. Moreover, all respondents agreed that 

this workshop – the process, the activities, the speakers and the 

instructors – enabled them to learn and exchange their views 

and skills on financial management for integrative local and 

community welfare. 

 

------------------------------------------------ 
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ภาคผนวก 2 : สรุปสาระสําคัญ WORKSHOP ผูนาํแรงงานนอก

ระบบ จ.พะเยา 

เม่ือวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2560 

ณ โรงแรมเกตเวย อ.เมือง จ.พะเยา 

สาระสําคัญ:  

   ในเวที Workshop ไดมีการแลกเปล่ียนกันในประเด็นสําคัญดังนี้    

1. ใครคือแรงงานนอกระบบ ซึ่งในเวทีไดสรุปวา “แรงงานนอกระบบ” เปน

ดังนี้  

1) ลักษณะของแรงงานนอกระบบ; ขาดหลักประกันทางสังคม; 

สวัสดิการจากรัฐท่ี ไมคุมครองอยางเพียงพอ รวมถึงขาดความ

มั่นคงทางอาชีพและรายได ; การมีงานทําและรายไดไม

ตอเนื่อง  การลงทุนในการประกอบอาชีพสูง ภาวะหนี้สิน / 

และมีความเส่ียงทางสุขภาพสูง ; สารเคมี  อุปกรณ  /

พฤติกรรมท่ีไมตระหนักตอความเส่ียงตอความปลอดภัย  

2) ลักษณะอาชีพ  
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2.1) วิเคราะหไดชัดเจน เชน ชางเสริมสวย คนทํานา / 

คนคาขาย 

2.2) ประเภทท่ีมีลักษณะท่ีซับซอน เชน คนขายประกัน 

/ ทนายความ / เซลลขายของ  

3) จํานวนแรงงานนอกระบบ จ .พะเยา ประมาณ 170,000 คน               

2 กระบวนการพัฒนา “คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ” 

ประกอบดวย 1) ผูนําเครือขาย 2) กลไกการขับเคล่ือนพัฒนา

คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ จ .พะเยา โดยใช INN 

(Individual-Node-Network) model ซึ่งจะมี Core Team 

ซึ่งประกอบดวยหนวยงานภาครัฐดานแรงงาน นักวิชาการ 

ผูนําแรงงานท่ีมีบทบาทในการขับเคล่ือนงานมากอน และ

หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของมารวมขับเคล่ือน 3. บทบาท

หนวยงานสนับสนุน /ภาคีความรวมมือในการขับเ คล่ือน  

 หนวยงานรัฐ  มีจุดมุงหมายท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แตท่ีผานมาเนนทําตามภารกิจของหนวยงาน ทิศทาง
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ขางหนาจะทํารวมกันในรูป “ทีมสนับสนุน” ซึ่งจะทํา

งบประมาณสนับสนุนจากระดับจังหวัด - ภาค - 

หนวยงานกลาง  

 ภาคประชาชน “ทํางานใกลชิด” กับแรงงานนอก

ร ะบบและ ผู ด อ ย โ อ กา ส ท่ี อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ชุมชน 

อาสาสมัครก็ไดทํางานรวมกัน  

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น การทํางานรวมกันของจิต

อาสาจําเปนตองปรับเปล่ียนยุทธศาสตรการทํางาน  

 โดยตองมีการ “วิเคราะหทุน”ท่ีมีอยู ท้ังทุนทางเทคโนโลยี ทุนทาง

สังคม เพื่อทําความเขาใจทุนเดิมของชุมชน ทุนทางวัฒนธรรม เชนความรูใน

วิถีชุมชน ทองถิ่นมีงบประมาณท่ีจะสนับสนุนแตตองมุงมั่นท่ีจะพัฒนา 

องคกรสนับสนุนภายนอก พรอมท่ีจะสนับสนุนกระบวนการพัฒนา 

“ตนแบบ” และกระตุนใหเกิด “กลไกการทํางาน” การทํางานรวมกันของ

เจาภาพท่ีทํางานอยูแลว 

ขอสังเกตและ “ภาพสะทอน” ในเวทีประชุม โดยทีมวิชาการ ม.

พะเยา :   
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 จากการหารือของทีมวิชาการท่ีไดสรุปงานประเด็นจากเวทีดังกลาว

นี้ทําใหเห็นภาพสะทอนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 

โดยสังเขปคือ  

1) อะไรคือ “จุดแข็ง”  

จุดแข็งของความเปนองคกรแรงงานนอกระบบ จ.พะเยา: “มีผูนําท่ี

ทํางานกับชุมชนอยูแลว” ผูนํา อสร. ท่ีมีความพรอมท่ีจะขับเคล่ือนดานการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบรวมกัน มีการรวมตัวกันในเบื้องตน

จํานวน 44 คน ผูนําเหลานี้ทําหนาท่ีประสานงานกับคนในชุมชนอยูกอนแลว 

และมีความสัมพันธอันดีกับหนวยงานดานแรงงานเพียงพอท่ีจะทํางานเปน

กลไกระหวางกันได   “มีเพื่อนรวมทาง”: การมีอยูของทุนทางสังคม ทุนทาง

วัฒนธรรม กับการสรางองคกรแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะอยางย่ิงการมี

เครือขายอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ครอบคลุมพื้นท่ีทุกตําบล นอกจากนี้

อสร .  ท่ีอยู ในระดับหมูบานดวย แลว ยังมี  “มี ตัวอยางการพัฒนา”           

การจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในพื้นท่ีท้ังเรื่องการจัดการหลักประกันทางสังคม 

การจัดการผลิตภัณฑ การสรางเครือขายภาคประชาสังคม เชน เครือขาย

เกษตรอินทรีย เปนตน  
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2) อะไรบางที่ยังออนจากการทํางานที่ผานมา  

 “ยังไมมีเปาหมายการทํางานรวมกัน” ท้ังหนวยงานภาครัฐท่ีทํางาน

ดานแรงงาน ซึ่งสงผลตอการทํางานรวมกันของภาคประชาชนดานแรงงาน 

เกิดขึ้นในหนวยงาน “ของใครของมัน” รวมถึงการประสานงานระหวาง

หนวยงานรัฐกับภาคประชาชนท่ีขับเคล่ือนเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบก็ยังไม

สามารถ “จูน” กระบวนการทํางานรวมกันได ซึ่งทําให “ไมมีแผนการทํางาน

รวมกนัท่ีชัดเจน”    

  ซึ่งในสวนนี้เปนภารกิจท่ีจําเปนตองทํารวมกัน เพื่อใหมีทิศทางใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในภาพการประสานความรวมมือ 

นอกจากนี้แลวจะนําไปสูการจัดระบบขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีมีอยูแลวใน

พื้นท่ีเพื่อท่ีจะนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม  

3) อะไรคือ “โอกาส” ของการมองถึงอนาคตขางหนา 

  “มีเพื่อนเครือขายภาคประชาสังคมอื่น ๆ” เชน เครือขายสรางบาน

แปงเมือง เครือขายเกษตรอินทรีย เครือขายกองทุนฟนฟูเกษตรกร  ท่ีเปน

ทรัพยากรดาน “ผูรู” สนับสนุนการขับเคล่ือนงานดานแรงงานนอกระบบ 
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ท้ังนี้ผูนําบางสวนก็มีสวนรวมกับการขับเคล่ือนงานแรงงานนอกระบบอยูแลว

ดวย รวมถึงมีภาคีความรวมมือท้ังหนวยงานภาครัฐ นักวิชาการ ท่ีสามารถ

ประสานความรวมมือในการทํางานได  

4) อะไรเปน “ขอจํากัด” ในการทํางานท่ีผานมา   

 ท่ีผานมายังไมมีการประสานการทํางานรวมกันของเครือขาย

แรงงานนอกระบบอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการรวมตัวเปน

องคกร การมีผูประสานงานกันภายในเครือขาย การประสานทรัพยากรมา

สนับสนุนการดําเนินงาน เปนตน  

5) หนทางขางหนาองคกรแรงงานนอกระบบ ม.พะเยา จะ 

“กาวเดินไป” ในทิศทางใด?   

  จากวิเคราะหดังกลาวทําใหมีการคนควาแนวทางการจัดการความ

เปนองคกรในระยะตอไป มีรูปแบบท่ีเนนการกลไกเครือขายในสองระดับ

สําคัญคือ   

5.1) ระดับ Network (เครือขายแรงงานนอกระบบในระดับ

จังหวัด)  
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   แนวทาง: สรางเครือขายการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารการ

เรียนรู ภายใตแนวทางแนวคิดในการจัดต้ัง “ชมรมแรงงานนอกระบบ” ซึ่งมี

บทบาทในการจัดการขอมูล โดยหนวยงานรัฐจะทําหนาท่ีแปลงนโยบายไปสู

การปฏิบัติระดับจังหวัด สวนชมรมแปลงไปสูการดําเนินงานระดับพื้นท่ี  

กลุมเปาหมายสําคัญคือ อสร. และผูนําแรงงานนอกระบบท่ีผานการอบรม

รวมกัน ในพื้นท่ี 22 ตําบล โดยมีกลยุทธที่สําคัญคือ  

  กลยุทธท่ี 1: สนับสนุนใหมีผูประสานงานใหกับผูนําเปน 

Zone พื้นท่ี ซึ่งผูนํา 1 คนอาจจะทําหนาท่ีประสานงานในหลายพื้นท่ีได 

  กลยุทธท่ี 2: สนับสนุนใหมีผูประสานงานในระดับอําเภอ

ทุกอําเภอ (บังคบ) ท่ีจะทําหนาท่ีประสานงานกับผูประสานงานในระดับ

ตําบลแตละตําบล 

  กลยุทธท่ี 3: รูปแบบผสม ระหวางการประสานงานใน 

Zone พื้นท่ีและการประสานงานกับเครือขายแตละประเภทงานในระดับ

จังหวัด  

5.2) ระดับ Node (เครือขายเฉพาะทางพ ื้นท่ี) โดยจะทําหนาท่ี

การจัดการทางเศรษฐกิจของอาชีพตาง ๆ ใน Node การจัดการกลุม และ
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การพัฒนาเปน หนวยบริการชุมชนดานแรงงานนอกระบบ (CSU-IFW) ซึ่งมี

กลยุทธดังนี้  

แนวทางท่ี 1: การพัฒนา Node ในบริบทของพื้นท่ี  

กลยุทธท่ี 1: สรางความเขมแข็งใหกับพื้นท่ีเปนรายตําบล 

โดยการประสานกับหนวยงานในพื้นท่ี เชน อปท. กองทุนสุขภาพทองถิ่น 

รพ.สงเสริมสุขภาพตําบล 

  กลยุทธท่ี 2: สรางความเขมแขงใหกับพื้นท่ีเปนรายองคกร

ท่ีมีอยูในตําบล เชน ขับเคล่ือนผานสหกรณท่ีเกี่ยวของกับอาชีพท่ีมีอยูแลวใน

พื้นท่ี เชน สหกรณสวนยางพาราสหกรณการเกษตร  

 แน วทางท่ี 2: การพัฒนา Node ในบริบทของประเภท

งาน 

กลยุทธที่ 1: สราง Node การประสานงานใหกับผูนําเปน 

Zone พื้นท่ี ซึ่งผูนํา 1 คนอาจจะทําหนาท่ีประสานงานในหลายพื้นท่ีได 

  กลยุทธที่ 2: สรางความเขมแขงใหกับพื้นท่ีเปนรายตําบล 
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5.3) ระดับ Individual (แรงงานรายบุคคล ) การกระตุน 

สนับสนุน /สงเสริม สรางโอกาส ใหกับผูนําแรงงานนอกระบบไดมีพื้นท่ีใน

การขยายผล และมีโอกาสในการขยายความรู  

แนวทาง: การพัฒนาผูนําใหเปนศูนยเรียนรูเฉพาะเรื่อง 

เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของแรงงานนอกระบบ 

----------------------------------- 
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