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คู่มือ 

สวัสดิการชุมชน 

 

 

 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 



๒ 

 

ค าน า 

  

 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินงานสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนออมทรัพย์ร่วมกัน  จัดตั้ง
เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยมอบให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์รับผิดชอบด าเนินการนั้น และ คณะรัฐมนตรีมีมติในคราวที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 
เห็นชอบแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน  โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน  

 เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จัดท าคู่มือการด าเนินงานสวัสดิการชุมชนฉบับนี้ 
เป็นไปตามแนวทางท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสวัสดิการชุมชน  จึงได้จัดพิมพ์เผยแพร่เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 

 

 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

กันยายน 2559 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน 



๓ 

 

ความเป็นมา 

สังคมไทยมีพ้ืนฐานวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันมายาวนาน  มีสวัสดิการแบบ
ธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทร เคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ 
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของชุมชนในการดูแลกันและกันก็ลดลง  แต่หลังจากสังคมไทยประสบภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ส่วนหนึ่งได้ร่วมกันปรึกษาหารือเพ่ือร่วมกันฟ้ืนฟูระบบ
คุณค่าเดิม ทุนทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะของการจัดสวัสดิการจากฐานทุนด้านต่าง ๆที่
มีอยู่ของชุมชน เช่น สวัสดิการจากฐานกลุ่มออมทรัพย์  องค์กรการเงิน  วิสาหกิจชุมชน ความเชื่อทางศาสนา 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
 ในปี ๒๕๔๘ ขบวนองค์กรชุมชนที่ท างานเกี่ยวกับองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนได้ยกระดับ
กองทุนสวัสดิการโดยการริเริ่มจัดตั้งกองทุนสวัสดิการระดับต าบล โดยให้มีการสมทบงบประมาณจากสามฝ่าย
(๑ : ๑ : ๑) คือ ทุนจากการสมทบของสมาชิกในชุมชน การสมทบจากรัฐบาลกลางและการสมทบจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  ปัจจุบัน(มีนาคม ๒๕๕๘) มีกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล/เมืองทั่ว
ประเทศ ๕,๘๘๒ กองทุน สมาชิกรวม ๔.๒๓ ล้านคน  

 “สวัสดิการชุมชน” คือ การสร้างหลักประกันเพ่ือความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุก
อย่างที่จะท าให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุน น้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในท้องถิ่น ที่มีรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลาย เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่าย 
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน 

แนวความคิดส าคัญ 

 เงินเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาจัดสวัสดิการและสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
โดยใช้ฐานทุนที่มีอยู่ภายในมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

 ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่สร้างความแตกแยก 
 พัฒนาอย่างองค์รวมเชื่อมโยงกับกิจกรรมและกลุ่มองค์กรอ่ืนๆในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชน

ท้องถิ่นจัดการตนเอง” 
 ท าจากสิ่งที่เป็นจริงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน ไม่ลอกเลียนคนอ่ืนเขามาท้ังชุด 
 พ่ึงตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยยึดหลัก“ ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี " 
 กระบวนการด าเนินงานสอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ  เป็นการจัดสวัสดิการของชุมชน โดยชุมชน  เพ่ือชุมชน 

 
 
 

ลักษณะการด าเนินการของกองทุนสวสัดิการชุมชน 



๔ 

 

 เป็นกองทุนที่มี สมาชิก ท างานให้บริการสมาชิกและ/หรือคนอ่ืนๆในชุมชนตามที่สมาชิกตกลง
ร่วมกัน 

 เงินกองทุน มาจากการสมทบของสมาชิก การบริจาคสมทบของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการระดมทุนเพ่ิมเติมด้วยวิธีการต่างๆ ปัจจุบันกองทุนส่วนใหญ่สมาชิกสมทบวันละ๑ 
บาทหรือปีละ ๓๖๕ บาท แต่ก็มีกองทุนบางส่วนที่ใช้การระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ เช่น จากผลก าไร
กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ เงินสมทบดังกล่าวจะไม่คืนเงินเมื่อสมาชิกลาออก 

 การบริหารจัดการ สมาชิกจะเลือกคณะกรรมการ มาบริหารกองทุน โดยมีระเบียบกองทุนเกี่ยวกับ
สมาชิก การสมทบเงิน และการจ่ายเงินสวัสดิการ เป็นเครื่องมือในการท างาน 

 การช่วยเหลือสมาชิก ประเภทสวัสดิการที่จัด จ านวนเงินช่วยเหลือ เป็นไปตามกติการ่วมและฐานะ
การเงินของแต่ละกองทุน  

 

ชุมชนจัดสวัสดิการชุมชนได้กี่ประเภท 

 ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถจัดสวัสดิการได้กว่า ๑๐  ประเภท ตั้งแต่การคลอดบุตร 
เจ็บป่วย ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส ทุนการศึกษา ช่วยงานสาธารณะประโยชน์ในชุมชน  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เงินยืมไม่มีดอกเบี้ยส าหรับสมาชิก ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เงินบ านาญ ฯลฯ ทั้งนี้
ตามความพร้อมของเงินกองทุนและปัญหาความต้องการของคนในชุมชน 
 

ท าอย่างไรให้กองทุนสวัสดิการชุมชนประสบความส าเร็จ 

 ความส าเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนคือ สามารถให้การช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างกว้างขวาง 
ต่อเนื่อง ครบถ้วน สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินการและสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน เป็นเครื่องมือสร้าง
หลักประกันทางสังคมท่ีส าคัญของชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนจะประสบความส าเร็จเพราะ 

 ความเข้าใจความเชื่อม่ันในแนวคิดอุดมการณ์สวัสดิการชุมชน   ทีเน้นเรื่องการพึ่งตนเองและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ตามแนวคิด ”ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”  ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงทุนภายใน  
จัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และปัญหาความต้องการของชุมชน  ทั้งสวัสดิการที่ใช้เงินกองทุนและ
สวัสดิการที่เป็นการดูแลช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องใช้เงิน 

 จ านวนสมาชิก สมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างสม่ าเสมอจนครอบคลุมประชากรทั้งต าบล  กระจายทุกช่วงวัย  ท า
ให้กองทุนสวัสดิการเป็นที่รู้จัก ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในต าบล  ยิ่งมีสมาชิกมากเงินสมทบจะมีมาก 
ความเสี่ยงในการที่จ่ายเงินสวัสดิการจะยิ่งน้อยลงเพราะมีการกระจายความเสี่ยงออกไปมากขึ้นกองทุนที่
มีสมาชิกน้อยจะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีสมาชิกมาก 

 มีความม่ันคงทางการเงิน เพราะสมาชิกจ่ายเงินสมทบครบถ้วน สม่ าเสมอ  มีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ มีรายรับจากแหล่งอ่ืนๆของกองทุนอย่างต่อเนื่อง  สัดส่วนการจ่ายสวัสดิการให้สมาชิก
และค่าใช้บริหารจัดการสัมพันธ์กับรายรับ  เน้นการพ่ึงพาทุนภายในชุมชนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 



๕ 

 

 การบริหารจัดการเปิดเผยโปร่งใส ระบบบัญชีการเงินถูกต้องทันเวลาและสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานสู่สมาชิก  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง 

การสนับสนุนจากรัฐบาล 

 รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ในช่วงแรกเป็นการ
ให้การสนับสนุนเพ่ือการจัดตั้ง พัฒนาและสมทบเงินบางส่วน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา รัฐบาลให้การ
สนับสนุนโดยสมทบเงินเข้ากองทุนตามจ านวนสมาชิกที่มีอายุครบ ๑ ขึ้นไปในอัตราวันละ ๑ บาทต่อคนหรือปี
ละ ๓๖๕ บาท  และได้มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)และองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) พิจารณาสมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ตามฐานะการคลังของแต่ละ อปท.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 

 

๒. แนวทางส าคัญในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน  ปี  ๒๕๕๘  ภายใต้ยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชน  
ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

 
          เครือข่ายสวัสดิการชุมชนได้ร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชน ปี ๒๕๕๘- ๒๕๖๒  ซึ่งงาน
ส าคัญตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ถือเป็นแนวทางส าคัญที่โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนน ามาใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๘  เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในปี ๒๕๖๒ ดังนี้ คือ 

 วิสัยทัศน์ 
สวัสดิการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง    ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  น าสู่ความเจริญ 

สันติสุข  ของสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 สวัสดิการชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง   หมายถึง  ๑) ระบบสวัสดิการชุมชนที่หลากหลาย 
ค านึงถึงวิถีชีวิตที่ดีงามของชุมชน ทุกคนเป็นเจ้าของ ยึดการให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี  คนในชุมชนมี
ความ ความสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล   ๒) ระบบสวัสดิการชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดี มีกติการ่วมของชุมชน
ตามหลักธรรมาภิบาล   ๓) ระบบสวัสดิการชุมชนที่สามารถสร้างคุณค่า ท านุ บ ารุงสิ่งที่ดีงามของชุมชน
ทรัพยากรของชุมชนอย่างสร้างสรรค์    ๔) ระบบสวัสดิการที่ใช้กองทุนสวัสดิการชุมชนเชื่อมโยงทุนทางสังคม
ของท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชน สังคม และประเทศ 

 สวัสดิการชุมชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  ๑) ประชาชน สมาชิก
เข้าใจ เข้าถึงคุณค่า อุดมการณ์ของสวัสดิการชุมชน และน ามาปฏิบัติในการพัฒนาชีวิตของตนเอง ชุมชน และ
สังคม   ๒) วิถีการด าเนินงานสวัสดิการชุมชนยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่
ดี โดยค านึงถึงความรู้ คุณธรรม และความหลากหลายของชุมชน 

 น าสู่ความเจริญ สันติสุข ของสังคมไทยอย่างยั่งยืน   หมายถึง   ๑) ระบบสวัสดิการชุมชน
สร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก และเป็น กลไกในการพัฒนาความเจริญแก่ประเทศไทย  ๒) ระบบ
สวัสดิการชุมชนท าให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี ดูแลซึ่งกันและกัน  ๓) ระบบสวัสดิการชุมชนมี
ความก้าวหน้า เติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นมรดกของชุมชนท้องถิ่น
จากรุ่นสู่รุ่น 

 พันธกิจ 
 เครือข่ายสวัสดิการชุมชน  มีพันธกิจในการขยายพ้ืนที่และพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรสวัสดิการ
ชุมชน  เสริมสร้างขบวนสวัสดิการชุมชนและเชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในทุกระดับ พัฒนา
ระบบข้อมูล  การจัดการความรู้  และเครือข่ายการเรียนรู้สวัสดิการชุมชน และพัฒนานโยบายสาธารณะ
สวัสดิการชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และระดับชาติ 

 



๗ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์   เป้าประสงค์และผลลัพธ์ ( พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลลัพท์ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ 

๑.การเสริมสร้างความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ร ะ บ บ
สวัสดิการชุมชน  

 

- คนส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นผู้ให้
และได้ รั บการคุ้ มครองจาก
ระบบสวัสดิการชุมชน 

- กองทุนสวัสดิการชุมชนมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

- กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได ้

- เกิดแกนน าที่เข้าใจหลักคิดและอุดมการณ์
สวัสดิการชุมชน ๕๐,๐๐๐ คน 

- สมาชิกสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 
๑๐ ล้านคน 

- มีกองทุนสวัสดิการครอบคลุมพ้ืนที่  ๙๕ % ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กองทุนสวัสดิการร้อยละ ๘๐ มีระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

- ๕๐% ของกองทุนสวัสดิการสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๒.การเสริมสร้างและ

เชื่อมโยงเครือข่าย  
- ขบวนสวัสดิการชุมชนเข้มแข็ง  
- สวัสดิการชุมชนเป็นฐานของ

ยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตน เ อ งส าม า รถบู รณากา ร
ระหว่างชุมชน หน่วยงาน และ
ภาคีเครือข่าย 

- มีเครือข่ายสวัสดิการชุมชนที่ท างานต่อเนื่อง 
ทุกจังหวัด ทุกภาค และ ระดับประเทศ 

- ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่สวัสดิการเป็นฐานการ
เชื่อมโยงสู่งานพัฒนาด้านอื่นๆ 

๓.การพัฒนาระบบ
ข้อมูล  จัดการ
ความรู้และการ
เรียนรู้ 

- สวัสดิการชุมชนใช้ข้อมูลและ
องค์ความรู้ในการพัฒนางาน 
และพัฒนาคน 

 

- กองทุนสวัสดิการชุมชนร้อยละ๘๐ มีฐานข้อมูล
สมาชิกและรายงานสถานะการเงินที่เป็นปัจจุบัน 

- เกิดชุดความรู้ /นวตกรรมสวัสดิการชุมชน  ๓๐๐ 
เรื่อง 

๔.พัฒนานโยบาย
สาธารณะและเพ่ือ
สนับสนุนระบบ
สวัสดิการชุมชน 

 

- อปท. หน่วยงานรัฐ ทุกระดับ
สนับสนุนสวัสดิการชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

- สวัสดิการชุมชนเป็นรากฐาน
ส าคัญของสังคมสวัสดิการ 

- เกิด พ.ร.บ.สวัสดิการชุมชน 
 
 

- ร้อยละ ๕๐ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับ
การสมทบงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- ยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชนบรรจุอยู่ใน
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด/แผนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อย ๓๐ จังหวัด 

- สมาชิกทุกคนได้รับการสมทบงบประมาณจาก
รัฐบาลส่วนกลางอย่างน้อย ๓ รอบ 

- ได้ร่าง พ.ร.บ.สวัสดิการชุมชนที่มีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
 



๘ 

 

แผนปฏิบัติการและเป้าหมายด าเนินการพัฒนาสวัสดิการชุมชน  พ.ศ. ๒๕๕๘  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสวัสดิการชุมชน 

กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 
(คุณภาพ) 

วิธีการ 

๑.๑ การพัฒนา 
      แกนน า  
 

๒๘,๙๓๒ คน ๑. แกนน ามีความเข้าใจหลักคิด อุดมการณ์
สวัสดิการชุมชน  

๒. เกิดวิทยากรกระบวนการ นักเชื่อม
ประสานงานสวัสดิการชุมชน  

๓. แกนน าเป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 

๔. แกนน ารุ่นใหม่ ท่ีมีจิตสึกนึก อุดมการณ์
สานต่อความคิดคนรุ่นเก่า 

๕. แกนน ามีทักษะและความช านาญด้านการ
บริหารจดัการ ข้อมลู จัดการความรู้  
การสื่อสารและการติดตามประเมนิผล 

 

๑. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าในเรื่องต่างๆ เช่น 
การบริหารจัดการที่ดี บัญชีการเงิน ระบบ
ข้อมูลโปรแกรม จัดการความรู้ ภาวะผู้น า 
วิทยากรกระบวนการ สื่อสารประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น  

๒. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพ้ืนท่ีจริง  
๓. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในระดับต าบล/

อ าเภอ/จังหวัด 
 

๑.๒ การขยายฐาน 
      สมาชิก  
 

๑,๗๘๗,๕๐๑ คน ๑. เกิดสมาชิกท่ีมีความเข้าใจฐานคิดสวัสดิการ
ชุมชน  

๒. สมาชิกมีจติส านึกการเป็นเจ้าของกองทุน
สวัสดิการชุมชนร่วมกัน 

๓. ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลเข้าถึง
สวัสดิการชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

 

๑. จัดเวทีสร้างความเข้าใจกับผู้น าท้องที่ ท้องถิ่น 
ในการมีส่วนร่วมในการขยายฐานสมาชิก 
ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 

๒. สื่อ ประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ เสียง
ตามสาย เวทีประชาคม ฯลฯ ถึงผลประโยชน์
ที่จะได้รับ และผลการด า เนินงานต่างๆ  
สร้างการรับรู้ให้เป็นสาธารณะ 

๓. ใช้พื้นที่ต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ และ
พัฒนาประเภทสวัสดิการที่มีความสอดคล้อง
กับความต้องการ เพื่อสร้างแรงจูงใจของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

๔. เช่ือมโยง อปท และกลุ่มองค์กรในชุมชน 
ประชาสัมพันธ์ตามงานต่างๆ เช่น งานศพ 
งานบุญ ฯลฯ โดยให้  อปท . เป็นผู้มอบ
สวัสดิการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกองทุน 

๑.๓ การต้ังกองทุน 
      ใหม ่
 

๙๐๒ กองทุน ๑. เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนจัดตั้งใหม่ที่มี
คุณภาพ มีความเข้าใจถึงแนวคิด 
อุดมการณ์ของกองทุนสวัสดิการชมุชน 

 
๒. แกนน าจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในการ

ส่งเสริมหลักคิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

๓. เกิดพื้นท่ีที่มีความพร้อมและความเข้าใจใน
การตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ไมเ่ร่งการ
จัดตั้ง 

๑. ใ ช้พื้ นที่ ต้ นแบบ ในการขย ายผลสร้ า ง 
การเรียนรู้ และจัดตั้งกองทุนใหม่ในต าบล  

๒. ใช้ประเด็นงานและสภาองค์กรชุมชนสร้าง
เงื่อนไขในการจัดตั้งกองทุนใหม่ในต าบล  

๓. จัดเวทีท าความเข้าใจ แนวคิด วิธีการของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ประโยชน์ต่างๆที่จะ
ได้รับกับกลุ่ม เป้ าหมาย ร่วมของชุมชน 
ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานราชการ 

๔. สื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๔ การพัฒนาระบบ 
      บริหารจัดการที่ดี 

๔,๒๐๖ กองทุน ๑. กองทนุสวัสดิการชุมชนมีความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัตติามระบบบริหารจดัการที่ดี
และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและ

๑. กองทุนสวัสดิการชุมชนจัดประชุมสมาชิก
ส า มั ญ ป ร ะจ า ปี  เ พื่ อ ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ด าเนินงานท่ีเป็นสาธารณะ 



๙ 

 

กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 
(คุณภาพ) 

วิธีการ 

 หน่วยงาน 
๒. กองทุนสวัสดิการชุมชนมรีะบบการรายงาน

ผลการด าเนินงานท่ีเป็นปัจจุบันและ
เผยแพรสู่่สาธารณะ 

๓. กองทุนสวัสดิการสามารถเชื่อมโยง
กระบวนการท างานระดับจังหวดั/ภาค/
ชาติ 

๔. พัฒนาต าบลที่มีศักยภาพท่ีสามารถเป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านการบรหิารจดัการที่ดี 

 

๒. จัดระบบการสอบทาน/ติดตามประเมินผล
กองทุนสวัสดิการชุมชน อย่างต่อเนื่อง ทุก  
๖ เดือน 

๓. สร้างมาตรฐานหลักเกณฑ์ร่วมกันในเรื่อง 
การบริหารจัดการที่ดีในระดับจังหวัด/ภาค 

๔. พัฒนาศั กยภาพกองทุนและกอง เลขา
ทางด้าน ระบบข้อมูล/วิเคราะห์ความสมดุล
กองทุน  องค์ความรู้สวัสดิการชุมชน การ
บริหารจัดการ ระบบตรวจสอบ ระบบ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 

๕. จัดตั้ ง เป็นสมาคมสวัสดิการจังหวัดเพื่ อ 
หนุนเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน  

๑.๕ การพ่ึงตนเอง  
 

๑,๐๖๒ กองทุน ๑. กองทุนสวัสดิการเป็นที่ยอมรับและเช่ือมั่น
จากทุกภาคส่วน 

๒. เกิดแผนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน
และผลักดันสู่ข้อบัญญัติท้องถิ่นได ้ 

๓. กองทุนสวัสดิการมีรูปแบบการบรหิาร
จัดการทุนในกองทุนให้เกิดรายได ้

๔. เกิดกองทนุสวัสดิการชุมชนท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับกองทุนให้มี
ความเหมาะสมกับทุนและบริบทของ
กองทุนมากขึ้น  

๑. จัดเวทีท าความเข้าใจกับกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เ ช่ือมโยงกองทุนต่างๆ  ในชุมชน  
ถึงแนวทางและวิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 ในเรื่องรายรับและรายจ่าย  

๒. มีการระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆ ตามวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของพื้นที่ เช่น ทอดผ้าป่า กองทุน
ซากาต เป็นต้น 

๓. กองทุนสวัสดิการชุมชนต้องมีระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

๔. ผลักดันสวัสดิ การ ชุมชนให้บรรจุอยู่ ใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ/ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและเช่ือมโยงเครือข่าย 

กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 
(คุณภาพ) 

วิธีการ 

๒.๑ เครือข่าย   
      สวัสดิการชุมชน  
      (จว./ภาค/ชาติ) 
 

- ๑. เกิ ด เครื อข่ ายสวั สดิ การ ชุมชนระดับ
จังหวัด/ระดับภาคที่มีการประชุมร่วม
แลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน และ 
มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

๒. สมาชิกกองทุนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการเครือข่าย 

๓. ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น/
จังหวัด/ภาค/ชาติ 

๔. มีโครงสร้างเครือข่ายที่ ชัดเจน และมี 
ส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี 

๕. เ กิ ดก ารพัฒนาคุณภาพของกองทุ น 
ผ่ า นกระบวนกา ร เ รี ย น รู้ ใ น รู ป แบบ
เครือข่าย 

๑. ส่งเสริมให้มีกิจกรรม การประชุมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดเวทีเครือข่ายใน
รูปแบบอ าเภอ/พื้นที่/โซน /จังหวัด 

๒. จัดเวทีสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเระดับ
ครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกองทุนผ่าน
ระบบเครือข่าย  

๓. มีโครงสร้างการท างานและระเบียบข้อบังคับ 
เชื่อมโยงเครือข่ายกับงานพัฒนาด้านอื่นๆ  

๔. มี ก า รก า หนดแนวทา ง ร่ ว มกั น ในกา ร
ขับเคลื่อนงานของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน
ระดับจังหวัด/ภาค 

๕. ก่อตั้ งสมาคมสวัสดิการภาคประชาชน 
แห่งปะเทศไทย 



๑๐ 

 

กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 
(คุณภาพ) 

วิธีการ 

๒.๒ ใช้สวัสดิการชุมชน 
      เป็นฐานเชื่อมโยง 
      สู่งานพัฒนาด้าน 
      อื่นๆ 
 

๒,๗๗๐ กองทุน ๑. เ ค รื อ ข่ า ย ส วั ส ดิ ก า ร ชุ มชน เ กิ ด ก า ร 
บูรณาการทุนกับกองทุนอื่นๆ ในชุมชน 
ไปสู่การพึ่งตนเอง 

๒. เกิดการใช้ทุนสวัสดิการไปช่วยเหลือคน 
ในชุมชน และเช่ือมโยงสู่ประเด็นอื่นๆ 
อย่างน้อย ๓ ประเด็น (เศรษฐกิจ ที่ดิน 
บ้านมั่นคง สภาองค์กรชุมชน  ภัยพิบัติ 
ฯลฯ) 

๓. เกิดประเภทสวัสดิการที่มากกว่าตัวเงิน  
๔. เ กิ ดก ารแลก เปลี่ ยน เ รี ยน รู้ ร ะหว่ า ง

เครือข่ายสวัสดิการชุมชนกับประเด็นงาน
อื่นๆ  

 

๑. ใช้เวทีสภาองค์กรชุมชนในการพูดคุยและ
ประสานงานการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
สวัสดิการชุมชน 

๒. ส่งเสริมให้ความรู้ถึงที่มาของสวัสดิการ การ
ก่ อ เ กิ ด จ า ก ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ล ง แ ร ง  
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสวัสดิการที่ไม่เน้นตัว
เงิน 

๓. สรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนการท างานระหว่าง
ป ร ะ เ ด็ น ง า น ต่ า ง ๆ แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น 
ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ใช้กองทุนสวัสดิการชุมชนเช่ือมประสาน
ป ร ะ เ ด็ น ง า น ต่ า ง ๆ จั ด ท า แ ผ น พัฒน า 
ในพื้นที ่

๕. ยกระดับสวัสดิการชุมชนไปสู่การจัดการ
ความมั่นคงในชีวิต 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบข้อมูล การจัดการความรู้และการเรียนรู้ 

กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 
(คุณภาพ) 

วิธีการ 

๓.๑ ระบบฐานข้อมลู 
      สมาชิก/ ฐาน 
      การเงิน 
 

 ๑.  กองทุนสวัสดิการชุมชนมีระบบข้อมูล  
ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถรายงานผล 
การด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

๒.  เกิดแผนการพัฒนา จากการวิเคราะห์
ข้อมูลกองทุน 

๓.  มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานกองทุน 
ต่อสมาชิกทุกปี 

๔.  มีระบบมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูล และระบบการเ งินของกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

 

๑. มีการก าหนดกติกา ระเบียบ เป็นข้อตกลง
ร่วมกันในการจัดท าข้อมูลกองทุน โดยใช้ 
ทีมติดตามประเมินผลของจังหวัดเป็นกลไก
การติดตาม 

๒. พัฒนาคู่มือการบริหารจัดการข้อมูล และการ
เงินกองทุน เพื่อเป็นครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

๓. พัฒนาศักยภาพแกนน าในการจัดระบบข้อมูล 
และการจัดท ารายงาน 

๔. สนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลโปรแกรมบริหาร
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

๓.๒ ชุดความรู้/ พ้ืนที่ 
      ศูนย์เรียนรู้ 
 

๖๔๙ กองทุน ๑. เกิดชุดความรู้การด าเนินงานสวัสดิการ
ชุมชน และแนวทางการพัฒนากองทุน 

๒. มีนักจัดการความรู้ ชุมชนของกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

๓. มีการเผยแพร่ข้อมูล ชุดความรู้สู่สาธารณะ 
๔. มีโครงข่ายการแลกเปลี่ยนรู้ด้านสวัสดิการ

ชุมชน 
๕. ใช้ความรู้  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

คุณภาพกองทุนและยกระดับกองทุน
สวัสดิการชุมชนสู่การพึ่งตนเอง 

๑. เช่ือมโยงสถาบันการศึกษา และนักวิจัยใน
ชุมชน 

๒. พัฒนานักวิจัยชุมชนโดยการ จัดการความรู้ 
ในพื้นที่จริง 

๓. จัดท าสื่อ/เอกสารชุดความรู้ที่ได้ เพื่อน าไป
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

๔. พัฒนาฐานข้อมูลรวบรวมองค์ความรู้ เรื่อง
กองทุนสวัสดิการชุมชน 



๑๑ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 

กิจกรรม/โครงการ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณ) 
เป้าหมาย 
(คุณภาพ) 

วิธีการ 

๔.๑ แผนพัฒนา 
     ท้องถิ่น (อบต./ 
     เทศบาล) 
 

๓,๒๑๓ กองทุน ๑. มี ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง แล ะจั ดท า แ ผน งา น
สวัสดิการชุมชน ร่วมกันกับกลุ่มองค์กร
ชุมชนต่างๆ /ท้องที่/ท้องถิ่น 

๒. สวัสดิการชุมชนถ้วนหน้า ได้บรรจุเข้าแผน
ข้อบัญญัติของท้องถิ่น 

 

๑. มีเวทีการจัดท าแผนพัฒนาต าบลร่วมกัน
ระหว่างชุมชน องค์กรชุมชนต่างๆและท้องที่
ท้องถิ่น 

๒. จัดเวทีให้ความรู้แนวทางการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนให้แก่ท้องถิ่น 

๓. กองทุนจัดท าแผนเพื่อเสนอในเวทีประชาคม
หมู่บ้าน 

๔. ไม่ใช้กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นฐานฐาน
เสียงทางการเมือง 

๕. กองทุนต้องมีการจดแจ้งขึ้นทะเบียนเป็น
องค์กรสวัสดิการชุมชนกับ พมจ. 

๖. มีการรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบรับทราบต่อเนื่อง 

๔.๒ แผนพัฒนาจังหวัด  
 

 ๑. มีแผนพัฒนากองทุน/แผนพัฒนาท้องถิ่นสู่
แผนพัฒนาจังหวัด 

๒. สวัสดิการชุมชนถูกบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

๓. ยกระดับเป็นนโยบายว่าด้วยการจัดระบบ
สวัสดิการชุมชนท่ีครอบคลุมทุกมิติ 

 

๑. น าแผนสวัสดิการชุมชนเสนอต่อสภาองค์กร
ชุมชนต าบล และรวบรวมสู่สภาฯจังหวัด 

๒. น าแผนสวัสดิการชุมชนในด้านการพัฒนา
ศักยภาพต่างๆ เสนอผ่าน พมจ. เพื่อเสนอต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วงานภาคี 

๓. ใช้เวทีสมัชชาจังหวัดเป็นเวทีประกาศเจต
นายรมย์และผลักดันสวัสดิการชุมชนให้เป็น
นโยบายสาธารณะ 

๔.๓ พ.ร.บ.สวัสดิการ 
      ชุมชน 
 

 ๑. เป็น พรบ. ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนทุกพื้นที่ทุกระดับ 

๒. เป็น พ.ร.บ. ที่ส่งเสริม สนับสนุน และ
คุ้มครองประชาชนที่มากกว่ากองทุน
สวัสดิการชุมชน 

๓. เป็น พ.ร.บ. ท่ีส่งเสริม 
๔. เป็น พ.ร.บ. ที่มีเนื้อหามุ่งไปที่การคุ้มครอง

สวัสดิการชุมชนทุกมิติ 
๕. มุ่งสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชน

ทุกกลุ่ม 
 

๑. เปิดเวทีระดมและรับฟังคิดเห็นต่อ พ.ร.บ.
สวัสดิการชุมชนในระดับเครือข่ายอ าเภอ
โซน/จังหวัด และรวบรวมข้อเสนอต่อระดับ 
๒ ภาค 

๒. เชื่อมโยงกับเวทีขบวนองค์กรชุมชน และงาน
ประเด็นอื่นๆ ในการจัดท าข้อเสนอ พ.ร.บ.
สวัสดิการชุมชน 

๓. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

๓. กลไกและขั้นตอนในการบริหารโครงการ 

 

 



๑๓ 

 

 



๑๔ 

 

 



๑๕ 

 

 



๑๖ 

 

 



๑๗ 

 

 



๑๘ 

 

๔. แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนงบ
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 

ตามที่คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีมติให้มีการบริหารเงินอุดหนุนคงเหลือของสถาบัน 
จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายในกรอบวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท มาใช้ส าหรับการสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตามแผนการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินสนับสนุน ที่สามารถด าเนินการได้จริงภายในเดือนกันยายน 
๒๕๕๘ โดยใช้เงื่อนไขการสมทบงบประมาณครั้งนี้ น าไปสู่การปรับหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่เข้มข้นขึ้น  และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเพ่ือ
ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ก ากับดูแลติดตามโครงการ    
               คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จึงก าหนดแนว

ทางการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนปี ๒๕๕๘  ดังนี้คือ      

หลักเกณฑ์พ้ืนฐานส าหรับทุกกองทุนสวัสดิการที่จะเสนองบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

๑. เป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งและด าเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ ากว่า ๑ ปี 

๒. มีสมาชิกที่เป็นสมาชิกครบ ๑ ปี และมีสมาชิกปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ครอบคลุมทุกเพศ ทุก
วัย กระจายพ้ืนที่หมู่บ้านในต าบล  เป็นกองทุนที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว  

๓. มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิกสมทบ  และได้รับงบสมทบหรือการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. มีระบบการบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก 
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนาองค์กร การติดตามประเมินผลและ
การรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ 

๕. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง เช่น เกิด เจ็บ ตาย การศึกษา อาชีพ ที่ดูแล
สมาชิกและคนในชุมชน และเชื่อมโยงสวัสดิการกับงานพัฒนาอ่ืนๆ ในชุมชน เช่น องค์กรการเงิน
ชุมชน สภาองค์กรชุมชน  ฯลฯ 

 

แนวทางการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนรอบแรก 
กองทุนที่ขอรับการสมทบรอบแรก หมายถึง กองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ 

ปีและไม่เคยได้รับการสมทบงบประมาณจากโครงการนี้ 

๑. เป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนจัดตั้งขึ้น ด าเนินการจัดสวัสดิการชุมชนในระดับพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และระดับเขตของกรุงเทพมหานคร ที่มี
การจัดตั้งและด าเนินการจัดสวัสดิการชุมชนมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๑  ปี ได้รับรองจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  



๑๙ 

 

๒. สมาชิกและผู้รับประโยชน์กองทุนสวัสดิการชุมชนกระจายเกินร้อยละ ๕๐ ของหมู่บ้านในต าบล มีสมาชิก
ปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน โดยมีข้อพิจารณาเพิ่มเติม/ข้อยกเว้น ดังนี้  

๒.๑   กลุ่มจะต้องเปิดกว้างในการรับสมาชิกที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มคน เช่น เด็ก  
คนท างาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และสมาชิกต้อง กระจายครอบคลุมพ้ืนที่ ไม่กระจุกที่หมู่บ้าน
ใด หมู่บ้านหนึ่ง  

๒.๒   กรณีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เมือง  เช่น  กรุงเทพมหานคร และเทศบาลขนาด
ใหญ่ที่มีชุมชนมากกว่า ๓๐ ชุมชนขึ้นไป ซึ่งยังไม่สามารถขยายสมาชิกให้เกินร้อยละ ๕๐ ของ
ชุมชนทั้งหมดได้ ก าหนดให้มีสมาชิกกระจายอยู่ในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวน
ชุมชนทั้งหมดในเขต ที่มีการจัดตั้งกองทุนนั้น  

๒.๓   กองทุนสวัสดิการชุมชนระดับต าบล/เทศบาล ที่มีการจัดตั้งกองทุนระดับต าบล/เทศบาล ก่อน
การยุบ รวม เช่น  ๒ ต าบลเป็น ๑  เทศบาล/ต าบล ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยให้
บูรณาการกองทุนเป็นกองทุนเดียวกันภายในหนึ่งปี  

๓. กองทุนสวัสดิการชุมชนจะต้องมีเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิการที่มาจากการสมทบของสมาชิกเพ่ือสวัสดิการ
เป็นการเฉพาะ ซึ่งมิใช่เงินหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ปกติ และได้รับการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

๔.   กองทุนสวัสดิการชุมชนจะต้องมีระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดี และมีธรรมาภิบาล ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารที่มาจากการคัดสรรของสมาชิก มีการก าหนดสถานภาพการเป็นสมาชิกที่ชัดเจน มี
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนที่ผ่านการเห็นชอบร่วมกันของสมาชิกโดยค านึงถึงความยั่งยืนของกองทุน   
มีการจัดท าระบบบัญชีการเงินที่เป็นปัจจุบัน มีการจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกและกิจการของกองทุน มีแผน
หรือตัวชี้วัดการพัฒนาของกองทุนมีระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง  

๕.  กองทุนสวัสดิการชุมชนมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกแล้วอย่างน้อย ๓ ด้าน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงหรือ
มีแผนที่จะเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านต่างๆของชุมชน 

 การค านวณงบประมาณสมทบกองทุนที่ขอรับการสมทบครั้งแรก โครงการจะสมทบสวัสดิการ
เท่ากับจ านวนเงินสมทบสวัสดิการของสมาชิกที่มีอายุครบ ๑ ปี รวมกันแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อกองทุน 
ถ้ากองทุนฯมีเงินสมทบของสมาชิก เท่ากับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โครงการจะสมทบให้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถ้ากลุ่มมี
เงินสมทบสวัสดิการมี ๑๕๐,๐๐๐ โครงการจะสมทบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่หากเงินสมทบสวัสดิการมี ๘๐,๐๐๐ 
บาท โครงการจะสมทบ ๘๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 



๒๐ 

 

แนวทางการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนรอบสอง 

๑. เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณาสมทบงบประมาณกองทุนในรอบแรกมาแล้ว มีการเพิ่มสมาชิกจาก
จ านวนสมาชิกช่วงท่ีได้รับงบสมทบรอบแรกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน  

๒. สมาชิกและผู้รับประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความหลากหลายครอบคลุมทุกเพศและทุกวัย 
และครอบคลุมทุกหมู่บ้านในต าบล  

๓. มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิกสมทบ  และได้รับการสมทบงบประมาณหรือได้รับการ
สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. มีระบบการรายงานสถานะการเงินทุก ๖ เดือน   การบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน  ทั้งคณะกรรมการ  
สมาชิก  ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก  ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน  ระบบบัญชีการเงิน  แผนการพัฒนา
องค์กร  และการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ 

๕. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๕  เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแล
สมาชิกและคนในชุมชน โดยรวมการจัดสวัสดิการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  และมีการเชื่อมโยง
สวัสดิการกับการพัฒนาอ่ืนๆ ในชุมชน  เช่น  องค์กรการเงินชุมชน สภาองค์กรชุมชน ฯลฯ 

๖. มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (ส่งรายงานความคืบหน้าการด าเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบล เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการเสนอรับการสนับสนุน) 

การนับช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของโครงการที่น าเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสมทบกองทุน
กองทุนสวัสดิการชุมชนรอบท่ีสอง   

๑. ส าหรับกองทุนที่จะขอรับงบประมาณสมทบรอบที่สองให้พิจารณาวันครบปีตรงกับวันที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณจากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนในรอบแรก 

๒. การเตรียมเอกสารในการเสนอขอรับการสมทบงบประมาณกองทุนสามารถท าได้ล่วงหน้า ๑ เดือนก่อน
ครบวันครบรอบปี (โดยใช้วันที่ได้รับการอนุมัติในครั้งแรก)   

๓. การนับจ านวนสมาชิกที่ครบปีในกรณีที่กองทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชนในรอบแรก ก่อน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗   ให้นับจ านวนสมาชิกครบปี ณ  วันที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๕๘   

๔. การนับจ านวนสมาชิกที่ครบปีในกรณีที่กองทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชนในรอบแรก หลัง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗   ให้นับจ านวนสมาชิกครบ ๑ ปี ณ  วัน
ครบปีตรงกับวันที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ชุมชนในรอบแรก 

๕. การพิจารณาอนุมัติงบประมาณสมทบกองทุนรอบสอง  ต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา 

 



๒๑ 

 

แนวทางการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนรอบสาม 

๑. เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณาสมทบงบประมาณกองทุนจากคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
จัดสวัสดิการชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานครในรอบแรกและรอบสองมาแล้ว 

๒. สมาชิกและผู้รับประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความหลากหลายครอบคลุมทุกเพศทุกวัย  รวมถึง
เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  และสมาชิกกระจายพ้ืนที่ในต าบล  รวมทั้งมีแผนการ
พัฒนาและมีการขยายจ านวนสมาชิกจากจ านวนสมาชิกช่วงที่ได้รับการสมทบรอบที่สองไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
คน 

๓. มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิกสมทบ  และได้รับการสมทบงบประมาณหรือสนับสนุนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. ต้องการรายผลการด าเนินงาน รายงานการเงินที่เป็นปัจจุบัน 
๕. มีระบบการแสดงสถานะการเงินทุก ๓ เดือน   การบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน  ทั้งคณะกรรมการ  

สมาชิก  ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก  ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน  ระบบบัญชีการเงิน  แผนการพัฒนา
องค์กร  และการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ  

๖. มีข้อมูลระบบสวัสดิการในต าบลที่เห็นถึงความครอบคลุมของการจัดสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการจาก
หน่วยงาน องค์กรอ่ืนๆ (เจตนารมณ์ คือให้เห็นภาพรวมการจัดสวัสดิการที่มีอยู่ในต าบลที่นอกเหนือจาก
สวัสดิการชุมชน การเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้สวัสดิการที่มีอยู่ของหน่วยงาน) 

๗. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๖  เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแล
สมาชิกและคนในชุมชน โดยรวมการจัดสวัสดิการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และเชื่อมโยงสวัสดิการกับ
การพัฒนาอื่นๆในชุมชน  เช่น  องค์กรการเงินชุมชน สภาองค์กรชุมชน และประเด็นงานอ่ืนๆในต าบล 

๘. มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (ส่งรายงานความคืบหน้าการด าเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบล เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการเสนอรับการสนับสนุน) 

การนับช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของโครงการที่น าเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสมทบกองทุน
กองทุนสวัสดิการชุมชนรอบท่ีสาม   

๑. ส าหรับกองทุนที่จะขอรับงบประมาณสมทบรอบที่สามให้พิจารณาวันครบปีตรงกับวันที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณจากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนในรอบสอง 

๒. การเตรียมเอกสารในการเสนอขอรับการสมทบงบประมาณกองทุนสามารถท าได้ล่วงหน้า ๑ เดือนก่อน
ครบวันครบรอบปี (โดยใช้วันที่ได้รับการอนุมัติในรอบสอง)   

๓. การนับจ านวนสมาชิกที่ครบปีให้นับจ านวนสมาชิก ณ  วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๘  การพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสมทบกองทุนรอบสาม  ต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 



๒๒ 

 

แนวทางการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนปีที่สี่ขึ้นไป (คิดงบสมทบตามจ านวนสมาชิก
กองทุนที่ยังไม่ได้รับสมทบครบ ๓ ครั้ง) 

๑. เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณาสมทบงบประมาณกองทุนรอบแรก รอบสอง และรอบสามแล้ว  มีสมาชิก
เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และหักสมาชิกท่ีได้การสมทบครบ ๓ ครั้งแล้ว    

๒. สมาชิกและผู้รับประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนมีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มคน  รวมถึง
เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส ครอบคลุมทุกเพศและทุกวัย และครอบคลุมทุกหมู่บ้านใน
ต าบล  

๓. มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิกสมทบ  และได้รับการสมทบงบประมาณหรือได้รับการ
สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. มีระบบการแสดงสถานะการเงินทุกเดือน การบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน  ทั้งคณะกรรมการ  
สมาชิก  ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก  ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน  ระบบบัญชีการเงิน  แผนการพัฒนา
องค์กร  และการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ 

๕. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๙  เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแล
สมาชิกและคนในชุมชน โดยรวมการจัดสวัสดิการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และเชื่อมโยงสวัสดิการกับ
การพัฒนาอื่นๆในชุมชน  เช่น  องค์กรการเงินชุมชน สภาองค์กรชุมชน และประเด็นงานอ่ืนๆในต าบล 

๖. มีการเชื่อมโยงต่อยอดการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนสู่การเป็นสังคมสวัสดิการ มีการจัดระบบข้อมูลให้
เห็นถึงการเข้าถึงระบบสวัสดิการต่างๆ ของคนที่อยู่ในต าบลและการโยงกับระบบสวัสดิการอ่ืนๆ รวมถึง
ต้องมีแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในต าบลและเชื่อมโยงกับท้องถิ่นเพ่ือบรรจุในข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศ
บัญญัติ (เจตนารมณ์ คือ แผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน  และแผนพัฒนาสังคมหรือแผนพัฒนาด้าน
อ่ืนๆในต าบล  ถ้ายังไม่มีต้องส่งเสริมให้มีการท าแผนทั้ง 2 ด้าน ) 

๗. มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีและรายงานสถานะการเงิน (ส่งรายงานความคืบหน้าการด าเนินการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล และรายงานสถานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการเสนอรับ
การสนับสนุน) 

การนับช่วงระยะเวลาเริ่มต้นของโครงการที่น าเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนปีที่สีข่ึ้นไป (สมาชิกกองทุนที่ยังไม่ได้รับสมทบครบ ๓ ครั้ง) 

๑. ส าหรับกองทุนที่จะขอรับงบประมาณสมทบปีที่สี่ขึ้นไปให้พิจารณาวันครบปีตรงกับวันที่ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณจากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนในรอบปีทีผ่่านมา 

๒. การเตรียมเอกสารในการเสนอขอรับการสมทบงบประมาณกองทุนสามารถท าได้ล่วงหน้า ๑ เดือนก่อน
ครบวันครบรอบปี (โดยใช้วันที่ได้รับการอนุมัติในรอบที่ผ่านมา)   

๓. การนับจ านวนสมาชิกที่ครบปีให้นับจ านวนสมาชิก ณ  วันที่  ๑ เมษายน ๒๕๕๘ การพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณสมทบกองทุนปีทีส่ี่ขึ้นไป  ต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 



๒๓ 

 

เจตนารมณ์/เหตุผลของหลักเกณฑ์ต่างๆที่เพ่ิมเตมิจากเดิม 

 เนื่องการสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการชุมชนโดยการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน ได้
ด าเนินการมาถึง ๕ ปี เครือข่ายสวัสดิการชุมชนร่วมกันร่วมกันวางยุทธศาสตร์กับการพัฒนาสวัสดิการชุมชน ๔ 
ด้าน โดยมุ่งที่จะให้สวัสดิการชุมชนเป็นฐานของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และวางเป้าหมายที่จะขยายฐาน
สมาชิกให้ครอบครอบคลุม ๑๐ ล้านคน ในปี ๒๕๖๒   จึงมกีารก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมข้ีนเพ่ือเป็นเงื่อนไขใน
การพัฒนาสวัสดิการชุมชนไปสู่เป้าหมายที่วางร่วมกัน  ในการตีความหลักเกณฑ์ขอให้ค านึงเจตนารมณ์ของ
การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเป็นส าคัญ 

 
แนวทางส าคัญ/ 

หลักเกณฑ์การสนับสนุน(เดิม)  
แนวทางส าคัญ/ 

หลักเกณฑ์การสนับสนุน (เพิ่มเติม) 
นิยาม/ค าอธิบาย/เงื่อนไข/

เจตนารมณ์ 
หลักเกณฑ์คุณภาพ ๕ ประการ 
ข้อที่ ๒ มีสมาชิกที่เป็นสมาชิกครบ  
๑ ปี 

หลักเกณฑ์คุณภาพ ๕ ประการ 
ข้อที่ ๒ มีสมาชิกที่เป็นสมาชิกครบ 1 ปี
และมีสมาชิกปัจจุบันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ 
คน ครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย กระจายทุก
หมู่บ้านในต าบล  เป็นกองทุนที่มีการบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบแล้ว  

 

แนวทางการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลรอบแรก 
ข้อที่ ๒. สมาชิกและผู้รับประโยชน์กองทุน
สวัสดิการชุมชนกระจายเกินร้อยละ ๕๐ 
ของหมู่บ้านในต าบล 

 
 
ข้อที่ ๒ สมาชิกและผู้รับประโยชน์กองทุน
สวัสดิการชุมชนกระจายเกินร้อยละ ๕๐ 
ของหมู่บ้านในต าบล มีสมาชิกปัจจุบันไม่
น้อยกว่า ๒๐๐ คน 

 
 
เพื่อแสดงให้เห็นว่ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชนได้เปิดรับและตั้งเป้าการขยาย
สมาชิกจากหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆใน
ต าบลอย่างเปิดกว้าง จ านวนสมาชิก
จึงควรมีสมาชิกทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ คน และสัมพันธ์กับเป้าหมาย
การขยายฐานสมาชิกของกองทุน
สวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ 

แนวทางการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลรอบสอง 
ข้อที่ ๒. เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณา
สมทบงบประมาณกองทุนในรอบแรก
มาแล้ว 
 

 
 
ข้อที่ ๒ เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณา
สมทบงบประมาณกองทุนในรอบแรก
มาแล้ว มีการเพิ่มสมาชิกจากปีที่ผ่านมาไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

 
เพ่ือให้เห็นว่ากองทุนสสวัสดิการ
ชุมชนได้มีเป้าหมายในการขยาย
สมาชิก เปิดโอกาสให้คนในต าบล
มาเป็นสมาชิกเ พ่ิมมากขึ้น การ
สมทบงบประมาณรอบแรกน าไปสู่
การพัฒนาสวัสดิการชุมชนและการ
ขยายฐ านสมาชิ ก เ พ่ิ มขึ้ น และ
สัมพันธ์กับเป้าหมายการขยายฐาน



๒๔ 

 

แนวทางส าคัญ/ 
หลักเกณฑ์การสนับสนุน(เดิม)  

แนวทางส าคัญ/ 
หลักเกณฑ์การสนับสนุน (เพิ่มเติม) 

นิยาม/ค าอธิบาย/เงื่อนไข/
เจตนารมณ์ 

สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่ว
ประเทศ 

ข้อที่ ๕. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๓  เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  
การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแลสมาชิกและคนใน
ชุมชน  และเชื่อมโยงสวัสดิการกับการ
พัฒนาอื่นๆในชุมชน  เช่น  องค์กรการเงิน
ชุมชน 

ข้อที่ ๕ มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๕ เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  
การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแลสมาชิกและคน 
ในชุมชน โดยรวมถึงการจัดสวัสดิการที่เป็น 
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  และมีการเชื่อมโยง
สวัสดิการกับการพัฒนาอื่นๆ ในชุมชน  เช่น  
องค์กรการเงินชุมชน สภาองค์กรชุมชน 

กองทุนสวัสดิการชุมชนรอบสองที่มี
เงินกองทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากสมาชิกและ
การสมทบ น่าจะมีการพัฒนาการจัด
สวัสดิการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ๕ 
เรื่ อง  ทั้ งสวัสดิการใช้ เงินกองทุน
ช่วยเหลือเป็นรายคนตามระเบียบของ
กองทุน และสวัสดิการที่จัดโดยไม่ใช้
เงินกองทุน เช่น  สุขภาพ (ออกก าลัง
กาย อาหารปลอดภัย เยี่ยมเยียน
ดูแล)  การพัฒนาเด็ก ธนาคารความดี
การดูแลยามเกิดภัยพิบัติฯลฯ การ
เป็ นตั ว กลา งประสานกั บบุ คคล 
เอกชน หน่วยงานมาร่วมจัดสวัสดิการ
ให้คนในชุมชน ฯลฯ 

แนวทางการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลรอบสาม 
ข้อที่ ๑. เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณา
สมทบงบประมาณกองทุนในรอบแรก
มาแล้ว 
 

 
 
ข้อที่ ๑. เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณา
สมทบงบประมาณกองทุนในรอบแรกและ
รอบสองมาแล้ว มีการเพิ่มสมาชิกจากปีที่
ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

 

ข้อที่ ๔. มีระบบการแสดงสถานะการเงิน
ทุก ๖ เดือน   การบริหารกองทุนที่ดีมีความ
ชัด เจน   ทั้ ง คณะกรรมการ   สมาชิ ก  
ท ะ เ บี ย น / ข้ อ มู ล ส ม า ชิ ก   ร ะ เ บี ย บ
หลักเกณฑ์ของกองทุน  ระบบบัญชีการเงิน  
แผนการพัฒนาองค์กร  และการรายงานผล
การด าเนินงานต่อสาธารณะ 

ข้อที่ ๔. มีระบบการแสดงสถานะการเงิน
ทุก ๓ เดือน   การบริหารกองทุนที่ดีมีความ
ชัด เจน   ทั้ ง คณะกรรมการ   สมาชิ ก  
ท ะ เ บี ย น / ข้ อ มู ล ส ม า ชิ ก   ร ะ เ บี ย บ
หลักเกณฑ์ของกองทุน  ระบบบัญชีการเงิน  
แผนการพัฒนาองค์กร  และการรายงานผล
การด าเนินงานต่อสาธารณะ และมีข้อมูล
ระบบสวัสดิการในต าบลที่ เห็นถึงความ
ครอบคลุมของการจัดสวัสดิการชุมชนและ
สวัสดิการจากหน่วยงาน องค์กรอ่ืนๆ  

เ พื่ อ ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น
สวัสดิการชุมชนเห็นภาพรวมการ
ได้ รั บสวั สดิ การของคนในต าบล
นอกเหนือจากสวัสดิการชุมชน ซึ่ง
ที่มาของข้อมูลอาจมาจากข้อมูลการ
ให้สวัสดิการที่มีอยู่ของหน่วยงานใน
พื้นที่เช่น รพ.สต.  อบต. เทศบาลฯลฯ
หรื อ เ ว ที พู ด คุ ย ร่ ว ม กั น ข อ ง ที ม
สวัสดิการ หรือข้อมูลจากการส ารวจ 
วิ จั ยที่ เคยท า   ซึ่ ง จะน า ไปสู่ กา ร
กระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวและหน่วยงาน
ในชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่ อจัด
สวัสดิการแบบบูรณาการในชุมชน 



๒๕ 

 

แนวทางส าคัญ/ 
หลักเกณฑ์การสนับสนุน(เดิม)  

แนวทางส าคัญ/ 
หลักเกณฑ์การสนับสนุน (เพิ่มเติม) 

นิยาม/ค าอธิบาย/เงื่อนไข/
เจตนารมณ์ 

และขยายการจัดสวัสดิการในชุมชน
ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ และไม่มีรายได้ ไม่ว่าจะเป็นคน
ว่างงาน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เด็กและ
เยาวชน รวมถึงกลุ่มคนอาชีพต่างๆใน
ชุมชน 

ข้อที่ ๕. มกีารจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๓  เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  
การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแลสมาชิกและคนใน
ชุมชน  และเชื่อมโยงสวัสดิการกับการ
พัฒนาอื่นๆในชุมชน  เช่น  องค์กรการเงิน
ชุมชน 

ข้อที่ ๕. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๖ เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  
การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแลสมาชิกและคน 
ในชุมชน โดยรวมถึงการจัดสวัสดิการที่เป็น 
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  และมีการเชื่อมโยง
สวัสดิการกับการพัฒนาอื่นๆ ในชุมชน  เช่น  
องค์กรการเงินชุมชน สภาองค์กรชุมชน 

กองทุนสวัสดิการชุมชนรอบสามที่มี
เงินกองทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากสมาชิกและ
การสมทบ น่าจะมีการพัฒนาการจัด
สวัสดิการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ๖ 
เรื่ อง  ทั้ งสวัสดิการใช้ เงินกองทุน
ช่วยเหลือเป็นรายคนตามระเบียบของ
กองทุน และสวัสดิการที่จัดโดยไม่ใช้
เงินกองทุน เช่น  สุขภาพ (ออกก าลัง
กาย อาหารปลอดภัย เยี่ยมเยียน
ดูแล)  การพัฒนาเด็ก ธนาคารความดี
การดูแลยามภัยพิบัติฯลฯ การเป็น
ตัวกลางประสานกับบุคคล เอกชน 
หน่วยงานมาร่วมจัดสวัสดิการให้คน
ในชุมชน  ส่งเสริมการให้ในชุมชน
ฯลฯ 

แนวทางการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลปีที่ ๔ คิดฐานการสมทบจาก
จ านวนสมาชิกกองทุนที่ยังไม่ได้รับสมทบ
ครบ ๓ คร้ัง 
ข้อที่  ๑. กองทุนที่จะขอรับงบประมาณ
สมทบคร้ังที่ ๔ ให้พิจารณาวันครบปีตรงกับ
วันที่ ได้ รับการอนุมัติ งบประมาณจาก
คณะท างานโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชนที่ได้รับการสมทบยังไม่ครบ 
๓ คร้ัง/คน/ปีและมีอายุครบ ๑ ปี 

 
 
 
ข้อที่ ๑. เป็นกองทุนที่ได้รับการพิจารณา
สมทบงบประมาณกองทุนรอบแรก รอบ
สอง และรอบสามแล้ว  มีสมาชิกเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และมี
อายุครบ ๑ ปีและหักสมาชิกที่ได้การสมทบ
ครบ ๓ คร้ังแล้ว  

 

ข้อที่ ๕. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๕  เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  
การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแลสมาชิกและคนใน

ข้อที่ ๕. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่
น้อยกว่า ๙ เรื่อง  เช่น  เกิด  เจ็บ  ตาย  
การศึกษา  อาชีพ  ที่ดูแลสมาชิกและคนใน

กองทุนสวัสดิการชุมชนปีที่สี่ขึ้นไปที่มี
เงินกองทุนเพิ่มขึ้นทั้งจากสมาชิกและ
การสมทบ น่าจะมีการพัฒนาการจัด



๒๖ 

 

แนวทางส าคัญ/ 
หลักเกณฑ์การสนับสนุน(เดิม)  

แนวทางส าคัญ/ 
หลักเกณฑ์การสนับสนุน (เพิ่มเติม) 

นิยาม/ค าอธิบาย/เงื่อนไข/
เจตนารมณ์ 

ชุมชน  และเชื่อมโยงสวัสดิการกับการ
พัฒนาอื่นๆในชุมชน  เช่น  องค์กรการเงิน
ชุมชน 

ชุมชน โดยรวมการจัดสวัสดิการที่เป็นตัว
เงินและไม่ใช่ตัวเงิน และเชื่อมโยงสวัสดิการ
กับการพัฒนาอื่นๆในชุมชน  เช่น  องค์กร
การเงินชุมชน สภาองค์กรชุมชน และ
ประเด็นงานอื่นๆในต าบล 

สวัสดิการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยกว่า ๙ 
เรื่อง ทั้งสวัสดิการใช้เงินกองทุนให้
การช่วยเหลือเป็นรายคนตามระเบียบ
ของกองทุน และสวัสดิการที่จัดโดยไม่
ใช้เงินกองทุน เช่น  สุขภาพ (ออก
ก าลังกาย อาหารปลอดภัย เยี่ยม
เยียนดูแล)  การพัฒนาเด็ก ธนาคาร
ความดี การช่วยกันยามภัยพิบัติ ฯลฯ
การเป็นตัวกลางประสานกับบุคคล 
เอกชน หน่วยงานมาร่วมจัดสวัสดิการ
ให้คนในชุมชน  ส่งเสริมการให้ใน
ชุมชน ฯลฯ 

 ข้อที่ ๗. มีการเชื่อมโยงต่อยอดการพัฒนา
ระบบสวัสดิการชุมชนสู่การเป็นสังคม
สวัสดิการ มีการจัดระบบข้อมูลให้เห็นถึง
การเข้าถึงระบบสวัสดิการต่างๆ ของคนที่
อยู่ในต าบลและการโยงกับระบบสวัสดิการ
อื่นๆ รวมถึงต้องมีแผนพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจในต าบลและเชื่อมโยงกับท้องถิ่น
เพื่อบรรจุในข้อบัญญัติท้องถ่ิน/เทศบัญญัติ 

๑. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนได้รู้คนทุกช่วงวัยในต าบล
ได้รับสวัสดิการอะไรจากแหล่ง
ไหนแล้วบ้าง เรื่องไหนยังขาดอยู่
ที่กองทุนสวัสดิการชุมชนจะจัด
เ พิ่ ม เ ติ ม  ห รื อ ป ร ะ ส า น กั บ
หน่ ว ย ง าน ต่ า ง ๆ ให้ ร่ ว ม จั ด 
รวมทั้งท าให้คนในชุมชนได้รับ
การจัดสวัสดิการของหน่วยงาน
ที่มีอยู่แล้วอย่างทั่วถึง  

๒. ทุกกองทุนมีการด าเนินงานมา
เกิน ๓ ปี ควรจะต้องมีแผนการ
พัฒนาสวัสดิการชุมชน และ
แผนพัฒนาสังคมต าบล หรือ
แผนพัฒนาด้านอื่นๆ ซึ่งถ้าหากมี
เครือข่ายขึ้นในต าบลจัดท าแผน
อยู่แล้ว คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนก็ไปร่วมท าแต่
ถ้าหากยังไม่มีคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนต้องผู้
ริเริ่มด าเนินการให้เกิดแผน 

 
 



๒๗ 

 

 
 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล  
การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วย 

๑. เงื่อนไขการเบิกจ่ายงบประมาณงบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  เพ่ือให้การบริหารโครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  จึงมีข้อตกลงร่วมกันในการอนุมัติและ
เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

 ในการเสนองบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการ  ขอให้กองเลขานุการสวั สดิการชุมชน
จังหวัดบันทึกข้อมูลสถานะกองทุนสวัสดิการเข้าฐานข้อมูล v๒ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  และ
บันทึกข้อมูลแบบเสนอรับการสนับสนุนงบให้เสร็จเรียบร้อย  เพ่ือจะสามารถแจ้งผลการ
อนุมัติได้รวดเร็วขึ้น 

 กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้อนุมัติงบประมาณสมทบแล้ว ต้องเร่งจัดท าบันทึกความร่วมมือ
และเสนอเบิกจ่ายงบประมาณ  เบิกจ่ายงบประมาณภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่
ได้รับอนุมัติโครงการ หากมีข้อติดขัดไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน สถาบันฯ อาจ
พิจารณายกเลิกโครงการ และงบประมาณท่ียังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณหรือมีงบประมาณ
คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย เพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนที่มีความจ าเป็นต่อไป หากโครงการ
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณให้เสนอพิจารณาอีกครั้ง 

๒. สถาบันฯ ขอให้คณะกรรมการได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผน  และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทุกสามเดือนนับตั้งแต่ได้รับโอนงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกแบบฟอร์มและเอกสารเสนอ
โครงการสวัสดิการชุมชนต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

 

๖. แบบฟอร์มและเอกสารเสนอโครงการสวัสดิการชุมชนต าบล 

 เอกสารเสนอโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เอกสารที่กองทุน
สวัสดิการระดับต าบลเตรียมเพ่ือประกอบการกลั่นกรอง  ระดับจังหวัด 
๑) แบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล (บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลสถานะกองทุน

สวัสดิการชุมชน v ๒.๒  ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน
จังหวัด เพ่ือสามารถออกรายงานมาใช้เป็นเอกสารประชุมได้ ) 

๒) แบบเสนอเพ่ือรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (บันทึกข้อมูลแบบเสนอเข้าฐานข้อมูล
โปรแกรมฐานข้อมูลโครงการ Promap ก่อนเสนอคณะอนุประสานงานองค์กรชุมชนภาค)  

๓) ส าเนาทะเบียนสมาชิกกองทุนสวัสดิการ  (โดยระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน) 

๔) ทะเบียนเงินออมเพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการของสมาชิก  

๕) รายงานการเงินของกองทุน 

๖) โครงสร้างการบริหารจัดการ 

๗) รายงานผลการด าเนินงานของกองทุน/รูปภาพกิจกรรม 

๘) แผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 

๙) จ านวน / บัญชีรายชื่อผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น 

๑๐) ส าเนาระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 

 เอกสารที่จังหวัดจัดเตรียมเพื่อเสนอคณะอนุประสานงานองค์กรชุมชนภาค 
๑) จดหมายน าส่ง และ บัญชีรายชื่อกองทุนที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะท างานฯจังหวัด 

จากเลขานุการคณะท างาน  (พมจ.) 

๒) แบบการวิเคราะห์กองทุน 

๓) แบบสถานะกองทุน (บันทึกเข้าฐานข้อมูล V๒.๒ ) 

๔) แบบเสนอเพ่ือรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลโครงการ
ProMAPS) 

 



๓๐ 

 

 

 

 

แบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ต าบล/เทศบาล..........................(ระบุให้ชัดว่าเป็น เขต อบต.,เทศบาลต าบล,เทศบาลเมือง,เทศบาลนคร,เขตในกทม.) 

อ าเภอ.....................................จังหวัด..................................... 
๑. ชื่อกลุม่/กองทุน ..................................................................................................................... 

ที่ตั้งเลขท่ี...............หมู่บ้าน...........................................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย........................... 
ถนน.....................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต........................... 
จังหวัด....................................รหสัไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.................................. 
โทรศัพท์มือถือ................................โทรสาร............................อีเมล์/เว็บไซต์.................................................. 
ชื่อประธานกองทุน.................................................................................................................... 
ชื่อผู้ประสานงาน................................................................ต าแหน่ง......................................... 
เลขท่ี...............หมู่บ้าน..................................................หมู่ที่........ตรอก/ซอย........................... 
ถนน.....................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต........................... 
จังหวัด....................................รหสัไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.................................. 
โทรศัพท์มือถือ...............................................โทรสาร.................................อีเมล์/เว็บไซต์............................. 

๒. ก่อตั้งเมื่อ วันท่ี.......เดือน.........พ.ศ....... (วันที่การก่อตั้งกลุ่มมีผลสมบูรณ์ คือมีสมาชิก กรรมการ กติกา โดยสมาชิกมีการ
จ่ายเงินส่วนตัวสมทบกองทุน มิใช่เงินปันผล)  
ชื่อองค์กรที่สนับสนนุการจัดต้ัง..............................................(ช่ือองค์กร/หน่วยงานท่ีสนับสนุนจดัตั้ง) 
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกลุม่/กองทุน (น าข้อมูลจากระเบยีบกองทุนมากรอก) 

๑)................................................................................................................................. 
     ๒)................................................................................................................................. 
     ๓)................................................................................................................................. 
     ๔)................................................................................................................................. 

๓. ข้อมูลสมาชิกกองทุน 
๓.๑  จ านวนสมาชิกแรกตั้ง..............คน  จ านวนสมาชิกปัจจุบัน ณ วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ................... (วัน 

เดือน ปีท่ีให้ข้อมูล)  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น............................คน จากจ านวนประชากรในต าบล.......................คน 
(กรอกจ านวนประชากรในเขตพื้นท่ีต าบล/เทศบาล/เขตที่เป็นฐานในจัดตั้งกองทุน เพื่อดูว่าสมาชิกเปน็สัดส่วน
เท่าใดของประชากร) 

๓.๒  จ านวนผู้ที่เป็นสมาชิก(เลือกเพียง ๑ ข้อ) 
 กองทุนที่เสนอรับการสมทบคร้ังแรกครบรอบ ๑ ปี ณ.วันก่อตั้งกองทุน............เดือน.......................

๒๕๕....... จ านวนสมาชิก.........................คน 
(ใส่เครื่องหมาย กรณีที่มีคุณสมบัติ เป็นกองทุนที่ยังไม่ขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ สมาชิกที่มีสิทธิน ามาค านวณรับ
การสนับสนุน คือสมาชิกที่ยังไม่ตาย ไม่ลาออก และมีอายุการเป็นสมาชิกกองทุนครบ ๑ ปี คือนับจากวันเข้าเป็นสมาชิกถึง
วันท่ีครบรอบ ๑ ปีในวันก่อตั้ง เช่น ก่อตั้ง ๑ ต.ค.๕๓ วันครบรอบ ๑ ปีคือ ๑ ต.ค. ๕๔) 



๓๑ 

 

 กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบรอบที่สอง  จากการได้รับอนุมตัิงบประมาณสมทบของ
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบแรก ณ วันท่ี.........เดือน................................พ.ศ........... (กรอก
วันท่ีคณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนสมาชิกเดมิ.................คน    

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบแรก ก่อนวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ จาก
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ ปี ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๘  จ านวนสมาชิกที่เสนอรับการสมทบรอบน้ี....................คน 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบแรก หลังวันท่ี ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ จากการ
ได้รับอนมุัติงบประมาณสมทบของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิก
ครบ ๑ ปี ณ วันท่ี.........เดือน................................พ.ศ...........  จ านวนสมาชิกที่เสนอรับการสมทบ
รอบนี้....................คน 

 (ใส่เครื่องหมาย กรณีที่มีคุณสมบัติเป็นกองทุนที่เสนอขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ แล้ว สมาชิกที่มีสิ ทธิน ามา
ค านวณรับการสนับสนุนคือ สมาชิกที่ยังไม่ตาย ไม่ลาออก และมีอายุการเป็นสมาชิกกองทุนครบ ๑ ปีในวันที่คณะอนุกรรมการ
โครงการฯ ชาติพิจารณาอนุมัติ เช่น กองทุนที่ได้รับอนุมัติในวันท่ี ๒๗ เม.ย.๕๗ สมาชิกที่มีสิทธิน ามาค านวณรับการสนับสนุน
คือ สมาชิกที่เข้ามาเป็นสมาชิกช่วง   ๒๗ เม.ย.๕๗ 

 กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบรอบที่สาม  จากการได้รับอนมุัติงบประมาณสมทบของ
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบสอง ณ วันท่ี.........เดือน................................พ.ศ........... (กรอก
วันท่ีคณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนสมาชิกเดมิ.................คน    

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบสอง ก่อนวันท่ี ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ จาก
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ ปี ณ วันที่ ๑ เดือน 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  จ านวนสมาชิกท่ีเสนอรับการสมทบรอบนี้...................คน 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบสอง หลังวันท่ี ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ จาก
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ ปี ณ วันท่ี.........เดือน
...........................พ.ศ............. จ านวนสมาชิกที่เสนอรับการสมทบรอบนี้....................คน 

 (ใส่เครื่องหมาย กรณีที่มีคุณสมบัติเป็นกองทุนที่เสนอขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ แล้ว สมาชิกที่มีสิทธิน ามา
ค านวณรับการสนับสนุนคือ สมาชิกที่ยังไม่ตาย ไม่ลาออก และมีอายุการเป็นสมาชิกกองทุนครบ ๑ ปีในวันที่คณะอนุกรรมการ
โครงการฯ ชาติพิจารณาอนุมัติ เช่น กองทุนที่เสนอผ่านในวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๗ สมาชิกที่มีสิทธิน ามาค านวณรับการสนับสนุนคือ 
สมาชิกที่เข้ามาเป็นสมาชิกก่อนวันที่  ๒๗ เม.ย.๕๗ 

 
 กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบในปีที่........ (สมาชิกกองทุนที่ยังไม่ได้รับสมทบครบ ๓ คร้ัง) จากการ

ได้รับอนมุัติงบประมาณสมทบของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบ......... ณ วันท่ี.........เดือน
................................พ.ศ........... (กรอกวันท่ีคณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนสมาชิกเดิม
.................คน    

 กองทุนทีไ่ด้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบ/ปีท่ี......... ก่อนวันท่ี ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการฯ สมาชิกครบ ๑ ปี ณ วันที่ ๑ เดือน 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวนสมาชิกท่ีเสนอรับการสมทบรอบน้ี....................คน (นับเฉพาะ
สมาชกิที่ครบ ๑ ปี ยังไม่ได้รับสมทบครบ ๓ คร้ัง) 



๓๒ 

 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบ/ปีท่ี.......... หลังวันท่ี ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการฯ สมาชิกครบ ๑ ปี ณ วันท่ี.........เดือน
..............................พ.ศ........... จ านวนสมาชิกท่ีเสนอรับการสมทบรอบนี้....................คน (นับ
เฉพาะสมาชิกที่ครบ ๑ ปี ยังไม่ได้รับสมทบครบ ๓ คร้ัง) 

๓.๓   ลักษณะของสมาชิกปัจจุบัน (รวมแล้วจะต้องเท่ากับจ านวนสมาชิกปัจจุบันในข้อ ๓.๑) 
 บุคคลทั่วไป    จ านวน................คน   
 เด็ก/เยาวชน    จ านวน................คน    
 ผู้สูงอาย ุ    จ านวน................คน 
    ผู้ด้อยโอกาส    จ านวน................คน 
    ผู้พิการ    จ านวน................คน 
    อื่นๆ................................................. จ านวน................คน 

รวม     จ านวน................คน 

๓.๔  การกระจายตัวของสมาชิก 
   สมาชิกมาจากจ านวน…………..หมู่บ้าน/ชุมชน (กรอกจ านวนตัวเลขของหมู่บ้าน/ ชุมชนที่เข้ามาเป็น

สมาชิก)  จากจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนท้ังหมดในต าบล/เทศบาล/เขตจ านวน...............หมู่บ้าน/ชุมชน  
(กรอกจ านวนตัวเลขของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดในต าบล) 

 
๔. ข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน 

๔.๑   จ านวนเงินกองทุนสวัสดิการ ณ วันเริ่มแรก...................... บาท (รวมเงินทุกอย่างของกองทุน)  จ านวน
เงินกองทุนสวัสดิการสะสมถึงปัจจุบัน รวม.................บาท  (รวมเงินทุกอย่างของกองทุนยังไม่หักรายจ่าย
ข้อมูลตรงกับข้อ๔.๓)  จ านวนเงินกองทุนสวัสดิการคงเหลือ ณ วันที่........เดือน ...........พ.ศ.......  (วันที่ตรงกับ
ข้อ ๓.๑) 

๔.๒  จ านวนเงินสมทบสวัสดิการชุมชนของสมาชิก (ข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับข้อ ๓.๒) 
 กองทุนที่ขอสมทบคร้ังแรก ครบรอบ ๑ ปี ณ วันก่อตั้งกองทุน...................................๒๕๕..... จ านวน

........................บาท (กรอกจ านวนเงินสมทบสมาชิกท่ีครบปีในรอบ ๑ ปีในข้อ ๓.๒) 

 กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบรอบที่สอง  จากการได้รับอนุมตัิงบประมาณสมทบของ
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบแรก ณ วันท่ี.........เดือน................................พ.ศ........... (กรอก
วันท่ีคณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนเงิน.................บาท    

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบแรก ก่อนวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ จาก
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ ปี ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๘  จ านวนเงินท่ีเสนอรบัการสมทบรอบนี้......................บาท 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบแรก หลังวันท่ี ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ นับ
สมาชิกครบ ๑ ปี จากการไดร้ับอนุมัติงบประมาณสมทบของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการฯ รอบแรก ณ วนัท่ี.........เดือน................................พ.ศ...........  จ านวนเงินที่เสนอ
รับการสมทบรอบน้ี......................บาท  (กรอกจ านวนเงินสมทบสมาชิกท่ีครบปีในรอบ ๑ ปีในข้อ 
๓.๒) 



๓๓ 

 

 กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบรอบที่สาม  จากการได้รับอนมุัติงบประมาณสมทบของ
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบสอง ณ วันท่ี.........เดือน................................พ.ศ........... (กรอก
วันท่ีคณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนเงิน.................บาท    

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบสอง ก่อนวันท่ี ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ จาก
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ ปี ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๘  จ านวนเงินท่ีเสนอรบัการสมทบรอบนี้......................บาท 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบสอง หลังวันท่ี ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ จาก
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ ปี ณ วันท่ี.........เดือน
................................พ.ศ...........  จ านวนเงินท่ีเสนอรับการสมทบรอบนี้......................บาท 

(กรอกจ านวนเงินสมทบสมาชิกที่ครบปีในรอบ ๑ ปีในข้อ ๓.๒)    

 กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบในปีที่ . . . ..... ..  จากการได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบของ
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบ........ ณ วันท่ี.........เดือน................................พ.ศ........... (กรอก
วันท่ีคณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนเงิน.................บาท    

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบ/ปีท่ี……… ก่อนวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
จากคณะอนุกรรมการโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการฯ สมาชิกครบ ๑ ปี ณ วันที่ ๑ เดือน 
เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  จ านวนเงินท่ีเสนอรับการสมทบรอบนี้......................บาท 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบ/ปีท่ี…….. หลังวันท่ี ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ จาก
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ ปี ณ วันที่.........เดอืน
................................พ.ศ...........  จ านวนเงินท่ีเสนอรับการสมทบรอบนี้......................บาท   

(กรอกจ านวนเงินสมทบสมาชิกที่ครบปีในรอบ ๑ ปีในข้อ ๓.๒)    

๔.๓  ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการมาจาก ( นับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งกองทุน) 
 เงินสมทบสวสัดิการจากสมาชิก    จ านวน........................บาท 
 สมทบจากผลก าไรกลุ่มองค์กรในชุมชน...............         จ านวน........................บาท 
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/อบจ.)  จ านวน........................บาท 
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) (งบสมทบจากรัฐบาลผ่าน พอช.) จ านวน........................บาท 
 หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ (ท่ีนอกเหนือจาการสมทบท่ีผ่าน พอช.) คือ.........................................  

                                                                     จ านวน........................บาท 
 อื่นๆ..................................................    จ านวน........................บาท 
 อื่นๆ..................................................    จ านวน........................บาท 

รวม       จ านวน........................บาท 
(รวมจ านวนเงินแล้วข้อมลูจะต้องตรงกับ ข้อ ๔.๑) 

๔.๔ ลักษณะการสมทบเพื่อสวสัดกิาร    รายวัน รายเดือน  รายปี  อื่นๆ    

๕. สวัสดิการที่จัดให้กับสมาชิกม.ี.............ประเภท อะไรบ้าง (กรอกข้อมูลยอดสะสมจ านวนผู้รับสวัสดิการและการจ่าย
สวัสดิการแตล่ะเรื่อง นับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งกองทุน) 

 สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกดิ/คลอดบุตร   จ านวน.........คน   จ านวน........................บาท 
สวัสดิการเกี่ยวกับการเจบ็ป่วย/รักษาพยาบาล จ านวน........คน   จ านวน.........................บาท 



๓๔ 

 

 สวัสดิการผูสู้งอาย ุ    จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
 สวัสดิการกรณีเสียชีวิต   จ านวน.........คน   จ านวน........................บาท 
สวัสดิการคนด้อยโอกาส/พิการ  จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ   จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
สวัสดิการเพื่อการศึกษา   จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
 สวัสดิการอื่นๆ ........................................         จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
 สวัสดิการอื่นๆ ........................................ จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
 สวัสดิการอื่นๆ ........................................ จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
รวม      จ านวน..........คน  จ านวน.......................บาท 

๖. สวัสดิการที่จัดให้กับสมาชิกม.ี.........ประเภท อะไรบ้าง(กรอกเฉพาะจ านวนผูร้ับสวสัดิการและจ านวนเงินจ่ายสวสัดิการใน
รอบหนึ่งปีท่ีผ่านมา) 

 สวัสดิการเกี่ยวกับเด็กแรกเกดิ/คลอดบุตร   จ านวน.........คน   จ านวน........................บาท 
สวัสดิการเกี่ยวกับการเจบ็ป่วย/รักษาพยาบาล จ านวน........คน   จ านวน.........................บาท 
 สวัสดิการผูสู้งอาย ุ    จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
 สวัสดิการกรณีเสียชีวิต   จ านวน.........คน   จ านวน........................บาท 
สวัสดิการคนด้อยโอกาส/พิการ  จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
สวัสดิการเพื่อพัฒนาอาชีพ   จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
สวัสดิการเพื่อการศึกษา   จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
 สวัสดิการอื่นๆ ...........................          จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
 สวัสดิการอื่นๆ ........................................ จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 
 สวัสดิการอื่นๆ ........................................ จ านวน..........คน   จ านวน.......................บาท 

รวม     จ านวน..........คน  จ านวน.......................บาท 

๗. กองทุนสวัสดิการได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน(ตอบได้มากกว่า๑ข้อ/ในรอบปีท่ีผ่านมามีการจ่ายสวัสดิการ  ผล
การด าเนินงาน) 

 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน(ที่ไม่ใช่สมาชิก)  จ านวน.........คน    งบประมาณ...........บาท 
 กิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม/ศาสนา ในเรื่อง...................................................................   
 กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ในเรื่อง.............................................................................   
 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ในเรื่อง............................................................ 
 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ  ๑............................................................................................. 

      ๒............................................................................................. 

๘. คณะกรรมการกองทุนมี จ านวน .......................... คน (จ านวนคณะกรรมการทั้งหมด) 
๘.๑ องค์ประกอบด้วยคณะกรรมการ(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
ผู้แทนสมาชิก    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน    พระ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน  อื่นๆ................................................. 
 
 
 
 



๓๕ 

 

๘.๒ รายชื่อคณะกรรมการกองทุน (กรอกรายช่ือให้ครบตามจ านวนกรรมการทั้งหมดในข้อ ๘ ใหญ่) 
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งในกองทุน ต าแหน่งในชุมชน หมายเลขโทรศัพท ์

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

๙. ระบบการบริหารกองทุน (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
๙.๑ มรีะเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน 

  หลักเกณฑ์เกีย่วกับสมาชิก   หลักเกณฑ์เกีย่วกับคณะกรรมการกองทุน  

  หลักเกณฑ์เกีย่วกับการจดัสวสัดิการ   อื่นๆ.................................................. 
๙.๒ มรีะบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก  

 จัดเก็บในสมุดบันทึก    จัดเก็บเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร ์(ไม่ใช่ฐานข้อมูล)   

 จัดเก็บในฐานข้อมูลกองทุนสวสัดิการ     อื่นๆ............................. 
๙.๓ มรีะบบการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุน 

 คณะกรรมการกองทุน    

  ๑ เดือน/ครั้ง  มากกว่า ๑ เดือน/ครั้ง  น้อยกว่า ๑ เดือน/ครั้ง   อื่นๆ......................... 
 สมาชิกกองทุน   

  ๓  เดือน/ครั้ง   ๖  เดือน/ครั้ง     ๑ ปี/ครั้ง   อื่นๆ......................................... 
 การท ารายงานการประชุม    

 จัดท ารายงานทุกครั้ง   จัดท ารายงานบางครั้ง 
 การบันทึกรายงานการประชุม 

      บันทึกในสมุดบันทึก     บันทึกในคอมพิวเตอร์    อื่นๆ............................................... 

๙.๔ มรีะบบการบันทึกบัญชีการเงิน 

 สามารถออกรายงานการเงินท่ีเป็นปัจจุบัน    บัญชีการเงินไม่เป็นปัจจุบัน   

  สรุปยอดบัญชีการเงินเป็นรายปี  สรุปยอดบญัชีการเงินเป็นรายเดือน   อื่นๆ............................ 

๙.๕ มรีะบบการตดิตามประเมินผลโดย   คณะกรรมการกองทุน   จากหน่วยงานภายนอก 

   มีแผนการตดิตามประเมินผลทุก  ๓  เดือน    มีแผนการตดิตามประเมินผลทุก  ๖  เดือน 

   มีแผนการตดิตามประเมินผลทุก  ๑  ปี    อื่นๆ.......................................................... 
๙.๖ มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสมาชิกและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

   มีการรายงานผลต่อสมาชิก/คณะกรรมการกองทุน   รายงานผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๓๖ 

 

   รายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     มีการติดประกาศรายงานผลการด าเนินงาน 

   อื่นๆ...................................................... 
๑๐. รายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน (นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนถึงวันท ารายงาน  กองทุนที่เสนอครั้งที่ ๔  
ให้ส่งส าเนารายงานการเงินมาพร้อมกัน หรือถ้ากองทุนรอบอื่นๆส่งรายงานการเงินมาพร้อมกันแล้วก็ไม่ต้องกรอกข้อมูล  
ในส่วนน้ีซ้ า) 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่...........เดือน...........................พ.ศ............ 
(กรอกข้อมูลรายรับด้านขวา พร้อมยอดรวม ให้เสร็จเรียบร้อย  กรอกข้อมูลรายจ่าย ด้านขวา พร้อมยอดรวม ให้เสร็จ
เรียบร้อย หลังจากนั้นผลรวมทั้งสิ้นด้านขวาและด้านซ้ายต้องเท่ากัน) 

รายการรับ 
จ านวนเงิน 

รายการจ่าย 
จ านวนเงิน 

บาท สต. บาท สต. 

๑.รายรับ   ๑.รายจ่าย   

เงินสมทบจากสมาชิก   เงินฝากธนาคาร   

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
(งบสมทบจากรัฐบาลผ่าน พอช.) 

  เงินสดในมือ   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อบต./เทศบาล/อบจ) 

  จ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก  
 

หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ (ที่นอกเหนือ 
จากการสมทบที่ผ่าน พอช.) 

  อ่ืนๆ                                 .  
 

อ่ืนๆ                                 .   อ่ืนๆ                                 .   

           ๑.รวมรายรับ               ๑.รวมรายจ่าย   

๒.รายได ้   ๒.ค่าใช้จ่าย   

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าสมัคร   ค่าตอบแทนคนท างาน   

เงินบริจาค   ค่าพาหนะ    

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   ค่าเอกสาร/เครื่องเขียน   

เงินรายได้อ่ืนๆ   รายจ่ายอื่นๆ   

           ๒.รวมรายได้               ๒.รวมค่าใช้จ่าย   

รวมยอดบัญชีรายรับ   รวมยอดบัญชีรายจ่าย   

แนบเอกสารรายงานสถานะการเงินกองทุน 
 
 



๓๗ 

 

๑๑. การเชื่อมโยงงานสวัสดิการกับงานพัฒนาอื่นๆ มีอะไรบ้าง  อย่างไรบ้าง  (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
องค์กรการเงิน/กลุ่มออมทรัพย์/กองทุนหมู่บ้าน.......……………………………………………. 
 งานด้านวิสาหกิจชุมชน.……………..…………………………………………………………… 
 งานด้านสภาองค์กรชุมชน………………..……………………………………………………… 
งานด้านแผนชุมชน.............................................................................................................. 
 งานด้านที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย........................................................................................ 
 งานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม......................................................... 
 งานด้านเกษตรกรรมยั่งยืน................................................................................................... 
 งานด้านศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น…………………………………..….…………………………... 
 งานด้านสุขภาพ/สาธารณสุข……………………………………..……………………………… 
 งานด้านการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ…………………………………………………. 
 งานด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม/ประเพณี/ศาสนา……………………………………..……………... 
 งานด้านเยาวชน/ผูสู้งอายุ/ผู้ดอ้ยโอกาส...…………………………..…………………………... 
 อื่นๆ.......................................................... 

๑๒. การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ ในรอบปี) 
๑๒.๑ การสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต./เทศบาล)  กับการจัดสวัสดิการชุมชน 

 สมทบงบประมาณกองทุนสวสัดิการชุมชน 
 สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลอืการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 ให้ค าปรึกษา/ประสานงาน 
 ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร 
 ให้การสนับสนุนสถานท่ีด าเนนิงาน 
  อื่นๆ........................................................................................ 

๑๒.๒ การสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ 
 ผู้ว่าราชการจังหวดั 
 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
 ศูนย์พัฒนาสังคม(ศพส.) 
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  (ส.ช.) 
 ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) 
 อื่นๆ......................................................................................... 

๑๒.๓   ภาคเอกชน 
๑.......................................................................................... 
๒.......................................................................................... 

๑๓.  มีแผนการพัฒนาสวัสดิการชุมชนหรือไม่ 
มี ได้แก่  ๑....................................................................................................ช่วงเวลา................................... 
  ๒....................................................................................................ช่วงเวลา................................... 
ไม่มี เพราะ......................................................................................................................................................... 



๓๘ 

 

๑๔.  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรค
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
 แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

๑๕.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจัดสวัสดิการชุมชน( ถ้ามี ) 

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...................................................................... 
(………………………………………………….) ต าแหน่ง...........................................................ผูร้วบรวมข้อมูล 
วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ................ 

ลงช่ือ...................................................................... 
(………………………………………………….) ประธาน/รองประธานกองทนุระดับต าบล/เทศบาล/เขต 
ต าแหน่ง.................................................................. 
วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ................ 

ลงช่ือ...................................................................... 
(………………………………………………….)ผู้รับรองข้อมูลระดับจังหวัด 
ต าแหน่ง..................................................................................(คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ จังหวัด) 

วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

แบบเสนอเพื่อรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ........................(ไม่ต้องกรอก) 
 

๑. ชื่อกองทุน.........................................................................................................  
ทีต่ั้งกองทุนที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี.................หมู่ที่.......................ต าบล......................................  

อ าเภอ...................................จังหวัด .....................................รหัสไปรษณีย์............................ .............. 
โทรศัพท์ (บ้าน/ส านักงาน)...................................... โทรศัพท์(มือถือ).............................................. ....... 
(กรอกให้ตรงกับข้อ ๑ แบบแสดงสถานะ) 
 

๒. ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนคณะท างาน........................................................................................(กรอก
ข้อมูลให้ตรงกับชื่อกองทุนในข้อ ๑) 
 

๓. ประธานกองทุนฯชื่อ ..................................................................................................................  
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน........................................................... โทรศัพท์(บ้าน).............................        
โทรศัพท์(มือถือ)........................................         
ผู้ประสานงานชื่อ/นามสกุล  .................................................................. .........................................          
เลขประจ าตัวประชาชน.............................................. โทรศพัท์ (บ้าน)............................................. ..                
โทรศัพท์(มือถือ)...............................................อีเมล์(ถ้ามี)................................................................ 
(กรอกให้ตรงกับข้อ ๑ แบบแสดงสถานะ) 
 

๔. กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ด าเนินการจัดสวัสดิการชุมชนและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจนมี
คุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทั้ง ๕ ประการ คือ  

๑.)    เป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งและด าเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ ากว่า ๑ปี  
 ก่อตั้งเมื่อ .......................................... (กรอกข้อมูลให้ตรงกับข้อ ๒ แบบแสดงสถานะ) 
 รับรองโดย  พอช.    ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชน    

(กรณีกองทุนที่ตั้งก่อน ๑ ต.ค. ๕๓ สามารถใส่เครื่องหมาย  ได้ ๑ - ๒ ช่องคือ : กรณีท่ีรับการสนับสนุนจาก
พอช. หรือเป็นต าบลสภาองค์กรชุมชน และข้ึนทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กรสวัสดิการชุมชน) 

  คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด (กองทุนที่จัดตั้ ง ตั้งแต่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป) 

(กรณีกองทุนที่ตั้งเมื่อ ๑ ต.ค.๕๓ เป็นต้นไปสามารถใส่เครื่องหมายได้ ๑-๓ ช่องคือ : กรณีที่รับการ
สนับสนุนจากพอช. หรือเป็นต าบลสภาองค์กรชุมชน และขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์/องค์กร
สวัสดิการชุมชน) 
ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนทั้งหมด................. คน ณ  วันที่..........เดือน..................พ.ศ............ 

(กรอกข้อมูลตรงกันกับข้อ ๓.๑ แบบแสดงสถานะ)   
 ลักษณะการสมทบเพ่ือสวัสดิการ   รายวัน    รายเดือน 

  รายปี     อ่ืนๆ............................................. 

 
 



๔๐ 

 

(กรอกข้อมูลตามลักษณะการเก็บเงินสมทบกองทุน ต้องตรงกับข้อ ๔.๔ ในแบบแสดงสถานะ) 
  

๒.)   มีสมาชิกที่เป็นสมาชิกครบ ๑ ปี (กรอกข้อมูลตรงกันกับข้อ ๓.๒ แบบแสดงสถานะ)   
   กองทุนที่ เสนอรับการสมทบครั้ งแรก   ณ วันก่อตั้ งกองทุนวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.............................๒๕๕..... จ านวนสมาชิก.........................คน 
   กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบรอบที่สอง  จากการได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบของ

คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบสอง ณ วันที่.........เดือน................................พ.ศ
........... (กรอกวันที่คณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนสมาชิกเดิม
.................คน    

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบแรก ก่อนวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ จากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ 
ปี ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  จ านวนสมาชิกที่เสนอรับการสมทบรอบนี้
....................คน 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบแรก หลังวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ จากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ 
ปี  ณ วันที่.........เดือน................................พ.ศ...........  จ านวนสมาชิกที่เสนอรับการ
สมทบรอบนี้....................คน 

 (ใส่เครื่องหมาย กรณีที่มีคุณสมบัติเป็นกองทุนที่เสนอขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ แล้ว สมาชิกที่มี
สิทธิน ามาค านวณรับการสนับสนุนคือ สมาชิกที่ยังไม่ตาย ไม่ลาออก และมีอายุการเป็นสมาชิกกองทุนครบ ๑ 
ปีในวันที่คณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาอนุมัติ เช่น กองทุนที่ได้รับอนุมัติในวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๗ 
สมาชิกท่ีมีสิทธิน ามาค านวณรับการสนับสนุนคือ สมาชิกท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกช่วง   ๒๗ เม.ย.๕๗ 

 กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบรอบที่สาม  จากการได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบของ
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบสอง ณ วันที่.........เดือน................................พ.ศ
........... (กรอกวันที่คณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนสมาชิกเดิม
.................คน    

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบสอง ก่อนวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ จากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ 
ปี ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  จ านวนสมาชิกที่เสนอรับการสมทบรอบนี้
....................คน 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบสอง หลังวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ จากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ 
ปี ณ วันที่.........เดือน................................พ.ศ........... จ านวนสมาชิกที่เสนอรับการ
สมทบรอบนี้....................คน 



๔๑ 

 

 (ใส่เครื่องหมาย กรณีที่มีคุณสมบัติเป็นกองทุนที่เสนอขอรับการสนับสนุนตามโครงการฯ แล้ว สมาชิกที่มี
สิทธิน ามาค านวณรับการสนับสนุนคือ สมาชิกที่ยังไม่ตาย ไม่ลาออก และมีอายุการเป็นสมาชิกกองทุนครบ ๑ 
ปีในวันที่คณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาอนุมัติ เช่น กองทุนที่เสนอผ่านในวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๗ 
สมาชิกท่ีมีสิทธิน ามาค านวณรับการสนับสนุนคือ สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกก่อนวันที่  ๒๗ เม.ย.๕๗ 

 
 กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบในปีท่ี......... (สมาชิกกองทุนที่ยังไม่ได้รับสมทบครบ ๓ 

ครั้ง) จากการได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบ
สาม ณ วันที่.........เดือน................................พ.ศ............ (กรอกวันที่คณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติ
พิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนสมาชิกเดิม.................คน    

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบ........... ก่อนวันที่ ๑ เดือน เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๗ จากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ 
๑ ปี ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๕๘  จ านวนสมาชิกที่เสนอรับการ
สมทบรอบนี้จ านวน....................คน (นับเฉพาะสมาชิกท่ียังไม่ได้รับสมทบครบ ๓ 
ครั้ง) 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบ........... หลังวันที่ ๑ เดือน เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๗ นับสมาชิกครบ ๑ ปี จากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการฯ รอบปีที่ผ่านมา ณ วันที่.........เดือน................................พ.ศ........... 
๒๕๕๘  จ านวนสมาชิกที่เสนอรับการสมทบรอบนี้....................คน (นับเฉพาะ
สมาชิกท่ียังไม่ได้รับสมทบครบ ๓ ครั้ง) 

(กรอกข้อมูลให้ตรงกับข้อ ๓.๑ แบบแสดงสถานะ) 
 

ครอบคลุมกลุ่มคน รวมถึงเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  สมาชิกกระจายพ้ืนที่ใน
ต าบล มีหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดใน
ต าบล/ท้องถิ่นหรือมีหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน
ทั้งหมดในเขตเทศบาล/เทศบาลนคร คือ 

 สมาชิกมาจาก............หมู่บ้าน/ชุมชนจากจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนในต าบล/เทศบาล/เขต...............
หมู่บ้าน/ ชุมชน(กรอกข้อมูลให้ตรงกับข้อ ๓.๔ แบบแสดงสถานะ) 

๓.)   มีเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิก  
   จ านวนเงินของสมาชิกที่เป็นสมาชิก  กองทุนที่เสนอรับการสมทบครั้งแรก  ณ วันก่อตั้ง

กองทุนวันที่  เดือน   พ.ศ.๒๕๕      จ านวนเงิน  
  บาท 

   กองทุนที่ เสนอรับการสมทบครั้ งแรก   ณ วันก่อตั้ งกองทุนวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.............................๒๕๕..... จ านวนเงิน.........................บาท 



๔๒ 

 

   กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบรอบที่สอง  จากการได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบของ
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบแรก ณ วันที่.........เดือน................................พ.ศ
........... (กรอกวันที่คณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนเงิน.........................
บาท 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบแรก ก่อนวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ จากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบ ๑ 
ปี ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  จ านวนเงิน.....................บาท จ านวนเงิน
ที่เสนอรับการสมทบรอบนี้......................บาท 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบแรก หลังวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ จากการได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบของคณะอนุกรรมการโครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบรอบ ๑ ปี  ณ วันที่ . . . . . . . . . เดือน
................................พ.ศ...........  จ านวนเงิน.....................บาท จ านวนเงินท่ีเสนอรบั
การสมทบรอบนี้......................บาท 

 (ใส่เครื่องหมาย กรณีที่มีคุณสมบัติเป็นกองทุนที่เสนอขอรับการสนับสนุนตาม
โครงการฯ แล้ว สมาชิกที่มีสิทธิน ามาค านวณรับการสนับสนุนคือ สมาชิกที่ยังไม่ตาย 
ไม่ลาออก และมีอายุการเป็นสมาชิกกองทุนครบ ๑ ปีในวันที่คณะอนุกรรมการ
โครงการฯ ชาติพิจารณาอนุมัติ เช่น กองทุนที่ได้รับอนุมัติในวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๗ 
สมาชิกที่มีสิทธิน ามาค านวณรับการสนับสนุนคือ สมาชิกที่เข้ามาเป็นสมาชิกช่วง   
๒๗ เม.ย.๕๗ 

 กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบรอบที่สาม  จากการได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบของ
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบสอง ณ วันที่.........เดือน................................พ.ศ
........... (กรอกวันที่คณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติพิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนเงิน.........................
บาท 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบสอง ก่อนวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ จากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบรอบ 
๑ ปี  ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  จ านวนเงิน.....................บาท จ านวน
เงินที่เสนอรับการสมทบรอบนี้......................บาท 

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบรอบสอง หลังวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ สมาชิกครบรอบ ๑ ปี  จากการได้รับอนุมัติ งบประมาณสมทบของ
คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบรอบ ๑ ปี ณ วัน
ที่.........เดือน................................พ.ศ........... จ านวนเงิน.....................บาท จ านวน
เงินที่เสนอรับการสมทบรอบนี้......................บาท 



๔๓ 

 

  (ใส่เครื่องหมาย กรณีที่มีคุณสมบัติเป็นกองทุนที่เสนอขอรับการสนับสนุนตาม
โครงการฯ แล้ว สมาชิกที่มีสิทธิน ามาค านวณรับการสนับสนุนคือ สมาชิกที่ยังไม่ตาย 
ไม่ลาออก และมีอายุการเป็นสมาชิกกองทุนครบ ๑ ปีในวันที่คณะอนุกรรมการ
โครงการฯ ชาติพิจารณาอนุมัติ เช่น กองทุนที่เสนอผ่านในวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๗ 
สมาชิกท่ีมีสิทธิน ามาค านวณรับการสนับสนุนคือ สมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนวันที่  ๒๗ 
เม.ย.๕๗ 

 
 กองทุนเดิมเสนอรับการสมทบในปีท่ี....... (สมาชิกกองทุนที่ยังไม่ได้รับสมทบครบ ๓ 

ครั้ง) จากการได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ รอบที่
.......... ณ วันที่.........เดือน................................พ.ศ........... (กรอกวันที่คณะอนุกรรมการโครงการฯ ชาติ
พิจารณาจากหนังสือแจ้งมติ)  จ านวนเงิน.........................บาท    

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบในปีที่....... ก่อนวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ จากคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบรอบ 
๑ ปี ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘  จ านวนเงิน.....................บาท จ านวน
เงินที่เสนอรับการสมทบรอบนี้......................บาท  

 กองทุนที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบในปีที่....... หลังวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๗ จากการได้รับอนุมัติงบประมาณสมทบของคณะอนุกรรมการโครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการฯ สมาชิกครบรอบ ๑ ปี  ณ วันที่.........เดือน
................................พ.ศ...........  จ านวนเงิน.....................บาท จ านวนเงินที่เสนอรับ
การสมทบรอบนี้......................บาท  

 (กรอกจ านวนเงินที่สมาชิกในข้อ ๔.๒ สมทบในรอบ ๑ ปี และจ านวนตัวเลขเท่ากับ ข้อ ๕ และข้อ ๗.๑) 
รวมเงินสมทบจากสมาชิกท้ังหมด ........……..บาท  (กรอกจ านวนเงินสมทบของสมาชิกทั้งหมด)      
และได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมในรอบปีที่ผ่านมา..........................บาท (กรอกจ านวนเงินที่ได้รับการสมทบในรอบปี) และ/
หรือได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจากอปท.โดยการ .........................................................
(กรอกข้อมูลที่อปท.ให้การสนับสนุนนอกจากงบประมาณข้อมูลต้องสอดคล้องกับข้อ ๑๒.๑ใน
แบบแสดงสถานะ) 

๔.)  มีระบบการบริหารกองทุนที่ดีมีความชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก 
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนาองค์กร การติดตามประเมินผล
และการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ 
- มีคณะกรรมการ..........คน (จ านวนกรรมการทั้งหมดรวมกรรมการจากชุมชน+กรรมการที่

ปรึกษา จะต้องเท่ากับจ านวนกรรมการทั้งหมด ข้อมูลตรงกับข้อ ๘ ในแบบแสดงสถานะ)เป็น
กรรมการจากชุมชน.........คน กรรมการ/ที่ปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.........



๔๔ 

 

คน (กรรมการที่ไม่ได้อาศัยในชุมชน เช่น หนว่ยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุน หนุนเสริม เป็น
ต้น) 

-  มีทะเบียนข้อมูลสมาชิก       มีระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนที่ชัดเจน 
-  มีระบบบัญชีที่เป็นปัจจุบัน    มีแผนพัฒนาองค์กร 
-  มีระบบติดตามประเมินผลโดยการ............................................... 
- มีรายงานผลการด าเนินงานให้สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยการ

.........................................................................................................  
๕.)  มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง เช่น เกิด เจ็บ ตาย การศึกษา อาชีพ ที่ดูแล

สมาชิกและคนในชุมชน และเชื่อมโยงสวัสดิการกับงานพัฒนาอื่นๆ ในชุมชน เช่น องค์กรการเงิน
ชุมชน ฯลฯ 
- ประเภทสวัสดิการที่จัดไปแล้ว ในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่  
(ข้อมูลจะต้องตรงกับข้อ ๖ ในแบบแสดงสถานะ) 
๑.) สวัสดิการ.......................................... จ านวน..........  ราย เป็นเงิน......................บาท 
๒.) สวัสดิการ.......................................... จ านวน............ราย เป็นเงิน.................  ..บาท 
๓.) สวัสดิการ............................................ จ านวน..........  ราย  เป็นเงิน................... บาท 
๔.) สวัสดิการ.............................................. จ านวน............ราย  เป็นเงิน....................บาท 
   รวม    จ านวน............ราย  เป็นเงิน.....................บาท 
๕.) มีการจัดสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน  ได้แก่....................................................................... 
   มีการเชื่อมโยงสวัสดิการกับการท างานพัฒนาด้านอ่ืนๆ ได้แก่................................... 

................................................................................................... ....................................................... 
โดยการ....................................................................................................................... ...................... 
.........................................................................................................................................................  
โดยการ....................................................................................................................... ...................... 
................................................................................................................................... ...................... 
โดยการ.................................................................. ........................................................................... 
 

๕.  งบประมาณที่เสนอสมทบกองทุนสวัสดิการ  รวม .....................  บาท(ข้อมูลจะต้องตรงกับข้อ ๔.๒ ใน
แบบแสดงสถานะ หรือข้อ ๔.๓ และข้อ๗.๑ ในแบบเสนอ) 
 

๖.  จุดเด่น/ผลการด าเนินงานสวัสดิการที่กลุ่มภาคภูมิใจ ได้แก่..................................................... 
............................................................................................................................. ............................. 

๗.    กองทุนสวัสดิการชุมชนมีแนวทางบริหารจัดการ  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนจากโครงการ
ของรัฐให้เกิดความยั่งยืนดังต่อไปนี้ 

๑) กองทุนจัดสรรงบประมาณที่ได้รับการสมทบเพ่ือกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
- กิจกรรมสมทบเพ่ือจัดสวัสดิการชุมชนตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน งบประมาณ………....... 

...............................บาท      (กรอกเฉพาะจ านวนตัวเลขให้ตรงกับ ข้อ๕)........................................................... 



๔๕ 

 

๒) กองทุนจะมีระบบการก ากับติดตามให้ใช้เงินสมทบตามที่เสนอให้เป็นจริง ดังนี้ 
............................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ................................................ 

๓)  แผนพัฒนากองทุนฯที่จะด าเนินการ ในระยะ ๑ปี ต่อไปมีดังต่อไปนี้ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ............................ 
๘.)  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน จึงได้แนบ
เอกสารตามที่ก าหนดและขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นจริงทุกประการและขอรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
สนับสนุนขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในการเสนอรับการสนับสนุนครั้งนี้ ในกรณีที่
ข้อมูลขององค์กรที่เสนอมีความคลาดเคลื่อนและกระทบต่อการค านวนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทาง
คณะกรรมการยินดีให้มีการปรับปรุงจ านวนเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ และหากได้รับเงินสมทบ
เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนดยินดีจะคืนเงินส่วนเกินให้กับสถาบันโดยเร็ว 
 

ลงชื่อ.........................................................ต าแหน่งประธาน/รองประธานกองทุนฯ 
(   .....................................................................  )  
(กรณีประธานหรือรองประธานกองทุนมีต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบล และลงนามรับรอง
กองทุนแล้วให้คนใดคนหนึ่งเป็นคนลงนาม) 
ลงชื่อ.........................................................ต าแหน่งกรรมการกองทุนฯ 
(                                            ) 
ลงชื่อ.........................................................ต าแหน่งกรรมการกองทุนฯ 
(                                            ) 
ลงชื่อ.........................................................ต าแหน่งกรรมการกองทุนฯ 
(                                             ) 
ลงชื่อ.........................................................ต าแหน่งกรรมการกองทุนฯ 
(                                             ) 
ผู้เสนอโครงการ  วันที่..........เดือน......................พ.ศ........... 

        ลงชื่อ.........................................................      ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             (                                             ) 

ต าแหน่ง .......................................................... 
                               รับรอง 
ผู้บริหาร อปท. หมายถึง   นายก อบต. ,รองนายก อบต. , นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการ
เขต, รองผู้อ านวยการเขต, กรณีปลัด อปท. ลงนามท าได้ ๒ กรณี คือ มีการมอบหมายหรือปฏิบัติราชการแทน)  
ลงลายมือชื่อผู้ใดผู้หนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการ
ชุมชนจังหวัด  
เอกสารที่ควรแนบ ดังนี้ 



๔๖ 

 

๑. แบบแสดงสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชน 

๒. รายชื่อสมาชิกกองทุนระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก  วันที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ
และจ านวนเงินสมทบสวัสดิการชุมชน (กรณีที่มีไฟล์ข้อมูลสมาชิกให้แนบเป็นไฟล์แทน)จ านวน/
รายชื่อผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นที่อยู่ในการดูแลของกองทุนสวัสดิการชุมชน 

๓. เอกสารแสดงหลักฐานการเงินของกองทุนและรายละเอียดเงินสมทบสวัสดิการของสมาชิก/
โครงสร้างการบริหารจัดการ 

๔. เอกสารอ่ืนที่ยืนยันข้อมูลในแบบแสดงสถานะของกองทุน เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา / 
แผนการพัฒนากองทุน / การพัฒนาระบบสวัสดิการสมาชิก / การพัฒนาสมาชิกและผู้น ากองทุน/
ระเบียบกองทุน 

๕. ผลการบริหารจัดการเงินทุนสมทบสวัสดิการจากโครงการฯ 
๖. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารที่จะให้โอนเงินสมทบโครงการฯ(พร้อมรับรองส าเนา) 

หมายเหตุ 

ผู้บริหาร อปท. หมายถึง ผู้อ านวยการเขต, รองผู้อ านวยการเขต, นายก อปท. , รองนายก อปท. , ปลัด อปท. 
ลงลายมือชื่อผู้ใดผู้หนึ่ 

แบบวิเคราะห์กองทุนสวัสดิการชุมชน.............................. (ตรงกับข้อ๑ ในแบบเสนอโครงการ) 

ต าบล............................ อ าเภอ..................................จังหวัด........................................ 
(กรณีเป็นเทศบาลต าบล/ เทศบาลเมือง/ เทศบาลนคร ให้เปลีย่นจากต าบลเป็นเทศบาลต าบล/ เทศบาลเมือง/ เทศบาลนคร ) 

 

๑. ชื่อประธานกองทุน.........................................................(ตรงกับข้อ ๓ ในแบบเสนอโครงการ) 
๒. ชื่อผู้ประสานงานกองทุน.................................................(ตรงกับข้อ ๓ ในแบบเสนอโครงการ) 
๓. งบประมาณที่เสนอสมทบกองทุน  รวมจ านวน....................................บาท (ตรงกับข้อ ๕  ในแบบเสนอ) 

จ านวนสมาชิก.........................คน (ตรงกับข้อ  ๔.๒  ในแบบเสนอ) 

๔. การด าเนินการตามหลักเกณฑก์ารพิจารณาโครงการ 
จัดตั้งและด าเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ ากว่า ๑ ปี (วันที่.........เดือน...........................พ.ศ................) (วันที่
ก่อตั้ง ตรงกับข้อ ๔.๑  ในแบบเสนอโครงการ) 

 และได้รับการรับรองจาก....................................................................... (ตรงกับข้อ ๔.๑  ในแบบเสนอ) 

จ านวนสมาชิกและผู้รับประโยชน์จ านวน..................คน (จ านวนสมาชิกทั้งหมด ตรงกับข้อ ๔.๑ ในแบบ
เสนอ) โดยมีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มคน 
 ครอบคลุมจ านวน..............หมู่บ้าน  จากจ านวนหมู่บา้นทัง้หมด.................หมู่ (คิดเป็นร้อยละ................) 
(ข้อมูลตรงกันกับข้อ ๔.๒  สุดท้าย ในแบบเสนอโครงการ) 



๔๗ 

 

จ านวนเงินสมทบเพื่อสวัสดิการชุมชนของสมาชิกที่มีอายุครบ ๑ ปี รวมกันในรอบปีที่ผ่านมา ณ วันที่
..................................................รวม ...........................บาท (ข้อมูลตรงกันกับข้อ  ๔.๓  ในแบบเสนอ
โครงการ) 
ยอดค านวนจากฐานสมาชิกสมทบ ............บาทต่อคน (ข้อมูลตรงกันกับข้อ๔.๑  สุดท้ายแบบเสนอ
โครงการ) 

ได้รับการสนับสนนุการด าเนนิงานเก่ียวกับสวสัดิการชุมชนจาก อปท. รวม.................................บาท 
และ/หรือได้รับการสนับสนุนจาก อปท.โดยการ................................................................................ 
 (ข้อมูลตรงกันกับข้อ  ๔.๓  ในแบบเสนอโครงการ) 

มีระบบการบริหารกองทุนที่ดี มคีวามชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก ทะเบียน/ข้อมูลสมาชิก  
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนาองค์กร การติดตามประเมินผล    
และการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ 

มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานจ านวน........เรื่อง (ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง)  ได้แก่ (ข้อมูลตรงกันกับข้อ๕  ใน
แบบเสนอโครงการ) 
๑) สวัสดิการ..............................................จ านวน...............ราย  เป็นเงิน.............................บาท 
๒) สวัสดิการ..............................................จ านวน...............ราย  เป็นเงิน.............................บาท 
๓) สวัสดิการ..............................................จ านวน...............ราย  เป็นเงิน.............................บาท 

จุดเด่น/ผลการด าเนินงานสวัสดิการที่ภาคภูมิใจได้แก่ (ข้อมูลตรงกันกับข้อ๖  ในแบบเสนอโครงการ) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ผลการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด 
(จากการประชุมครั้งที่...................วันที่.............................)(กรอกข้อมูลครั้งที่ วันที่คณะกรรมการฯ จังหวัด
ประชุม)………………………………………………………………………………………………………………… 

……………(กรอกข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ จังหวัด ในผ่านการพิจารณาเพื่อเสนอขอรับการสนับสนนุพร้อมใส่
จ านวนเงินที่จงัหวัดอนุมัติ)……………………………………………………………………………………… 

๕. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  
(จากการประชุมครั้งที่...................วันที่......................................)  (ไม่ต้องกรอกข้อมูลเป็นข้อคิดเห็นของอนุฯชาติ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้จัดท า 

ต าแหน่ง............................................................. 

(กองเลขาฯ จังหวัดเป็นผูจ้ัดท าและลงนาม) 



๔๘ 

 

๗. แบบฟอร์มขอเบิกจ่ายงบประมาณ 

หลังจากคณะท างานโครงการฯระดับ ชาติอนุมัติการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน 
สถาบันฯจะแจ้งผลการอนุมัติภายใน ๕ วันท าการ หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เสนออนุมัติซ้ า
อีกครั้ง ส่งส านักงานปฏิบัติการภาคและคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จังหวัด เพ่ือแจ้งไปยังกองทุนสวัสดิการ
ต าบล ในการด าเนินการจัดท าเอกสารเพ่ือขอเบิกจ่ายงบประมาณภายใน ๖๐ วัน(รวมระยะเวลาที่ส่งถึง
ส านักงานปฏิบัติการภาค) ส่งกองเลขาจังหวัดตรวจทานความถูกต้องของเอกสารและส่งส านักงานปฏิบัติการ
ภาคจัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนัสนุนฯ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 

๑.   จดหมายขอเบิกงบประมาณ 
๒.    แบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ  
๓.    บันทึกความร่วมมือ ๓ ชุด (ฉบับจริง) 
๔.    แผนงานโครงการ และแผนใช้เงิน 
๕.    ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร  หน้าชื่อบัญชีและหน้าที่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีในปีปัจจุบัน 
(พร้อมรับรองส าเนา) 
 

เอกสารจากต าบล แนบเพิ่มเติม 

แบบเสนอเพ่ือรับการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล  (จัดท าตั้งแต่เสนอโครงการเมื่อเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ แล้วเอกสารจะถูกส่งกลับส านักงานภาคเพ่ือรอเอกสารขอเบิกจ่ายจากต าบล) 
 
 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

จดหมายขอเบิกงบประมาณ : กรณีต าบลเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

เขียนที่................................................... 

 วันที่.............................................................................. 
 

เรื่อง ขอเบิกจ่ายโอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
เรียน ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.    ส าเนาแบบแสดงผลการอนุมัติโครงการ 

๒.    ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร (พร้อมรับรองส าเนา) 
๓.    บันทึกความร่วมมือฉบับจริง ๓ ฉบับ 
๔.    แผนงานและงบประมาณ 

 

ตามท่ี คณะอนุกรรมการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน มีมติอนุมัติงบประมาณสมทบ(ชื่อ
กองทุน).........กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลXXXXXX......ภายใต้   โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
ในวงเงิน...๑,๑๐๐,๐๐๐.-... บาท(  .......หน่ึงลา้นหนึ่งแสนบาทถ้วน......  )   นั้น 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน  คณะกรรมการ...  .
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลXXXXXX.........  จึงขอเบิกจ่ายจ านวนเงิน.. ...๑,๑๐๐,๐๐๐.-.........บาท (........
หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน......  ..) โดยการรับเงินนั้น ขอให้ทางสถาบันฯ  โอนเงินเข้าบัญชีประเภท…ออม
ทรัพย์...ธนาคาร.กรุงไทย จ ากัด.............  สาขา...คลองจั่น..............ชื่อบัญชี.....กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 
XXXXXX..............  เลขที่บัญชี.......๐๐๐-๐-๐๐๐๐๐-๐.............เมื่อทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้โอนเงิน
จ านวนดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้เสมือนว่า  คณะกรรมการ.... ...  .กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลXXXXXX.....
ได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว 
  

 จงึเรียนมาเพื่อพิจารณา 
ขอแสดงความนับถือ 

 

(....นาย สันติ   สวัสดิการดี....) 
ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการ... ... .กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลXXXXXX.. 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 
แบบฟอร์มบันทึกความร่วมมือ : กรณีต าบลเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
บันทึกความร่วมมือ 

ระหว่าง 

คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล       XXXXXX       .   
กับ 

คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด   XXXXXX  . 
และ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
เลขที่ .............../............... 

 
 

 บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือที่จะ เกิดขึ้นระหว่าง
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล XXXXXX  โดย (ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และต าแหน่ง)   
กับ คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด   XXXXXX    โดย (ชื่อผู้รับผิดชอบ
โครงการ และต าแหน่ง)  และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดย  (ชื่อผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมาย)       เกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล       XXXXXX      คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อน
สวัสดิการชุมชนจังหวัด    XXXXXX        และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในการ
สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีสาระส าคัญของความร่วมมือ 
ดังนี้ 
 
๑.เจตนารมณ์ส าคัญ 
   รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน ตามโครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชน เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคงของชุมชนจากฐานราก ฟื้นฟูทุนทางสังคม ความเข้มแข็ง
ชุมชนในการจัดการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกพ้ืนที่จัดตั้งและพัฒนาคุณภาพ
สวัสดิการชุมชนได้อย่างทั่วถึง โดยรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนและสมทบงบประมาณ
รวมถึงพัฒนาสวัสดิการชุมชนให้มีความหลากหลายขึ้น เกิดการเชื่อมโยงอย่างบูรณาการระบบสวัสดิการของ
ชุมชน ท้องถิ่น และภาครัฐ 

เครือข่ายสวัสดิการชุมชนทุกระดับในพ้ืนที่จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน โดยมุ่งเน้นการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดคุณภาพที่น าไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นหลัก การ
ด าเนินการจะยกระดับและต่อยอดจากงานสวัสดิการชุมชนที่ขบวนองค์กรชุมชนด าเนินการอยู่ และบูรณาการ
กับงานพัฒนาด้านอ่ืนๆ  
๒. เป้าหมายการพัฒนา 



๕๑ 

 

๑.) พัฒนาการด าเนินงานของสวัสดิการชุมชนโดยยึดมั่นในแนวความคิด วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การจัดสวัสดิการชุมชนตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดีน าไปสู่ความ
เข้มแข็งมั่นคงที่ยั่งยืน 

๒.) ชุมชนท้องถิ่นมีการ เกิดความร่วมมือในการจัดสวัสดิการชุมชน ที่ชุมชนเป็นแกนหลัก โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐให้การสนับสนุน 
 
๓. ผลลัพธ์ส าคัญท่ีต้องการให้บรรลุผลตามโครงการความร่วมมือ 

๑.) กองทุนสวัสดิการชุมชนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีระเบียบข้อบังคับกองทุนที่มาจากการตกลง
ร่วมกันของสมาชิก  มีระบบบัญชีการเงิน ข้อมูลสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน  มีรายงานผลการด าเนินงานต่อสมาชิก 
ชุมชน ท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๒.) กองทุนสวัสดิการชุมชนมีแผนในการขยายฐานสมาชิกในต าบลให้ครอบคลุมกว้างขวางขึ้น  
พัฒนาสมาชิกให้เข้าใจแนวคิดอุดมการณ์สวัสดิการชุมชน 

๓.) กองทุนสวัสดิการมีการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของคนในชุมชนและ
ฐานะการเงินของกองทุน  รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการดูแลผู้ด้อยโอกาส 

๔.) กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นฐานในการเชื่อมโยงงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น น าไปสู่ชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเอง 
  
๔.บทบาทความร่วมมือในการพัฒนา 
             ๔.๑ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล  XXXXXX    

๑.) จัดสวัสดิการชุมชนเพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคงของคนในชุมชน โดยเน้นการพ่ึงตนเอง
และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่น เน้นการให้อย่างมีคุณค่า 
รับอย่างมีศักดิ์ศรี พัฒนาระบบการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนให้มีธรรมาภิบาล 

๒.) รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
และ แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความโปร่งใส 

๓.) จัดให้มีระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานองค์กรสวัสดิการชุมชนต่อ
คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดและสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชนทุก ๓ เดือน 

๔.) ร่วมมือกับองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และประชาสังคมใน
การพัฒนาสวัสดิการชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้และขยายผลได้มากยิ่งขึ้น 

             ๔.๒ คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด  XXXXXX   
- สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงาน 
- ประสานกับหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้ส่งเสริม

พัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนอย่างบูรณาการ 
- สนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลและมีการจัดท ารายงานผล  เพ่ือให้การ

ด าเนินงานสอดคล้องกับแนวทางของโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 



๕๒ 

 

- สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนกับชุมชน และชุมชนกับภาคีการพัฒนา 
            ๔.๓ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

๑.) ประสานสนับสนุนและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนตาม
โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 

๒.) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุปบทเรียน และการจัดการความรู้การพัฒนา
สวัสดิการชุมชน  

๓.)  สนับสนุนงบประมาณสมทบ (ชื่อกองทุน)  XXXXXX                  
วงเงิน   XXXXXX  บาท (               XXXXXX   ) 

๔.)  ประสานเชื่อมโยงการพัฒนาให้โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนเป็นนโยบายของ
รัฐที่มีความต่อเนื่องเป็นหลักในการจัดสวัสดิการของชุมชนท้องถิ่น 

 
๕. เมื่อด าเนินการครบหนึ่งปี  ภาคีความร่วมมือต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินไว้ที่  โครงการ รวมทั้ง

จัดส่งรายงาน ผลการด าเนินงาน และรายงานการเงิน ให้สถาบันฯ 
๖. ในระหว่างการด าเนินโครงการ  หากมีปัจจัยเงื่อนไขต่างๆ  ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามแผน

โครงการได้  สถาบันฯ และภาคีความร่วมมือทุกฝ่ายจะจัดให้มีการทบทวนเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ได้    

๗. องค์กรผู้ด าเนินโครงการต้องเสนอการเบิกจ่ายงบประมาณภายในระยะเวลา ๖ เดือนนับจากวันที่ได้รับ
การอนุมัติโครงการ  หากเกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าว  องค์กรผู้ด าเนินโครงการจะต้องแจ้งเหตุขัดข้อง
ดังกล่าวต่อสถาบัน   หากไม่มีการด าเนินการ  สถาบันฯ อาจมีการพิจารณา ทบทวนโครงการและ
งบประมาณ 

๘. องค์กรผู้ด าเนินโครงการรับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรผู้ด าเนินโครงการยินยอมให้สถาบันพิจารณา
เปิดเผยข้อมูลตามประกาศดังกล่าว โดยได้มอบหมาย.............................................. ............................ 
เลขที่บัตรประชาชน ............................................................................ (ปรากฎรายละเอียดตามส าเนา
บัตรประชาชนแนบท้ายบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ) ในฐานะผู้แทนองค์กรผู้ด าเนินโครงการเป็น
ผู้ด าเนินการ 

๙. บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จัดท าขึ้นจ านวน ๓ ฉบับ โดยมีข้อความและสาระส าคัญตรงกัน 
 

วันที่............เดือน................................พ.ศ................  
 
 
 
 

 



๕๓ 

 

ลงชื่อ .......................................................................  
( ...................................................................) 

ต าแหน่ง ประธาน......................................................  
 

  
                                ลงชื่อ ...........................................................................  
                                       ( ........................................................................)  
                               ต าแหน่ง เลขานุการร่วม คณะกรรมการสนับสนุน 
                                          การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด................................... (หน่วยงาน) 
 
 
     ลงชื่อ .....................................................................  
                                       ( ..............................................................)  
                                      ต าแหน่ง .......................................................  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
    
 
  ลงชื่อ ..............................................................................พยาน  

                                       (..............................................................................) 
                                ต าแหน่ง คณะกรรมการ................................................... 

  
 
 

 ลงชื่อ ..............................................................................พยาน  
                  (............................................................................) 

                                ต าแหน่ง คณะกรรมการ................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานปี................. 

คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด.................. 
 

ค าชี้แจง 

ตามที่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขึ้นมาด าเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วนโดยมี
ฝ่ายเลขานุการร่วมระหว่างชุมชนกับภาครัฐ โดยมีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะท าให้เกิดการท างานร่วมกันในการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนให้เป็นไปตามหลักการส าคัญของโครงการคือ   

๑.) มุ่งเน้นการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดคุณภาพที่น าไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเป็นหลัก โดยค านึงถึงการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณด้วย 

๒.) เครือข่ายสวัสดิการชุมชนทุกระดับในพื้นที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน 

๓.) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสังคม 

๔.) ด าเนินการยกระดับและต่อยอดจากงานสวัสดิการชุมชนที่ขบวนองค์กรชุมชนด าเนินการอยู่ และ
บูรณาการกับงานพัฒนาด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน 

๕.) ในกระบวนการท างานต้องสร้างการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพ่ือการพัฒนาสวัสดิการชุมชน
ทั้งในการปฏิบัติและวิชาการ 

 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการจึงได้จัดท า
แบบรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด เพ่ือจะน าไปประมวลภาพรวม
ผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ
รายงานต่อหน่วยงาน ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดระบบสนับสนุน
สวัสดิการชุมชนให้เกิดผลดียิ่งขึ้นต่อไป 

๑. เป้าหมายการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด 

๑.๑ การส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในพ้ืนที่ใหม่..................ต าบล 

๑.๒ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีการจัดตั้งแล้ว..............ต าบล 

๑.๓ การกลั่นกรองกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือเสนองบประมาณสมทบ...............ต าบล  



๕๕ 

 

๑.๔ .............................................................................. ..................................... 

๑.๕ ...................................................................................................................  

 งานที่ได้ด าเนินการและผลที่ผ่านมา 

งานที่ได้ด าเนินการ วิธีการท างาน ผลการด าเนินงาน 

๑.การจัดประชุมคณะกรรมการ  
มีการประชุมคณะกรรมการ.............
ครั้ง 

๑.๑ การกลั่นกรองโครงการเพ่ือเสนออนุมัติงบ
สมทบกองทุนสวัดสิการชุมชน 

 ๑.๑ ได้กลั่นกรองโครงการเพ่ือเสนอ
อนุมัติงบประมาณสมทบกองทุน
แล้ว.............กองทุน สมาชิกรวม
.. . . . . . . . . . .ราย  งบสมทบรวม
.............บาท 

๑.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน 
เพ่ือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อน
สวัสดิการชุมชน 

 ๑.๒ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/
คณะท า ง าน  . . . . . . . . . . . . ชุ ด 
ประกอบด้วย 

๑.๓ อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดตั้ง 
ก า ร พั ฒ น า ก อ ง ทุ น   ก า ร ติ ด ต า ม 
ประเมินผล 

 ๑.๓ ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน
การจัดตั้ง การพัฒนากองทุน  
การติดตาม ประเมินผลแล้ว
. . . . . . . . . . . .  โครงการ  วง เ งิ น
..............บาท 

๑.๔ งานอ่ืนๆที่ได้ผ่านการพิจารณาที่ประชุม 
ได้แก่ 

  

๒. การส่งเสริมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
พ้ืนที่ใหม ่

 ๒.ได้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนในพ้ืนที่ใหม่เพ่ิมขึ้น...............
ต าบล/เมือง  สมาชิกรวม................
ราย เงินกองทุนรวม..............บาท 

๓.การพัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มี
การจัดตั้งแล้ว 

 ๓.ได้มีการพัฒนาคุณภาพกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่มีการจัดตั้งแล้ว
.............กองทุน 

๔.การเชื่อมโยงงานสวัสดิการชุมชนกับการจัด
สวัสดิการโดยหน่วยงาน  สวัสดิการสังคมด้าน
อ่ืนๆ 

  



๕๖ 

 

งานที่ได้ด าเนินการ วิธีการท างาน ผลการด าเนินงาน 

๕.การเชื่อมโยงสวัสดิการชุมชนกับงานพัฒนาด้าน
ต่างๆในต าบล/จังหวัด 

  

๖.การจัดระบบข้อมูล  การรวบรวมกรณีตัวอย่าง
การจัดสวัสดิการชุมชน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
การศึกษาวิจัย เกี่ยวสวัสดิการชุมชน  การจัดสื่อ 
การประชาสัม พันธ์ส วั สดิการชุมชนต่อผู้ ที่
เกี่ยวข้อง  

  

๗.การประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน
ในการร่วมกันพัฒนาสวัสดิการสังคม  ตลอดจน
การนโยบายสาธารณะ แผนงานที่เกี่ยวข้อง 

  

๘.  งาน อ่ืนๆที่ ไ ด้ ด า เนิ นการในการ พัฒนา
สวัสดิการชุมชน และการเชื่อมโยงสวัสดิการ
ชุมชนกับสวัสดิการสังคม 

  

๓. ผล /การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ ที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันสนับสนุนการ
พัฒนาสวัสดิการชุมชน ในช่วงที่ผ่านมา  (ขอให้ยกตัวอย่างจากรูปธรรมในประเด็นที่เห็นชัดเจนเช่น การบูร
ณาการการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน  การได้ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย  การร่วมกันพัฒนา
ระบบการท างานร่วมกัน/คลี่คลายปัญหาข้อติดขัดจนท าให้งานส าเร็จ  จ านวนผู้สวัสดิการชุมชน/หน่วยงานที่
ร่วมกันท างานมีมากข้ึน  ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน  การเรียนรู้ร่วมกัน  การท าให้ชาวบ้าน/
คนยากล าบากเข้าสวัสดิการมากขึ้น   ฯลฯ ) 

๓.๑ ......................................................................................................................... ...  

๓.๒ ................................................. ............................................................................ 

๓.๑ .............................................. ..............................................................................  

๓.๒ ......................................................................................................................... .... 

๓.๕ ......................................... .................................................................................... 

๔.การใช้งบประมาณในการด าเนินการ  

๔.๑ งบประมาณท่ีได้รับจากโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน...................บาท 

- งบบริหารจัดการ........................บาทใช้ไป......... ...........บาท คงเหลอื......................บาท 



๕๗ 

 

- งบพัฒนากองทุน........................บาทใช้ไป....................บาท คงเหลือ....................บาท  

- งบสนับสนุนกองเลขา.................บาท ใช้ไป....................บาท  คงเหลือ....................บาท  

๔.๒ งบประมาณจากแหล่งอื่น ได้แก่ 

- งบประมาณจากพอช. (ท่ีนอกเหนือจากท่ีสนับสนุนโครงการนี้) 

จ านวน................บาท  ใช้ไป..................บาท  คงเหลือ................บาท  

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......................   จ านวน.....................บาท  

ใช้ไป.....................บาท  คงเหลอื........................บาท 

- พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษยจังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืนในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
.......................จ านวน................บาท  ใช้ไป...............บาท  คงเหลอื..............บาท 

- องค์กร/หน่วยงานอื่นๆ................................. จ านวน.................บาท 

ใช้ไป......................บาท  คงเหลือ......................บาท 

๕. ปัญหา อุปสรรคในการท างาน และวิธีการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการ หรือส่วนที่ยังเป็นข้อติดขัด 

ปัญหา ข้อติดขัดในการท างาน 
วิธีการ/สิ่งที่ได้ด าเนินการ

แก้ไขไปแล้ว 
เรื่องท่ียังคงเป็น 

ข้อติดขัด 
ด้านนโยบายได้แก่..................................   
ด้านการสนับสนุน/การประสานงานกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนได้แก่ ................................ 
....................................................................... 

  

ด้านเครือข่ายสวัสดิการชุมชน พ้ืนที่ต าบล ได้แก่
....................................................................... 

  

ด้านภาคีความร่วมมือ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่
........................................................................ 

  

ด้านอื่นๆได้แก่ 
........................................................................ 

  

 

๖. แผนการท างานในช่วงต่อไปของคณะกรรมการฯ ปี ๒๕๕๗ 

๖.๑.........................................................................................................  

๖.๒......................................................................................................... 



๕๘ 

 

๖.๓.........................................................................................................  

๖.๔....................................... .................................................................. 

๗. ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาการท างานร่วมกันในช่วงต่อไป 

๗.๑.........................................................................................................  

๗.๒.........................................................................................................  

๗.๓.........................................................................................................  

๗.๔.................................. ....................................................................... 

๘. ข้อมูลเอกสาร/ไฟล์ข้อมูล ประกอบการรายงานที่ส่งมาด้วย ได้แก่ รายงานข้อมูลเชิงปริมาณภาพกิจกรรม   
กรณีตัวอย่างรูปธรรมสวัสดิการชุมชนในต าบล   สื่อ/เครื่องมือในการท างาน   รายงานการใช้งบประมาณ  
ฯลฯ 

ผู้จัดท ารายงาน...................................................     โทร................................  

ผู้รับรองรายงาน...................................................    โทร............................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานพัฒนาสวัสดิการชุมชน 
                             จังหวัด…......................ภาค................................. 

 

รายการ 
ผลงาน 

30 ก.ย.57 
 

ความคืบหน้า 
31 มี.ค.58 

 

ความคืบหน้า 
30 มิ.ย.58 

 

ความคืบหน้า 
30 ก.ย.58 

 

เป้าหมาย 
30 ก.ย.58 

 

๑.  จ านวนต าบลที่มีกองทุนสวัสดิการชุมชนต่อ
จ านวนต าบลทั้งหมดในจังหวัด 

     

๒.  จ านวนเทศบาล/เขตที่มีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต่อจ านวนเทศบาล/เขตทั้งหมด 

     

๓.  จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมกองทุน
สวัสดิการชุมชนต่อจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด
ในจังหวัด 

     

๔.  จ านวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต่อ
จ านวนครัวเรือนในจังหวัด 

     

๕.  จ านวนแกนน าสวัสดิการชุมชนที่มีบทบาทใน
การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนในจังหวัด 

     

๖. จ านวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งใหม่ 
     -จ านวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนใหม่ 
     -จ านวนเงินออมกองทุนสวัสดิการชุมชนใหม่ 

     

๗. จ านวนกองทุนสวัสดิการชุมชนเดิมที่ได้มีการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพต่อจ านวนกองทุน
สวัสดิการชุมชนทั้งหมด 

     

๘. จ านวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการ
สมทบงบประมาณ 
    -จ านวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนที่
ได้รับสมทบงบประมาณ 
    -จ านวนเงินกองทุนของกองทุนที่ได้รับสมทบ
งบประมาณ 
     -จ านวนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการ
ที่ได้รับอนุมัติ 

     

๙.จ านวนผู้ที่ได้รับสวัสดิการชุมชน(ราย) 
-สมาชิกท่ัวไป(ราย) 
     -เด็ก(ราย) 
    -ผู้สูงอายุ(ราย) 

     



๖๐ 

 

รายการ 
ผลงาน 

30 ก.ย.57 
 

ความคืบหน้า 
31 มี.ค.58 

 

ความคืบหน้า 
30 มิ.ย.58 

 

ความคืบหน้า 
30 ก.ย.58 

 

เป้าหมาย 
30 ก.ย.58 

 

     -คนด้อยโอกาส  คนพิการ 
     -ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก(ราย) 

๑๐. การสนับสนุน/สมทบงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
      -จ านวนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับ
สมทบงบประมาณจาก อบต./เทศบาล 
      -จ านวนกองทุนที่ได้รับงบสมทบจาก อบจ. 
-รวมงบประมาณท่ีได้สมทบจากอปท. 
     -จ านวนกองทุนที่ยังไม่ได้รับการสมทบงบ
จากท้องถิ่น(สนับสนุนในรูปแบบอื่น) 
      -จ านวนกองทุนที่ยังมีปัญหา/ข้อติดขัดใน
การประสานกับท้องถิ่น 

     

๑๑.งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน/บริหาร
จัดการ 
      -งบประมาณใช้ไปจากโครงการสนับสนุน
การจัดสวัสดิการชุมชน 
     -งบประมาณคงเหลือ 
    -งบประมาณจากแหล่งอื่น ได้แก่ 
 

     

 
ผู้รายงาน............................................โทร........................ 
    วัน/เดือน/ปี.............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 


