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เอกสารเผยแพร่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกรูด 

ต าบลธงชัย อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

........... 

ความเป็นมาของกองทุนฯ 

- สังคมไทยมีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูล มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง มีศาสนาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงพาในการแก้ปัญหา เป็นระบบสวัสดิการชุมชนแบบธรรมชาติ ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร  เคารพซึ่งกันและกัน ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ       
เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของชุมชนในการดูแลกันและกันก็ลดลง 
 

 
 

กองทุนจึงเป็นค าตอบของการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีและความสัมพันธ์ในรูปแบบของสวัสดิการชุมชนใน

หลักการคือ 

1. ร่วมกันคิด 
2. ร่วมกันสร้างระบบ 
3. ร่วมบริหารจัดการ 
4. ร่วมรับผลประโยชน ์
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สวัสดิการชุมชนคืออะไร ? 

- คือ การริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชนท้องถิ่นที่ร่วมกันสร้างระบบหลักประกันความมั่นคงของชีวิต
เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนท้องถิ่นและสังคม มุ่งฟ้ืนฟูชุมชนท้องถิ่นให้มีการอยู่ร่วมกัน
ด้วยความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ 
และคนกับวัฒนธรรม ตามหลักศาสนาและภูมิปัญญาของท้องถิ่นตั้งแต่เกิดจนตาย 

- คือระบบช่วยเหลือเกื้อกูลที่เริ่มจากการพ่ึงพาตนเองก่อน เป็นการช่วยเหลือที่มากกว่าเงินหรือ
วัตถุ แต่เน้นความสัมพันธ์ที่ดี การมีน้้าใจ การมีกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นการสร้างการออม
เพ่ือการให้เป็น “กองบุญ” มากกว่ากองทุน ทุกคนต่างเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ เป็นการ “ให้อย่าง
มีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” ซึ่งต่างจากระบบประกันเชิงพาณิชย์ที่ให้ความส้าคัญกับระบบ
สมาชิกและการได้รับประโยชน์ต่างเบี้ยประกัน 

 
 

จะขับเคลื่อนได้ต้อง.... 

- ชุมชนต้องเป็นแกนหลักสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ผนึกพลังกับท้องถิ่น (อบต. , 
เทศบาล,อบจ.) เชื่อมโยงสวัสดิการชุมชนกับการสร้างทางใหม่ของชุมชน ซึ่งเป็นทุนเศรษฐกิจ
และทุนทางสังคม การเชื่อมโยงกับการพัฒนาอ่ืนๆ ของชุมชนอย่างกลมกลืน สร้างกระบวนการ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรม และมีความซื่อสัตย์ มีประสิทธิภาพ
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หลักการส าคัญ 

1. ท้าจากสิ่งที่เป็นจริง ไม่ใช่ลอกกองทุนอ่ืนๆมาท้ังชุด 
2. เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ ค่อยเป็นค่อยไป 
3. เงินเป็นเพียงเครื่องมิใช่เป้าหมาย ใช้เงินสร้างเงื่อนไขให้คนอยากท้างาน อยากท้าดี 
4. ระบบสวัสดิการที่ดีต้องไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกในชุมชน ควรให้ทุกคนได้รับ มุ่งเน้นคนยากจน 

คนด้อยโอกาส 
5. เป็นองค์รวมที่ทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าหากัน เช่น ผู้สูงอายุพาลูกหลานเข้าวัด เกิดการเรียนรู้

วัฒนธรรมที่ดีงาม คนมีความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
6. ต้องเป็นผู้ให้และผู้รับ นั่นคือ ทุกคนเป็นเจ้าของกองทุนสวัสดิการ 
7. ต้องท้าด้วยความรักและความอดทน จะต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นว่า ชาวบ้านสามารถสร้างสวัสดิการ

ของชุมชนเองได้  รักที่จะท้างานเพื่อชุมชน อดทนต่อความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน 

 

สวัสดิการชุมชน “เราดูแลครบวงจรของชีวิต” 

- ครอบคลุมตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษา สวัสดิภาพคนท้างาน สวัสดิการผู้พิการ คนด้อย
โอกาส สวัสดิการสาธารณประโยชน์ 

ดอกผลจากกองทุนสวัสดิการชุมชน 

- ท้าให้เกิดความรัก การช่วยเหลือกันภายในชุมชน แม้จ้านวนเงินจะน้อยที่ตัวแทนไปเยี่ยมไข้ 
หรือเป็นเจ้าภาพงานศพ  แต่เกิดความภาคภูมิใจ มีคุณค่าทางจิตใจแก่ผู้ได้รับ 

- เกิดการฟ้ืนฟูระบบคุณค่าทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในชุมชนมาประยุกต์ใช้   จัดและปรับให้
สอดคล้องกับวิถีปัจจุบัน 

- เกิดการท้างานร่วมกันระหว่างชุมชนกับท้องถิ่น(อบต.,เทศบาล ,อบจ.) ท้าให้เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีขึ้น ท้องถิ่นเห็นประโยชน์ก็ร่วมสนับสนุนขยายการพัฒนาด้านอื่นๆ 

- เกิดการขยายการเรียนรู้การจัดสวัสดิการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวราบ  
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ผลงาน/รางวัลแห่งความภูมิใจ “กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต าบลบ้านกรูด” 

- ก่อตั้ง 4 สิงหาคม 2553 มีสมาชิกแรกเข้าจ้านวน 418 คน ปัจจุบันมีสมาชิกท้ังสิ้น 917 คน 
(เดือน พ.ค. 2557) คิดเป็น 23 %  ของจ้านวนประชากรทั้งหมด 

- มีสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการไปแล้วทั้งสิ้น 155 ราย ยอดเงินที่จ่ายทั้งสิ้นรวม  400,500 บาท 
- มียอดเงินในบัญชี “กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต้าบลบ้านกรูด” ธนาคารกรุงไทย สาขาบาง

สะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยอดเงิน ณ เดือน พ.ค. 2557  
จ้านวน 983.246.39 บาท 

- มีสมาชิกคนพิการ คนด้อยโอกาส ที่กองทุนรับเป็นสมาชิกโดยมิต้องจ่ายเงินสมทบ  
จ้านวน 42 คน 

- ได้การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ ๖๒๙ / ๒๕๕๔  

- ได้รับประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า “กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต้าบล
บ้านกรูด ได้ด้าเนินการจัดสวัสดิการชุมชนจนเกิดผลดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเป็น
อย่างยิ่ง” ให้ใว้ ณ วันที่ ๖ มีนาคม 2555 

- ได้รับการสมทบจากรัฐบาลจ้านวนเงิน ๑ แสนบาทถ้วน โดยได้รับการอนุมัติเมื่อ ๒๒ พ.ค. 
๒๕๕๕ 

 
 
 

รางวัลที่เทศบาลต าบลบ้านกรูดได้รับ 

- ได้รับประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า “เทศบาลต าบลบ้านกรูด ได้
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการจัดสวัสดิการชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
จนเกิดผลดีและเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง”             
ให้ใว้ ณ วันที่ ๖ มีนาคม 2555 

 

 

 



5 
 

 

 

มีสวัสดิการ 4 ประเภทที่จ่ายให้กับสมาชิก ได้แก่ 

๑  สมาชิกคลอดบุตร ได้รับค่าของขวัญเด็กแรกเกิด ครั้งละ ๕๐๐ บาท  แม่นอนโรงพยาบาลได้คืนละ ๑๐๐ 
บาท  ไม่เกิน ๕ คืน  ปีละไม่เกิน  ๑,๐๐๐ บาท   

       ๒. สมาชิกเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลและเป็นคนไข้ใน ได้สวัสดิการคืนละ ๑๐๐ บาท ปีละไม่เกิน ๑๐ คืน 

      ๓. กรณีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับค่าสงเคราะห์ศพเป็นไปตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิก  ดังนี้ 

     - เป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน / ๖ เดือน ได้รับค่าสงเคราะห์ศพ ๒,๕๐๐    บาท 

    - เป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า  ๓๖๕ วัน / ๑ ป ี ได้รับค่าสงเคราะห์ศพ ๕,๐๐๐    บาท 

    - เป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า  ๗๓๐ วัน / ๓ ป ี ได้รับค่าสงเคราะห์ศพ ๑๐,๐๐๐  บาท 

    - เป็นสมาชิกแล้วไม่น้อยกว่า  ๓,๖๕๐ วัน / ๑๐ ปีได้รับค่าสงเคราะห์ศพ     ๓๐,๐๐๐  บาท 

๔. สมาชิกท่ีเป็นเยาวชนจะได้รับสวัสดิการทางการศึกษาเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ้านวนเงิน 
๑,๐๐๐ บาท โดยต้องเป็นสมาชิกกองทุนติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี        

 

ติดตามทาง facebook โดยพิมพ์   “กองทนุสวสัดิการชมุชนเทศบาลต าบลบ้านกรูด” แล้วคลิก๊ ค้นหา 

ผู้จดัท า / ประสานงาน นายสมชยั  ด้วงพล นกัพฒันาชมุชน 6 ว เบอร์โทร. 085-427-5919  


