หลักการพัฒนาชุมชน
“การทํางานกับประชาชนมิใชทําใหประชาชน”
การพัฒนาชุมชน คือ การทํางานกับประชาชนมิใชทําใหประชาชน เพราะฉะนั้น กิจกรรมใดๆ ที่
จะดําเนินงานในชุมชนนั้นจะตองเปนกิจกรรมที่มาจากการริเริ่มของประชาชน ประชาชนเปนเจาของ
บทบาทของผูปฏิบัติงานพัฒนานั้นเปนผูกระตุน ชี้นํา ใหประชาชนเกิดความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา
หรือหาทางสนองความตองการของตนแลวรวมกันทํางานตามที่คิดขึ้นมาแลวนั้น การเขาไปทํางานกับ
ประชาชนในลักษณะนี้ ผูปฏิบัติงานพัฒนาจะตองเปนผูที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได
กระทําตนใหเปนที่เชื่อถือของประชาชนในชุมชนและตองทํางานอยางมีหลัก งานจึงจะดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแลวผูปฏิบัติงานพัฒนาจะยึดหลักการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
10 ประการ คือ
1. ตองพัฒนาชุมชนทุกๆ ดานไปพรอมกัน ถาพิจารณาอยางกวางๆ จะเห็น วา สิ่งที่จะตองทํา
การพัฒนาในชุมชนนั้นมีเพียง 2 ประการ คือ ดานวัตถุและจิตใจ ดานวัตถุนั้น หมายถึง สภาพแวดลอม
ที่เปนวัตถุทุกๆ ดาน เชน ถนนหนทาง ที่อยูอาศัย สถานศึกษา สถานรักษาพยาบาล ไฟฟา วิทยุ เปนตน
เมื่อสภาพแวดลอมทางวัตถุเจริญกาวหนาดีแลว ไมไดหมายความวา สภาพจิตใจของประชาชนจะ
เจริญกาวหนาตามไปดวยเสมอไป จึงจําเปนตองสงเสริมสภาพจิตใจใหแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่
ถูกตองดวย เชน การใหการศึกษา สงเสริมอาชีพ สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม
พรอมกันไปดวย
2. ยึดประชาชนเปนหลักในการพัฒนา การทํางานกับประชาชนนั้นจะตองคํานึงถึงปญหาและ
ความตองการของประชาชนเปนสํ าคัญ ประชาชนกําลังประสบปญหาอะไร กําลังมีความตองการอะไร
อะไรเปนปญหารีบดวน เปนความตองการรีบดวนที่จะตองรีบแกไข อะไรเปนปญหาความตองการที่
รองลงมา สิ่งเหลานี้จะตองคํานึงถึงตัวประชาชนเปนที่ตั้ง การแกปญหาจึงจะตรงจุด มิใชแกปญหาจาก
ปญหาและความตอ งการของผูปฏิบัติงานพัฒนาเอง
3. การดําเนินงานจะตองคอยเปนคอยไป จุดมุงหมายของการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ก็คือ
ตองการแปรเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในชุ มชนและวัตถุไปพรอมๆ กัน ฉะนั้น การดําเนินงานตาม
กิจกรรมจึงไมควรเรงรีบจนเกินไปจนประชาชนไมรูวาอะไรเปนอะไร การมุง ผลงานตามกิจกรรมอยาง

เดียวนั้นจะไมกอใหเกิดผลการพัฒนาอยางแทจริง การดํ าเนินงานจึงตองคอยเปนคอ ยไป โดยเลือกทํา
ในชุมชนที่พรอมกวากอน
4. ตองคํานึงถึงวัฒนธรรมของชุมชนเปนหลัก ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมใน
ทองถิ่นมีลักษณะสนับสนุนการพั ฒนาแลว จึงควรสงเสริมใหวัฒนธรรม ประเพณีในทองถิ่นใหไดมี
บทบาทในการพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น สิ่งใดที่ เปนการขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมควร
หลีกเลี่ยง หรือถาเห็นวาประเพณีบางอยางไมถูกไมควรก็ไมควรจะไปตําหนิ ติเตียนตรงๆ แตควรชี้นํา
เสนอแนะใหประชาชนเห็นวาดีและไมดีอยางไรดวยเหตุผลแลวชวยกันหาทางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดี
ขึ้น
5. ตองพยายามใชทรัพยากรในชุมชนใหมากที่สุด ผลงานพัฒนาชุมชนนั้น ควรจะเริ่มจากการ
นําเอาทรัพยากรในทองถิ่นมาดัดแปลงใชใหเกิดประโยชนใหมากที่สุด โดยชี้นําสอนแนะใหคนในชุมชน
เห็นคุณคาของสิ่งที่มีอยูในชุมชน และนําเอาสิ่งเหลานั้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปเปนวัสดุ
เครื่องใชในครัวเรือนใหได คําวา ทรัพยากรในที่นี้ หมายถึง ทุกสิ่งที่มีอยูในชุมชน เชน ตัวคน วัตถุ
สถาบันทางสังคม และกลุมตางๆ เปนตน
6. ตองยึดหลักประชาธิปไตยในการดําเนินงาน การดําเนินงานพัฒนาชุมชนจะเริ่มดวยการ
ประชุมปรึกษาหารือกัน รวมกันคิดวาจะทําอะไร เมื่อตกลงกันแลวก็จะรวมกันทําโดยมอบหมายงานให
แตละคนไดรับผิดชอบรวมกัน งานจะมาจากเบื้องลาง คือ ตัวประชาชนในชุ มชนเอง ไมไดมาจากถูกสั่ง
ใหกระทํา ในการเขาไปแกปญหาของประชาชนนั้น ผูปฏิบัติงานพัฒนาจะไมใชวิธีออกคําสั่งแตจะให
การศึกษา ชักชวน ชี้นําใหประชาชนไดเห็นปญหา และรวมกันหาทางแกไขโดยความสมัครใจ
7. ตองใชหลักการประสานงาน งานพัฒนาชุมชนจะประสบผลสําเร็จมากนอยแคไหนอยูที่การ
ประสานงาน เพราะงานพัฒนาชุมชนนั้นมิใชงานของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยเฉพาะ เปน งานที่
จะตองรวมกันรับผิดชอบทุกหนวยงานและผูปฏิบัติงานพัฒนาก็มิใชวาจะเปนผูเชี่ยวชาญทุก ๆ ดาน จึง
ตองอาศัยการประสานงานเปนหลักในการดําเนินงาน
8. เริ่มตนทํางานกับกลุมผูนํากอน ผูนําในทองถิ่นเปนผูที่ประชาชนในชุมชนใหความเคารพ
เชื่อถือ จะพูดจาทําอะไร ประชาชนสวนใหญจ ะยอมรับและคลอยตาม การจะกระทํากิจกรรมพัฒนาใน
ชุมชนหากผูนําเห็นชอบดวย ปญหาการขัดแยงและการใหความรวมมือก็จะนอยลงหรือหมดไป

9. การดําเนินงานตองใหสอดคลองกับนโยบายของชาติ การจัดทําแผนงานหรือกิจกรรมใดๆ
จะตองใหเปนไปตามแผนพัฒนาระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเสมอ

10. ปลูกฝงความเชื่อมั่นในตนเองใหกับประชาชน ความเชื่อมั่นในตนเอง เปนพลังสําคัญที่จะ
ชวยใหการทํางานสําเร็จลงได แมงานนั้นจะยากลําบากเพียงใดก็ตาม หากมีความมั่นใจและเชื่อใน
พลังงานที่ตนมีอยูแลว การดํ าเนินงานก็จะสําเร็จลงไดโดยไมยากนัก

หลักการปฏิบัติงาน 4 ป.
กรมการพัฒนาชุมชนไดประยุกตหลักการดําเนินงานพัฒนาโดยทั่วไปขางตนใหเจาหนาที่พัฒนา
ชุมชนยึดถือและนําไปเปนหลักปฏิบัติ 4 ประการ เรียกวา หลัก 4 ป. คือ ประชาชน ประชาธิปไตย
ประสานงาน และประหยัด
1. ประชาชน (People oriented) ในการปฏิบัติงาน เจาหนาที่ทุกคนตองทํางานกับประชาชน
ไมไดทําใหประชาชนพัฒนาทัศนคติของประชาชนทุกเพศ ทุกวัยโดยการเพิ่มพูนทักษะ พิจารณา
สภาวการณและปญหาของชุมชนและประชาชนเปนหลักในเรื่องงาน
2. ประชาธิปไตย (Democracy oriented) ในการปฏิบัติงาน เจาหนาที่ทุกคนจะตองทํางานใน
รูปคณะกรรมการ ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนในทองถิ่นในระดับหมูบาน ตําบลสนั บสนุนใหประชาชน
รวมกลุมกันริเริ่มกิจกรรมเพื่อปรับปรุงทองถิ่นดวยตนเองอาศัยหลักการเขาถึงประชาชนในการทํางาน
และรวมงานกับผูนําทองถิ่นและประชาชนในรูปกลุม
3. ประสานงาน (Co-ordination oriented) ในการปฏิบัติงาน เจาหนาที่ทุกคนจะตองรวมมือ
ประสานงานกับหนวยงาน องคการทั้งของรัฐบาลและเอกชนชักนําบริการของนักวิชาการไปสูประชาชน
และกระตุนใหประชาชนไปหานักวิชาการเพื่อรับบริการตามความตอ งการโดยเหมาะสมพัฒนากรจะ
เปนผูเชื่อมประสานงานระหวางนักวิชาการกับประชาชน

4. ประหยัด (Economy oriented) ในการปฏิบัติงาน เจาหนาที่ทุกคนจะตองใหประชาชน
ชวยเหลือตัวเองเปนหลัก รัฐบาลชวยเหลือในสิ่งซึ่งเกินความสามารถของประชาชนเทานั้นในการจัดทํา
กิจกรรมพัฒนาตางๆ พยายามนําทรัพยากรในชุมชนทั้งในดานกําลังคนและวัสดุ มาใชใหเกิดประโยชน
มากที่สุดทุกฝายรวมกันคิด และวางแผนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมไวลวงหนาจึงจะทําใหประหยัด
แรงงาน เวลา วัสดุอุปกรณ และคาใชจายในการดําเนินงาน

หลักการพัฒนาชุมชน / ปรัชญาของการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน ถือ คน เปนศูนยกลางของการพัฒนาตองสงเสริมใหเกิดการพัฒนาแบบมี
สวนรวมของชุมชน เพื่อนําไปสูชุมชนที่เข มแข็ง ชุมชนที่พึ่งตนเองชุมชนที่ส ามารถแกไขปญหาวิกฤติ
ตางๆ ได โดยชุมชนเอง ทั้งนี้ภาครัฐจะสนับสนุนในสวนที่ยังเกินขีดความสามารถของชุมชน
ผลสัมฤทธิ์ของชุมชนเขมแข็ง
ชุมชนตองรับผิดชอบชุมชนได
ชุมชนเทานั้นที่จะแกไขปญหาของชุมชนได
ชุมชนตองพึ่งพาซึ่งกันและกันได "

>> ปรัชญาขั้นมูลฐานของกรมการพัฒนาชุมชน
1. มนุษยพึงไดรับการปฏิบัติดวยความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรี ในฐานะเปนปุถุชน
2. มนุษยมีเสรีภาพกําหนดวิถีก ารดํารงชีวิตของตนในทิศทางที่ตองการ
3. มนุษยสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและไดเรียนรู
4. มนุษยมีพลังความคิด, ความเปนผูนํา ฯลฯ ความสามารถเหลานี้เปนสิ่งซอนเรน แตสามารถนํา
ออกมาใชได ถาไดรับการพัฒนา
5. การพัฒนาพลังและขีดความสามารถของชุมชน มีความสําคัญยิ่งตอชีวิตของบุคคล ชุมชนและ
รัฐ

>> แนวทางของการพัฒนาชุมชน
แนวทางที่ 1 หนวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เดียวกันจะตองมีแผนงาน โครงการ ที่ประสานกัน
ในลักษณะของการบูรณาการใหสมดุลกัน เพื่อเสริ มกําลัง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
แนวทางที่ 2 ผูเกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน จะตอ งทํางานกับกลุมของประชาชน มากกวาทํากับ
คนๆ เดียว
แนวทางที่ 3 ตองใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง ทั้งในการคิด ตัดสินใจและ ดําเนินการ เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรูและสรางความเชื่อมั่น ใน ตนเองอันนําไปสูการชวยตนเองได
แนวทางที่ 4 ผูเกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน ตองใหความสนใจในประเพณีความเชื่อ ในการรวมกัน
ทํางาน เพื่อประโยชนและความตองการของประชาชน มากกวายึดความคิดเห็นของตนเองแตฝายเดียว

>> หลักการทํางานกับประชาชนตามอุดมคติของกรมการพัฒนาชุมชน
1. พิจารณาภาวการณที่เปนอยูในชุมชนเปนหลักเริ่มงาน
2. ใหประชาชนไดมีสวนรวมและรูเห็นตั้ งแตเริ่มตน
3. โครงการและกิจกรรมพัฒนาชุมชนตองคอยเปนคอยไป ไมเรงรีบ รวบรัด
4. แสวงหาความตองการที่แทจริงของประชาชนใหพบ
5. ใชวิธีดําเนินงานแบบประชาธิปไตย
6. การวางโครงการตองยืดหยุนออนตัวไดตามสถานการณ
7. ทําความเขาใจในวัฒนธรรมของชุมชน
8. แสวงหาผูนําทองถิ่นและผูนําชุมชนเปนมิตรคูงาน
9. ใชองคกรที่มีอยูในทองถิ่นใหเปนประโยชน
10. อาศัยนักวิชาการหรือผูชํานาญเฉพาะสาขา

11. ทํางานกับสมาชิกทุกคนในสถาบันครอบครัว
12. โครงการตองมีลักษณะกว าง เพื่อสนองความตองการของประชาชนได ครอบคลุมปญหาดาน
ตาง ดวย
13. ทําการประเมินงานเปนระยะๆ
14. ทํางานกับคนทุกชั้นของสังคม
15. สอดคลองเปนแนวทางเดียวกับกรอบนโยบายของชาติ
16. อาศัยหลักการเขาถึงชุมชน
17. ใชทรัพยากรทองถิ่นใหเปนประโยชน

>> เปาหมายของการพัฒนาชุมชน
1. เรงการเพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายไดตอครอบครัวของประชาชนจากการเกษตร และ
อุตสาหกรรมในครอบครัว
2. สงเสริมการสรางสาธารณสมบัติโดยความรวมมือของประชาชน
3. ปรับปรุงการอนามัยและสุขาภิบาลของชาวชนบท
4. สงเสริมการศึกษาของประชาชน ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งผูใหญ สตรี เด็กและคนวัยรุน
5. สงเสริมวัมนธรรม ระเบียบ ประเพณีและสวัสดิการของประชาชน และ สันทนาการ
6. สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

การพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง
Self - Reliance Community Development
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 มีผลทํ าให
หนวยงานของรัฐพยายามปรับตัวเพื่อใหสอดคลองพระราชบัญญัติดังกลาว ประชาชนในชุมชนก็มีความ
ตื่นตัวในการที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนมากขึ้น การกระจายอํ านาจลงสูชุมชนทําใหการ
พัฒนาชุมชนขึ้นอยูกับประชาชนในทองถิ่นทั้งสิ้นและผูที่ทําหนาที่สนับสนุน ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิด
และโครงการ วิชาการก็คือเจาหนาที่ภาครัฐในชุมชนบทนั่นเอง ทนงศักด ไดกลาวถึงบทบาทของ
เจาหนาที่ภาครัฐ วาตองกระตุนใหประชาชนไดรู ไดเขาใจ ถึงแนวคิด หลักการวิเคราะห ปญหาของ
ชุมชน และใหประชาชนตระหนักวาเปนปญหารวมกันของทุก คนในชุมชน มิใชของคนใดคนหนึ่ง (ทนง
ศักดิ์ คุมไขน้ํา และคนอื่น ๆ .2534: 18) การกระทํ าเชนนี้จะทําใหประชาชนมีความรูสึกวาตนเองได
เขามามีสวนรวมในการอภิปราย ถกเถียง พิจารณาปญหาตางๆ ในชุมชนของตนเองดวย จะรูสึกรวม
รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ เหมือนเปนปญหาของตนโดยแทจริง
การพัฒนาชุมชนไมวาจะเปนการพัฒนาดวยการจัดกิจกรรมในดานใดยอ มตั้งอยูบนพื้นฐานการ
สนับสนุน ใหประชาชนพึ่งตนเองไดเปนประการสําคัญ หากสิ่งใดเกินกวาความสามารถของประชาชน
เชนทางดานวิชาการและวัสดุที่จําเปน รัฐบาลยอมเขาใหการชวยเหลือเพื่อโครงการ กิจกรรมของ
ราษฎรบรรลุผลดวยดี ทั้งนี้โดยวิธีการ “ทํางานกับประชาชน (work with people) หมายถึงรวมคิด รวม
ปรึกษา และรวมกันทํางาน ไมใชทําใหประชาชน (Work for people) แตฝายเดียว ” (จิตจํานงค กิติกีรติ,
2525 : 54)
แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเปนแนวคิดที่เหมาะสมที่เหมาะสมที่จะใชอธิบาย
ปรากฏการณทางสังคมของกลุมประเทศทางตะวันตกไดดี เพราะอาศัย พื้นฐานวัฒนธรรมทางตะวันตก
เปนแนวคิดหลัก และทฤษฎีการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเปนทฤษฎีที่เกิดขึ้นจากการไดประจักษถึง
ความบกพรองของการพัฒนาตามกระแสหลัก เชนทฤษฎีทางพุทธศาสตร ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
(ทฤษฎีใหม) ซึ่งอาคม กลาววาทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเปนทางเลือกเพื่อการพัฒนาประเทศอีก
แนวทางหนึ่ง ซึ่งถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณของกลุมประเทศโลกที่สาม จากนัก
เศรษฐศาสตรและนักสั งคมศาสตรหลายๆประเทศ โดยอาศัยรากฐานการสรางองคความรูทาง
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจที่ผานมาวา ภายใตกระบวนการพัฒนาของประเทศตางๆ ทั้งในเอเชียบาง

ประเทศและประเทศแถบละตินอเมริกา ไดสงผลใหเกิดการพัฒนาแทจริงหรือไมแตผลปรากฎจากการ
ที่ไดกลาวถึงไวแลว ในทฤษฎีความดอยพัฒนาและการพึ่งพิงนั้นก็พบวาประเทศในโลกที่สามตองตกอยู
ในสภาพเสียเปรียบทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมตลอดมา การกระจายความเจริญกระจุกอยูในเมือง
ใหญที่เปนศูนยกลางการปกครอง ความมั่งคั่งก็ตกอยูกับผูนําประเทศเพียงบางกลุมเทานั้น ความ
ยากจนของประชาชนในชนบทก็ยังปรากฏอยูทั่วไป ถึงแมผูนําประเทศจะพยายามแสดงใหเห็นถึงความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วดวยการพิจารณาจากรายไดประชาชาติ ซึ่งเปนการ
มองเพียงภาพรวมระดับประเทศที่มิไดคํานึงถึงความเปนจริงระดับบุคคลว า รายไดป ระชาชาติที่เพิ่มขึน้
นั้นไดกระจายไปทุกระดับหรือไม (อาคม ใจแกว , 2534 : 75)
แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเองเปนสิ่งที่นักพัฒนาและเจาหนาที่ภาครัฐในพื้นที่ชุมชนชนบทควร
ศึกษาเปนอยางยิ่ง

สวัสดิการชุมชนคืออะไร
สวัสดิการชุมชน คือการสรางหลักประกันเพื่อความมั่นใจแกคนในชุมชน ซึ่งหมายความรวมถึง
ทุกสิ่งทุกอยางที่ทําใหคนในชุมชนดีขึ้น อาจอยูในรูปสิ่งของ เงินทอง น้ําใจ การชวยเหลือเกื้อกูล เปน
เรื่องที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย ผลของการจัดสวัสดิการชุมชนที่สําคัญ เชน กอใหเกิดการ
เพิ่มรายได ลดรายจาย เกิดความสัมพันธ/มิตรไมตรีที่ดีของคนในชุมชน รูสึกมั่นคง ภาคภูมิใจ อยูอยาง
มีศักดิ์ศรี และมีความสุข

ใครควรเปนผูจัดสวัสดิการชุมชน
สวัสดิการชุมชนมิใชเรื่องทีทําไปเพื่อสรางสวัสดิการภาพและไมเนนเรื่องตัวเงินแบบสงเคราะห
แตมุงสรางความมั่นใจอยูอยางมีศักดิ์ศรีและมีความสุข จึงเปน เรื่องที่ชาวชุมชนจะเปนผูรวมกันสรางให
เปนของชุมชนและเพื่อชาวชุมชนเอง ชุมชนจึงควรเปนผูจัดการเอง โดยรัฐหรือองคกรภายนอกหนุน
เสริมแบบเคียงบาเคียงไหล (ไมใชสัมพันธกันแบบผูใหกับผูรับ) ทั้งนี้ การจัดสวัสดิการของชุมชน
สามารถสอดแทรกไวไดในทุกกิจกรม ริเริ่มแลวตอยอดกันเรื่อยไป ภายใตความพรอมและความ
เห็นชอบรวมกันของชาวชุมชนเอง

สวัสดิการชุมชนจะเกิดประโยชนกับใครบาง
ผูที่ไดประโยชนจากสวัสดิการชุมชน ไดแกทุกคนในชุมชน รวมทั้งคนในสังคม โดยผูดอยโอกาส
จะไดรับการชวยเหลือใหมีโอกาสมีสวนรวมและสามารถเปนทั้งผูใหและผูรับอยางมีศักดิ์ศรี ผูที่อยูใน
ภาวะปกติ ไดรับการปองกัน ชวยเหลือเกื้อกูล มีสวนรวมคิดรวมทํา สวนผูที่มีความพรอมทางการเงิน
จะไดรับความอบอุน น้ําใจไมตรี มีสวนรวมเปนผูใหทุนสนับสนุน

หลักสําคัญในการจัดสวัสดิการชุมชน
จากบทเรียนการจัดระบบสวัสดิการชุมชนที่ชุมชนดําเนินการกันเองในพื้นที่ตาง ๆ เชน ตําบลนา
หวา จังหวัดสงขลา อําเภอไพสาลี จังหวัดนครสวรรค อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา ฯลฯ พบวาการ
จัดสวัสดิการชุมชนมีหลักการที่สําคัญ ดังนี้
1.ทําจากสิ่งที่เปนจริง ถาตั้งใจไมสําเร็จ สวัสดิการชุมชนตองสอดคลองกับวิถีของแตละพื้นที่
ตั้งใจทําโดยลอกเลียนแบบกันไมได เชน เห็นชุมชนอื่นใหสวัสดิการผูสูงอายุเดือนละ 300.- บาท ก็ให
บาง อาจไปไมรอดเพราะเงินไมพอ ตองดูวาคนที่นี่คิดอยางไร กลุมเรามีเงินอยูเท าไร เริ่มจากจุดนั้น
ควรรูกอนวาตอนนี้บานเราเปนอยางไร มีรากเงา มีกลไกอยางไร แลวจึงกําหนดอนาคตตอไปวาบานเรา
จะเปนอยางไร ดวยภูมิปญญาทองถิ่นของเราเอง เพื่อประโยชนแกผูดอยโอกาส
2.เริ่มจากเล็กไปใหญ ทําแบบคอยเปนคอยไป เหมือนตนไมที่แตกทีละ 2 ใบ ตอไปก็เติบโตเปน
พุมใหญ หากคิดจัดสวัสดิก ารแบบรวดเร็วเกินไป โดยที่คนไมพรอม ไมมีสวนรวม ไมรูสึกเปนเจาของก็
จะเหมือนการใสปุยมากเกินไป ตนไมอาจจะตายไดเพราะเกินกํ าลัง ไมเกิดสวัสดิการที่เปนของคนใน
ชุมชน

3.เงินเปนเพียงเครื่องมือไมใชเปาหมาย ใชเงินสร างเงื่อนไข ทําใหคนอยากทํ างานอยากทําดี
เชน ใครทํางานเพิ่ม จายเงินสมทบให ใครบริหารเงินใหงอกเงยขึ้นมาจะจายสมทบให สิ่งสําคัญคือ การ
ใหความคิด ทําใหคนคิดพึ่งตนเอง ทําความดี ทํางานสรางเม็ดเงิน หากมีเงินสนับสนุน ควรใหตามความ
จําเปนและพอดี ไมใชใชเงินเปนเปาหมายหรือหาเงินมาแจกจาย
4.ระบบสวัสดิการที่ดีตองชวยเหลือแบบไมกอใหเกิดการแบงแยกในชุมชน ควรใหทุ กคนได แต
มุงเนนคนยากจนและดอยโอกาส ทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมโดยตกลงกติกาและใชรวมกัน
5.เปนองครวมที่ทุกอยางเชื่อมโยงเขาหากัน กิจกรรมทุกอยางสามารถกอใหเกิดสวัสดิการได
ทุกเรื่อง ตั้งแตเกิดจนตาย กับคนทุกเพศทุกวัย การสรางสวัสดิก ารจะเริ่มจากเรื่องใดก็ได โดยจัดสรร
ผลกําไรสวนหนึ่งมาทําสวัสดิการ เชน
-เชื่อมโยงกิจกรรม เชน เริ่มจากกองทุนเลี้ยงโคกองทุนเตนก กองทุนโตะเกาอี้ หีบศพชุดน้ําสังขรวมกัน
ซื้อสินคาราคาถูก คารักษาพยาบาลทําขวัญเด็กแรกเกิด ผูติดเชื้อ ผูสูงอายุ เบี้ยประชุมผูนํา ฯลฯ
- เชื่อมโยงคน 3 วัย คือ ผูสูงอายุ พอบาน แมบาน เยาวชน ใหเปนขายเดียวกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
เปนกลุมเดียวกัน เพราะทั้งหมดคือมาจากคน ๆ เดียวกัน เพียงแตตางเวลา โดยสรางกิจกรรมรวมกัน
สรางเงื่อนไขการชวยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทรตอกัน
- เชื่อมโยงกลุมคนในชุมชนเขาดวยกัน เชน ในหมูบานมีคน 4 จําพวก คือ 1) กํานัน ผูใหญบาน 2)
อบต. 3) ประชาคม 4) คนหัวหมอ กิจกรรมจะสรางใหเชื่อมโยงไว ทั้งหมด ทําใหมาทํางานรวมกัน
พึ่งพาอาศัยกันได รวมมือรวมใจกัน
- เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ คนสามารถเรียนรูอยูรวมกับธรรมชาติได เชน การอนุรักษปา ปุยชีวภาพ
6.ตองเปนทั้งผูใหและผูรับ คนในชุมชนที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการตองเปนทั้งผูใหและผูรับ
เสมอ (ไมใชฝายหนึง่ หามาให อีกฝายหนึ่งรอรับ) จึงเปนความสัมพันธที่เทาเทียมกัน และมีศักดิ์ศรี เชน
จัดเงื่อนไขที่ทุกคนมีสวนรวมจายสมทบ กันเงินบางสวนเติมเขากองทุน นําดอกผลกองทุนบางสวน
ขยายกิจกรรมตอ ทําใหทุกคนในกลุม/ชุมชนสามารถเปนเขาของทุนและไดรับสวัสดิการไปในเวลา
เดียวกัน
7.ตองทําดวยความรักและอดทน โดยจะตองมีความศรัทธาเชื่อมั่นวาชาวบานสามารถสราง
สวัสดิการของตนเองได รักที่จะทํางานเพื่อชุมชน เพื่อสวนรวม อดทนตอความคิดความเห็นที่ไมตรงกัน

ยอมรับการคิดคน ตําหนิ โดยถือวาเปน ครู เปนบทเรียนที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาทําใหเขา
ฉลาดขึ้น ทํางานไดดีขึ้น

แนวทางสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนควรทําอยางไร
ดังที่กลาวมาแลววา สวัสดิการชุมชนไมสามารถเกิดไดโดยการ ?ให? ?ลอกเลียนแบบ? หรือ
โดย ?ตั้งใจ? แตเปนสิ่งที่ตองกอเกิดจากเนื้อในของชุมชนตามความสอดคลองเหมาะสมกับวิถีชีวิต การ
ใหคุณคา ภูมิปญญา และความเห็นพองรวมกันของคนในทองถิ่น ดังนั้น การสงเสริมสนับสนุน จึงควร
เปนไปดังนี้
1.ใหความคิด โดยสนับสนุนงบประมาณตามความจําเปน เริ่มจากสิ่งที่ชุมชนอยากทํา สงเสริม
ความเขาใจ ความคิดอยากจะสรางสวัสดิก ารของตนเอง ความเชื่อมั่นในความสามารถของชุมชน เขาใจ
หลักการสําคัญ และคนหาสิ่งที่เหมาะสมดวยตนเอง โดยเห็นเงินเปนเพียงเครื่องมือ คิดแลวลงมือทํา
จากกิจกรรมที่ 1 แลวกิจกรรมที่ 2,3,4 จะตามมาเอง โดยแตละพื้นที่ตองประยุกตอยางเหมาะสม
2.สงเสริมพัฒนาดานการจัดการ โดยส งเสริมสนับสนุนใหมีการบริหารจัดการที่ทําใหเพิ่ม
มูลคา และการทําใหคน ?ใชเงินเปน ? แทนการ ?ใชเงินใหหมด? รูวิธีการหมุนเงินใหเพิ่มมูลคาในทองถิ่น
สามารถตอยอดจากสิ่งที่มีอยูได โยงทุกเรื่องสูชุมชนได ขยายสูความเปนประชาธิปไตยได
3.สงเสริมชุมชนใหสรางสถาบันการเงิน สรางงานใหชาวบาน และสรางตลาดชุมชน โดย
วางแผน กําหนดกิจกรรม และทําหลักสูตรใหเกิด 3 เรื่องนี้ในชุมชน คือ
-สถาบันการเงินของชุมชนถาชุมชนมีเงินของตนเอง จะทําอะไรก็สะดวก คลองตัว(ถาไมมีเงินทําอะไร
ไมไดสักอยาง)
-สรางงานใหชาวบานใชเงื่อนไขทําใหคนเลี้ยงเปด เลี้ยงไก ปลูกผัก มีอาหารกินเอง มีรายไดเพิ่มขึ้น
-สรางตลาดของชุมชนโดยชุมชนตองดูแลจัดการเพื่อรักษาผลผลิตของชุมชน
4.สนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนในพื้นที่นํารอง โดยเฉพาะในจังหวัดสิ่งที่
ดําเนินการอยูแลว(มีกิจกรรมมีคนทํางานดานนี้อยูแลว) แลววิจัยสรางองคความรู จั ดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันในแนวลึก เพื่อตอยอด ขยายผล

5.หนุนเสริมผานกลไกการพัฒนาตาง ๆ ที่มีอยู โดยสอดแทรกแนวคิดและกิจกรรมจากสิ่งที่มี
อยูเดิม เชน ผานกลุมออมทรัพยในชุมชน โดยส งเสริมใหการออมเปนสื่อ มีการกันเงินบางสวนเปน
กองทุนสวัสดิการ นําดอกเบี้ยที่ไดไปขยายผลตอ หรือผานกลุมอาชีพโดยกันรายไดสวนหนึ่งไวเปน
กองทุน หรือโดยการสรางเงื่อนไขใหใชกองทุนหมูบานเปนโอกาส โดยเสริมแรงจูงใจหากมีการบริหาร
จัดการดี สามารถทําใหกองทุนเพิ่มขึ้น ทางราชการควรสมทบใหอีกหนึ่งเทาอยางตอเนื่อง

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชน
ความเปนมา
สังคมไทยมีพ้นื ฐานวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบชวยเหลือเกื้อกูลกันมายาวนาน มีสวัสดิการ
แบบธรรมชาติที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกันระหวางคนกับคน และคนกับ
ธรรมชาติ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของชุมชนในการดูแลกันและกันก็ลดลง แตหลังจาก
สังคมไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจป ๒๕๔๐ ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน สวนหนึ่งไดรวมกัน
ปรึกษาหารือเพื่อรวมกันฟนฟูระบบคุณคาเดิม ทุนทางสังคมที่มีอยูมาชวยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะ
ของการจัดสวัสดิการจากฐานทุนดานตาง ๆที่มอี ยูของชุมชน เชน สวัสดิการจากฐานกลุมออมทรัพย
องคกรการเงิน วิสาหกิจชุมชน ความเชื่อทางศาสนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
ในป ๒๕๔๘ ขบวนองคกรชุมชนที่ทํางานเกี่ยวกับองคกรการเงินและสวัสดิก ารชุมชนได
ยกระดับกองทุนสวัสดิการโดยการริเริ่มจัดตั้งกองทุนสวัสดิการระดับตําบล โดยใหมีการสมทบ
งบประมาณจากสามฝาย(๑ : ๑ : ๑) คือ ทุนจากการออมสมทบของสมาชิกในชุมชน ทั้งในรูปแบบออม
ทรัพยเดิม หรือสัจจะลดรายจายวันละบาท การสมทบจากรัฐบาลกลางและการสมทบจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตป ๒๕๕๓ ปจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล/เมือ งทั่วประเทศ ๕,๕๐๐
กองทุน สมาชิกรวม ๓.๔๑ ลานคน
“สวัสดิการชุมชน” คือ การสรางหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึง
ทุกอยางที่จะทําใหคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุน น้ําใจ การชวยเหลือ
เกื้อกูล เปนเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต เกิด แก เจ็บ ตาย เปนระบบการชวยเหลือเกื้อกูลของคนใน
ทองถิ่น ที่มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เปนเรื่องราวเกี่ยวของกับวิถีชีวิต ตั้งแตเกิดจนกระทั่งตาย
กอใหเกิดรายไดลดรายจาย นําไปสูการแกไขปญหาความยากจน

แนวความคิดสําคัญ
เงินเปนเครื่องมือ ไมใชเปาหมายการพัฒนาจัดสวัสดิการและสรางความอยูดีมีสุขของประชาชนโดย
ใชฐานทุนที่มีอยูภายในมาชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ชวยเหลือทุกคนอยางเทาเทียมไมสรางความแยกแยก
พัฒนาอยางองครวมเชื่อมโยงกับกิจกรรมและกลุมองคกรอื่นๆในชุมชน เปนสวนหนึ่งของ “ชุมชน
ทองถิ่นจัดการตนเอง”
ทําจากสิ่งที่เปนจริงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน ไมลอกเลียนคนอื่นเขามาทั้งชุด
พึ่งตนเองและการชวยเหลือเกื้อกูลกันโดยยึดหลัก“ ใหอยางมีคุณคา รับอยางมีศักดิ์ศรี "
กระบวนการดําเนินงานสอดคลอ งกับวัฒนธรรมภูมปิ ญญาทองถิ่น
ทุกคนเปนทั้งผูใหและผูรับเปนการจัดสวัสดิการของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

ลักษณะการดําเนินการของกองทุนสวัส ดิการชุมชน
เปนกองทุนที่มี สมาชิก ทํางานใหบริการสมาชิกและ/หรือคนอื่นๆในชุมชนตามที่สมาชิกตกลงรวมกัน
เงินกองทุน มาจากการสมทบของสมาชิก การบริจาคสมทบของหนวยงาน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและการระดมทุนเพิ่มเติมดวยวิธีการตางๆ ปจจุบันกองทุนสวนใหญสมาชิกสมทบวันละ๑ บาท
หรือปละ ๓๖๕ บาท แตก็มีกองทุนบางสวนที่ใชการระดมทุนดวยวิธีการอื่นๆ เชน จากผลกําไรกลุม
ออมทรัพย ฯลฯเงินสมทบดังกลาวจะไมคืนเงินเมื่อสมาชิกลาออก
การบริหารจัดการ สมาชิกจะเลือกคณะกรรมการ มาบริหารกองทุน โดยมีระเบียบกองทุนเกี่ยวกับ
สมาชิก การสมทบเงิน และการจายเงินสวัสดิก าร เปนเครื่องมือในการทํางาน
การชวยเหลือสมาชิก ประเภทสวัสดิการที่จัด จํานวนเงินชวยเหลือ เปนไปตามกติการวมและฐานะ
การเงินของแตละกองทุน

ชุมชนจัดสวัสดิการชุม ชนไดกี่ประเภท
ปจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถจัดสวัสดิการไดกวา ๑๐ ประเภท ตั้งแตการคลอด
บุตร เจ็บปวย ชวยเหลือผูสูงอายุ คนพิการ คนดอยโอกาส ทุนการศึกษา ชวยงานสาธารณะประโยชน
ในชุมชน ชวยเหลือผูประสบภัย เงินยืมไมมีดอกเบี้ยสําหรับสมาชิก ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เงิน
บํานาญ ฯลฯ ทั้งนี้ตามความพรอมของเงินกองทุน

ทําอยางไรใหกองทุนสวัสดิการประสบความสําเร็จ
ความสําเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนคือ สามารถใหการชวยเหลือสมาชิกไดอยางกวางขวาง
ตอเนื่อง ครบถวน สมาชิกมีสวนรวมในการดําเนินการและสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน เปน
เครื่องมือสรางหลักประกันทางสังคมที่สํ าคัญของชุมชน กองทุนสวัสดิก ารชุมชนจะประสบความสําเร็จ
เพราะ
ความเขาใจความเชื่อมั่น ในแนวคิดอุดมการณสวัสดิก ารชุมชน ทีเ่ นนเรื่องการพึ่งตนเองและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ตามแนวคิด ”ใหอยางมีคุณคา รับอยางมีศักดิ์ศรี” ใหความสําคัญกับการ
เชื่อมโยงทุนภายใน จัดสวัสดิการที่สอดคลองกับวิถีชีวิต และปญหาความตองการของชุมชน ทั้ง
สวัสดิการที่ใชเงินกองทุนและสวัสดิการที่เปนการดูแลชวยเหลือกันโดยไมตองใชเงิน
จํานวนสมาชิก สมาชิกที่เพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอจนครอบคลุมประชากรทั้งตําบล กระจายทุก
ชวงวัย เพราะยิ่งมีสมาชิกมาก เงินสมทบจะมีมาก ความเสี่ยงในการที่จายเงินสวัสดิการจะยิ่งนอยลง
เพราะมีการกระจายความเสี่ยงออกไปมากขึ้นกองทุนที่มีสมาชิกนอยจะมีความเสี่ยงมากกวากองทุนที่มี
สมาชิกมาก
มีความมั่นคงทางการเงิน เพราะสมาชิกจายเงินสมทบครบถวน สม่ําเสมอ มีการสนับสนุนจาก
หนวยงานอื่นๆ มีรายรับจากแหลงอื่นๆของกองทุนอยางตอเนื่อง สัดสวนการจายสวัสดิการใหสมาชิก
และคาใชบริหารจัดการสัมพันธกับรายรับ เนนการพึ่งพาทุนภายในชุมชนทองถิ่นเป นสําคัญ
การบริหารจัดการเปดเผยโปรงใส ระบบบัญชีการเงินถูกตองทันเวลาและสมาชิกมีสวนรวมใน
การดําเนินการ เผยแพรขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงานสูส มาชิก หนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณะอยางตอเนื่อง

การสนับสนุนจากรัฐบาล
รัฐบาลไดใหการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนอยางตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๔๘ ในชวงแรก
เปนการใหการสนับสนุนเพื่อการจัดตั้ง พัฒนาและสมทบเงินบางสวน ตั้งแตป ๒๕๕๓ เปนตนมา
รัฐบาลใหการสนับสนุนโดยสมทบเงินเขากองทุนตามจํ านวนสมาชิกที่มีอายุครบ ๑ ขึ้นไปในอัตราวันละ
๑ บาทตอคนหรือปละ ๓๖๕ บาท และไดมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)และองคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) พิจารณาสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิก ารชุมชนไดตามฐานะการคลังของแตละ อปท.

