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โปรแกรมฐานข้อมลูชุมชนและประชาสังคม 
Local Database Management (LDM) 

โปรแกรมที่ใช้บันทึกข้อมูล ประมวลข้อมูล เผยแพร่ และเก็บศึกษาฐานข้อมูลให้อยู่ในระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้งานเป็นเจ้าของ
ฐานข้อมูล และโปรแกรมนี้ถูกใช้เพื่อสนับสนุนการท างานของภาคประชาสังคม และภาคชุมชน ให้มีฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง 
 
 

ฐานข้อมูลองค์กรชุมชนที่อยู่ในระบบ LDM 
 

no. หมวดหมู ่ ชื่อฐานข้อมลู หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 ประชาธิปไตยชุมชน สภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

2 เศรษฐกิจฐานราก รักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วถิี
พอเพียง 

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

3 เศรษฐกิจฐานราก กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP (5 ดาว) กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

4 เศรษฐกิจฐานราก วิสาหกจิชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5 เศรษฐกิจฐานราก กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 

6 เศรษฐกิจฐานราก สถาบันการเงินชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

7 เศรษฐกิจฐานราก ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

8 เศรษฐกิจฐานราก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

9 เศรษฐกิจฐานราก กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

10 สวัสดิการชุมชน องค์กรสวัสดิการชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

11 สวัสดิการชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

12 สวัสดิการชุมชน ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO 
NET) 

กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทัว่ถึงและเพื่อสังคม ส านักงานคณะกรรมการกจิการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

13 สวัสดิการชุมชน สวัสดิการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

14 สิ่งแวดล้อม ป่าชุมชน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมขาตแิละสิ่งแวดล้อม 

15 สิ่งแวดล้อม รางวัลลูกโลกสีเขียว สถาบันลูกโลก
สีเขียว 

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

16 สุขภาวะชุมชน กองทุนสุขภาพต าบล ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

17 สุขภาวะชุมชน ต าบลจัดการสุขภาพดวีิถีชวีิตไทย
ต้นแบบ 

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข 

18 สุขภาวะชุมชน ต าบลสุขภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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ความหมายของหมวดหมูข่องฐานข้อมูล LDM.in.th 
1. เศรษฐกิจฐานราก 

เศรษฐกิจฐานราก คือ ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ท่ีสามารถพึ่งตนเอง มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีคณุธรรม และ
เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเอื้อให้เกดิการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ผู้คน ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ระบบเศรษฐกิจฐานรากเป็นระบบเศรษฐกิจแนวราบท่ีส่งผลและสร้างความสัมพันธ์ทั้ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างผูค้นในชุมชนท้องถิ่น มิใช่เป็นเฉพาะเศรษฐกิจแนวดิงแบบปัจเจกแต่สามารถท าให้เกิดความร่วมมือ 
เกิดโอกาส และความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างเศรษฐกิจร่วมของชุมชนกับเศรษฐกิจของปัจเจก เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะความ
ร่วมมือเป็นหุ้นส่วนสร้างความสัมพันธ์ท้ังในชุมชนท้องถิ่นและในระดับที่กว้างขวางอื่นภายนอก 
ข้อมูลองค์กรชุมชนท่ีมีลักษณะเช่นนี้ ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP, วิสาหกิจชุมชน, สถาบันการเงินชุมชน, ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง ของ ธกส., โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบล วิถีพอเพียง ของมูลนิธิพลังยั่งยืน บริษัท ปตท. จ ากัด เป็นต้น 
 

2. สิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษยส์ร้างขึน้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมสิ่งที่เห็นไดด้้วยตาและไมส่ามารถ
เห็นไดด้้วยตาสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตตลอดจนสิ่งท่ีเป็นทั้งที่ให้คุณและให้โทษ 
ประเภทของสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
1) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตวป์่า อากาศ ดิน น้ า มนุษย์ สิ่ง
เหล่านีต้้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอ่ืนประกอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทยอ่ย 
- สิ่งที่มีชีวิต (Biotic Environment) หรือเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment) เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตมิี
คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งที่มีชีวิต เช่น พืช สัตว์ มนุษย์ 
- สิ่งที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) หรือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อาจจะมองเห็นหรือมอง ไมเ่ห็น เช่น แร่ธาตุ อากาศ เสยีง 
2) สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น (Man-Made Environment) ได้จากทรัพยากรดั้งเดิม แล้วมนุษย์เปน็ผู้ดัดแปลงเช่น ถนน 
บ้านเมือง ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นนามธรรม (Abstract หรือ Social Environment) เช่น วัฒนธรรม ประเพณี การเมือง ศาสนา 
กฎหมาย 
ข้อมูลองค์กรชุมชนท่ีอยู่ในหมวดสิง่แวดล้อม ได้แก่ ป่าชุมชน, โครงการลูกโลกสเีขียว ของสถาบันลูกโลกสีเขียว เป็นต้น 
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3. ประชาธิปไตยชุมชน 
ชุมชนคืออะไร? ชุมชนไม่ใช่หมู่บ้าน เพราะหมู่บา้นจ านวนมาก เช่น หมู่บ้านจัดสรรในเมืองใหญ่ ก็ไม่ได้มีความเป็นชุมชน แต่
หมายถึงกลุ่มความสมัพันธ์ที่ผู้คนรว่มกันถักทอข้ึนมาผ่านจุดร่วมบางประการ เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม แบบแผนการผลติ ถิ่น
ที่อยู่สายเลือด หรือความคุ้นเคย โดยความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกยึดเหนีย่วไว้ด้วยพันธะความไว้วางใจและการดูแลซึ่งกันและกัน ฟัง
แล้วคล้ายระบบอุปถัมภ์ แตต่่างตรงท่ีเขาดูแลกันในฐานะ ‘เพื่อนร่วมชะตากรรม’ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่างตอบแทน 
 
ประชาธิปไตยชุมชน คือ การกระจายอ านาจการตัดสินใจทางนโยบายให้แก่หน่วยย่อย เช่น ชุมชน แนวคิดท่ีได้ยินกันบ่อยๆ คือ
เรื่อง ‘สิทธิชุมชน’ ซึ่งหมายถึงสิทธิรวมหมู่ที่ให้คนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งสทิธิในที่ดินท ามาหากิน สิทธิ
ในการดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร สิทธิในการธ ารงภูมิปญัญาในการใช้ทรัพยากรตามวิถีทางของตน สิทธิในการไดร้ับการ
รับรองด้านการปกครองจากรัฐ และสิทธิในการปกป้องวัฒนธรรม 
ข้อมูลองค์กรชุมชนท่ีอยู่ในหมวดประชาธิปไตยชุมชน ได้แก่ สภาองคก์รชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็น
ต้น 
 

4. สวัสดิการชุมชน 
สวัสดิการชุมชน คือ การสร้างหลกัประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุกอย่างท่ีจะท าให้คนในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ทั้งในรูปชองสิ่งของ เงินทุน น้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกลู เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต ่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นระบบ
การช่วยเหลือของคนในท้องท้องถิ่นท่ีมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวิถชีีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย 
ก่อให้เกิดรายไดล้ดรายจ่าย น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ข้อมูลองค์กรชุมชนท่ีอยู่ในหมวดสวัสดิการชุมชน ได้แก่ องค์กรสวสัดิการชุมชน, องค์กรสาธารณประโยชน์, สวัสดิการชุมชน 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET) เป็นต้น 
 

5. สุขภาวะชุมชน 
สุขภาวะชมุชน คือ การที่คนในชุมชนมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สุขภาพจติที่สมบูรณ์ มีชีวิตที่ยั่งยืน (กฎหมายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ปี
พ.ศ.2544) เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ หมายความว่าต้องท าให้ชุมชนมีสุขภาวะทั้งหายทั้งใจ โดยให้สังคมทั่วไปมสีุขภาวะ โดยพูด
ไปถึงว่า ต้องเข้าไปปรับเปลีย่นพฤติกรรมสังคมนั้น สภาพแวดล้อมเพื่อให้ทุกอย่างเอื้ออ านวย การที่จะท าให้เกิดชุมชนสุขภาวะ คือ 
เราจะต้องปรับเปลี่ยนสังคมนั้น สิง่แวดล้อมนั้น เป็นสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวย เพื่อเปลี่ยนให้เป็นสุขภาวะ 
ข้อมูลองค์กรชุมชนท่ีอยู่ในหมวดสขุภาวะชุมชน ได้แก่ กองทุนสุขภาพต าบล, ต าบลจดัการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยต้นแบบ, ต าบลสุข
ภาวะ เป็นต้น 
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ความหมายและค าจ ากัดความของฐานข้อมูลในระบบ LDM.in.th 
 

1. สภาองค์กรชุมชน 
ความเป็นมาของพระราชบัญญัตสิภาองค์กรชุมชน 

ชุมชน เป็นสังคมฐานรากท่ีมีความส าคญัทางประวัตศิาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมา ก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนอ่อนแอ ประสบความยากจน เกิดปัญหาสังคม กระนั้นก็ดี ชุมชนมีการใช้ทุนทางสังคม วัฒนธรรม ภมูิปัญญา 
เพื่อการด ารงอยู่ ตลอดจนมีการรว่มมือกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถ
จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน มบีทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
นอกจากน้ียังจะน าไปสู่การสร้างระบบประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้ชุมชนมีบทบาทส าคญัในการพัฒนาท้องถิ่น ตามความ
หลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
จากเหตุการณด์ังกล่าว จึงน าไปสูค่วามคิดของการมีกฎหมายเพื่อรองรับการเกิดเวทีปรึกษาหารือของชุมชนที่มีสถานะที่ชัดเจนเป็น
ที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นกฎหมายส่งเสริมไม่บังคับชุมชน สามารถด าเนินการเมื่อเกดิความพร้อมและเห็นพ้องต้องกัน รวมทั้งการ
คงความเป็นอิสระและความร่วมมอืต่อกันของการท างานในท้องถิ่น โดยในการด าเนินงานให้เกดิ พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนมลี าดับ
ความเป็นมา ดังนี ้  

 
1. ท่ีมา พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน ปัจจุบัน มีพื้นท่ีต าบลที่องค์กรชุมชน แกนน าธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน แกนน าท่ีเป็น

ทางการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และสถาบันในท้องถิ่น (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย) ไดม้ีการท างานพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การท า
แผนชุมชน การจัดสวัสดิการ การจัดกาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การจดัการทุนของชุมชน จัดให้มีสภาผูน้ าชุมชน ฯลฯ มีเวที
แลกเปลีย่นร่วมกันคดิ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ น าไปสู่การสร้างเป้าหมายร่วมกันของพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจาก
การท างานในแนวทางดังกล่าว ไดช่้วยให้เกิดการจดัการตนเองร่วมกนัของชุมชนท้องถิ่น โดยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เกิดความสัมพันธ์
อันดีภายในชุมชนท้องถิ่น 
จากการที่ชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดการตนเองตามแนวทางดังกล่าว และท าให้เกิดความเข้มแข็งส่งผลดีต่อชุมชนท้องถิ่นโดยรวม 
แกนน าชุมชนที่มีประสบการณ์ และคนท างานพัฒนา จึงไดร้่วมกันยกร่าง พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชนข้ึนมา เพื่อให้มี พ.ร.บ. ท่ีจะช่วย
หนุนเสรมิ สร้างการยอมรับการท างานร่วมกันแบบสภาองค์กรชุมชน ท าให้กรณีตัวอย่างดี ๆ ที่ท ามาแล้วขยายออกไปพื้นท่ีอื่น 
พื้นที่ท่ีสนใจ และพร้อมจะร่วมกันสร้างสภาองค์กรชุมชน ที่ถือเป็นระบบประชาธิปไตยทางตรงจากฐานรากไดร้่วมกันท าเรื่องนี้ให้
กว้างขวางยิ่งข้ึน 

 
2. กระบวนการร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน ในปี 2549 เครือข่ายองค์กรชุมชนร่วมกับวิทยาลยัการจดัการทางสังคม จดั

สรุปบทเรียน "ประชาธิปไตยชุมชน...การเมืองสมานฉันท์" และจดัเวทีสังคมสนทนา "การเมืองสมานฉันท์ สร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น" 
ที่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย จากน้ันได้มีการจัดเวทีระดมความคิดเหน็ในระดับภมูิภาคทั้ง 8 ภาคเพื่อพฒันาข้อเสนอของภาค
ประชาชนต่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง โดยสาระหลักเป็นการปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารโดยกระจายอ านาจไปท่ีชุมชน
ท้องถิ่น ให้มีอิสระในการจัดการตนเอง พร้อมกับพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อน าพาชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การ
พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง จากนั้นในเดือน พ.ย.49 ผู้แทนองค์กรชุมชนท่ัวประเทศจ านวน 200 คน ได้เข้าพบและน าเสนอแนวคิด

http://www.codi.or.th/sapa/images/stories/file/%C2%BE%C3%83%C2%BA_%C3%8A%C3%80%C3%92%C3%8D%C2%A7%C2%A4%C3%AC%C2%A1%C3%83.PDF
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เกี่ยวกับสภาองค์กรชุมชนต่อนายกรัฐมนตรี (พลเอกสรุยุทธ์ จุลลานนท์) ณ ท าเนียบรัฐบาล ต่อด้วยการยกร่างหลักคิดและเนื้อหา
สาระ พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน และได้จัดเวทีระดมความเห็นผู้น าชุมชนสี่ภาค และเกดิคณะท างานเครือข่ายองค์กรชุมชนท่ีจะ
ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ ซึ่งภายหลังได้จดัตั้งเป็นสมัชชาองค์กรชุมชนแห่งประเทศไทย ( สอท.) 

 
ต่อมาได้มีการจัดเวทีระดมความเห็นเกี่ยวกับร่างทั้งส่วนกลางและภมูิภาค 10 เวที สรุปเป็นร่าง พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน

ท้องถิ่นเสนอต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนมีนาคม 2550 และ
ในเดือนเมษายน ได้เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการความมั่นคงของมนุษย์ (ครูชบ ยอดแก้วเป็นประธาน และครมูุกดา อินตะ๊สารเป็น
รองประธาน) ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็กฯ สภานิติบัญญัติ (สนช.) ซึ่งครูหยุย (วัลลภ ตังคณานุรักษ์) เป็นประธาน ในช่วงเดือน
เดียวกันก็ได้มีการสัมมนาเปดิภาพการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีเครือข่ายชุมชนจากท่ัวประเทศเข้าร่วมกว่า 1,800 
คน โดยรองนายกรัฐมนตรีไพบูลย ์วัฒนศิริธรรมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (นพ.พลเดช ปิ่นประทีป) เข้า
ร่วมเวที ซึ่งสรุปผลการสัมมนาเครอืข่ายจะปฏิบตัิการน าร่องสภาองค์กรชุมชน 200 ต าบล และจะผลกัดันให้ พ.ร.บ. ผ่านในรัฐบาล
ชุดนี้ แต่หลังจากท่ีกระทรวงการพฒันาสังคมฯ เสนอร่าง พ.ร.บ. เขา้พิจารณาในคณะรัฐมนตรี (5 มิถุนายน 2550) ปรากฏว่าใน 
 

คณะรัฐมนตรีมีความเห็นท่ีแตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนแต่บางส่วนคัดค้าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มมีติส่งเรื่องให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา จากความเห็นที่มีทั้งการสนับสนุนและการคัดค้าน ท าให้สื่อมวลชนท าข่าวเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 
ในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2550 สถาบันวิชาการทั้งในส่วนกลางและภูมภิาคมีการจดัเวทีระดมความเห็นเรื่องนี้อย่าง
กว้างขวางในส่วนของเครือข่ายชุมชนจึงได้ไปท างานร่วมกับคณะอนกุรรมาธิการความมั่นคงของมนุษย์ ในคณะกรรมาธิการกจิการ
เด็กฯ สภานิติบญัญตัิ ซึ่งประธานสภานิตบิัญญตัิ (นายมีชัย ฤชุพันธ์) ได้มาช่วยซักถามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และปรบัร่าง 
พ.ร.บ. จนสามารถเสนอ สนช. ไดเ้มื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2550 โดยรองนายกไพบูลยฯ์ ไปรับร่างจาก สนช. จากน้ันกระทรวงการ
พัฒนาสังคมฯ ได้จัดระดมความเหน็หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับร่างที่จะเสนอโดยรัฐบาล (23 สิงหาคม 2550) แต่เมื่อยังมีผู้
คัดค้านนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรให้ออกเป็นระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีไปก่อน โดยรัฐบาลไม่ได้สง่ร่างพ.ร.บ.ประกบร่างพ.ร.บ.
ฉบับท่ีเสนอโดย สนช.เหมือนกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ 
 

ในส่วนของคณะกรรมาธิการกิจการเด็กฯ สนช. ก็ได้จดัสมัมนารับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง (27 สิงหาคม 2550) จากนั้นครู
มุกดา อนิต๊ะสาร ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน ให้ท่ีประชุม สนช.พิจารณารับหลักการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ซึ่งได้มี
ผู้อภิปรายสนับสนุนสิบท่านคัดค้าน 1 ท่าน ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วย 61 เสียง ไม่เห็นด้วย 31 เสียง และมีมติใหต้ั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 22 ท่าน ไปพิจารณารายละเอียด ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2550 คณะกรรมาธิการวิสามญัโดยนายวลัลภ ตัง
คณานุรักษ์ เป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง 11 ครั้ง และน าเสนอ สนช. พิจารณาวาระทีส่องและลงมติวาระที่สามใน
วันท่ี 28 พ.ย. 50 ซึงท่ีประชุม สนช. มีมติเห็นสมควรให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายอยา่งเอกฉันท์ 83 เสียง 

 
เพื่อให้การจดแจ้งการจัดตั้งชุมชนและการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองคก์รชุมชนต าบล ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตสิภา

องค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เป็นไปโดยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง สามารถจดัการตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศ สรา้งระบบประชาธิปไตย และ
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ระบบธรรมาภิบาลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงได้จัดท า ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการจดแจ้ง
การจัดตั้งชุมชนและการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนต าบล ตามพระราชบัญญตัิสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 

2. รักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ต าบล วิถีพอเพียง 

โครงการรักษ์ป่า สรา้งคน ๘๔ ต าบล วิถีพอเพียง เป็นโครงการที่บรษิัท ปตท. จ ากัด มหาชน ไดด้ าเนนิการให้มีขึ้นเพื่อเพ่ือ
เทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปี 2550 ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมน าแนวพระราชด าริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏบิัติ ให้เป็นรูปธรรมในต าบล
ต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย 84 ต าบลทั่วประเทศ เพ่ือน้อมเกล้าถวายในปี 2554 ในวโรกาสที่จะทรงเจรญิพระชนมายุครบ 7 รอบ หรือ 
84 พรรษา ที่ส าคัญ โครงการนี้เปน็การสานต่อจากโครงการปลูกปา่ถาวรเฉลมิ พระเกยีรติ ฯ 1 ล้านไร่ ที่ได้น้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 2545 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จและได้รับการ
ยอมรับในการดูแลรักษาป่าอย่างตอ่เนื่อง ด้วยการพัฒนาท่ีจิตใจของชุมชนให้ รักษ์ป่าและพัฒนาตนเองได้อย่างเข้มแข็งภายใต้วิถี
พอเพียง อีกทั้งเป็นการสานต่อจากบทเรียนในการด าเนินงานโครงการรางวัลลูกโลกสเีขียวร่วมกับเครอืข่ายสังคมชุมชน ในการเฟ้น
หาคนดี ท่ีดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลดิน น้ า ป่า ด้วยการมอบรางวัลเพื่อให้เป็นก าลังใจ 

วัตถุประสงค์โครงการ 
          1.  เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2554 ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 
หรือ 84 พรรษา 

          2.  เพื่อน้อมน ากระแสพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง� มาเป็นหลักปฏิบตัิให้แก่ชุมชนอย่างเปน็รูปธรรมครอบคลุมในทุก
ด้าน เกิดผลเป็นต้นกล้า 
          3.  ต้นแบบของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
          4.  เพื่อด าเนินโครงการตอ่เนื่องจากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ของ ปตท. มาสู่การพัฒนา
คน  พัฒนาชุมชนใน 84 ต าบล  ทุกภูมิภาคทั่วประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการให้เป็นชุมชนต้นแบบท่ีมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
พลังงานสังคม  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ทั้งยังสามารถขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป 
          5.  เพื่อป้องกันพลังสร้างสรรค์ในการพัฒนาสังคมไทยให้เตบิโตอย่างมั่นคง ยังยืน อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์  แม้ว่าจะ
เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจในอนาคต 
 
84 ต าบลมาจากไหน 
การคัดเลือกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
         1.  จากหมู่บ้าน ปตท. เครือข่ายรางวัลลูกโลกสีเขียวชุมชนใกล้หน่วยงาน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เครือข่ายประชา
สังคม  สวทช. ฯลฯ  
         2.  เปิดรับสมัครด้วยความสมัครใจของแตล่ะต าบลโดยต้องผา่นการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่ปรึกษาท่ี ปตท. จัดตั้ง
ขึ้น  โดยแต่ละต าบลที่เข้าร่วมโครงการต้องมีหมู่บ้านมากกว่าร้อยละ 50 พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีผูน้ าชุมชนที่พร้อมจะเข้า
ร่วม  หรือมีชุมชนสนับสนุนและมปีัจจัยเง่ือนไขท่ีเหมาะสมตามที่ก าหนด 
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หลักในการด าเนินงาน 
การขับเคลื่อนการท างานตลอดทั้งโครงการ  ต้องยึดหลักการร่วมกันดังนี้ 

          1.  น้อมน าพระราชด าริ �ปรัชญาพอเพียง� มาเป็นแนวปฏิบตัิ 
          2.  ด าเนินงานด้วยความต้องการของชาวบ้านและชุมชนเปน็หลัก 
          3.  การมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  ทุกขั้นตอน 
          4.  ไม่เน้นเงินน าหน้า   เน้นสร้างความรู้ให้เกิดในชุมชนและยั่งยืน 
          5.  สรุปเป็นองค์ความรู้ของชุมชนร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และเครือข่าย 
 
เป้าหมายของโครงการ 
          ปตท. และกลุ่มภาคีเครือข่ายได้ศึกษาเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ กับชุมชนเพื่อก าหนดเป็นเป้าหมายและแนวทาง
ในการด าเนินงานเพื่อให้ทุกข้ันตอนสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน  โดยไดเ้ป้าหมายร่วมกัน 8 เป้าหมาย เพื่อสร้างเป็นองค์
ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
เป้าหมายของ 84 ต าบลเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. กลุ่มผู้ผลติสินค้า OTOP (5 ดาว) 
การด าเนินงานโครงการคดัสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หน่ึงผลติภณัฑ์ไทย (OTOP  Product  Champion : OPC)  เป็นโครงการตาม
นโยบายการด าเนินงานโครงการหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ เพื่อจดัท าฐานข้อมูลผูผ้ลิต ผู้ประกอบการ OTOP และการจัดระดับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (1 – 5 ดาว) ที่จะน าไปสู่การพัฒนาผลติภณัฑ์ น าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้
อย่างเหมาะสม  โดยใน ปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการอ านวยการหนึง่ต าบล  หนึ่งผลติภณัฑ์แห่งชาติ(กอ.นตผ)  มีมติการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบล  หนึ่งผลติภณัฑ์แห่งชาติ   เหน็ชอบให้กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมการพัฒนาชุมชน
ด าเนินการโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หน่ึงผลติภณัฑ์ไทย ป ีพ.ศ. 2559 (OTOP Product Champion : OPC)     
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะน าไปสู่การพฒันาผลิตภัณฑ์  (Product Development) 
2. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการท างานเชิงบูรณาการของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

3. เพื่อเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทัว่ไป จนสามารถใช้เป็นแหลง่สรา้งรายได้และ
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผูป้ระกอบการOTOP และชุมชนในการพฒันาผลิตภัณฑ์ 
 
 กรอบการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 

1. สามารถส่งออกได้ (Exportable) โดยมีความแกร่งของตราผลิตภัณฑ์ (Brand Equity) 
2. ผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิม (Continuous & Consistant) 
3. ความมีมาตรฐาน(Standardization) โดยมีคุณภาพ (Quality) และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 

(Satisfaction) 
4. มีประวัติความเปน็มาของผลิตภณัฑ์ (Story of Product) 

 
การจัดระดับผลิตภัณฑ ์
    การคัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไทย ปี พ.ศ.2559 ผลการด าเนินการคัดสรรฯ จดัระดับผลิตภณัฑ์ มรีะดบั
เดียว คือ ระดับประเทศเท่านั้น โดยใช้หลักเกณฑ์เฉพาะแต่ละประเภทผลติภณัฑ์ (Specific Criteria) ซึ่งก าหนดคะแนนรวมไว้ 
100 คะแนน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ด้าน คือ หลักเกณฑ์ด้านผลติภณัฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน 
หลักเกณฑ์ด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภณัฑ์ และหลักเกณฑ์ด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ ซึ่งจะน ามาก าหนดกรอบในการจดั
ระดับผลติภณัฑ์ (Product Level) ออกเป็น 5 ระดับ ตามค่าคะแนน ดังนี้ 
    1. ระดับ 5 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 90 -100 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีคณุภาพมาตรฐาน หรือมีศักยภาพในการส่งออก 
    2. ระดับ 4 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 80 – 89 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีศกัยภาพ เป็นท่ียอมรบัระดับประเทศ และสามารถ
พัฒนาสู่สากล 
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    3. ระดับ 3 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 70 – 79 คะแนน) เป็นสินค้าที่มีคณุภาพระดับกลางที่สามารถพัฒนาสู่ระดับ 4 ดาวได ้
    4. ระดับ 2 ดาว (ได้คะแนนตั้งแต่ 50 – 69 คะแนน) เป็นสินค้าที่สามารถพัฒนาสูร่ะดับ 3 ดาว มีการประเมินศักยภาพ
เป็นระยะ 
    5. ระดับ 1 ดาว (ได้คะแนนต่ ากวา่ 50 คะแนน) เป็นสินค้าที่ไมส่ามารถพัฒนาสู่ระดับ 2 ดาวได้ เนื่องจากมีจุดอ่อนมาก 
และพัฒนายาก 
 
 

4. วิสาหกิจชุมชน 
 วิสาหกิจชมุชน (Community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า    การให้บริการหรือการ
อื่น ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลใน
รูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน 
 ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ "ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรค์เพื่อการ
พึ่งตนเอง 
 "ทุนของชมุชน" ไมไ่ด้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปญัญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมทีร่้อยรดัผู้คนให้อยูร่่วมกันเป็นชุมชน เปน็พ่ีเป็นน้องไว้ใจกัน) 
ลักษณะส าคัญของวิสาหกจิชมุชน  มีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประการ 

1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ 

2. ผลผลติมาจากกระบวนการในชมุชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน  

แรงงานในชุมชน เป็นหลัก 

3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 

4. เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 

5. มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ 

7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเปน็เป้าหมาย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง คณะบุคคล
ที่รวมตัวกัน โดยมีวัตถปุระสงค์ในการท ากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงาน 
ของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย 

 
 
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 

ความเป็นมา 

         ในชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับรากหญา้อยู่มากมาย ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังมีขนาดไม่ถึงวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อม (SME) หรือสหกรณ์ แต่เป็นธุรกิจที่สามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศได้ในระดับหนึ่ง ธุรกิจในระดับนี้
ยังมีปัญหาที่ประสบอยู่ คือ  
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             - ไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอ่ืน ๆ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ  
             - การสนับสนุนจากภาครัฐไมต่รงกับความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากข้อมูลกลุม่เป้าหมาย และความต้องการไม่ชัดเจน 
รัฐบาลจึงก าหนดให้มีการออกกฎหมายรองรับการประกอบการ 

หลักการ  

             เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจ านวนหน่ึงอยู่ในระดับที่
ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้า ให้ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปญัญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น 
การส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 
      กฎหมายก าหนดให้มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจรระดบัปฐมภูมิ ส่งเสริมการจัดตั้ง การให้ความรู้ การ
ศึกษาวิจัย ในการน าทุนชุมชนมาใช้เหมาะสม การร่วมมือกันในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ระดับสูงขึ้น 
ส่งเสริมการพัฒนาผลติภณัฑ์ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาด การสร้างความเช่ือถือทางธุรกิจ และความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การประสานงานแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสูก่ารประกอบธุรกิจขนาดย่อม 
และขนาดกลาง ต่อไป 
 การส่งเสริมเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน รัฐจะให้การสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ การตลาด ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น เพือ่ขยายและสร้างความมั่นคงให้แกก่ิจการวิสาหกจิชุมชน 
 กฎหมายก าหนดให้มีการส่งเสรมิวสิาหกิจชุมชนอย่างครบวงจรระดบัปฐมภูมิ ส่งเสริมการจัดตั้ง     การให้ความรู้ การ
ศึกษาวิจัย ในการน าทุนชุมชนมาใช้เหมาะสม การร่วมมือกันในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ระดับสูงขึ้น 
ส่งเสริมการพัฒนาผลติภณัฑ์ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและการตลาด การสร้างความเช่ือถือทางธุรกิจ และความ
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การประสานงานแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสูก่ารประกอบธุรกิจขนาดย่อม 
และขนาดกลาง ต่อไป 
 การส่งเสริมเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน รัฐจะให้การสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ การตลาด ความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่น เพือ่ขยายและสร้างความมั่นคงให้แกก่ิจการวิสาหกจิชุมชน 
1.การรวมตัวกันของเกษตรกรในการประกอบธรุกิจในระดับชุมชน มคีวามมั่นคง ไดร้ับการรับรองตามกฎหมาย 
2.การส่งเสริมความรู้ ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น การพัฒนาความสามารถในการจัดการ ตรงตามความต้องการที่แท้จริง 
3.ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ มีความพร้อมที่จะพัฒนาส าหรับการแข่งขันทางการค้าในอนาคต 
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5. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 

จากกระบวนทัศน์ใหม่ของแผนพฒันาฯ ฉบับท่ี 8 และความต่อเนื่องของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กับปรัชญาของนโยบาย
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการเสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น โดยชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการ
หมู่บ้านและชุมชนด้วยคณุค่าและภูมิปัญญาของตนเอง และเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมูบ่้านและชุมชน เสริมสร้างการ
เชื่อมโยงกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม รวมถึงการกระจายอ านาจ ให้ท้องถิ่นและเป็น
การพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน และวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน 1 ล้านบาท เป็นแหล่ง เงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ส าหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือ เพิ่มรายได้ การลดรายจา่ย   การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจ าเป็น
เร่งด่วนและส าหรับการน าไปสู่การสรา้งกองทุน สวัสดิการทีด่ีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของ
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดรเิริ่ม เพื่อการแก้ไขปญัหาและเสริมสร้างศักยภาพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บา้นและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกจิและสังคมของประชาชนใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ส าหรับในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 เป็นการมุ่งเสรมิให้สังคมไทยอยู่เยน็เป็นสุข ด้วยวิธีปฏบิัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนที่เข้มแข็งจึงเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยทียุ่ทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม
ให้ชุมชนสามารถจดักิจกรรมที่เปน็องค์ความรวม มีกระบวนการเรยีนรู้ และการจัดการความรู้ร่วมกนัของคนในชุมชนในรูปแบบที่
หลากหลายตามภมูิสังคมด้วยทุนทางทรัพยากร และศักยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองอย่างพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ มี
การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันท้ังภายในและภายนอกชุมชน บนพื้นฐานการเคารพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม น าไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างสันตสิุข โดยสรุปได้เป็น 3 แนวทางหลัก 

1. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 

2. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 

3. การเสรมิสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกลูกัน 

 ปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
1) เสริมสร้างส านึกความเปน็ชุมชนและท้องถิ่น 

2) ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง 

3) เก้ือกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 

4) เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสงัคม 

5) กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธปิไตยพื้นฐาน 
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วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

1) เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ส าหรับการลงทุน 
 • พัฒนาอาชีพ สร้างงาน 
 • สร้างรายได้ หรือ เพิ่มรายได ้
 • ลดรายจ่าย 
 • บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจ าเป็นเร่งด่วน 

2) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ 
 • จัดระบบเงินกองทุน 
 • บริหารจัดการเงินกองทุน 

3) เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตวัเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 • การเรียนรู ้
 • การสร้างและพัฒนาความคดิรเิริม่ 
 • เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียง 

4) กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก 
 • เสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางเศรษฐกจิและสังคมในอนาคต 

5) เกิดศักยภาพ / ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชนเมือง 
 • เศรษฐกิจ 
 • สังคม 

วิสัยทัศน์  
       "กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรยีนรู ้
       เงินทุน สวัสดิภาพ สวสัดิการ  และการแกไ้ขปัญหาของหมู่บ้านและชุมชน พ่ึงพาตนเอง 
       อย่างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่พอเพียง อบอุ่น  เข้มแข็งสู่การเป็นภูมิคุม้กัน 
       ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม" 
 

พันธกิจ 

         1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยความเขม้แข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็น
กลไก ศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวสัดกิาร และการแก้ไขปญัหา    
         2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน และหมู่บ้านชุมชนไปสูร่ะบบเศรษฐกิจแลสังคมของชาติ ด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ 

"เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพตนเอง ของกองทุน 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง"                                                  

 ภายใต้ยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์  : การแกไ้ขความยากจน กระจายความเจริญสู่ชนบท และลดช่องว่างของรายได้ 
 แผนงบประมาณ: สนับสนุนการด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. สถาบันการเงินชุมชน 
 

การก่อเกิด 
กรมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนนุให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทีม่ีความเข้มแข็ง เป็นแกนหลักเช่ือมโยงกลุ่ม/องค์กร/

กองทุนการเงิน ร่วมกันบริการจัดการกองทุน น าไปสู่การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
 

นิยาม  
 การรวมตัวของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่จัดตั้งโดยภาคประชาชนและการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ โดยการบรูณาการข้อมลูกองทุนชุมชนในพื้นที่ และบูรณาการเช่ือมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนให้สามารถใช้
เงินทุนในชุมชนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแกไ้ขปัญหาหนีส้ินและบริหารจัดการชุมชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

สถาบันการเงินชุมชน หมายถึง สถาบันการเงินของชุมชนที่จัดตั้งข้ึนโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืง เพื่อให้บริการ
ทางการเงินท่ีสามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในชุมชนซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึง และใช้บริการทางการเงินของ
สถาบันการเงินท่ัวไป ตามวัตถุประสงค์หลักเกณฑ์ มาตรฐาน และรปูแบบ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติก าหนด 
 

วัตถุประสงค์ของสถาบันการเงินชุมชน 
1. แหล่งเก็บออมเงินที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และมผีลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
2. แหล่งเงินทุน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนทั้งในระดับบุคคล 
ครัวเรือน และชุมชน 
3. เสริมสร้างสวัสดิการ และสวสัดภิาพของชุมชน 
4. เสริมสร้างวินัยทางการเงิน และให้ค าปรึกษาทางการเงินแก่ชุมชน 
5. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกบัในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
 

ความหลากหลาย 

กองทุนชุมชนในหมู่บ้านต าบล  
- กองทุนที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชน ด าเนินการก่อตั้ง โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
- กองทุนที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชน หรือ ภาคีการพัฒนาอ่ืน ๆ  
 
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มี

ความมั่นคงและมีเสถียรภาพ จึงก าหนดนโยบายสนับสนุนให้หมู่บา้น/ชุมชน มีการจัดตั้งกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินเพื่อชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน เรยีนรู้การบริหารจัดการชุมชนร่วมกันจนสามารถแก้ไขปญัหาของชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยตนเอง น าไปสู่การการพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลติ กองทุน 
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กข.คจ. กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ใช้น้ า องค์กรสตรี ฯลฯ และยังต้องสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน ท่ีจัดตั้งตามนโยบายของรัฐ เช่น 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ. ) กองทุน SML ฯลฯ  

สถาบันการจดัการเงินชุมชน   หมายถึง เป็นการรวมตัวของกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงิน ที่มีอยู่ในหมูบ่้าน/ชุมชน ทั้งที่
จัดตั้งโดยภาคประชาชนและสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการบรูณาการข้อมูลกองทุนชุมชนในพื้นที่และบูรณาการเช่ือมโยงการบริหาร
จัดการเงินทุนในชุมชน ให้สามารถใช้เงินทุนในชุมชนอย่างคุ้มค่าเกดิประโยชน์สูงสดุเพื่อแก้ปัญหาหนีส้ินและบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 

เป้าหมาย    
เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการกองทุนชุมชนและเงินทุนในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งไปสู่เป้าหมายหลักใน

การด าเนินงาน คือ การบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สญัญา  
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการบรูณาการกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงิน ให้มีการเช่ือมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เป็นระบบ มี

ความเป็นเอกภาพ สามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนอย่างแท้จริง 
 

บทบาทหน้าที่  
1. แก้ไขปัญหาหนีส้ิน โดยการบรหิารจัดการหนี้ครัวเรือนไปสู่ 1 ครวัเรือน 1 สัญญา  
2. เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงการบรหิารจัดการเงินทุนในชุมชนให้เป็นระบบ และสามารถใช้เงินทุนในชุมชนอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและชุมชน 
3. เป็นศูนย์กลางในการบรูณาการข้อมูลกองทุนชุมชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ประโยชน์ของการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ประชาชน/ชุมชนได้ประโยชน์อะไร)  
1. กลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน มกีารบริหารจัดการที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ คือ ร่วมกันบริจาคการเงินชุมชนอย่างเป็นระบบ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ป้องกันการสญูหายของเงินในชุมชน 
2. แก้ไขปัญหาหนีส้ินของประชาชน ลดภาระหนีส้ินของครัวเรือน โดยการเพิ่มขดีความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือน และ
เป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีเงินทุนเพียงพอส าหรับการประกอบอาชีพ โดยไมต่้องกู้ยืมกองทุน/หลายสญัญา (1 ครัวเรือน 1 
สัญญา) 
 

รูปแบบการด าเนินงาน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน  
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเปน็แกนหลักในการจดัตั้ง 
2. สมาชิก คือ กลุ่ม/องค์กรการเงินในชุมชน/หมู่บ้าน 
3. คณะกรรมการสถาบันฯ จ านวน คณะ จากตัวแทนกลุ่ม/ผู้น า/ผูท้รงคุณวุฒิ (ร่วมกันบรหิาร)  
4. ระเบียบข้อบังคับสถาบันการจดัการเงินทุนชุมชน (ระเบียบกลางใช้ร่วมกัน) 
5. บริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา  
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            สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนจัดตั้งขึ้นโดยมีกลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลิตเป็นแกนหลักในการจัดตั้ง ซึ่งกลุ่มออมทรัพยฯ์ 
ยังคงอยู่ และด าเนินกิจกรรมของกลุ่มตามปกติ ไม่มีการน าเงินทุนท้ังหมดของกลุ่มออมทรัพยฯ์ ไปรวมกับสถาบันการจัดการเงินทุน  
 
 

7. ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 
 

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.มีมตเิห็นชอบให้ด าเนินงานโครงการเสริมสรา้งความเข้มแข็งภาคเกษตรไทย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นระบบต่อเนือ่ง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 งบประมาณปลีะ 200 ล้านบาท รวม 600 ล้านบาท โดยเน้น
พัฒนาเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องจากพระราชด าริทั้ง 6 แห่ง ใช้คนและชุมชนเป็นศูนย์กลางผ่านชุมชน
ต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกดิการพัฒนาท่ีเป็นรปูธรรม ประกอบด้วย 5 แผนงานหลัก คือ  

แผนงานท่ี 1 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาต้นแบบเกษตรกรทันสมัย  
แผนงานท่ี 3 การพัฒนาต้นกล้าทายาทเกษตรกรมืออาชีพ  
แผนงานท่ี 4 การพัฒนาสหกรณ์ตน้แบบ และ 
แผนงานท่ี 5 การพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจชุมชน 
 

ส าหรับโครงการดังกล่าวจะบูรณาการความร่วมมือของภาคีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความส าเร็จสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 8,000 ชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. 315 แห่ง เกษตรกรคนเก่ง ครู
เกษตรกร และเกษตรกรทันสมัย 3,000 คน ทายาทเกษตรกร 600 คน สหกรณ์การเกษตร (สกก.) 1,034 แห่ง และสหกรณ์
การเกษตรเพื่อการตลาด (สกต.) 77 แห่ง 

 
โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 5 แผนงานหลัก คือ 
  แผนงานท่ี 1 การเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาเกษตรกรโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ 
พัฒนายกระดับตามบันได 3 ขั้น  คือ ขั้นที่ 1 การพึง่พาตนเอง เรียนรู้การด ารงชีวิตที่มีความมั่นคงในระดับครัวเรือน ใช้บัญชี
ครัวเรือนเป็นเครื่องมือในการวเิคราะห์ตนเอง น าไปสู่การเปลีย่นกรอบความคิดและสมการชีวิตใหม่ ลดละเลิกอบายมุข เสรมิสร้าง
อาชีพ ขั้นที่ 2 การพึ่งพาซึ่งกันและกัน เสรมิสร้างความเขม้แข็งชุมชนผ่านกระบวนการมสี่วนร่วม โดยร่วมคิดร่วมกันวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมประเมินผล และรว่มรับประโยชน์ก่อเกิดเป็นธุรกิจ ใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นเครื่องมือในการด าเนินการ ขั้นท่ี 3 
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจชุมชน ขยายผลต่อยอดความร่วมมือระหว่างชุมชนทางด้านการผลติ การรวบรวม การแปรรูปเพื่อเพ่ิม
มูลค่า การตลาด ใช้แผนธุรกิจชุมชนเป็นเครื่องมือในการบรหิารจดัการชุมชน ซึ่ง ธ.ก.ส.มีเป้าหมายทีจ่ะสนับสนุนชุมชนให้เกิดการ  
พัฒนาขั้นที่ 3 แล้ว จ านวน 6,000 ชุมชน สร้างเครือข่ายเรียนรู้ไปยังชุมชนข้างเคียงอย่างน้อยชุมชนต้นแบบ ละ 5 แห่ง 
นอกจากนั้นยังพัฒนาศูนย์เรียนรู้ น าร่อง 9 แห่งและขยายผลเป็นศนูย์การเรียนรูเ้พื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. 84 
แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้สูเ่กษตรกรตามภมูิสังคม รวมกับส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักกปร.) จดัท ามาตรฐานกระบวนการศูนย์เรยีนรู้ฯ ได้แก่ ผู้น า แผนชุมชน การมีส่วนร่วม 
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การประเมินผล การจัดการความรู ้การเน้นบุคลากร และฐานเรยีนรู้เพื่อขยายผลไปสูไ่ปสู่ศูนย์เรียนรู้ใน 3 มิติ มิติทางสังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป้าหมายศูนยเ์รียนรู้ทั้งหมด 315 แห่ง โดยใช้งบประมาณ 405 ล้านบาท 
 แผนงานท่ี 2 การพัฒนาต้นแบบเกษตรกรทันสมัย (Smart Farmer) เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรกรทันสมัยที่มีความสามารถ
ในการพัฒนาอาชีพเกษตร การใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพการผลติ สร้างมลูค่าเพิ่ม ขยายผลไปสู่
เกษตรกรรายอื่น ๆ เปา้หมาย 3 ปี ปีละ 1,000 คน รวม 3,000 คน โดยใช้งบประมาณ รวม 30 ล้านบาท 
 
 แผนงานท่ี 3 การพัฒนาต้นกล้าทายาทเกษตรกรมืออาชีพ โดยรับสมัครทายาทเกษตรกรทีส่มัครใจ น ามาพัฒนาด้วยการ
ปรับเปลีย่นทัศนคติ การสร้างความเช่ือมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร ฝึกปฏิบัติจริง ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดท าแผน
ธุรกิจ ลงมือปฏิบตัิในแปลงเกษตรของตนเอง และสรุปผลการเรียนรู ้รวม 3 ปี ปีละ 200 คน รวมทั้งสิ้น 600 คน โดยใช้
งบประมาณ 30 ล้านบาท 
 แผนงานท่ี 4 การพัฒนาสหกรณ์ตน้แบบ พัฒนาสหกรณ์การเกษตร (สกก.) และสหกรณ์การตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. (สกต.) 
ให้สามารถท าหน้าท่ีในการรวบรวมแปรรูป การตลาด ตลอดจนธรุกจิเครดติให้สมาชิกเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนา 
3 ขั้น คือ ข้ันท่ี 1สหกรณ์พึ่งตนเอง บริหารจัดการพึ่งตนเอง สามารถรักษาสถานการณ์ด าเนินงานท่ีมัน่คงมีผลประกอบการดี  ขั้นที่ 
2 สหกรณ์การพัฒนา เป็นการพัฒนาสหกรณ์ให้สามารถด าเนินธุรกจิขาย เสรมิสร้างความเขม้แข็งในการมีส่วนร่วมของสมาชิกกับ
สหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ ข้ันท่ี 3 สหกรณต์้นแบบ เป็นสหกรณ์ที่สามารถบริหารการด าเนินธุรกจิ ได้ครบ 4 ด้าน ธุรกิจเครดิต ธุรกิจ
ซื้อ ธุรกิจขาย และธรุกิจบริการ อย่างมีมาตรฐานบนพ้ืนฐานของหลกัสหกรณ์ที่ดี สามารถเป็นต้นแบบให้สหกรณ์อื่น ๆ ได้ รวม
ทั้งสิ้น 1,111 แห่ง  โดยใช้งบประมาณ 75 ล้านบาท 
 
 และแผนงานท่ี 5 การพัฒนาผู้น าการเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจชุมชน เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้น า เกษตรกร
คนเก่ง ครูเกษตรกร และวิทยากรฐานเรียนรู้ในศูนย์เรยีนรู้ฯ คดัเลือกไปศึกษาดูงานในต่างประเทศท่ีประสบความส าเรจ็ เช่นญี่ปุ่น 
ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี  เป้าหมาย ปีละ 200 คน รวม 600 คน โดยใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท 
 การจัดท าโครงการดังกล่าว จะบรูณาการความร่วมมือของภาคีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย  มุ่งเน้นกลุ่มเปา้หมายที่ประสบความส าเร็จในสาขาต่าง ๆ ประกอบด้วย ชุมชนต้นแบบตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 8,000 ชุมชน  ศูนย์เรียนรู้เพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. จ านวน 315 
แห่ง เกษตรกรคนเก่ง ครูเกษตรกร และเกษตรกรทันสมัย จ านวน 3,000 คน ทายาทเกษตรกร จ านวน 600 คน  สหกรณ์
การเกษตร (สกก.) จ านวน 1,034 แห่ง และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด (สกต.) จ านวน 77 แห่ง ท้ังนี้ การด าเนินโครงการ
ดังกล่าว จะประสานการท างานร่วมกับเครือข่ายภาคีพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ส านักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงมหาดไทย สถาบันการศึกษา สภาเกษตรกรแห่งชาติ และ
มูลนิธิอาจารย์จ าเนยีร สาระนาค (มจส.) 
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8. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
 

ความเป็นมาของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
 

 
 

ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย  กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ 
โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดท ายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน ได้ก าหนดหน้าที่ ประการหนึ่งในการพัฒนาระบบและกลไกในการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออมและการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถ ของชุมชน ผู้น าชุมชน องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์การชุมชน บริหารจัดการให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 จากภารกิจข้างต้น กระทรวงมหาดไทยจึงไว้วางใจมอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากกระบวนการพัฒนาชุมชนมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือปฏิบัติงานตามหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ ความชอบธรรมและ
คุณธรรม ท าให้ชุมชนพึ่งตนเองบนความพอเพียง โดยบูรณาการการท างานร่วมกันในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะกรมการ
ปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครอง 

กรอบแนวคิด แนวคิดในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากภารกิจของกรมฯ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาไทย กรมฯ จึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาขยายผลในกระบวนการท างาน โดยการด าเนินงานหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเกณฑ์ประเมิน6ด้าน คือ ลดรายจ่าย
(ท าสวนครัว ปลอดอบายมุข) เพิ่มรายได้(มีอาชีพ ใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม) ประหยดั(มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ) การเรียนรู้(สืบ
ทอดภูมิปัญญา มีการเรยีนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) อนุรักษ์สิง่แวดล้อม(ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้) เอื้อ
อารีต่อกัน(ช่วยเหลือคนจน รู้รัก สามัคคี) ต่อมา กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขยายผลการท างานสู่ความยั่งยืน โดยท าหมูบ่้านเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็นต้นแบบ มีศักยภาพ 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวดั คือ 
 ด้านจิตใจและสังคม(สามคัคี มีข้อตกลงข้อมูลหมู่บ้าน มีกองทุน ยึดหลักประชาธิปไตย มีคุณธรรม/จรยิธรรม ชุมชนปลอด
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อบายมุข 
 ด้านเศรษฐกิจ(จดัท าบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมกลุม่พัฒนาอาชีพ การออมมีกลุ่มในรปูแบบวิสาหกิจ
ชุมชน) 
 ด้านการเรียนรู้(มีและใช้ข้อมูลชุมชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคณุค่า มีศูนย์เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน 
สร้างเครือข่ายการพัฒนา 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มีจติส านึกในการอนุรักษ์ฯ มีกลุ่ม/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม มกีารใช้พลังงาน
ทดแทนและการสรา้งมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม) 
 แบ่งศักยภาพการพัฒนาหมูบ่้าน เป็น 3 ระดับ คือ 
ระดับ “พออยู”่ เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตพึ่งตนเอง เน้นการปฏิบัตทิ ากิน ท าใช้ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการ
ออม 
ระดับ “อยู่ดี กินดี” เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาในรูปกลุ่ม การพัฒนารายได้ด้วยระบบกลุ่ม เพื่อเพิ่มรายได้และขยาย
โอกาสคนในชุมชน 
ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” เป็นต้นแบบการบริหารการพัฒนาในรูปแบบองค์กรเครือข่าย เพื่อใช้ศักยภาพในการด าเนินการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อขยายโอกาสในการประกอดอาชีพและส่งเสรมิการจดัสวสัดิการในกบัคนในหมู่บ้านชุมชน 
*** ทั้ง 3 ระดับนี้ สามารถพัฒนาไปได้ทั้งในระดับของตนเอง หรือพัฒนาเป็นระดับ หรือ ข้ันต่อกันไป 

- หน้าแรก 
- บริการของเรา  
- ภาพกิจกรรม 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ. 
- ประกาศ/หนังสือ 

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมการพัฒนาชุมชน 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชด ารัส ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิต แก่พสก

นิกรชาวไทย มาโดยตลอดเวลานานกว่า 30 ปี ในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอด
พ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแส โลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบัติตามหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ 
ความชอบธรรมและคุณธรรม ท าให้ชุมชนพึ่งตนเองบนความพอเพียง 

http://nongkhai.cdd.go.th/
http://nongkhai.cdd.go.th/services/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80
http://nongkhai.cdd.go.th/gallery
http://nongkhai.cdd.go.th/category/news
http://nongkhai.cdd.go.th/district-news
http://nongkhai.cdd.go.th/download/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3
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ต้ังแต่ปี 2549 กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลในกระบวนการท างาน เป็นระยะ 
ดังนี ้

ระยะแรก ปี 2549-2551 ด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยเกณฑ์ประเมิน 6 ด้าน คือ 

• ด้านการลดรายจ่าย (ท าสวนครัว ปลอดอบายมุข) 
• ด้านการเพิ่มรายได้ (มีอาชีพสุจริต ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม) 
• ด้านการประหยัด (มีการออม มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ) 
• ด้านการเรียนรู้ (สืบทอดภูมปัญญา มีการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
• ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ใช้วัตถุดิบในชุมชนประกอบอาชีพ ปลูกต้นไม้) 
• ด้านการเอื้ออารีต่อกัน (ช่วยเหลือคนจน รู้รัก สามัคคี) 

ระยะต่อมา ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน ได้ขยายผลการท างานสู่ความยั่งยืนโดย พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็น หมู่บ้าน
ต้นแบบ มีศักยภาพ 4 ด้าน 32 ตัวช้ีวัด คือ 

ด้านจิตใจและสังคม (สามัคคี มีข้อตกลงข้อมูลหมู่บ้าน มีกองทุน ยึดหลักประชาธิปไตย มีคุณธรรม/จริยธรรม ชุมชนปลอด
อบายมุข) 7 ตัวช้ีวัด 

ด้านเศรษฐกิจ (จัดท าบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ มีการออมมีกลุ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน) 5 
ตัวช้ีวัด 

ด้านการเรียนรู้ (มีและใช้ข้อมูลชุมชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างคุณค่า มีศูนย์เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับหมู่บ้าน สร้าง
เครือข่ายการพัฒนา) 7 ตวัช้ีวัด 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ฯ มีกลุ่ม/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงานทดแทนและ
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)         4 ตัวช้ีวัด 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้เลือก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีถูกจัดระดับด้วยเกณฑ์ช้ีวัดของกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 
ตัวช้ีวัด มาพัฒนาเป็น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในแต่ละระดับ   ด้วยกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับ “พออยู่ พอกิน” ผ่านเกณฑ์ จ านวน 10-16 ตัวช้ีวัด เป็นต้นแบบการใช้ชีวิตพึ่งตนเอง ท ากิน ท าใช้ในครัวเรือน เพื่อลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้และมีการออม ด้ายกิจกรรม ดังนี้ 

1. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ครัวเรือนพัฒนา) 
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2. ครัวเรือนพัฒนาจัดท าแผนชีวิต น าเข้าสู่เวทีการทบทวนแผนชุมชน 
3. ครัวเรือนพัฒนาปฏิบัติกิจกรรมตามแผนชีวิต 
4. เพิ่มพูนทักษะการด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามศักยภาพและความสนใจ 
5. จัดเวทีสรุปผลการพัฒนาครอบครัว ในภาพรวม ส่งเสริมความเป็นครัวเรือนต้นแบบ จัดท าเป็นเอกสารองค์ความรู้ เพื่อ

เผยแพร่ขยายผล 
6. ประเมินความสุขมวลรวมของชุมชน (GVH) 

ระดับ “อยู่ดี กินดี” ผ่านเกณฑ์ จ านวน 17-22 ตัวช้ีวัด เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพัฒนาในรปูกลุ่ม เพื่อเพ่ิมรายไดแ้ละขยาย
โอกาสให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยกิจกรรม ดังน้ี 

1. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มต่างๆ) 
2. ปรับปรุง/ทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม และบรรจุไว้ในแผนชุมชน 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนพัฒนากลุ่ม 
4. เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม 
5. จัดเวทีสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มในภาพรวม ส่งเสริมความเป็นครัวเรือนต้นแบบ จัดท าเป็นเอกสารองค์ความรู้ เพื่อ

เผยแพร่ขยายผล 
6. ประเมินความสุขมวลรวมของชุมชน (GVH) 

ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ต้องผ่านตัวช้ีวัด ครบทั้ง 4 ด้าน 32 ตัวช้ีวัด เป็นต้นแบบการบริหารการพัฒนาในแบบองค์กรเครือข่าย เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในหมู่บ้าน ด้วยกิจกรรม ดังน้ี 

1. ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มต่างๆ) 
2. ปรับปรุง/ทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม และบรรจุไว้ในแผนชุมชน 
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนพัฒนากลุ่ม 
4. เพิ่มพูนทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม 
5. จัดเวทีสรุปผลการด าเนินงานของกลุ่มในภาพรวม ส่งเสริมความเป็นกลุ่มต้นแบบ จัดท าเป็นเอกสารองค์ความรู้ เพื่อ

เผยแพร่ขยายผล 
6. ประเมินความสุขมวลรวมของชุมชน (GVH) 

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จึงเป็นการน าหมู่บ้านท่ีมีความพร้อม มีผล 

การปฏิบัติ ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้เป็นสถานท่ีเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ส าหรับหมู่บ้านอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เริ่มต้น
ในการพัฒนาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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           การแยกประเภทหมู่บ้านเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย “พออยู่ พอกิน” “อยู่ดี กินดี” และ มั่งมี ศรีสุข” เพื่อใช้เป็นต้นแบบ
การเรียนรู้ ให้กับหมู่บ้านที่มีพื้นฐาน หรือสถานการณ์ของหมู่บ้านใกล้เคียงกัน สามารถเรียนรู้ เลียนแบบได้ โดยไม่ต้องใช้ความ
ความรู้ความช านาญ ท่ีแตกต่างกันมาก 

การจัดกิจกรรมในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ส่งผลในภาพรวม ดังนี้ 

1. พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน บทบาทของ ผู้น า ให้เป็น แกนน า หรือหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ในการน าประชาชนในหมู่บ้าน ให้
ลุกข้ึนท า กิจกรรม เพื่อจัดการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ ครัวเรือน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการจัดท า บัญชี
ครัวเรือน จัดท า แผนชีวิต โดยมี ครอบครัวพัฒนา เป็นต้นแบบ ขยายผล การปฏิบตัิสู่ครัวเรือนข้างเคยีง 

3. ส่งเสริมให ้ผู้น า จดั กระบวนการจัดท าแผนชุมชน สร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคิด ตัดสินใจ ก าหนด
เป้าหมายการท างานโดยคนในชุมชนเอง ผลักดันและสร้างความรับผิดชอบให้เกิดกับคนในชุมชน ในการบริหารจัดการ
กิจกรรม ตามแผนการพัฒนา ซึ่งสามารถบูรณาการกิจกรรมตา่งๆ จากทุกหน่วยงานโดยมี แผนชุมชนเป็นเครื่องก ากับ
การพัฒนา 

4. เมื่อไดด้ าเนินการมีประสบการณ์ มีความรู้ จึงจดัท าเป็น ชุดความรู้ มี หลักสตูรส าหรบัการถ่ายทอดความรู้ จัดเป็น แหล่ง
เรียนรู้ หรือ ศูนย์เรียนรู้ เพื่อการขยายผลในฐานะหมูบ่้านต้นแบบต่อไป 

5. ผลการจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อการป้องกัน แก้ปัญหา อนุรักษ์ เพิ่มมลูค่าให้กับชุมชนแล้ว ยัง
สามารถสรา้งความรูส้ึกท่ีดี ความพึงพอใจ ความสุข ซึ่งสามารถวัดได้ ด้วยการประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือ 
ความสุขมวลรวมของหมู่บา้น/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) 

6. การจัดโครงการ กิจกรรมต่างๆ สามารถสร้าง ภาวะผู้น า ทักษะการจดัการ สร้างและพัฒนากลุ่มต่างๆ ในชุมชน ให้
เข้มแข็งยิ่งข้ึน 

7. การท างานในหมู่บ้านด้วยคน คณะเดียว/กลุม่เดียว อาจเกิดข้อจ ากดัในการปฏิบตัิ เช่น ขาดทรัพยากร ความรู้
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญยังไม่มาก ต้องอาศัยผู้ทีม่ีประสบการณ์ ความช านาญหรือแม้กระทั่งการพึ่งพา แลกเปลี่ยน
ทรัพยากรจากภายนอก ซึ่งสามารถสร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายระหว่างกันท้ังกับหน่วยงาน/องค์กร/หมูบ่้านอ่ืนๆ 
เป็นการยกระดับการท างานท่ีกว้างออกไป และท างานท่ียากและท้าทายเป็นประโยชน์มากยิ่งข้ึนได้ เพราะมี
การ ช่วยเหลือเกื้อกลูกัน 
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9. กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ 
*ที่มา : http://web.cpd.go.th 

“สหกรณ์” (Cooperatives)  
          สหกรณ์ คือ “องค์การของบรรดาบุคคล” ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการด าเนินวิสาหกิจท่ีพวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน 
และควบคมุตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจ าเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม” 
          “สหกรณ์” ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542  หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันด าเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 
          ดังนั้น สหกรณ์จึงตั้งขึ้นมาเพื่อท าหน้าท่ีแก้ปัญหาในด้านการท ามาหากินที่เหมือน หรือคล้ายๆ กัน หรือความต้องการ
บริการที่เหมือนกันและเป็นปัญหาที่สมาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้เองได้ตามล าพัง หรือตั้งข้ึนมาเพื่อด าเนินการ ให้สมาชิกไดร้ับ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนมากกว่าท่ีแต่ละคนเคยได้จากการด าเนินกิจการเองตามล าพัง 
 

สถานภาพสหกรณ์ 
• สหกรณ์เกิดขึ้นได้ เมื่อมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญตัิสหกรณ ์พ.ศ. 2542 ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนาย

ทะเบียนสหกรณ์ที่ไดร้ับมอบหมายเท่าน้ัน 

• เมื่อจดทะเบียนแล้ว สหกรณ์มสีถานภาพเป็น “นิติบุคคล” 

• สหกรณ์เป็นนติิบุคคลในภาคเอกชน ไม่สังกัดส่วนราชการใดๆ 
 

ท าไมต้องมีการจัดตั้งสหกรณ์ 
• สหกรณ์เป็นที่รวมของผู้มีปัญหาคล้ายๆ กัน คนท่ีรู้ปญัหาดี คือ ตัวผูม้ีปัญหานั่นเอง ฉะนั้น การแก้ปัญหาไดด้ีที่สุดก็ คือ 

การรวมคนท่ีมีปัญหานั้นมาช่วยกนัแก้ไข 

• สหกรณ์เป็นองค์การทีม่ีกฎหมายรองรับ เป็นนิติบุคคลที่ถาวร เป็นอสิระ มสี่วนราชการเข้าไปช่วยเหลอืสนับสนุนตาม
ความจ าเป็น 

• สหกรณ์มีวิธีการแบ่งผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นโดยธรรม เป็นแบบของสหกรณโ์ดยเฉพาะ มลีักษณะทีส่มาชิกเป็นเจ้าของ และ
ผู้ใช้บริการในขณะเดยีวกัน 

• ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากสหกรณ์ มีดังต่อไปนี ้

• การรวมกันเป็นสหกรณ์ ท าให้มผีลในการต่อรองทั้งในด้านการซื้อและการขายสินคา้ ท่ีสมาชิกผลิตได ้และฝึกคนใหรู้้จัก
การพึ่งตนเอง 

• ท าให้ชุมชนมีความสามคัคี ปรองดอง อันจะน าความเจรญิมาสู่ประเทศชาติได้ สหกรณ์ส่งเสรมิให้สมาชิกรู้จักการอยู่
ร่วมกันโดยสันติ การสหกรณ์เป็นวธิีการที่อุ้มชูผู้ที่ยากจนให้มีฐานะดขีึ้น โดยมไิด้ท าลายคนมั่งมี จึงมลีักษณะเป็นสันติ
นิยมหรือส่งเสริมสันติภาพ 

• สหกรณ์เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนมาให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนในการประกอบอาชีพหลัก 
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• สหกรณ์ช่วยส่งเสริมความรูด้้านการประกอบอาชีพแก่สมาชิก เช่น แนะน าให้สมาชิกรูจ้ักพัฒนาการผลติด้วยวิธีการ
เกษตรสมัยใหม่ จ าหน่ายผลผลติให้ได้ในราคาสูงขึ้น เป็นต้น 

• ส่งเสริมความเสมอภาคกันและเปน็ประชาธิปไตย โดยให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการออก เสยีงแสดงความคดิเห็น
เกี่ยวกับกิจการสหกรณ ์

• สหกรณ์ฝึกคนใหม้ีความรู้ ประสบการณ์ รูจ้ักการประหยดัทรัพย์และสนับสนุนด้านเงิน ทุน การผลิต ควบคุมการใช้
เงินทุนให้เป็นไปตามแผน รวมกันซื้อปัจจัยการผลติและรวมกันขายผลิตผล ท าให้คนในชุมชนนั้นๆ มีสภาพความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 

• การด าเนินงานของสหกรณ์  
 
          สหกรณ์ด าเนินกิจการภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทั้งปวง แต่ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับสหกรณ์และพระราชบัญญตัิสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 ซึ่งก าหนดให้สหกรณม์อี านาจกระท าการตามวตัถุประสงค์ ดังนี้ 

•  ด าเนินธุรกิจการผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ของสมาชิก 

•  รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจ าจากสมาชิก หรอืสหกรณ์อื่นไดต้ามระเบยีบสหกรณ์ 

•  จัดให้ไดม้า หรือจ าหนา่ยไป ซึ่งกรรมสิทธ์ิ หรือทรัพยสิทธิในทรัพยส์ินโดยหลักแห่งนิติกรรมและสญัญาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

•  ให้กู้ ให้สินเช่ือ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รับจ านอง หรือรับจ าน า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก 

•  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

•  ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 

•  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแกส่มาชิก 

•  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่น 

•  ด าเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับหรอืเนื่องในการจัดการใหส้ าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 

โครงสร้างของสหกรณ์ 
          สหกรณ์ตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่ทุกคนไม่สามารถร่วมบริหารกิจการของ
สหกรณ์ได้ จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้บรหิารงานแทน ซึ่งตามพระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542 
ก าหนดให้มีคณะกรรมการด าเนินการไมเ่กิน 15 คน มีอ านาจหน้าที ่เป็นผู้ด าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการทั้งปวง 
          เพื่อให้กิจการสหกรณด์ าเนินการอย่างกว้างขวาง และให้บรกิารแก่สมาชิกอย่างท่ัวถึง คณะกรรมการด าเนินการควรจดัจ้าง
ผู้จัดการที่มีความรู้ความสามารถมาด าเนินธุรกิจแทน และผู้จัดการ อาจจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการ เพื่อช่วยเหลือกิจการสหกรณด์้านต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงปริมาณธุรกิจและการประหยัดเป็นส าคญั 
สิทธิพิเศษของสหกรณ ์

•  สหกรณ์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ส าหรับการได้มา การจ าหน่าย การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ หรือ
การยึดหน่วง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัพยสิทธิอันเก่ียวเนื่องอสังหาริมทรัพย์ 

•  สหกรณ์ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิตบิุคคล 
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•  เอกสารที่สหกรณ์ท าขึ้นบางอยา่งได้รบัการยกเว้นไม่เสียคา่อากรแสตมป์ 
 

ปัจจัยท่ีจ าเป็นส าหรับสหกรณ์ 
ปัจจัยจ าเป็นท่ีจะท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน คือ 
          1. ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์และกรรมการด าเนินการ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการสหกรณ์สหกรณ์เป็นการรวม
คน ดังนั้นคนท่ีมารวมกันจ าเป็นตอ้งเข้าใจถึงความมุ่งหมาย ในการรวมกัน รู้ถึงสิทธิและหนา้ที่ รวมทั้งหลักและวิธีการสหกรณ์จึงจะ
ท าให้ด าเนินกิจการไดโ้ดยราบรื่น มีความมั่นคงและเข้มแข็ง สามารถอ านวยประโยชน์ใหส้มาชิกได้สมความมุ่งหมาย ดังนั้น ควร
อบรมให้บุคคลที่จะมารวมกันตั้งสหกรณร์ู้เรื่องดังกล่าวด้วย 
          2. ทุนด าเนินงานสหกรณ ์ทุนด าเนินงานไดม้าจากค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินกู้ยืม เงินช่วย เหลือจากบุคคลอื่นๆ และก าไรที่
สะสมไว้ ผู้ริเริ่มตั้งสหกรณ์จึงควรประมาณการไว้ว่าจะไดเ้งินทุนเปน็จ านวนเท่าใด จะได้มาจากไหน และถ้าไม่เพียงพอจะหาเพิ่มเติม
ได้โดยวิธีใด 
          3. ปริมาณธุรกิจที่เพียงพอ สหกรณต์้องมีรายจ่ายจากการด าเนินธุรกิจ รายจ่ายบาง ประเภทคงที่ไม่ว่าจะท าธุรกจิมากน้อย
เท่าใด เช่น เงินเดือน ค่าสึกหรอ เป็นต้น ดังนั้น สหกรณ์จะต้องท าธุรกิจให้มาก พอจนมีรายได้คุ้มกับรายจ่าย ผูร้ิเริม่ตั้งสหกรณ์จึง
ต้องประมาณดูว่าสหกรณส์มควรท าธุรกิจกับสมาชิกในด้านไหนมากน้อยเพียงใด ตลอดจนการโฆษณาเชิญชวนหรือชักชวนให้
สมาชิกมาท าธุรกจิกับสหกรณ์ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
          4. ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ต้องท าธุรกิจ ต้องมีผู้รบัผิดชอบการด าเนินงานและควบคมุ กิจการของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด 
ผู้จัดการสหกรณต์้องท างานให้สหกรณ์เต็มเวลา ควรมีประสบการณ ์ในการด าเนินธุรกิจ มีความสามารถซื่อสัตย์ ขยันขันแข็ง และมี
ความรู้ในหลักการวิธีการสหกรณ์ ผู้ริเริ่มตั้งสหกรณ์จึงจ าเป็นต้องพิจารณาคดัเลือกหาคนท่ีมีคณุสมบัตทิี่เหมาะสมมาปฏิบัตหิน้าท่ี
ผู้จัดการสหกรณ ์
          5. ความต้องการของกลุ่มบุคคลที่จะรวมกลุม่เป็นสหกรณ์ จะต้องเป็นความต้องการที่แท้จริง ของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกัน
เป็นสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปญัหาที่เขาเหล่านั้นไมส่ามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
          สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นโดยมีปัจจยัต่างๆ ดังท่ีกล่าวแล้ว จะสามารถด าเนินกิจการต่อไป ได้ถูกต้อง และตั้งอยู่บนพื้นฐานอันมั่นคง
สืบไป 
 

สิทธิของสมาชิกสหกรณ์ 
          สิทธิ คือ อ านาจของบุคคลที่กฎหมายคุ้มครองส าหรับในสหกรณ์นั้น สิทธิ คือ อ านาจของสมาชิกท่ีจะกระท าการใดๆ ได้
ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 ข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์ ดังเช่น 
          1. เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และความต้องการของตนต่อท่ีประชุมใหญ่ ตลอดจนสามารถซักถามข้อข้องใจสงสัย 
ข้อเสนอแนะ และออกเสียงในท่ีประชุมใหญไ่ด้เท่าเทียมกัน คือ หน่ึงคนต่อหนึ่งเสียง จะมอบให้คนอื่นออกเสียงแทนไมไ่ด้ 
          2. ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และมสีิทธิไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ในที่ประชุมใหญไ่ด ้
          3. สอบถามการด าเนินงานของสหกรณ์ จากคณะกรรมการด าเนินการหรือจากเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ได้ เสมอ รวมทั้งมี
สิทธิที่จะขอตรวจดูเอกสารและรายงานการประชุมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับสหกรณ์ได้ ตามที่ข้อบังคับก าหนด 
          จะเห็นได้ว่า สมาชิกสหกรณ์มคีวามส าคัญต่อความส าเรจ็ หรือความลม้เหลวของสหกรณ์เป็นอย่างมาก สมาชิกเป็นท้ัง
เจ้าของและลูกค้าของสหกรณ์ จึงต้องควบคุมดูแลกจิการของสหกรณ์ด้วย สมาชิกต้องสนใจใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านเข้า
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ไปมีส่วนในการด าเนินงานของสหกรณ์ และท าธุรกิจ กับสหกรณ์อยา่งแข็งขันด้วยความสามคัคีสหกรณ์จึงจะเจริญกา้วหน้า มิฉะนั้น
แล้ว สหกรณ์จะประสบความ ล้มเหลวในท่ีสุด 
 

หน้าที่ของสมาชิก 

          หน้าท่ี คือ สิ่งท่ีสมาชิกสหกรณ์จะต้องปฏิบัตหิรือกระท าตาม หากไม่ปฏิบัตติามหน้าท่ีแล้ว สมาชิกสหกรณ์ย่อมจะมี
ความผิด ซึ่งอาจจะถูกลงโทษหรือบางครั้งอาจจะท าให้สหกรณ์ไมเ่จริญเท่าที่ควร หรือสมาชิกจะเสียประโยชน์ท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวมด้วย หน้าท่ีของสมาชิก มดีังนี ้ 
          1. ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมใหญ่  
          2. เข้าร่วมประชุมทุกๆ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ เพราะท าให้สมาชิกได้ทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  
          3. มีความสามัคคีกลมเกลยีว ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม  
          4. ให้ความร่วมมือส่งเสรมิกิจการสหกรณ์ โดยถือหุ้นเพิ่มขึน้ หรือฝากเงินเพิ่ม หรือใช้บริการของสหกรณ์ 
          5. ควบคุมดูแลกิจการของสหกรณ์ โดยเสนอข้อคิดเห็นในท่ีประชุมใหญ่ เลือกสมาชิกที่ดีและเหมาะสมเป็นกรรมการของ
สหกรณ์  
          6. เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ ์
          7. ประพฤติตนในทางที่ถูกท่ีควร เป็นต้นว่า มีใจกว้างยอมรบัวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะช่วยใหส้หกรณ์ก้าวหน้า 
          8. ท าธุรกิจกับสหกรณ์ด้วยความภักดี พยายามสนใจและใช้บริการของสหกรณ์และชักชวนคนอื่นให้เข้ามาเป็นสมาชิก
สหกรณ ์

จะเห็นได้ว่า การทีส่หกรณ์จะเจรญิรุ่งเรือง สามารถให้บริการสมาชกิได้สมความมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั้น สมาชิกมีบทบาทที่
ส าคัญมาก สมาชิกจึงควรใช้สิทธิปฏิบัติหน้าท่ีให้เต็มที่และถูกต้อง 
 

สหกรณ์บริหารจัดการอย่างไร 

          เมื่อนายทะเบียนสหกรณร์ับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์แล้ว สหกรณ์มีฐานะเป็นนิติบคุคล โดยสมบูรณ์ สามารถบริหาร
จัดการองค์กรได้ตามที่ก าหนดในข้อบังคับและกฎหมาย มีคณะกรรมการด าเนินการส หกรณ์ เป็นผู้แทน สหกรณ์ใช้อ านาจหน้าที่
บริหารจดัการภายในองค์กรสหกรณ์และในกิจการอันเกี่ยวกับบคุคลภาย นอก สามารถแบ่งการบรหิารจัดการเป็น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะช่ัวคราว 
 

• คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่และสิทธิเสมือนเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์นั้น กล่าวคือ เป็นผู้แทน
ของสหกรณ์ด าเนินกิจการได้โดยชอบ 

• บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชผีู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก ได้สิทธิเป็นสมาชกิของสหกรณ์นั้น นับแต่วนัรับจดทะเบียน
สหกรณ์ และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน 

• ภายใน 90 วัน นบัแต่วันรบัจดทะเบียนสหกรณ์ คณะผูจ้ัดตั้งสหกรณ์ต้องนัดสมาชิกประชุมใหญส่ามัญครั้งแรก 
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ตามที่ก าหนดในข้อบังคับสหกรณ์และคณะผู้จัดตัง้สหกรณ์ต้อง
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มอบหมายการงานทั้งปวงให้กับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
ระยะถาวร 
 

หลังจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้รับมอบหมายการด าเนนิงานจากคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์แลว้ สหกรณด์ าเนินกิจการ
อย่างถาวรสืบต่อไป จนกว่าจะเลิกสหกรณ ์
 
 

10. องค์กรสวัสดิการชุมชน (พม.) 
 

“องค์กรสวัสดิการชุมชน” หมายความว่า องค์กรภาคประชาชนท่ีจัดตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ในการจดัสวัสดิการสังคมให้แก่
สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานดา้นการจัดสวัสดิการสังคมของเครอืข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน และได้รับการรับรองให้ด าเนินงาน
ด้านการจดัสวสัดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี ้

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการตดิต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยเหตุ
ที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มีวตัถุประสงค์ร่วมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเช่ือ หรือ
ความสนใจร่วมกัน 
 

องค์กรสวัสดิการชุมชน 
มาตรา 40/1 องค์กรภาคประชาชนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดกิารสังคมให้แกส่มาชิกในชุมชนหรือท่ีได้รวมตัวเป็น

เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยค านึงถึงความหลากหลายทางภูมิสังคมของแตล่ะ
ชุมชนท้องถิ่นอาจยื่นค าขอต่อคณะกรรมการให้รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนได้ 

การยื่นค าขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

ในการรับรององค์กรสวสัดิการชุมชนนั้น คณะกรรมการอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้องค์กรสวสัดิการชุมชนถือปฏิบัติด้วยกไ็ด ้
เมื่อมีการรับรองให้องค์กรใดเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนแล้ว ให้จดแจ้งการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในทะเบียน

องค์กรสวัสดิการชุมชน และใหส้ านักงานประกาศการรับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุชื่อองค์กรสวัสดิการชุมชนนั้น  
มาตรา 40/2 องค์กรสวสัดิการชุมชนอาจได้รับการสนับสนุนในการจัดสวสัดิการสังคมหรือการปฏิบัตงิานด้านการจัด

สวัสดิการสังคม 
การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให้น าความในมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา 40/3 ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรสวัสดิการชุมชนใดมีพฤติการณ์ในการจัดสวัสดิการสังคมที่ไมสุ่จรติ หรือไม่ปฏิบตัิตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดหรือไม่มผีลงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด อาจถูกเพิกถอนการรับรองได้ และให้น า
ความในมาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 40/4 หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรสาธารณประโยชน์อาจให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การด าเนินงานขององค์กรสวสัดิการชุมชนตามควรแก่กรณ ี
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11. องค์กรสาธารณประโยชน์ 
องค์กรสาธารณประโยชน์” หมายความว่า องค์กรภาคเอกชนท่ีได้รบัการรับรองให้ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตาม

พระราชบัญญัตินี ้

 
องค์กรสาธารณประโยชน์ 

มาตรา34 มลูนิธ ิหรือสมาคมที่มีวตัถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือองค์กรภาคเอกชนท่ีมีผลงานเกี่ยวกับการจดั
สวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนดอาจยื่นค าขอต่อคณะกรรมการให้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ 

การยื่นค าขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชนต์ามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

ในการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์นั้นคณะกรรมการอาจก าหนดเง่ือนไขใดๆ ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ถือปฏิบตัิด้วยก็
ได ้

เมื่อมีการรับรองให้องค์กรใดเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว ให้จดแจ้งการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ในทะเบียน
องค์กรสาธารณประโยชน์ และใหส้ านักงานประกาศการรับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุช่ือองค์กรสาธารณประโยชน์นั้น  

มาตรา 35 องค์กรสาธารณประโยชน์อาจได้รับการสนับสนุนในการจัดสวสัดิการสังคม ดังต่อไปนี ้
(1) เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(2) การช่วยเหลือจากส านักงานในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรสาธารณประโยชน์ตามความ

จ าเป็นและเหมาะสมตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(3) การช่วยเหลืออ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 
มาตรา 36 โครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้
(1) เป็นโครงการด้านการจัดสวัสดกิารสังคมที่มผีลต่อการป้องกัน การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสังคม 
(2) เป็นโครงการที่ไม่ขดัต่อนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม และ 
(3) เป็นโครงการที่มีการด าเนินงานมาแล้ว โดยมีทุนอยู่บางส่วน หรอืเป็นโครงการใหม ่
 
มาตรา 37 ให้องค์กรสาธารณประโยชน์ท่ีได้รับเงินอุดหนุนจากกองทนุตามมาตรา 35 (1) จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
 
มาตรา 38 ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรสาธารณประโยชน์ใดมีพฤติการณ์ในการจัดสวัสดิการสังคมที่ไมสุ่จรติ หรือไม่ปฏิบตัิตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดหรือไม่มผีลงาน ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการก าหนด ให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ี ดังต่อไปนี ้

(1) มีหนังสือแจ้งให้องค์กรสาธารณประโยชน์นั้นช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือความเห็นในการปฏิบตัิงาน หรอืส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือ
ให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพจิารณา 
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(2) มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือมีหนังสือช้ีแจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐาน
อื่นมาประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา 39 ให้คณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เมื่อได้รับรายงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) องค์กรสาธารณประโยชน์ใดมพีฤติการณต์ามมาตรา 38 และพนักงานเจ้าหน้าที่ไดส้อบสวนพฤตกิารณด์ังกล่าวแล้ว

ปรากฏว่าองค์กรสาธารณประโยชน์นั้นได้กระท าการโดยไมสุ่จรติ หรือจงใจไม่ปฏบิัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด หรือไมม่ี
ผลงานตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(2) องค์กรสาธารณประโยชน์ใดไดร้ับรับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 38 (1) แล้วไม่ปฏิบัตติามโดยไมม่ีเหตุอัน
สมควร 

 
มาตรา 40 เมื่อมีการเพิกถอนการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ใด ให้ส านักงานประกาศรายชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์

นั้นในราชกิจจานุเบกษา และให้องค์กรสาธารณประโยชน์ท่ีถูกเพิกถอนการรับรองส่งเงินอุดหนุนท่ีไดร้บัไปคืนแก่ส านักงานตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

การยื่นค าขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 
พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคมมีจุดประสงคเ์พื่อให้การรับรองและส่งเสรมิสนับสนุนการด าเนินงานของ

มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชนท่ีมีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวสัดิการสังคม ให้เข้ามามสี่วนร่วมและได้รับการส่งเสรมิสนับสนุน
ตามกฎหมายในลักษณะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ใครสามารถยืน่ค าขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ 1) มูลนิธิหรือ
สมาคมที่จดทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม  
2)องค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรที่มิใช่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นของรัฐ และเป็นองค์กรทีไ่ม่แสวงหา
ก าไรในการด าเนินงานดา้นการจดัสวัสดิการสังคม  
 

คุณสมบัติของมูลนิธิหรือสมาคม  
1) ด าเนินกิจการและมีผลงานจัดสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่องจนถึงวันยื่นค าขอไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 

2) มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องทีท่ี่จะยื่นไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

3) มีบุคลากร/อาสาสมัครปฏบิัติงานประจ าหรือมีที่ปรึกษา มีความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

4) มีการก าหนดสาขาในการจัดสวสัดิการสังคมที่ด าเนินการอย่างชัดเจนเช่นการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย 
การฝึกอาชีพ การประกอบอาชพี นันทนาการ การบริการสังคมและกระบวนการยุติธรรม 

5) มีการก าหนดลักษณะ/รูปแบบ/วิธีการในการด าเนนิการจัดสวสัดิการสังคม เช่นการส่งเสริม การพัฒนา การ
สงเคราะห์ การคุ้มครอง การป้องกัน แก้ไข และการบ าบดัฟื้นฟู 
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6) มีการส่งเสริมและสนับสนนุ ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพสถาบนั
ศาสนา และองค์กรอ่ืน ได้มสี่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 

 

คุณสมบัติขององค์กรภาคเอกชน  
 1) ด าเนินกิจการและมผีลงานจดัสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันยื่นค าขอไม่น้อยกว่า 1ปี  
 2) มีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมหรือมลูนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือตามกฎหมายอื่น โดยมีวัตถปุระสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคม รับรองผลการด าเนินงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคม  
ตามหนังสือรับรองผลการด าเนินงานด้านการจดัจัดสวัสดิการสังคมในกรณีองค์กรภาคเอกชนมิได้เป็นนิติบุคคล 
(ขอแบบหนังสือจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)  
 3) มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ท่ีจะยื่นไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 4) มีบุคลากร/อาสาสมัครปฏิบตัิงานประจ าหรือมีที่ปรึกษา มีความรูเ้กี่ยวกับการจดัสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
 5) มีการก าหนดสาขาในการจัดสวสัดิการสังคมที่ด าเนินการอยา่งชัดเจนเช่นการศึกษา สุขภาพอนามัย ท่ีอยู่อาศัย การฝึก
อาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการ การบริการสังคมและกระบวนการยุติธรรม  
 6) มีการก าหนดลักษณะ/รูปแบบ/วิธีการในการด าเนินการจดัสวสัดกิารสังคม เช่นการส่งเสริม การพฒันา การสงเคราะห์ 
การคุ้มครอง การป้องกัน แก้ไข และการบ าบัดฟื้นฟู  
 7) มีการส่งเสริมและสนับสนุน ใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
และองค์กรอื่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 
 

ขั้นตอนการยื่นค าขอ 

 1) กรอกแบบค าขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์กรณมีูลนิธหิรือสมาคม (ก.ส.ค 1) หรือกรอกแบบค าขอรับรอง
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์กรณีองค์กรภาคเอกชน (ก.ส.ค 2) ทั้งนี้ขอแบบดังกล่าวได้ทีส่ านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด 
 2) เอกสารหลักฐานทีต่้องยื่นพร้อมกับแบบในข้อ 1 
กรณีมูลนิธิ/สมาคม 
 - ส าเนาทะเบยีนบ้านและส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่มีค ารับรองว่าถูกต้อง 
 -ส าเนาข้อบังคับหรือระเบยีบหรือตราสารและส าเนาใบอนุญาตจัดตัง้มูลนิธิหรือสมาคม 
 -รายชื่อคณะกรรมการของมูลนิธิ /สมาคม 
 - ส าเนางบดุล/ส าเนารายงานสถานะการเงิน -แผน/โครงการที่จะด าเนินการต่อไป 
 - ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา๖เดือน 
 - เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดสาขาของงานสวสัดิการสังคม การก าหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอื่น ได้มสี่วนร่วมในการจัดสวัสดกิารสังคม 
 



P a g e  | 32 

กรณีองค์กรภาคเอกชน  
 - ส าเนาทะเบยีนบ้านและส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่มีค ารับรองว่าถูกต้อง 
 - ส าเนาข้อบังคับหรือระเบียบขององค์กรเอกชน 
 - ส าเนารายงานสถานะการเงิน ซึง่ประธานกรรมการหรือหัวหน้าผูบ้ริหารให้ค ารับรอง -แผน/โครงการที่จะด าเนินการ
ต่อไป 
 - ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 1 ปี 
 - เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดสาขาของงานสวสัดิการสังคม การก าหนดลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอื่น ได้มสี่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม  
 3) บุคคลที่ยื่นค าขอ กรณมีูลนิธ/ิสมาคม ต้องเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนมูลนิธิ/สมาคมหรือผู้ได้รับมอบฉันทะจากมูลนิธ/ิ
สมาคมยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับหรือกรณีองค์กรภาคเอกชนยื่นค าขอด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณยี์
ลงทะเบียนตอบรับ สถานท่ียื่น  สว่นภูมิภาค ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส่วนกลาง ส านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร 
 
 

12. ศูนย์อินเตอร์เน็ตชมุชน (USO NET) 
การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) เป็นหนึ่งใน

ภารกิจหลักของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ.2553  มาตรา 27 (12) ก าหนดให้ กสทช. มีอ านาจก าหนดมาตรการใหม้ีการกระจายบริการด้านโทรคมนาคมให้ท่ัวถึงและ    
เท่าเทียมกันตามมาตรา 50 ซึง่ให้ กสทช. จะต้องมีหน้าที่ก าหนดแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ
เพื่อสังคม โดยในแผนฉบับดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องมีการก าหนดพืน้ท่ีด าเนินการ กลุม่เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ พร้อมทั้ง
ประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการดังกลา่ว 
 

การด าเนินการจัดให้มีบริการ USO ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553) 

ต่อมา กทช. ได้จัดท าประกาศ กทช. เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
ประจ าปี 2553 ขึ้น และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 เพื่อใช้ก าหนดภารกิจและพื้นที่เป้าหมายในการจัดให้มีบริการ 
USO ตามประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจัดให้มีบริการ USO ฉบับที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ กทช. ได้ก าหนดเป้าหมายและภารกิจให้ผู้รับใบอนุญาตต้องด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) จัดให้มีบริการโทรศัพท์โดยทั่วถึงระดับชุมชน ตามพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการ กทช. ก าหนด รวมไปถึงการ
บ ารุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะ USO ที่ได้ด าเนินการจัดตั้งไปแล้ว ตามการจัดให้มีบริการ USO ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548 – 2552) 
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(2) จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตระดับชุมชนตามพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการ กทช. ก าหนดโดยการด าเนินการ
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประจ าชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการนั้นได้โดยสะดวก ทั้งนี้ การจัดให้
มีบริการดังกล่าวอาจรวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนการจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ใช้บริการ  

(3) จัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะและอินเทอร์เน็ตในหน่วยงานสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ทั้งนี้ การจัดให้มีบริการดังกล่าวอาจรวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนการจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของบุคลากรของหน่วยงานสาธารณะนั้น และผู้มารับบริการให้สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ได้ 

(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคม เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ทั้งนี้ การ
ด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการสนับสนุนด้านอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้
ด้านโทรคมนาคม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้สามารถใช้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานได้ 

อย่างไรก็ตาม การจัดให้มีบริการตามข้อ (1) (2) และ (3) ดังกล่าวให้หมายรวมถึงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสมด้วย ส าหรับการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตระดับชุมชนและภายในหน่วยงานสาธารณะนั้น 
คณะกรรมการ กทช. ได้ก าหนดลักษณะของหน่วยงานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต และก าหนด
เงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต ตามลักษณะของพื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และกลุ่มเป้าหมายทางสงัคม ออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่    

▪ ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน  

คณะกรรมการ กทช. ก าหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ด าเนินการจัดให้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนทั่ว
ประเทศ จ านวน 520 แห่ง ซึ่งโรงเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย มีข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ส าคัญ อาทิเช่น เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กในพื้นที่ชนบท มีความขาดแคลนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และไม่เคย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมา  

▪ ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 

คณะกรรมการ กทช. ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตฯ ด าเนินการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตระดับชุมชน จ านวน 379 
แห่ง โดยคณะกรรมการ กทช. เห็นว่าการก าหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตระดับชุมชนในพื้นที่แห่งใดนั้น เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนของศูนย์อินเทอร์เน็ตและคุ้มค่าต่องบประมาณที่ด าเนินการ ควรพิจารณาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่
และความพร้อมของพื้นที่เป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีความต้องการศูนย์อินเทอร์เน็ตแสดงความจ านงโดยสมัคร
ใจพร้อมยื่นแบบฟอร์มขอรับมายังส านักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขที่ส าคัญ
ต่างๆ ดังน้ี 
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- คุณสมบัติของหน่วยงานที่ขอรับ ต้องมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคล เช่น 
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาก าไร เช่น มูลนิธิ 
สมาคม ศาสนสถาน เป็นต้น  

- หน่วยงานที่ขอรับ ต้องมีความพร้อมด้านต่างๆ คือ มีพื้นที่รองรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต  
มีบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต และมีหน่วยงานที่แสดงตนเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์และ
สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์อินเทอร์เน็ตได้ หรือมีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้การสนับสนุน 

- หน่วยงานที่ขอรับ ต้องมีการก าหนดแนวทางต่างๆ ในการบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ต
ชุมชน เพื่อให้ศูนย์อินเทอร์เน็ตเกิดความยั่งยืนและเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนใน
พื้นที่    

- พื้นที่ขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตในระดับต าบล ต้องไม่ซ้ าซ้อนกับพื้นที่ด าเนินการของ
กระทรวง ICT ซึ่งด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนไปแล้ว และไม่ซ้ าซ้อนกับพ้ืนท่ี
ด าเนินการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนของส านักงาน กสทช. รวมทั้ง ยังไม่มี
ร้านค้าของเอกชนเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต (อินเทอร์เน็ตคาเฟ่) บริเวณใกล้เคียง หรือมีแต่
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

▪ ศูนย์อินเทอร์เน็ตเพ่ือสังคม 

คณะกรรมการ กทช. ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการทดลองด าเนินการจัดให้มี
บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมภายในหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส และ      ผู้มีรายได้น้อย โดยเบื้องต้นได้ก าหนดพื้นที่เป้าหมายจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม      จ านวน 
40 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดให้มีอุปกรณ์พิเศษ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ส าหรับคนพิการภายในศูนย์อินเทอร์เน็ตด้วย โดย
หน่วยงานท่ีได้รับคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวสามารถแบ่งตามประเภทกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้ดังนี้   

ล าดับ ประเภทศูนย์อินเทอร์เน็ตเพ่ือสังคม จ านวน (แห่ง) 

1. จัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตส าหรับผู้ด้อยโอกาส 17 
2. จัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตส าหรับผู้สูงอายุ 1 
3. จัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตส าหรับคนพิการ         22  

รวมท้ังหมด 40 
 

ส่วนรูปแบบวิธีการด าเนินงานยังคงยึดแนวทางที่ส านักงานเคยด าเนินการมา คือการเปิดโอกาสให้ผู้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคมสามารถเลือกระหว่างการจัดให้มีบริการตามเป้าหมายที่ กทช. ก าหนด หรือเลือกจ่ายเงินเข้า “กองทุน
พัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ” ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปีของรายได้สุทธิ 
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โดยในปี พ.ศ.2553 กทช. ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดให้มีบริการ USO  ของ         ผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม จ านวน 6 บริษัท ได้แก่ 

1)  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT)  
2)  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT)   
3)  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) (3BB)  
4)  บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค (JASTEL)  
5)  บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด (AIN) และ  
6)  บริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จ ากัด (SBN)  

โดยสรุปผลการด าเนินงานของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมตามภารกิจที่ คณะกรรมการ กทช. 
มอบหมาย ในมิติเชิงพื้นที่ได้ดังนี ้

ภารกิจ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  (มิติ
เชิงพ้ืนที่) 

1. บ ารุงรักษาโทรศัพท์ USO ระยะที่ 1  29,745 เลขหมาย 100% 

2. ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะในชุมชน   1,555 หมู่บ้าน 100% 

3. จัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน  520 แห่ง 
ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ
ประมาณ 36% 

4.  จัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและศูนย์
อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม  

419 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน พ.ศ.2555 
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13. สวัสดิการชุมชน 
ความเป็นมา 

สังคมไทยมีพื้นฐานวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกนัมายาวนาน  มีสวสัดิการแบบธรรมชาติที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกันระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปบทบาทของชุมชน
ในการดูแลกันและกันกล็ดลง  แต่หลังจากสังคมไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ส่วนหนึ่งได้
ร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันฟ้ืนฟูระบบคณุค่าเดิม ทุนทางสังคมที่มีอยู่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในลกัษณะของการจัดสวัสดิการ
จากฐานทุนด้านต่าง ๆที่มีอยู่ของชุมชน เช่น สวัสดิการจากฐานกลุม่ออมทรัพย์  องค์กรการเงิน  วิสาหกิจชุมชน ความเช่ือทาง
ศาสนา การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

ในปี 2548 ขบวนองค์กรชุมชนท่ีท างานเกี่ยวกับองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนได้ยกระดับกองทุนสวัสดิการโดยการ
ริเริม่จัดตั้งกองทุนสวัสดิการระดับต าบล โดยให้มีการสมทบงบประมาณจากสามฝ่าย(1 : 1 : 1) คือ ทุนจากการออมสมทบของ
สมาชิกในชุมชน ท้ังในรูปแบบออมทรัพย์เดมิ  หรือสจัจะลดรายจ่ายวันละบาท การสมทบจากรัฐบาลกลางและการสมทบจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2553  ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล/เมืองทั่วประเทศ 4,500 กองทุน สมาชิกรวม 
3.41 ล้านคน 

“สวัสดิการชุมชน” คือ การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชน ซึ่งหมายรวมถึงทุกอย่างท่ีจะท าให้คนใน
ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปของสิ่งของ เงินทุน น้ าใจ การช่วยเหลือเกื้อกลู เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกลูของคนในท้องถิ่น ท่ีมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  ตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งตาย ก่อให้เกิดรายได้ลดรายจ่าย น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาความยากจน 

แนวความคิดส าคัญ 

- เงินเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาจัดสวัสดิการและสร้างความอยู่ดีมสีุขของประชาชนโดยใช้ฐานทุนท่ีมีอยู่
ภายในมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

- ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมไมส่ร้างความแยกแยก 
- พัฒนาอย่างองค์รวมเช่ือมโยงกับกิจกรรมและกลุ่มองค์กรอื่นๆในชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการ

ตนเอง” 
- ท าจากสิ่งที่เป็นจริงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมในชุมชน ไม่ลอกเลียนคนอ่ืนเขามาทั้งชุด 
- พึ่งตนเองและการช่วยเหลือเกื้อกลูกันโดยยึดหลัก“ ให้อย่างมีคุณคา่ รับอย่างมีศักดิ์ศรี " 
- กระบวนการด าเนินงานสอดคล้องกับวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น 
- ทุกคนเป็นท้ังผู้ให้และผู้รับเป็นการจัดสวัสดิการของชุมชน โดยชุมชน  เพื่อชุมชน 
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ลักษณะการด าเนินการของกองทนุสวัสดิการชมุชน 

- เป็นกองทุนที่มี สมาชิก ท างานให้บริการสมาชิกและ/หรือคนอ่ืนๆในชุมชนตามที่สมาชิกตกลงร่วมกัน 
- เงินกองทุน มาจากการสมทบของสมาชิก การบรจิาคสมทบของหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ

ระดมทุนเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ ปัจจุบันกองทุนส่วนใหญ่สมาชิกสมทบวันละ1 บาทหรือปีละ 365 บาท แต่ก็มี
กองทุนบางส่วนท่ีใช้การระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ เช่น จากผลก าไรกลุ่มออมทรัพย์  ฯลฯเงินสมทบดังกล่าวจะไม่คืน
เงินเมื่อสมาชิกลาออก 

- การบริหารจัดการ สมาชิกจะเลือกคณะกรรมการ มาบริหารกองทนุ โดยมรีะเบยีบกองทุนเกี่ยวกับสมาชิก การ
สมทบเงิน และการจ่ายเงินสวสัดิการ เป็นเครื่องมือในการท างาน 

- การช่วยเหลือสมาชิก ประเภทสวสัดิการที่จดั จ านวนเงินช่วยเหลือ เป็นไปตามกติการ่วมและฐานะการเงินของแต่
ละกองทุน 

ชุมชนจัดสวัสดิการชุมชนได้กี่ประเภท 

      ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถจัดสวัสดิการได้กว่า 10  ประเภท ตั้งแต่การคลอดบุตร เจ็บปว่ย ช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส ทุนการศึกษา ช่วยงานสาธารณะประโยชน์ในชุมชน  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เงินยมืไม่มีดอกเบีย้
ส าหรับสมาชิก ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เงินบ านาญ ฯลฯ ท้ังนี้ตามความพร้อมของเงินกองทุน 

 

ท าอย่างไรให้กองทุนสวัสดิการประสบความส าเร็จ 

      ความส าเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนคือ สามารถให้การช่วยเหลอืสมาชิกได้อยา่งกว้างขวาง ต่อเนื่อง ครบถ้วน สมาชิก
มีส่วนร่วมในการด าเนินการและสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน เป็นเครื่องมือสร้างหลักประกันทางสังคมที่ส าคญัของชุมชน 
กองทุนสวัสดิการชุมชนจะประสบความส าเร็จเพราะ 

- ความเข้าใจความเชื่อมั่นในแนวคิดอุดมการณ์สวสัดิการชุมชน   ทีเน้นเรื่องการพึ่งตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
ตามแนวคิด ”ให้อย่างมีคณุค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”  ให้ความส าคัญกบัการเช่ือมโยงทุนภายใน  จัดสวสัดิการที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และปัญหาความต้องการของชุมชน  ทั้งสวัสดิการที่ใช้เงินกองทุนและสวัสดิการที่เป็นการดูแล
ช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องใช้เงิน 

- จ านวนสมาชิก สมาชิกที่เพ่ิมขึ้นอย่างสม่ าเสมอจนครอบคลมุประชากรทั้งต าบล  กระจายทุกช่วงวัย  เพราะยิ่งมี
สมาชิกมาก เงินสมทบจะมีมาก ความเสี่ยงในการที่จา่ยเงินสวสัดิการจะยิ่งน้อยลงเพราะมีการกระจายความเสีย่ง
ออกไปมากข้ึนกองทุนที่มีสมาชิกนอ้ยจะมีความเสีย่งมากกว่ากองทุนที่มีสมาชิกมาก 

- มีความมั่นคงทางการเงิน เพราะสมาชิกจ่ายเงินสมทบครบถ้วน สม่ าเสมอ  มีการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆ มี
รายรับจากแหล่งอ่ืนๆของกองทุนอย่างต่อเนื่อง  สัดส่วนการจ่ายสวสัดิการใหส้มาชิกและค่าใช้บริหารจัดการสัมพันธ์
กับรายรับ  เน้นการพึ่งพาทุนภายในชุมชนท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
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- การบริหารจัดการเปดิเผยโปร่งใส ระบบบัญชีการเงินถูกต้องทันเวลาและสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ  เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ผลการด าเนินงานสูส่มาชิก  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

การสนับสนุนจากรัฐบาล 

        รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี ๒๕๔๘ ในช่วงแรกเป็นการให้การสนับสนุน
เพื่อการจัดตั้ง พัฒนาและสมทบเงนิบางส่วน ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา รัฐบาลให้การสนับสนุนโดยสมทบเงินเข้ากองทุนตามจ านวน
สมาชิกที่มีอายุครบ 1 ข้ึนไปในอัตราวันละ 1 บาทต่อคนหรือปีละ 365 บาท  และได้มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังเทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.)และองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) พิจารณาสมทบ
งบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ตามฐานะการคลังของแตล่ะ อปท.  

หลัก 8 ประการของร่าง พรบ.สวัสดิการชุมชน 
  ในช่วงของการปฏิรูปประเทศท่ีผา่นมา  เรื่องที่เกี่ยวกับการออมและสวัสดิการเป็นประเด็นท่ีถูกเสนอเข้าสู่การปฏิรูป

หลายแนวคดิด้วยกัน ซึ่งทุกแนวคดิต่างก็มีจุดขายที่ชัดเจนเหมือนกนัอย่างหนึ่ง คือ “การสร้างหลักประกันให้เกิดความมั่นคงในชีวิต
กับประชาชน” ไม่ว่าจะเป็นพรบ.การออมแห่งชาติ พรบ.สวสัดิการสังคม พรบ.สวัสดิการชุมชน ฯลฯ  
                ร่าง พรบ.สวัสดิการชุมชนเป็นเรื่องเดียว  ที่ถูกเสนอจากภาคประชาชนโดยผ่านการปฏบิัติจริงในพื้นที่ท่ัวประเทศ
มาแล้วเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 9 ปี และมีที่มาอันเป็นฐานรากของการจัดสวัสดิการชุมชนมาไม่น้อยกว่า 30 ปี  ซึ่งประสบการณ์ที่
สั่งสมมาอย่างยาวนานน่ีเอง  ชาวบ้านจึงมีความเชื่อมั่นว่า “สวสัดิการชุมชน” มีหลักการ แนวคดิ แนวทางการท างานเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง 8 ประการดังนี้ 

1. กองทุนสวัสดิการชุมชนตั้งอยู่บนหลัก “การพึ่งตนเอง” ของคนในชุมชนเนื่องจากชาวบ้านเป็นคนกลุ่มใหญ่ทีสุ่ดใน
ประเทศท่ีเข้าไม่ถึงระบบสวสัดิการ ต่างจากเจ้าหน้าท่ีรัฐและลูกจ้างเอกชน ที่มีระบบสวสัดิการรองรับ  จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันโดยการจดัสรรผลก าไรจากองค์กรการเงินชุมชนมาจดัเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก  หรือสะสมเงินร่วมกันเป็นกองทุน
สวัสดิการเฉพาะอย่าง เช่น กองทุนฌาปนกิจ ฯลฯ  ซึ่งจากฐานความคิดนี้  ในปี พ.ศ. 2547  ได้พัฒนาไปสู่การสะสมเงินเพียงคนละ 
365 บาท/ป ี เพื่อไปจัดเป็นสวสัดกิารครบวงจรชีวิต  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน  นี่คือแนวคิดแหง่การพึ่งตนเอง  เป็นแนวคิด
ที่มาจากภาคประชาชนเอง  ในปี พ.ศ. 2553 ได้เป็นนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐสมทบเท่ากับท่ีชาวบ้านสมทบ  เพื่อให้กองทุนมี
เงินทุนมากพอท่ีจะน าไปจดัสวสัดกิารให้กับสมาชิกได้ในจ านวนที่เหมาะสม 

ดังนั้นในร่าง พรบ. สวัสดิการชุมชน ยังคงยึดหลักการพึ่งตนเองคือการสมทบจากสมาชิกและหลักการสมทบ
จากรัฐอยู่เช่นเดมิ  แต่การสมทบจากรัฐต้องมีเวลาสิ้นสุด มเิช่นนั้นเงินจากรัฐจะเป็นตัวท าลายความคดิแห่งการพึ่งตนเองของ
ชุมชน  ซึ่งประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ชุมชนตระหนักและให้ความส าคญัเปน็อย่างยิ่ง 

2. กองทุนสวัสดิการชุมชน  เป็นกองทุนที่ประชาชนเป็นผู้คิด ผู้บริการจัดการ ผูส้มทบ และผู้รบัประโยชน์เอง  หรือพูด
ง่ายๆ ว่า “ประชาชนเป็นเจ้าของกองทุนสวัสดิการชุมชน” นั่นเอง  ซึ่งความเป็นเจ้าของนี้เกดิจากการที่ประชาชนเป็นผู้จ่ายเงินเข้า
กองทุนไม่ว่ายากดีมีจนจ่ายเงินสมทบเท่าๆ กัน  ชาวบ้านจึง “เป็นผู้ให้อย่างมีคุณค่า”  เพราะเงินเพียงหนึ่งบาทต่อวัน/คน หาก
น ามารวมกันจะช่วยเหลือคนได้จ านวนมาก ช่วยเหลือผูเ้ดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส และเพื่อนในต าบลให้ได้รับสวสัดิการเหมือนกับคน
อื่นๆ ในสังคม นี่คือการให้อย่างมคีุณค่าอย่างแท้จริง  ในขณะทีเ่มื่อได้รับสวัสดิการ ก็รับอย่างมีศักดิ์ศรีเพราะสวสัดิการทีร่ับก็เป็น
เงินท่ีตนเองร่วมสมทบด้วยเช่นกัน 
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3. กองทุนสวัสดิการชุมชน ในความหมายของชาวบ้านมิได้จ ากัดเฉพาะกองทุนที่เป็นตัวเงินเท่านั้น แตม่ีความหมาย
กว้างกว่านั้น ประการแรก การที่คนในสังคมมีความเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือกัน ไม่ทอดทิ้งไม่นิ่งดูดายนั่นเป็นสวสัดิการชุมชนท่ี
ส าคัญ ด้วยเหตุนี้กองทุนสวสัดิการชุมชนจึงได้จัดสรรเงินจ านวนหนึง่เพื่อช่วยเหลือสังคมในยามยาก เช่น ช่วยเหลือยามมภีัยพิบัติ 
ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส คนพิการ ให้เข้าถึงระบบสวัสดิการชุมชนเหมอืนคนอ่ืนๆ ฯลฯ เป็นการเอื้ออาทรระหว่างคนกับคน 

ประการทีส่อง  ชาวบ้านมีความเช่ือว่าคนกับธรรมชาตติ้องอยู่คู่กัน  เพราะในอดีตธรรมชาติมีความอุดมสมบรูณ์ ป่าไม้ 
แม่น้ าล าคลองที่อุดมสมบูรณ์ล้วนจ่ายสวสัดิการในรูปแบบของการเป็นแหล่งอาหาร และอากาศท่ีบรสิุทธ์ิให้กับทุกคนตลอด
มา  ดังนั้นกองทุนสวัสดิการชุมชนจึงเช่ือมโยงและจดัสรรเงินกองทุนให้เกิดการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเสมอมา เป็น
การเอื้ออาทร และพึ่งพาต่อกันระหว่างคนกับธรรมชาต ิ

4. กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกองทุนที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของและเปน็ผู้บริการจัดการใกล้ชิดเข้าใจปญัหาของชาวบ้าน
ที่สุด ดังนั้นจึงมีระบบการบริการจดัการที่คล่องตัว ท าให้ชาวบ้านไดร้ับสวสัดิการอย่างรวดเร็วทันใจ สมาชิกป่วยก็ไปจ่ายกันถึง
โรงพยาบาล สมาชิกเสียชีวิตก็จ่ายให้ลูกหลานผู้รับประโยชน์กันถึงงานบ าเพ็ญกุศลศพ และที่กองทุนประเภทอื่นไม่มี ก็คือจะรู้กัน
หมดว่าสมาชิกคนไหนก าลังเดือดรอ้นและต้องการความช่วยเหลือเรือ่งอะไร ท าให้กองทุนสามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้อย่าง
ทันการและตรงกับความต้องการของสมาชิก 

5. กองทุนสวัสดิการชุมชน  ช่วยลดภาระด้านงบประมาณให้กับรัฐบาลได้จ านวนมากเมื่อเทียบกับสวัสดิการอื่นๆ ที่รัฐ
จัดให้ประชาชน ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นสวัสดิการแบบให้เปลา่ช่วยเหลือคนได้จ านวนไม่มากและต้องใช้งบประมาณแต่ละปีจ านวน
มหาศาล  แต่กองทุนสวสัดิการชุมชนรัฐเป็นเพียงผูส้มทบ  จึงใช้งบประมาณไม่มากแต่ช่วยเหลือคนไดจ้ านวนมาก  โดยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชน 5,800 กองทุน มีเงินรวมกันกว่า 6 พันล้านบาท  ในจ านวนนี้เป็นเงิน
ของชาวบ้านถึง 64% ที่เหลือเป็นเงินสมทบจากรัฐบาล เงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ 

6.  กองทุนสวัสดิการชุมชน ท าใหช้าวบ้านมีวินัยทางการเงินรู้คณุค่าและรูจ้ักประหยัดอดออมเพื่อส่งเงินสมทบเข้า
กองทุนถึงแม้จะเป็นเงินเพียงเล็กนอ้ยส าหรับคนท่ัวไป แต่เงินจ านวนเล็กน้อยนี้จะมีคณุค่าอย่างมากส าหรับตนเองและเพื่อนบ้านซึ่ง
มีผู้เปรียบเปรยว่า “เงินหมื่นบาทถ้าอยู่ที่เราก็มีค่าเพียงหมื่นบาทและช่วยเหลือได้เฉพาะตัวเราเองและครอบครัวเท่าน้ัน แตเ่งิน
เพียงหน่ึงบาทที่สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการจะมีค่านับล้านบาท และมีค่ามีประโยชน์ต่อคนท้ังต าบล” 

7.  กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถเช่ือมโยงภาคีพัฒนาต่างๆ ในต าบล  ซึ่งมีเป้าหมายเหมือนกันให้มาร่วมกันท างานไม่
ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ต้องการจะจัดสวัสดิการให้กับชุมชนอย่างทั่วถึงแต่ขาดงบประมาณ  ก็สามารถจดัสรร
งบประมาณบางส่วนเข้าร่วมสมทบได้  หรือเป็นโอกาสให้กับภาคธุรกิจเอกชนในท้องถิ่นที่ต้องการเข้ามาช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
ก็สามารถเข้ามาท างานร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ซึ่งก็มภีาคธุรกิจเอกชนจ านวนมากเข้ามาสนบัสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
เช่น การสมทบของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากดั กับ กองทุนสวัสดกิารต าบลที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  การสมทบของ
กิจการโรงแรงต่างๆ ท่ีมีต่อกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลป่าตอง จ.ภเูก็ต  เป็นต้น 

8.  ประการสุดท้ายก็คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล เป็นเครื่องมอืส าคัญที่จะน าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้
เพราะชาวบ้านเป็นผู้คิด ผู้ก าหนดระเบียบ โดยสร้างระบบบรหิารเองทั้งหมด หรือพูดให้ตรงประเด็นกค็ือ “ชาวบ้านเป็นเจ้าของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน”  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอันเป็นพื้นฐานส าคัญของการสรา้งประชาธิปไตยฐานรากที่
เข้มแข็งนั่นเอง 
                   หลัก  8 ประการดังกล่าวข้างต้น ชาวบ้านใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์ ความคดิ อุดมการณ์ มายาวนาน เป็น
แนวทางแห่งการพึ่งตนเอง เพียงเพื่อให้ประชาชนคนธรรมดามีหลักประกันอันมั่นคงเหมือนกับคนกลุม่อื่นๆ ในสังคม 
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14. ป่าชุมชน 
 
 การส่งเสริมการจัดท า  “โครงการป่าชุมชน” 

วิถีชีวิตของชุมชนในชนบทไทยส่วนใหญ่ ผูกพันอยู่กับพ้ืนท่ีป่ามาเปน็ระยะเวลายาวนานมีการอาศัยพึง่พิงทรัพยากรป่าไม้
ในการด ารงชีวิต แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้
ทรัพยากรต่างๆ เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตจ านวนมาก ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกใช้
เกินกว่าศักยภาพ มีการบุกรุกแผ้วถางเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เป็นท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรมท าให้สูญเสยีพื้นท่ีป่าไม้อย่างถาวร เกดิผล
กระทบต่อทรัพยากรอื่นๆตามมา เช่น ท าให้ขาดแคลนน้ า ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ท าการเกษตรไม่ไดผ้ล นอกจากนี้การ
บุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ยังก่อให้เกดิความขัดแย้งรุนแรงและบ่อยครั้งระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ปฏิบตัิงานด้านป่าไม้กับราษฎรที่อาศยั
ทรัพยากรป่าไม้ในการด ารงชีวิต 

จากปัญหาดังกล่าวท าให้จ าเป็นตอ้งปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการ จากเดิมที่ให้รัฐมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติเพยีงฝ่ายเดียวเป็นการกระจายอ านาจโดยใหร้าษฎรและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนรว่ม เช่น ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในการคุม้ครองดูแล
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

กรมป่าไม้ในฐานะหน่วยงานภาครฐั ได้ตอบสนองต่อแนวทางดังกล่าว โดยได้น าไปแปลงสู่การปฏิบตัิเป็นแผนงานของกรม
ป่าไม้ในเรื่องการมสี่วนร่วมระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือท่ีเรียกว่า “การส่งเสริมการจัดการ
ป่าชุมชน” โดยการจดัท าโครงการป่าชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน “การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน” จึงเป็น
ภาพรวมการท างานของพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีไดร้ับการแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการปา่ไมห้รือเจา้หน้าท่ีกรมป่าไม้ ร่วมกับราษฎร
ในชุมชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐฝ่ายอื่นๆ องค์กรต่างๆในการจดัการทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเริม่ตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนกลาง กรมป่า
ไม้เริ่มวางแนวคิด จดัท าพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณจัดสง่ให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไมไ้ปปฏิบตัิงานพ้ืนท่ีในกิจกรรมใดๆร่วมกับ
ราษฎรในชุมชน และประสานการด าเนินงานกับเจ้าหนา้ที่รัฐฝา่ยอื่นๆ ให้เข้าร่วมหรือให้การสนับสนุน จนเกิดผลในการจดัการปา่ไม้
ในรูปแบบการมสี่วนร่วมทุกขั้นตอนที่ปฏิบัติทั้งงานในชุมชน หมู่บ้าน งานในพ้ืนท่ีที่ได้รับอนุมัติโครงการป่าชุมชนตามกฎหมายให้
ประสบผลสัมฤทธ์ิ ไปสู่เปา้หมายหลัก คือ ป่ายั่งยืน ประชาชนไดร้ับประโยชน์ 
 
วัตถุประสงค์การด าเนินโครงการ 

1. เพื่อร่วมกันจัดการป่าไม้โดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจดัการ ควบคุม ดูแลรักษา หรือบ ารุงป่า พัฒนา
สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชนภ์ายใต้หลักการความยั่งยืน 

2. เพื่อการพัฒนาป่าไม้และสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กันไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนสงบสุข พร้อม
ด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรปา่ไม้ ดิน และน้ า 

3. เพื่อบริหารจดัการปา่อันเป็นประโยชน์ต่อการรับผลผลติมาลดรายจา่ยในครัวเรือน เป็นการปรับปรุงคณุภาพชีวิตของ
ชุมชนให้ดีขึ้น 
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15. รางวัลลูกโลกสีเขียว สถาบันลูกโลกสีเขียว 
 
รางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นโครงการต่อเนื่อง จากโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. ซึ่งถือก าเนิดขึ้นในปี 

พ.ศ. 2542 เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ด้วยความ
ร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนและให้ก าลังใจ แก่ผลงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ท าด้วยแรงกาย แรงใจ และด้วยความมุ่งมั่น เป็นความดีที่สมควรได้รับการยกย่องและ
เผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อไป 

นับจากปีแรกจนถึงปัจจุบัน รางวัลลูกโลกสีเขียว มีผลงานประเภทชุมชน บุคคล กลุ่มเยาวชน งานเขียน ความเรียง
เยาวชน สื่อมวลชน และรางวัล "สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน" ได้รับ รางวัลลูกโลกสีเขียว ไปแล้วทั้งสิ้น 249 รางวัล โดย
ผู้ได้รับรางวัลยังคงมุ่นมั่นสร้างสรรค์ผลงาน ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และขยายเครือข่ายแห่งการ
อนุรักษ์ออกไปมากขึ้นกว่าเดิม และนอกจากการค้นหาผลงานอนุรักษ์ ที่ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูแล้ว รางวัลลูกโลกสีเขียว ยัง
สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการจัดเวที "เครือข่ายลูกโลกสีเขียว" ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และกิจกรรม "เพื่อน
ลูกโลกสีเขียว" ที่สัญจรเผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการป่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ปีนี้ รางวัลลูกโลกสีเขียว เดินเข้าสู่ปีที่ 10 เป็นทศวรรษแรกแห่งการเติบโต เพื่อยืนเคียงข้างกับผู้มีจิตสาธารณะที่มุ่งท า
ความดีให้แก่ส่วนรวม 

เป็นจุดหมายหนึ่ง ของเส้นทางการท างานที่ยังคงทอดยาวสุดสายตา 

วัตถุประสงค ์

• เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้เป็นท่ีสนใจและเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 

• เพื่อเป็นเวทีให้โอกาสและเป็นก าลังใจแก่ผู้ที่ศึกษา หรือปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
• เพื่อกระตุ้นให้สังคมสนใจ และให้ความส าคัญด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
• เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ ทั้งในด้านแนวความคิด ทัศคติ และแนวทางปฏิบัติ น าไปสู่การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน 

ประเภทชุมชน 

- เป็นชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน ที่อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และการคงอยู่ของ
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

- เป็นชุมชน หรือเครือข่ายชุมชน ที่ใช้ความรู้ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
เกิดประชาสังคม และมีการจัดการชีวิตตามปรัชญาความพอเพียง 

- ในกรณีที่เป็นเครือข่ายชุมชน ต้องมีกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงและมีเป้าหมายร่วมกันในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทรัพยากร
ดิน น้ า ป่า อาทิ การอนุรักษ์ลุ่มน้ า เป็นต้น 

- ในกรณีที่เป็นชุมชนเมือง ต้องด าเนินกิจกรรมในการสร้างป่าในเมือง และกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ 
การจัดการปัญหาภาวะมลพิษด้านน้ า อากาศ และขยะ รวมไปถึงกิจกรรมการเสริมสร้างจิตส านึก และการสร้างประชาสังคม 

- ผลงานในทุกกรณีสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติต่อไปได้ 

ประเภทบุคคล 

- เป็นบุคคลที่มีความคิดสรา้งสรรค์ มีผลงานหรือผลักดันให้เกิดผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละทรัพยากร ดิน น้ า 
ป่า ทีส่ัมพันธ์กบัชีวิตผู้คน ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการคงอยู่ของระบบนเิวศอย่างยั่งยืน และ
ต่อเนื่องจนถึงปัจจบุันอย่างน้อย 5 ปี 

- ผลงานอนุรักษ์ต้องเป็นผลงานทีเ่ร่ิมต้นด้วยความมุ่งมัน่ มีเจตนาดี และเป็นที่ยอมรับของชุมชน และเป็นผู้มีวิถีชีวิต
สอดคล้องกับแนวทางปรชัญาความพอเพียง 

- สามารถเป็นแบบอยา่งเพื่อการเรียนรู้ และน ามาปฏิบัติต่อไปได้ 
 

ประเภทกลุ่มเยาวชน 
เป็นกลุ่มเยาวชนไทยที่อายไุม่เกิน 25 ปี มีการด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า หรือจัดการ

ปัญหาภาวะมลพิษ และมีกิจกรรรมสอดคล้องกับแนวทางปรัชญาความพอเพียง และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นหรือ
ชุมชนของตนเอง 
 

ประเภทงานเขียน 

- เป็นงานเขียนภาษาไทยที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง มิใช่งานแปลหรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น สามารถเป็นงานเขียนท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะแล้ว หรืองานท่ีเขียนขึ้นใหม่ 

- มีเนื้อหาสาระเชิงสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรดิน น้ า ป่า ครอบคลุมมิติของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และการคงอยู่ของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน และสอดแทรกด้วยแนวคิดปรัชญาความพอเพียง 
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- ในกรณีที่เป็นงานเขียนประเภทบทความหรือสารคดี ต้องน าเสนอข้อเท็จจริงถูกต้อง ใช้อ้างอิงได้ และหากมีเนื้อหาสาระที่
อ้างอิงถึงบุคคล ต้องสามารถตรวจสอบได้ 

- ในกรณีที่ใช้นามปากกา ต้องแจ้งช่ือจริง นามสกุลจริง และแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของผลงาน โดยส่งส าเนาผลงานท่ีตีพิมพ์
ในสื่อต่างๆ มาด้วย และหากผู้เขียนมิได้ส่งผลงานเข้าประกวดเอง ผลงานนั้นต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนก่อน 

- ผลงานท่ีส่งเข้าประกวด ส่งได้เพียง 1 ผลงาน 

 

ประเภทเรียงความเยาวชน 

- เขียนถึงแนวคิด ความรู้สึก หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาสาระสอดแทรก
แนวคิดปรัชญาความพอเพียง 

- ผลงานมีความยาวไม่ต่ ากว่า 3 หน้ากระดาษ A4 และส่งได้เพียง 1 ผลงาน 

ประเภทสื่อมวลชน 

- เป็นสื่อมวลชนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ และหน่วยงาน 
- มีผลงานด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม น าเสนอปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ

น าไปสู่การแก้ปัญหาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมุ่งเสริมสร้างพัฒนาจิตส านึก รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มนุษย์
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน 

- มีผลงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 

รางวัล "สิปปนนท์ เกตุทัต 5 ปี แห่งความยั่งยืน" 

-  เป็นชุมชนที่เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ในปี 2542-2545 (ไม่รวมชุมชน ท่ีได้รับรางวัลประเภทนี้ในปีท่ีผ่านมา) 

- คณะท างานภูมิภาคเสนอช่ือชุมชนที่เข้าข่ายภาคละ 1 ชุมชน เข้าสู่การพิจารณาของกรรมการคัดเลือก 
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16. กองทุนสุขภาพต าบล 
 
กองทุนสุขภาพต าบลมีวัตถุประสงค์   เพื่อเป็นการสรา้งหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพ้ืนท่ี โดยส่งเสริม

กระบวนการการมสี่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จึงสมควรก าหนด
หลักเกณฑ์เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลเป็นผูด้ าเนนิงานและบริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่เกี่ยวกับ
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภมูิ เชงิรกุในพ้ืนท่ีได้อย่างท่ัวถึงและที่
จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  

- ในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ได้มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างสปสช. 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ง
ประเทศไทย ดังต่อไปนี้  

- ระยะที่หน่ึง พ.ศ. 2549-2550 องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลน าร่องทั่วประเทศ  
- ระยะที่สอง พ.ศ. 2551-2552 องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีความพร้อม  

ระยะที่สาม ตั้งแต ่พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่ผ่านการประเมิน 
 

1. วัตถุประสงค ์ 
1.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่น  รวมทั้งสถานบริการ

ทางเลือกในพื้นที่โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิที่
จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  

1.2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มี ความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพ ตามประเภทและขอบเขตของ
บริการสาธารณสุขท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  

1.3 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชน หรือองค์กรประชาชนในพื้นที่จัดท ากิจกรรมเพื่อ การสร้างเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี  

1.4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในรอบปีงบประมาณนั้น และใน
กรณีที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ครุภัณฑ์นั้น จะต้องมีราคาไม่เกิน 20,000 บาทต่อหน่วย  
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2. หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ใหม่  
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล ที่สนใจเข้าร่วมจัดตั้งกองทุน ต้องมีคุณสมบัติในการพิจารณา 
ขั้นตอนที่หนึ่ง 

1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือนายกเทศมนตรี เห็นชอบและประสงค์เข้าร่วมด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่โดยส่งหนังสือแสดงความจ านงตามที่ สปสช. ก าหนด กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
นายกเทศมนตรีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนหรือผู้รักษาการแทน เป็นผู้ลงนามในแบบแสดงความจ านง  

2. มีความพร้อมในการสมทบงบประมาณในปีท่ีสมัครจัดตั้งกองทุน  
3. มีความพร้อมในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนแบบมีส่วนร่วม  

ขั้นตอนที่สอง  
1. มีข้อมูลสุขภาพชุมชน แผนสุขภาพชุมชน หรือแผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์  
2. ประธานกรรมการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเลขานุการ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม 

 
3.หลักเกณฑ์การพิจารณากองทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานต่อเนื่อง  

ในการด าเนินงานกองทุน หาก สปสช.หรือองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาลไม่ได้บอกเลิกข้อตกลงให้ขยายระยะเวลา
การด าเนินงานกองทุนออกไปทุกๆ หนึ่งปีงบประมาณ ส าหรับกองทุนที่จัดตั้งและด าเนินงานต่อเนื่อง ทุกปี สปสช.จะมีการประเมิน 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานต่อเนื่อง ดังนี ้ 

3.1 มีการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน รายงานกิจกรรม รายงานด้านการเงินผ่านโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนระบบออนไลน์ 
http://tobt.nhso.go.th/ ครบทุกรายการและเป็นปัจจุบัน  

3.2  ภายในปีงบประมาณที่ผ่านมา ต้องมีการสมทบงบประมาณได้ตามเกณฑ์  
3.3  มีแผนงาน/โครงการรองรับกิจกรรมครบท้ัง ๔ ประเภท  
3.4 มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินที่ สปสช.ก าหนดในแต่ละปี  
 

4. การยุบเลิกกองทุน  
4.1 กองทุนใดที่ไม่มีเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล หรือไม่มีการด าเนินกิจกรรมใดๆ ต่อเนื่อง

ตั้งแต ่2 ปีขึ้นไป  
4.2 ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ 3 หรือข้อ 4.1 สปสช. อาจประกาศยุบเลิกการด าเนินงานกองทุน

นั้น ทั้งนี้ หากยุบเลิกกองทุน ทรัพย์สินท่ีเหลือของกองทุนให้ตกเป็นของหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐที่อยู่ในพื้นท่ีนั้นและให้โอนเงิน
หรือทรัพย์สินของกองทุน ให้แก่หน่วยบริการดังกล่าว ตามวิธีการที ่สปสช.ก าหนด  
 

5. แหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินในกองทุน ประกอบด้วย  
5.1  เงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  
5.2 เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

ตามสัดส่วนดังนี้  
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5.2.1  เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่หรือเทศบาล ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

5.2.2 เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

5.2.3 เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ20 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

5.3 เงินสมทบจากประชาชน ชุมชนหรือกองทุนอื่น ๆ ในชุมชน อาทิเช่น การทอดผ้าป่า การระดมทุนจากประชาชน  
5.4 รายได้อื่นๆ หรือทรัพย์สินท่ีได้รับมาในกิจการของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 
 
 

17. ต าบลจัดการสุขภาพดวีิถีชีวิตไทยต้นแบบ 
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ดังนี้ 

1. สถานการณ์ขอบเขตปัญหา ได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงพื้นฐานที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพจากพฤติกรรมการบริโภคและ
เครื่องดื่มที่มีรสหวาน มัน เค็มมากเกินไป กินผักผลไม้น้อย ขาดการออกก าลังกาย ไม่สามารถจัดการอารมณ์และความเครียด สูบ
บุหรี่และดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ภาวะน้ าหนักหรือโรคอ้วนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ท่ีมี
ปัจจัยเสี่ยงร่วมกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันใน 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง และโรคมะเร็ง  

2. แนวคิดหลักในการพัฒนาสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย  ได้ยึดแนวคิดการสร้างวิถีชีวิตไทยท่ีพอเพียงเพื่อการมีสุขภาพดี ตาม
แนวคิดสุขภาพพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุมมองการบูรณาการเป็นองค์รวมในระบบสุขภาพ  บริบทแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วมของสังคม และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบท่ีเชื่อมโยงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโรควิถีชีวิต  

3.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์สูงสุด และเป้าหมายในการพัฒนา ได้ก าหนดไว้ตามแนวคิดหลักดังกล่าว ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการปัจจัยเสี่ยงและสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อโรควิถีชีวิตด้วยการรวมพลังขับเคลือ่น
จากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ สมดุล ยั่งยืน และเป็นสุข บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์สูงสุด ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพในการสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจาก
โรควิถีชีวิตที่ส าคัญได้ 
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18. ต าบลสุขภาวะ 
แนวคิดของต าบลสุขภาวะ อาจจะกล่าวได้วา่เป็นการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม และสติปญัญา 
โดยเป็นการบูรณาการเชิงพื้นที่เป็นตัวตั้ง มีกลไกท่ีส าคญัในระดับต าบลเป็นแรงขับเคลื่อน 
 
เครือข่ายต าบลสุขภาวะต้องการขบัเคลื่อนมากทีสุ่ด คือ นโยบายสาธารณะ 7 ข้อ 

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการบริหารจัดการขยะในระดบัครัวเรือนและชุมชน
อย่างถูกวิธี  

2. เกษตรกรรมยั่งยืน ประเด็นส่งเสริมให้เพิ่มครัวเรือนการท าเกษตรกรรมยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของครัวเรือน
เกษตรในต าบล    

3. การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประเด็นสนับสนนุและจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนประจ าต าบลให้มีส่วนร่วม
กิจกรรมของชุมชน  

4. การจัดการภัยพิบัติ จัดตัง้ “ศูนย์จัดการภัยพิบัตปิระจ าต าบล” แบบบูรณาการภายใต้การมีสว่นร่วมของท้องที่
และท้องถิ่น  

5. การลงทุนดา้นสุขภาพ ประเด็นทุกภาคส่วนร่วมสมทบทนุผลิตและสร้างบุคคลกรด้านสุขภาพของชุมชน ส าหรับ
ข้อ  

6. การดูแลสุขภาพ ประเด็นจัดท าฐานข้อมูลชุมชนและใช้ข้อมูลชมุชน ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายการดูแลเพื่อ
ออกแบบการดูแลสุขภาพและชว่ยเหลือร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ กลุ่มอาสาสมัคร และแหลง่เรียนรู้ และ  

7. สวัสดิการชุมชนโดยชุมชนประเด็นจัดตั้ง กองทนุกลางเพื่อจัดสวัสดิการให้กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในต าบล 

  


