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ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ผลที่จะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2562 

1. จัดประชุมคณะกรรมการอย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง 
 

- สร้างความรู้ความเข้าใจหลัก
คิด อุดมการณ์สวัสดิการชุมชน 
-พบปะพูดคุย ปัญหาต่างๆใน
การด าเนินงานกองทุน 
 

คณะกรรมการ/
แกนน า
คณะท างาน 

12,000 - คณะกรรมการตระหนักและเกิด
ความเข้าใจหลักการ กองทุน
สวัสดิการชุมชน 

- คณะกรรมการ ได้รับทราบการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

กองทุน 

2. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ ด้านการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

- เพ่ือพัฒนาทักษะในด้านการ
บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

คณะกรรมการ/
แกนน า
คณะท างาน 

40,000 -คณะกรรมการเกิดทักษะในด้าน
การบริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการตามหลักธรรมาภิบาล 

กองทุน 

3. จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจใน
อุดมการณ์ เป้าหมายการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

-เพ่ือให้สมาชิกกองทุนและ
ประชาชนทั่วไปเกิดความรู้
ความเข้าใจในหลักการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

 

สมาชิกกองทุน
และประชาชน
ในต าบล 

30,000 - สมาชิกกองทุนและประชาชนใน
ต าบลเกิดความเข้าใจในหลักการ
และรู้สึกตระหนักถึงการเป็น
เจ้าของกองทุนร่วมกัน 
 

กองทุน 

 

 



 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ผลที่จะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2562  

4 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
บูรณาการผู้น าชุมชน สมาชิก
สภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วน
ราชการ ทุกวันที่ 7 ของเดือน 

- สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชน
และบุคคลทั่วไป  

- ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
กองทุนและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อสาธารณชน 

คณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุม
ชี้แจง
แลกเปลี่ยนและ
รายงานผลการ
ด าเนินการ
กองทุนเดือนละ 
1 ครั้ง 

- - คณะกรรมการกองทุนได้รับการ
เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

 

กองทุน 

5 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น 
แผ่นพับ เสียงตามสาย           
หอกระจายข่าว และ website 
ฯลฯ 

- เพ่ือประชาสัมพันธ์
ผลประโยชน์ที่จะได้รับและผล
การด าเนินงาน สร้างการรับรู้
แก่สาธารณะ 

จัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์  
4 ช่องทาง 

5,000 -ประชาชน ได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ
และให้ความเชื่อถือในศักยภาพของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนมากยิ่งขึ้น 

กองทุน 

6 จัดท าระบบฐานข้อมูลสมาชิก
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปในการ
จัดเก็บข้อมูลสมาชิก/  

- ลดขั้นตอน และระยะเวลาใน
การปฎิบัติงานมีระบบการ
จัดเก็บฐานข้อมูลสมาชิกและ
การเงินการบัญชี ที่มีมาตรฐาน
เที่ยงตรง 

1 ระบบ - - มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสมาชิก 
ข้อมูลทางด้านการเงินการบัญชี 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป สะดวก
และรวดเร็ว แม่นย า 

กองทุน 

 



 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ผลที่จะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2562 

7 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  - เพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การก าหนดรูปแบบระเบียบ 
ข้อบังคับและสวัสดิการ 

- รายงานผลการด าเนิน
ประจ าปีให้สมาชิกและ
สาธารณชนได้รับรู้ 

สมาชิกกองทุน 

 

15,000 - มีระเบียบ ข้อบังคับและ
สวัสดิการที่สมาชิกมีส่วนร่วมใน
การก าหนด สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน 

- สมาชิกทราบสถานะการ
ด าเนินงานของกองทุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

กองทุน 

8 การบริหารกิจการกองทุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการกองทุน 

 90,000 กองทุนมีงบประมาณในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมงานสารบรรณ 
งานการเงิน การสวัสดิการ และ
งานอ่ืน 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำยกระดับกำรจัดระบบสวัสดิกำรชุมชน 
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1 ออกประชาสัมพันธ์และเชิญ
ชวนรับสมัครสมาชิกกองทุน
ทุกหมู่บ้าน 

ขยายจ านวนสมาชิกให้
ครอบคลุมทุกเพศวัยให้
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิก
กองทุน 

13 หมู่บ้าน 13,000 จ านวนสมาชิกกองทุนเพ่ิมข้ึน
ครอบคลุมทุกเพศวัย 

กองทุน 

2 จัดสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานแก่
สมาชิก ได้แก่ เงินรับขวัญ
เด็กแรกเกิด  เงินชดเชย
กรณีนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาล  เงินค่าจัดการ
ศพ 

เพ่ือให้สมาชิกกองทุนได้รับ
สวัสดิการตามหลักการ การ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 

จัดสวัสดิการให้
สมาชิกกองทุน 

ทุกคน 

400,000 สมาชิกกองทุนทุกคนได้รับสวัสดิการ
พ้ืนฐาน ทั่วถึงเท่าเทียมกันทุกราย 

กองทุน 

3 มอบหนังสือส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 0-3 ปี 
ส าหรับสมาชิกที่ได้รับ
สวัสดิการรับขวัญเด็กแรก
เกิด 

ส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนได้รู้
วิธีการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
แรกเกิด-3 ปี  

กลุ่มสมาชิกที่
รับสวัสดิการ
รับขวัญเด็กแรก
เกิด 

1,500 เด็กแรกเกิด-3 ปีที่เป็นบุตรสมาชิก
ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการตามวัยที่

เหมาะ 

กองทุน 
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4 จัดสวัสดิการทุนการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้
สมาชิกกองทุนที่อยู่ในวัยเรียน
ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

มอบทุนการศึกษา
ให้สมาชิกกองทุนที่
เป็นนักเรียน
สมาชิกครบ 3 ปี  
ทุนละ 300 บาท 

12,000 สมาชิกกองทุนกลุ่มเด็กนักเรียนที่
อายุการเป็นสมาชิกครบ 3 ปี 
ได้รับทุนการศึกษาทุกรอบ 3 ปี 

กองทุน 

6 จัดสวัสดิการคนท างาน จัดสวัสดิการเป็นเงิน
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
ให้แก่คณะกรรมการ หรือ 
บุคคล ที่ท างานให้กองทุน 

คณะกรรมการ
กองทุน  หรือ 
บุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย 

30,000 คณะกรรมการกองทุนหรือผู้ที่
ปฏิบัติงานให้กองทุนได้รับค่าป่วย
การ จากการท างานให้กองทุน 

กองทุน 

7 จัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

ให้การสงเคราะห์เงินค่าใช้จ่าย
อุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิก
กองทุนในกลุ่มผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

จัดสวัสดิการให้
สมาชิกกลุ่มผู้
พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส ทุก 
2 ปี คนละ 300 

- สมาชิกกองทุนที่เป็นผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับเงินสงเคราะห์
ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคทุกคน 

กองทุน 
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8 จัดสวัสดิการอุปสมบท เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่
อุปสมบท 

สมาชิกท่ีอุปสมบท 
รายละ 500 บาท 

5,000 สมาชิกกองทุนที่อุปสมบทได้รับ
สวัสดิการ 

กองทุน 

9 จัดสวัสดิการเจ้าภาพสวด
อภิธรรมศพ 

เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่
เสียชีวิตเป็นเงินช่วยเหลือค่า
สวดอภิธรรม 

สมาชิกทุกรายที่
เสียชีวิต รายละ 
400 บาท 

20,000 สมาชิกท่ีเสียชีวิตได้รับสวัสดิการ
เงินช่วยเหลือค่าสวดอภิธรรมศพ 

กองทุน 

10 จัดสวัสดิการผู้ประสบเหตุ
วาตภัย 

เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้
ประสบเหตุวาตภัยเป็นเงิน
ช่วยเหลืออุปโภคบริโภค 

สมาชิกทุกรายที่
ประเหตุวาตภัย 
รายละ 200 บาท/
ปี 

20,000 สมาชิกท่ีประสบเหตุวาตภัยได้รับ
ความช่วยเหลือเงินในการใช้จ่าย

อุปโภคบริโภค 

กองทุน 

11 จัดสวัสดิการผู้ประสบเหตุ
อุทกภัย 

เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้
ประสบเหตุอุทกภัยเป็นเงิน
ช่วยเหลืออุปโภคบริโภค 

สมาชิกทุกรายที่
ประเหตุอุทกภัย 
รายละ 200 บาท/
ปี 

20,000 สมาชิกท่ีประสบเหตุอุทกภัยได้รับ
ความช่วยเหลือเงินในการใช้จ่าย

อุปโภคบริโภค 

กองทุน 

12 จัดสวัสดิการผู้ประสบเหตุ
อัคคีภัย 

เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้
ประสบเหตุอัคคีภัยเป็นเงิน
ช่วยเหลืออุปโภคบริโภค 

สมาชิกทุกรายที่
ประเหตอัุคคีภัย 
รายละ 200 บาท/
ปี 

20,000 สมาชิกท่ีประสบเหตุอัคคีภัยได้รับ
ความช่วยเหลือเงินในการใช้จ่าย

อุปโภคบริโภค 

กองทุน 

 



 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเสริมสร้ำงและเชื่อมโยงเครือข่ำย 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ผลที่จะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2562   

1 จัดสวัสดิการส่งเสริม
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 

เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุในเขตต าบล
ปราสาททอง 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมปี ละไม่เกิน 
3,000 บาท 

3,000 กองทุนสวัสดิการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 

-กองทุน 
-ชมรม
ผู้สูงอายุ 

2 จัดสวัสดิการงานวันเด็ก
แห่งชาติให้สถานศึกษาใน
ต าบล 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 

สถานศึกษาทุกแห่งใน
ต าบล 7 แห่ง 

3,500 กองทุนสวัสดิการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

-กองทุน 
-โรงเรียน 
-ศพด. 

3 จัดสวัสดิการกิจรรมอนุรักษ์  
รักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนา
หมู่บ้าน 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมหมู่บ้านละ 
500 บาท/ปี 

6,500 กองทุนสวัสดิการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

-กองทุน 
-หมู่บ้าน 
 

4 จัดสวัสดิการกิจกรรม 
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัดกิจกรรม 
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรมหมู่บ้านละ 
500 บาท/ปี 

6,500 กองทุนสวัสดิการมีส่วน
ร่วมสนับสนุนในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

-กองทุน 
-หมู่บ้าน 

5 สงเคราะห์เงินค่าใช้จ่าย
อุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ 
ฐานะยากจน 

ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกกองทุนสวัสดิการ 

สงเคราะห์ผู้ยากไร้/
ผู้ด้อยโอกาส คนละ 
500 บาท/ปี 

5,000 

(10 ราย) 

ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือเงิน

สงเคราะห์ในการยังชีพ 

-กองทุน 
-หมู่บ้าน 
-โรงเรียน 

 



 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ผลที่จะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2562  

6 จัดสวัสดิการช่วยเหลือ
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลืองาน
กิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

สนับสนุนกิจกรรม
สาธารณะ
ประโยชน์ที่
หน่วยงาน องค์กร
ขอรับการสนับสนุน 

5,000 กองทุนสวัสดิการมีส่วนร่วม
สนับสนุนในกิจกรรม

สาธารณะประโยชน์ต่างๆ 

-กองทุน 
-องค์กร 
-หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อสนับสนุนระบบสวัสดิกำรชุมชน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ผลที่จะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2562   

1 ขอรับเงินสมทบเพ่ือจัด
สวัสดิการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปีละ 

100,000 บาท 

100,000 กองทุนสวัสดิการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
จัดสวัสดิการให้สมาชิก 

-กองทุน 
-อปท. 
 

2 ขอรับเงินสมทบเพ่ือจัด
สวัสดิการจากรัฐบาล
ส่วนกลาง 

เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล
ส่วนกลาง คนละ 365 บาท 

ปีละ 

500,000 บาท 

500,000 กองทุนสวัสดิการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
จัดสวัสดิการให้สมาชิก 

-กองทุน 
-พอช. 
-รัฐบาล 
 

3 กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนเพื่อน าเงินมาจัด
สวัสดิการแก่สังคม 

ปี ละ 50,000 500,000 ประชาชนทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมสนับสนุนการจัด

สวัสดิการสังคมผ่าน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

-กองทุน 
-อปท. 
-หมู่บ้าน 
-วัด 
-โรงเรียน 
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