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กระบวนการนโยบายสาธารณะ กรณีโครงการสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท   
เพ่ือทําสวัสดิการภาคประชาชน 
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คํานํา 

 
 หนังสือเลมที่อยูในมือทานนี้เปนผลงานการถอดบทเรียน ดวยการเรียนรูอยางมีสวนรวมใน
โครงการสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อจัดทําสวัสดิการภาคประชาชน  ในประเด็นการ
ขับเคลื่อนสูการเปนนโยบายสาธารณะ มีเนื้อหาใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนากลุมและการมีสวน
รวมของภาคีทั้งภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาควิชาการ และมีเนื้อหาการจัดการความรูที่ชวยให
กลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนมีความเขมแข็งและมีผลตอการ
ขับเคลื่อนสูการเปนนโยบายสาธารณะที่นาสนใจยิ่ง 
 หวังเปนอยางยิ่งวา  คุณคาของหนังสือเลมนี้ ไดกอใหเกิดแรงบันดาลใจใหกับทานบาง และ
มีสาระอันมีประโยชนในการนําไปใชเพื่อสรางสรรคสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 

สารบัญ 
 

          หนา 
1.ฟนทุนทางสังคม                            1 
2.สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา : ยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายสาธารณะ        6 
3.พัฒนาเครือขายและจัดการความรู       13 
4.ประสานภาคี สูการเปนนโยบายสาธารณะ       21 
5.ผลการดําเนินงานโครงการ                                         26 
6. บทสรุป :  อุดมการณและพลังปญญาในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภาคประชาชน      31
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4

๑ 
ฟนทุนทางสังคม 

 
สังคมในอดีตที่ความสัมพันธของคนในสังคมเปนแบบเครือญาติสงผลใหการดํารงชีวิตอยู

รวมกันในลักษณะเกื้อกูลกัน  โดยมีรากฐานจากศาสนาวัฒนธรรมประเพณี  แตเมื่อสังคม
เปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย  ความสัมพันธของคนในสังคม แปรเปลี่ยนเปนตางคนตางอยู  
หนาที่ในการดูแลใหคนในสังคมมีความสุข  การไดรับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตดูเหมือนตก
เปนหนาที่ของภาครัฐ แทนการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ดังเชนอดีต   

ขณะเดียวกัน แนวคิดของระบบทุนนิยมจากกระแสโลกาภิวัฒนก็รุกรานเขามาดูดกลืน
ทรัพยากรตางๆที่เคยเปนทุนในชุมชนเขาสูจุดศูนยกลาง แลวกระจายไปสูอุงมือของนายทุนตางถิ่น
ตางที่สงผลทําลายรากฐานของชุมชนใหส่ันคลอน  

จากแบบแผนความสัมพันธที่แปรเปลี่ยนไปในสังคม  อาจจะกลาวไดวา เปนความจําเปนที่
ตองมีนโยบายสาธารณะหรือแนวทางแหงสุขภาวะที่สังคมโดยรวมเห็นวาหรือเชื่อวาควรที่จะ
ดําเนินการไปในทางนั้น โดยเฉพาะในเรื่องความเอื้ออาทรเกื้อกูลกัน เปนการยอมรับในวิถีชุมชน
และเปนกระบวนการทางสังคมที่ยอมรับกฎเกณฑการอยูรวมกันเพื่อดูแลกันเองมากกวาการเนนให
ผูอ่ืนมาวางกฎเกณฑในการดูแลสุขทุกข ดังที่พบเห็นในสังคมปจจุบัน  

อยางไรก็ตามเปนเรื่องนายินดี  ที่ปจจุบันแนวโนมการพัฒนานโยบายสาธารณะมีทิศทางที่
ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนมากขึ้น ดังเชน  ปฏิบัติงานนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่
ดี  กรณีศึกษากองทุนสัจจะวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน 
 
สัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน :  เงินเปนเครื่องมือ
พัฒนาคน 
 สวัสดิการเปนสิทธิพื้นฐานทางสังคมที่ประชาชนไทยทุกคนพึงไดรับ การมีสวัสดิการเปน
การสรางหลักประกันเพื่อความมั่นคงและความเปนอยูที่ดีขึ้นของคนในสังคม การจัดสวัสดิการของ
แตละประเทศมีความแตกตางกัน สําหรับประเทศไทยใชแนวทางสวัสดิการเสรีนิยม ซ่ึงสภาพ
ปจจุบันรัฐบาลจะจัดสวัสดิการโดยมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อบรรเทาปญหาความยากจนและปญหา
ตาง ๆ ของชีวิตเทาที่จําเปน 

สําหรับกลุมคนที่อยูในภาวะที่ตองการความชวยเหลือจริง ๆ มีประชาชนเพียงบางกลุม
เทานั้นที่ไดรับสวัสดิการ ไดแก ขาราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนลูกจางภาคเอกชนใน
รูปแบบการมีประกันสังคม แตจะพบวาประชาชนกลุมคนที่เหลือประมาณ 50 ลานคนซึ่งเปน
ประชาชนสวนใหญของประเทศ ไดแก ชาวไร ชาวนา ชาวสวน แมคารายยอย แรงงานนอกระบบ
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ในชนบทที่ยังขาดสวัสดิการ หรือที่มีอยูบางก็ยังไมเพียงพอ และยังไมทั่วถึง ทําใหตองอาศัยการ
พึ่งพากันเองในระบบครอบครัวและระบบเครือญาติ สภาพการณดังกลาวสงผลใหประชาชน กลุมที่
ยังขาดสวัสดิการพยายามแสวงหาทางเลือกเพื่อใหมีสวัสดิการ และทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความ
สนใจคือการจัดตั้งองคกรการเงินชุมชนเพื่อสรางระบบสวัสดิการภาคประชาชน 
 แนวคิดสัจจะวันละ 1 บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน เปนการพัฒนาจริยธรรม 
คุณธรรม ตามกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลเดช ซ่ึงไดแก 
สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ ใหเกิดขึ้นในตัวคน กระบวนการทําใหเกิดการรวมกลุมสรางโอกาสให
ใชเงินตราเปนเครื่องมือพัฒนาคน เกิดการใชสาระของความเปนมนุษยในมิติชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
ซ่ึงจะเปนการยกระดับจิตวิญญาณของคนใหสูงขึ้น ผลที่เกิดขึ้นจะพัฒนาทําใหเกิดความสมดุลของ
ทุนทางสังคมในชุมชนที่มีอยู 7 ทุน ไดแก ทุนคน ทุนภูมิปญญา ทุนธรรมชาติ ทุนวัฒนธรรม ทุน
แรงงาน ทุนเวลา และทุนเงินตรา ซ่ึงนําไปสูเปาหมาย คือ การมีสังคมที่ดี และคนในสังคมมี
ความสุข  

ใชเงินตราเปนเครื่องมือ 
 

พัฒนาคนใหมคีุณธรรม 
 

ทุนทางสังคมในชุมชนสมดลุ 
 

สังคมดี คนมีความสุข 
 

แผนภูมิท่ี 1   กรอบแนวคิดสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน 
 

ปรัชญาสําคัญของกลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน  คือ
ใชทุนเงินเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหเปนคนดี และมีปญญา ซ่ึงจะชวยสรางทุนในชุมชนอื่นๆ 
ใหสมดุล ทําใหสังคมดีขึ้น   

ในการดําเนินการของจังหวัดสงขลาผูกอตั้ง คือ ครูชบ  ยอดแกว    
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๒ 

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา :  
ยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 นโยบายสาธารณะนั้น อาศัยองคประกอบที่สําคัญในการขับเคลื่อน 3 สวน ไดแก หนึ่ง คือ 
กระบวนการภาคการเมือง สอง คือ การประสานเครือขายภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพและมีความ
เขมแข็ง องคประกอบสุดทาย คือ การจัดการความรู องคประกอบทั้ง 3 สวน จะตองเชื่อมรอยและมี
ความสัมพันธกันอยางมากจึงจะมีพลังมากเพียงพอตอการขับเคลื่อนใหเกิดนโยบายสาธารณะ เพื่อ
นําไปสูสุขภาวะ  (ภาพที่  1) 
 

รูปนโยบาย 

04/09/4704/09/47 1010

กายจิต สังคม
จิตวิญญาณ

สาธารณะชุมชน
ครอบครัวปจเจกบุคคลเศรษฐกิจ

ศลีธ
รรม

การจัดการความรู

ประชาสังคม รัฐ การเมือง

นโยบายสาธารณะ

ความเจริญ
คุณภาพชีวิต
สุขภาวะ

ยุทธศาสตร  แผน

นโยบายสาธารณะ คือ  ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยสวนรวมเห็นวาหรือเช่ือวา
ควรที่จะดําเนินการไปในทางนั้น  โดยเปนแนวทางที่เปนสัมมาทิฐ ิ 
ภายใตพ้ืนฐานแหงศีลธรรมและความสมดุลทางเศรษฐกิจ

 
 
ภาพที่  1   การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (ผศ.ภก.พงศเทพ สุธีรวุฒิ) 
 
การขับเคลื่อนกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท   เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนสู
การเปนนโยบายสาธารณะ 
 กองทุนสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน เปนนวัตกรรม
องคการการเงินชุมชนที่เนนการออมจากการลดรายจาย เปนกระบวนการที่ใชเงินเปนเครื่องมือ ใน
การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม เพื่อสรางคนดี และสังคมมีความสุข   
 
 
 



 7

 
จากสัจจะออมทรัพยออมเพื่อกูสูสัจจะลดรายจายวันละบาทออมเพื่อให 

การทํากลุมสัจจะออมทรัพย โดยครูชบ ยอดแกว ไดใหความสําคัญกับสวัสดิการใน
กิจกรรมกลุมสัจจะออมทรัพยตั้งแตป พ.ศ. 2526 โดยการนําดอกผลจากการใหกูยืมเงินออมรอยละ 
50 มาจัดตั้งเปนกองทุนสวัสดิการ และนําดอกผลจากใหกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการสวนใหญมาจัด
สวัสดิการและไดเคยไดรับการสมทบกองทุนสวัสดิการนํารองจากกองทุนชุมชนในนามสมาคม
ฟนฟูหมูบานชนบทสงขลา ซ่ึงเปนเครือขายกลุมสัจจะออมทรัพยจังหวัดสงขลา และไดแสดงให
เห็นถึงศักยภาพของกลุมในการจัดสวัสดิการภาคประชาชน  

แตเมื่อไดนําเสนอขอรับการสมทบจากรัฐบาล พบวาไมสามารถใหการสมทบได 
เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับกระทรวงการคลังไดแนะนําใหภาคประชาชนรวมตัว และพัฒนา
สวัสดิการภาคประชาชน เพื่อรัฐจะไดไปกําหนดเปนนโยบาย  

ครูชบ ยอดแกว ไดเปนผูนําในการกอตั้งสถาบันพัฒนาองคกรการเงินและสวัสดิการ
ชุมชนแหงชาติ แตจากการสํารวจกลุมองคกรการเงินชุมชนทั่วประเทศ พบวาเนนการปนผล
มากกวาการจัดสวัสดิการ และไดพบการทําสัจจะวันละ 1 บาท ที่ลําปาง ซ่ึงคลายกับการออมทรัพย
ในโรงเรียนในชวงที่เปนครู  

จากประสบการณที่ผานมากวา 20 ป จึงพัฒนานวัตกรรมองคกรการเงินชุมชนขึ้นใหม
ในนามกลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนขึ้น และไดมีการทดลอง
ใชกับกลุมผูนําชุมชนระดับจังหวัด และชาติ ซ่ึงสงผลใหเกิดกระแสความตองการที่จะใหผูนําชุมชน
ทุกระดับ ตลอดจนคนในชุมชนทั่วไปไดเขารวมโครงการ 

ในการสัมมนา “สวัสดิการชุมชนแกจนอยางยั่งยืน” เมื่อวันที่ 2 - 4 กันยายน 2547 ได
นําเสนอแนวคิดกับนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซ่ึงรับปากจะดูแลเร่ืองนี้เมื่อวันที่ 8 
กันยายน 2547 และไดนําเสนอแนวคิดการสมทบกองทุน คือ กลุม : รัฐบาล : รัฐบาลกลาง (อบจ.) 
และรัฐบาลเล็ก (อบต.) ในอัตราสวน 1 : 1 : 1 : 1 ในเวทีการประชุมศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะ
ความยากจนแหงชาติ ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ เปนประธาน เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2547 
 จากกระแสการตอบรับแนวคิดกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน
ในระดับประเทศ ประกอบกับความตระหนักถึงการดําเนินการที่เห็นเปนรูปธรรม ครูชบ ยอดแกว 
จึงกลับมาพัฒนากองทุนขึ้นในจังหวัดสงขลา และไดกอตั้งกลุมกองทุนขึ้นที่ตําบลน้ําขาว ตําบลที่
อยู เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2547 เปนกลุมแรก และมีอุดมการณที่จะพัฒนากองทุนสัจจะวันละ 1 บาท 
เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดสงขลา เพื่อใชเปนจังหวัดตนแบบและ
ผลักดันสูการเปนนโยบาย 
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ปกหลักท่ีสงขลา  สรางอุดมการณใหกลายเปนจริง 
 การขับเคลื่อนในจังหวัดสงขลา ไดเร่ิมขึ้นอยางจริงจัง และมีผลตอการขับเคลื่อน
อุดมการณใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น เมื่อครูชบ ยอดแกว นําแนวคิดไปปรึกษากับผูวาราชการ
จังหวัดสงขลา ก็ไดใหความสนใจ ประกอบกับเปนชวงจังหวะที่ UNDP สนใจเขามาสนับสนุน
โครงการในประเด็นการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทางมสช. โดยผานทาง 
สวรส. ภาคใต ก็ไดใหการสนับสนุนเปนประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
 
เวทีจุดประกาย 

จากความตองการสรางกระแสใหทุกภาคสวนที่เปนองคประกอบในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ อันไดแก ภาคการเมือง ภาคประชาชนและภาควิชาการ มสช.หรือมูลนิธิสาธารณสุข
แหงชาติ จึงไดจัดสัมมนากระบวนการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ กับความมั่นคงของชุมชน
ภาคใตตอนลางขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรขึ้น ผูเขารวมสัมมนา 
ประกอบดวยภาคีทั้งภาคการเมืองระดับทองถ่ินและรัฐบาลกลาง นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา
ในจังหวัดสงขลา และภาคประชาชน ไดแก ผูนําองคกรชุมชนของจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 275 
คน โดยมีผูวาราชการจังหวัดสงขลาเปนประธาน 
 ผลของการสัมมนา พบวา วิกฤตสังคม เกิดจากปญหาหลัก คือ คนในสังคมขาดการ
พัฒนาดานจิตใจ ดานจิตวิญญาณ มีแบบแผนความสัมพันธที่เปลี่ยนแปลงไปสูทิศทางการขาดความ
เอื้ออาทรเกื้อกูลกัน และไดมีการเสนอแนะแนวทางการแกปญหา คือ การฟนทุนทางสังคม อัน
ไดแก ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปญญา ทุนเงินตรา และทุนทางจิตวิญญาณ ซ่ึง
การแกปญหาดังกลาวตองอาศัยความรวมมือระหวางภาคีทุกภาคสวน  

การสัมมนาครั้งนี้เปนเวทีสําคัญที่ชวยในการขยายแนวคดิตลอดจนสรางภาคีเพื่อการ
ขับเคลื่อนกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนใหเปนนโยบายสาธารณะใน
เวลาตอมา 

 
เขาสูยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสงขลา 
 การขับเคลื่อนกองทุนเพื่อผลักดันสูนโยบายสาธารณะไดเร่ิมตนดวยการกําหนดให
กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน เปนนโยบายภายใตแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดสงขลา และมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท (คําสั่ง
จังหวัดสงขลาที่ 223/2548 และ 616/2548) ขึ้น ซ่ึงประกอบดวย ภาคการเมือง ภาคประชาชน และ
ภาควิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทุน จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกองทุน
สัจจะวันละ 1 บาท ไดมีสวนชวยในการขับเคล่ือนกองทุน จากการสนับสนุนจากเจาหนาที่ของ
หนวยราชการ เชน นายอําเภอ ปลัดอําเภอ และพัฒนาการอําเภอของอําเภอควนเนียง และอําเภอ
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กระแสสินธุ นักวิชาการที่รับผิดชอบโครงการของ UNDP และ มสช. ไดเขามาสนับสนุนและรวม
เรียนรูในการดําเนินโครงการอยางเปนรูปธรรม 
 
         ความเปนมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดิการ : หัวใจกลุมสัจจะ
ออมทรัพย 

 
กองทุนชุมชน สมทบ

กองทุนสวัสดิการ 
 

สถาบันพัฒนาองคกรการเงิน
และสวัสดิการชุมชนแหงชาติ 

 
สัจจะวันละ 1 บาท 

 
ทดลองใช กลุมผูนําระดับ

จังหวัด / ชาติ 
 

การสัมมนา สวัสดิการชุมชน
แกจนอยางยั่งยืน (2 - 4 

กันยายน 2547) 
 

นําเสนอแนวคิดกับ
นายกรัฐมนตรี 

 
การประชุมศูนยอํานวยการ
ตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
แหงชาติ (20 กันยายน 2547) 

  

แผนภูมิท่ี   2   ความเปนมาของการขับเคลื่อนสวัสด
 
กองทุนสัจจะลดรายจายว

ความตองการเฉกเชนเดียวกัน คือ ขาด
ขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนดวยกา
สนับสนุนดานการพัฒนาศักยภาพการเ
ปกหลัก ณ. จังหวัดสงขลา

การพัฒนาองคกรระดับตําบล/เทศบาล 

ต้ังกลุมสัจจะลดรายจายที่
ตําบลน้ําขาว ( 1 เมษายน 

2547)  
 

นําเสนอแนวคิดใหผูวา
ราชการจังหวัด             
UNDP    มสช. 

 
การสัมมนากระบวนการ

นโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
กับความมั่นคงของชุมชน
ภาคใตตอนลาง (3 ธันวาคม 

2547) 
 

ยุทธศาสตรจังหวัดสงขลา 

การพัฒนาเครือขายระดับจังหวัด 

ิการภาคประชาชนสูการเปนนโยบายสาธารณะ 

ันละ  1 บาท  เปนกระบวนการทาง
หรือยังไดรับสวัสดิการจากภาครัฐยัง
รสนับสนุนจากภาคีในสวนของภ
รียนรูจากภาคีภาควิชาการ 
การพัฒนาการมีสวนรวม 
• ภาคประชาชน 
• ภาควิชาการ 
• ภาคการเมือง 
สังคมท
ไมเพียง
าคการ
การขับเคลื่อน
ี่รวมกลุมคนที่มี
พอ  ดําเนินการ
เมือง และการ
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เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดของกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการ
ภาคประชาชน  ที่มีเปาหมาย คือ ใชกระบวนการทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะสวัสดิการเปนเครื่องมือใน
การเปลี่ยนแปลงสังคม  พัฒนาคนใหเปนคนดี และมีความสามารถโดยใชเงินเปนเครื่องมือใน
กิจกรรมการออมเงินจากการลดรายจาย รวมกันเพื่อนําเงินมาชวยเหลือเกื้อกูลกันในรูปแบบการจัด
สวัสดิการ  9 เร่ือง  

โดยกติกาของกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน 
มีดังนี้ 

1. ตองสมัครใจที่จะทําสัจจะวันละ 1  บาท  เพื่อทํากองทุนสวัสดิการภาคประชาชน 
2. ผูสมัครตองเปนคนที่มีภูมิลําเนาอยูที่ตําบลน้ําขาว หรือเปนลูกเปนหลาน  หรือแตงงาน

กับคนตาํบลน้ําขาว  
3. ตองเปนผูที่ไมมีประวัติเสียทางการเงิน และตองเสียคาสมัครเปนสมาชิก คนละ20 บาท  

คาสมัครจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ 
4. วิธีสัจจะใหสัจจะไวที่บาน วันละ 1  บาท และทุกวันที่ 1  ของเดือน เวลาบาย 2  โมง 

ใหนําเงินสัจจะมารวมกัน  ณ  ที่ทําการที่คณะกรรมการกําหนดไว 
5. การบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก  จะใหอยู

ในวาระหรือไม แลวแตที่ประชุมใหญของสมาชิก 
6. การบริหารการเงิน  เมื่อออมได  180  วัน   เงินทั้งหมดจะแบงเปน  3  สวน  

50% ตั้งไวเพื่อจัดสวัสดิการ   9  เร่ือง 
20%  ตั้งเปนกองทุนสํารอง 
30% ตั้งเปนกองทุนกูยืม  ทําวิสาหกิจ  ทําธุรกิจ  ที่ไมเอาเปรียบสังคม หรือทํา

อาชีพที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม ไมทําลายคุณภาพชีวิต ผลผลิตที่เกิดจากการกูเงินนี้ไปลงทุนคาขายให
สมาชิก ตองมีสวนลดต่ํากวาทองตลาด 1  บาท  กูยืมเพื่อการศึกษา ใหตามหลักฐานการจาย  การ
กูยืมกองทุนสวัสดิการนี้ไมมีดอกเบี้ย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% ลงทุนวิสาหกิจ 
ธุรกิจชุมชน การศึกษา 

สัจจะวันละ 1  บาท 
ทําสวัสดิการ 100% 

20% เปนกองทุน
สํารอง 50% จายสวัสดิการ 

9  เร่ือง 

7. สมาชิกจะไดรับสวัสดิการทุกเรื่องที่กองทุนจัดขึ้น 
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8. สมาชิกขาดสัจจะเมื่อใด  หมดสภาพเปนสมาชิก  แตไดรับเงินสัจจะคืนเฉพาะคนที่ไม
เคยไดรับสวัสดิการเลย 

9. หากมีปญหาอื่นๆ คณะกรรมการสามารถออกกติกาเพิ่มเติมได  แตตองไมขัดกับกติกา
เดิม 

และมีสวัสดิการ   9  เรื่อง ไดแก 
1. เกิด  ใหลูก  500  บาท  แมนอนโรงพยาบาลไดคืนละ  100  บาท ไมเกิน 5  คืน ปละไมเกิน 

2,000 บาท 
2. แก สัจจะครบ 15 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 300 บาท 
  สัจจะครบ 20 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 400 บาท 
  สัจจะครบ 25 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 500 บาท 
  สัจจะครบ 30 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 600 บาท 
  สัจจะครบ 35 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 700 บาท 
  สัจจะครบ 40 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 800 บาท 
  สัจจะครบ 45 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 900 บาท 
  สัจจะครบ 50 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 1,000 บาท 
  สัจจะครบ 55 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 1,100 บาท 
  สัจจะครบ 60 ป อายุ 60 ป ไดบํานาญเดือนละ 1,200 บาท 
3. เจ็บ  นอนโรงพยาบาลไดคืนละ  100  บาท  ปละไมเกิน  10  คืน 
4. ตาย   สัจจะ 180 วัน ตาย ไดคาทําศพ 2,500 บาท 
  สัจจะ 365 วัน ตาย ไดคาทําศพ 5,000 บาท 
  สัจจะ 730 วัน ตาย ไดคาทําศพ 10,000 บาท 
  สัจจะ 1,460 วัน ตาย ไดคาทําศพ 15,000 บาท 
  สัจจะ 2,920 วัน ตาย ไดคาทําศพ 20,000 บาท 
  สัจจะ 5,840 วัน ตาย ไดคาทําศพ 30,000 บาท 
5. ทุนการศึกษา  ยืมกองทุน 30% 
6. คนดอยโอกาส  กองทุนจายให นําไปฝากสัจจะ 
7. สวัสดิการคนทํางาน จายใหคนละ  130  บาทตอวัน ฝากออม  100  บาท  30  บาท ฝากสัจจะ 
8. สวัสดิการเงินกู  ตายกองทุนจายในวงเงินไมเกิน 30,000 บาท และกูมาแลวไมนอยกวา 365  วัน 
9. สวัสดิการเงินฝาก  ตายจายให 50% แตไมเกินวงเงิน  15,000  บาท 
 

จะเห็นวาสวัสดิการ  9  เรื่อง ครอบคลุมการเกื้อกูลชวยเหลือกันตลอดอายุขัยของชีวิต  คือ 
เกิด แก เจ็บ  ตาย  อีกทั้งยังชวยดูแลคนดอยโอกาสในสังคมของตนใหมีชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนั้นการมี
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สวัสดิการเงินกู และเงินฝากยังเปนสวัสดิการที่เปนแรงจูงใจใหคนมีการออม และการสงคืนเงินกูอยาง
สม่ําเสมอ  ซึ่งเปนชองทางหนึ่งในการแกปญหาหนี้สินที่เปนอยู   

ในสวนเงินยืมเพื่อการศึกษา สามารถชวยบรรเทาความเดือดรอนในชวงเปดภาคการศึกษา
เปนสวัสดิการที่มีสวนใหคนในชุมชนมีโอกาสทางการศึกษา  ขณะที่สวัสดิการเงินยืมเพื่อธุรกิจและ
วิสาหกิจชุมชนซึ่งมีเงื่อนไขวาตองไมทําลายสิ่งแวดลอม ไมทําลายคุณภาพชีวิตนั้น อาจกลาวไดวาชวย
สรางเสริมสุขภาพ เนื่องจากชวยสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะ   

และในอนาคต  หากเงินกองทุนดังกลาวโตมากขึ้นทั้งจังหวัดสงขลา  และแกนนํากลุมได
พัฒนาการเรียนรูอยางตอเนื่อง  เงินกองทุนจะเปนแหลงเงินทุนเพื่อวิสาหกิจชุมชนที่สงเสริมการ
ดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได  

จะเห็นวากองทุนสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  ไมใชกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเงินเทานั้น  
แตมีความแยบยลในการใชทุน เงินเปนเครื่องมือในการพัฒนาทุนที่เหลือในชุมชนใหสมดุล  เปนการ
พัฒนาแบบบูรณาการไมไดแยกสวน  การขับเคลื่อนกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทํา
สวัสดิการภาคประชาชนสูการเปนนโยบายจึงเปนประเด็นที่นาสนับสนุน เปนนโยบายที่เกิดจากภาค
ประชาชนที่มีมิติการพึ่งพาตนเองไมใชสวัสดิการสงเคราะหที่ออนแอดังเชนที่เคยมีมากอน 
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๓ 

พัฒนาเครือขายและจัดการความรู 
 
การพัฒนาองคกรระดับตําบล / เทศบาลและเครือขาย 

มกราคม 2548 การพัฒนาองคกรในระดับตําบลไดเร่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ครูชบ ยอดแกว 
และคณะไดถูกเชิญไปเปนวิทยากรเพื่อการพัฒนาและกอตั้งกลุม โดยมีผูริเร่ิมและการไดรูขอมูล
กองทุนที่แตกตางกัน สวนหนึ่งมีผลจากกิจกรรมที่ผานมา ไดแก การสัมมนา กระบวนการนโยบาย
สาธารณะระดับพื้นที่กับความมั่นคงของชุมชนภาคใตตอนลาง  

การบรรยายแนวคิดในกิจกรรมขององคกรที่ดําเนินการอยูของครูชบ ยอดแกว เชน การ
ประชุมกองทุนกลางจังหวัดสงขลา การประชุมศูนยประสานงานสงขลา เปนตน เปนที่นาสังเกตวา 
ครูชบ ยอดแกว ถูกเรียนเชิญเปนวิทยากรพูดเรื่อง สัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท ในเวทีการประชุมที่
หลากหลายและมีผลใหเกิดการเรียนเชิญไปชวยพัฒนากลุมในตําบล / เทศบาลในเวลาตอมา 
นอกจากนี้การขยายแนวคิดยังมีผลจากการใชส่ือวิทยุทองถ่ิน  ในรายการบินหลาหาขาว และน้ําชา
หัวค่ํา   สารคดีทางโทรทัศน เอกสารที่ผลิตโดยนักวิจัยในโครงการ  และทางอินเตอรเน็ต  

 
ผูริเร่ิมกอตั้งกลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท 

ผูริเริ่มหรือกอตั้งกลุมมีความหลากหลายในระยะแรก ไดแก  
1) เกิดจากผูนํากลุมออมทรัพย ซ่ึงไดรับรูขอมูลกองทุนจากการประชุมกองทุนกลาง

จังหวัดสงขลา การประชุมศูนยประสานงานสงขลา การประชุมกองทุนหมุนเวียนชาวบานสงขลา 
หรือจากครูชบ ยอดแกว โดยตรง สมาชิกในกลุมนี้จะไดจากสมาชิกจากกลุมออมทรัพยเดิมที่มีอยู  

นอกจากนี้ ในตําบลควนรู บางเหรียง รัตภูมิ ควนโส บอแดง และเทศบาลควนเนียง ผูนํา
ออมทรัพยจะดําเนินการโดยประสานความรวมมือกับนายอําเภอ และพัฒนาการอําเภอ มี 2 อําเภอ 
ไดแก อําเภอระโนด และอําเภอควนเนียง ที่มีการขยายกลุม โดยผูนําออมทรัพยจากตําบลหนึ่งไปสู
ตําบลอื่น ๆ ในอําเภอเดียวกัน  

2) เกิดจากผูนําชุมชน ไดแก ผูใหญบาน ผูนํากลุมสตรี ผูนํากลุมน้ํายาง ซ่ึงไดรับขอมูล
กองทุนจากเวทีประชุมที่หนวยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนจัดขึ้นและไดเชิญครูชบ ยอด
แกว ไปเปนวิทยากร นอกจากนี้มีตําบลชิงโค อําเภอสิงหนคร เร่ิมจากผูนํา อสม. ที่ไดรับรูขอมูลจาก
การสัมมนากระบวนการนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่กับความมั่นคงของชุมชนภาคใตตอนลาง 
ตําบลเกาะยอ เร่ิมจากครูที่สนใจ เนื่องจากเขารวมกิจกรรมที่มูลนิธิ ตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ 
อบต. ใหความสนใจและเปนประธานกลุม ในกลุมนี้สมาชิกจะเปนผูนําชุมชนและชาวบาน  
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3) เกิดจากเจาหนาที่ของรัฐ พบวา อําเภอกระแสสินธุ มีความแตกตางจากกลุมอื่น ๆ คือ 
การเกิดกลุมเกิดจากพัฒนาการอําเภอซึ่งไดรับรูขอมูลกองทุน จากการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท ของจังหวัด 

ในระยะหลัง พบวา ผูริเร่ิมจะเปนผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ที่ตําบลบานขาว 
ตําบลตะเครียะ อําเภอระโนด เทศบาลน้ํานอย อําเภอหาดใหญ ตําบลชุมพล ตําบลวัดจันทร อําเภอ
สทิงพระ เทศบาลตําบลสิงหนคร อําเภอสิงหนคร ซ่ึงอาจกลาวไดวากลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 
บาท เริ่มไดการยอมรับจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 
กระบวนการเรียนรู เพื่อการกอตั้งและพัฒนากลุม 

สําหรับขั้นตอนการพัฒนาองคกรระดับตําบล / เทศบาลเปนหลักสูตรมี 6 ขั้นตอน ไดแก 
ขั้นจุดประกาย ขั้นใหความรู ขั้นรับสมาชิก ขั้นติดตามผล ขั้นจายสวัสดิการ และขั้นประเมินผลและ
ขยายผล จากการดําเนินการพบวา การเชิญครูชบ ยอดแกว ไปพัฒนาองคกรในระดับตําบล เพียง 1 – 
2 ครั้ง คือ ขั้นจุดประกาย การใหความรู และการรับสมาชิก ก็สามารถพัฒนากลุมไปไดดวยดี  

ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมสวนใหญเกิดจากกลุมออมทรัพยเดิม ซ่ึงมีทักษะในการบริหาร
จัดการอยูแลว มีบางกลุมที่เกิดจากการขยายผลของผูนํากลุมออมทรัพยตางตําบล ที่พัฒนากลุม
สัจจะวันละ 1 บาท ขึ้นแลว จึงสามารถแนะนําและชวยพัฒนากลุมได เนื่องจากมีประสบการณมา
กอน พบวามีบางกลุมไปลองทําเลย แตเมื่อประสบปญหาก็จะเชิญครูชบ ยอดแกว มาใหความรู
เพิ่มเติมและสามารถดําเนินการตอไดเปนอยางดี  

อยางไรก็ตามพบวา การเกิดกลุมหากเกิดจากภาคประชาชนจะมีการดําเนินการที่รวดเร็ว 
หากเริ่มจากหนวยงานอื่น จะตองใชเวลาในการประสานงาน ทําใหการดําเนินการใชเวลามากขึ้น  

 
การพัฒนาเครือขายจังหวัด 

จากแผนการดําเนินงานซึ่งไมมีกิจกรรมการสรางเครือขายกลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 
บาท ในระดับจังหวัด แตเมื่อดําเนินกิจกรรมไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเครือขาย 
เนื่องจากจะชวยใหกลุมเขมแข็ง โดย ครูชบ ยอดแกว ไดจัดใหมีการประชุมเครือขายระดับจังหวัด
ขึ้น ทุกวันที่ 16 ของเดือน เวลา 10.00 – 12.00 น. ที่มูลนิธิ ดร.ครูชบ ปราณี ยอดแกว เพื่อเปดโอกาส
ใหผูนํากลุมระดับตําบลไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุน และเปนโอกาสใหผูนํากลุมระดับ
ตําบลไดแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินงาน   

เมื่อดําเนินการไปได 4 เดือน พบวา การประชุมเพื่อรับรูขอมูลไมมีความเพียงพอ 
เนื่องจากผูนํากลุมที่มาประชุมเครือขายตองการความรูในการพัฒนากลุมของตน จึงมีมติกลุมวา
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2549 ในการประชุมวันที่ 16 ของเดือน เวลา 13.00 – 15.00 น. จะจัดเปนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการพัฒนาองคกร 
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การจัดการความรู : กระบวนการทางปญญาเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 

ในเดือนเมษายน 2548 การดําเนินกิจกรรมประชุมเครือขายจังหวัด เร่ิมตระหนักวาการนาํ
การจัดการความรูมาใชจะชวยพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล   ทั้งเชิงปริมาณคือการเพิ่มจํานวนสมาชิกและเงินกองทุน  ผลเชิงคุณภาพคือการที่
สมาชิกมีพฤติกรรมสัจจะลดรายจายเพื่อการออม    มีการเรียนรูการบริหารจัดการกลุม    จึงเริ่ม
แทรกการจัดการความรูในกลุมผูนํากลุมระดับตําบลในการประชุมระดับเครือขายจังหวัดดวย ซ่ึง
เปนจังหวะที่เหมาะสม เนื่องจากไดรับการสนับสนุนใหมีการศึกษาการจัดการความรูของกองทุน
สัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท ในระดับเครือขายจังหวัดและระดับตําบล โดยเลือกศึกษาลงลึกใน
พื้นที่ตําบลน้ําขาว จากหนวยจัดการความรูองคกรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยการ
สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะ
ความยากจนแหงชาติ (ศตจ.) ซ่ึงในสวนนี้ไดมีนักวิชาการเขามามีบทบาทสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูเพื่อการพัฒนากลุมใหเปนองคกรเรียนรู 

 
โมเดลปลาทู  :  แนวคิดการจัดการความรูท่ีเขาใจไดงาย 

จากการดําเนินการไดใชโมเดลปลาทูในการสรางความเขาใจการจัดการความรูใหกับผูนํา
ในเครือขายสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน  ซ่ึงพบวาเขาใจงาย   
การดําเนินการจัดการความรูไดยึดหลักการของการจัดการความรู  และมีการประยุกตใชกิจกรรมที่
สอดคลองกับบริบทของกลุม 

แนวคิดการจัดการความรูที่ใชในโครงการ คือ แนวคิดที่ เปรียบการจัดการความรู
เหมือนกับปลาทู (ภาพที่   2 ) โดยสวนหัวปลา หมายถึงสวนที่เปนวิสัยทัศน หรือเปนทิศทางของ
การจัดการความรู เปนการตอบคําถามวา เราทําการจัดการความรูไปเพื่ออะไร สวนกลางตัวปลา 
เปนสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนสวนสําคัญและยากที่สุด เนื่องจากกระบวนการตองอาศัย
คนที่พรอมจะเปนทั้งผู รับและผูให การจัดการเปนการจัดการที่จะทําใหเกิดเหตุปจจัยและ
ส่ิงแวดลอมที่สงเสริมใหคนพรอมที่จะแบงปนและเรียนรูรวมกัน สวนสุดทายคือสวนหางปลา 
หมายถึง เนื้อหาความรูที่เก็บสะสมไวเปนคลังความรู (ประพนธ  ผาสุกยืด, 2547 : 21 – 26) 
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สวนหัว สวนตา
มองวากําลังจะไปทางไหน

ตองตอบไดวา “ทํา KM ไปเพ่ืออะไร”

Knowledge
Vision (KV)

Knowledge
Sharing (KS)

สวนกลางลําตัว สวนท่ีเปน “หัวใจ”
ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ชวยเหลือ เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
(Share & Learn)

Knowledge
Assets (KA)

สวนหาง สรางคลังความรู
เช่ือมโยงเครือขาย ประยุกตใช ICT
“สะบัดหาง” สรางพลังจาก CoPs

จาก KS สู KA

ภาพที่  2  แนวคิดการจัดการความรู : โมเดลปลาทู 
 

รูปแบบการจัดการความรูในโครงการสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาค
ประชาชนสงขลา 

การจัดการความรูในโครงการสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาค
ประชาชน  เปนกระบวนการเพื่อพัฒนาคนใน  2  ระดับ  คือ  ในระดับเครือขายจังหวัด  ซ่ึงแตเดิมมี
การประชุม  ณ  มูลนิธิ  ดร.ครูชบ   ปราณี    ยอดแกว  เพื่อรับรูขอมูลขาวสาร  ในทุกวันที่  16  ของ
เดือนเวลา  10.00 – 12.00  น.  ก็ไดมีการเพิ่มเวลาในชวงบาย คือ 13.00  - 15.00  น.  เพื่อใชในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  (Knowledge  Sharing)    

และมีการจัดการความรูในระดับตําบล  โดยมีการนํารองการจัดการความรูที่ตําบลน้ําขาว
ใหกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาค
ประชาชนตําบลน้ําขาว  โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาคนในการกระบวนการจัดการความรู  คือ  ใน
ระดับเครือขายจังหวัด โดยมีครูชบ  ยอดแกว  เปน “คุณเอื้อ”  มีการพัฒนา “คุณอํานวย”  ซ่ึงมาจาก
คณะกรรมการตําบลน้ําขาว  ที่ผานการอบรม  5  คน   มี “คุณกิจ”  คือ ผูนําจาก  40 ตําบลในจังหวัด
สงขลา  ที่เขามารวมประชุมเครือขาย   

ในระดับตําบลมีการพัฒนาเปน  2  ระดับ  คือ ระดับคณะกรรมการ  ประธานกลุมใหเปน 
“คุณเอื้อ”    คณะกรรมการตําบลน้ําขาวที่ผานการอบรม  5  คน  เปน “คุณอํานวย”  โดยมีการพัฒนา
คณะกรรมการทั้งหมด  30  คน   และระดับสมาชิก รวมสมาชิกที่เขารวมการจัดการความรูทั้งสิ้น  
300  คน (ภาพที่  3)     

มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะกรรมการและสมาชิกกลุมสัจจะลดรายจายวันละ   1  
บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนตําบลน้ําขาว   ถูกกําหนดโดยกลุมใหดําเนินการ  ในทุกวันที่  
7  ของเดือน  เวลา  14.00 – 16.00  น.  ณ  โรงเรียนวดัน้ําขาวนอก   
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 คุณเอื้อใหญ  ครูชบ  ยอดแกว 
 คุณเอื้อ ครูชบ ยอดแกว 

คุณอํานวย คณะกรรมการจาก 
ตําบลน้าํขาว 5 คน 

คุณกิจ ผูนําจาก 40 ตาํบล 
 ในจังหวัดสงขลา 
 
คุณเอื้อ ประธานกลุมฯ  

ตําบลน้าํขาว 
คุณอํานวย คณะกรรมการจาก 

ตําบลน้าํขาว 5 คน 
คุณกิจ คณะกรรมการของ 
 น้ําขาวทัง้หมด 
 

 
คุณเอื้อ คณะกรรมการจาก 
 ตําบลน้าํขาว 5 คน 
คุณอํานวย คณะกรรมการของ 
 ตําบลน้าํขาวทั้งหมด 
คุณกิจ สมาชิกกลุมฯ 

 
 
 
 
  ย
 
 
 
 
 

คุณวิจัย
ครูชบ  อดแกว 
ดร.ประเสริฐ บัณฑิศักดิ์ 
ผศ.สุกัญญา  โลจนาภิวัฒน 

สมาชิกกลุมฯ ในตําบลน้ําขาว 
คณะกรรมการกลุม : สมาชิกกลุม 

1 : 10 =  300 คน 

ระบบสนับสนุน

ระบบสนับสนุน

จังหวัดสงขลา 
ผูนํากลุมฯ จาก 40  ตําบล/40 คน 

ตําบลน้าํขาว 
คณะกรรมการกลุมฯ 30  คน

 

 

 
 

ภาพที่ 3  รูปแบบ

หลักการดําเนินกิจ
การดําเน
1)  การป

ตระหนักรูและมุงม
คนมีความสุข  โด
จํานวนเงินกองทุน
ของสมาชิก   และค

2)   การ
เปนประเด็นสนใจ
กลุมของเครือขาย 

3)  การท
ใหฟงภายหลังการ
คลังความรูของกล
คือ ทักษะการฟง  พ
 

 ในตําบลน้ําขาว 
 

 
การจัดการความรู กลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท   เพือ่ทําสวัสดิการภาคประชาชน 

กรรมการจัดการความรู 
ินกิจกรรมการจัดการความรู  เร่ิมตนจาก    
ลูกจิตสํานึกใหมีความเปนเจาของกลุม   โดยมุงเนนสรางอุดมการณรวมกัน  ให
ั่นสูการรวมใจรวมมือกันเพื่อการบรรลุสูเปาหมายของกลุม  คือ การสรางสังคมด ี 
ยมีเปาหมายระยะสั้น  ซ่ึงมีทั้งเปาหมายเชิงปริมาณ  คือ  การเพิ่มจํานวนสมาชิก  
  และเชิงคุณภาพ  คือ การมีสัจจะในการออมจากการลดรายจายวันละ  1  บาท
วามสามารถในการบริหารจัดการกลุม  (หัวปลา)     
สรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ การนําประสบการณในการบริหารจัดการกลุมที่
 และตองการพัฒนาเพื่อการบรรลุสูเปาหมายมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวาง
  เพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนากลุมของตนเอง  (ตัวปลา)    
ําคลังความรูของกลุม  คือ การนําเนื้อหาที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู  มาสรุป
แลกเปลี่ยนเรียนรู  และมีการเก็บและบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ  เพื่อใชเปน
ุม  ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูไดบูรณาการการฝกทักษะทางปญญา  
ูด  อาน และเขียน  และการคิดเขาไวดวย 
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ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับเครือขาย เร่ิมจากการสรางความเขาใจถึงกระบวนการการ

จัดการความรู และการตระหนักรูเปาหมายของเครือขาย  ทั้งในระยะยาว  คือ  สังคมดี  คนมี
ความสุข  และมีเปาหมายระยะสั้น  คือ  การเพิ่มจํานวนสมาชิกในระดับตําบล  และการพัฒนา
สมาชิกในระดับตําบลใหมีสัจจะในการลดรายจาย   
  
คลังความรูจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

จากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับเครือขาย  พบวามีประเด็น  และความรูในประเด็น
ดังกลาวดังนี้ 

1. ควรเพิ่มจํานวนสมาชิกในระดับตําบลใหได 50% ของประชากร 
2. การพัฒนาสมาชิกในระดับตําบลใหมีสัจจะในการออมจากการลดรายจายวันละ 1 

บาท จากปรัชญาใชเงินเปนเครื่องมือในการพัฒนาคนใหมีสัจจะของเครือขายกลุมสัจจะลดรายจาย
วันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน  การพัฒนาใหสมาชิกมีพฤติกรรม คือ การมีสัจจะ
ในการลดรายจายจึงเปนเปาหมายเชิงคุณภาพที่สําคัญยิ่ง  พบวาการพัฒนาสัจจะลดรายจายใหมีขึ้น
ในตัวสมาชิกนั้น  ผูใหญควรสนับสนุนและเปนตัวอยางใหเด็ก  ในการออมใหใชตารางออม และ
ควรยืดหยุน คือ เหลือเศษเงินเทาไรก็จะใสในที่ออมทั้งหมด  อาจมีการประกวดสมาชิกตัวอยาง  
เพื่อสรางแรงจูงใจ และที่สําคัญ คณะกรรมการตองมีความเขาใจสมาชิก มีจิตวิทยาและมีส่ือในการ
สงเสริมใหสมาชิกมีสัจจะในการออม 

3. การดําเนินกิจกรรม โดยใชปรัชญาเงินเปนเคร่ืองมือพัฒนาคน จากการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูพบวาผูนําของเครือขายตระหนักถึงปรัชญาสําคัญ คือ การใชเงินเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม  4  ประการ  คือ  การมีสัจจะ รูจักขมใจ  อดทน  ละวางความชั่ว  ซ่ึง
เปนคุณธรรมสําคัญที่อัญเชิญจากกระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระเจาอยูหัวในพระราชพิธี
บวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยธิราชเจา  ณ  ทองสนามหลวง  เมื่อวันจันทรที่   5  เมษายน  
2525   

4. การบริหารจัดการ เชน การไดมาซ่ึงสมาชิกและคณะกรรมการ ในแตละตําบล
พบวามีความแตกตางของการไดมาซึ่งสมาชิกสวนใหญเปดรับ  6   ทุกเดือน จะตั้งกลุมไดเมื่อมี
สมาชิกเริ่มตนมากกวา  100  คน  การไดมาของสมาชิกและคณะกรรมการพบวา  มีสองแนวทางคือ   
1)  รวบรวมสมาชิกแลวจึงแตงตั้งผูนําใหเปนคณะกรรมการดูแล  ซ่ึงกําหนดไววา  คณะกรรมการ  1  
คน  ดูแลสมาชิก  50  คน   2)  ใหผูนําที่สนใจไปหาสมาชิกใหครบ คือ  50  คน  จึงจะแตงตั้งเปน
คณะกรรมการ 

การรวบรวมเงินและการจัดสวัสดิการตําบล พบวามีความหลากหลายโดยรายละเอียด แต
มีความเหมือนคือ  คือ  มีการรวบรวมเงินโดยใชการบริหารจัดการเปนเครือขาย  มีการกระจาย
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อํานาจใหกับหมูบาน  มีระบบบัญชีคุมการเงินอยางเปนระบบ  แตมีความแตกตางที่บางตําบลมีการ
แยกเงินของแตละหมูบานโดยเด็ดขาด  และบางตําบลมีการรวมเงินกองทุนสวัสดิการในระดับ
ตําบล และมีการนําเงินที่เหลือฝากสถาบันการเงินที่หลากหลาย  

การเชื่อมโยงกับองคกรและสถาบันอ่ืนในสังคม กลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท  ให
ความสําคัญถึงความเชื่อมโยงกับองคกรอื่นๆ ในชุมชน ไดแก เชื่อมโยงกับผูนําชุมชนและองคกร
ชุมชน ทั้งภาครัฐ และชุมชน เชื่อมโยงกับการศึกษา ส่ิงแวดลอม การอาชีพ  เนื่องจากการพัฒนา
ชุมชนตองมีการบูรณาการ คือ การพัฒนาแบบองครวม พัฒนาคน ทั้งดานเศรษฐกิจ การศึกษาผาน
สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา  รวมทั้งดาน   สาธารณสุข   
 นอกจากนั้นไดเนนถึงความสําคัญของสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการ
ภาคประชาชนกับการศึกษาโดยพบประเด็นที่สําคัญ คือ  

1)   แนวคิดการพัฒนาแบบมีสวนรวมกับสถาบันการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ สถาบัน
ศาสนา  และผูนําชุมชน    

2)  การทําสัจจะวันละ 1 บาท  ในโรงเรียน  คือ แกนนํากลุมตองพรอมใหแนวคิด มีขั้นตอน
เร่ิมจากใหความเขาใจแนวคิดแกผูบริหาร จากนั้นก็ขยายไปที่ครูในเวทีการประชุม การอบรมครู 
แลวจึงลงไปสูนักเรียน  โดยกิจกรรมใหแกนนํานักเรียนมีบทบาทสําคัญ และเปนการลงมือปฏิบัติ
จริง   

3)  การประชาสัมพันธใชเสียงตามสาย  การบอกตอ  การแนะแนว  ใชส่ิงตีพิมพ  และ
แทรกในกระบวนการเรียนการสอน  การเขาคาย  และที่สําคัญ คือ การเขาไปอยูในหลักสูตรทองถ่ิน  

 
คลังความรูจากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูระดับตําบล 

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับตําบล  ซ่ึงนํารองที่ตําบลน้ําขาว  พบความรูที่ไดจาก
ประสบการณตรงของคณะกรรมการในประเด็นที่นาสนใจดังนี้ 

การบริหารจัดการของคณะกรรมการ เปนการบริหารจัดการเก็บเงินที่เหมาะกับวิถีชีวิตและ
มีความยืดหยุนที่จะชวยเหลือสมาชิกที่ตนดูแลไมใหขาดสงเงิน  เนื่องจากมีผลใหขาดการเปน
สมาชิก  สวนใหญจะนัดสมาชิกมาจายเงินใหที่บานคณะกรรมการ   หากไมมาสงจะจายเงินใหกอน
แลวตามเก็บภายหลัง  คอยเตือนใหมาสงเงิน และที่สําคัญจะตองชี้แนะใหความรูแกสมาชิกใหเขาใจ
แนวคิด  และควรไดฝกการออมจากการลดรายจายจริง   

การประชาสัมพันธ มีการประชาสัมพันธโครงการทุกโอกาส  ทุกเวลาที่เจอกลุมคน  เชน  
การประชุมกลุม  ปากตอปาก  รวมทั้งการใหขอมูลทางวิทยุชุมชน   

ระยะเวลาดําเนินการ ดวยวิถีชีวิตคนในตําบลน้ําขาว  ซ่ึงสวนใหญทําสวนยาง  ระยะเวลาที่
ดําเนินการของคณะกรรมการ  พบวา  ตองใช  2  วัน  เนื่องจากไมรีบเรง และเปดโอกาสได
ปรึกษาหารือกัน  ปจจุบันวันทํางานของคณะกรรมการสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทํา
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สวัสดิการภาคประชาชน  มี  2  วัน  คือ  วันที่  1  และ  2  ของเดือนในชวงบาย  และในวันที่  7  ของ
เดือน  เวลา  14.00 – 16.00 น.  จัดใหเปนวันแลกเปลี่ยนเรียนรู  

ระบบบัญชี จากการสังเกตแบบมีสวนรวมพบวาในระยะแรกมีความแตกตางของระบบ
เอกสาร และระบบบัญชี  ทําใหเกิดความผิดพลาดและไดมีการปรับใหใชรูปแบบเดียวกันหมดจน
เขาใจและยอมรับวาใชงาย 

การทําใหสมาชิกสงเงินออมตรงเวลา ประเด็นนี้ เปนปญหาที่พบจากการทํางานของ
คณะกรรมการสวนใหญ  จึงสนใจที่จะนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู  พบวามีวิธีการแกปญหาที่
หลากหลาย  คือ การบอกลวงหนา  ตามเก็บที่บาน  การเตือน  การปรับกรณีลืมสง ซ่ึงจะเห็นวามี
ความตองการที่จะชวยเหลือกันมากกวาจะยึดกฎระเบียบอยางเครงครัด   

การเปนกรรมการที่ดี  ประเด็นนี้พบว า เกิดจากคณะกรรมการสวนใหญ เห็นว า
คณะกรรมการบางคนพูดจาไมสุภาพ  มาสาย  จึงเอามาเปนประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อปรับ
นิสัยเพื่อนคณะกรรมการดวยกัน  พบวาคุณสมบัติของคณะกรรมการ คือ  การมีความเขาใจแนวคิด  
ไมเห็นแกตัว   รับผิดชอบ  และพูดจาดี 

 
ในกลุมสมาชิกสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท   เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน  ตําบลน้ํา

ขาว  มีความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เปนประเด็นที่นาสนใจ คือ  
พฤติกรรมการออม  พบวา มีการลดรายจายในหลากหลายวิธีการ เชน การลดรายจายในสิ่ง

ฟุมเฟอย หรือคาใชจายไมจําเปนในชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นยังมีการหารายไดเพิ่มเพื่อมาออม 
เชน พยายามเหลือเงินจากการใชจาย  การเก็บขี้ยางขาย การลับมีดกรีดยาง  และเปนที่นาสังเกตที่มี
การออมรวมกันของบุคคลในครอบครัว    

วิธีการออม พบวามีการนําเศษเงินที่เหลือมาหยอดใสในภาชนะใสเงินที่หลากหลาย  โดย
วางภาชนะใสเงินไวคูกับแบบบันทึกการออม  (แผนสีฟา)  ซ่ึงไดรับแจกใหเพื่อใชตรวจเช็คการออม
ในแตละวัน   จํานวนเงินและความถี่ในการออมมีความหลากหลาย  แตทุกคนก็มีเงินพอที่จะนํามา
สงเมื่อครบเดือน   

ความรูสึกตอการออม ความรูสึกตอการออม  พบวา มีความภูมิใจที่ออมเงินได  ทําใหมีเงิน
เหลือเก็บ  รูจักประหยัด  รูคุณคาเงิน  การมีบํานาญชวยใหลูกไมเดือดรอน  การมีสวัสดิการชวยให
รูสึกดี  เพราะมีสวัสดิการคลายขาราชการ   และไดชวยเหลือสมาชิกตอนลําบาก   
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การขยายแนวคิด 
•เวทีประชุมทุกระดบั 
•ประชุมคณะกรรมการฯ 
จังหวัดสงขลา 
•สื่อวิทยุ  โทรทัศน 
เอกสาร จดหมายขาว
อินเตอรเน็ต า 

ดร.

•
ท
•
•

 

ร

 

 
แผ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกนนําการกอต้ังกลุม 
ผูนํากลุมสัจจะออม
รัพย 
ผูนําชุมชน 
เจาหนาที่รัฐ 
นภูมิท่ี 3  การพัฒนาองคกรระดับตําบล  
มูลนิธิ  
ครูชบ  ปราณี  
ยอดแกว 
 

/  เทศบาล  และเครือขาย
•จุดประกาย 
•ใหความรู 
•รับสมาชิก 
•ติดตามผล 
•จายสวัสดิการ 
•ประเมินและ
ขยายผล 
ขั้นตอนการพัฒน
ก

ของกลุมสัจจะลดรายจายวัน
กลุมสัจจะลดรายจาย
วันละ 1 บาท ระดบั

ตําบล 
การจัดการความรู (สกว.)
า

ล

เครือขายสัจจะลด
รายจายวันละ 1 บาท 

จังหวัดสงขลา  
* ประชุมเครือขาย

ทุกวันที่ 16  
รจัดการความรู (สกว.) 

ะ 1 บาท 
สมาคม
สวัสดิกา

ภาค
ประชาชน
สงขลา
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๔ 

 ประสานภาคี  สูการเปนนโยบายสาธารณะ 
 
ยกระดับสูสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา 

ในเดือนเมษายน  2549  ไดมีการนําเสนอแนวคิด การจัดตั้งสมาคมสวัสดิการภาค
ประชาชนสงขลาขึ้นเนื่องจากเปนนิติบุคคลและเปนชองทางการพัฒนาผูนํา การดําเนินการของ
สมาคมจะรับผิดชอบในนามคณะกรรมการสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา แทนการ
ดําเนินงาน โดยมูลนิธิ ดร. ครูชบ – ปราณี ยอดแกว โดยมูลนิธิ ดร.ครูชบ – ปราณี ยอดแกว จะ
ปรับเปลี่ยนบทบาทมาใหการสนับสนุนดานวิชาการแกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา  

 
การเชื่อมประสานภาคี  สูการเปนนโยบายสาธารณะ 

ไดรับการสมทบงบประมาณจากศตจ.ชาติ สรางการมีสวนรวมขององคการบริหารสวน
ตําบล จากการผลักดันสวัสดิการภาคประชาชนของครูชบ ยอดแกว มีการกอตั้งสถาบันพัฒนา
องคกรการเงินและสวัสดิการชุมชนแหงชาติขึ้น และมีนําเสนอแนวคิดสวัสดิการภาคประชาชนใน
การประชุมศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะ ความยากจนแหงชาติ และไดรับการยอมรับ จนมีผลให
มีการอนุมัติงบประมาณ เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการใหกับองคกรชุมชน  

โดยในป พ.ศ. 2548 ไดอนุมัติงบประมาณจํานวน 32 ลาน เพื่อการนํารองใหกับ 200 ตําบล
ทั่วประเทศ โดยผานงบประมาณไปที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) เงื่อนไขการสนับสนุน
การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของ ศตจ. ตําบลละ 100,000 บาท ที่มีเงื่อนไข 3 ขอ คือ  

1) ตั้งมาแลวไมนอยกวา  6  เดือน   
2) เงินกองทุนสวัสดิการตองมาจากสมาชิก   
3)  องคการบริหารสวนทองถ่ินมีสวนสนับสนุน  ทางสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  ได

คัดเลือกตําบลตนแบบเพื่อการขยายผล ทั่วประเทศไดตําบลตนแบบ 15 ตําบล จังหวัดสงขลามี 2 
ตนแบบ คือ 1) ตนแบบออมทรัพย ที่นําผลกําไรมาจัดสวัสดิการใหครอบคลุมทั้งตําบล คือ กลุมออม
ทรัพย ตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   2)  ตนแบบแนวคิดสัจจะลดรายจายวันละ 1 
บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน ที่ตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา  

ตําบลตนแบบ 2 ตําบลนี้ไดรับเงินอุดหนุนจาก พอช. ตําบลละ 100,000 บาท   จากเงื่อนไข
ดังกลาว  ทําใหกลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนสงขลาไดเรียนรู 
ในการทํางานรวมกับ อบต.ปจจุบันใน จังหวัดสงขลา ไดขยายตําบลนํารอง สมทบกองทุน
สวัสดิการจาก ศตจ. แนวคิดสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน และผานการ
กล่ันกรองจากคณะกรรมการ อนุมัติใหการสนับสนุน จํานวน 20 ตําบล และในปพ.ศ. 2549 ยังคงมี
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ ตอเนื่องจาก ป 2548 
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การที่ อบต. ใหความสําคัญและเขารวมเปนภาคี เกิดจากหลากหลายกระบวนการ ไดแก  
1) การประสานงานของของผูนํากลุมระดับตําบลกับ อบต. โดยตรง และไดจัดทําหนังสือ

เพื่อแสดงการสนับสนุนจาก อบต.ขึ้น  
2) การจัดประชุมในหลายเวที เชน การประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกองทุนสัจจะวัน

ละ 1 บาท ของจังหวัด  เมื่อวันที่   24 มกราคม 2548  การประชุมนําเสนอแนวคิดในการประชุม
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดสงขลา ซ่ึงทางจังหวัดสงขลาเปนเจาภาพจัดขึ้น  เมื่อ
วันที่  31 พฤษภาคม 2548  และการสัมมนาผูนํากลุมสวัสดิการภาคประชาชนกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่จัดโดย อบจ.  เมื่อวันที่   22 สิงหาคม 2548 
 
ยุทธศาสตรจังหวัดสงขลา : เวทีและโอกาสสรางความเขาใจและสนับสนุนการขับเคล่ือน 

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่   
22  กุมภาพันธ  2549   เปนเวทีที่มีสวนสนับสนุนใหหนวยราชการไดมีสวนสนับสนุนการกอตั้ง
และพัฒนากลุม เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดสงขลาเห็นถึงความเขมแข็งของภาคประชาชน ดังนั้น
เพื่อการกระตุนใหหนวยราชการเขามามีสวนรวมมากขึ้น ผูวาราชการจังหวัดสงขลาจึงไดใหการ
สนับสนุนใหจัดเวทีเรียนรูเร่ืองสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท ใหกับหนวยราชการในจังหวัดสงขลา 
เพื่อชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนใหมีการกอตั้งและพัฒนากลุมใหครอบคลุมทุกตําบล / เทศบาล
ของจังหวัดสงขลา เพื่อการบรรลุสูเปาหมายในแผนยุทธศาสตรจังหวัดสงขลา คือ ใหไดสมาชิก
อยางนอยรอยละ 50 ของประชากรของจังหวัดภายในป พ.ศ.2551  

 
องคการบริหารสวนจังหวัด : อีกหนึ่งภาคีรวม 

มูลนิธิ ดร. ครูชบ ยอดแกว ไดเสนอแนวคิดโครงการสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อทํา
สวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา ให อบจ. สงขลา สมทบกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน 1 
: 1 กับภาคประชาชน  

ทาง อบจ. ใหความเห็นวาการเสนองบประมาณ ตองมีแผน ขณะนี้ อบจ. ทําแผนเสร็จแลว 
ทาง อบจ. เสนอนํารอง 53 ตําบล โดย อบจ. จะอุดหนุนใหตําบลละ 100,000 บาท กอน และไดจัด
สัมมนาเรื่องกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลาขึ้น 
จํานวนผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 306 คน ผูเขาประชุมเปนผูนํากลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อ
นําสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา 53 ตําบล และผูนําจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมกรีนเวิลด จังหวัดสงขลา  การสัมมนาครั้งนี้
เปนเวทีที่เกิดสัญญาประชาคมระหวางนายก อบจ. กับผูนํากลุมสัจจะลดรายจาย วันละ 1 บาท เพื่อ
ทําสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา ซ่ึงจะมีผลตอการขับเคลื่อนกลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 
บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนใหเปนรูปธรรมตอไป  
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มูลนิธิ ดร.ครูชบ -  ปราณี ยอดแกว 

ปจจุบันเครือขายสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน  ได
พัฒนาเปนนิติบุคคลในนามสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา  เพื่อการพัฒนากลุมจากเดิมที่
รับผิดชอบโดยครูชบ  ยอดแกว  ไปเปนการดําเนินการโดยแกนนําเครือขายในนามสมาคม
สวัสดิการภาคประชาชนสงขลา ซ่ึงชวยใหกลุมมีความยั่งยืนและสามารถรองรับการสมทบ หรือการ
อุดหนุนเงินกองทุนสวัสดิการได 

 
การสัมมนากระบวนการนโยบาย
สาธารณะฯ (3 ธันวาคม 2547) 

ยุทธศาสตรจังหวัดสงขลา 
 

คณะกรรมการกองทุนฯ จังหวัด
สงขลา (19 มกราคม 2548) 

การประชุมผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจังหวัดสงขลา        

(31 พฤษภาคม 2548) 

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ จังหวัดสงขลา 
(24 มกราคม 2548, 22 กุมภาพันธ 2549) 

โครงการสรางความเขาใจ เพื่อการมี
สวนรวมใหกับหัวหนาหนวยราชการ

การนํารองการสมทบกองทุน
สวัสดิการจาก ศตจ. 

•อายุกลุมไมนอยกวา 6 เดือน 

•กองทุนภาคประชาชน 

•อบต. มีสวนรวมในการ
สมทบ  

20 กลุม 

 
 องคกรบริหารสวนจังหวัด 

 
สัมมนา 

กองทุนสัจจะลดรายจายวันละ 1 
บาท เพื่อทําสวัสดิการภาค
ประชาชน จังหวัดสงขลา        

(22 สิงหาคม 2548) 
  

การสมทบกองทุน 

 
 
 
 
 
 
 

สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา
 
 
 

แผนภูมิท่ี  4  การพัฒนาการมีสวนรวมของภาคเีพื่อการขับเคลื่อนกลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท สูการเปนนโยบายสาธารณะ 

    
ขยายผลสูระดับชาติ 

กระทรวงการคลังเริ่มสนใจแนวคิดของกลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อทํา
สวัสดิการภาคประชาชน  เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ  2546  ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาศึกษา
ดูงาน จากนั้นมีการศึกษาวิจัยระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพ สําหรับแรงงานนอก
ระบบ โดยผานกลไกของชุมชนกรณีศึกษากลุมสัจจะลดรายจาย วันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาค
ประชาชนในระดับเครือขายจังหวัด และระดับตําบลที่ตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ และตําบลทุงหวัง 
อําเภอเมือง  

นอกจากนั้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2548 นักวิชาการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ไดมาศึกษาดูงาน และวันที่ 1 กันยายน 2548 ผูอํานวยการฝายพัฒนากรมสงเสริม
สวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษยไดมาศึกษาดูงานเพิ่มเติม เพื่อนําไปปรับใชในการ
ดําเนินงานของกระทรวง  

กระทรวงสาธารณสุขไดเขามาศึกษากระบวนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแบบมี
สวนรวมในระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา  กรณีศึกษา : ตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และ
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กําลังดําเนินโครงการศึกษาตัวแบบการมีสวนรวมในระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับชุมชน : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลจะนะ กับศูนยสวัสดิการสุขภาพชุมชน ตําบลน้ําขาว อําเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา 

จะเห็นวา กิจกรรมกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน
กําลังขับเคลื่อนโดยเครือขายภาคประชาชน มีภาคีทั้งภาควิชาการ ภาคการเมืองทั้งในระดับทองถ่ิน
และในระดับชาติ เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนกองทุน ซ่ึงทั้งนี้เกิดจากแนวคิดของกลุมเปน
แนวคิดที่มีเปาหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีซ่ึงเปนบทบาทหนาที่ของภาคการเมืองในทุกระดับ การ
รวมมือที่เกิดขึ้นเปนนิมิตหมายอันดีตอการผลักดันกลุมไปสูการเปนนโยบายสาธารณะของประเทศ
ตอไป  

มูลนิธิ 
ดร.ครูชบ - ปราณี

ยอดแกว 

ภาค 
วิชาการ 

ภาค 
การเมือง 

ภาค 
ประชาชน 

ยุทธศาสตร 
จังหวัดสงขลา 

องคการบริหาร
สวนตําบล   

การสมทบ 
กองทุน

สวัสดิการจาก
ศตจ. 

องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

ระดับชาต ิ

กระทรวง 
สาธารณสุข กระทรวง 

การคลัง 

กระทรวงพฒันา 
สังคม และ

ทรัพยากรมนษุย 

ส่ือ 
เอกสารจดหมาย

ขาว 

รายการ 
วิทยุ 

รายการ 
โทรทัศน 

อินเตอรเน็ต 

องคกรระดับ 
ตําบล/เทศบาล 

เครือขาย 
ระดับจังหวดั 

การจัดการ
ความรู 

          การเปน 
       วิทยากร 
      การ 
    จัดการ 
  ความรู 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สมาคมสวัสดิการภาค

ประชาชนสงขลา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 5  ภาพรวมกระบวนการขับเคลื่อนสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนสูการเปนนโยบาย
สาธารณะ 
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๕ 

ผลการดําเนินงานโครงการ  
ผลการพัฒนาเชิงปริมาณ 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 พบวา มีจํานวนกลุมเกิดขึ้นทั้งสิ้น 66 กลุม จํานวนสมาชิก 
45,248 คน จํานวนเงินกองทุนภายหลังการจัดสวัสดิการ 15, 959,693 คน โดยใชเงินสนับสนุนการ
ดําเนินการพัฒนากลุมจาก มสช. พัฒนากลุมได 37 กลุม จํานวนสมาชิก 21,361 คน จํานวน
เงินกองทุนภายหลังการจัดสวัสดิการ 5,600,983 บาท   

ผลเชิงปริมาณในกิจกรรมการจัดสวัสดิการ พบวา ทุกกลุมที่มีอายุเกิน 6 เดือน ไดมีการจัด
สวัสดิการใหสมาชิก ซ่ึงสวนใหญ คือ การจัดสวัสดิการ เกิด เจ็บ ตาย มีสวนนอย คือ สวัสดิการคน
ดอยโอกาส สวัสดิการคนทํางาน สวนเงินกองทุนรอยละ 30 เพื่อการศึกษา และการทําธุรกิจ
วิสาหกิจชุมชน ไดเร่ิมมีการใหยืมเงิน ในเรื่องทุนการศึกษา และธุรกิจในวงเงินที่นอย เนื่องจาก
จํานวนเงินทุนยังนอย   
 
ผลการพัฒนาเชิงคุณภาพ 

การพัฒนาเชิงคุณภาพ ไดแก การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร และการพัฒนาพฤติกรรม
การออมจากการลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน ซ่ึงใชกระบวนการจัดการ
ความรูใหกับผูนํากลุมระดับตําบล / เทศบาลในการประชุมเครือขายทุกวันที่ 16 ของเดือน ณ มูลนิธิ 
ดร. ครูชบ – ปรานี ยอดแกว และการจัดการความรูในองคกรระดับตําบล นํารอง คือ ตําบลน้ําขาว 
ผลการจัดการความรู พบวา ชวยพัฒนาการบริหารจัดการองคกรไดในระดับหนึ่ง สวนการจัดการ
ความรูในองคกรระดับตําบล คือ ตําบลน้ําขาว พบวา มีผลใหเกิดการพัฒนาเชิงคุณภาพไดมากกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับตําบลอื่นๆ 

ผลการดําเนินโครงการ  พบวามีการพัฒนาทีมจัดการความรู และสามารถขับเคลื่อนสู
การเปนนโยบายสาธารณะในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสงขลา  โดยการมีสวนรวมจาก  3  
ภาคี  คือ  ภาคประชาชน  ภาครัฐ  และภาควิชาการ  เมื่อเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัด   การบรรลุสู
เปาหมายของโครงการ  ดังนี้   
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 
- สรางและพัฒนาทีม

จัดการความรู 
- คณะกรรมการมี 

- เกิดทีมจัดการความรู 
ประกอบดวย 

 
 
 

1. ผูอํานวยการเรียนรู 
จํานวน 5 คน จาก
ตําบลน้ําขาว 

- ไดผูอํานวยการเรียนรู
จํานวน 5 คน 

ระดับ
เครือขาย
จังหวัด 

ความรู ความเขาใจ 
โครงสรางการบริหาร
จัดการของเครือขาย และ
สามารถบริหารจัดการ
กองทุนตาง ๆ ภายใน 
เครือขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ผูปฏิบัติการจัดการ
ความรู จํานวน 40 
คน 

- ไดผูปฏิบัติการจัดการ
ความรู จํานวน 90 
คน 

  - การบริหารจัดการ
เครือขายมี
ประสิทธิภาพ ไดแก 

 
 
 

1. มีฐานขอมูลสมาชิก
ครบถวน 

2. บัญชี การเงินเปน
ปจจุบัน 

 

- มีการสํารวจ
ฐานขอมูลสมาชิก
จํานวนเงินกองทุน
ระดับเครือขายเปน
ปจจุบันทุกเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เครือขายมีสมาชิกกลุม
เพิ่มขึน้ มีสมาชิก
เพิ่มขึน้ 

- กลุมและสมาชิก
เพิ่มขึ้น 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการมี
ทักษะในการ
วางแผน อธิบาย 
ปฏิบัติ ใหชุมชน
อ่ืนๆ เขาใจและ
เอื้ออํานวยใหเกิด
กลุมใหมเพิ่มขึ้น 

- องคการบริหารสวน
จังหวดัใหการ
สนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการและสมทบ
กองทุนสวัสดกิาร
ใหกับกลุม 

- องคการบริหารสวน
จังหวดัรับใหการ
สมทบกลุมใน
งบประมาณ ป 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เครือขายสามารถ
เชื่อมโยงการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานสนบัสนุน
ตาง ๆ ในระดบั
จังหวดัและ
ระดับประเทศ 

- องคการบริหาร 
สวนตําบลในพื้นที่
กลุมเปาหมายจํานวน 
5 ตําบลรวมสมทบ
กองทุนสวัสดกิาร
ใหกับกลุม 

- กองทุนสวัสดกิาร
ชุมชนที่สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชนจัดตั้งขึ้น
สมทบทุนใหตําบลละ 
1 แสนบาท  15  กลุม 

- องคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 20 
แหง ใหการ
สนับสนุนใน
โครงการสมทบ
กองทุนสวัสดกิาร
ของ ศตจ ผานทาง 
พอช. 

 

  - จังหวดัใหการ
สนับสนุนการดําเนิน
กิจกรรมจัดความรูของ
เครือขาย 

- จังหวดัใหการ
สนับสนนุดวยการ
บรรจุอยูในยุทธ
ศาสตรการพัฒนา
จังหวดั แตงตัง้
คณะกรรมการดําเนิน
โครงการและได
อนุมัติใหจดัทาํ
หลักสูตรอบรมเพื่อ
การขยายแนวคิดไป
ยังหนวยราชการให
ทั่วถึง 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 
ระดับตําบล 
(ตําบลน้ําขาว) 

 
 

  

คณะกรรมการ - สรางและพัฒนาทีม
จัดการความรู 

 

- เกิดทีมจดัการความรู 
ประกอบดวย 
1. ผูอํานวยการ

เรียนรูจํานวน 5 
คน 

- เกิดผูอํานวยการ
เรียนรู 7 คน ผู
ปฏิบัติจัดการ
ความรู จํานวน 38 
คน 

 
 
 

2. ผูปฏิบัติการจัดการ
ความรู จํานวน 30 
คน 

 
 

- คณะกรรมการมี
ความรู ความเขาใจ 
โครงสรางการ
บริหารจัดการของ
องคกรและสามารถ
บริหารจัดการกลุม
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ 
1. มีฐานขอมูล

สมาชิกครบถวน 
2. บัญชี การเงินเปน

ปจจุบัน 
 
 

- มีฐานขอมูลและ
บัญชีที่เปนปจจุบัน 

 
 

- กรรมการมีสัจจะ
การออมวันละ 1 
บาท  

 

- กรรมการมีการออม
เงินวนัละ 1 บาท 

- กรรมการมีการออม
เงินจากการลด
รายจายวันละ 1 
บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการบริหารกองทุน
สวัสดิการ กองทุน
ธุรกิจชุมชน 
วิสาหกจิ และ
การศึกษา  

- ตัวอยางการจดัการ
เงินกองทุนสวสัดิการ 
(50%) เงินกองทุน
ธุรกิจชุมชน วสิาหกิจ
ชุมชน และการศึกษา  
5 ตัวอยาง 

- มีตัวอยางการจัดการ
เงินกองทุนสวสัดิการ
50% จาํนวน 265 
ตัวอยาง  
30% จํานวน  11 
ตัวอยาง  (ธุรกจิ
ชุมชน) จํานวน 77 
ตัวอยาง (การศึกษา) 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลการดําเนินการ 
- เกิดทีมจดัการความรู 

ประกอบดวยผู
ปฏิบัติการจัดการ
ความรูจํานวน 300 คน 

- เกิดผูปฏิบัติการ
จัดการความรู 
จํานวน 312  คน 

สรางและพัฒนาทีม
จัดการความรู โดยมีคุณ
อํานวยรับผิดชอบ 1 ตอ 
10 คน  
 
 
 
 
 
 

- ตัวอยางการลดรายจาย
ของสมาชิก จํานวน 30 
ตัวอยาง 

 
 

- มีตัวอยางการลด
รายจายของสมาชิก 
จํานวน 31ตัวอยาง 
(รูปแบบแตกตาง
กัน) 

สมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สมาชิกลดรายจาย
อยางนอยวันละ 1 
บาท 

- สมาชิกออมเงินวันละ 
1 บาททุกวัน 

- สมาชิกมีพฤติกรรม
การออมทุกวนั 
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๖ 

บทสรุป :  
อุดมการณและพลังปญญาในการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะภาคประชาชน 

 
จากบทเรียนของการขับเคลื่อนกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท เพื่อทําสวัสดิการ

ภาคประชาชน พบวา  นโยบายสาธารณะที่กอตัวจากภาคประชาชน ตองอาศัยอุดมการณและความ
มุงมั่นของผูนําภาคประชาชน  และจะสําเร็จไดตองอาศัยกระบวนการทางสังคมที่อาศัยการเรียนรู
เปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อน ซ่ึงพบวา ครูชบ ยอดแกว  ผูนําในเรื่องสวัสดิการภาคประชาชน  มี
ความมุงมั่นอยางแรงกลาตลอด  20 ปกวา  ที่ผานมา และการมีแนวคิด คือ การใชเงินเปนเครื่องมือ
พัฒนาคน เพื่อสรางสังคมดี คนมีความสุข เปนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  เนื่องจากใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาคน   

นอกจากนี้จังหวัดสงขลา มีความพรอมจากการมีทุนทางสังคม คือ การรวมกลุมในรูป
องคกรการเงินชุมชนที่เขมแข็ง  การพัฒนากลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  ทําสวัสดิการภาค
ประชาชน จึงกระทําไดงายจากการมีทุนทางปญญาคือการเรียนรูการบริหารกลุมเปนทุนเดิมอยู 
ตลอดจนการมีระบบการสงเสริมการเรียนรูในการขับเคลื่อน  ทั้งการใหขอมูลขาวสาร เพื่อการรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลง  การพัฒนาองคกรดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางลัด  โดยใชแนวคิดการจัดการ
ความรู  สงผลใหเกิดพลังการขับเคล่ือนที่ทรงพลัง และแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งของภาค
ประชาชนที่มีความมุงมั่นในการจัดสวัสดิการของตนเองที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเปน
กระแสความตองการของภาคประชาชนอยางแทจริงที่ภาคการเมืองตองยอมรับและใหการ
สนับสนุน 

 
กระบวนทัศนองครวมสรางการมีสวนรวมของภาคีในการขับเคล่ือน 

การพัฒนาแบบแยกสวนที่ผานมา  เปนอุปสรรคตอการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี
สวนรวม  จาก  3 ภาคี  คือ ภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคการเมือง  แนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายแบบมีสวนรวม  จะเกิดขึ้นไดจากจุดเริ่มตน คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนที่มีมุมมอง
แบบแยกสวนมาเปนการมองแบบองครวม  กลาวคือ มีการมองคุณภาพชีวิตที่ดีหรือสุขภาวะที่เปน
เปาหมายของนโยบายสาธารณะนั้น เปนเรื่องของชีวิต ไมใชเฉพาะเรื่องการเจ็บปวย  การมีรายได  
เปนตน  หากมีมุมมองวาเปนเรื่องของชีวิตแลว  คงตองมองมนุษยเปนองครวมของกายและจิตที่
อาศัยปญญาคือการเรียนรูตนเอง และสิ่งแวดลอม เพื่อการมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมที่เปนคน
ในระบบสังคม และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ในระบบจักรวาล  ในทิศทางที่เอื้อตอความสุขในการ
ดําเนินชีวิต ดังภาพที่  4 
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สังคม 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

 

จิตวิญญาณ  
(ปญญา) จิต 

กาย 

 
 
 

ภาพที่  4   การมองชีวิตและการดําเนินชีวิตแบบองครวม 

 
พบวาทั้งภาคีการเมือง และวิชาการ มีกระบวนทัศนที่ยังแยกสวน  การขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะ  กรณีศึกษา  กองทุนสัจจะลดรายจายวันละ  1 บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน  
จําเปนตองเปลี่ยนกระบวนทัศนใหภาคีมองการพัฒนาแบบองครวม  กลาวคือ เนนการพัฒนาคนใน
การดําเนินชีวิตแบบองครวม ซ่ึงจะชวยใหภาคีเห็นภาพบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงานวามีสวน
เกี่ยวของในกิจกรรมกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ   1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน 

 
การขับเคลื่อนสูการเปนนโยบายระดับชาติ 

จากจุดเริ่มตนที่ตัวบุคคล คือ ครูชบ  ยอดแกว  ที่เปนผูนําในการพัฒนากองทุนสัจจะลด
รายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน  จนสามารถพัฒนาเปนเครือขายระดับจังหวัด  
และพัฒนาตอเนื่องเปนสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลานั้น  มีสวนอยางย่ิงในการผลักดันให
นโยบายกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนสูการเปนนโยบาย 

ทั้งนี้เพราะการรวมตัวเปนเครือขายทําใหเกิดพลังรวมในอุดมการณและมีพลังในการตอรอง
จากความเขมแข็งซึ่งเกิดการเรียนรูรวมกัน  จากการรวมปฏิบัติการกองทุน  ปจจุบันการบริหารจัดการ
ไดเปลี่ยนมือจากตัวบุคคล คือ ผูนํา ครูชบ  ยอดแกว  ไปอยูในรูปสถาบันทางสังคม   

การดําเนินการอยูในมือของคณะกรรมการสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา ซึ่งมี
องคประกอบจากแกนนํากลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1 บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนระดับ
ตําบล การบริหารจัดการในลักษณะเชนนี้เปดโอกาสพัฒนาผูนํารุนใหม และกระบวนการพัฒนาได
กลายเปนวัฒนธรรม ความเขมแข็งของสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา และเมื่อถูกนําไปใชเปน
ตนแบบ เพื่อการกอต้ังและพัฒนากลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน
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ตอไปในจังหวัดอื่น ๆ ยอมคาดหวังไดวาจะชวยใหการขับเคลื่อนสูการเปนนโยบายในระดับชาติจะ
ประสบความสําเร็จในอนาคตอันใกลนี้   
 
ขอเสนอแนะ 
 1. รูปแบบการพัฒนากองทุนสัจจะลดรายจายวันละ  1 บาท เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน  
ยอมมีความแตกตางกันตามบริบท  ดังนั้นการขยายกลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1 บาท เพื่อทํา
สวัสดิการภาคประชาชนไปสูจังหวัดอื่นจําเปนอยางย่ิงในการศึกษาใหเขาใจถึงหลักการ และ
หลักเกณฑในการปฏิบัติอยางถองแท และนําไปประยุกตใชใหเหมาะสม 
 2. เพื่อการผลักดันกลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนสูการ
เปนนโยบายระดับชาติ  จําเปนอยางย่ิงที่ตองมีการขยายแนวคิดไปจังหวัดอื่น ๆ และควรมีการเชื่อมรอย
กันเปนเครือขายซึ่งจะชวยใหเสริมพลังในการขับเคลื่อนใหมีมากขึ้น 
 3. การสรางความเขมแข็งของกลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1 บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาค
ประชาชน  เปนกระบวนการเริ่มตนที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาสูการเปนนโยบายสาธารณะ  ความ
เขมแข็งตองอาศัยการจัดการเรียนรู ในการนี้ภาควิชาการมีสวนอยางย่ิงในการสนับสนุนใหเกิดมีขึ้น 
 4. นโยบายสาธารณะ ในประเด็นกองทุนสัจจะลดรายจายวันละ  1 บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาค
ประชาชน เปนความตองการที่แทจริงของคนที่ขาดหรือพรองสวัสดิการในสังคม  อีกทั้งมีปฏิบัติการ
นโยบายตนแบบใหเห็นไดอยางเปนรูปธรรมแลว  ดังนั้นภาคการเมืองควรใหการสนับสนุนดวยการ
กําหนดเปนนโยบายสาธารณะทั้งในระดับพื้นที่ และระดับชาติ ซึ่งจะชวยใหคนดอยโอกาสในสังคมที่
ภาคการเมืองมีหนาที่ดูแลมีคุณภาพชีวิตหรือมีสุขภาวะไดอยางทั่วถึงในฐานะคนไทย 
 
บริบทและประสบการณท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

กลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา  มีบริบทที่
เอื้อตอการจัดการความรู เพื่อการพัฒนาองคกร  กลาวคือจังหวัดสงขลา  เปนจังหวัดที่มีองคกร
การเงินชุมชน  เชน  กลุมสัจจะออมทรัพยมากอีกทั้งเปนกลุมที่เปนตนแบบใหกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่ว
ประเทศ มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีศักยภาพจนเปนที่ยอมรับ  นอกจากนั้นยังเปนจังหวัดแรก
ของประเทศที่มีเครือขายองคกรชุมชน   

จากประสบการณการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนของคนจังหวัดสงขลา  ซ่ึงอาศัยการ
เรียนรูมายาวนาน สงผลใหการพัฒนากลุมสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาค
ประชาชน  ดวยการจัดการความรูกระทําไดงาย  ซ่ึงจะเห็นไดจากขั้นตอนการพัฒนากลุมระดับ
ตําบล / เทศบาล  ที่กําหนดไว  6  ขั้นตอน  แตจากการดําเนินการจริงพบวา  ครูชบ  ยอดแกว  และ
คณะไปชวยพัฒนาเพียง  2  ขั้นตอน  คือ  ขั้นจุดประกาย และขั้นใหความรู ก็สามารถกอตั้งกลุมได 

นอกจากประสบการณเดิมดังกลาวแลวยังพบวา  การมีปรัชญากลุมที่แนวแน  มี
โครงสรางองคกรที่ชัดเจน คือ มีองคกร  3  ระดับ  คือ ระดับตําบล  /  เทศบาล  ระดับจังหวัด  และ
ระดับชาติ  ตลอดจนมีแนวทางการพัฒนากลุมอยางเปนขั้นตอนที่ชัดเจน และมีแนวทางการ
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ดําเนินการที่ใหยึดถือปฏิบัติเปนกรอบกวาง  ๆ ไวให  ทําใหงายตอการปฏิบัติตาม  จากโครงสราง
และวิถีการปฏิบัติดังกลาว ทําใหงายตอการแทรกกิจกรรมการจัดการความรูเขาไปในองคกร  ซ่ึงใน
โครงการไดจัดการความรูใหองคกรระดับจังหวัดในการประชุมเครือขายที่จัดขึ้นทุกวันที่  16  ของ
เดือน และการประชุมของคณะกรรมการและสมาชิกในระดับตําบล  ตําบลน้ําขาว ที่จัดขึ้นทุกวันที่  
7  ของเดือน 
 
การจัดการความรูท่ีประยุกตใชใหเขาใจงาย 

การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูใหกับผูนํากลุมเครือขาย คณะกรรมการและ
สมาชิกกลุมของตําบลน้ําขาวนั้น  พบวา ตองใชภาษา และการนําเสนอที่เขาใจไดงาย  ในโครงการ
สัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน จึงไดเลือกโมเดลปลาทูมาใชใน
การอธิบายการจัดการความรู   

และในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูพบวา ไดประยุกตใช โดยยึดหลักการ เชน การเลือกคน
เขาวงเรียนรู  จะเลือกผูนํากลุมที่เกง และออน  โดยดูจากปริมาณสมาชิก การสังเกตพฤติกรรมการ
เขารวมกิจกรรม  มาอยูในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูวงเดียวกันกอน แลวจึงจัดใหกลุมปานกลางเขามา
รวมดวย  พบวาในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูตองบูรณาการทักษะทางปญญาทุกอยางเขาไวใน
กิจกรรม  และรูปแบบกิจกรรมตองเปลี่ยนแปลง  เพื่อดึงความสนใจ และชวยใหอยากเรียนรู   เชน 
การเลาประสบการณใชหลากหลายวิธี เชน ใหเลาเรื่องในกลุมยอย  การใชบัตรคํา และ การใชภาพ   
การนําเสนอใช  การเลาเรื่อง  การใชแผนที่ความคิด  การแสดงละคร เปนตน  และจากการสังเกต
พบวาในการจัดเวทีเรียนรูระดับตําบล  ตองเปนกิจกรรมที่ตองใชเวลานอย  และตองผนวกเกมส  
การแสดงที่เปนสันทนาการเขาไปดวยจึงจะชวยใหกิจกรรมกลุมเปนนาสนใจ 

การพัฒนาทีมการจัดการความรู  พบวาผูวิจัยจําเปนตองเปนคุณอํานวย  ในระยะแรก  
และตองวางแผนการเก็บขอมูลที่เปนเรื่องเลา  เพื่อใชทําเปนคลังความรูของกลุม  ในระยะตอมาผูนํา
ระดับเครือขาย   คณะกรรมการของกลุมตําบลน้ําขาว  สามารถพัฒนาเปนคุณเอื้อ และคุณอํานวยได  
และไดพัฒนาความคิดการนําเสนอ  การฟง  การแสดงออก  ไดมากจนเห็นไดชัด  แตไมสามารถ
จัดการสรางคลังขอมูล เนื่องจากไมถนัด  และไมมีเวลา 
 
ประจักษในผลของการจัดการความรู 

การพัฒนากลุมในเชิงปริมาณ พบวาไดผลชัดเจน  ซ่ึงวัดไดจากจํานวนกลุมจํานวน
สมาชิก  จํานวนเงินกองทุนที่มากขึ้นทุกเดือน  ผลเชิงคุณภาพพบวาเมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุม
ระดับตําบลที่นํารองการจัดการความรูในระดับตําบล คือ ตําบลน้ําขาวกับตําบลอื่นพบวากลุมตําบล
น้ําขาว  คณะกรรมการไดมีการพัฒนาการบริหารจัดการ  สมาชิกกลุมมีสัจจะในการออมจากการลด
รายจายอยางนอยวันละ  1  บาท ทุกวัน อยางเห็นไดชัดเจน 
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จากความเขมแข็งของเครือขายสัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาค
ประชาชน  มีผลใหเปนที่ยอมรับของภาคีภาครัฐ  และมีสวนใหเกิดการสนับสนุนกองทุน  อีกทั้ง
การนําแนวคิดไปประยุกตใช 
 
การพัฒนาคนดวยการใชเงินเปนเคร่ืองมือในวิถีชุมชนชวยใหกลุมยั่งยืน 

การที่เครือขายสัจจะลดรายจายวันละ  1   บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนสงขลาจะ
เขมแข็งและมีความยั่งยืน  จําเปนอยางยิ่งที่การดําเนินการตองเนนกระบวนการทางปญญาที่จะ
พัฒนาคนใหเปนคนดี  คือ มีสัจจะที่จะลดรายจาย  แลวนํามาออม  เพื่อชวยเหลือกัน  เปนการออม
เพื่อใหแทนการออมเพื่อกู  ซ่ึงจะชวยฟนฟูทุนทางสังคมใหกลับคืนมาได  อีกทั้งการพัฒนาคนใหมี
ความสามารถในการบริหารจัดการเงินโดยอยูเหนืออํานาจกิเลส  ยอมชวยใหกลุมมีความยั่งยืนอยูได  
ทามกลางกระแสสังคมในระบบทุนนิยมอยางที่เปนอยู 

แมวาจุดเริ่มตนของการจัดการความรูจะเริ่มตนจากการมีงบประมาณจากภายนอกมา
สนับสนุน อยางไรก็ตามในเสนทางการพัฒนาจําเปนตองเนนใหคงความตอเนื่องของกระบวนการ
การจัดการความรูที่มีอยูโดยสรางใหเปนวัฒนธรรมองคกร  ซ่ึงสามารถใชเปนตัวช้ีวัดความยั่งยืน
ของกลุมไดในอนาคต  นอกจากนั้นการพัฒนากลุมจากตัวบุคคล คือ ครูชบ  ยอดแกว  ไปสูการ
บริหารจัดการในรูปสถาบันในนามสมาคมสวัสดิการภาคประชาชน ซ่ึงเปนการพัฒนาดวยกลุมคน 
คือ  คณะกรรมการและผูนําเครือขายระดับจังหวัด  นับวาเปนกาวยางที่มั่นคงของกลุม จากการยึด
ตัวบุคคลสูการเปนสถาบันในสังคม 

 
ขอเสนอแนะ 

1. การขยายแนวคิดสัจจะลดจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนไปใชนั้น
ตองศึกษาสภาพบริบทที่จะนําไปใช  กรณีที่ไมมีฐานองคกรการเงินชุมชน จําเปนตองมาเรียนรู  
ดวยการปฏิบัติจริง  เพื่อใหเขาใจแนวคิด และวิธีการพัฒนากลุม ตามลําดับ  6  ขั้นตอน  จากกลุม
สัจจะลดรายจายวันละ  1  บาท  เพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชน  จังหวัดสงขลา 

2. การเรียนรูแนวคิดการจัดการความรูในภาคสังคมนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองเขาใจถึง
หลักการ เพื่อชวยใหสามารถเลือก และประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทที่มีความหลากหลาย   

3. การเตรียมทีมจัดการความรูมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะคุณอํานวยที่ตองมี
ทักษะรอบดาน  เพื่อสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหไดประโยชนสูงสุดและนาสนใจ 

4. การวิจัยการจัดการความรู  ควรเตรียมทีมวิจัยใหเขาใจถึงแนวคิดการจัดการความรูและ
เชื่อมโยงความเกี่ยวของของการจัดการความรูกับการทําวิจัยในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน 
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5. การพัฒนาคลังความรูขององคกรชุมชน  ดําเนินการไดยาก เนื่องจากความไมถนัดและ
อาจยังไมเห็นถึงประโยชน   อยางไรก็ตามควรมีการพัฒนาทักษะในการจับประเด็นและการบันทึก
ใหกับคนในเครือขาย  ซ่ึงจําเปนตองเลือกตัวบุคคลที่เหมาะสมและอาศัยเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


