
สังคมสวัสดิการ
เทศบาลตำบลปริก  อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา

สังคมสวัสดิการ

การศึกษาดูงาน 

เขารับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดตั้งกองทุน
การบริหารจัดการกองทุน

เรียนรูการออมเงิน
การบริหารจัดการ
กองทุนตนแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมออมทรัพย

และเครือขายกลุมออมทรัพยตางตำบล
การสรุปบทเรียน

การเรียนรูขามกลุม

มีการพัฒนาศักยภาพและทักษะ
การเปนวิทยากร การเปนแหลง
แลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงาน 

การเพิ่มทักษะการถายทอด
และสรางการเรียนรู 

การฝกอบรม

มีการเรียนรูระหวาง
กลุมออมทรัพยในพื้นที่

การบริหารจัดการกลุม

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในและภายนอกพื้นที่

• โดยมอบเงินรับขวัญบุตร
สมาชิก 500 บาท
• มอบคานอน รพ.สำหรับมารดา
คืนละ 100 บาท ไมเกิน 5 คืน

กรณีเจ็บปวย
นอนโรงพยาบาล
• สวัสดิการคานอน
รพ.คืนละ 100 บาท
ไมเกิน 5 คืน/คน/ป

กรณีแก

• มอบบำเหน็จบำนาญ
แกผูสูงอายุที่เปนสมาชิกครบ 20 ป 

การกูยืมดอกเบี้ยต่ำ

• ใหสมาชิกกูยืมดอกเบี้ยต่ำ
รอยละ 5 \-10 บาท/ป

การผอนชำระ
วัสดุอุปกรณเครื่องใช

• ผอนชำระสินคาดอกเบี้ยต่ำ 
วงเงิน 10,000บาท/ครัวเรือน
ดอกเบี้ย 1,000 บาท ผอนชำระ
ภายใน 10 เดือน

กรณีเกิด

กรณีเสียชีวิต
• มอบเงินชวยเหลือแก
ครอบครัวของสมาชิก
ที่เสียชีวิต
• ชวยเหลือคาใช
จายการจัดการศพ

• การออมเงิน

• เงินปนผล

• ชวยเหลือจัดการศพ/คชจ.

กลุมออมทรัพยชุมชนปริกใต

กองทุนสัจจะออมวันละบาท

กลุมฌาปนกิจชุมชนปริกตก

กองทุนซารีกัตมัสยิดดารุลเราะหมะ

ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย
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การระดมแรงและทรัพยากร
เพื่อใหการชวยเหลือ

• สนับสนุนใหกลุมจิตอาสาเปนแกนนำ
จัดตั้งกลุมออมทรัพยและกลุมฌาปนกิจ
มีการจัดการเงินศพ เชน การเตรียมผาหอศพ
การขุดหลุมฝงศพ การจัดหาไมกระดาน
การจัดสถานที่ และเตรียมอาหาร เปนตน

การระดมเงินตามเงื่อนไข
การเปนสมาชิก

• สงเสริมการออมเงินของประชาชน
และสรางนิสัยการออมใหคนในชุมชน
เชน กลุมออมทรัพยเทศบาลตำบลปริก 
กองทุนสัจจะวันละบาท เปนตน 

กลุมออมทรัพยเทศบาลตำบลปริก

• สนับสนุนใหมีการออมเงินเพื่อใชจาย
กรณีฉุกเฉิน เจ็บปวย เชน การออม
หุนละ 10 บาท ไมเกิน 50 หุน

กลุมฌาปนกิจชุมชนทุงออก

กลุมฌาปนกิจชุมชนตลาดใต

กลุมฌาปนกิจชุมชนรานใน

กลุมออมทรัพยชุมชนทุงออก

กองทุนซารีกัตมัสยิดมูฮิบบิน
กองทุนซารีกัตชุมชนทุงออก

กองทุนขยะมีบุญ

กลุมเครื่องแกง
สหกรณรานคาชุมชนปริกตก

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
และผูพิการ

วาตภัย และดินโคลนถลม

• การแตงตั้ง
คณะกรรมการ

• การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน 
เชน การออม ปนผลกำไร จัดสวัสดิการ รายงานรายรับรายจาย

• การรับสมัครสมาชิกใหม

• การกำหนดกฎระเบียบ
กติกา ขอบังคับ

• กำหนดรูปแบบ
แนวทางการจัด
สวัสดิการ

• มีกติกา ขอตกลงของการรวมกลุม 
• มีการจัดการใหเปนไปตามที่ตกลง
  ของกลุมกองทุน

การระดมเงิน ทุนระดมแร
ง

การบริหารจัดการผลประ
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• ดำเนินการตามกฏกติกา ขอตกลง

• ใหสมาชิกกูยืม
และนำผลกำไร
มาปนผล ปละ 1 ครั้ง

• เรียนรูจากกระบวนการจัดการ
ขอมูลของพื้นที่ เชน ขอมูลหนี้สิน 
การไมมีสวัสดิการ เปนตน
• เรียนรูแนวทางการการจัดการ
ปญหาที่เกิดขึ้น เชน การรวมกลุมเพื่ออมเงิน
 และจัดสวัสดิการ เปนตน 

สหกรณรานคาชุมชนปริกตก

ครัวเรือน 1,281 ครัวเรือน

ผูปวยจิตเวช 
29 คน (100%)

ผูปวยโรคเร้ือรัง 
760 คน (100%)

คนพิการ 157 คน (100%)

ผูปวยติดเตียง 
15 คน (100%)

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง
    31 คน (100%)

เด็ก 0-4 ป 86 คน (1.61%)

เด็ก 5-9 ป 401 คน (7.51%)

เด็ก 10-14 ป 436 คน (8.16%)
เด็ก 15-19 ป 432 คน (8.09%)

หญิงตั้งครรภ 7 คน (0.13%)

กลุมวัยทำงาน (15-59 ป) 3,566 คน (66.74%)

ผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) 903 คน (16.90%)

เด็ก 0-4 ป 86 คน (1.61%)

เด็ก 5-9 ป 401 คน (7.51%)

เด็ก 10-14 ป 436 คน (8.16%)
เด็ก 15-19 ป 432 คน (8.09%)

หญิงตั้งครรภ 7 คน (0.13%)

กลุมวัยทำงาน (15-59 ป) 
3,566 คน (66.74%)

ผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) 
903 คน (16.90%)

ผูปวยจิตเวช 29 คน ( 0.54%)

ผูปวยโรคเรื้อรัง 760 คน (15.66%)
คนพิการ 157 คน (2.93%)

ผูติดเตียง 15 คน (0.28%)
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

  31 คน (3.43%)

กลุมออมทรัพย ทต.ปริก
  107 คน (2.07%)
กลุมออมทรัพยชุมชน
 ปริกใต 320 คน (82%)

กลุมออมทรัพยชุมชน
  ทุงออก 27 ครัวเรือน กลุมซารีกัตชุมชนทุงออก 235 

ครัวเรือน (100%)

กลุมซารีกัตมัสยิดมูฮิบบีน 150 ครัวเรือน (64.93%)
กลุมซารีกัตมัสยิดดารุลเราะหมะ 218 ครัวเรือน (94.37%)

กลุมฌาปนกิจชุมชนปริกตก
 220 ครัวเรือน (100%)

  ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ และคนพิการ

กองทุนขยะมีบุญ
311 ครัวเรือน

สหกรณรานคาชุมชนปริกตก
103 คน

กลุมเครื่องแกง 10 ครัวเรือน

  ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
 อุทกภัย วาตภัย และ
ดินโคลนถลมt

กลุมออมทรัพยชุมชนปริกตก
 220 ครัวเรือน (100%)

กองทุนสัจจะออมทรัพย
วันละบาท 709 คน (17.58%)

ประชากร 5,343 คน ชาย 2,577 คน
หญิง 2,766 คน

• บริหารจัดการใหไดรับผล
  ประโยชนอยางทั่วถึง

•  บริหารจัดการ
ใหไดรับผลประโยชน
อยางทั่วถึงสังคมคนดี

สังคมรักษโลกสังคมสันติสุข สังคมเอื้ออาทร

สังคมปรับตัว

สังคม
ไมเดือดรอน

รายได้

สังคมสวัสดิการ

เทศบาลตำบลปริก
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เรียนรูขอมูลและความตองการสวัสดิการ

ระดมเงินระดมแรง

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รผ
ลป

ระโ
ยชนสวัสดิการแบบมีสวนรวม การเพ่ิมทักษะแกนนำและบุคลากร
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