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บทคัดย่อ  
 

             โครงการศึกษาวิจัยและสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนด้านการพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ)มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ  และการศึกษากลไกระบบการคลัง
เพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆเพื่อการหารายได้เข้ากองทุนผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  (2) เพื่อศึกษารูปแบบกองทุนด้าน
การพัฒนาสังคมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งรูปแบบการบริหารจัดการและกลไกระบบการคลังในการ
หารายได้เข้ากองทุน และ (3)สร้างความเข้าใจ  กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นจากผู้รับประโยชน์
จากกองทุนผู้สูงอายุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนได้จริง   คณะผู้วิจัยมี
วิธีการศึกษาวิจัยโดยการทบทวนเอกสารทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
ผู้สูงอายุ หรือกองทุนหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมที่มีการบริหารจัดการที่ดี และการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมสร้างความเข้าใจ รับฟังและระดมความคิดเห็นเพื่อได้ความเห็นที่หลากหลายและมีความชัดเจนในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ กลไกการเงินการคลังโดยการจัดสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เคยได้รับ
ทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ รวมทั้งผู้ที่เคยขอรับทุนแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ใน 4 ภาค (กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ขอนแก่น และพัทลุง) และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ   
หลังจากได้ผลงานวิจัย   ได้จัดเวทีเพื่อสร้างความเข้าใจ  การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วน
ผู้เกี่ยวข้อง   ผู้รับประโยชน์และผู้มีส่วนได้เสีย ของกองทุน เมื่อ 26 มิถุนายน  2555  ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่พบด้านการบริหารจัดการ ได้แก่   (1) การบริหารจัดการเป็นไปตามกรอบการบริหารของ
ส่วนราชการ ท าให้การบริหารงานไม่คล่องตัว ขาดประสิทธิภาพ   (2) การบริหารจัดการที่เป็นแบบรวมศูนย์ ท า
ให้การด าเนินการพิจารณาทุนมีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ   (3) การเขียนโครงการเป็น
เร่ืองยากส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุส่วนหน่ึงเข้าไม่ถึงกองทุน   (4) การประเมินติดตามผลยังไม่มี
การด าเนินการที่ชัดเจน และไม่มีเกณฑ์ประเมินผลที่ชัดเจน   (5) กิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุ ควรมีการขยายให้
ครอบคลุมผู้ดูแลผู้สูงอายุในการให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ 

ประเด็นที่พบด้านกลไกการเงินการคลัง ได้แก่ รายได้หลักของกองทุนมาจากเงินงบประมาณเป็นหลัก 
เงินจากแหล่งทุนอ่ืนมีน้อยมาก ท าให้ความมั่นคงของเงินรายได้มีน้อยและส่งผลต่อการก าหนดแผนงานของ
กองทุน ดังนั้นจึงควรมีการหาแหล่งทุนจากแหล่งอ่ืน เช่น เงินเบี้ยยังชีพ เงินจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ประเด็นที่พบด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกองทุนผู้สูงอายุของผู้สูงอายุมี
น้อย กองทุนยังขาดการประชาสัมพันธ์ และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกระบวนการกลั่นกรอง
หรือตัดสินใจในเร่ืองของกองทุนผู้สูงอายุให้มากขึ้น 
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ในส่วนของการศึกษารูปแบบกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทยนั้น คณะผู้วิจัยได้
ท าการศึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มีประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ที่ เป็นรูปธรรมและด าเนินการมาอย่างยาวนาน รวมถึงการท างานขององค์กรได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย และองค์กรมีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับการศึกษารูปแบบกองทุนพัฒนาสังคมในต่างประเทศนั้น ในกรณีของประเทศอังกฤษคณะผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษากองทุน National Lottery Distribution Fund และกองทุน Big Lottery Fund รวมทั้งมูลนิธิ Age 
UK ส าหรับประเทศสิงคโปร์ มีการศึกษาองค์กร Community Development Council และส าหรับประเทศญ่ีปุ่น 
มีการศึกษากองทุน Japan Social Development Fund 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้สรุปผลจากการศึกษาและเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการและกลไก
การเงินการคลังส าหรับกองทุนผู้สูงอายุดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการ 

(1) การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวขึ้น โดยระยะต้นอาจมีการผลักดันให้กองทุน

ผู้สูงอายุได้ปรับเปลี่ยนจากกลุ่มงานเป็นกองเพื่อเพิ่มอัตราก าลังของบุคลากรและระยะยาวหากมีภาระงานเพิ่ม

มากขึ้นก็อาจมีการผลักดันให้กองทุนผู้สูงอายุมีการบริหารจัดการในรูปองค์กรอิสระ  

(2) ควรมีการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกองทุนให้มีสัดส่วนของตัวแทนผู้สูงอายุ หรือ

ตัวแทนองค์กรผู้สูงอายุให้มากขึ้น  

(3) ควรมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจของกองทุนไปยังส่วนภูมิภาคให้มาก 

(4)  ควรมีการก าหนดแผนงานในการด าเนินการที่ชัดเจนและก าหนดประเด็นของโครงการที่จะ

สนับสนุนเพื่อเป็นกรอบให้ผู้เสนอโครงการได้พัฒนาโครงการตรงตามเป้าหมายของกองทุน 

 ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกกลไกระบบการคลัง 

(1) ควรมีการหาแหล่งทุนที่นอกเหนือไปจากงบประมาณประจ าปี ซึ่งจากการศึกษาแหล่งทุนของ

กองทุนอื่นๆทั้งในและต่างประเทศพบว่าแหล่งทุนที่มีความเป็นไปได้คือรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลและเงิน

บริจาค 

(2) ส าหรับรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล ในประเทศอังกฤษ รายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลถูก

จัดสรรให้กองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในอัตราส่วนร้อยละ 28 โดยมี National Lottery Distribution 

Fund เป็นผู้รับเงินส่วนนี้มาจัดสรรให้กับกองทุนต่างๆ เช่น Big Lottery Fund เป็นต้น ในประเทศไทย ปัจจุบัน
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กองสลากน าเงินรายได้ส่งคลังร้อยละ 28 ซึ่งเงินส่วนนี้มีความเป็นไปได้ที่จะน ามาจัดสรรให้กองทุนด้านการ

พัฒนาสังคมโดยตรงแทนการจัดส่งคลัง โดยการที่จะน าเงินรายได้จากกองสลากมาจัดสรรให้กองทุน 

(3) ในส่วนของรายได้จากการรับบริจาคจากการศึกษาพบว่าองค์การที่มีรายได้จ านวนมากจากการ

บริจาคนั้นเป็นเพราะสังคมเห็นความส าคัญและมีความเชื่อมั่นในองค์กร กองทุนผู้สูงอายุจึงควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ถึงความส าคัญ ประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆของกองทุนให้มากขึ้นนอกจากนี้ 

รัฐบาลยังสามารถมีนโยบาย Matching grant โดยหากประชาชนบริจาค 1 บาท รัฐบาลจะสมทบตามจ านวนที่ตก

ลงไว้  

(4) เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจไปยังระดับจังหวัด ควรมีการจัดสรรกรอบงบประมาณส าหรับ
การกู้ยืมและการสนับสนุนกิจกรรมให้แต่ละจังหวัด โดยงบประมาณส าหรับแต่ละจังหวัดควรขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย เช่น จ านวนผู้สูงอายุในจังหวัดความต้องการในการกู้ยืมในช่วงก่อนหน้าความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
และยังควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
งบประมาณส าหรับค่าตอบแทน อุปกรณ์ส านักงาน และสวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุที่เหมาะสม 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

                 การศึกษาทบทวนองค์ความรู้และการจัดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย   เพื่อสร้างการมีส่วน

ร่วมของภาคส่วนต่างๆ นั้น    เพื่อให้องค์ความรู้ในการก าหนดทิศทางขับเคลื่อนได้แม่นตรง   จะเกิดขึ้นไม่ได้

หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ    ได้แก่คณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุ   สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่ง

ประเทศไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ส านักงานเลขานุการกองทุนผู้สูงอายุ   

นักวิชาการด้านผู้สูงอายุ   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น   ภาคีผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่   

ขอนแก่น  พัทลุง  และกรุงเทพมหานคร   นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ในการร่วมขับเคลื่อนการมีส่วน

ร่วมของภาคีด้วยการจัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาคมครอบครัวศึกษา   

โดยเฉพาะคุณสิงหา   สัตยนนท์  และคุณกุญชรี  พูลวิวัฒน์ชัยการ   ที่คณะท างานที่รับผิดชอบโครงการนี้ต้อง

ขอขอบพระคุณมาณ.ที่นี้ 

 

                                                                                 คณะท างาน 

                                                                      ดร.รัชนก   คชานุบาล 
                                                                        ดร.ปัทพร   สุคนธมาล 
                                                                        รศ.ดร.วรเวศม์    สุวรรณระดา 
                                                                        พ.ญ.ลัดดา   ด าริการเลิศ 
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ค าน า 

กองทุนผู้สูงอายุ เป็นกองทุนด้านการพัฒนาสังคมกองทุนหนึ่งที่มีเป้าหมายในการสนับสนุน

ทุนเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประชากรที่มีจ านวนและ

สัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยจนในปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแล้วนอกจากนี้

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกษียณอายุการท างานแล้วและมีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย

เน่ืองจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่น าไปสู่การเกิดภาวะพึ่งพิงและภาวะความยากจนในวัยสูงอายุ 

ดังนั้นกองทุนผู้สูงอายุจึงเป็นกองทุนที่มีบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหาก

สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายของกองทุน ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุให้เข้าถึงกองทุนและใช้ประโยชน์

ได้จริง 

การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและกลไกระบบการคลัง 

และกิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบกองทุนผู้สูงอายุกับกองทุนด้านการพัฒนา

สังคมอ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการและกลไกการคลังของกองทุน

ผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ 

ในการด าเนินงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และ

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ส าหรับการอุดหนุนทุนวิจัยของโครงการ

และขอขอบพระคุณ รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ และ รศ.ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา ในฐานะที่

ปรึกษาโครงการวิจัย ขอขอบคุณผู้สูงอายุ ผู้แทนหน่วยงานด้านผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ

ทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาและให้ข้อมูลกับทีมวิจัย นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้รับความช่วยเหลือจาก

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกองทุนผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุประจ าส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เชียงใหม่ พัทลุงและขอนแก่นที่ให้ความช่วยเหลือติดต่อประสานงานกับ

ตัวแทนผู้สูงอายุและหน่วยงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ ตลอดจนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เจ้าหน้าที่ส านักกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่กรุณาให้ข้อมูลและเอกสารที่เป็นประโยชน์ยิ่งในการศึกษาวิจัย

คร้ังนี้ จนท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  

        คณะผู้วิจยั    (กรกฎาคม 2555) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

 โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุน
ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาวิจัยขอบเขต ภารกิจ รูปแบบการบริหารจัดการและกลไกระบบการ
คลังของกองทุนผู้สูงอายุ รวมทั้งกิจกรรมที่กองทุนผู้สูงอายุให้การสนับสนุน(2) ศึกษารูปแบบกองทุน
ด้านการพัฒนาสังคมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ (3)สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟัง
ความเห็นจากผู้รับประโยชน์จากกองทุนผู้สูงอายุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากกองทุนได้จริงคณะผู้วิจัยมีวิธีการศึกษาวิจัยโดยการทบทวนเอกสารทั้งในและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ หรือกองทุนหรือหน่วยงานด้านการ
พัฒนาสังคมที่มีการบริหารจัดการที่ดี และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังและระดมความ
คิดเห็นเพื่อได้ความเห็นที่หลากหลายและมีความชัดเจนในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ กลไก
การเงินการคลังโดยการจัดสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนประเภทต่างๆ 
รวมทั้งผู้ที่เคยขอรับทุนแต่ไม่ได้รับการสนับสนุน ใน 4 ภาค (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น 
และพัทลุง) และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ 

กองทุนผู้สูงอายุได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ในส านักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ได้แก่ เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย

เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ

ให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเน่ือง 

ส าหรับการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุนั้น มีการด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร

กองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐจ านวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน และผู้อ านวยการ

ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการบริหาร

กองทุนผู้สูงอายุ มีหน้าที่ในการบริหารกองทุน ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการ

จัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก าหนดรวมทั้งการพิจารณา

อนุมตัิการจ่ายเงิน และรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 

กลุ่มงานกองทุนผู้สูงอายุ ท าหน้าที่เหมือนส านักงานเลขานุการของกองทุน โดยประกอบด้วย 5 งาน 

ได้แก่ งานบริหารจัดการ งานประชุมและวิชาการ งานโครงการและกู้ยืมเงิน งานติดตามและประเมินผล 

และงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 



vii 
 

ส าหรับการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุนั้น กองทุนผู้สูงอายุได้ให้การสนับสนุนเงินกองทุน

ให้กับผู้สูงอายุใน 3 ประเภท คือ 1) การให้การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุใน

ลักษณะกลุ่ม หรือชมรม2) การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ เป็นการให้กู้รายบุคคล วงเงินไม่เกิน 30,000 

บาท และการให้กู้รายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน วงเงินไม่เกินกลุ่มละ 100,000 บาท โดยไม่มี

ดอกเบี้ย3) การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ได้แก่ การสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อน รายละไม่เกิน 10,000 บาท ด้านอาหารหรือเคร่ืองนุ่งห่ม ราย

ละไม่เกิน 2,000 บาท 

แหล่งที่มาหลักของเงินกองทุนผู้สูงอายุมาจากงบประมาณที่รัฐบาลสมทบ โดยรายได้จากแหล่ง

อ่ืน(ซึ่งได้แก่การรับบริจาคและดอกเบี้ย) มีจ านวนน้อยมาก ในแต่ละปีคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1 

ของงบประมาณที่รัฐบาลสมทบ 

ในส่วนของผลการศึกษาวิจัยโดยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

ผู้สูงอายุนั้น คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกจังหวัด 4 จังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละภาค โดยเลือก

กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนภาคกลาง เชียงใหม่เป็นตัวแทนภาคเหนือ ขอนแก่นเป็นตัวแทนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และพัทลุงเป็นตัวแทนจังหวัดในภาคใต้ โดยในแต่ละจังหวัดได้ท าการสนทนา

กลุ่มผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นผู้กู้และตัวแทนโครงการในสัดส่วนเท่าๆกัน 

ซึ่งมีผู้ร่วมสนทนาประมาณ 8-9 คนในแต่ละจังหวัด และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

งานกองทุนผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัด ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและองค์กรด้านผู้สูงอายุที่เคยขอรับ

การสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนผู้สูงอายุแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกจังหวัดละ 2-3 คน ซึ่งผล

การศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่พบด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) การบริหารจัดการเป็นไปตามกรอบการบริหาร

ของส่วนราชการ ท าให้การบริหารงานไม่คล่องตัว ขาดประสิทธิภาพ การขอต าแหน่งงานและครุภัณฑ์

ท าได้ล าบาก ขาดการประชาสัมพันธ์ (2) การบริหารจัดการที่เป็นแบบรวมศูนย์ ท าให้การด าเนินการ

พิจารณาทุนมีความล่าช้า เพราะการพิจารณามาจากส่วนกลางเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการตัดงบประมาณ

ที่ไม่เหมาะสม และบางกรณีมีการให้แก้ไขหลายรอบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ (3) การ

เขียนโครงการเป็นเร่ืองยากส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงกองทุน (4) การ

ประเมินติดตามผลยังไม่มีการด าเนินการที่ชัดเจน การประเมินผลล่าช้า และเกณฑ์ในการติดตาม

ประเมินผลไม่ชัดเจน (5) กิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุ ควรมีการขยายให้ครอบคลุมผู้ดูแลผู้สูงอายุใน

การให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพ 
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ประเด็นที่พบด้านกลไกการเงินการคลัง ได้แก่ การที่รายได้หลักของกองทุนมาจากเงิน

งบประมาณเป็นหลัก เงินจากแหล่งทุนอ่ืนมีน้อยมาก ท าให้ความมั่นคงของเงินรายได้มีน้อยและส่งผล

ต่อการก าหนดแผนงานของกองทุน และเงินทุนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงควรมีการหา

แหล่งทุนจากแหล่งอื่น เช่น เงินเบี้ยยังชีพ เงินจากการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ประเด็นที่พบด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกองทุนผู้สูงอายุของ

ผู้สูงอายุมีน้อย กองทุนยังขาดการประชาสัมพันธ์ เงื่อนไขกองทุนมีความยุ่งยาก และควรส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกระบวนการกลั่นกรองหรือตัดสินใจในเร่ืองของกองทุนผู้สูงอายุให้มากขึ้น 

ในส่วนของการศึกษารูปแบบกองทุนด้านการพัฒนาสังคมในประเทศไทยนั้น คณะผู้วิจัยได้

ท าการศึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มีประสบการณ์ในการด าเนินงานที่เป็นกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและด าเนินการมาอย่างยาวนาน รวมถึงการท างานขององค์กรได้

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย และองค์กรมีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพบว่ากองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีการบริหารจัดการแบบองค์กรอิสระจึงมีความคล่องตัวในการ

บริหารงาน การบริหารงานมีหลายระดับและอ านาจตัดสินใจก็มีการกระจายไปตามวงเงินของโครงการ

ที่สนับสนุน นอกจากนี้กองทุนยังมีแหล่งรายได้ที่มาจากภาษีสุราและยาสูบ ท าให้มีรายได้จ านวนมาก

และยังสามารถบริหารเงินทุนให้เกิดดอกผลอีกจ านวนมาก  

ในขณะที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารงาน

แบบราชการเช่นเดียวกับกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการ

กองทุน ทั้งนี้อ านาจการตัดสินใจเป็นแบบรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางแต่มีการกระจายอ านาจให้

คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในระดับท้องถิ่นพิจารณากลั่นกรองและให้ความคิดเห็นในเบื้องต้น

ก่อนที่จะน าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ในขณะที่รายได้หลักของกองทุนมาจากการออก

สลากเป็นงวดพิเศษและเงินจากสถานประกอบการที่ส่งเข้ากองทุนตามที่กฎหมายก าหนด ในส่วนของ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีจุดเด่นในการบริหารงานที่ใช้ รูปของคณะกรรมการมูลนิธิ เช่นเดียวกันแต่

คณะกรรมการมาจากการแต่งตั้งผู้ที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่มูลนิธิใช้ในการระดมทุนและการ

สร้างภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสในการบริหารกองทุน เพราะแหล่งรายได้หลักของกองทุนมาจากเงิน

บรจิาค ตลอดจนมูลนิธิยังมีการประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการ

ใช้จ่ายเงินของมูลนิธิเพื่อกิจกรรมการทางสังคม 
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ส าหรับการศึกษารูปแบบกองทุนพัฒนาสังคมในต่างประเทศนั้น ในกรณีของประเทศอังกฤษ

คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษากองทุน National Lottery Distribution Fund และกองทุน Big Lottery Fund 

รวมทั้งมูลนิธิ Age UK ส าหรับประเทศสิงคโปร์ มีการศึกษาองค์กร Community Development Council 

และส าหรับประเทศญี่ปุ่น มีการศึกษากองทุน Japan Social Development Fund 

จากการศึกษาพบว่า กองทุน National Lottery Distribution Fund และกองทุน Big Lottery 

Fundมีหลายแง่มุมที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการและกลไกการคลังในการน าเงิน

รายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยกองทุน National Lottery Distribution 

Fund มีหน้าที่รับเงินรายได้จากสลากกินแบ่งร้อยละ 28 (ซึ่งกฎหมายก าหนดให้น าไปใช้ส าหรับ

สาธารณประโยชน์) มาจัดสรรให้กับกองทุนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆกัน เช่น 

ศิลปะ การกีฬา เป็นต้น รวมถึง Big Lottery Fund ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพ การศึกษา 

สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อการกุศล โดยเน้นการพัฒนาชุมชนและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  

การด าเนินงานของแต่ละองค์กร แสดงไว้ในตารางที่ 1ซึ่งเปรียบเทียบการบริหารจัดการและ

กลไกการเงินการคลังระหว่างกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มูลนิธิป่อเต็กตึง๊ และ Big Lottery Fund 

 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ได้สรุปผลจากการศึกษาและเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการ
และกลไกการเงินการคลังส าหรับกองทุนผู้สูงอายุดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการ 

(1) การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวขึ้น โดยระยะต้นอาจมีการผลักดันให้

กองทุนผู้สูงอายุได้ปรับเปลี่ยนจากกลุ่มงานเป็นกองเพื่อเพิ่มอัตราก าลังของบุคลากรและระยะยาวหากมี

ภาระงานเพิ่มมากขึ้นก็อาจมีการผลักดันให้กองทุนผู้สูงอายุมีการบริหารจัดการในรูปองค์กรอิสระ 

นอกจากนี้ ยังควรมีการเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านกองทุนในส่วนภูมิภาคให้มีอย่างน้อยทุกจังหวัด 

(2) ควรมีการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกองทุนให้มีสัดส่วนของตัวแทน

ผู้สูงอายุ หรือตัวแทนองค์กรผู้สูงอายุให้มากขึ้น เพราะในปัจจุบันสัดส่วนของตัวแทนผู้สูงอายุมีเพียง 2 

คนจากจ านวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานกองทุนสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกองทุน 
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(3) ควรมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจของกองทุนไปยังส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น เพราะ

ปัจจุบันการพิจารณากลั่นกรองและการตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางทั้งหมด จึงควรจัดตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองในแต่ละจังหวัด โดยการก าหนดวงเงินสนับสนุนแต่ละจังหวัด เช่น อิงตามจ านวนผู้สูงอายุ

หรือจ านวนประชากรและควรมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจโดยใช้เกณฑ์วงเงินที่สนับสนุนเพื่อให้

การพิจารณารวดเร็วขึ้น เช่นให้อ านาจคณะกรรมการประจ าจังหวัดเป็นผู้อนุมัติการกู้ยืมเงินทุนประกอบ

อาชีพหรือโครงการที่มีวงเงินไม่มากนักส่วนโครงการที่มีขนาดใหญ่มีการพิจารณาอนุมัติโดยคณะ

กรรมการบริหารกองทุน 

(4) ควรมีการก าหนดแผนงานในการด าเนินการที่ชัดเจนและก าหนดประเด็นของโครงการที่

จะสนับสนุนเพื่อเป็นกรอบให้ผู้เสนอโครงการได้พัฒนาโครงการตรงตามเป้าหมายของกองทุน 

 

 ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกกลไกระบบการคลัง 

(1) ควรมีการหาแหล่งทุนที่นอกเหนือไปจากงบประมาณประจ าปี ซึ่งจากการศึกษาแหล่งทุน

ของกองทุนอ่ืนๆทั้งในและต่างประเทศพบว่าแหล่งทุนที่มีความเป็นไปได้คือรายได้จากสลากกินแบ่ง

รัฐบาลและเงินบริจาค 

 ส าหรับรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล ในประเทศอังกฤษ รายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล

ถูกจัดสรรให้กองทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในอัตราส่วนร้อยละ 28 โดยมี National Lottery 

Distribution Fund เป็นผู้รับเงินส่วนนี้มาจัดสรรให้กับกองทุนต่างๆ เช่น Big Lottery Fund เป็นต้น ใน

ประเทศไทย ปัจจุบันกองสลากน าเงินรายได้ส่งคลังร้อยละ 28 ซึ่งเงินส่วนนี้มีความเป็นไปได้ที่จะน ามา

จัดสรรให้กองทุนด้านการพัฒนาสังคมโดยตรงแทนการจัดส่งคลัง โดยการที่จะน าเงินรายได้จากกอง

สลากมาจัดสรรให้กองทุน ต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารโดยมีการจัดตั้งหน่วยงานจัดสรรเงิน

รายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าสู่กองทุน ในลักษณะคล้าย National Lottery Distribution Fund ซึ่ง

จ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับและเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ราชการ โดยมีการจัดสรรเงินให้กองทุนแต่ละ

กองทุนในสัดส่วนที่แน่นอน และให้เบิกจ่ายเมื่อจะใช้เท่านั้น โดยส่วนที่ยังไม่ใช้จะมอบให้ “หน่วยงาน

เพื่อการลงทุน” ไปบริหารจัดการให้เกิดดอกผล ทั้งนี้ต้องมีการจัดตั้ง “หน่วยงานเพื่อการลงทุน” ซึ่งมี

หน้าที่น าเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนที่ยังไม่ได้ให้กองทุนเพื่อไปลงทุนให้เกิดดอกผล

ต่อไป โดยควรเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ ซึ่งอาจคล้ายกับการที่สสส.ได้ว่าจ้าง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเข้ามาบริหารจัดการเงินทุนอย่างไรก็ตามกองทุนผู้สูงอายุต้องมีการ

ก าหนดกิจกรรมของกองทุนให้ชัดเจน ว่าหากได้รับเงินทุนจากการขายสลากควรจะต้องน าไปส่งเสริม
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กิจกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านผู้สูงอายุ และการส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อลดความยากจนและการพึ่งพิงของวัยสูงอายุ ซึ่งเป็นการลดภาระของสังคมที่มี

ต่อผู้สูงอายุ 

 ในส่วนของรายได้จากการรับบริจาคจากการศึกษาพบว่าองค์การที่มีรายได้จ านวนมากจาก

การบริจาคนั้นเป็นเพราะสังคมเห็นความส าคัญและมีความเชื่อมั่นในองค์กร กองทุนผู้สูงอายุจึงควรมี

การประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ถึงความส าคัญ ประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆของกองทุนให้มากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐบาลยังสามารถมีนโยบาย Matching grant โดยหากประชาชนบริจาค 1 บาท รัฐบาลจะ

สมทบตามจ านวนที่ตกลงไว้  

(2) เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจไปยังระดับจังหวัด ควรมีการจัดสรรกรอบงบประมาณ
ส าหรับการกู้ยืมและการสนับสนุนกิจกรรมให้แต่ละจังหวัด โดยงบประมาณส าหรับแต่ละจังหวัดควร
ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น จ านวนผู้สูงอายุในจังหวัดความต้องการในการกู้ยืมในช่วงก่อนหน้าความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุและยังควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การด าเนินงานของกองทุน
ผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีงบประมาณส าหรับค่าตอบแทน อุปกรณ์ส านักงาน และ
สวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุที่เหมาะสม 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการและกลไกการเงินการคลังของกองทุนผู้สูงอายุกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ Big Lottery Fund 

การด าเนินงาน กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง Big Lottery Fund 

ลักษณะหน่วยงาน หน่วยงานราชการภายใต้
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ 

องค์กรอิสระภายใต้การ
ก ากับของนายกรัฐมนตรี 

หน่วยงานราชการภายใต้
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ 

หน่วยงานเอกชน องค์กรของรัฐที่ไม่ใช่
ราชการ 

ผู้บริหารกองทุน คณะกรรมการบริหาร
กองทุนผู้สูงอายุ จ านวน
ทั้งหมด 11 คน มีตัวแทน
ผู้สูงอายุ 2 คน และให้ผู้ 
อ านวยการส านักส่งเสริม
และพิทักษ์ผู้สูงอายุเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ จ านวนทั้งหมด 20 
คนโดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คนและให้
ผู้จัดการกองทุนเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จ านวน
ทั้งหมด 17 คน มีตัวแทน
องค์การคนพิการอย่างน้อย 7
คน โดยมีเลขาธิการส านัก
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการแห่งชาติเป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมูลนิธิ 
จ านวนทั้งหมด 13-17 คน 
คณะกรรมการมาจากผู้มี
ชื่อเสียงในสังคม และมี
ผู้จัดการเป็นผู้บริหาร
กองทุน 

คณะกรรมการบริหาร
กองทุน (The Board) ซึ่งมี
จ านวน 9-12 คน โดยมี
คณะกรรมการที่มาจาก
ตัวแทนแห่งดินแดนทั้งสี่
ของสหราชอาณาจักร 

อ านาจการตัดสินใจ การตัดสินใจรวมศูนย์อยู่ที่
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนผู้สูงอายุ โดยมี
คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองในส่วนกลางเป็น

อ านาจการตัดสินใจจะ
กระจายตามวงเงินของ
โครงการ  
วงเงินไม่เกิน 20 ล้านให้
ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ 

การตัดสินใจรวมศูนย์อยู่ที่
คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุน ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการโดยมี
คณะอนุกรรมการตามประเภท

อ านาจการตัดสินใจจะ
กระจายตามวงเงินของ
โครงการ  
วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท
ให้หัวหน้าส่วนเป็น

Country Committees 
พิจารณาโครงการในแต่ละ
ดินแดน 
UK Funding Committees 
พิจารณาตัดสินโครงการ
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การด าเนินงาน กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง Big Lottery Fund 

ผู้พิจารณากลั่นกรอง วงเงนิเกิน 20 ล้านแต่ไม่
เกิน 50 ล้านบาท ให้
คณะกรรมการบริหารแผน
พิจารณาอนุมัติ วงเงิน
มากกว่า 50 ล้านบาท ให้
คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพพิจารณาอนุมัติ 

ความพิการและคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนพิการระดับจังหวัด เป็นผู้
พิจารณากลั่นกรอง 

ผู้อนุมัติ วงเงินมากกว่า 
1,000 บาทแต่ไม่เกิน 
6,000 บาทให้รองผู้จัดการ
พิจารณาอนุมัติ วงเงิน
มากกว่า 6,000 บาทแต่ไม่
เกิน 20,000 บาทให้
ผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ และ
วงเงินมากกว่า 20,000  
บาทให้คณะกรรมการ
มูลนิธิเป็นผู้อนุมัติ 

และข้อเสนอท่ีครอบคลุม
พื้นที่สหราชอาณาจักร 
ทั้งหมดและโครงการ
ระดับชาต ิ
Programme Committees 
ช่วย Country Committees
ในการตัดสินใจ 

แหล่งเงินทุน เงินทุนหลักมาจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

เงินทุนหลักมาจาก 2% ของ
เงินภาษีเหล้าและบุหรี่และ
ดอกผลจากการบริหาร
เงินทุน 

เงินทุนหลักมาจากการออก
สลากเป็นงวดและเงินจาก
สถานประกอบการ 

เงินจากการบริจาคและ
การระดมทุน 

ได้รับเงิน 40% ของรายได้
จากการจ าหน่ายล็อตเตอรี่
ในส่วนที่จัดสรรส าหรับ
กิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ (28% 
ของยอดขาย) 
ผ่านทาง National Lottery 
Distribution Fund 

ที่มา: จัดท าโดยผู้วิจัย
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การ
สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงใน
ชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการตั้ง
กองทุนตามกฎหมายขึ้น 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเด็ก กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มต่างๆ อย่างไรก็ดี เท่าที่ผ่านมาการด าเนินงานของกองทุนส่วนใหญ่เป็นไปใน
รูปแบบการสงเคราะห์ หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งภาค
ประชาชน และกองทุนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
กองทุนการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้น นับว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และสมควร
ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
 ในส่วนของกองทุนผู้สูงอายุนั้น ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ใน
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุ ได้แก่ เพื่อเป็นทุน
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคง และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุน
ผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง แหล่งที่มาหลักของเงินกองทุนผู้สูงอายุ มาจากงบประมาณที่
รัฐบาลสมทบ  
 ส าหรับการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุนั้น กองทุนผู้สูงอายุได้ให้การสนับสนุนเงินกองทุน
ให้กับผู้สูงอายุใน 3 ประเภท คือ 1) การให้การสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุใน
ลักษณะกลุ่ม หรือชมรม หรือศูนย์บริการ หรือศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน โดยโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุน จะต้องมีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการด าเนินงานชัดเจน สร้างการมีส่วนร่วมของ
บุคคล หรือหน่วยงาน หรือประชาชน 2) การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ เป็นการให้กู้รายบุคคล วงเงิน
ไม่เกิน 30,000 บาท และการให้กู้รายกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 5 คน วงเงินไม่เกินกลุ่มละ 100,000 บาท 
โดยต้องช าระคืนเป็นรายงวดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย 3) การให้ความช่วยเหลือ
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ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา ได้แก่ การสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา
เดือดร้อน รายละไม่เกิน 10,000 บาท ด้านอาหารหรือเคร่ืองนุ่งห่ม รายละไม่เกิน 2,000 บาท 
 อย่างไรก็ดี เท่าที่ผ่านมายังมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินการสนับสนุนกิจกรรม
ของกองทุนผู้สูงอายุ โดยปัญหาและอุปสรรคบางประการ ได้แก่ การขาดการให้ค าแนะน าเร่ืองการเขียน
โครงการจากเจ้าหน้าที่  พมจ. ผู้สูงอายุ ท าให้โครงการที่ส่งมากองทุนใช้เวลานานในการอนุมัติ 
โครงการได้รับการสนับสนุนแล้วไม่ด าเนินการท าสัญญารับเงินอุดหนุนส่งให้ส่วนกลางภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด การมีหนี้ค้างช าระจ านวนมาก การที่ท้องถิ่นยังไม่สามารถเข้าถึงกองทุนผู้สูงอายุได้ 
และอ่ืนๆ 
 ทั้งนี้ กองทุนผู้สูงอายุ นับได้ว่าเป็นกองทุนที่มุ่งสนับสนุนให้ท้องถิ่นได้สร้างบริการให้แก่
ผู้สูงอายุ และสร้างโอกาสให้กับท้องถิ่นในการพัฒนาบริการและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงกล่าวได้ว่า
การบริหารจัดการกองทุนให้เกิดความยั่งยืนและเกิดการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เป็นเร่ืองที่ส าคัญและ
ต้องมีการแสวงหาแนวทางที่ชัดเจนดังนั้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิดกองทุนด้านการพัฒนา
สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้องค์ความรู้และพลังภาคีเครือข่ายเป็นฐานในการขับเคลื่อน จึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนด้านการพัฒนาสังคมและแนว
ทางการบริหารจัดการกองทุนที่เหมาะสม 
 

1.2 วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อศึกษาวิจัยขอบเขต ภารกิจ รูปแบบการบริหารจัดการและกลไกระบบการคลังของ

กองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนกิจกรรมที่กองทุนผู้สูงอายุให้การสนับสนุน 
2. เพื่อศึกษารูปแบบกองทุนด้านการพัฒนาสังคมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้น

รูปแบบบริหารจัดการกลไกระบบการคลังในการหารายได้เข้ากองทุนและกิจกรรมที่สนับสนุน 
3. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นจากผู้รับประโยชน์จากกองทุน

ผู้สูงอายุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนได้จริง 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตครอบคลุมดังนี้ 

1. การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ ขอบเขต ภารกิจและรูปแบบของกิจกรรมที่ให้การ
สนับสนุนของกองทุนผู้สูงอายุของประเทศไทยและการเปรียบเทียบกับกองทุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. การศึกษากลไกระบบการคลังเพื่อการพัฒนาด้านสังคม 
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3. การระดมความเห็น การรับฟัง การสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับ
ประโยชน์จากกองทุนผู้สูงอายุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

1.4 วิธีการศึกษาวิจัย 
1. ศึกษาวิจัยโดยการทบทวนเอกสารทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหาร

จัดการกองทุนผู้สูงอายุ กองทุนหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมที่มีการบริหารจัดการที่ดี บริการ/
กิจกรรมที่จัดให้กับผู้สูงอายุ โดยเน้นประเด็นการสร้างบริการหรือกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้สูงอายุ กลไกระบบการคลังเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยกองทุนหรือหน่วยงานภายในประเทศเลือก
ศึกษาจาก กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ส าหรับกองทุนและหน่วยงานจากต่างประเทศเน้นในประเทศญ่ีปุ่น สิงคโปร์และ
อังกฤษ 

2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังและระดมความคิดเห็น เพื่อให้ได้ความเห็นที่หลากหลาย
และมีความชัดเจนในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ กลไกการเงินการคลังโดย 

2.1 จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) ที่มีกลุ่มเป้าหมายมาจากภาคส่วนผู้สูงอายุที่เป็น
ผู้ รับประโยชน์จากกองทุนผู้สู งอายุ ใน 4 ภาค ประกอบด้วย  ภาคเหนือ  ( เชี ยงใหม่ )  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ภาคกลาง(กรุงเทพฯ) และภาคใต้ (พัทลุง)ทั้งนี้ แต่ละภาคจะเลือก
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 8 คน โดยให้ครอบคลุมผู้รับทุนทั้ง 3 ประเภทให้มากที่สุดคือ 1)ผู้รับทุนประเภท
โครงการ และ/หรือ 2) ผู้รับทุนกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และ/หรือ  3) ผู้สูงอายุที่รับทุนผู้ประสบ
ปัญหา โดยเลือกผู้เข้าร่วมจากผู้ที่ขอสนับสนุนทุนในปี พ.ศ. 2552-2554 

2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผู้ขอรับทุนที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
จังหวัดละ 2 คนโดยเลือกจังหวัดตามการสนทนากลุ่ม 

3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน
ผู้สูงอายุ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุน 
โดยจะท าการสัมภาษณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือผู้แทนที่รับผิดชอบด้าน
กองทุนผู้สูงอายุใน 3 จังหวัดตามการจัดการสนทนากลุ่ม (ไม่รวมกรุงเทพฯ) และผู้แทนกลุ่มกองทุน
ผู้สูงอายุส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเงินกู้ยืม และ
คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ 

4. รวบรวม สรุปวิเคราะห์ผลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิง
ลึก 

5. จัดท าข้อเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุและกลไกระบบการ
คลังเพื่อสังคมจากการสรุปวิเคราะห์ผล  
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1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ แนวทางการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารกองทุนที่มีอยู่ กลไกระบบการคลังเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ 
2. สามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปเป็นปัจจัยน าเข้าในการขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนา

สังคม ทั้งในรูปแบบการจัดเวทีเพื่อสร้างความรู้ สร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับประโยชน์
และประชาชนทั่วไปในสังคมได้เห็นความส าคัญ และในส่วนการผลักดันภาคนโยบายเพื่อปรับแก้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและปรับโครงสร้างกลไกที่ส าคัญ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดกองทุนด้านการพัฒนาสังคมร่วมกัน 

3. เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการด าเนินการ แหล่งรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุให้
มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง และเกิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ผู้สูงอายุสามารถใช้ประโยชน์จาก
กองทุนได้ 
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บทที่ 2 

กองทุนผู้สูงอายุ 

 

2.1 ความเป็นมา 

 กองทุนผู้สูงอายุ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุโดยจัดตั้งเป็นกลุ่ม

กองทุนผู้สูงอายุ ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (สทส.) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ท า

หน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ และเร่ิมให้การสนับสนุนทุนต้ังแต่ปีพ.ศ. 2550  

 

2.2 การบรหิารงาน 

 กองทุนผู้สูงอายุด าเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุภายใต้พระราชบัญญัติ

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 18 ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผู้สูงอายุและมาตรา 20 ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนี้ 

 

 คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ มีองค์ประกอบจ านวน 11 คน ดังนี ้

 ผู้แทนภาครัฐ จ านวน 5 คนคือ 

 1. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ประธาน 

 2.ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน - 

 ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ       รองประธาน 

 3.ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข      กรรมการ 

 4. ผู้แทนส านักงบประมาณ      กรรมการ 

 5.ผู้แทนกรมบัญชีกลาง       กรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน 

 6. ผู้แทนองค์กรผู้สูงอายุ       กรรมการ 

 นางธิดา  ศรีไพพรรณ (เลขาธิการสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ข้าราชการบ านาญ  

 กรมประชาสงเคราะห์)        
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 7.ผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านการคุ้มครองการส่งเสริม กรรมการ 

 และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาทและกิจกรรมของผู้สูงอายุ     

 นายแพทย์สุทธิชัย  จิตะพันธ์กุล (อาจารย์คณะแพทย์ รพ.จุฬาฯ) 

 8. ผู้แทนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการระดมทุน    กรรมการ 

 นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์ (ข้าราชการบ านาญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

 9.ผู้แทนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย    กรรมการ 

 นางศิริอร  มณีสินธุ์ (เลขานุการรองอัยการสูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด) 

 10. ผู้แทนผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 

 รศ.ดร.นภาพร  ชโยวรรณ (ข้าราชการบ านาญ อาจารย์มหาวิทยาลัย) 

 11.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ มีดังนี้ 

1. บริหารกองทุน รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนให้

เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก าหนด 

2.พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก าหนด 

3.รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก าหนด 

 

การบริหารกองทุนมีกลุ่มงานกองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งท าหน้าที่เหมือนส านักงานเลขานุการของ

กองทุนซึ่งมีโครงสร้างขององค์กรและขอบเขตหน้าที่ดังนี้ 

 กลุ่มงานกองทุน ประกอบด้วย 5 งาน 

1. งานบริหารจัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน งานธุรการ งานบริหารบุคคล 

งานการเงินและบัญชี งานจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ และงานบริหารงบประมาณ 

2. งานประชุมและวิชาการ ท าหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุ ประชุม

กรรมการ ตอบข้อร้องเรียน งานตัวชี้วัดกองทุน พัฒนารูปแบบการให้บริการกองทุน จัดท าโครงการ

ตามแผนและนโยบาย 
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3. งานโครงการและกู้ยืมเงิน ท าหน้าที่วิเคราะห์โครงการและค าร้องกู้ยืมเงินเพื่อ

น าเสนอคณะกรรมการ สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการ/การกู้ยืมเงิน แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ 

เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงในเขต กทม. ท าสัญญากู้ยืมเงิน/โครงการเขต กทม.ประสานองค์กร

ผู้สูงอายุ และ พมจ. ติดตามสัญญา/รายงานผลโครงการ 

4. งานติดตามและประเมินผล ท าหน้าที่ทบทวน วิเคราะห์กระบวนการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน ก าหนดโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนและการกู้ยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพและพื้นที่จังหวัดตามแผนการติดตามและประเมินผล จัดท าแผนการติดตามและ

ประเมินผลร่วมกับงานโครงการและงานกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อก าหนดประเด็นและเคร่ืองมือ

ในการตรวจเยี่ยม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน จัดเก็บ รวบรวมและ

ประมวลผลข้อมูล ความก้าวหน้าของการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน

ว่าเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีอุปสรรคอย่างไร จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงาน 

5. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์รับผิดชอบด้านการจัดเก็บข้อมูล 

จัดท าระบบฐานข้อมูล ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เผยแพร่งานกองทุนผู้สูงอายุใน website เชื่อมโยงข้อมูล

ในระบบ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

2.3 กิจกรรมของกองทุน 

 กองทุนได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมหลักดังนี้ 

 1.สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม ชมรม 

ศูนย์บริการ ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน 

 2.สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการส าหรับองค์กรของผู้สูงอายุ องค์กรที่ท างานด้านผู้สูงอายุใน

ชุมชน 

 3.การให้ทุนประกอบอาชีพ ประเภทกู้ยืมรายบุคคล และรายกลุ่มส าหรับผู้สูงอายุ 

 4.ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ถูกทอดทิ้ง รวมทั้ง

ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่ืองที่พัก อาหารและเคร่ืองนุ่งห่ม 

 5.สนับสนุนเงินอุดหนุนองค์กรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ค าแนะน า ปรึกษาด าเนินการอ่ืนที่

เกี่ยวข้องในทางคดี รวมทั้งการแก้ไขปัญหาครอบครัวเป็นรายคดี 
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 6.เร่ืองอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก าหนดเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สูงสุด

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  

 อย่างไรก็ตามกิจกรรมหลักที่กองทุนผู้สูงอายุด าเนินการในปัจจุบันคือ 

 1. การให้การสนับสนุนโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3ประเภท 

  1.1โครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 

  1.2 โครงการขนาดกลาง ในวงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท 

  1.3 โครงการขนาดใหญ่ วงเงินตั้งแต่300,000 บาทขึ้นไป 

 โครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการด าเนินงานชัดเจน 

 สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานหรือประชาชน 

 โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้ง

งบประมาณรองรับและไม่เป็นโครงการต่อเนื่อง 

 เป็นโครงการขององค์กรเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากส่วนราชการและแหล่งทุนอื่นๆ เว้นแต่กรณีที่ได้รับแต่ไม่เพียงพอ 

 2. การให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 ให้กู้ยืมรายบุคคลได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท 

 ให้กู้ยืมเงินเป็นรายกลุ่มๆ ละไม่น้อยกว่า 5 คน ได้กลุ่มละไม่เกิน 100,000 บาท

 การให้การสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพทั้งรายกลุ่มและรายบุคคลจะต้องช าระคืนเป็น

รายงวด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย 

3. การให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหา โดยครอบคลุมกิจกรรมสองกลุ่มคือ 

 การสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

รายละไม่เกิน 10,000 บาท 

 การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเร่ืองอาหาร/เคร่ืองนุ่งห่ม รายละไม่

เกิน 2,000 บาท 
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2.4 คุณสมบัติของผู้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน 

1. ผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 

2. องค์กรผู้สูงอายุหรือองค์กรที่ท างานด้านผู้สูงอายุ 

2.1 กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ 

ต้องเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการ

สนับสนุนผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานตามประกาศ

ส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 หรือมีหน้าที่ด าเนินการในการคุ้มครองการส่งเสริมและ

การสนับสนุนผู้สูงอายุตามประกาศของกระทรวง 

2.2กรณีเป็นองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ 

ต้องเป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือได้รับการรับรองเป็นองค์การสาธารณะ

ประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ

คุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

หากเป็นองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ได้รับรองเป็นองค์กร

สาธารณะประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม จะต้องด าเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีส่วน

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรของผู้สูงอายุที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือองค์กรสาธารณะ

ประโยชน์รับรองว่าเป็นองค์กรที่มีผลงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุ 
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2.5 ขั้นตอนและวิธีการให้บริการ การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ผู้สูงอายุรับแบบฟอร์มค าร้องขอกู้ 

เขียนค าร้องและเตรียมเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและนัดหมาย

เยี่ยมบ้าน 

เจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้านและสอบ

ข้อเท็จจริง 

เจ้าหน้าที่ (ส่วนกลาง) วิเคราะห์ความ

จ าเป็นในการกู้ยืม และความ

เหมาะสมในการประกอบอาชีพ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯและ

คณะกรรมการบริหารกองทุน

พิจารณาอนุมัติการกู้ยืม 

แจ้งผลการพิจารณา 

ท าสัญญาและรับเงินอุดหนุน 
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2.6 ขั้นตอนและวิธีการให้บริการ การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้สูงอายุรับแบบฟอร์มเสนอโครงการ 

เขียนโครงการและเตรียมเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจแบบเสนอโครงการ

และเอกสารประกอบ 

เจ้าหน้าที่ (ส่วนกลาง) วิเคราะห์

โครงการและประสานขอข้อมูลและ

เอกสารเพิ่มเติมหากข้อมูลไม่ครบ 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯและ

คณะกรรมการบริหารกองทุน

พิจารณาอนุมัติการโครงการ 

แจ้งผลการพิจารณา 

ท าสัญญาและรับเงินอุดหนุน 

ยืนยันการรับเงิน 
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2.7 แหล่งเงินทุน 

แหล่งเงินทุนของกองทุนผู้สูงอายุตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้มา

จาก 

 เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

 เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 

 เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 

 เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรม

อ่ืน 

 ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

 

เงินรายได้หลักของกองทุนผู้สูงอายุ มาจากเงินงบประมาณประจ าปีเป็นหลักซึ่งเงินงบประมาณ

ที่กองทุนได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2548-2555เป็นดังนี ้

งบประมาณปี 2548    จ านวน 30,000,000 บาท 

งบประมาณปี 2549    จ านวน 30,000,000 บาท 

งบประมาณปี 2550    จ านวน 60,000,000 บาท 

งบประมาณปี 2551    จ านวน 60,000,000 บาท 

งบประมาณปี 2552    จ านวน 40,000,000 บาท 

งบประมาณปี 2553    ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

งบประมาณปี 2554    จ านวน 100,000,000 บาท 

ได้รับงบกลางเพิ่ม (มีนาคม 2554)   จ านวน 50,000,000 บาท 

งบประมาณปี 2555    จ านวน 180,000,000 บาท 

 

นอกจากนี้กองทุนมีเงินรายได้จากการบริจาคและรายได้จากดอกเบี้ยบ้างแต่มีจ านวนไม่มากนัก 

ตัวอย่างดังแสดงในรายละเอียดรายรับของกองทุนในปี 2552 และ 2553 
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ตารางที่ 2.1 แสดงรายรับของกองทุนผู้สูงอายุประจ าปี พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2553 

รายได้ พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

เงินงบประมาณ 40,000,000.00 0.00 

การรับบริจาค 1,000.00 3,400.00 

ดอกเบี้ย 69,655.09 74,268.66 

รายได้อื่น 0.00 35,010.00 

รวม 40,070,655.09 112,678.66 

ที่มา: กึ่งทศวรรษ รายงานประจ าปีกองทุนผู้สูงอายุ 2550-2554 

 

2.8 ผลการด าเนินงาน 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2554 ใน 3 กิจกรรมหลักของกองทุน

คือ การสนับสนุนโครงการ การกู้ยืมเงินรายบุคคล และการกู้ยืมเงินรายกลุ่มซึ่งรายละเอียดดังแสดงใน

ตารางที่ 2.2 2.3 และ 2.4ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 2.2 การสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ 

ล าดับที ่ ปีงบประมาณ 
โครงการทีข่อรับการสนับสนนุ โครงการที่ได้รบัอนุมตั ิ

จ านวน(โครงการ) จ านวนเงนิ (บาท) จ านวน(โครงการ) 
จ าวนเงิน 
(บาท) 

1 2550 108 65,082,470 43 12,565,115 

2 2551 109 21,455,371 69 5,504,803 

3 2552 299 61,331,927 200 29,001,294 

4 2553 533 70,228,251 208 11,143,522 

5 2554 332 39,286,046 117 4,504,905 

รวม 1,381 257,384,065 637 62,719,639 

ที่มา: กึ่งทศวรรษ รายงานประจ าปีกองทุนผู้สูงอายุ 2550-2554 
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ตารางที่ 2.3 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล 

ล าดับที ่ ปีงบประมาณ 
โครงการทีข่อรับการสนับสนนุ โครงการที่ได้รบัอนุมตั ิ

จ านวน(โครงการ) จ านวนเงนิ (บาท) จ านวน(โครงการ) จ าวนเงิน(บาท) 
1 2550 1,368 18,885,000 717 9,500,900 

2 2551 2,604 39,060,000 1,560 23,210,209 

3 2552 5,892 110,483,363 3,138 51,082,208 

4 2553 11,890 333,098,124 4,072 106,554,727 

5 2554 18,771 555,642,658 9,522 253,206,395 

รวม 40,525 1,057,169,145 19,009 443,554,439 

ที่มา: กึ่งทศวรรษ รายงานประจ าปีกองทุนผู้สูงอายุ 2550-2554 

 

ตารางที่ 2.4 การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายกลุ่ม 

ล าดับที ่ ปีงบประมาณ 
โครงการทีข่อรับการสนับสนนุ โครงการที่ได้รบัอนุมตั ิ

จ านวน(โครงการ) จ านวนเงนิ (บาท) จ านวน(โครงการ) จ าวนเงิน(บาท) 
1 2550 - - - - 

2 2551 14 1,342,560 10 942,560 

3 2552 57 5,671,000 22 2,071,000 

4 2553 109 11,045,000 30 2,754,800 

5 2554 16 1,580,000 15 1,480,000 

รวม 196 19,638,560 77 7,248,360 

ที่มา: กึ่งทศวรรษ รายงานประจ าปีกองทุนผู้สูงอายุ 2550-2554 

 

ผลการด าเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2554พบว่ามีการค้างช าระเงินกู้ยืม เป็นดังนี้ 

1. รายบุคคล ค้างช าระตั้งแต่ 2งวดขึ้นไป (ไม่เกิน 3ปี) จ านวน 2,553 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.36เป็น

จ านวนเงิน 16,922,293บาท 

2. รายกลุ่ม ค้างช าระตั้งแต่ 2งวดขึ้นไป (ไม่เกิน 3ปี) จ านวน 1กลุ่ม ยอดเงินทั้งสิ้น 75,600บาท 
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บทที่ 3 

ทบทวนวรรณกรรมในประเทศ 

 

สําหรับการศึกษา “รูปแบบการบริหารจัดการและแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุน

ผู้สูงอายุ” นั้น มีวัตถุประสงค์สําคัญหนึ่งคือ เพื่อทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุหรือกองทุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน บริการ/กิจกรรมที่จัด

ให้กับผู้สูงอายุ โดนเน้นประเด็นการสร้างบริการหรือกิจกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ กลไก

ระบบการคลังเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยกองทุนภายในประเทศจะเลือกศึกษาจาก สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง สําหรับการทบทวนเอกสารจากต่างประเทศจะเน้นประเทศสหราชอาณาจักร ญ่ีปุ่น 

และสิงคโปร ์ซึ่งได้แสดงรายละเอียดของการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศไว้ในบทถัดไป 

 ในการทบทวนวรรณกรรมของไทยนั้น ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับ 3 องค์กรหลัก ได้แก่ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ  และมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มีประสบการณ์ในการดําเนินงานที่เป็นกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและดําเนินการมาอย่างยาวนาน รวมถึงการทํางานขององค์กรได้

ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อกลุ่มเป้าหมายของงาน นอกเหนือไปจากนี้ยังพบว่าการ

ทํางานขององค์กรเหล่านี้มีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของสาธารณชน ประชาชนส่วนใหญ่

รับรู้การทํางานของทั้ง 3 องค์กรจากสื่อต่างๆ ทําให้เกิดการยอมรับและหลายคนเข้าไปมีส่วนร่วมกับ

การทํางานขององค์กรเหล่านี้  

จากเหตุผลข้างต้นจึงทําให้ผู้วิจัยนําองค์กรทั้ง 3 นี้ มาเป็นต้นแบบในการศึกษารูปแบบการ

บริหารจัดการและแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร เพื่อนําไปสู่การประยุกต์ใช้กับกองทุน

ผู้สูงอายุของประเทศไทย รายละเอียดของแต่ละองค์กรมีดังนี้ 

 

 

 

 



16 

 

3.1 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เป็นองค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ

นายกรัฐมนตรี เร่ิมดําเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2544 โดยกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยมีสุข

ภาวะยั่งยืน” และมีพันธกิจคือ “จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน พัฒนาสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ” 

สสส. มีหน้าที่ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และให้ทุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมให้เกิดการขับเคลื่อน

กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กระตุ้นให้เกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อ และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อคุณภาพชีวิต โดย  สสส. ทํา

หน้าที่หลักดั่ง “น้ํามันหล่อลื่น” ในเกิดการพัฒนาอย่างคล่องตัวและต่อเนื่อง (ปาริชาต ศิวะรักษ์,  2546; 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีบทบาทหลักคือ การสร้างความร่วมมือกับ

ภาคีในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และมาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่างจริงจัง  ร่วมมือกับภาคีใน

การพัฒนาความรู้ และจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร และการบริหารจัดการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรทุกระดับส่งเสริมบทบาท

ของสื่อเพื่อปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพเสริมพลังแก่

องค์กรของรัฐในการ แก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นฉับพลันให้ขับเคลื่อนได้อย่างทันเวลา 

วัตถุประสงค์ของกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 

2544  

- เพื่อสร้างความตระหนักเร่ืองพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอ่ืนที่
ทําลายสุขภาพ และสร้างความเชื่อในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ 

- เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอ่ืนที่ทําลายสุขภาพ 
ตลอดจนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- เพื่อศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม หรือดําเนินการให้มีการป ระชุม
เกี่ยวกับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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- เพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชน หรือองค์กรเอกชน 
องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

- เพื่อสนับสนุนการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่ เป็นสื่อเพื่อให้
ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร
หรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ 

สําหรับความสําเร็จของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั้น สสส.  ได้เป็น

ต้นแบบ สนับสนุนให้เกิดการก่อตั้งองค์กรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพคล้ายกับ สสส. ให้กับนานา 

ประเทศ เช่น ลาว อินโดนีเซีย มองโกเลีย บังคลาเทศ และเกาหลีใต้ นอกจากนี้ สสส. ยังได้รับเลือกเป็น

ประธานเครือข่าย สสส.โลกอีกด้วย (ข้อมูลจาก www.thaihealth.or.th) 

 

 รูปแบบองค์กรและการบริหารจัดการ 

ปัจจุบันสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดําเนินการในลักษณะ

องค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี  (โดยในช่วงแรก ตั้งแต่เร่ิมดําเนินการใน

เดือนเมษายน 2544 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2544 มีการดําเนินการในรูปแบบองค์การมหาชน)  

(ปาริชาต ศิวะรักษ์, 2546) 

ในส่วนของผู้บริหารกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั้น แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 21 ท่าน 

2. กรรมการประเมินผลการดําเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

3. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ในส่วนของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพระราชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ระบุถึงคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพให้ประกอบด้วย 

1. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นรองประธานกรรมการคนที่2 
4. กรรมการโดยตําแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม 
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ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน* ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวง
สาธารณสุข และผู้แทนทบวงมหาวิทยาลัย 

5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาจากผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชน การสื่อสารมวลชน 
การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย หรือการบริหาร จํานวนแปดคน ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินี้จะมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละสามปี 

ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งเจ้าหน้า ที่ของกองทุนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกําหนด 

ในส่วนของโครงสร้างองค์กรนั้น สสส. ขับเคลื่อนงานผ่าน 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
1. ด้านนโยบายและการกํากับดูแล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งมีบทบาทควบคุมดูแลการดําเนิน

กิจการกองทุนในระดับนโยบายและกําหนดงบประมาณในภาพรวม รวมทั้งออกกฎระเบียบข้อบังคับที่

สําคัญในการดําเนินงาน 

 คณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งขึ้นเพื่อมอบหมายงาน ได้แก่ 

- คณะกรรมการบริหารแผน 7 คณะกรรมการ มีบทบาทในการพัฒนาแผน กํากับดูแลให้การ
ดําเนินงานตามแผนแต่ละด้านที่รับผิดชอบบรรลุเป้าหมาย 

- คณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน ได้แก่ คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการตรวจสอบภายใน 
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสํานักงานกองทุน คณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงิน คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

2. การประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งดําเนินการโดย คณะกรรมการประเมินผล ซึ่ง พ.ร.บ.
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 38 ให้มีอํานาจหน้าที่ประเมินผลด้านโยบาย
และการกําหนดกิจการของกองทุน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการประเมินผลจึงมีความอิสระ
จากคณะกรรมการกองทุนฯ มีบทบาทในการ ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนในภาพรวม ทั้งด้าน
นโยบาย ด้านผลกระทบต่อสังคม และด้านการบริหารจัดการ อันจะเป็นหลักประกันความรับผิดชอบ
ของ สสส. ต่อสาธารณะ (public accountability) 

3. การบริหารจัดการให้เกิดผลตามนโยบาย ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน 
ที่มีบทบาทหน้าที่ในการนํานโยบายมาดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
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- ผู้จัดการกองทุน เป็นผู้บริหารสูงสุด 

- รองผู้จัดการกองทุน 

- ผู้อํานวยการสํานัก และเจ้าหน้าที่  

4. การดําเนินงานให้เกิดผลตามเป้าหมาย ซึ่งดําเนินการโดย ภาคีเครือข่าย ซึ่งแม้กฎหมายจะไม่
ระบุโดยตรงว่าเป็นโครงสร้างของ สสส. แต่ละภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ถือเป็นผู้ปฏิบัติงาน
ที่แท้จริงของโครงการและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ ภาคีเครือข่ายยังมีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ 
ร่วมพัฒนาอย่างกัลยาณมิตร และร่วมลงทุนในบางกรณี  

(ข้อมูลจาก http://corp.thaihealth.or.th/about/structure) 

ในส่วนของหน่วยปฏิบัติงาน ซึ่งมีหน้าที่นํานโยบายของคณะกรรมการกองทุนฯ มาดําเนินงาน

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 11 สํานัก ดังต่อไปนี้ 

 สํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก 
 สํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 
 สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
 สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
 สํานักรณรงค์สื่อสารสังคม 
 สํานักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม 
 สํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ 
 สํานักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
 สํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 
 สํานักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 
 สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 ฝ่ายอํานวยการ 
 ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีการบริหารจัดการโดยการทํางานร่วมกับองค์กรภาคี

เครือข่าย ซึ่งมีทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และนักวิชาการ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
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การสร้างเสริมสุขภาพ ไม่มีภารกิจโดยตรงในการให้บริการสุขภาพ แต่อาจสนับสนุนให้การบริหาร

จัดการระบบบริการสุขภาพสอดรับกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ 

 

 กลไกการคลัง 

 แหล่งท่ีมาของรายได้ 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตรา

ร้อยละ 2 ต่อปี 

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเงินและทรัพย์สินของกองทุน พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ได้กล่าวถึงเงินและทรัพย์สินของกองทุนไว้ดังต่อไปนี้ 

1. เงินบํารุงกองทุนที่จัดเก็บตามมาตรา 11 ซึ่งระบุไว้ว่า “ให้กองทุนมีอํานาจจัดเก็บเงินบํารุง

กองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ในอัตราร้อยละ 2 ของ

ภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ 

ทั้งนี้การเก็บเงินเข้ากองทุนนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 12 ดังนี ้

1) ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุน เพื่อ
นําส่งเป็นรายได้ของกองทุน โดยไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด 

2) เงินบํารุงกองทุนให้ถือเป็นภาษี แต่ไม่ให้นําไปรวมคํานวณเป็นมูลค่าของภาษีทั้งนี้ 
 มาตรา 13 ได้ระบุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบ มี
หน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดตามมาตรา 11 พร้อมกับการชําระภาษีตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดและโดยมาตรา 14 ได้ระบุไว้ว่า หากผู้มีหน้าที่เสียภาษีนั้น 
หรือผู้มีหน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุนไม่ส่งเงินบํารุงกองทุนหรือส่งภายหลังระยะเวลาที่กําหนด หรือส่งเงิน
บํารุงกองทุนไม่ครบ ให้เสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่งภายหลัง
ระยะเวลาที่กําหนดหรือจํานวนเงินที่ส่งขาดไป  

ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่งสตางค์ให้
ปัดทิ้ง” 

2. เงินและทรัพย์สินที่ได้รับและโอนมาตามมาตรา 43 ซึ่งกล่าวว่าให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ 
หนี้สิน เงินงบประมาณ รายได้ และผู้ปฏิบัติงานของสํานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มาเป็น
ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
4. เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
5. ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ 
6. ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของกองทุน  
ในกรณีของรายการที่ 6 นี้ เมื่อพิจารณาให้ชัดเจนในการลงทุนของ สสส. พบว่า สสส. ได้ว่าจ้าง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เข้ามาบริหารจัดการเงินทุน โดยมีทั้งหมด 3 แห่ง เร่ิมต้นที่ปี
แรก สสส. แบ่งเงินเป็น 3 ก้อน ให้แต่ละ บลจ. นําไปบริหารจัดการ และในแต่ละปี สสส. จะนําเงินไป
ลงทุนกับ บลจ. เหล่านี้เพิ่มเติม โดยสัดส่วนของการให้เงินเพิ่มในแต่ละ บลจ. เป็นไปตามความสามารถ
ในการบริหารจัดการของ บลจ. นั้น ๆ สําหรับเงินลงทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการหลักทรัพย์
ประกอบด้วย เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้น
กู้ภาคเอกชน ตั๋วเงินภาคเอกชน หุ้นกู้ต่างประเทศ และหุ้นสามัญ  

นอกเหนือจากนี้ สสส. ยังลงทุนบริหารจัดการเงินทุนระยะสั้นด้วยตนเอง ในรูปของ 1)  เงิน
ฝากสถาบัน (ประเภทฝากประจํา ตั๋วเงินภาคเอกชน หน่วยลงทุน) 2) เงินฝากสถาบันการเงิน-เงิน
บําเหน็จ (ประเภทฝากประจํา ตั๋วเงินภาคเอกชน หน่วยลงทุน) (ทศวรรษ สสส.มุ่งมั่นสู่สังคมสุขภาวะ, 
2554) 

 
 การบริหารงบประมาณกองทุน 

นโยบายการเงินและงบประมาณ 2554-2556 ของ สสส. มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รักษาปริมาณ

เงินทุนให้มีสภาพคล่องและเพียงพอต่อภาระผูกพัน 2) มีเงินทุนสํารองเพื่อรองรับความผันผวนที่อาจ

เกิดขึ้นได้ในอนาคต (500-1,000 ล้านบาท) 3) รักษายอดรวมเงินผูกพันกับโครงการต่างๆ มิให้มีเงิน

คงเหลือสุทธิของกองทุนมากเกินไปโดยไร้เหตุผลอันสมควร 4) มีการบริหารจัดการเงินทุนที่ยังไม่ถึง

กําหนดเบิกจ่ายให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม 

สําหรับนโยบายงบประมาณปี 2554-2556 จะใช้นโยบายการเกินดุล (ขาดดุล) งบประมาณใน

อัตราร้อยละ 8 ร้อยละ 5 และร้อยละ 3 ตามลําดับ พิจารณาตามแผนภาพที่ 3.1 
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แผนภาพที่ 3.1 นโยบายงบประมาณของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2554-2556 

 
ที่มา:                  -2556, 296 

 

ตารางที่ 3.1 สรุปประมาณการสถานะการเงินของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประจําปี

งบประมาณ 2554-2556 

 
ที่มา:                  -2556, 296 

 

 ในปีงบประมาณ 2554 สสส. ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรวม 

3,424 ล้านบาท โดยจําแนกการใช้จ่ายงบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี ้ 

 1) เบิกจ่ายทุนสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ รวมค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ จํานวน 

2,114 โครงการ งบประมาณ 3,234 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.45 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
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 2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักงาน 190 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.55 ของงบประมาณรายจ่าย

ทั้งหมด 

 ในกรณีของการเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการใหม่ และโครงการต่อเนื่องจํานวน 3,234 ล้าน

บาท สามารถจําแนกได้ตามตารางด้านล่างนี้ 
 

ตารางที่ 3.2 การกระจายทุนสู่แผนงานเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ  

แผน 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนของการ 

กระจายทุน (รอ้ยละ) 

แผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัจจัยเสี่ยง (แผนควบคุมการบริโภค

ยาสูบ, แผนควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , แผน

สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัย และแผน

ส่งเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ) 

751 23.37 

แผนสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 448 13.93 

แผนสุขภาวะชุมชน 376 22.71 

แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 298 9.28 

แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ 293 9.11 

แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 289 8.99 

แผนสนับสนุนโครงการเปิดรับทั่วไปและนวัตกรรม 213 6.62 

แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 176 5.46 

แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ 137 4.26 

แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร 93 2.89 

งานพัฒนาและจัดการกลุ่มงานกลาง 81 2.53 

งบกลางเพิ่มเติมสําหรับสนับสนุนการบรรเทาอุทกภัย 18 0.56 

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 17 0.52 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ 25 0.77 

รวมเงินเบิกจ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการใหม่ และโครงการต่อเนื่อง 3,215 100.00 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าตรวจสอบภายใน ค่าติดตามภายใน และเงินคืน

โครงการ ซ่ึงไม่สามารถแยกแผนเฉพาะได้) 
29  

รวมเงินเบิกจ่ายท้ังสิ้น 3,234  

ที่มา: ทศวรรษ สสส.มุ่งมั่นสู่สังคมสุขภาวะ, 2554 
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 ลักษณะของกิจกรรมและการพิจารณาให้ทุน 

บทบาทหลักของ สสส. คือการสนับสนุน และร่วมมือกับบุคคล กลุ่ม และองค์กรต่างๆ ในการ

เป็น “ภาคี” ร่วมสร้างเสริมสุขภาพของคนไทย และการทํางานจะไม่จํากัดเฉพาะบุคคล กลุ่ม หรือ

องค์กรในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง แต่สัมพันธ์กันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สสส. มี

นโยบายในการจัดงบประมาณสมทบเพื่อการจุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเป็น

หลัก ไม่จัดงบประมาณให้ในลักษณะงานประจํา หรือสิ่งที่ไม่ได้พัฒนาแนวคิด แนวทางใหม่ๆ โดย

โครงการที่ สสส.สนับสนุนจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ วัตถุประสงค์ และกิจการของกองทุน 

ตลอดจนสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานของกองทุนแผนใดแผนหน่ึงที่คณะกรรมการเห็นชอบไว้ 

2. เป็นโครงการที่เข้าข่ายการสนับสนุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 โครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการ หมายถึง โครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรม การ

รณรงค์ การจัดกิจกรรม หรือพัฒนารูปแบบที่เป็นนวัตกรรมการปฏิบัติการในด้านการสร้างเสริมสุข

ภาวะ ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่งานประจําที่ดําเนินการอยู่แล้ว 

 โครงการด้านการศึกษาวิจัยหมายถึง โครงการที่มีลักษณะการศึกษาวิจัย การทบทวนองค์

ความรู้ การวิจัยและพัฒนา การประเมินผล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ 

 โครงการด้านการอุปถัมภ์กิจกรรมหมายถึง โครงการที่มีลักษณะการให้ทุนแก่กิจกรรมด้าน

การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม หรือกิจกรรมสาธารณะอ่ืน ๆ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้และค่านิยม

ในการสร้างสุขภาพ 

3. เป็นโครงการที่ควรมีลักษณะเพิ่มเติม เช่น เป็นโครงการริเ ร่ิมปฏิบัติการใหม่ๆหรือ

กระบวนการใหม่ๆ เป็นโครงการที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีในการวางแผนและเรียนรู้ร่วมกัน 

และมีศักยภาพที่จะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เช่น มีภาคีเจ้าของเร่ืองหรือหน่วยงานอ่ืนสมทบ

งบประมาณ 

สําหรับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนแผนงาน/โครงการนั้น สสส. แบ่งลักษณะของโครงการ/

แผนงาน ออกเป็น 2 แบบคือ แบบเชิงรุก และเชิงรับ แบบเชิงรุกหมายถึง กรณีที่ สสส. มีเป้าหมาย

ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการให้ทุนกับนักวิชาการหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่จะทําการศึกษาเร่ืองที่ สสส. 

ต้องการ ดังนั้นในส่วนนี้ สสส. จะร่วมพัฒนาโครงร่างข้อเสนองานวิจัยไปพร้อมๆ กับนักวิชาการหรือ
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องค์กรนั้น สําหรับแบบเชิงรับ คือ การที่ สสส. เปิดกว้างให้นักวิชาการ องค์กรหรือผู้สนใจทํางานวิจัยที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สสส. ส่งโครงร่างข้อเสนองานวิจัยเข้ามาขอรับทุน สําหรับหลักเกณฑ์

และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อสนับสนุนแผนงาน ชุดโครงการ โครงการและกิจกรรมนั้น  ปัจจุบันใช้

หลักเกณฑ์ของปี พ.ศ.2550 มีขั้นตอนสําคัญ 6 ขั้นตอน เมื่อได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยเข้ามาแล้ว  

1) การพิจารณาแผนงาน ชุดโครงการหรือโครงการ ให้ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

 1.1 ขั้นการกลั่นกรองทางวิชาการ 

 1.2 ขั้นพิจารณาตัดสิน 

2) ขั้นการกลั่นกรองทางวิชาการ การกลั่นกรองทางวิชาการให้กระทําโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องไม่

เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้เสนอแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการ เงื่อนไขและจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิให้

เป็นไปตามนี ้

 

ตารางที่ 3.3 จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิตามขนาดแผนงาน ชุดโครงการ หรือโครงการ (งบประมาณที่ขอ) 

 
ที่มา:                  -2556, 296 

 

3) ให้ผู้จัดการแผนงานหรือผู้ที่จัดการมอบหมาย รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ 2) และ

ประมวลผลการกลั่นกรองทางวิชาการ รวมทั้งพิจารณาให้มีการปรับปรุงรายละเอียดของแผนงาน ชุด

โครงการ หรือโครงการ เพื่อเสนอเป็นข้อมูลการตัดสินใจของผู้มีอํานาจอนุมัติทุน 

4) หลังจากได้รับอนุมัติแล้วให้มีการเซ็นสัญญา 
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5) ให้ผู้จัดการร่วมกับผู้จัดการแผนงาน จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจําแต่ละแผนแล้ว

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแผนปีละคร้ัง 

อํานาจในการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามวงเงินดังนี้ 

  1. วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ 

และคณะกรรมการบริหารแผนทราบ 

  2. วงเงินเกิน 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารแผน

พิจารณาอนุมัติและเสนอกรรมการเพื่อทราบ 

  3. วงเงินเกินกว่า 50 ล้านบาท ให้คณะกรรมการบริหารแผนพิจารณาเสนอต่อ

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ในปีงบประมาณ 2554 สสส.ได้ดําเนินการสนับสนุนการจัดทําโครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

ผ่านภาคีผู้รับทุนทั้งหมด 943 ราย (ปี 2553 มี 822 ราย) โดยเป็นภาคีผู้รับทุนรายเก่า 324 ราย คิดเป็นร้อย

ละ 34 (ปี 2553 มี 265 ราย) และเป็นภาคีผู้รับทุนรายใหม่ 619 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 (ปี 2553 มี 557 

ราย)  

ในปีงบประมาณ 2554 กองทุน สสส. ได้อนุมัติเพื่อสนับสนุนโครงการแก่องค์กรและ

หน่วยงานผู้รับทุนต่างๆ โดยประมาณ 1 ใน 3 เป็นการดําเนินงานตามแผนควบคุมการบริโภคยาสูบ 

แผนควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และแผนสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและ

อุบัติภัย มีรายละเอียดของสัดส่วนการกระจายทุนตามลักษณะการดําเนินงานขององค์กรต่างๆ ดังนี ้ 

- มูลนิธิหรือองค์กรทางศาสนา ร้อยละ 28 (ปี 2553 มีร้อยละ 36) 

- หน่วยงานรัฐ ร้อยละ 24 (ปี 2553 มีร้อยละ 25) 

- หน่วยงานเอกชน ร้อยละ 18 (ปี 2553 มีร้อยละ 11) 

- คณะบุคคล ร้อยละ 11 (ปี 2553 มีร้อยละ 10) 

- สถานศึกษา ร้อยละ 16 (ปี 2553 มีร้อยละ 10) 

- องค์กรวิชาชีพ ร้อยละ 3 (ปี 2553 มีร้อยละ 2) 

สําหรับการกระจายทุนให้กับสมาคมนั้นมีในปี 2553 ร้อยละ 6 แต่ไม่ปรากฎในปี 2554 

กิจกรรมเด่นของ สสส. มีตัวอย่างเช่นการพัฒนาระบบให้ประชาชนเลิกสูบบุหร่ี การขยายพื้นที่

ปลอดบุหร่ี การต่อยอดนโยบายและยุทธศาสตร์ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การสนับสนุนพลัง

ประชาชนช่วยลดอุบัติเหตุ สนับสนุนการลดความรุนแรงในครอบครัว สถาบันการศึกษา และสังคม 
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เปิดแนวรุกป้องกันปัญหาแม่วัยรุ่น ประสานเครือข่ายรณรงค์ลดการพนัน ลดความเสี่ยงจากการบริโภค

อาหารและผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด พัฒนาระบบสวัสดิการ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยชุมชน เป็น

ต้น  

 

 ระบบการตรวจสอบ 

 สสส. ได้พัฒนาระบบนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

จัดการ ปรับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ได้กําหนดกลไกการตรวจสอบไว้ 3 ระดับ คือ 

 1) การตรวจสอบโดยสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 

 2) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการกองทุน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกํากับดูแลการ

ตรวจสอบภายใน กํากับดูแลการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนในด้านการบริหารกิจการและการ

ใช้เงนิของ สสส. 

 3) การตรวจสอบภายในแผนงาน/โครงการ อันครอบคลุมการตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการ

ทํางาน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง พร้อมทั้งประเมินความเพียงพอและความมี

ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในแผนงาน/โครงการ เพื่อให้แผนงาน/โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณและการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

 

 การประเมินผลกองทุน 

 สสส. มีกลไกในการดําเนินการประเมินผลกองทุนด้วยคณะกรรมการประเมินผลตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 มาตราที่ 38 มีอํานาจประเมินผลด้าน

นโยบายและการกําหนดกิจการของกองทุน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของ

กองทุน รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกองทุน 
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3.2 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 ความเป็นมา 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นทุนสําหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและการดําเนินงานด้านการสงเคราะห์ ช่วยเหลือคนพิการ 

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการรวมทั้งการส่งเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ ถูกจัดตั้งอยู่ในกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สํานักงานส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

 การบริหารจัดการ 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ บริหารโดย คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้แทนองค์กรคนพิการ 

เป็นอนุกรรมการอีก 16 คนโดยมีเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

เป็นอนุกรรมการและเลขานุการดังแสดงในภาพที่ 3.2 ทั้งนี้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

1. บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชน์และการจัดการ

กองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กําหนดว งเงินและรายการค่าใช้จ่ายเพื่อ

สนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามที่

คณะอนุกรรมการ ตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประจําจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการอ่ืนเสนอ ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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แผนภาพที่ 3.2 โครงสร้างการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: รายงานผลการดําเนินงานกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจําปีงบประมาณ 2554 

 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต ิ

ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กลุ่มแผนงานและพัฒนากองทุน 

ข้าราชการ 2 คน พนักงานราชการ 7 คน และ

พนักงานกองทุน 9 คน รวม 18 คน กลุ่มบริหารทรัพย์สินกองทุน 

ข้าราชการ 1 คน พนักงานราชการ 1 คน 

และพนักงานกองทุน 10 คน รวม 12 คน 

กลุ่มบริหารการเงินและบัญชีกองทุน 

ข้าราชการ 3 คน ลูกจ้างประจํา 1 คน พนักงาน

ราชการ 4 คน รวม 8 คน 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ข้าราชการ 1 คน พนักงานราชการ 1 คน 

พนักงานกองทุนฯ 4 คน รวม 6 คน 

ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด มีพนักงานกองทุนฯ จํานวน 

164 คน 
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คณะอนุกรรมการจะมีการประชุมกันทุกเดือนเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและเห็นชอบในการ

จ่ายเงินกองทุน โดยการบริหารของกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะ

ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 วิสัยทัศน ์

สร้างสรรค์กองทุนฯให้เป็นเลิศในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

 พันธกิจ 

1. เสริมสร้างศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ 

2. สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนฯ อย่างต่อเน่ืองภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี 

 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนพิการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์คนพิการ 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการอย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 

3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อระดมทุนและเพิ่มแหล่งทุนให้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

 

และเพื่อให้แผนการปฏิบัติการของกองทุนสัมฤทธิ์ผลการบริหารจัดการจะดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ในการบริหารกองทุนดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี1 สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิคนพิการอย่างทั่วถึง

และเป็นธรรม 

กลยุทธ์  1. เสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรคนพิการและเครือข่าย

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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  2. เสริมสร้างโอกาสของคนพิการในการเข้าถึงสิทธิการประกอบอาชีพและบริการ

ต่างๆตามกฎหมายกําหนด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มประสิทธิการระดมและเพิ่มแหล่งทุนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

กลยุทธ์  1. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานตามมาตร 33, 34, 35 และ 39 แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 

  2. แสวงหาแหล่งทุนใหม่ที่มีศักยภาพในการระดมทุนเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

  3. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่

ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์  1. เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 

  2. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

กองทุนฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองสิทธิคนพิการ 

  3. ติดตามและนิเทศโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ 

 

 กิจกรรมที่สนับสนุน 

1. การบริการให้กู้ยืมเงินแก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยาย

กิจการรายละไม่เกิน 40,000 บาท รายกลุ่มๆละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยผ่อนชําระภายในระยะเวลาไม่เกิน 

5 ปี โดยไม่คิดดอกเบี้ย ในปีงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ประจําปีงบประมาณ 2554 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 264 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้คนพิการกู้ยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพและขยายกิจการ โดยมีคนพิการที่ได้รับอนุมัติกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจํานวน 9,230 

รายเป็นเงินจํานวน 248,131,962 ล้านบาท และการพิจารณาอนุมัติเงินจากกองทุนจะดําเนินการตาม

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการ

จ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการ
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บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะอนุกรรมการ

บริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่ือง เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ

การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพเป็นไปแผนภาพที่ 3.3 

2. การสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามระเบียบคณะกรรมการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยในปีงบประมาณ 2554 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนในกรอบวงเงิน 203,525,062 บาท ซึ่ง

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้พิจารณาอนุมัติแผนงาน

หรือโครงการขององค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชน ทั้งสิ้น 223 องค์กร จํานวน 336 โครงการ เป็นเงิน

จํานวนทั้งสิ้น 126,813,822 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  การพิจารณาอนุมัติโครงการจะเป็นไปตามประกาศ

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่ือง กําหนดรายละเอียดการ

ปฏิบัติและเกณฑ์การวัดการพิจารณาให้เงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเป็นไปแผนภาพ

ที่ 3.4 

ทั้งนี้ทางกองทุนนั้นยังมีงบประมาณที่สนับสนุนโครงการ โดยกองทุนให้งบประมาณแก่

จังหวัดทุกจังหวัดโดยคิดเป็นรายบุคคล บุคคลละ 1 บาท ซึ่งได้ทุกคนไม่ใช่นับเฉพาะแต่คนพิการ ซึ่ง

กลุ่มที่มีสิทธิ์ที่จะใช้งบประมาณในส่วนนี้นั้นทางกองทุนไม่มีข้อจํากัดว่าจะเป็นหน่วยงานใดที่เข้ามา

ขอรับการสนับสนุนกองทุน นอกจากนี้ยังมีงบประมาณที่ให้ตามลักษณะของความพิการ โดยให้

ประเภทละ 8 ล้านบาท แต่ทั้งนี้มีประเภทของการเรียนรู้ที่ยังคงงบประมาณเพียงแค่ 4 ล้านบาทเนื่องจาก

พบว่ายังไม่เคยมีผู้ใดขอรับทุนสนับสนุนในส่วนนี้ 

สําหรับการจัดสรรงบประมาณทางกองทุนพิจารณาจากการชําระคืนเงินกู้  และจํานวน

ประชากรคนพิการ ซึ่งการชําระเงินคืนจะตั้งความสําคัญตาม A B และ C ซึ่งแบ่งการชําระเงินคืนเป็น

ร้อยละ 90, 80 และ 70 ตามลําดับ  
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 การติดตามประเมินผลโครงการ 

 กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดตั้งกลุ่มติดตามและ

ประเมินผล ตามมติที่ประชุมคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คร้ังที่ 2/2553 ซึ่งโครงการที่มีจํานวนเงิน 100,000 บาทขึ้นไป 

จะถูกคัดเลือกในการติดตามนิเทศการบริหารโครงการ การลงพื้นที่ตรวจดูโครงการโดยใช้แบบประเมิน

ผู้ดําเนินโครงการ และแบบประเมินผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เร่ืองกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติและเกณฑ์ชี้วัดการ

พิจารณาให้เงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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แผนภาพที่ 3.3   กระบวนการพิจารณาคําขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จัดทําโดยผู้วิจัย  

คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 

- พก. 

- พมจ. 

- หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

คณะอนุกรรมการตามมาตรา 11 (ประชุมพิจารณาเดือนละครั้ง) 

คณะอนุกรรมการบรหิารกองทุนฯ 

พก. แจ้งผลภายใน 30 วัน 

คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ กลุ่มคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 

แจ้งผล ทําสัญญา 

พิจารณา ตรวจสอบและเสนอ 

พิจารณาเสนอ 
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แผนภาพที่ 3.4 กระบวนการพิจารณาคําขอรับการสนับสนุนแผนงานหรือโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: จัดทําโดยผู้วิจัย  

- ภาคเอกชน 

- ภาครัฐ 

พก. พมจ. 

คณะอนุกรรมการตามประเภท

ความพิการ 

คณะอนุกรรมการประจํา

จังหวัด 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 

พ ก .  แ จ้ ง ผ ล

ภายใน 30วัน 

- ภาคเอกชน 

- ภาครัฐ 

แผนชาติ แผนจังหวัด 

แจ้งผล ทําสัญญา 
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 แหล่งรายได้ของกองทุน 

 แหล่งรายได้ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะมีรายได้มาจากหลายแหล่ง เช่น 

1. ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตาม

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ที่โอนมาตามมาตรา 42 

2. เงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ทั้งนี้ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอแก่การส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพิการ 

3. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองทุน 

4. เงินรายได้จากการออกสลากหรือที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม 

5. เงินที่นายจ้างหรือสถานประกอบการส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 34 

6. ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

7. รายได้จากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 

8. เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรม 

9. รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่กฎหมาย

กําหนด 

10. รายได้อื่น 

 ซึ่งจะเห็นว่ามีรายได้จากหลายแหล่งที่กองทุนสามารถนําเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน

กองทุนได้รับรายได้หลักดังแสดงในตารางที่ 3.4  
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ตารางที่ 3.4 แหล่งรายได้ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ 2554  

แหล่งเงินทุน จ านวนเงิน (บาท) สัดส่วนเงินทุน (ร้อยละ) 

1. เงินงบประมาณจากรัฐบาล 50,000,000.00 4.7 

2. จากสถานประกอบการ 195,989,639.64 18.2 

3. จากการออกสลากการกุศลงวดพิเศษเพื่อ

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ 

704,000,000.00 65.5 

4. ดอกเบี้ยรับ 8,756,190.66 0.8 

5. เงินบริจาค 1,007,953.00 0.1 

6. เงินชําระหนี้จากลูกหนี้กองทุน 114,344,989.84 10.6 

รวมรายรับทั้งสิ้น 1,074,098,773.14 100.0 

ที่มา: รายงานผลการดําเนินงานกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจําปีงบประมาณ 2554 

 

ทั้งนี้สถานประกอบการที่ไม่จ้างคนพิการนั้นจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินการของกองทุน โดยมีข้อกําหนดสําหรับสถานประกอบการว่าถ้าสถานประกอบการมีการจ้าง

แรงงาน 100 คน ต้องจ้างคนพิการ 1 คน หากไม่จ้างต้องส่งเงินเข้ากองทุนในอัตรา 159 บาท คูณด้วย

จํานวนวันใน 1 ปี คือ 365 บาท แล้วคูณด้วยจํานวนคนพิการที่ไม่ได้รับในสถานประกอบการ 

นอกจากนี้ กองทุนยังมีการลงทุนกับธนาคารของรัฐ เพื่อเป็นการหารายได้ของกองทุน โดยจะ

เป็นเงินที่กองทุนไม่ได้นําฝากไว้กับกระทรวงการคลัง โดยการลงทุนนั้นจะผ่านเงินฝาก หรือ พันธบัตร

รัฐบาล ตั๋วการแลกเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ หรืออ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร นอกจากนี้ยัง

มีการหาเงินรายได้เข้ากองทุนผ่านวิธีการต่าง ๆ  เช่น การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล การจัดกิจกรรมหา

รายได้ต่าง ๆ รวมทั้งรายได้จากภาษีบาป (ยังไม่ได้ดําเนินการในส่วนนี้) 
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3.3 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

 

 ความเป็นมา 
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งดําเนินงานในฐานะองค์กรการกุศล เร่ิมจากนักธุรกิจชาวจีน 12 คนตั้ง “คณะ

เก็บศพไต้ฮงกง” ในปี พ.ศ. 2452-2453 ต่อมาปี พ.ศ. 2480 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น      มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็ก
เซี่ยงตึ๊ง หรือ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลขนาดใหญ่ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เอ้ืออํานวย
ประโยชน์สุขแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากจากภัยพิบัติ จนครบวงจรชีวิต เกิด แก่ เจ็บและตาย ในปี 
พ.ศ. 2535 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศยกย่องมูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊ง ให้เป็นหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (ด้านสังคมสงเคราะห์) ประจําปี 2535  
 

 การบริหารงาน 

การบริหารงานของมูลนิธิตั้งแต่ พ.ศ. 2480 ดําเนินการโดยในรูปคณะกรรมการ ซึ่งมูลนิธิ

ดําเนินการถึงปัจจุบันมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 33 คณะ โดยแต่ละคณะมีสมาชิกประมาณ 13-17 

คน คณะกรรมการปัจจุบันประกอบด้วย  

 ประธานกรรมการ     1 คน 

 รองประธานกรรมการ     3 คน (มี 1 คนเป็นเลขาธิการ) 

 กรรมการและเหรัญญิก    1 คน 

 กรรมการรองเหรัญญิก    1 คน 

 กรรมการตรวจสอบ     1 คน 

 กรรมการ      6 คน 

โดยประธานกรรมการและกรรมการของมูลนิธิจะได้รับคัดเลือกมาจากผู้ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นผู้ที่

มีบทบาทสําคัญในการระดมทุนเข้ามูลนิธิ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  จะประชุมเดือนละคร้ัง

เพื่อพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ขอสนับสนุนจากมูลนิธิฯ และคณะกรรมการจะเป็นผู้กําหนดนโยบายใน

การดําเนินงานของมูลนิธิฯ แต่จะเป็นเพียงนโยบายกว้างๆ ในการบริหารจัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะ

ดําเนินการโดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการดังแผนภาพที่ 3.5 
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แผนภาพที่ 3.5 โครงสร้างบริหารของมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 

 ที่มา: ศตวรรษความดี 100 ปีมูลนิธปิ่อเต็กตึ๊ง 

 

ในการอนุมัติความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ จะมีการกระจายอํานาจในการ

ตัดสินใจเป็นหลายระดับโดยใช้เกณฑ์ของวงเงินที่ขอสนับสนุนเพื่อให้การดําเนินการช่วยเหลือของ

มูลนิธิฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

วงเงินไม่เกิน 1,000 บาท    หัวหน้าในแต่ละส่วนจะเป็นผู้อนุมัต ิ

วงเงินมากกว่า 1,000 แต่ไม่เกิน 6,000 บาท  รองผู้จัดการจะเป็นผู้อนุมัติ 

วงเงินมากกว่า 6,000 แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ผู้จัดการจะเป็นผู้อนุมัติ 

วงเงินมากกว่า 20,000     คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ จะเป็น 

ผู้อนุมัต ิ
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 กิจกรรมที่มูลนิธิด าเนินการ 

มูลนิธิฯ ดําเนินการในงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ ดังนี้ สงเคราะห์ข้าวต้มชามแรก แก่ชาวจีน

อพยพเมื่อข้ามน้ําข้ามทะเลรอนแรมมาถึงเมืองไทย ช่วยเหลือชาวจีนที่ต้องไปประกอบอาชีพในสถานที่

ที่ทางการกําหนด การสงเคราะห์ค่าธรรมเนียมต่างด้าว พ.ศ. 2492 การช่วยเหลือชาวจีนยื่นขอใบอนุญาต

ทํางาน พ.ศ. 2516 การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยช่วยเหลือภัยต่างๆในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

และไต้หวันและมีกิจกรรมที่สําคัญในด้านสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นงานที่ครอบคลุมงานสงเคราะห์ต่างๆ

ทั้งสงเคราะห์เป็นรายบุคคล รายครอบครัวและชุมชนตามสภาพของภัยที่เกิดขึ้น รวมถึงการสงเคราะห์

ปัญหาด้านจิตใจและปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยสามารถแบ่งกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ได้ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมการศึกษา โดยการสงเคราะห์ทุนการศึกษา แก่นักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ทั้งที่

เป็นทุนรายปี ทุนต่อเน่ือง โดยทุนนี้ไม่รวมทุนการศึกษาและทุนวิจัยต่างๆที่สนับสนุนนักศึกษา

ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 

3. โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนที่ขาดแคลน 

4. การอุดหนุนเงินแก่โรงพยาบาลฯ สําหรับสงเคราะห์คนไข้ที่มีปัญหา 

5. การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาครอบครัว 

6. การจัดเลี้ยงคนชราและเยี่ยมเยียนผู้ต้องโทษในเทศกาลต่างๆ 

7. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ 

8. การส่งเสริมบํารุงศาสนา 

9. การสงเคราะห์ค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลําเนา 

10. งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆ 

11. สงเคราะห์เคร่ืองนุ่งห่มกันหนาว 

12. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง 

13. จัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร 

14. งานประเพณีทิ้งกระจาด 

15. สร้างแท้งค์น้ําเพื่อบริโภคในถิ่นทุรกันดาร 
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 งานบรรเทาสาธารณภัยและงานฌาปนกิจ-สุสาน 

งานบรรเทาสาธารณภัยและงานฌาปนกิจ-สุสานเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิดําเนินการมาตั้งแต่

เร่ิมแรก ต่อมางานด้านการเก็บศพที่กฎหมายต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ประกอบกับงานบรรเทา       

สาธารณภัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงต้องเพิ่มงาน เพิ่มศักยภาพด้านเคร่ืองมือ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นแผนก

บรรเทาสาธารณภัย โดยมีงานที่รับผิดชอบดังน้ี 

1. เก็บศพ เคลื่อนย้ายศพ และผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตในกรณีอ่ืนๆ เพื่อส่ง

โรงพยาบาลตํารวจเพื่อทําการชันสูตร หรือโรงพยาบาลต่างๆ 

2. บริการญาติผู้ตายในเร่ืองช่วยทําใบมรณะบัตร เคลื่อนย้ายศพตามคําขอของญาติ 

3. สนับสนุนเจ้าพนักงานตํารวจบันทึกพยานหลักฐานประกอบคดี 

4. ช่วยบรรเทาภัยต่างๆ เช่นจากเพลิงไหม้ จากอุทกภัย เป็นต้น 

5. การนําผู้บาดเจ็บ ณ ที่เกิดเหตุส่งโรงพยาบาล หรือปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุในเบื้องต้นก่อน

ส่งต่อ 

ปัจจุบันมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้พัฒนาเคร่ืองมือสื่อสารที่ทันสมัย พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ครบ

ครัน มีเจ้าหน้าที่ประจําและอาสาสมัครกว่าพันคน เตรียมพร้อม 24 ชั่วโมง ที่มุ่งมั่นออกปฏิบัติงานช่วย

บรรเทาสาธารณภัย 

 

 งานสังคมสงเคราะห์ 

งานของแผนกสังคมสงเคราะห์ เป็นงานที่ครอบคลุมถึงงานสงเคราะห์ต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ แทบ

ทั้งหมด ซึ่งมีทั้งงานสงเคราะห์เป็นรายบุคคล รายครอบครัวและชุมชนตามสภาพของภัยที่เกิดขึ้นและ

รวมถึงการสงเคราะห์ปัญหาด้านจิตใจและด้านเศรษฐกิจ งานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่

เกี่ยวเนื่องมีดังนี้ 

1. งานส่งเสริมการศึกษา เป็นงานที่สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นเรียน

ต่างๆ ไม่รวมทุนการศึกษาและทุนวิจัยต่างๆที่สนับสนุนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 

2. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 

3. โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนที่ขาดแคลน 

4. การอุดหนุนเงินแก่โรงพยาบาล สําหรับสงเคราะห์คนไข้ที่มีปัญหา 
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5. การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาครอบครัว เช่น ครอบครัวที่หัวหน้าครัวเรือนตกงาน ป่วย

หรือถึงแก่กรรม โดยสงเคราะห์เป็นเงินหรือเคร่ืองอุปโภคบริโภค 

6. การจัดเลี้ยงคนชราและเยี่ยมเยียนผู้ต้องโทษในเทศกาลต่างๆ 

7. สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ 

8. การส่งเสริมบํารุงศาสนา 

9. การสงเคราะห์ค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลําเนา เพื่อลดปัญหาผู้เร่ร่อน 

10. งานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยต่างๆ 

11. งานสงเคราะห์เคร่ืองนุ่งห่มกันหนาว 

12. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยแล้ง 

13. จัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร 

14. งานประเพณีทิ้งกระจาด 

 

 หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน 

เป็นหน่วยบริการทางการแพทย์นอกสถานที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แก่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศ มี

เป้าหมายในการนําการแพทย์ไปสู่ชุมชนที่ขาดแคลนบริการทางสาธารณสุขหรือชุมชนแออัด เพื่อให้

ประชาชนได้รับการตรวจ รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างทั่วถึง 

ซึ่งจากกิจกรรมช่วยเหลือสังคมรอบด้าน ทําให้การอาศัยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเพียงลําพังแล้วยาก

ที่จะประสบความสําเร็จ อาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะจึงเป็นอีกพลังขับเคลื่อนหนึ่งที่ทําให้งานต่างๆของ

มูลนิธิฯ สําเร็จลุล่วงไปได้ อาสาสมัครของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งประกอบด้วย 

1. อาสาสมัครบริการ สนับสนุนงานทั่วไปของมูลนิธิฯ 

2. อาสาสมัครกู้ภัย สนับสนุนงานด้านการกู้ภัย การบรรเทาสาธารณภัย 

3. อาสาสมัครจราจร สนับสนุนงานด้านการจราจรและความปลอดภัย 

4. อาสาสมัครหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน สนับสนุนงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

5. อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ สนับสนุนงานด้านภาพลักษณ์และการ ประชาสัมพันธ์

อาสาสมัครวิสามัญ 

6. อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ทําหน้าที่สนับสนุนงานด้านภาพลักษณ์ของมูลนิธิและกิจกรรมต่างๆ 
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นอกจากนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งยังได้ก่อตั้งสถาบันต่างเพื่อขยายงานของมูลนิธิฯ ในด้านต่างๆโดยมี

หน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลดังนี้ 

 โรงพยาบาลหัวเฉียว 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส 

 คลีนิคหัวเฉียวไทย-จีนแพทย์แผนไทย 

 สถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน 

 ศูนย์วิทยุกรุงเทพฯ 

 ศูนย์ป่อเต็กตึ๊งพิทักษ์ชีพ 

 ศูนย์หัวเฉียวพิทักษ์ชีพ 

 สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 

 การติดตามประเมินผลโครงการ 

การติดตามผลของโครงการจะมอบหมายให้แต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบโครงการนั้น ๆ ติดตาม

ประเมินผลและทํารายงานส่งหัวหน้าส่วนงาน และส่งต่อไปยังผู้จัดการ  และคณะกรรมการบริหาร

มูลนิธิฯ ต่อไป 

 

 แหล่งรายได้ของมูลนิธิ 

แหล่งเงินทุนสําคัญมาจากการบริจาคเป็นหลัก แต่มูลนิธิจะไม่ออกไปขอรับบริจาคเงินตามบ้าน 

โดยการบริจาคนั้นมีได้ทั้งบริจาคโดยตรงที่มูลนิธิ/ บริจาคผ่านธนาคารทั้งที่โอนเข้าบัญชีหรือส่งเป็นเช็ค

มาที่มูลนิธิ/ เครดิตการ์ด/ สําหรับการบริจาคผ่านทางอินเตอร์เน็ตกําลังติดต่อประสานงานลงโปรแกรม

อยู่ อย่างไรก็ดีการที่คณะกรรมการของมูลนิธิป่อเต็กตึ้งเป็นผู้กว้างขวางในวงสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่

ส่งผลต่อยอดการบริจาคด้วยเช่นกัน เพราะสามารถระดมทุนได้มากจากหน่วยงานเอกชน 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ไม่ได้เงินค่าตอบแทน ยิ่งสร้างความรู้สึกว่าโปร่งใส และคณะกรรมการ

บริหารก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริจาคด้วย ถือว่าคณะกรรมการมีส่วนสําคัญในด้านการระดมทุน  
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อย่างไรก็ตามแม้ไม่มีการออกรับบริจาคแต่ก็มีออกไปตามบ้านในกรณีที่ผู้บริจาคโทรมาแจ้งให้

ทราบว่าต้องการจะบริจาคและให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับเงินบริจาคที่บ้าน เจ้าหน้าที่จึงจะไปที่บ้าน เช่นกรณี

วันเกิดแล้วต้องการบริจาค กับอีกกรณีหนึ่งคือ แผนกการเงินสายอุปถัมภ์ที่อยู่ตามต่างจังหวัด นั่นคือจะ

มีกลุ่มคนที่ต้องการบริจาคให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ้งอยู่แล้วและได้รับการประชาสัมพันธ์จากองค์กรใน

จังหวัดว่ามูลนิธิป่อเต็กตึ้งจะมารับบริจาคประชาชนจะเตรียมมาบริจาคกันซึ่งเป็นสมาชิกที่ต้องการ

บริจาคอยู่แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะออกไปรับบริจาคปีละคร้ังเท่านั้น   

การทํางานอย่างจริงจังของมูลนิธิฯ และทํางานอย่างโปร่งใส เวลาทํางานจะไม่ผ่านองค์กรอ่ืน 

นอกจากเป็นห่างไกลกันมากแล้วมูลนิธิฯไปไม่ถึง ก็จะให้งบประมาณไปกับหน่วยงานที่ใกล้เคียงกว่า 

ทั้งนี้ผู้ที่บริจาคก็จะเห็นว่าเงินหรือสิ่งของที่บริจาคสามารถไปถึงมือผู้ประสบภัยหรือผู้ขาดแคลนได้ ทํา

ให้ผู้บริจาคเกิดความเชื่อใจ โดยผู้บริจาคหลักของป่อเต็กตึ้งคือประชาชนทั่วไป ขณะที่หน่วยงานเอกชน

นั้นมีบ้างแต่เป็นคร้ังเป็นคราว แต่อย่างไรก็ตามนอกจากเงินทางมูลนิธิฯ ยังรับบริจาคข้าวสาร 

อาหารแห้ง เสื้อผ้าเก่า อีกด้วย 

นอกจากนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ้งมีแผนกประชาสัมพันธ์เพื่อทําหน้าที่ให้ข้อมูลต่างๆกับบุคคลหรือ

หน่วยงานอ่ืนที่ต้องการข้อมูล และสําหรับการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชนนั้ น จะ

อาศัยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรด้วย

อีกทางหนึ่ง 
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บทที่ 4 

ทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ 

 

 สําหรับการทบทวนวรรณกรรมของต่างประเทศนั้น ผู้วิจัยให้ความสําคัญกับ 3 ประเทศหลัก 

ได้แก่ สหราชอาณาจักร สิงค์โปร์และญ่ีปุ่น เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีประสบการณ์ในการดําเนิน

นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมาก่อนประเทศไทย เพราะได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยมาก่อน

ไทยหลายปี การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทําให้การดําเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเป็นรูปธรรม

และค่อนข้างมีประสิทธิภาพ สําหรับสหราชอาณาจักรนั้นเนื่องจากเป็นประเทศในสหภาพยุโรปที่เคย

ผ่านการดําเนินนโยบายด้านผู้สูงอายุมาก่อนประเทศในภูมิภาคเอเชีย จึงเป็นที่น่าสนใจว่าประสบการณ์

ของสหราชอาณาจักรน่าจะนํามาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดีสําหรับประเทศญ่ีปุ่นและ

สิงค์โปร์นั้นถือเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกันกับไทย บริบททางประชากรและสังคมย่อมมีความ

คล้ายคลึงกับไทยมากกว่าสหราชอาณาจักร การศึกษางานในทั้งสองประเทศนี้จึงน่าจะนํามาประยุกต์ให้

เข้ากับบริบทของสังคมไทยได้ใกล้เคียงกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน  

 

4.1 สหราชอาณาจักร (United Kingdom of Great Britainand Northern Ireland) 

 สหราชอาณาจักรในปี พ.ศ.2554 มีประชากรอยู่ราว 63 ล้านคน เป็นผูม้ีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปคิด

เป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งประเทศ สัดส่วนดังกล่าวใกล้เคียงกับผู้มีอายุ 15 ปีลงมา ซึ่งคิดเป็นร้อย

ละ 17 ของประชากรทั้งประเทศ สําหรับอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรในสหราช

อาณาจักรนั้นอยู่ที่ 80 ปี เมื่อพิจารณาถึงความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่  1 ตารางกิโลเมตรจะ

เท่ากับ 258 คน รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวของประชากรในปี พ.ศ.2552 เท่ากับ 35,860 ดอลลาร์ 

ในเขตเมืองนั้นมีผู้อยู่อาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 (Carl Haub และ Toshiko 

Kaneda, 2011) 

 สหราชอาณาจักรมี การดํา เนินงานด้านการคุ้มครองผู้สูงอายุ  โดยผ่านทางการตรา

พระราชบัญญัตมิาตั้งแต่ พ.ศ.2489 เร่ิมต้นด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2489 ซึ่งเป็น

การให้ความสําคัญกับการจัดสรรสวัสดิการสังคม ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ประกันชราภาพ ฯลฯ 

หลังจากนั้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุก็ เกิดขึ้นเร่ือยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2543 งานด้าน
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หลักประกันสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะได้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการให้ความสําคัญกับการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ นอกเหนือจากภาครัฐที่ให้ความสําคัญกับงานด้านผู้สูงอายุ

แล้ว ยังมีองค์การกุศลอ่ืนที่มองเห็นความสําคัญของผู้สูงอายุด้วยเช่นกัน สมาพันธ์ผู้สูงอายุแห่งประเทศ

อังกฤษ (Age Concern of England) ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมสุขภาพ

ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ (เล็ก สมบัติและคณะ, 2551) 

สําหรับสหราชอาณาจักรนั้น องค์กรที่น่าสนใจที่จะนํามาเป็นต้นแบบในการศึกษารูปแบบการ

บริหารจัดการและแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร เพื่อนําไปสู่การประยุกต์ใช้กับกองทุน

ผู้สูงอายุของประเทศไทยมากที่สุดได้แก่ National Lottery Distribution Fund และ Big Lottery Fund 

นอกเหนือจากนี้ยังมีองค์กรที่น่าสนใจที่จะนํามาเพิ่มมุมมองให้มากขึ้นได้แก่ Age UK  

 

4.1.1 National Lottery Distribution Fund (NLDF) 

National Lottery Distribution Fund เป็นองค์กรในลักษณะ Non-Departmental Public Body 

(NDPB) ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก National Lottery โดยในกรณีของสหราชอาณาจักรมีกฎหมายว่า

ด้วยล็อตเตอร่ีแห่งชาติ ค.ศ.1993 (National Lottery Act 1993) เป็นกฎหมายฉบับแรกในการจัดสรรเงิน

ของ National Lottery ถัดจากนั้นเป็นกฎหมายว่าด้วยล็อตเตอร่ีแห่งชาติ ค.ศ. 1998 (National Lottery 

Act 1998)  และกฎหมายว่าด้วยล็อตเตอร่ีแห่งชาติ ค.ศ.2006 (National Lottery Act 2006) สําหรับ 

NLDF มีกองทุนและโครงการขนาดเล็กอีกมากมายที่ทําหน้าที่ในการให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรม

สาธารณะต่างๆ เช่น กิจกรรมทางด้านศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การกีฬา และ

กิจกรรมการกุศลในรูปแบบอ่ืนๆ รวมถึงการให้เงินสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกลุ่ม

อาสาสมัครและองค์กรทางสังคมที่ทํางานเพื่อชุมชนโดยไม่แสวงหาผลกําไร  (Lottery Funding, 

http://www.lotteryfunding.org.uk/england.htm) 

 NLDF ถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1994 ใกล้เคียงกันกับช่วงที่มีการตรากฎหมายอนุญาตให้มีการ

จําหน่ายล็อตเตอร่ีในปี ค.ศ.1993 เงินรายได้ที่เข้าสู่กองทุนและถูกจัดสรรไปเพื่อกิจกรรมหรือโครงการ

สาธารณประโยชน์นั้นได้รับมาจาก 

1. การจําหน่ายล็อตเตอร่ีแห่งชาติที่หักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆแล้ว (เงินรางวัล, ภาษีอากร, ค่าตอบแทน

ผู้ค้าปลีกและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ)  

http://www.lotteryfunding.org.uk/england.htm
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2. เงินรางวัลที่ไม่ได้ถูกขึ้นเงินภายใน 180 วัน 

 3. รายได้เสริมอ่ืนๆที่เกิดขึ้นใน National Lottery เช่น กําไรจากกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 

 4. ดอกเบี้ยจากเงินของผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งยังไม่ได้มาขึ้นเงิน ซึ่ง National Lottery ได้

นําเงินนั้นไปฝากไว้ในธนาคารก่อน 

รายได้หลักของ NLDF ที่มาจากเงินที่ประชาชนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในรายการที่ 1 นั้น 

พิจารณาให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นได้ดังนี้ จากเงินทุกๆ 1 ปอนด์ ที่คนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะถูกหักออก 

28 เพนนี เพื่อนําเข้า NLDF ซึ่งมีกองทุนย่อยอยู่ภายใต้การดําเนินงานที่สําคัญได้แก่ Big Lottery Fund,, 

Arts Council, Heritage Lottery Fund และ Sport สําหรับจํานวนเงินที่แบ่งไปสู่แต่ละกองทุนย่อยมีดังนี้ 

Big Lottery Fund ได้รับ 11.2 เพนนี, Sports ได้รับ 5.6 เพนนี, Arts Council ได้รับ 5.6 เพนนี และ 

Heritage Lottery ได้รับ 5.6 เพนนี ในภาพรวมจึงสรุปได้ว่าจาก 1 ปอนด์ หรือ 100 เพนนี ถูกจัดสรร

ให้กับกองทุนย่อยที่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์รวมประมาณ 28 เพนนี ที่เหลือเป็นการจ่ายเงิน

รางวัลที่คิดเป็น 50 เพนนี ค่าภาษีสลากกินแบ่งรัฐบาล 12 เพนนี ค่าตอบแทนผู้ค้าปลีก 5 เพนนี และ

ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ออกล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (Camelot หรือ Operator) 5 เพนนี พิจารณา

เพิ่มเติมในแผนภาพที่ 4.1 

 

แผนภาพที่ 4.1 การจัดสรรเงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาลทุก 1 ปอนด์ (100 เพนนี) ให้กับกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ 

Big Lottery Fund (11.2 p)

Sports (5.6 p)

Arts Council (5.6 p)

Heritage Lottery (5.6 p)

Prizes (50 p)

Lottery tax (12 p)

Retailers (5p)

Camelot (5p)

 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Department of Culture, Media, and Sport:  

http://www.culture.gov.uk/what_we_do/national_lottery/3393.

aspx 
 

http://www.culture.gov.uk/what_we_do/national_lottery/3393.aspx
http://www.culture.gov.uk/what_we_do/national_lottery/3393.aspx
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เมื่อพิจารณารายได้โดยรวมของ NLDF และรายจ่ายของกองทุน รวมไปถึงงบประมาณคงเหลือ

เพื่อนําไปใช้ในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ พบรายละเอียดที่น่าสนใจดังตารางที่ 4.1  

 

ตารางที่ 4.1 รายได้ รายจ่ายและงบคงเหลือที่จะนําไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน ์ของ NLDF 
ปี ค.ศ. รายได้ (ล้านปอนด์) รายจ่าย (ล้านปอนด์) งบคงเหลือ (ล้านปอนด์) 

2006-2007 1,296 1,612 1,825 
2007-2008 1,301 1,420 1,708 
2008-2009 1,316 1,436 1,510 
2009-2010 1,496 1,399 1,307 
2010-2011 1,569 1,194 1,382 

ที่มา: ปรับปรุงจาก National Lottery Distribution Fund Account 2010-2011. Annual report and account for the year ended 31 

March 2011. Page 3. 

หมายเหตุ: งบคงเหลือ แสดงถึงจํานวนเงินที่เหลือหลังจากโอนจ่ายไปยัง Olympic Lottery จํานวนเงินที่จ่ายไป Olympic Lottery ใน

ปีงบประมาณ 2010-2011 คิดเป็น 292 ล้านปอนด์   

  

 สําหรับรายละเอียดของรายได้ รายจ่าย เงินส่วนเพิ่มจาก OLDF และอ่ืนๆ และงบคงเหลือนั้น 

สามารถนําเสนอให้เกิดความชัดเจนได้ถึงรายการที่เกิดขึ้นแต่ละส่วน ว่าประกอบไปด้วยรายการย่อย

อะไรบ้างได้ในแผนภาพที่ 4.2 
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แผนภาพที่ 4.2 ตัวอย่าง Statement Comprehensive Net Income for the Year Ended 31 March 2011 

 
ที่มา: National Lottery Distribution Fund Account 2010-2011. Annual report and account for the year ended 31 

March 2011. Page 16. 

 

เมื่อพิจารณารายละเอียดเฉพาะงบประมาณที่ NLDF จัดสรรให้กับกองทุนย่อยต่างๆ ใน

ภาพรวมพบว่าเงินที่เข้าสู่กองทุนนั้นถูกจัดสรรให้กับกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม

ทางด้านสุภาพ การศึกษา การกีฬา ศิลปะ สิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้านมรดกแห่งชาติ และงานด้าน

สาธารณะกุศล สําหรับในปี ค.ศ.2011 นั้นร้อยละ 50 ของเงินในกองทุนถูกนําไปใช้กับกิจกรรมทางด้าน

ศิลปะ การกีฬาและมรดกของชาติ รายละเอียดเพิ่มเติมในแผนภาพที่ 4.3 
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แผนภาพที่ 4.3 การกระจายเงินทุนสู่โครงการย่อยหรือกองทุนย่อยของ NLDF ในปี ค.ศ.2010-2011  

 
ที่มา: National Lottery Distribution Fund Account 2010-2011. Annual report and account for the year ended 31 

March 2011. Page 4. 

 

ก่อนวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2011 ร้อยละ 50 ของเงินในกองทุนถูกนําไปใช้กับกิจกรรมทางด้าน

ศิลปะ การกีฬาและมรดกของชาติ และร้อยละ 50 ของเงินในกองทุนได้ถูกจัดสรรให้ Big Lottery Fund 

ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อการกุศล อย่ างไรก็ดี 

สัดส่วนนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยกฎหมาย Lottery Shares Order ซึ่งออกในวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 

2010 โดยมีการปรับสัดส่วน 2 คร้ัง ดังต่อไปนี้ 

1) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2011 Big Lottery Fund ได้รับสัดส่วนร้อยละ 46 และสัดส่วนของ

เงินในกองทุนที่ใช้สําหรับกิจกรรมทางด้าน 1) ศิลปะ 2) การกีฬาและ 3) มรดกของชาติ เพิ่มขึ้น จากร้อย

ละ 16.66 เป็นร้อยละ 18 สําหรับแต่ละด้าน  

2) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2012 Big Lottery Fund ได้รับสัดส่วนร้อยละ 40 และสัดส่วนของ

เงินในกองทุนที่ใช้สําหรับกิจกรรมทางด้าน 1) ศิลปะ 2) การกีฬาและ 3) มรดกของชาติ เพิ่มขึ้นเป็นร้อย

ละ 20 สําหรับแต่ละด้าน 
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ในส่วนของการบริหารจัดการนั้น พบว่า National Lottery ซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ที่ให้ทุน

โดยตรงกับ NLDF อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมรวมถึงการบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วัฒนธรรม สื่อและกีฬา (Secretary of state for the Department for Culture, Olympics, Media and 

Sport) สําหรับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการล็อตเตอร่ีแห่งชาติในภาพรวม

ประกอบด้วย  

1) กระทรวงวัฒนธรรม สื่อและการกีฬา (Department for Culture, Olympics, Media and Sport 

- DCMS)  

2) คณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (National Lottery Commission - NLC)  

3) ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ออกล็อตเตอร่ี (operator) คือ Camelot Group  

4) องค์กรจัดสรรเงินผลกําไรจากล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (distributing bodies) 

  

สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เห็นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ได้

ดังนี ้

1) กระทรวงวัฒนธรรม สื่อและการกีฬา (Department for Culture, Olympics, Media and Sport 

- DCMS)  

เมื่อพิจารณาลงมาถึงการบริหารจัดการของ NLDF นั้นพบว่ากระทรวงวัฒนธรรม สื่อและกีฬา 

จะทํางานใกล้ชิดกับคณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติ ในการที่จะควบคุมการดําเนินการของ

ผู้ประกอบการและการสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ออกล็อตเตอร่ีแห่งชาติจะ

จ่ายเงินให้กับ NLDF อย่างครบถ้วนตามกรอบที่รัฐบาลตั้งไว้ นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม สื่อและ

กีฬา ยังทํางานร่วมกับคณะกรรมการการลดภาระหนี้สินของชาติ (The Commissioners for the 

Reduction of the National Debt - CRND) ซึ่งมีหน้าที่นําเงินที่มีใน NLDF ไปลงทุนตามแนวทางที่

กําหนดโดยกระทรวงการคลัง (HM Treasury) จนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องใช้เงินเพื่อให้ทุนหรือเพื่อเป็นค่า

บริหารจัดการ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและกีฬา ดํารงตําแหน่ง Accounting Officer ของ 

National Lottery Distribution Fund หน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและกีฬาใน

ฐานะ Accounting Officer ได้แก่ความรับผิดชอบในการดูแลให้การบริหารจัดการเร่ืองการเงินเป็นไป

อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการรับเงินรายได้จากล็อตเตอร่ีจากผู้ประกอบการ Camelot Group การ
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นําเงินนั้นไปฝากไว้กับคณะกรรมการการลดภาระหนี้สินของชาติ (The Commissioners for the 

Reduction of the National Debt - CRND) และการจ่ายเงินไปยังองค์กรจัดสรรเงินผลกําไรจากล็อตเตอร่ี

แห่งชาติ (distributing bodies) 

 ในส่วนของการบริหารจัดการ NLDF นั้น ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม 

สื่อและกีฬา จํานวนไม่มากนัก ซึ่งทํางานในลักษณะไม่เต็มเวลา (Part-time) ซึ่งค่าใช้จ่ายสําหรับตอบ

แทนเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ NLDF เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งการบริหารจัดการและการควบคุม NLDF นั้น เป็น

หน้าที่โดยตรงของการทรวงวัฒนธรรม สื่อและกีฬา  

2) คณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (National Lottery Commission - NLC)  

 คณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยล็อตเตอร่ีแห่งชาติ 

ค.ศ.1993 (National Lottery Act 993) กฎหมายว่าด้วยล็อตเตอร่ีแห่งชาติ ค.ศ. 1998 (National Lottery 

Act 1998) และกฎหมายว่าด้วยล็อตเตอร่ีแห่งชาติ ค.ศ.2006 (National Lottery Act 2006) โดย

คณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติมีลักษณะเป็น Non-Departmental Public Body หรือองค์กรของรัฐที่

มิใช่ราชการ 

บทบาทของคณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติคือควบคุมและรายงานผลการดําเนินงานของ

ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ออกล็อตเตอร่ี รวมไปถึงการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

สัมปทานสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากนั้นคณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติ ยังทําหน้าที่ เลือก

ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ออกล็อตเตอร่ีด้วย รวมทั้งมีสิทธิ์ในการยกเลิกใบอนุญาตหาก

คณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ประกอบการไม่มีความเหมาะสมที่จะดําเนินการต่อไป 

คณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติประกอบด้วยคณะกรรมการ (Commissioners) 7 คน ซึ่งได้แก่

ประธานกรรมการ กรรมการ และ Chief Executive ด้วย ซึ่งคณะกรรมการทุกคนได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและกีฬา กรรมการมีหน้าที่ดูแลให้การทํางานของ

คณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย และเป็นไปตาม

ข้อกําหนดสําหรับการบริหารจัดการเงินทุนสาธารณะ  ประธานกรรมการดํารงตําแหน่งคร้ังละ 4 ปี ใน

คณะที่ Chief Executive ได้รับการแต่งตั้งในลักษณะของการว่าจ้างที่ไม่มีกําหนดเวลา (open-ended 

contract) ซึ่งการยกเลิกการว่าจ้างจะเป็นไปตามกฎหมาย Civil Service Management Code 

นอกจากนี้ คณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติยังประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 

Committee) และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ซึ่งคณะกรรมการแต่
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ละชุดประกอบด้วย กรรมการของคณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (Commissioners) 3 คน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อย 3 คร้ังต่อปี และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมี

การประชุมอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี (National Lottery commission Annual Report and Accounts 

2010/2011) 

3) ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ออกล็อตเตอร่ี (operator) คือ Camelot Group  

 ในปัจจุบัน (ค.ศ. 2012) ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ออกล็อตเตอร่ี (operator) คือ Camelot 

Group โดยคณะกรรมการล็อตเตอร่ีแห่งชาติได้ให้ใบอนุญาตประกอบการคร้ังที่ 3 แก่ Camelot Group 

ในวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 2007 ซึ่งเร่ิมมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 และมีระยะเวลา 10 

ปี 

 สําหรับใบอนุญาตประกอบการคร้ังที่ 1 (1994-2002) และคร้ังที่ 2 (2002-2009) นั้น Camelot 

Group ก็เป็นผู้ได้รับเช่นกัน โดยในทุกครั้ง Camelot Group ชนะการประมูลซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการ

ล็อตเตอร่ีแห่งชาติ  

4) องค์กรจัดสรรเงินผลกําไรจากล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (distributing bodies) 

 เงินผลกําไรจากล็อตเตอร่ีแห่งชาติจะถูกจัดสรรโดยองค์กรจัดสรรเงินผลกําไรจากล็อตเตอร่ี

แห่งชาติ (distributing bodies) ซึ่งการตัดสินใจขององค์กรแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละโครงการ

ภายใต้องค์กรนั้นๆ การตัดสินใจในการให้ทุนเป็นอิสระจากรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและ

กีฬา 

 สําหรับขั้นตอนในการจัดสรรเงิน ในขั้นแรก Camelot Group นําผลกําไรจากการขายล็อตเตอร่ี

ให้กับ National Lottery Distribution Fund (NLDF) ซึ่ง NLDF เป็นผู้นําเงินส่งต่อให้กับองค์กรจัดสรร

เงินผลกําไรจากล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (distributing bodies) 

 ปัจจุบัน (ค.ศ. 2012) มีองค์กรจัดสรรเงินผลกําไรจากล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (distributing bodies) 

รวมทั้งสิ้น 13 แห่ง ได้แก่ 

- Arts Council England 

- Arts Council of Wales 

- Arts Council of Northern Ireland 

- Big Lottery Fund 

- British File Institute 
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- Creative Scotland 

- Heritage Lottery Fund 

- Olympic Lottery Distributor 

- Sport England 

- Sport Northern Ireland 

- Sport Scotland 

- Sports Council for Wales 

- UK Sport 

(ที่มา: Department of Culture, Media, and Sport:  

http://www.culture.gov.uk/what_we_do/national_lottery/3393.aspx) 

 

 แต่ละกองทุนย่อยใน NLDF จะได้รับเอกสารชี้แจงกรอบการใช้จ่ายเงินในการทํากิจกรรมของ

ตน โดยแต่ละรายจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและการกีฬา หรือ

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายใน Scotland, Wales or Northern Ireland โดยเอกสารชี้แจงกรอบการใช้เงิน

จะออกโดย Secretary of State หรือรัฐมนตรีในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และถ้าออกโดยรัฐมนตรีจะต้อง

ได้รับความเห็นชอบโดยกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและการกีฬาใน Scotland, Wales or Northern Ireland 

 กองทุนย่อยหรือโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลและการสนับสนุนเงินทุนของ NLDF ที่สําคัญ 

รวมถึงวัตถุประสงค์และกิจกรรมมีดังต่อไปนี้  

1) Heritage Lottery Fund 

 กองทุนนี้จะสนับสนุนโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์มรดกแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็น

ประเพณีและวัฒนธรรม รวมไปถึงการ อนุรักษ์ธรรมชาติและพื้นที่ในชนบท สวนสาธารณะในเมือง  

อาคารประวัติศาสตร์ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์และทรัพยากรทางทะเล  

สําหรับโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม สนับสนุนให้คนในชุมชน

เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมชุมชน Heritage Lottery Fund จะให้เงินอุดหนุนเป็นเงินตั้งแต่ 5,000-50,000 

ปอนด์ต่อโครงการ สําหรับการให้ทุนกับโครงการที่เป็นจํานวนเงินมากกว่า 50,000 ปอนด์ นั้น 
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โครงการควรจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และทํานุ

บํารุงประเพณีวัฒนธรรม 

 

2) Sport Fund 

 กองทุน Sport Fund นี้มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านกีฬาที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน กองทุนสามารถให้ทุนได้มากกว่า 10,000 ปอนด์ โดยไม่มีการจํากัดเพดาน

สูงสุด ในกรณีที่ชุมชนสร้างกิจกรรมที่ต้องการเงินอุดหนุนอยู่ระหว่าง 300 -10,000 ปอนด์ Sport Fund 

จะแนะนําให้ไปขอทุนอุดหนุนจากกองทุน Awards for All แทน สําหรับการสมัครขอรับทุนไม่ได้

กําหนดวันและเดือน ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนสามารถขอรับทุนได้ทุกเมื่อ สําหรับการตัดสินใจให้ทุน

นั้นคณะกรรมการจะพิจารณาภายหลังจากทําการสมัครแล้วเป็นเวลา 15 วัน 

3) Arts Council  

 เป็นการให้ทุนสนับสนุนงานทางด้านศิลปะที่เกิดมาจากการพัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์ โดย

การจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก Arts Council โครงการที่จะทําการขอทุนจะต้องมีกิจกรรมที่เข้า

คุณสมบัติดังนี ้

  - ให้การสนับสนุนศิลปินในการทํากิจกรรม 

 - ส่งเสริมให้องค์กรทางด้านศิลปะ มีการพัฒนาและเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง 

 - มุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 - เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาร่วมทํากิจกรรม 

สนับสนุนเงินทุนให้ตั้งแต่ 200-100,000 ปอนด์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีการดําเนินงาน

ในระหว่าง 1- 3 ปี และให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กิจกรรม

ทางด้านการศึกษา การตกแต่งและการปรับปรุงอาคารทางศิลปะ รวมไปถึงการพัฒนาและฝึกอบรม

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นอกเหนือจากนี้กองทุนยังสามารถให้ทุนกับโครงการได้ระหว่าง 5,000-200,000 

ปอนด์ ในกรณีที่ เป็นโครงการขนาดที่ใหญ่ขึ้น สําหรับเกณฑ์การประเมินการให้ทุนอุดหนุนนั้น

ประกอบไปด้วย 

1. คุณภาพของงานทางด้านศิลปะและความต่อเน่ืองของการพัฒนางานทางด้านศิลปะ 

2. วิธีในการดําเนินงานของโครงการและประโยชน์หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
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3. การบริหารงานประมาณในปัจุบันและอนาคต 

4. ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

5. ความต่อเน่ืองของกิจกรรมทางด้านศิลปะ 

การขอทุนอุดหนุนจาก Arts Council ไม่ได้กําหนดวันสิ้นสุดของการขอทุน ผู้สนใจสามารถ

ดําเนินการขอทุนได้ตลอดทั้งปี และคณะกรรมการจะพิจารณาการขอทุนเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

หลังจากได้รับใบสมัครที่ขอทุนเป็นจํานวนเงิน  5,000 ปอนด์และต่ํากว่า สําหรับใบสมัครที่ขอ

ทุนอุดหนุนมากกว่า 5,000 ปอนด์ จะมีการพิจารณาถึง 12 สัปดาห์ 

4) Big Lottery Fund 

 กองทุนนี้จะสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อการกุศล 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยงบประมาณที่สามารถ

สนับสนุนได้นั้นมีเพดานสูงสุดถึง 630 ล้านปอนด์ต่อโครงการ Big Lottery Fund มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 3 

ด้านด้วยกัน ได้แก่ 

 1. เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชนและการสร้างโอกาสให้คนในชุมชน 

 2. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนใน

ชุมชน 

 3. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 วัตถุประสงค์ทั้งสามอย่างนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทาง Big Lottery Fund คาดว่าจะให้เกิดขึ้น
ได้แก่ 
 1. ประชาชนมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น จากการที่สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ
ต่างๆ  
 2. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เนื่องจากคนในชุมชนได้ทํากิจกรรมร่วมกันและได้ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในชุมชน 
 3. ก่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชนบทและในเมือง ที่จะทําให้ประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขกับการอยู่ในชุมชน  
 4. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี 

การให้ทุนอุดหนุนของ Big Lottery Fund นั้นเป็นจํานวนเงินที่สูง ดังนั้นกองทุนนี้จะให้
ความสําคัญกับผลลัพธ์ของโครงการอย่างมาก ส่วนหนึ่งสําหรับการตัดสินใจให้ทุนคือคุณภาพของ
ผลลัพธ์ของโครงการ รายละเอียดที่ชัดเจนของ Big Lottery Fund มีกล่าวไว้ในข้อมูลส่วนถัดไป 
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อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งของ Big Lottery Fund ได้แก่โครงการ Awards for All ซึ่งมี

วัตถุประสงค์ของกองทุนที่สําคัญคือ การให้เงินสนับสนุนกับชุมชน อาสาสมัครและองค์กรที่ทํา

โครงการหรือกิจกรรมการกุศล โดยจํานวนเงินที่ให้การสนับสนุนคิดเป็นเงินตั้งแต่ 300-10,000 ปอนด์

ต่อโครงการ แต่ละโครงการจะได้รับเงินทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 10,000 ปอนด์ต่อปี และแต่ละ

โครงการจะได้รับการสนับสนุนสูงสุดเพียง 1 ปีเท่านั้น โครงการหรือกิจกรรมที่จะได้รับการสนับสนุน

จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน

ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและการเมือง   

Awards for All จะสนับสนุนเงินทุนสําหรับโครงการหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะ

ที่ - สนับสนุนการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

- เป็นโครงการที่เพิ่มทักษะและความสามารถของประชาชนในชุมชน โครงการที่ส่งเส ริม

ประสิทธิภาพในการทํางานให้กับคนในชุมชนรวมถึงสร้างโอกาสในการทํางานที่ดีกว่าให้กับคนใน

ชุมชน 

- เป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น     

 - เป็นโครงการที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย 

เงินสนับสนุนที่ Awards for All อุดหนุนให้สามารถใช้ได้กับกิจกรรมดังรายการเหล่านี้ 

- การจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม 

- ค่าจัดทําโครงการหรือกิจกรรม 

- ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรม 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือการขนส่ง 

- การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในชุมชน 

ผู้ที่สามารถสมัครรับทุนสนับสนุนจาก Awards for All ได้นั้น อาจเป็นประชาชนทั่วไป 

ตลอดจนกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน กลุ่มโรงเรียนและองค์กรสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือองค์กรที่ทํางาน

สาธารณประโยชน์ โดยโครงการหรือกิจกรรมที่จะได้รับทุนสนับสนุนนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

และมีการวางแผนการจัดการโครงการไว้เป็นอย่างดีแล้ว สําหรับการสมัครรับทุนจากโครงการ Awards 

for All นั้นสามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี และการพิจารณาทุนนั้นทางคณะกรรมจะพิจารณาภายใน

ระยะเวลา 8 สัปดาห์หลังจากทําการสมัคร 
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4.1.2 Big Lottery Fund 
 

 วัตถุประสงค์และความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ของ Big Lottery Fund คือการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้คนมีชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ลําบากและสมควรได้รับความช่วยเหลือ โดยการให้ทุนของ Big 

Lottery Fund เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ด้านสุขภาพ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และงานสาธารณกุศล 

Big Lottery Fund เป็นองค์กรในลักษณะ Non-Departmental Public Body (NDPB) หรือ

ลักษณะองค์กรของรัฐที่มิใช่ราชการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ National Lottery Act 2006 โดยมี

หน้าที่ต้องรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา รัฐบาลอังกฤษเป็นผู้กําหนดแนวทางยุทธศาสตร์โดยมี

การหารือกับ Big Lottery Fund อย่างไรก็ดี Big Lottery Fund สามารถตัดสินใจในเร่ืองต่างๆได้อย่าง

อิสระภายใต้กรอบที่ตกลงไว้กับรัฐบาลโดย National Lottery Act 2006 ได้กล่าวว่า Big Lottery Fund 

ควรรับพิจารณาข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากรัฐบาล โดยมิได้กล่าวว่า Big Lottery Fund ต้องทํา

ตามข้อเสนอแนะในการดําเนินงานจากรัฐบาล 

 Big Lottery Fund เร่ิมดําเนินการในลักษณะหน่วยงานบริหาร (administrative body) ในวันที่ 1 

มิถุนายน ค.ศ.2004 และได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2006 จากการรวมตัว

กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ Community Fund และ New Opportunities Fund และการถ่ายโอน

กิจกรรมและสินทรัพย์จาก Millennium Commission (ซึ่ง Millennium Commission มีหน้าที่จัดสรรเงิน

จาก National Lottery เพื่อสนับสนุนโครงการที่จะเป็นอนุสาวรีย์ที่ยั่งยืนให้กับความสําเร็จของผู้คน

จากสหราชอาณาจักร เพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ศ.ศ. 2000)  

 การดําเนินงานของ Big Lottery Fund เป็นไปตาม National Lottery Act 1993 ซึ่งได้มีการแก้ไข

โดย National Lottery Act 1998 และ National Lottery Act 2006 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ Big Lottery Fund ในปัจจุบัน (กรกฎาคม ค.ศ.2012) ได้แก่ สํานักงาน

คณะรัฐมนตรี (the Cabinet Office) ซึ่งก่อนหน้านี้ Department for Culture, Media and Sport เป็น

ผู้รับผิดชอบ และได้ย้ายมาเป็นสํานักงานคณะรัฐมนตรี (the Cabinet Office) ในเดือนเมษายน ค.ศ.2011  

Big Lottery Fund มีหน้าที่จัดสรรเงินที่ได้รับจากการจําหน่ายล็อตเตอร่ี โดย Big Lottery Fund ได้รับ

เงินจาก National Lottery Distribution Fund ในสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 40 (สัดส่วนนี้ได้รับการปรับลด
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จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 46 ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2011 และปรับลดอีกคร้ังเป็นร้อยละ 40 ในวันที่ 1 

เมษายน ค.ศ.2012) 

 

 รูปแบบองค์กร 

 สําหรับการบริหารจัดการองค์กรนั้น ทิศทางกลยุทธ์ของ Big Lottery Fund จะตัดสินใจโดย

คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund (The Board) โดยคณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ดูแลให้การ

บริหาร Big Lottery Fund เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและทิศทางการดําเนินการที่ได้รับมาจาก

รัฐบาล โดยตัดสินใจในเร่ืองของกลยุทธ์โดยรวม และนโยบายและให้ความเห็นชอบและดูแล

งบประมาณการดําเนินงาน และงบประมาณสําหรับกองทุนย่อย คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้รับผิดชอบ

ในการกํากับดูแลการบริหารงานขององค์กรรวมทั้งการแต่งตั้ง Chief Executive (ซึ่งเป็นประธาน Senior 

Management Team) ตําแหน่งกรรมการกองทุน Big Lottery Fund เป็นตําแหน่งที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และ

ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีประจําสํานักงานคณะรัฐมนตรี (the Minister for the Cabinet Office) 

คณะกรรมการ (The Board) มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 9-12 คน ประกอบด้วย  

 1) ประธานคณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund (The Chair) 

 2) ประธานคณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund แห่งดินแดนทั้งสี่ของสหราชอาณาจักร 

(อังกฤษ, เวลส์, สกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ) (Country Committee Chairs) 

 3) คณะกรรมการอีก 4-7 คน (General Board Members) 

 คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund มีหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองของทิศทางกลยุทธ์และ

การดําเนินการ ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบ ( accountability) ต่อรัฐบาลและสาธารณชน โดย

คณะกรรมการกองทุนมีการกระจายอํานาจไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพที่ 4.4 คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund 

 
ที่มา: Board and Committee Handbook, Big Lottery Fund  

(http://www.biglotteryfund.org.uk/board_handbook/handbook_corporate_entity/handbook_structure.htm) 

 

คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund ชุดปัจจุบัน (กรกฎาคม ค.ศ. 2012) ประกอบด้วย

บุคคลต่อไปนี้ 

 Peter Ainsworth (Chair): เคยดํารงตําแหน่ง Director of Corporate Finance บริษัท 

Investment Bank แห่งหนึ่ง และเคยทํางานให้ภาครัฐในฐานะ Member of Parliament ปัจจุบันเป็น

ประธานมูลนิธิ 2 แห่ง (Plantlife International และ Elgar Foundation) 

 Anna Southall (Vice Chair): เคยดํารงตําแหน่ง Chief Executive ของ the Museums 

Libraries & Archives Council และ Director of the National Museums and Galleries of Wales ปัจจุบัน

เป็นกรรมการมูลนิธิหลายแห่ง 

 Nat Sloane (England Chair): มีประสบการณ์ทํางานกับมูลนิธิ และ Trust Fund หลาย

แห่ง และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Impetus Trust 

 Frank Hewitt (Northern Ireland Chair): เคยดํารงตําแหน่ง CEO of the Northern 

Ireland Chamber of Commerce และมีประสบการณ์ทํางานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเคยดํารง

ตําแหน่ง Deputy Secretary ของ Department of Culture Arts and Leisure 

 Sir Andiran Webb (Chair of the Big’s Wales Committee): เคยดํารงตําแหน่ง Vice-

Chancellor of Glamorgan University และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ 

 Maureen McGinn (Scotland Chair): มีประสบการณ์ทํางานกับมูลนิธิ, trade union, 

และภาครัฐ และปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิหลายแห่ง 

http://www.biglotteryfund.org.uk/board_handbook/handbook_corporate_entity/handbook_structure.htm
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 Diana Whitworth (General Member): มีประสบการณ์ทํางานกับมูลนิธิและองค์กร

หลายแห่ง และเคยดํารงตําแหน่ง Head of Public Affairs at the National Consumer Council  

 Roland Doven, MBE (General Member): มีประสบการณ์ทํางานกับมูลนิธิและองค์กร

เพื่อสังคมหลายแห่ง เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและรองประธาน the National Association of Bereavement 

Services 

 John Gartside, OBD (General Member): มีประสบการณ์ทํางานกับมูลนิธิและองค์กร

เพื่อสังคมหลายแห่ง ในปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิ the Warrington Primary care Trust 

 Rajay Naik (General Member): ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง Director of Government and 

External Affairs มหาวิทยาลัย The Open University และเคยดํารงตําแหน่ง Chairman of the British 

Youth Council และเป็นกรรมการมูลนิธิหลายแห่ง 

 

 Country Committees: สําหรับ Country Committees ทั้งสี่ (The England Country Committee, 

The Scotland Country Committee, The Wales Country Committee, The Northern Ireland Country 

Committee) นั้น มีกฎหมาย National Lottery Act 2006 รองรับ และแต่ละ Committee มีประธานซึ่งเป็น

กรรมการกองทุน Big Lottery Fund ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีประจําสํานักงานคณะรัฐมนตรี 

(the Minister for the Cabinet Office) โดยการตัดสินใจของ Big Lottery Fund ในเร่ืองของการให้ทุน

สนับสนุนจะถูกส่งไปยัง Country Committees และ CountryCommittee แต่ละแห่งรับผิดชอบกองทุน

ของตนเองตามลําดับความสําคัญและความต้องการสําหรับกรรมการของ Country Committee นั้น  Big 

Lottery Fund จะเป็นผู้สรรหา โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง (สํา นักงาน

คณะรัฐมนตรีในส่วนของประเทศอังกฤษ หรือ Ministers in the Devolved Administrations) ประธาน

ของแต่ละ Country Committee มีหน้าที่กํากับดูแลว่า Country Committee มีการตัดสินใจที่สอดคล้อง

กับแนวทางที่คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund ได้วางไว้ และมีหน้าที่รายงานต่อคณะกรรมการ

กองทุนในเร่ืองของการตัดสินใจของ Country Committee 

 UK Funding Committee: ในส่วนของ UK Funding Committee นั้น มีหน้าที่ในการตัดสินใจ

ในเร่ืองของโครงการและข้อเสนอที่ครอบคลุมพื้นที่สหราชอาณาจักรทั้งหมด (ไม่ได้อยู่ในดินแดน

เฉพาะของ Country Committee อันใดอันหน่ึง) และรวมถึงโครงการระดับนานาชาติด้วย 
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 Standing Committees: นอกจากนี้ ยังมี Standing Committees อีก 2 คณะกรรมการ ได้แก่ The 

Audit and Risk Committee และ The Remuneration Committee ซึ่ง The Audit and Risk Committee มี

จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีมาตรฐานสูงสุดในการนําเงินทุนของประเทศมาใช้จ่าย และมีความ

โปร่งใสในการใช้เงินทุนนั้น โดยมีหน้าที่ตรวจเช็คและยอมรับการตรวจบัญชีภายใน (approves the 

internal audit programme) และตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ทั้งการตรวจจากภายนอกและ

ภายใน ส่วน The Remuneration Committee มีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานและค่าตอบแทนของ Chief 

Executive และ Senior Management Team ซึ่ง The Remuneration Committee โดยทั่วไปจะมีการ

ประชุมกันปีละหนึ่งครั้ง 

 Programme Committees: นอกจากนี้ Country Committees ยังสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะของแต่ละโครงการ (Programme Committees) เพื่อช่วย Country Committees ในการตัดสินใจ ผู้
ที่จะมาเป็นกรรมการของ Programme Committee สามารถเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ใน
คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund หรือ Country Committee อย่างไรก็ตาม กรรมการของ 
Programme Committee ที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund หรือ Country 
Committee จะไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ได้ 
 สําหรับการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นกรรมการของ Programme Committee นั้น มีการเปิดรับสมัคร
ผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกใบสมัครที่สมควรได้รับทุน โดยผู้สมัครมาเป็นกรรมการจะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเร่ืองที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ (programme) นั้นๆ ตัวอย่างของใบ
ประกาศ มีดังแผนภาพด้านล่าง 
 
 เงื่อนไขเกี่ยวกับความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน (Register of Interests) 
 คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund กรรมการ Committees รวมทั้งผู้ให้คําแนะนํา และ
สมาชิกของคณะผู้ให้คําปรึกษา (advisory panel) จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสีย
ของตน ภายใต้ Code of ethics ซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการหน่วยงานสาธารณะ 
ซึ่งออกโดยสํานักงานคณะรัฐมนตรี (The Cabinet Office code of practice for Board members of public 
bodies) ซึ่งรายละเอียดนี้ สาธารณชนสามารถขอดูได้โดยการยื่นหนังสือไปยังหัวหน้าเลขานุการ
คณะกรรมการ (Head of Board Secretariat) 
 ทั้งนี้ หากระหว่างการประชุมจะต้องมีการตัดสินใจในเร่ืองที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน
สําหรับกรรมการผู้หนึ่ง ประธานในการประชุมจะต้องขอให้กรรมการผู้นั้นออกจากห้องประชุม
ระหว่างมีการพิจารณาเร่ืองนั้นๆ (Big Lottery Fund Annual Report and Accounts 2010/11) 



63 

 

แผนภาพที่  4.5 ตัวอย่างใบประกาศรับสมัครกรรมการเฉพาะขอ งแต่ละโครงการ (Programme 
Committee) ผู้มีหน้าที่ประเมินโครงการที่สมัครขอรับทุน 
 

 
ที่มา: http://www.biglotteryfund.org.uk/advantage_committee_advert.pdf 

http://www.biglotteryfund.org.uk/advantage_committee_advert.pdf
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 ผู้บริหาร (Executive) 
 ในส่วนของการดําเนินการนั้น Big Lottery Fund อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ Senior 
Management Team ซึ่งประกอบด้วย Chief Executive และ Directors 7 คน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 
แผนภาพที่ 4.6 Senior Management Team ของ Big Lottery Fund 

 
ที่มา: Big Lottery Fund Corporate Plan 2012/13 (June, 2012) 

 

 สําหรับ Senior Management Team นั้น คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund (The Board) 

เป็นผู้แต่งตั้ง Chief Executive ซึ่งจะดํารงตําแหน่ง Accounting Officer ของ Big Lottery Fund ด้วย 

(โดยได้รับการแต่งตั้งจาก Accounting Officer of the Department for Culture, Media and Sport) ซึ่ง 

Chief Executive จะเป็นประธานของ Senior Management Team  
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 Senior Management Team มีหน้าที่พิจารณานโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินงาน ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund (The Board) 

นอกจากนี้ Senior Management Team ยังต้องกํากับดูแลการดําเนินงานของ Big Lottery Fund อีกด้วย 

โดยปกติแล้ว Senior Management Team มีการประชุมกันเดือนละหนึ่งคร้ังเพื่อตัดสินใจในเร่ืองของ

การวางแผนนโยบายและการบริหารงานของ Big Lottery Fund (Big Lottery Fund Corporate Plan 

2012/13) 

 

 จ านวนบุคลากร 

 ในปีงบประมาณ 2010/2011 Big Lottery Fund มีจํานวนบุคลากร เทียบเท่าบุคลากรที่ทํางาน
ประจําเต็มเวลา 982 คน ซึ่งลดลงจาก 1,047 คน ในปีงบประมาณ 2009/2010 การว่าจ้างบุคลากรจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก Chief Executive หรือ Director of Finance and Corporate Services ในกรณีที่ 
Chief Executive ไม่อยู่ (Big Lottery Fund Annual Report and Accounts 2010/11) 
 

 การตัดสินใจในเร่ืองของการให้ทุน และการกระจายอ านาจ 

 การตัดสินใจในเร่ืองของการให้ทุนเป็นหน้าที่ของ Country Committees และคณะกรรมการ

เฉพาะของแต่ละโครงการ (program committees) ซึ่ง Country Committees ได้แต่งตั้งขึ้น คณะกรรมการ

กองทุน Big Lottery Fund (The Board) ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นคร้ังคราว (part-time) ไม่ใช่งาน

ประจําเต็มเวลา และมีการกระจายอํานาจในการบริหารงานในแต่ละวันไปยั งบุคลากร ซึ่งปฏิบัติงาน

ภายใต้กรอบที่กําหนดไว้ชัดเจน นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund (The Board) ยัง

สามารถมอบหมายความรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือ committee ของ Big 

Lottery Fund หรือหน่วยงานภายนอก โดยการมอบหมายความรับผิดชอบนี้  กําหนดให้เป็นไปตาม

แนวทางที่ได้รับจากรัฐมนตรีประจําสํานักงานคณะรัฐมนตรี (the Minister for the Cabinet Office) 

 กฎหมาย National Lottery Act 1993 (ซึ่งมีการปรับแก้โดยกฎหมาย National Lottery Act 

1998) ได้ให้อํานาจ Big Lottery Fund ในการกระจายอํานาจในการตัดสินใจให้หน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน 

ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนสามารถเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินในเกี่ยวกับด้านต่างๆ

ของโครงการใดโครงการหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund (The Board) ยังมี

กรอบแนวทางในการเชิญชวนให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาสมัครขอรับทุนเพื่อดําเนินโครงการ
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ตามที่กองทุน Big Lottery Fund กําหนด (A framework for solicitations) ซึ่ง Country Committees และ 

UK Funding Committee ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้การเชิญชวนในลักษณะนี้ได้ 

 สําหรับการตัดสินใจในเร่ืองการให้ทุนแก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนั้น เป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการให้ทุน (grant making committee) ซึ่งได้รับมอบหมายอํานาจในการตัดสินใจจาก

คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund (The Board) หรือ Country Committee นอกจากนี้ 

คณะกรรมการกองทุน Big Lottery Fund (The Board) ยังได้กําหนดขั้นตอนในการตัดสินใจโดยมีการ

มอบหมายหน้าที่ให้ Chief Executive ในฐานะ Accounting Officer ซึ่งอาจมอบหมายหน้าที่นี้ต่อให้ 

senior officer ได้ ซึ่งหน้าที่ของ senior officer ในที่นี้ ได้แก่การให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะว่า

โครงการที่เสนอขอรับทุน โครงการใดสมควรได้รับทุน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการป ระเมินของ 

senior officer ผู้นั้น โดย senior officer มีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบโครงการที่เสนอขอรับ

ทุน (รวมถึงเว็บไซต์ขององค์กรที่เสนอขอรับทุน) และคณะกรรมการให้ทุนมีหน้าที่พิจารณาการ

วิเคราะห์และคําแนะนําของ senior officer 

 นอกจากนี้ ในการประชุมพิจารณาในเร่ืองการให้ทุน grant making committee ยังสามารถเชิญผู้

สังเกตการณ์ (observers) ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาล ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือ

กรรมการของกองทุน Big Lottery Fund ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก grant making committee นั้น มาเข้าร่วมฟัง

การประชุม และอาจมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมได้ โดยประธานในการ

ประชุมอนุมัติ อย่างไรก็ดี ผู้สังเกตการณ์จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะให้ทุนกับโครงการใด 

(http://www.biglotteryfund.org.uk/board_handbook/handbook_grant_making/handbook_principles_g

rant_making.htm) 

 

 การบริหารจัดการด้านการเงิน 

 รายได้จากล็อตเตอรี่แห่งชาติ (the National Lottery) 

 ในปีงบประมาณ 2010/2011 Big Lottery Fund ได้รับเงินจํานวน 773 ล้านปอนด์โดยตรงจาก

การขายล็อตเตอร่ีแห่งชาติ (ในปีงบประมาณ 2009/2010 ได้รับ 740 ล้านปอนด์) อย่างไรก็ตาม ในเดือน

มีนาคม ค.ศ.2007 รัฐสภาได้มีมติให้มีการถ่ายโอนเงินจํานวน 638 ล้านปอนด์ ในช่วงระหว่างเดือน

http://www.biglotteryfund.org.uk/board_handbook/handbook_grant_making/handbook_principles_grant_making.htm
http://www.biglotteryfund.org.uk/board_handbook/handbook_grant_making/handbook_principles_grant_making.htm
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กุมภาพันธ์ ค.ศ.2009 และเดือนสิงหาคม ค.ศ.2012 จาก Big Lottery Fund ไปยัง Olympic Lottery 

Distribution Fund (OLDF) ซึ่งในปีงบประมาณ 2010/2011 ได้มีการถ่ายโอนเป็นจํานวน 172 ปอนด์  

 ในปี ค.ศ.2010 รฐัสภาได้ยอมรับข้อเสนอของ Secretary of State for Culture, Olympics, Media 

and Sport ในการเปลี่ยนสัดส่วนในการจัดสรรเงินรายได้จากสลากกินแบ่งที่นํามาใช้เพื่อ

สาธารณประโยชน์ โดยสัดส่วนของ Big Lottery Fund ซึ่งเคยเป็นร้อยละ 50 ของเงินที่นํามาใช้เพื่อ

สาธารณประโยชน์ ได้ถูกปรับเป็นร้อยละ 46 ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2011 และเป็นร้อยละ 40 ในวันที่ 1 

เมษายน ค.ศ.2012 รายได้ที่ได้จาก National Lottery ได้ถูกนําไปลงทุนใน National Lottery Distribution 

Fund (NLDF) ซึ่งในปีงบประมาณ 2010/2011 ได้ก่อให้เกิดรายได้จากการลงทุนอีก 8.5 ล้านปอนด์ 

(รายได้ในส่วนน้ีของปีงบประมาณ 2009/2010 เป็น 6 ล้านปอนด์) 

 

 รายจ่าย 

 1) รายจ่ายในการให้ทุนสนับสนุนโครงการ 

ในปีงบประมาณ 2010/2011 Big Lottery Fund ได้มีการให้ทุนแก่องค์กรและหน่วยงานรวม

ทั้งสิ้น 508 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นการให้ทุนจํานวนประมาณเกือบ 23 ,000 ทุน (ในปีงบประมาณ 

2010/2011 ได้มีการให้ทุนรวมทั้งสิ้น 604 ล้านปอนด์) โดยในปีงบประมาณ 2010/2011 ได้มีการให้ทุน

ใหม่รวมเป็นจํานวนเงิน 291 ล้านปอนด์ (ในปีงบประมาณ 2009/2010 เป็นจํานวน 440 ล้านปอนด์) โดย

ยังมีการเสนอให้ทุนอีกเป็นจํานวน 55 ล้านปอนด์ ซึ่งยังรอการตอบรับจากองค์กรที่เสนอขอทุน  (ข้อมูล

จาก Big Lottery Fund Annual Report and Accounts 2010/11) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2010/2011 ได้มี

การริเร่ิมโครงการ Big Local Programme ซึ่งมีงบประมาณ 200 ล้านปอนด์ ซึ่งจะเร่ิมให้ทุนใน

ปีงบประมาณ 2011/2012  

Big Lottery Fund มีการให้ทุนกับโครงการที่ใช้เวลาดําเนินการระยะยาว เช่น ประมาณ 5 ปี 

ดังนั้น จึงมีข้อผูกมัดในการให้ทุนในอนาคต ในปีงบประมาณ 2010/2011 Big Lottery Fund มีข้อผูกมัด

ในการให้ทุนในอนาคตเป็นจํานวน 898 ล้านปอนด์ โดย Big Lottery Fund มีเงินกองทุนอยู่กับ National 

Lottery Distribution Fund จํานวน 523 ล้านปอนด์ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายสําหรับส่วนต่างนี้จึงต้องมาจาก

รายได้ในอนาคต 
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 2) รายจ่ายในการบริหารจัดการ Big Lottery Fund 

 ตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพทางด้านการเงินของการบริหารจัดการ ได้แก่สัดส่วนของรายได้ที่

ใช้ในการบริหารจัดการในการให้ทุนแก่องค์กรและหน่วยงานต่างๆสําหรับปีงบประมาณ 2010/2011 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการให้ทุน คิดเป็น 53 ล้านปอนด์ หรือร้อยละ 6.8 ของรายได้ (ใน

ปีงบประมาณ 2009/2010 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้คิดเป็น 58 ล้านปอนด์ หรือร้อยละ 7.4 ของรายได้) 

 รัฐบาลได้มีนโยบายให้ Lottery distributors ลดรายจ่ายในการบริหารจัดการในการให้ทุนแก่

องค์กรและหน่วยงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งหมด (Lottery 

operating costs) ให้ไม่เกินร้อยละ 8 ของรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก ( core 

administration costs ซึ่งรายจ่ายหลักได้แก่ค่าใช้จ่ายในการจัดการตรวจสอบเอกสารใบสมัครและ

ดําเนินการตามขั้นตอน และค่าบริหารจัดการทุนที่ได้ให้กับองค์ การหรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึง

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน) ให้ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2010/2011 Big Lottery Fund  

มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งหมดต่ํากว่าร้อยละ 8 อย่างไรก็ดี เนื่องจากสัดส่วนของเงินจาก 

National Lottery Fund Distribution ที่จัดสรรให้กับ Big Lottery Fund ลดลงจากร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 

40 ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2012 ดังนั้น Big Lottery Fund จึงจําเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร

จัดการทั้งหมดในอนาคต  

 

แผนภาพที่ 4.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั้งหมดของ Big Lottery Fund ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2004/2005 ถึงปีงบประมาณ 2010/2011 

 
ที่มา: Big Lottery Fund Annual Report and Accounts 2010/11 
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 สถานการณ์การเงิน 

 ในปีงบประมาณ 2010/2011 Big Lottery Fund มีรายได้มากกว่ารายจ่ายคิดเป็น 273 ล้านปอนด์ 

ซึ่งการที่ปีงบประมาณ 2010/2011 มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ทําให้หนี้สินของ Big Lottery ลดลง จาก 

630 ล้านปอนด์ในปีงบประมาณ 2009/2010 เป็น 357 ล้านปอนด์ในปีงบประมาณ 2010/20110 ซึ่ง

หนี้สินของ Big Lottery Fund ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของข้อผูกพันในการให้ทุนในอนาคต โดยในการ

ทําบัญชี จะจัดให้หนี้สินอยู่ในรูปของ retained reserves รายละเอียดของรายได้และรายจ่าย รวมทั้ง

สินทรัพย์และหนี้สิน สามารถดูได้จาก Statement of Comprehensive Income และ Statement of 

financial position ด้านล่าง 

 Big Lottery Fund มีเงินกองทุนส่วนหนึ่งที่อยู่กับ National Lottery Distribution Fund (NLDF) 

ซึ่งเงินตรงส่วนนี้มีการนําไปลงทุนและได้รับดอกผล เหตุผลที่ Big Lottery Fund มีเงินอยู่กับ NLDF 

เป็นเพราะในเกือบทุกปี รายได้ของ Big Lottery Fund สูงกว่าที่คาดประมาณไว้ โดยในปีงบประมาณ 

2010/2011 Big Lottery Fund มีเงินอยู่กับ NLDF จํานวน 523 ล้านปอนด์ ยอดเงินที่อยู่กับ NLDF ตั้งแต่

ปี ค.ศ.2004 แสดงไว้ในรูปต่อไปนี้ 

 

แผนภาพที่ 4.8 ยอดเงินคงเหลือของ Big Lottery Fund ที่อยู่กับ National Lottery Distribution Fund 

 
ที่มา: Big Lottery Fund Annual Report and Accounts 2010/11 
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แผนภาพที่ 4.9 Statement of Comprehensive Income 

 
ที่มา: Big Lottery Fund Annual Report and Accounts 2010/11 
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แผนภาพที่ 4.10 Statement of financial position 

 
ที่มา: Big Lottery Fund Annual Report and Accounts 2010/11 

 

 กิจกรรม 

 โครงการต่างๆที่ Big Lottery Fund ให้ทุน แบ่งได้เป็นโครงการที่ครอบคลุมพื้นที่ในสหราช

อาณาจักร (UK-wide programmes) และโครงการที่อยู่เฉพาะในพื้นที่ดินแดนทั้งสี่ของสหราชอาณาจักร

(อังกฤษ, เวลส์, สกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือ) รายชื่อโครงการและงบประมาณของแต่ละโครงการ

สําหรับปีงบประมาณ 2012/2013 มีดังแสดงในตอนท้ายของบทนี้  ในปีงบประมาณ 2010/2011 Big 

Lottery Fund ได้ให้ทุนคิดเป็นจํานวนเงินร้อยละ 90 แก่องค์กรอาสาสมัครและองค์กรของชุมชน ( The 

Voluntary and Community Sector – VCS) และให้ทุนร้อยละ 5 แก่โรงเรียน ร้อยละ 2 แก่รัฐบาลท้องถิ่น 

ร้อยละ 1 แก่ทหารผ่านศึก และร้อยละ 3 แก่องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ 



72 

 

 สําหรับโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุนั้น Big Lottery Fund ให้ทุนโครงการหลากหลาย

รูปแบบ ตั้งแต่โครงการเล็กๆ จาก Awards for All ซึ่งใช้เงินทุนเพียง 300 ปอนด์ จนถึงโครงการ Fit as 

A Fiddle ซึ่งมีจํานวนโครงการย่อยหลายโครงการและดําเนินการโดย Age UK ซึ่ง Big Lottery Fund ให้

ทุนสนับสนุน 15 ล้านปอนด์ 

 ในส่วนของโครงการของ Big Lottery Fund ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุได้แก่โครงการ Silver Dreams Fund โครงการ Heroes Return บางส่วนของโครงการ 

Awards for allและโครงการอ่ืนๆ 

 โครงการ Silver Dreams Fund 

 โครงการ Silver Dreams Fund นับเป็นโครงการแรกของ Big Lottery Fund ที่มุ่งเน้นการลงทุน

ในผู้สูงอายุในอังกฤษ ซึ่งดําเนินการร่วมกับหนังสือพิมพ์ Daily Mail โครงการ Silver Dreams Fund เร่ิม

ดําเนินการในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2011ซึ่งเป็นการดําเนินการระยะแรกของแผนการลงทุนจํานวน 

110 ล้านปอนด์สําหรับผู้สูงอายุ ในขั้นแรก Silver Dreams Fund จะลงทุนอย่างน้อย 10 ล้านปอนด์ใน

ลักษณะของทุนสําหรับโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการสามารถได้รับทุนจํานวนระหว่าง 50,000 ถึง 

200,000 ปอนด์ เพื่อทดสอบและพัฒนาแนวคิดใหม่ โดยมีระยะเวลา 12 ถึง 18 เดือน หลังจากนั้น จะมี

การคัดเลือกอย่างมากที่สุด 5 โครงการ เพื่อให้รับทุนโครงการละ 1 ล้านปอนด์ เพื่อดําเนินการต่อไป 

Silver Dreams Fund มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบแนวคิดใหม่หลากหลายแนวคิด เพื่อค้นหาว่าแนวปฏิบัติ

ใดดีที่สุด หรือเพื่อนําวิธีที่ได้ผลดีในชุมชนหนึ่งมาปรับใช้ในชุมชนอ่ืนๆ แนวคิดใหม่อาจเป็นแนว

ปฏิบัติใหม่ หรือการนําแนวปฏิบัติที่ เคยประสบความสําเร็จมาแล้วมาใช้ในอีกสถานการณ์ หรือ

ประยุกต์ใช้ด้วยวิธีใหม่   

 สําหรับแนวคิดใหม่ที่ Silver Dreams Fund สนับสนุนน้ัน ต้องเป็นไปเพื่อหาวิธีที่จะให้ผู้สูงอายุ

ที่เปราะบางสามารถจัดการกับเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง (life-changing events) ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแนวคิดใหม่นั้นจะต้องประกอบไปด้วยมิติต่างๆดังต่อไปนี้ 

1) การช่วยให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งรวมถึงการที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการออกแบบ 

ดําเนินการ และบริหารจัดการข้อเสนอโครงการ 

2) การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน โครงการที่สมัครขอทุนควรพิจารณาว่าจะสามารถทํางานร่วมกับ

องค์กรของรัฐหรือเอกชน และคนในชุมชนอย่างไร เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน 
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3) การบริหารจัดการที่ดีขึ้น การจัดบริการหรือกิจกรรม ควรเป็นไปเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุ

เตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการจัดการกับ

เหตุการณ์ในชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ 

4) การทดลองวิธีใหม่ๆในการทํางานซึ่งอาจหมายถึงการจัดบริการใหม่ๆให้กับผู้สูงอายุ หรือ

การจัดบริการที่เคยมีการทําในที่อื่นในรูปแบบใหม่  

5) อาสาสมัคร โครงการควรใช้ทักษะและประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่แข็งแรงและมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ 

 โครงการ Silver Dreams Fund ได้มีการเปิดรับใบสมัครระหว่างวันที่ 30 กันยายน ค.ศ.2011 ถึง 

28 ตุลาคม ค.ศ.2011โดยองค์กรที่มีสิทธิสมัคร ได้แก่ องค์กรอาสาสมัครและองค์กรชุมชน มูลนิธิ 

องค์กรเพื่อสังคม และองค์กรที่ไม่หวังผลกําไรอ่ืนๆ ถึงแม้ว่า Silver Dreams Fund จะไม่ให้ทุน

หน่วยงานภาครัฐ หรือปริษัทเอกชน แต่ Silver Dreams Fund สนับสนุนให้มีการทํางานร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานทุกประเภท  

 ในขั้นแรก องค์กรที่สมัครจะส่งแนวคิดใหม่ให้โครงการ Silver Dreams Fund พิจารณา ซึ่ง 

Silver Dreams Fund จะคัดเลือกประมาณ 100 องค์การให้ส่งใบสมัคร โดยจะมีการถามรายละเอียดที่

เพิ่มขึ้น และอาจมีการติดต่อเพื่อพูดคุยถามเกี่ยวกับโครงการที่เสนอมา สําหรับการตัดสินใจ จะมี Expert 

advisory group ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ซึ่ง Expert advisory 

group นี้จะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าควรลงทุนในโครงการใด 

 โครงการ Heroes Return  

 โครงการ Heroes Return เร่ิมต้นในปี ค.ศ.2004 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ทหารผ่านศึก ที่เคยรบ

ในสงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้กลับไปเยี่ยมเยียนสถานที่ที่เคยประจําการ ทั้งในสหราชอาณาจักรและ

ต่างประเทศ โดยตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 โครงการนี้ได้ให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกับทหารผ่านศึกกว่า 

50,000 คน โดยให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมกว่า 24 ล้านปอนด์ 

 โครงการนี้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งค่าประกัน ให้กับทหารผ่านศึกและ /หรือ

คู่ครองหรือผู้ดูแล หรือสามีหรือภรรยาหม้ายของทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางไปยัง

สถานที่ที่เคยประจําการในอดีต เพื่อแสดงความเคารพและฟื้นฟูมิตรภาพกับเพื่อนทหารผ่านศึกและคน

ท้องถิ่น ซึ่งการได้แบ่งปันประสบการณ์สมัยสงครามกับเพื่อนทหารผ่านศึกและครอบครัว มีผลใน
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ทางบวกแก่เหล่าทหารผ่านศึก ทหารผ่านศึกหลายคนได้ให้ความเห็นว่า โครงการนี้ได้ทําให้

ประสบการณ์และการมีส่วนช่วยในการรบคร้ังนั้นของพวกเขา ได้รับการยอมรับจากสังคมและสังคม

ให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของสิ่งที่พวกเขาได้ทํา 

 ตั้งแต่ปี ค.ศ.2009 ถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม 2012) เป็นช่วงของโครงการ Heroes Return 2 ซึ่งยัง

ไม่มีการกําหนดเวลาหมดเขตรับสมัคร จํานวนเงินทุนที่ได้รับ จะแบ่งเป็น  5 ระดับโดยขึ้นกับสถานที่ที่

ไป เงินทุนเร่ิมต้นที่ 150 ปอนด์ จนถึง 5,500 ปอนด์ ขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่เดินทางและสถานที่ที่ไป 

 โครงการอื่นๆ 

 โครงการอ่ืนๆ ที่ Big Lottery Fund ให้ทุนและมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ ได้แก่

โครงการ Awards for All ซึ่งได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ในแคว้นเวลส์ ยังได้มีการทําโครงการ 

AdvantAGE Programmeซึ่งมีงบประมาณ 200 ล้านปอนด์สําหรับให้ทุนกับองค์กรที่ทําโครงการเพื่อ

ผู้สูงอายุ โดยเน้นการสนับสนุนและการผูกมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อลดความเหงา พัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ให้ผู้สูงอายุทราบและเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและบริการต่างๆที่มีสําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละ

โครงการสามารถขอรับทุนได้ระหว่าง 200,000 ถึง 1 ล้านปอนด์ ซึ่งมีการเปิดรับสมัครในช่วงเดือน

มิถุนายนถึงตุลาคม ค.ศ.2010 โดยขณะนี้ได้ปิดรับสมัครแล้ว 

 ในไอร์แลนด์เหนือ มีโครงการ Reaching Out Connecting Older People ซึ่งมีงบประมาณ 20 

ล้านปอนด์สําหรับโครงการที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว 

โครงการนี้เน้นสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และโครงการต้องมีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี โดย

ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการและการดําเนินงานของโครงการ แต่ละโครงการสามารถ

ขอรับทุนได้ระหว่าง 1) 50,000 ถึง 200,000 ปอนด์ และ 2) 250,000 ถึง 500,000 ปอนด์ซึ่งโครงการที่

สมัครในกลุ่ม 1) อาจมีการทํางานแบบ partnership กับองค์กรของรัฐหรือเอกชน หรือไม่มีการทํางาน

แบบ partnership ก็ได้ แต่โครงการที่สมัครในกลุ่ม 2) ต้องมีการทํางานแบบ partnership โดยองค์กร

หลักที่สมัครขอทุนต้องเป็นองค์กรอาสาสมัครหรือองค์กรชุมชนโดยมีระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่เดือน

มิถุนายน ค.ศ.2010 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 และขณะนี้ได้ปิดรับสมัครแล้ว 
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ตารางที่ 4.2 รายชื่อโครงการและงบประมาณของแต่ละโครงการของ Big Lottery Fund สําหรับ

ปีงบประมาณ 2012/2013 
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ที่มา: Big Lottery Fund Annual Report and Accounts 2010/11 
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4.1.3 Age UK   

Age UK เป็นองค์กรหลักทางการกุศลที่ดําเนินการด้านผู้สูงอายุขนาดใหญ่  ประกอบด้วย 

องค์กรย่อยที่เป็นเครือข่ายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติกว่า 1,000 องค์กร กลุ่มเป้าหมายของ Age UK 

นั้นหมายรวมไปถึงผู้สูงอายุทั่วโลก มิได้จํากัดอยู่แต่เพียงกลุ่มประเทศสมาชิกเท่านั้น จุดประสงค์หลัก

คือเป็นการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น Age UK จะให้การสนับสนุนกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับ 

- การป้องกันหรือบรรเทาความยากจนของผู้สูงอายุ 

- ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุ 

- การป้องกันหรือบรรเทาความเจ็บป่วยจากโรคหรือความทุกข์ทรมานในผู้สูงอายุ 

- การส่งเสริมความเสมอภาคและความหลากหลายและสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ 

- ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีสุขภาพไม่ดี, พิการ, ยากจนและเป็นผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส 

- ส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

 แหล่งเงินทุนของ Age UK จะได้มาจากการบริจาคของประชาชนทั้งที่เป็นประเทศสมาชิก หรือ

ประชาชนทั่วโลก โดยการบริจาคนั้นสามารถทําได้หลายช่องทาง ได้แก่ 

 1. บริจาคผ่านทางหน้าเว็บไซต์ (http://www.ageuk.org.uk/get-involved/make-a-donation/) ซึ่ง

ในเว็บไซต์จะกําหนดช่องให้เลือกบริจาคเป็น 15 ปอนด์ 35 ปอนด์ 100 ปอนด์ และ อ่ืนๆ ให้ผู้บริจาค

กําหนดจํานวนเงินด้วยตนเอง รวมทั้งเว็บไซต์จะกําหนดความสะดวกให้ผู้บริจาคเลือกการบริจาคเป็น

คร้ังเดียวหรือการบริจาคเป็นรายเดือนได้ 

 2. บริจาคผ่านทางโทรศัพท์และไปรษณีย์ สําหรับการบริจาคทางโทรศัพท์นั้นผู้บริจาคจะ

จ่ายเงินผ่านทาง credit or debit card ส่วนการบริจาคทางไปรษณีย์นั้นผู้บริจาคจะต้องดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการบริจาคจากทางเว็บไซต์และทําการบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ หรือวิธีการที่ง่ายกว่านั้นคือ

การส่งเช็คหรือตั๋วแลกเงินไปยังลูกค้าสัมพันธ์ของ Age UK จากนั้นผู้บริจาคต้องเช็คกับทางองค์กรว่า

เงินบริจาคส่งถึงหรือไม่อีกครั้งหนึ่ง 

 3. บริจาคโดยหักจากเงินเดือน โดยช่องทางการหักภาษีรายได้ต่อเดือน โดยในกรณีนี้ผู้บริจาค

สามารถบริจาคเงินให้กับ Age UK ได้ก่อนที่จะถูกหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือบริจาคผ่านทาง

บํานาญได้  
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 Basic rate tax payers กรณีนี้คือบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ต่อเดือนไม่สูงมาก ทุกๆ 1 ปอนด์ที่

หาได้ต่อเดือน จะต้องถูกหักภาษีไป 20 เพนนี หากบุคคลบริจาคเงินให้กับ Age UK 10 ปอนด์ต่อเดือน 

องค์กรจะได้รับเงินนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และ 10 ปอนด์ที่บริจาคนี้จะถูกนับเป็น 8 ปอนด์ของ

ค่าใช้จ่ายสุทธิของผู้บริจาค 

 Higher rate tax payers กรณีที่ผู้บริจาคเป็นคนที่เสียภาษีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 40 ทุก 10 

ปอนด์ที่บริจาคจะถูกนับเป็น 6 ปอนด์ของรายจ่ายสุทธิ และสําหรับผู้ที่เสียภาษีในอัตราที่สูงถึงร้อยละ 

50 ทุก 10 ปอนด์ที่บริจาคจะถูกนับเป็น 5 ปอนด์ของรายจ่ายสุทธิ 

 4. การบริจาคโดยเลือกวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคต้องการ การบริจาคส่วนนี้จะมีผู้คอยให้

คําแนะนําว่าองค์กรจะสนับสนุนงานสําหรับผู้สูงอายุ 4 ด้านหลักได้แก่  

1) สนับสนุนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสําหรับ

ผู้สูงอายุเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  

2) การให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน  

3) สนับสนุนงานวิจัยทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  

4) การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว  

จากวัตถุประสงค์ 4 ด้านนี้ผู้บริจาคสามารถเลือกที่จะสนับสนุนกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน หรือด้านใด

ด้านหน่ึงก็ได้ และการสนับสนุนก็เป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 5. การให้มรดกกับ Age UK เพื่อนํามาพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ สําหรับการให้การบริจาค

ประเภทนี้ต้องติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่และปฎิบัติการข้อกําหนดที่องค์กรตั้งไว้ 

 6. เป็นผู้สนับสนุนให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศยากจน โดยในส่วนนี้ Age UK จะทําหน้าที่

ร่วมกับองค์กรการกุศลอ่ืนๆ ที่ทําหน้าที่ในการประสานงานให้ผู้บริจาคได้เป็นผู้สนับสนุนผู้สูงอายุใน

ป ร ะ เ ท ศ ย า ก จ น  โ ด ย ทํ า ก า ร บ ริ จ า ค เ งิ น ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  ( http://www.ageuk.org.uk/get-

involved/sponsor-a-grandparent/donate/?RfmId=1f735553-614e-4f61-ae67-3e2496788f72) ซึ่งใน

เว็บไซต์จะกําหนดช่องให้เลือกบริจาคเป็น 15 ปอนด์ต่อเดือน 21 ปอนด์ต่อเดือน 25 ปอนด์ต่อเดือน  

 

 

 



79 

 

 สถานะทางการเงิน 

 รายได้ 

ในปี ค.ศ.2010-2011 รายได้รวมทั้งหมดของ Age UK เท่ากับ 156.4 ล้านปอนด์ ซึ่งน้อยกว่า

ในช่วงปี 2009-2010 อยู่ 4.3 ล้านปอนด์ สําหรับแหล่งรายได้นั้นประกอบด้วย 6 ส่วนหลัก ได้แก่ 

voluntary income 46.9 ล้านปอนด์ (รายได้ส่วนนี้ลดลงไปจาก ปี ค.ศ.2009-2010 เป็น 1.4 ล้านปอนด์) 

retail 44.7 ล้านปอนด์ (รายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นจาก ปี ค.ศ.2009-2010 เท่ากับ 0.4 ล้านปอนด์) insurance 

and other commission 33.8 ล้านปอนด์  (รายได้ส่วนนี้เพิ่มขึ้นจาก ปี ค.ศ.2009-2010 เท่ากับ 0.3 ล้าน

ปอนด์) other trading 23.3 ล้านปอนด์ Income from charitable activities 6.7 และ other 0.9 ล้านปอนด์ 

พิจารณาในแผนภาพที่ 4.11 

 

แผนภาพที่ 4.11 Income by source of Age UK 

   
ที่มา:  Age UK Improving later life. Report of Trustees and Annual Accounts 2010-2011. 

 

 รายจ่าย 

สําหรับค่าใช้จ่ายการกุศลของ Age UK ในปี ค.ศ.2010-2011 นั้นเป็นจํานวนเงิน 72.5 ล้าน
ปอนด์ (ปี ค.ศ.2009-2010 เท่ากับ 68.1 ล้านปอนด์) จําแนกเป็นรายจ่ายด้านต่างๆ ได้ดังนี้ Information 
and advice คิดเป็นร้อยละ 11, Independence at home ร้อยละ 6, Have fun and stay well ร้อยละ 16, 
Campaign for change and public affairs ร้อยละ 11, International ร้อยละ 13 Research ร้อยละ 3 และ 
Supporting local communities ร้อยละ 40 รายละเอียดแสดงในแผนภาพที่ 4.12 
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แผนภาพที่ 4.12 Charitable expenditure (£72.5 million) of Age UK 

 
ที่มา:  Age UK Improving later life. Report of Trustees and Annual Accounts 2010-2011. 

 

 การบริหารจัดการ 

Age UK ถูกก่อตั้งขึ้นโดยการควบรวมกันระหว่าง Age Concern England และ Help the Aged 

ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2009 และจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในรูปของบริษัทจํากัด ดังนั้นกฎหมาย

ที่บังคับใช้กับ Age UK จึงเป็นทั้งกฎหมายการกุศล (charity law), trust law, company law และ 

governed by a Memorandum and Articles of Association 

Age UK ถูกควบคุมโดยคณะกรรมาธิการ (Board of Trustees) ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก 15 

คน โดยมีการประชุมปีละ 8 คร้ัง คณะกรรมาธิการเหล่านี้มาจากการเลือกตั้ง และมีวาระในการดํารง

ตําแหน่งประมาณ 2-3 ปี สมาชิก 4 ใน 15 คน มาจาก Age Concern อีก 3 คนถูกเลือกมาจาก Boards of 

Age Scotland, Age Cymru และ Age NI respectively คณะกรรมธิการทั้งหมดจะต้องแสดงให้เห็นว่า

พวกเขาสามารถตอบสนองต่อกฎระเบียบที่ Age UK ตั้งไว้ได้ และคณะกรรมธิการเหล่านี้จะถูกควบคุม

ด้วยประธาน (Chairman) 

Age UK มีคณะอนุกรรมการ (sub-committees) ดังนี ้

1. The Audit and Risk Committee 

2. The Remuneration and Nominations Committee 

3. The Partners Sub-Committee 

4. The Commercial Strategy Board 

5. The Fundraising Board 
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6. The Age UK–HelpAge International Joint Board Committee 

 ในปี ค.ศ. 2011-2012 คณะกรรมาธิการของ Age UK จะถกูตรวจสอบจาก governance 

arrangements 
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4.2 ประเทศสิงค์โปร์ (Republic of Singapore) 

 ประเทศสิงค์โปร์นับเป็นประเทศที่พัฒนาทั้งในด้านของการศึกษาและความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี ด้วยเหตุนี้พื้นที่ทั้งประเทศของสิงค์โปร์ถือเป็นเขตเมืองทั้งสิ้น ดังนั้นสัดส่วนของประชากร

ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจึงคิดเป็นร้อยละ 100 ในปี พ.ศ.2554 สิงค์โปร์มีประชากรอยู่ราว 5.2 ล้านคน เป็น

ผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปร้อยละ 9 ของประชากรทั้งประเทศ ผู้มีอายุ 15 ปีลงมาคิดเป็นร้อยละ 17 ของ

ประชากรทั้งประเทศ สําหรับอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรนั้นสูงถึง 81 ปี การที่สิงค์

โปร์มีความเป็นเมืองสูงมาก ผนวกกับพื้นที่ของประเทศมีอยู่น้อยจึงส่งผลให้ มีความหนาแน่นของ

ประชากรต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรมากถึง 7,565 คน รายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวของประชากร

ในปี พ.ศ.2552 เท่ากับ 49,780 ดอลลาร์ ถือได้ว่าสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก (Carl Haub และ Toshiko 

Kaneda, 2011) 

 ในการคาดประมาณประชากรของประเทศสิงค์โปร์ในปี พ.ศ.2573 คนของประเทศสิงค์โปร์

ร้อยละ 20 จะเป็นผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือ 1 ใน 5 ของประชากรคือผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป จาก

ปัญหาโครงสร้างทางประชากรดังกล่าว สิงค์โปร์จึงให้ความสนใจอย่างมากกับงานด้านผู้สูงอายุ  มีการ

ตั้งองค์กรของรัฐบาลมาทําหน้าที่ในการดูแลงานเร่ืองผู้สูงอายุ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกิจการ

ประชากรผู้สูงอายุ (Inter-Ministerial Committee on Ageing Population)      IMC 

                     ข้องกับ งานการบูรณาการทางสังคมของผู้สูงอายุ งานด้านสุขภาพ งานด้านที่อยู่

อาศัย งานการจ้างงาน งานด้านการเงิน ระบบประกันกลาง รวมทั้งงานด้านการประสานความขัดแย้งใน

สังคม นโยบายด้านผู้สูงอายุของประเทศสิงค์โปร์จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบ ตลอดจนบริการและ

การจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ รวมไปถึงการจัดสวัสดิการที่ตรงกับผู้สูงอายุ

ที่เพิ่มจํานวนขึ้น (เล็ก สมบัติและคณะ, 2551) 

สําหรับประเทศสิงค์โปร์นั้น องค์กรที่น่าสนใจที่จะนํามาเป็นต้นแบบในการศึกษารูปแบบการ

บริหารจัดการและแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร เพื่อนําไปสู่การประยุกต์ใช้กับกองทุน

ผู้สูงอายุของประเทศไทยได้แก่ Community Development Council (CDCs)  
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 Community Development Council (CDCs) 

Community Development Council เป็นองค์กรในระดับท้องถิ่นที่ทําหน้าที่ริเร่ิม วางแผนและ

จัดการกับโครงการในระดับชุมชน โดยเน้นไปที่โครงการที่ทําหน้าที่พัฒนาความสัมพันธ์ในชุมชนและ

สร้างความสามัคคีในสังคม 

CDCs จะส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ผู้ที่ประสบความสําเร็จมากกว่าจะถูกกระตุ้นให้เข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ประสบ

ความสําเร็จน้อยกว่า เพื่อทําให้ชุมชนเป็นที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสําหรับทุกคน 

CDCs บริหารงานโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเขต ซึ่งมี

สมาชิก 12-80 คน โดยแต่งต้ังมาจากประธานหรือรองประธานของสมาคมประชาชน และ CDCs จะถูก

ปกครองโดยกฎสภาการพัฒนาชุมชน ปี พ.ศ.2540 หน่วยงานย่อยของ CDCs แบ่งตามพื้นที่ได้เป็น 

Central Singapore CDC, North East CDC, North West CDC, South East CDC และ South West CDC 

 

แผนภาพที่ 4.13 โครงสร้างการบริหารงานของ Community Development Council 

 
ที่มา: Community Development Council. Structure of a CDC.  

(ออนไลน์).  http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=10 

 

เงนิทุนของ CDCs ได้รับมาจาก 3 แหล่งหลักได้แก่ 

1. Annual Resident Grant หมายถึง ในแต่ละปี CDCs จะจัดสรรเงินเข้า CDCs ในแต่ละพื้นที่

โดยกําหนดเป็นเงิน 1 ดอลลาร์ ต่อประชากร 1 คน 
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2. Matching Grant from Government หมายถึงการที่ CDCs สามารถขอบริจาคเงินหรือระดม

ทุนสําหรับทํากิจกรรมของตน โดยทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่ได้รับบริจาค รัฐบาลจะสมทบให้ 3 ดอลลาร์ และ

สําหรับการบริจาคระยะยาวผ่านระบบการหักเงินในบัญชีโดยอัตโนมัติ รัฐบาลจะให้เงินสมทบเพิ่มเป็น 

4 ดอลลาร์ ต่อ 1 ดอลลาร์ที่มีการบริจาคเข้ามา 

3. Operating Grant หมายถึง ค่าใช้จ่ายในสํานักงานของ CDCs จะได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาล 

 เมื่อพิจารณาถึงงบประมาณที่ตั้งไว้ประจําปี ค่าใช้จ่ายประจําปีของ CDCs พบว่าแนวโน้มของ

งบประมาณที่ตั้งไว้ประจําปี รวมถึงค่าใช้จ่ายในแต่ละปีนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี มีเพียงงบประมาณ

ที่ตั้งไว้ เปรียบเทียบระหว่างปี ค.ศ.2009 กับ ค.ศ.2010 เท่านั้นที่ลดลง โดยงบประมาณในปี ค.ศ.2010 

ลดลงจาก ค.ศ.2009 เป็นร้อยละ 1.09 

    

ตารางที่ 4.3 งบประมาณที่ตั้งไว้ประจําปี ค่าใช้จ่ายประจําปี  และอัตรส่วนของงบประมาณต่อรายจ่าย

ของ CDCs ประจําปี 2006-2010 

รายการงบประมาณ (ดอลลาร์) 2010 2009 2008 2007 2006 
งบประมาณที่ตั้งไว้ประจําป ี 
(Total Fund) 

51,012,385 51,576,827 50,502,879 49,137,342 45,677,884 

ค่าใช้จ่ายประจําปี  
(Annual Operating Expenditure)  

42,472,742 38,917,005 34,591,013* 34,361,778* 31,942,576* 

อัตรส่วนของงบประมาณต่อรายจา่ย
ประจําปี (Ratio of Reserves to 
Annual Operating Expenditure) 

1.2:1 1.33:1 1.46: 1 1.43:1 1.43: 1 

ที่มา: Community Development Council. Annual report financial year 2007-2010.  

หมายเหตุ * เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจากการคํานวณจากสูตร Total Fund / Ratio of Reserves to Annual Operating 

Expenditure 

 

ภารกิจของ CDCs แบ่งเป็น 3 บริการใหญ่ๆ อันประกอบด้วย Assisting the Needy, Bonding 

the People และ Connecting the Community 

 

 

http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=18
http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=19
http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=19
http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=20
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1. Assisting the Needy 

  เป็นการสนับสนุนทางสังคมและการให้ความช่วยเหลือด้านการทํางานให้กับผู้ด้อยโอกาส เน้น

ความสําคัญของการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือตนเอง  โดยโปรแกรมและโครงการที่ CDCs จัดให้มี

ได้แก่ Community Care Endowment Fund Schemes (ComCare), โครงการช่วยเหลือทางสังคมนอกร่ม 

ComCare, โครงการช่วยเหลืออ่ืนๆที่เป็นโครงการของรัฐ และบริการให้ความช่วยเหลือด้านการจ้าง

งาน   

 

1.1 The Community Care Endowment Fund Schemes (ComCare) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 

ค.ศ.2005 ภายใต้ ComCare มีสามเสาหลักที่สําคัญ ประกอบด้วย ComCare Grow และ ComCare Self 

Reliance และ ComCare EnAble การใช้ความช่วยเหลือของ 3 เสาหลักนี้มีลักษณะดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.4 ComCare Grow 
โครงการ เกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ 

โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

สําหรับการดูแลเด็ก  

Centre-Based Financial Assistance 

Scheme for Childcare (CFAC) 

 

CFAC จะช่วยใหก้ารช่วยเหลือผู้ปกครองที่

จําเป็นต้องฝากเด็กเลก็ไว้ในศูนย์ดูแลเดก็ 

เพราะต้องทํางานแต่มีปัญหาการจ่าย

ค่าบริการให้กับศูนย์ดูแลเด็ก 

- เด็กเป็นพลเมืองสิงคโปร์หรือมีถิ่นที่อยู่
ถาวรอยู่ในสิงคโปร์ หรือมีสมาชิกใน
ครอบครัว (พ่อแม่หรือพ่ีน้อง) เป็นพลเมือง
สิงคโปร์  
- เป็นเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 7 ปี และเข้าเรียนที่
ศูนย์ดูแลเด็ก  
-รายได้รวมของครัวเรือนเท่ากับ 3,500 
ดอลลาร์ต่อเดือนหรือต่ํากว่านั้น  
- ผู้ปกครองของเด็กต้องทํางาน 

CFAC จะใหเ้งินอุดหนุนสําหรับเป็นคา่

ดูแลบุตรของผู้เป็นสมาชิกทกุเดือน จํานวน

เงินอุดหนุนจะน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับ

รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน เช่น  

- ถ้าครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

1,500 ดอลลาร์ต่อเดือน จะได้รับเงิน

อุดหนุนจาก CFAC สูงสุดต่อเดือนต่อเด็ก 1 

คน เท่ากับ 340 ดอลลาร์ต่อเดือน (สําหรับ

การดูแลเต็มวัน) และ 170 ดอลลาร์ต่อเดือน 

(สําหรับการดูแลครึ่งวัน) 

- ถ้าครัวเรือนมีรายได้ 3,401-3,500 

ดอลลาร์ต่อเดือน จะได้รับเงินอุดหนุนจาก 

CFAC สูงสุดต่อเดือนต่อเด็ก 1 คน เท่ากับ 

60 ดอลลาร์ต่อเดือน (สําหรับการดูแลเต็ม

วัน) และ 30 ดอลลาร์ต่อเดือน (สําหรับการ

ดูแลครึ่งวัน) 

โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

สําหรับเด็กระดับอนุบาล  

- เด็กเป็นพลเมืองสิงคโปร์หรือมีถิ่นที่อยู่

ถาวรอยู่ในสิงคโปร์ หรือมีสมาชิกใน

KiFAS จะให้เงินอุดหนุนสําหรับเป็นค่าเล่า

เรียนบุตรหลานของผู้เป็นสมาชิก โดย

http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=18
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โครงการ เกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ 

Kindergarten Financial Assistance Scheme 

(KiFAS) 

 

ผู้ปกครองที่ต้องการให้เด็กเข้าเรียนใน

โรงเรียนอนุบาล แต่ไม่สามารถจ่ายค่าเล่า

เรียนได้ สามารถขอความช่วยเหลือจาก 

KiFAS ได้เพื่อขอรับเงินอุดหนุนทุกๆเดือน

ได้  

 

ครอบครัว (พ่อแม่หรือพ่ีน้อง) เป็นพลเมือง

สิงคโปร์  

- เน้นให้เงินอุดหนุนกับเด็กที่เรียนใน

โรงเรียนอนุบาลในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นหลกัสูตรที่

ไม่แสวงหาผลกําไร 

-รายได้รวมของครัวเรือนเท่ากับ 3,500 

ดอลลาร์ต่อเดือนหรือต่ํากว่านั้น  

พิจารณาตาม รายได้ต่อเดือนของครัวเรือน

และค่าธรรมเนียมการเล่าเรียนของโรงเรียน 

เช่น  

- ถ้าครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

1,500 ดอลลาร์ต่อเดือน จะได้รับเงิน

อุดหนุนจาก KiFAS สูงสุดต่อเดือนต่อ

ครอบครัวที่มีเด็ก เท่ากับ 108 ดอลลาร์ต่อ

เดือน (สําหรับชั้นอนุบาล) และ 98 ดอลลาร์

ต่อเดือน (สําหรับก่อนอนุบาล) 

- ถ้าครัวเรือนมีรายได้ 3,401-3,500 

ดอลลาร์ต่อเดือน จะได้รับเงินอุดหนุนจาก 

KiFAS สูงสุดต่อเดือนต่อครอบครัวที่มีเด็ก 

เท่ากับ 22 ดอลลาร์ต่อเดือน (สําหรับชั้น

อนุบาล) และ 20 ดอลลาร์ต่อเดือน (สําหรับ

ก่อนอนุบาล) 

 

นอกจากนี้สําหรับครอบครัวที่ขัดสนยังอาจ

ได้รับเงินสนับสนุนอีก 200 ดอลลาร์ ของ

การเริ่มต้นเข้าเรียนของเด็ก เพื่อใช้เป็นค่า

อุปกรณ์การเรียน เครื่องแต่งกาย ฯลฯ 

โครงการให้ความช่วยเหลือค่าธรรมเนียม

ในการดูแลนักเรียน 

Student Care Fee Assistant (SCFA) 

 

สําหรับผู้ปกครองที่ต้องการฝากบุตรที่มี

อายุ 7-14 ปี ไว้ใน Student Care Centers ใน

ช่วยหลั ง เลิก เรียน แต่ไม่สามารถ จ่าย

ค่าธรรมเนียมในการฝากลูกได้ สามารถขอ

ความช่วยเหลือจาก SCFA ได ้

- เด็กเป็นพลเมืองสิงคโปร์หรือมีถิ่นที่อยู่

ถาวรอยู่ ในสิงคโปร์  หรือมีสมาชิกใ น

ครอบครัว (พ่อแม่หรือพ่ีน้อง) เป็นพลเมือง

สิงคโปร์  

- เด็กต้องมีอายุระหว่าง 7-14 ปี และเข้าเรียน

ในสังกัดโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ 

- แม่เลี้ยงเดี่ยว/พ่อเลี้ยงเดี่ยว ทํางานเต็มเวลา 

หรือทํางาน part-time ในช่วงเวลาหลักเลิก

เรียนของบุตร 

-รายได้รวมของครัวเรือนเท่ากับ  2,500 

ดอลลาร์ต่อเดือนหรือต่ํากว่านั้น  

จํานวนเงินอุดหนุนจะน้อยหรือมากขึ้นอยู่

กับรายได้ต่อเดือนของครัวเรือน 

ที่มา: Community Development Council.  

http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=18. 29 April 2012. 

 

http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=18
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ตารางที่ 4.5 ComCare Self Reliance 
โครงการ เกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ 

โครงการสนับสนุนการ

ทํางาน  

Work Support  

Work Support 

Employment (WSE) 

- เป็นพลเมืองสงิคโปร์หรือมีถิ่นที่
อยู่ถาวรอยู่ในสิงคโปร์ หรือมี
สมาชิกในครอบครัวเป็นพลเมือง
สิงคโปร ์
- เป็นผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติ
ตรงกับงาน 
- รายได้ของครัวเรือนรวมต่ําว่า 
1,500 ดอลลาร์ต่อเดือน 
- เป็นครอบครัวและชุมชนขนาด
เล็ก หรือชุมชนที่เหมาะสมที่
ต้องการการสนับสนุน 
- มีเงินออมน้อยหรือไม่มีเลย 
- เป็นผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีความ
เต็มใจทีจ่ะดําเนินงานแบบพ่ึงพา
ตนเอง 

การให้ความช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ของครัวเรือน ความช่วยเหลือที่

มีได้แก่ 

- บริการจัดหางาน 

- ให้ vouchers สําหรับค่าบริการ

สาธารณูปโภค 

- เงินสดรายเดือนเพื่อตอบสนองความ

จําเป็นขั้นพ้ืนฐาน 

- ให้เงินอุดหนุนการดูแลบุตร 

- ให้ทุนในการฝึกอบรมในหลกัสูตรที่

เกี่ยวข้องกับการทํางาน 

- ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษา 

- ให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ 

Work Support Self-

Reliance (WSSR) 

- เป็นพลเมืองสงิคโปร์หรือมีถิ่นที่
อยู่ถาวรอยู่ในสิงคโปร์ หรือมี
สมาชิกในครอบครัวเป็นพลเมือง
สิงคโปร ์
- รายได้ครัวเรือนต่ํากว่า 1,500 
ดอลลาร์ต่อเดือน 
- เป็นครอบครัวและชุมชนขนาด
เล็ก หรือชุมชนที่เหมาะสมที่
ต้องการการสนับสนุน 
- มีเงินออมน้อยหรือไม่มีเลย 
- เป็นผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีความ
เต็มใจทีจ่ะดําเนินงานแบบพ่ึงพา
ตนเอง 

ComCare Transitions Scheme (CCT) 

 

CCT จะช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถทํางานชั่วคราว 

เนื่องจากความชราภาพ ผู้มีอาการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ 

หรือผู้ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้น้อย

และไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือมีการ

สนับสนุนจากครอบครัวน้อย 

- เป็นพลเมืองสงิคโปร์หรือมีถิ่นที่
อยู่ถาวรอยู่ในสิงคโปร์ หรือมี
สมาชิกในครอบครัวเป็นพลเมือง
สิงคโปร ์
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถทํางานได้

ชั่วคราว 

- รายได้ครัวเรือนต่ํากว่า 1,500 
ดอลลาร์ต่อเดือน 
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้ด้อยโอกาส

การให้ความช่วยเหลือจะขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ของครัวเรือน ความช่วยเหลือที่

มีได้แก่ 

- ให้ vouchers สําหรับค่าบริการ

สาธารณูปโภค 

- เงินสดรายเดือนเพื่อตอบสนองความ

จําเป็นขั้นพ้ืนฐาน 

- ให้การช่วยเหลือด้านการศึกษา 

- ให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์  
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โครงการ เกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงิน โดยเป็นผู้ที่มีเงินออม

น้อยหรือไม่มีเลย หรือไม่มีแหล่ง

รายได้อ่ืนๆ 

- ครอบครัวและชุมชนไม่สามารถ

รองรับได้ 

ที่มา: Community Development Council.  

http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=18. 29 April 2012. 

 

ตารางที่ 4.6 ComCare EnAble 
โครงการ เกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ 

Public Assistance Scheme (PA) / Special 

Grant (SG) 

 

PA / SG ช่วยผู้ที่ไม่สามารถที่จะทํางานได้

เนื่องจากการเข้าสู่วัยชรา มีอาการเจ็บป่วย

หรือความพิการ และมีการดํารงชีวิตแบบ

ไม่มั่นคง หรือไม่มีใครคนดูแล 

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสิงค์โปร์ 
- ไม่สามารถที่จะทํางานได้เนื่องจากความ
ชราภาพ หรืออาการเจ็บป่วย 
- เป็นผู้ที่ไม่มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิต 
และไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 
- รายได้ครัวเรือนต่ํากว่า 1,000 ดอลลาร์ต่อ
เดือน 
 

- ให้เงินช่วยเหลือรายเดือนเป็นเงินสดเพื่อ

ช่วยให้มีค่าใชจ้่ายในการดํารงชีวิตขั้น

พ้ืนฐาน 

- ให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์  

- การให้ความช่วยเหลือการศึกษาสําหรับ

บุตรหลานของคุณเพื่อช่วยให้มีค่าใช้จ่ายใน

การศึกษา เด็กต้องเรียนในโรงเรียนสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ  

ที่มา: Community Development Council.  

http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=18. 29 April 2012. 

 

1.2 โครงการช่วยเหลือทางสังคมนอกร่ม ComCare (Social Assistance Schemes outside 

ComCare umbrella: Home Ownership Plus Education Scheme) 

 

ตารางที่ 4.7 โครงการช่วยเหลือทางสังคมนอกร่ม ComCare 
โครงการ คําอธิบาย เกณฑ์ ประเภทของความช่วยเหลือ 

Home Ownership Plus 

Education Scheme (HOPE) 

เป็นโครงการสร้างแรงจงูใจที่

กําหนดเป้าหมายเพ่ือช่วยให้

ครอบครัวที่มีรายได้ต่ําสามารถ

จัดสรรทรัพยากรที่มีให้กับเด็ก

ในครัวเรือนได้ รวมไปถึงแก้ไข

- คู่แต่งงานที่มีบุตร 1-2 คน 

- สามีหรือภรรยาจะต้องเป็น

พลเมืองสิงคโปร์และคู่สมรส

จะต้องเป็นพลเมืองหรือถิ่นที่

อยู่ถาวรในสิงคโปร์  

- ช่วยเหลือการศึกษาสําหรับ

เด็กในโรงเรียนไม่เกิน

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- ให้ทุนอุดหนุนด้านที่อยู่อาศัย

เป็นจํานวน 50,000 ดอลลาร์ 

http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=18
http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=18
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โครงการ คําอธิบาย เกณฑ์ ประเภทของความช่วยเหลือ 

ปัญหาความยากจนของ

ครัวเรือนได้ 

- มีรายได้ของครัวเรือนเท่ากับ 

1,500 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือต่ํา

กว่านั้น 

- ภรรยามีอายุ 35 ปีหรือต่ํากว่า

นั้น 

- สามีเป็นลูกจ้าง 

เพื่อช่วยให้ครอบครัวมี

ความสามารถในการจ่ายค่า

จํานองบ้าน  

- ให้ทุนสําหรับการฝึกอบรม 

10,000 ดอลลาร์ต่อครอบครัว 

เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่จะเข้า

ร่วมการฝึกอบรมทักษะในการ

ทํางาน เพื่อส่งเสริมให้มารดา

ได้รับทักษะใหม่เพื่อการทํางาน

และเพ่ิมความสามารถในการ

จ้างของมารดาด้วย 

- ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ด้านสาธารณูปโภคเป็นจํานวน

เงิน 1,000 ดอลลาร์ เพ่ือช่วย

ครอบครัวชดเชยเป็นค่า

สาธารณูปโภค 

- ให้คําปรึกษาครอบครัว

เกี่ยวกับข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวกับ

งานบริการทางสังคมอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อครอบครัวของ

สมาชิก 

- ให้เงินเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ

วางแผนครอบครัวของคู่สมรส 

เป็นเงินสด 6,000-9,000 

ดอลลาร์ 

ที่มา: Community Development Council.  

http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=18. 29 April 2012. 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=18


90 

 

1.3 โครงการช่วยเหลืออ่ืนๆ ที่เป็นโครงการของรัฐ 

 

ตารางที่ 4.8 โครงการช่วยเหลืออ่ืนๆ ที่เป็นโครงการของรัฐ 
โครงการ เกณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ 

Primary Care Partnership Scheme (PCPS) - เป็นพลเมืองสิงคโปร์ 

- มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและ / หรือมีความพิการ 

- รายได้ต่อเดือนเท่ากับ 800 ดอลลาร์ หรือ

ต่ํากว่านั้น 

- เงินอุดหนุนค่าทันตกรรมและค่าใชจ้่ายใน

โพลีคลินิก 

Medifund - เป็นพลเมืองสิงคโปร์ที่ไม่มีเงินเพียง

พอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ 

- เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาล 

 

1.4 บริการให้ความช่วยเหลือการจ้างงาน มีบริการดังนี้ 

- การให้การแนะนํางานที่ตรงกับคุณสมบัติของสมาชิก 

- การฝึกอาชีพ / การให้คําปรึกษาเพื่อให้คุณสามารถจะมีความมั่นใจในการหางาน 

- เพิ่มโอกาสที่จะรับการฝึกอบรมทักษะในการทํางานและเพิ่มโอกาสในการรักษาความ

ปลอดภัยในการทํางานให้กับสมาชิก 

นอกจากนี้ CDCs ยังทํางานอย่างใกล้ชิดกับนายจ้างเพื่อตอบสนองความต้องการและการจัดหา

กําลังคนให้กับหน่วยงาน 

 

2. Bonding the People 

 ในการเชื่อมโยงชุมชนผ่านโครงการเพื่อให้ประชาชนในชุมชนใกล้ชิดกันมากขึ้น CDCs จะ

ทํางานร่วมกับชุมชน เพื่อทําให้ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสามัคคีและทําให้ชุมชนมี

ความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้น CDCs จึงไดจ้ัดให้มีโครงการเพื่อทําการเชื่อมโยงผู้คนดังนี้ 

2.1 Racial Harmony Programmes 

  มีบทบาทนําในการส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนผ่านโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ โดยมี

จุดมุ่งหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน 

ตัวอย่างของ Racial Harmony Programmes เช่น การให้นักศึกษาได้ใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์กับ

ครอบครัวอุปถัมภ์  และผ่านการได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนชาติที่ เป็นพวกเขาอาศัย

http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=19
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อยู่ โปรแกรมนี้ได้มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในหมู่นักเรียนที่มีวัฒนธรรมที่

แตกต่างกันในสิงคโปร์ 

2.2 Youth Programmes 

CDCs มีความพยายามที่จะทําโครงการให้เข้าถึงเยาวชน โดยพยายามส่งเสริมขีดความสามารถ

ให้กับเยาวชน และนําความรู้ความสามารถดังกล่าวมาสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มของเยาวชนด้วยกันเอง 

โปรแกรมหรือกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้กับเยาวชน อาจผ่านทางการกีฬา ศิลปะวัฒนธรรม 
ตัวอย่างของกิจกรรมในโปรแกรมนี้คือการประชุมเยาวชนโลกที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี  เพื่อให้

เยาวชนในท้องถิ่นและต่างประเทศได้หารือและแลกเปลี่ยนทัศนะจากมุมมองของทั่วโลกและส่งเสริม
ให้เกิดเข้าใจข้ามวัฒนธรรม 

2.3 Elderly Programmes 
มีการพยายามสร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชนผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพูดคุย

นอกสถานที่ การเต้นรํา หรือกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ CDCs ได้จัดตั้งโครงการ Community Outreach 
for the Elderly (COPE) เพื่อสร้างและส่งเสริมกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ โดย COPE จะเน้นไปที่ผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ในแฟลตขนาดเล็ก หรือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
คนเดียวในแฟลต  

2.4 Healthy Lifestyle Programmes 
 ในโครงการนี้จะใช้กีฬาและกิจกรรมสัญทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน 
และได้นําพาคนจากหลากหลายเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมมาทํากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น  

CDCs ได้ร่วมมือกับหลากหลายชุมชน หลากหลายองค์กร ทั้งที่อยู่ในระดับชุมชนและองค์กร
ในระดับชาติ อันได้แก่ ชมรมกีฬาของประชาชนประจําเขต, สภากีฬาสิงคโปร์, คณะกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ และสมาคมกีฬาระดับชาติหลายสมาคม เพื่อที่จะนํากีฬาและกิจกรรมสัญทนาการไปสู่ชุมชน
และประชาชน 

2.5 Arts and Culture Programmes 
 CDCs ได้จัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมสําหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชน  เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแสดง
ศิลปะ คอนเสิร์ต รวมไปถึงการแสดงละครที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความเพลิดเพลินเพื่อเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
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 ตัวอย่างกิจกรรม เช่น "Saturday! Series” ซึ่ง CDCs ร่วมกับองค์กรในระดับรากหญ้าเพื่อจัดการ
แสดงศิลปะ โดยคนในชุมชนจะได้ชมงานศิลปะและการแสดง เพื่อสร้างการเห็นคุณค่าของศิลปะ และ
เพิ่มความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 
3. Connecting the Community 

เป็นการพัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือองค์ภาคเอกชน อันจะ

เป็นการเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือในการทํากิจกรรมหรือโครงการในชุมชนมากที่สุด 

3.1 Corporate Partner Scheme เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเอกชนกับคนใน

ชุมชน เพื่อให้แต่ละกลุ่มเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของชุมชนโดยผ่านการประชาสัมพันธ์และโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการบริการทางสังคม   

3.2 Community Partnership เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสาธารณะกับคนใน

ชุมชน โดยองค์กรดังกล่าวประกอบด้วย โรงเรียนหรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ  โดยผ่านการจัดทํา

โครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

3.3 ComCare Local Networks เป็นการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นได้มีการ

ดูแลกันเอง ไม่ให้คนยากจนในท้องถิ่นนั้นตกออกไปจากกลุ่มของการให้ความช่วยเหลือ 

3.4 District Meeting ในการประชุมประจําปีของ CDCs ในแต่ละพื้นที่ จะจัดให้มีการเชิญผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียจากการทําโครงการในชุมชนมาร่วมประชุม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นอาจประกอบ

ไปด้วย บริษัท โรงเรียน องค์กรภาครัฐ และองค์กรระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมที่จะจัดทํานั้น

เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdc.org.sg/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=20
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4.3 ประเทศญี่ปุ่น (Japan) 

 ประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2554 มีประชากรอยู่ราว 128.1 ล้านคน เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปคิด

เป็นร้อยละ 23 ของประชากรทั้งประเทศ อย่างไรก็ดีสัดส่วนของผู้มีอายุ 15 ปีลงมา กลับมีอยู่เพียงร้อย

ละ 13 เท่านั้น สําหรับอายุคาดหมายเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรในประเทศญ่ีปุ่นนั้นอยู่ที่ 83 ปี อัน

ถือได้ว่าเป็นอายุที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน เมื่อพิจารณาถึงความ

หนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรจะเท่ากับ 339 คน ส่วนรายได้มวลรวมประชาชาติต่อ

หัวของประชากรในปี พ.ศ.2552 เท่ากับ 33,440 ดอลลาร์ หากพิจารณาสัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่

ในเขตเมืองถือได้ว่ามีสัดส่วนที่สูงมากประเทศหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 86 ของประชากรทั้งประเทศ  (Carl 

Haub และ Toshiko Kaneda, 2011) 

สําหรับงานด้านผู้สูงอายุในญ่ีปุ่นนั้นได้รับความสนใจทั้งจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ องค์กรเอกชนและนักวิชาการ รัฐบาลญ่ีปุ่นเองได้ให้ความสําคัญกับงานผู้สูงอายุอย่างมาก เพื่อ
เป็นการรองรับและเตรียมพร้อมกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุของประเทศ ทําให้
รัฐบาลได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุใน 3 เร่ืองหลักได้แก่ ระบบประกันสุขภาพ โครงการบํานาญ
สําหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สตรีมีสิทธิ์รับเงินบํานาญผู้สูงอายุและการปรับปรุงสถานพยาบาล
และสุขภาพอนามัย โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงภาระที่เพิ่มขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ  โดยเฉพาะบทบาท
ของสมาชิกในครอบครัวในฐานะที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีต้องรับภาระมากขึ้น (เล็ก 
สมบัติและคณะ, 2551) 

สําหรับประเทศญ่ีปุ่นนั้น องค์กรที่น่าสนใจที่จะนํามาเป็นต้นแบบในการศึกษารูปแบบการ

บริหารจัดการและแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร เพื่อนําไปสู่การประยุกต์ใช้กับกองทุน

ผู้สูงอายุของประเทศไทยได้แก่ Japan Social Development Fund (JSDF)  

 

 Japan Social Development Fund (JSDF)  

 กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลญ่ีปุ่นและธนาคารโลกในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2000 จุดประสงค์

เร่ิมแรกคือเพื่อช่วยเหลือประเทศในเอเชียตะวันออกที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน

ในปลาย ค.ศ.1990 ต่อมาได้ขยายการสนับสนุนออกไปสู่กลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนา ที่มี กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสซึ่งสมควรจะได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชากรที่ยากจนที่สุด

และผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางหรือกลุ่มเสี่ยงต่อความยากจน JSDF จึงมีเป้าหมายที่จะ “บรรเทาความ
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ยากจนให้ลดลงอย่างรวดเร็วและพยายามส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระหว่างองค์กร

พัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม”  

ประเทศที่กําลังพัฒนามีสิทธิ์ในการได้รับทุนจาก JSDF เป็นจํานวนเงินระหว่าง 200,000-

3,000,000 ดอลลาร์ และสําหรับโครงการพิเศษ (special program) นั้นสามารถได้รับเงินเกินเพดานที่ถูก

กําหนดไว้ได้ ภายหลังจากการดําเนินงานมาแล้ว 10 ปี JSDF ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาแล้วถึง 

261 โครงการ ใช้เงินงบประมาณของกองทุนไปแล้วทั้งสิ้นประมาณ 421.5 ล้านดอลลาร์ 

 

ปัจจุบัน JSDF มีการกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 ข้อหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ

กองทุน ดังนี ้ 

1) สนับสนุนโครงการที่มีแนวคิดใหม่ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มประชากรที่

ยากจนที่สุดและผู้เปราะบางที่สุดในสังคม  

2) สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและยั่งยืนกับกลุ่มประชากรที่ยากจนที่สุดและผู้

เปราะบางที่สุดในสังคม  

3) สร้างความสามารถและพลังในการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชา

สังคม (ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม) 

 

เกณฑ์ในการให้ทุนสําหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนจาก JSDF นั้นมีดังนี ้

1) เป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขความยากจน โดยให้ประโยชน์โดยตรงกับกลุ่มคนด้อย

โอกาส คนจน ผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความยากจน เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 2) เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมระหว่างสังคมกับภาครัฐ  

 3) เป็นโครงการขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) สมาคมในระดับชุมชน (CSOs) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาครัฐในระดับท้องถิ่น ที่ทําโครงการอันเกี่ยวข้องกับงานด้าน

การพัฒนาชุมชน 

 4) โครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมให้องค์กรพัฒนา

เอกชน (NGOs) สมาคมในระดับชุมชน (CSOs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาครัฐ

ในระดับท้องถิ่นมีความสามารถในการให้บริการกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5) โครงการที่มีแนวคิดใหม่ที่ทําให้องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) สมาคมในระดับชุมชน 

(CSOs) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของภาครัฐในระดับท้องถิ่นสามา รถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางต่อความยากจน และทําให้กลุ่มเป้าหมาย

เหล่านี้สามารถเข้าถึงกองทุนนีไ้ด้    

 6) เป็นโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกัน เพื่อนําไปสู่ประโยชน์

ของกลุ่มเป้าหมาย  

 7) เป็นโครงการที่สนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน แม้กิจกรรมของโครงการเสร็จจะสิ้น

แล้วก็ตาม  

 เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเงินของ JSDF พบว่าตั้งแต่เร่ิมต้นก่อตั้งกองทุนจนถึง ค.ศ.

2010 รัฐบาลญ่ีปุ่นได้สนับสนุนเงินทุนให้กับ JSDF ไปแล้วทั้งสิ้นรวม    เงิน 491.4 ล     ลล    

เพื่อให้ความช่วยเหลือโครงการต่างๆ โดยในปี ค.ศ.2010 JSDF                        ใน              

37.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มจากปี ค.ศ.2009 ถึงร้อยละ 43 (รายจ่ายที่เกิดขึ้นในปี  ค.ศ.2009 เท่ากับ 25.9 ล้าน

ดอลลาร์) สําหรับปี ค.ศ.2010 JSDF ได้รับเงินทุนสนับสนุนเป็นจํานวนเงิน 61.3 ล้านดอลลาร์ และทํา

จัดสรรเงินไว้เพื่ออุดหนุนโครงการถึง 75.1 ล้านดอลลาร์ พิจารณาเพิ่มเติมในแผนภาพที่ 4.14 

 

แผนภาพที่ 4.14 เงินที่ได้รับการสนับสนุน การจัดสรรเงินให้กับโครงการและค่าใช้จ่ายของ JSDF 

  
ที่มา: Japan Social Development Fund. 2010. Annual report financial year 2010. Page 7. 

 

 สําหรับกรณีของการให้ทุนสนับสนุนโครงการกับกลุ่มเป้าหมายนั้นแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 

3 ลักษณะใหญ่ คือ โครงการปกติ (regular program) โครงการพิเศษ (special program) และโปรแกรม

อ่ืนๆ (other grants) โดยโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนระหว่างปี ค.ศ.2001-2007 มีจํานวน 35 โครงการ 
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ในปี ค.ศ.2008 มี 33 โครงการ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 34.1 ล้านดอลลลาร์ ในปี ค.ศ.2009 มี 50 

โครงการ งบประมาณเป็น 50.2 ล้านดอลลาร์ และสําหรับปี ค.ศ.2010 ลดจํานวนโครงการลงเหลือ 47 

โครงการ แต่งบประมาณที่ใช้คิดเป็น 107.5 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากในปีนี้ JSDF ได้ให้ทุนกับโครงการ

พิเศษเพิ่มสูงขึ้นถึง 48 ล้านดอลลาร์ พิจารณาเพิ่มเติมในตารางที่ 4.9     

 

ตารางที่ 4.9 ประเภทของโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุน จํานวนโครงการ และจํานวนเงินที่ได้รับจาก 

JSDF 

 
ที่มา: Japan Social Development Fund. 2010. Annual report financial year 2010. Page 9. 
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บทที่ 5 

ข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้สูงอายุและผู้ที่เก่ียวข้องกับกองทุนผู้สูงอายุ 

 

 จากการศึกษาวิจัยโดยการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนผู้สูงอายุ ทั้ง

ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานของกองทุน และผู้มีส่วนได้เสียจากกองทุน ซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุ องค์กรภาครัฐและเอกชน

ที่ได้รับและไม่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน 

การบริหารจัดการกองทุน และการมีส่วนร่วมในกองทุนผู้สูงอายุของบุคคลและองค์เหล่านี้ ตลอดจน

เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินการ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและปัญหาอุปสรรคของกองทุน อัน

จะน าไปสู่แนวทางการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป การสนทนากลุ่ม

ได้คัดเลือกจังหวัด 4 จังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละภาค โดยเลือกกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทน

จังหวัดในภาคกลาง เชียงใหม่เป็นตัวแทนจังหวัดในภาคเหนือ ขอนแก่นเป็นตัวแทนจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และพัทลุงเป็นตัวแทนจังหวัดในภาคใต้  

 โดยในแต่ละจังหวัดจะท าการสนทนากลุ่มผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งที่

เป็นผู้กู้และตัวแทนโครงการในสัดส่วนเท่าๆกัน ซึ่งมีผู้ร่วมสนทนาประมาณ 8-9 คนในแต่ละจังหวัด 

และท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนผู้สูงอายุของแต่ละจังหวัดที่ถูกเลือก 

ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและองค์กรด้านผู้สูงอายุที่เคยขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุน

ผู้สูงอายุแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกจังหวัดละ 2-3 คน ซึ่งผลการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 

5.1 การบริหารจัดการกองทุน 

 1. การบริหารจัดการของกองทุนผู้สูงอายุเป็นไปตามกรอบการบริหารของส่วนราชการ เพราะ

กองทุนผู้สูงอายุเป็นกลุ่มงานภายใต้ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท าให้

การท างานขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ นอกจากนี้กองทุนผู้สูงอายุมีเจ้าหน้าที่ที่ เป็น

ข้าราชการหรือพนักงานข้าราชการน้อย ขาดแคลนเร่ืองอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการท างาน เช่น 

คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ ไม่สอดคล้องกับภาระงานที่มีมากทั้งจากเนื้องานและจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่ม

มากขึ้นตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงท าให้การท างานล่าช้าและต้องจ้างลูกจ้างชั่วคราวเข้ามา
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ช่วยในการท างานทั้งในส่วนกลาง (กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ) และส่วนภูมิภาค (ส านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด พมจ.) ซึ่งลูกจ้างเหล่านี้จะไม่ได้รับสวัสดิการและขาดความ

มั่นคงในการท างาน ส่งผลให้ตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเปลี่ยนบ่อยคร้ังจนงานไม่ต่อเนื่องและล่าช้า

โดยส่วนหน่ึงของข้อมูลการสัมภาษณ์เป็นดังนี้ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1: การที่กองทุนผู้สูงอายุอยู่ภายใต้ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส่งผล

ให้การบริหารจัดการองค์กรค่อนข้างล าบาก มีข้อจ ากัดในการด าเนินงานอยู่มาก เช่น การที่พนักงานของ

กองทุนผู้สูงอายุไม่มีสวัสดิการที่จะเป็นขวัญก าลังใจให้กับพนักงาน บ่อยคร้ังที่พนักงานซึ่งสามารถ

เข้าใจการท างานและท างานได้เป็นอย่างดีแล้วมักจะลาออกไป เนื่องจากต้องการความมั่นคงในชีวิต 

หากสามารถปรับกองทุนออกเป็นองค์กรอิสระน่าจะท าให้การบริหารงานคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิม 

 

: เจ้าหน้าที่ของกองทุนผู้สูงอายุมีน้อยกว่าภาระงานท าให้เจ้าหน้าที่หลายคนต้องรับภาระหลาย

ส่วนหรือรับภาระงานเพิ่มเพราะงานบางส่วนยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หลายคร้ังที่เจ้าหน้าที่

ต้องท างานล่วงเวลาหรือต้องมาท างานวันเสาร์อาทิตย์โดยไม่ได้รับเงินค่าล่วงเวลา 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2: แม้ทางส่วนกลางจะมีงบส ารองจ่ายให้กับจังหวัดจ านวนเงิน 20,000 บาท 

งบประมาณที่มีอยู่นั้นไม่ค่อยจะอ านวยความสะดวกเท่าที่ควร และกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลางไม่ได้

อ านวยความสะดวกในด้านวัสดุอุปกรณ์การท างาน เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่

ส าคัญและมีความจ าเป็นต้องใช้ในการท างาน 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3: งบด าเนินการ สองหมื่นบาทที่ได้รับ จะใช้ได้เฉพาะเวลาออกพื้นที่ เคย

สะท้อนเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ แต่พบว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร คิดว่ากองทุนผู้สูงอายุควรให้วัสดุ

อุปกรณ์ในการท างาน เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4: อยากให้กองทุนผู้สูงอายุช่วยเหลือด้านความมั่นคงของเจ้าหน้าที่กองทุน 

เนื่องจากในปัจจุบันเป็นเพียงลูกจ้างเหมาจ่าย ไม่มีสวัสดิการอะไร งานที่ท าก็หนัก ดังนั้นถ้ากองทุน

ต้องการรักษาคนที่ท างานดีไว้ก็ต้องดูแลเร่ืองสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ให้ได้ 
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: ควรอ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ท างานให้กับกองทุนผู้สูงอายุ 

ทั้งในเร่ืองของอุปกรณ์และงบประมาณการบริหารจัดการเพื่อให้การท างานเกิดประสิทธิภาพ 

มากที่สุด 

 

 2. การบริหารจัดการที่เป็นแบบรวมศูนย์ ท าให้การตัดสินใจอนุมัติเงินทุนให้ความช่วยเหลือเกิด

ความล่าช้า ทั้งนี้การพิจารณาทั้งการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและโครงการ จะต้องยื่นแบบฟอร์มหรือ

รายละเอียดโครงการที่เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุที่ประจ าอยู่ที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัด หรือ กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุในส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ของแต่ละจังหวัดก็จะพิจารณา

ให้ความเห็นในเบื้องต้นแล้วส่งต่อให้กับ กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ  เพื่อให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

พิจารณาให้ความคิดเห็นและเสนอคณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุพิจารณาอนุมัติทั้งการขอกู้ยืมเงินและ

การเสนอโครงการ ท าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาอนุมัติ ส่งผลต่อการท างานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

โครงการที่บางคร้ังกว่าจะได้เงินทุนก็เลยระยะเวลาที่จะท าโครงการได้ตามแผน  และการที่พิจารณา

อนุมัติเงินจากส่วนกลางเท่านั้นท าให้การพิจารณาตัดงบประมาณไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับการ

ท างานเพราะผู้พิจารณาอนุมัติไม่ เข้าใจพื้นที่  นอกจากนี้การแก้ไขรายละเอียดของโครงการมี

ค่อนข้างมากเพราะขาดการกลั่นกรองในระดับจังหวัดมาก่อน นอกจากนีส้ าหรับบางโครงการต้องแก้ไข

อยู่หลายคร้ังเพราะการชี้แจงส่วนที่ต้องแก้ไขระบุมาไม่ชัดเจนหรือมีการขอเพิ่มเติมหลายๆคร้ังท าให้

เกิดความยุ่งยากและเสียเวลา ซึ่งส่วนหน่ึงของผลการสัมภาษณ์เป็นดังนี้ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 11: เร่ืองงบประมาณนั้นพบว่ามีการตัดงบมากเกินไปไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของโครงการ รวมทั้งควรมีเอกสารชี้แจงในกรณีที่ต้องการให้แก้ไขโครงการเนื่องจากส่วนใหญ่

นั้นจะใช้การโทรแจ้ง 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 12: การขอทุนจากกองทุนผู้สูงอายุนี้ใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าจะทราบถึง

การอนุมัติโครงการ  

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 19: การอนุมัติเงินทุนอุดหนุนโครงการล่าช้ามาก ทางโครงการยื่นเอกสาร

ขอทุนไปในเดือนตุลาคมและคาดหวังว่าจะได้รับอนุมัติเงินทุนประมาณเดือนมกราคมของปีถัดไป แต่



100 

 

กลับพบว่าได้รับเงินทุนในเดือนสิงหาคม ท าให้การท ากิจกรรมของโครงการไม่ได้ด าเนินไปตามแผนที่

ได้วางไว้ 

   : การตัดทอนงบประมาณของโครงการลงไปเป็นจ านวนเงินที่มาก ทาง

คณะกรรมการไม่ได้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงถึงการตั้งงบประมาณ แต่ท าการตัดงบประมาณเลย 

ท าให้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องท ากิจกรรมตามเดิมโดยที่จ าใจรับกับงบประมาณที่มีอยู่น้อย 

   : คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ทุนนั้นควรมีตัวแทนในระดับภูมิภาคเข้าไป

มีส่วนร่วมด้วย เนื่องจากตัวแทนจากภูมิภาคจะเข้าใจพื้นที่ได้มากกว่าคระกรรมการจากส่วนกลาง ท าให้

การอนุมัติให้ทุนกับโครงการเป็นไปอย่างเข้าอกเข้าใจผู้เขียนโครงการมากขึ้น 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 34: งบประมาณที่ร้องขอไปนั้นคือ 130,000 บาทแต่ได้รับการอนุมัติมา 

29,000 บาท และการแก้ไขเอกสารนั้นมีการแก้ไขที่มากเกินไป อันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลที่ไม่ครบ

ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเคยแก้ไขมากถึง 4-5 คร้ัง 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 10: การชี้แจงการแก้ไขควรท าให้หมดในคร้ังเดียวเพื่อผู้แก้จะได้แก้อย่าง

ครบถ้วนละไม่ต้องแก้ซ้ า และจะให้กระบวนการนั้นมีความรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

 

 3. การเขียนโครงการเพื่อขอทุนเป็นเร่ืองยากส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุส่วนหนึ่ง

เข้าไม่ถึงกองทุนการก าหนดรายละเอียดของโครงการยังเป็นเพียงการก าหนดรายละเอียดแบบกว้างๆ ซึ่ง

เปน็การยากส าหรับผู้สูงอายุในการเขียนโครงการ ดังนั้นการเพิ่มรายละเอียดในแบบเสนอโครงการเพื่อ

การขอรับการสนับสนุนกองทุน หรือการจัดอบรมเกี่ยวกับการเขียนโครงการก็เป็นแนวทางหนึ่งในการ

ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถฝึกทักษะในการเขียนโครงการ หรือไม่ก็ต้องจัดหาทีมพี่เลี้ยงในการช่วยแนะน า

เกี่ยวกับการเขียนโครงการ ดังแสดงในผลการสัมภาษณ์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 3: โครงการเขียนยาก การให้ผู้อ่ืนเขียนโครงการให้ ท าให้เจ้าตัวนั้นจะไม่รู้

ว่าโครงการเป็นอย่างไร 
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 10: ผู้สูงอายุต้องเขียนโครงการเองเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก รวมทั้ งควร

ปรับแก้แบบฟอร์ม เนื่องจากที่ใช้ในทุกวันนี้เป็นเพียงแบบฟอร์มกว้างๆ ซึ่งยังคงมีความไม่ชัดเจนของ

เอกสารอยู่ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 17: กระบวนการขอรับเงินอุดหนุนประเภทโครงการมีความยุ่งยากใน

ช่วงแรกเนื่องจากปัญหาในเร่ืองการเตรียมเอกสารที่ค่อนข้างมาก รวมไปถึงการ เขียนโครงการที่

ซับซ้อน บางคนในกลุ่มท้อแท้เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุแล้ว ท าให้ไม่ค่อยถนัดที่จะเตรียมเอกสารที่มีความ

ละเอียดมาก 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 33: กองทุนควรมีการระบุว่าต้องการโครงการแบบใด เพราะมีรายละเอียด

ค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนตัวแล้วคิดว่าถ้าหากเคยเขียนโครงการมาแล้วอาจไม่ยุ่งยากมากนัก แต่ยังมี

กระบวนการและขั้นตอนที่ออกแนวราชการมากเกินไป 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 36: เขียนโครงการเองไม่ได้ แม้ได้รับการอบรมหลายคร้ังแล้ว ในการเขียน

โครงการน้ันมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเขียน 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 12: กองทุนควรมีการก าหนดโครงการมาเลย ว่าต้องการโครงการอะไรบ้าง 

 

 4. การประเมินติดตามผลยังไม่มีการด าเนินการที่ชัดเจน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่กองทุน

ผู้สูงอายุมีเจ้าหน้าที่ที่จ ากัด ท าให้การประเมินผลล่าช้า โครงการบางโครงการได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

ท าให้ต้องจัดกิจกรรมขึ้นเป็นกรณีพิเศษส าหรับการมาประเมินโครงการซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม อีกทั้งพบว่า

เกณฑ์ในการติดตามประเมินผลยังไม่ชัดเจน 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 11: โครงการไม่ทราบว่าทางกองทุนต้องการการประเมินผลและการ

ติดตามอย่างไร ทั้งนี้เพราะทางโครงการได้มีการประเมินแล้วแต่พบว่ากองทุนนั้นไม่เชื่อถือผลการ

ประเมินของโครงการ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 19: มีการติดตามด้วยการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ 1 คร้ังส่วนของโครงการ

อ่ืนๆไม่ได้มีการติดตามด้วยการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่กองทุน 

 

5. กิจกรรมของกองทุนในปัจจุบันเน้นในเร่ืองการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและการ

สนับสนุนโครงการ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ขอสนับสนุนโครงการจะเป็นผู้สูงอายุหรือองค์กรที่ท างานเกี่ยวกับ

ผู้สูงอายุ ดังนั้นการขยายกิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุไปยังผู้ดูแลผู้สูงอายุ ก็จะเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนผู้สูงอายุทางอ้อม ซึ่งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ได้มีการให้สิทธิ์กับ

ผู้ดูแลคนพิการในการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ นอกจากนี้เงินทุนที่สนับสนุนโดยเฉพาะเงินกู้เพื่อการ

ประกอบอาชีพยังค่อนข้างน้อย ท าให้ประกอบอาชีพไม่ได้ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 22: ควรจะขยายการกู้ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เหมือนกองทุนคนพิการ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 15: กู้เงินไปขายอาหารตามสั่ง วัตถุดิบมีราคาแพงขึ้นจึงมีความเห็นว่า

กองทุนผู้สูงอายุควรมีการขยายฐานเงินกู้ให้เพิ่มขึ้น 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 29: เงินที่ได้รับจากการกู้ยืมนั้นค่อนข้างน้อย ซึ่งคิดว่าน่าจะให้ซัก 100,000 

ขึ้นไปจึงจะพอลงทุนในบางอาชีพได้ 

 

5.2 กลไกการเงินการคลังของกองทุน 

จากผลการศึกษาพบว่าแหล่งเงินทุนหลักของกองทุนมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินเท่านั้นและ

งบประมาณนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละปี นอกจากเงินงบประมาณแผ่นดินแล้วก็จะมีเงินจากการรับ

บริจาคแต่เป็นจ านวนเงินไม่มากนัก เช่นในปี 2554 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 80,000 บาท เงินทุนที่มีอยู่

ในปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องการของกองทุน ดังนั้นกองทุนควรจะมีการหาแหล่งทุนจากแหล่ง

อ่ืนๆที่นอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เช่น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุบางรายไม่ต้องการรับ

ควรจะตัดเข้ากองทุนผู้สูงอายุได้เลย และทางกองทุนเคยมีแนวคิดในการขอทุนจากการออกสลากกิน

แบ่งพิเศษเหมือนกับที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ด าเนินการ แต่ส านักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีแนวคิดว่าควรจะขอทุนอุดหนุน

จากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในลักษณะรวมเป็นส านัก  นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาถึงทุนจาก 
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ส านักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์กรเภสัชกรรม ในขณะที่กองทุนเอง

เคยมีคณะกรรมการระดมทุน แต่ไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากมีการคิดที่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป 

 

5.3 การมีส่วนร่วมในกองทุนผู้สูงอายุ 

การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในกองทุนยังมีน้อยโดยเฉพาะในพื้นที่ ที่ห่างไกลซึ่งการ

ประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่กองทุนเข้าไปไม่ถึง การประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ใช้การแจกแผ่นพับ การ

ประชุมและส่งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล สาขาสภาผู้สูงอายุประจ า

จังหวัด 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 22: ส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุยังไม่ค่อยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนผู้สูงอายุ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 23: หลายคนยังไม่รู้จักกองทุนผู้สูงอายุ 
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บทที ่6 
ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการ 

กองทุนผู้สูงอายุและกลไกระบบการคลัง 
 

 จากการศึกษาการบริหารจัดการและกลไกการเงินคลังของกองทุนผู้สูงอายุ ทั้งจากการทบทวน
เอกสารและการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่ปฏิบัติงานด้านกองทุนผู้สูงอายุและผู้มีส่วนได้เสีย
ในกองทุนผู้สูงอายุ พบว่าการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุได้มีการพัฒนามาระดับหนึ่ง ผลการ
ด าเนินการก็สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของกองทุนได้และในขณะเดียวกันก็พบว่าการบริหาร
จัดการของกองทุนและกลไกการเงินการคลังของกองทุนผู้สูงอายุยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอีกหลาย
ด้านเพื่อให้กองทุนสามารถเข้าถึงผู้สูงอายุได้มากขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของ
กองทุนผู้สูงอายุเป็นกองทุนเดียวที่มีวัตถุประสงค์โดยตรงในการคุ้มครอง ส่งเสริมและการสนับสนุน
ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงได้สรุปผลจาก
การศึกษาและเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการและกลไกการเงินการคลังส าหรับกองทุน
ผู้สูงอายุ 
 

6.1 ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ 
1.กองทุนผู้สูงอายุควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมาก

ขึ้น เพราะการท างานมีแนวโน้มมีภาระงานเพิ่มขึ้น แต่มีบุคลากรจ ากัดทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ท าให้การ
ท างานท าได้จ ากัด ซึ่งจากการเปรียบเทียบโครงสร้างของกองทุนผู้สูงอายุกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการพบว่า ทั้งสองกองทุนมีการบริหารงานแบบราชการ แต่กองทุนส่ งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการยกฐานะของกองทุนจากกลุ่มงานมาเป็นกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเกิดจากการขับเคลื่อนขององค์กรคนพิการประเภทต่างๆที่มีส่วนร่วมในการเป็น
กรรมการในทุกระดับทั้งระดับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)เองก็เป็นอีกหน่ึงองค์กรที่เป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นองค์กรอิสระ
ท าให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและอัตราก าลังของบุคลากร 

ดังน้ันแนวทางในการปรับเปล่ียนรูปแบบองค์กรอาจแบ่งเป็น 2 ระยะคือในระยะต้นอาจมีการผลักดัน
ให้กองทุนผู้สูงอายุได้ปรับเปลี่ยนจากกลุ่มงานเป็นกองเพื่อเพิ่มอัตราก าลังของบุคลากรเน่ืองจากภาระงานมี
ความใกล้เคียงกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคือการให้กู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ
และการสนับสนุนโครงการ ในขณะที่ระยะยาวหากมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นก็อาจมีการผลักดันให้กองทุน
ผู้สูงอายุมีการบริหารจัดการในรูปองค์กรอิสระ เช่น สสส. อย่างไรก็ตามแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการของกองทุนผู้สูงอายุต้องมีการด าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ในมาตราที่เก่ียวข้อง
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กับการจัดตั้งกองทุนด้วย นอกจากน้ีควรมีการเพิ่มจ านวนบุคลากรของกองทุนในส่วนภูมิภาคให้เหมาะสมและ
สอดรับกับงานของกองทุน ซึ่งมีทั้งการให้กู้ยืมเงินและการสนับสนุนโครงการที่มีเน้ืองานค่อนข้างมาก  

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาบุคลากรของกองทุนในส่วนภูมิภาคน้ันพบว่าปัจจุบันงานกองทุนผู้สูงอายุจะมี
เจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ระดับจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวมาช่วยงาน ซึ่งในปัจจุบันมีลูกจ้างกองทุนทั้งสิ้น 30 คนในระดับภูมิภาคซึ่งท าให้บางจังหวัดไม่
มีลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนผู้สูงอายุ อีกทั้งลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนผู้สูงอายุไม่มีสวัสดิการในการท างาน 
ท าให้ไม่มีความม่ันคง ในขณะที่เม่ือเปรียบเทียบกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มี
กิจกรรมของกองทุนคล้ายกันกลับมีพนักงานกองทุนจ านวน 164 คนกระจายอยู่ในส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ใน 76 จังหวัดท าให้แต่ละจังหวัดมีจ านวนพนักงานกองทุนคนพิการ 2-3 คน อีกทั้ง
พนักงานของกองทุนคนพิการยังมีสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงานข้าราชการ ดังน้ันกองทุนผู้สูงอายุควรมีการ
ท าแผนการเพิ่มอัตราก าลังในภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอีกทั้งมีการตั้งงบด าเนินการเพื่อ
รองรับในส่วนน้ี 

2.โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ควรมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนของผู้แทน
ผู้สูงอายุหรือผู้แทนจากองค์กรที่ท างานด้านผู้สูงอายุให้มากขึ้น ทั้งน้ีต้องมีการเสนอแก้ไขผ่านการปรับแก้
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ในมาตราที่เก่ียวข้อง เพราะในปัจจุบันพบว่าสัดส่วนของตัวแทน
ผู้สูงอายุมีเพียง 2 คนจากจ านวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ าเม่ือเทียบกับกองทุนอื่น เช่น 
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการมีจ านวนทั้งสิ้น 17 คนและพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 ก าหนดให้มีสัดส่วนของผู้แทนองค์การคนพิการอย่างน้อย 7 คน ซึ่งการมีส่วนร่วมของตัวแทนของ
องค์กรคนพิการในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนในสัดส่วนที่สูงน้ีท าให้การบริหารจัดการกองทุนคนพิการ
สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายของกองทุนได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น และ
ตัวแทนจากองค์กรคนพิการเหล่าน้ีถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกองทุนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนกองทุน ดังน้ันเพื่อให้การด าเนินการของกองทุนผู้สูงอายุสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จึงควรจะได้มีการปรับโครงสร้างและเพิ่มสัดส่วนของ
ผู้มีส่วนได้เสียในคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อให้กองทุนได้ด าเนินการไปในทิศทางที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุที่เป็นประชากรเป้าหมายของกองทุนให้มากที่สุด 

3.การกระจายอ านาจการตัดสินใจของกองทุนผู้สูงอายุไปยังส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น ในปัจจุบันอ านาจ
การตัดสินใจของกองทุนผู้สูงอายุรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง โดยทุกกิจกรรมของกองทุนทั้งการกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพและการสนับสนุนโครงการต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
เท่าน้ัน ท าให้การพิจารณาของกองทุนมีความล่าช้าและมีการตัดงบประมาณโดยไม่เหมาะสมเพราะ
คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการกลั่นกรองไม่เข้าใจพื้ นที่ ดังน้ันการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจไปท่ีระดับภูมิภาคให้มากขึ้นก็จะช่วยให้การด าเนินการของกองทุนผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง
แนวทางในการกระจายอ านาจก็อาจเป็นการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับจังหวัดให้ช่วยพิจารณา
กลั่นกรองโครงการเข้ามาก่อนที่จะส่งมายังส่วนกลาง โดยไม่ต้องเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองในส่วนกลาง ท า
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ให้การพิจารณาได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการตั้งกรอบวงเงินทุนที่สนับสนุนให้แต่ละจังหวัดไว้
โดยอาจอิงเกณฑ์จากจ านวนผู้สูงอายุในแต่ละจังหวัด หรืออาจมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจและให้อ านาจ
คณะกรรมการประจ าจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพหรือโครงการที่มีวงเงินของ
โครงการเป็นตัวชี้วัด และโครงการที่มีขนาดใหญ่ก็จะพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน 

โดยอาจมีการเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อรับการคัดเลือกเป็นส่วนหน่ึงของ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก
กองทุนผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สมัครอาจเป็นนักวิชาการอิสระ หรือผู้สูงอายุที่มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน หรือผู้ที่มีความสนใจในประเด็นผู้สูงอายุ ในกรณีของประเทศอังกฤษ มีการเปิดรับสมัคร
กรรมการของ programme committee ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาโครงการต่างๆที่มาสมัครขอรับทุน และประชาชน
ทั่วไปสามารถสมัครมาเป็นกรรมการได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในลักษณะน้ี จะช่วยเพิ่มมุมมอง
ในการพิจารณาโครงการและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ รวมถึงสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของกองทุนผู้สูงอายุ
ในภาคประชาชน 

4.กองทุนผู้สูงอายุควรมีการก าหนดแผนงานในการด าเนินงานในระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจน โดย
อาจมีการก าหนดหัวข้อโครงการที่จะสนับสนุนในแต่ละปีให้ชัดเจน เพื่อให้องค์กรผู้สูงอายุสามารถเขียน
โครงการได้ง่ายขึ้นเพราะมีกรอบในการพัฒนาโครงการ ในขณะที่การพิจารณาก็มีกรอบที่ชัดเจนและยังบรรลุ
ยุทธศาสตร์ต่างๆของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6.2ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกกลไกระบบการคลัง 
 จากการศึกษากองทุนผู้สูงอายุและกองทุนด้านการพัฒนาสังคมจากทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ได้ข้อเสนอรูปแบบทางเลือกกลไกการคลังดังต่อไปน้ี 
 

1.การหาแหล่งทุนที่นอกเหนือไปจากงบประมาณรัฐบาล 
 จากการศึกษากองทุนผู้สูงอายุพบว่าในปัจจุบันรายได้เกือบทั้งหมดของกองทุนผู้สูงอายุมาจากเงิน
งบประมาณประจ าปีที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยกองทุนผู้สูงอายุมีเงินทุนจากแหล่งอื่นน้อยมาก ซึ่งการที่รายได้
หลักของกองทุนผู้สูงอายุมาจากงบประมาณประจ าปีน้ัน ท าให้มีความไม่แน่นอนดังจะเห็นได้จากตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1 เงินงบประมาณประจ าปีที่กองทุนผู้สูงอายุได้รับ 

เงินงบประมาณประจ าปีที่กองทนุผู้สูงอายุได้รับ 
งบประมาณปี 2548 30,000,000 บาท 
งบประมาณปี 2549 30,000,000 บาท 
งบประมาณปี 2550 60,000,000 บาท 
งบประมาณปี 2551 60,000,000 บาท 
งบประมาณปี 2552 40,000,000 บาท 
งบประมาณปี 2553 ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
งบประมาณปี 2554 100,000,000 บาท 

ได้รับงบกลางเพิ่ม (มีนาคม 2554) 50,000,000 บาท 
งบประมาณปี 2555 180,000,000 บาท 

ที่มา: ข้อมูลจากกองทุนผู้สูงอายุ 

 

 ในส่วนของรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุที่มาจากแหล่งอ่ืนมีเพียง 2 แหล่ง ได้แก่รายได้จากการ
รับบริจาค และรายได้จากดอกเบี้ย ซึ่งมีจ านวนน้อยมาก โดยในช่วงปีงบประมาณ 2550 ถึง 
ปีงบประมาณ 2553 รายได้จากการรับบริจาคในแต่ละปี ได้แก่ 40,425 บาท 22,100 บาท 1,000 บาท 
และ 74,268 บาท ตามล าดับ ในส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยนั้นได้แก่ 16,877 บาท 55,326 บาท 67,655 
บาท และ 35,010 บาท ตามล าดับทั้งน้ีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ.2546มาตรา 14 ได้กล่าวว่า ที่มาของ
เงินกองทุนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

(1) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ 
(2) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(4) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(5) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติ

กรรมอื่น 
(6) ดอกผลท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุแทบจะไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินที่ได้รับจาก
รัฐบาลจากการศึกษากองทุนด้านการพัฒนาสังคมจากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบว่าแหล่งเงินทุน
อื่น ที่มีความเป็นไปได้ในการน ามาเป็นรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุ ได้แก่รายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล และ
เงินบริจาค ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป 
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  1.1 รายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 จากการศึกษากองทุนด้านการพัฒนาสังคมประเทศอังกฤษพบว่า กองทุนBig Lottery Fund 

เป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาสังคมที่มีรายได้หลักจากเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยได้รับการจัดสรรเงินจาก
National Lottery Distribution Fund ซึ่งมีหน้าที่จัดสรรเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กองทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ 
  ซึ่งเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลของประเทศอังกฤษจะถูกหักออกร้อยละ 28 เพื่อ
น าเข้า Lottery Funding ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการหลายโครงการที่ท าหน้าที่ในการให้เงินทุนสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณะต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการกุศล นอกจากน้ีเป็นการจ่ายเงินรางวัลร้อยละ 50 ค่าภาษีสลากกิน
แบ่งรัฐบาลร้อยละ 12 ค่าตอบแทนผู้ค้าปลีกร้อยละ 5 และค่าบริหารจัดการร้อยละ 5 

 ส าหรับประเทศไทย ในปัจจุบันสลากกินแบ่งรัฐบาลน าเงินรายได้ส่งคลังร้อยละ 28 
นอกจากน้ันเป็นเงินรางวัลร้อยละ 60 และค่าใช้จ่ายในการบริหารร้อยละ 12การน าเงินรายได้จากสลากกินแบ่ง
รัฐบาลส่วนหน่ึงมาจัดสรรให้กับกองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนเพื่อการพัฒนาสังคมอื่นๆ เช่น กองทุนส่งเสริม
และพัฒนาชีวิตคนพิการ จะเป็นการจัดสรรเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มเปราะบาง 

 
 กรณีที่มีการจัดสรรรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับกองทุนเพื่อการพัฒนาสังคม

หลายกองทุน รวมถึงกองทุนผู้สูงอาย ุ
  ในการที่ประเทศไทยจะสามารถน ารายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลบางส่วนมาจัดสรรให้กับ
กองทุนเพื่อการพัฒนาสังคมน้ัน จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารโดยสมควรมีการจัดตั้งหน่วยงาน
ขึ้นใหม่2 หน่วยงาน ดังต่อไปน้ี 

(1) การจัดตั้ง “หน่วยงานจัดสรรเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าสู่กองทุนเพื่อการ
พัฒนาสังคม”(ในที่น้ีจะเรียกโดยย่อว่า “หน่วยงานจัดสรร”)ซึ่งท าหน้าที่คล้าย National Lottery Distribution 
Fundของประเทศอังกฤษโดยจ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับและเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ราชการ โดยหน้าที่
หลักของ “หน่วยงานจัดสรร” ได้แก่ การจัดสรรเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล (ในส่วนของเงินเพื่อการ
พัฒนาสังคม) ให้กับกองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนอื่นๆ รวมทั้งน าเงินส่วนที่ยังไม่ได้จัดส่งให้กองทุนไปฝากไว้
กับ“หน่วยงานเพื่อการลงทุน” ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป 

ในกรณีของประเทศอังกฤษ กฎหมาย National Lottery Act 1993 Part II ได้กล่าวถึงการ
จัดต้ัง National Lottery Distribution Fund ที่มาของเงินและสัดส่วนที่จะจัดสรรให้กับกองทุนย่อยต่างๆ รวมถึง
สัดส่วนที่จะจัดสรรให้กองทุนย่อยที่ท างานในพื้นที่ดินแดนทั้งสี่ของสหราชอาณาจักรรวมถึงแนวทางก ากับ
ควบคุมของกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและกีฬา ดังน้ัน ในการจัดตั้ง“หน่วยงานจัดสรร” ในประเทศไทย จึง
จ าเป็นต้องมีการปรับแก้พระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้รองรับการจัดสรรเงินรายได้จาก
สลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าสู่กองทุนเพื่อการพัฒนาสังคม และการจัดตั้ง “หน่วยงานจัดสรร” รวมถึงกลไกการ
ด าเนินงานของ “หน่วยงานจัดสรร” 
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ส าหรับเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนที่จัดสรรไว้เพื่อการพัฒนาสังคมน้ัน ควร
มีการจัดสรรให้กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนอื่นๆในสัดส่วนที่แน่นอน อย่างไรก็ดี แต่ละกองทุนควรมีบัญชีไว้
กับ “หน่วยงานจัดสรร” และเบิกรับเงินจาก “หน่วยงานจัดสรร” เฉพาะในส่วนที่ใช้จ่ายจริงเท่าน้ัน และเงิน
ส่วนที่เหลือจากการเบิกจ่าย “หน่วยงานจัดสรร” มีหน้าที่น ามาฝากไว้กับ “หน่วยงานเพื่อการลงทุน” โดยดอก
ผลท่ีได้จากเงินส่วนของกองทุนใด ก็จัดเป็นรายได้ของกองทุนน้ันต่อไป 

“หน่วยงานจัดสรร” ควรอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นประธาน 
“หน่วยงานจัดสรร” และรับผิดชอบในการดูแลเรื่องการรับเงินจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การจ่ายเงิน
ไปยังกองทุนผู้สูงอายุ และกองทุนอื่นๆ รวมทั้งการน าเงินที่ยังไม่ถูกจัดสรรไปฝากไว้กับ “หน่วยงานเพื่อการ
ลงทุน” เพื่อน าไปลงทุนให้เกิดดอกผลต่อไป 

ส าหรับการบริหารจัดการ “หน่วยงานจัดสรร”สามารถเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ที่มีเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ความสามารถเพียงไม่ก่ีคน  

(2) การจัดตั้ง “หน่วยงานเพื่อการลงทุน” เพื่อมีหน้าที่น าเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล
ในส่วนที่จัดสรรไว้เพื่อการพัฒนาสังคม แต่ยังไม่ได้ถูกส่งให้กองทุนต่างๆ มาดูแลจัดสรรลงทุนในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดดอกผลต่อไป 

“หน่วยงานเพื่อการลงทุน” ควรเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ราชการ โดยอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และท างานใกล้ชิดกับ “หน่วยงานจัดสรร” 

การท างานของ “หน่วยงานเพื่อการลงทุน” นี้ อาจคล้ายคลึงกับกรณีของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ที่ได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เข้า
มาบริหารจัดการเงินทุน แต่ในกรณีนี้ “หน่วยงานเพื่อการลงทุน” จะมีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเงินทุน
ของกองทุนเพื่อการพัฒนาสังคมทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรเงินจากสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีบัญชีแยก
ส าหรับกองทุนแต่ละกองทุน และ“หน่วยงานเพื่อการลงทุน” น้ี สามารถว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.)มากกว่า 1 แห่งมาบริหารจัดการเงินทุนได้ 
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แผนภาพที่ 6.1 การท างานของหน่วยงานจัดสรร และหน่วยงานเพื่อการลงทุน  
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ที่มา: จัดท าโดยผู้วิจัย 

 

 กรณีที่มีการจัดสรรรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับกองทุนผู้สูงอายุโดยตรง 
 ในกรณีน้ี กองทุนผู้สูงอายุ ได้รับการจัดสรรเงินจากสลากกินแบ่งโดยตรง ดังน้ัน จึงไม่มี

ความจ าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานจัดสรรและหน่วยงานเพื่อการลงทุน ดังที่กล่าวในกรณี 1.1.1 อย่างไรก็ดี ใน
กรณีน้ี กองทุนผู้สูงอายุควรมีหน่วยงานภายในกองทุน ที่มีหน้าที่ดูแลบริหารจัดการเงินทุนที่ยังไม่ได้ให้กู้ยืม
หรือให้สนับสนุนโครงการ เพื่อบริการจัดการเงินส่วนน้ีเกิดดอกผลมากที่สุด โดยอาจมีการบริหารจัดการที่
คล้ายคลึงกับ สสส.ในปัจจุบัน คือการจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เข้ามาบริหารจัดการ
เงินทุนมากกว่าหนึ่งแห่ง และสัดส่วนของการน าเงินลงทุนเพิ่มในแต่ละ บลจ. ในแต่ละปี เป็นไปตาม
ความสามารถในการบริหารจัดการของ บลจ. นั้นๆ  

นอกจากนี้หากกองทุนผู้สูงอายุมีเป้าหมายในการที่จะได้รับเงินจากสลากกินแบ่ง

รัฐบาล กองทุนผู้สูงอายุควรจะได้มีการให้ความส าคัญกับกิจกรรมของกองทุนผู้สูงอายุเพราะหาก

เปรียบเทียบกับการที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ น าเงินจากภาษีเหล้าและบุหร่ีมาใช้ในการ

ท ากิจกรรมของกองทุน จะพบว่ากิจกรรมเน้นการป้องกันปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริ ม

สนับสนุนให้ประชาชนมีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและลด ละ เลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการ

ท าลายสุขภาพ อันจะน าไปสู่การมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตสมบูรณ์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็น

พัฒนาการด้านสุขภาพที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการรักษาพยาบาล เช่น การกระจายทุนสู่แผนงานต่างๆ ที่

มีสัดส่วนของแผนงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันปัจจัยเสี่ยงหลัก ซึ่งควบคุมยาสูบ เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

อุบัติเหตุและการออกก าลังกาย จ านวน 812ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของทุนส าหรับแผนงานทั้งหมด

รายได้จากสลากกินแบ่งรฐับาล ที่จัดสรร

ไว้ส าหรับการพัฒนาสังคม 

หน่วยงานจัดสรร 

กองทุน

ผู้สูงอาย ุ

หน่วยงานเพื่อ

การลงทุน 

กองทุนอื่นๆ 
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ในปีงบประมาณ 2553 ดังนั้นจะเห็นว่าจากกิจกรรมของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจะเน้น

การป้องกันปัญหาสุขภาพและการตายโดยเฉพาะที่เกิดจากบุหร่ีและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้อง

กับการที่กองทุนได้รับการสนับสนุนหลักจากภาษีสุราและยาสูบที่เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาสุขภาพ

และการตาย ดังนั้นกองทุนผู้สูงอายุควรเน้นการส่งเสริมกิจกรรมที่น าไปสู่การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ การ

สนับสนุนโครงการอบรมสร้างอาชีพที่เหมาะกับวัยสูงอายุเพื่อลดความยากจนและการพึ่งพิงของ

ผู้สูงอายุ และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านผู้สูงอายุ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ หรือองค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชนที่ท างานด้านผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกันเอง อันจะเป็นการ

สนับสนุนให้เกิดสังคมที่เข้มแข็ง และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้กองทุนผู้สูงอายุเป็นดัง

กลไกในการน าเงินรายได้จากการขายสลากที่ได้มาจากเงินของคนจนเป็นส่วนใหญ่และเป็นเงินที่เป็น

รายได้ของรัฐให้กลับมาสู่คนจนหรือประชากรกลุ่มเปราะบางของประเทศ เช่นผู้สูงอายุต่อไป 

 

1.2รายได้จากการรับบริจาค 

 ในส่วนของรายได้จากการรับบริจาคนั้นในปัจจุบันกองทุนผู้สูงอายุมีการรับบริจาคทางเว็บไซด์
ของกองทุนในส่วน“ติดต่อเรา” (http://www.olderfund.opp.go.th/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=55) 
อย่างไรก็ดี กองทุนผู้สูงอายุยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก และรายได้จากเงินบริจาคในปัจจุบันมีสัดส่วนน้อย
มาก 
 จากการศึกษาพบว่ากองทุนพัฒนาสังคมอื่นๆ และมูลนิธิทั้งในและต่างประเทศ มีหลายแห่งที่มี
รายได้ส่วนใหญ่ หรือรายได้จ านวนมาก จากการบริจาค เช่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาชีวิตคนพิการ เป็นต้น ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานเหล่านั้นพบว่าการที่สังคมเห็น
ความส าคัญและมีความเชื่อมั่นในองค์กร เป็นเหตุผลหลักที่ท าให้ได้รับเงินบริจาคจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อ
การเพิ่มรายได้จากการรับบริจาค กองทุนผู้สูงอายุควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ถึง
ความส าคัญ ประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆของกองทุนให้มากขึ้น 
 นอกจากนี้ รัฐบาลยังสามารถมีนโยบาย Matching grant ในลักษณะเดียวกับกรณีของ 
Community Development Council ของประเทศสิงคโปร์โดยหากประชาชนบริจาค 1 บาท รัฐบาลจะ
สมทบตามจ านวนที่ตกลงกันไว้ เช่น 1 บาท หรือ 2 บาท เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการ
บริจาคส าหรับผู้ที่ต้องการเห็นกองทุนผู้สูงอายุมีเงินทุนส าหรับให้กู้ยืมหรือสนับสนุนโครงการเพิ่มมาก
ขึ้น 
 
 

http://www.olderfund.opp.go.th/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=55
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6.3ข้อเสนอในเรื่องการจัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารจัดการและการกระจายอ านาจ
ไปยงัระดับจังหวัด 
 ข้อเสนอแนะในเรื่องของการเงินการคลังในส่วนน้ี เก่ียวเน่ืองกับการบริหารจัดการและการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจไปยังระดับจังหวัดตามที่ได้เสนอแนะในส่วนของรูปแบบทางเลือกในการบริหารจัดการ
กองทุนผู้สูงอายุ โดยให้มีกรรมการกล่ันกรองใบสมัครการขอกู้ยืมเงินและสนับสนุนกิจกรรมในระดับจังหวัด   
 เพื่อสนับสนุนการกระจายอ านาจไปยังระดับจังหวัด กองทุนผู้สูงอายุควรมีการจัดสรรกรอบ
งบประมาณส าหรับการกู้ยืมและการสนับสนุนกิจกรรมให้แต่ละจังหวัด โดยงบประมาณส าหรับแต่ละจังหวัด
ควรขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น จ านวนผู้สูงอายุในจังหวัดความต้องการในการกู้ยืมในช่วงเวลาก่อนหน้าน้ี ความ
เข้มแข็งของชมรมหรือองค์กรผู้สูงอายุในจังหวัด ซึ่งกรอบงบประมาณน้ี ควรตั้งไว้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยไม่มีการโอนไปตามจ านวนเงินงบประมาณ หากแต่มีการโอนไปตามความต้องการจริงของแต่
ละจังหวัด หลังจากมีการอนุมัติให้เงินกู้หรือให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมแล้ว ซึ่งการด าเนินการเช่นน้ี จะท าให้
มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ โดยแต่ละจังหวัดจะมีทิศทางท่ีชัดเจนในเรื่องของงบประมาณของจังหวัด  
 นอกจากน้ี ยังควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยควรมีงบประมาณส าหรับค่าตอบแทน อุปกรณ์ส านักงาน และสวัสดิการส าหรับเจ้าหน้าที่
กองทุนผู้สูงอายุที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน โดยปัญหาส าคัญประเด็นหน่ึงที่พบจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกองทุน ได้แก่การที่เจ้าหน้าที่กองทุนไม่มีสวัสดิการและความม่ันคง 
เน่ืองจากมีต าแหน่งเป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว ดังน้ัน หากมีโอกาสในการท างานที่ดีกว่า เจ้าหน้าที่กองทุนจะ
ลาออก ซึ่งส่งผลกับการด าเนินงานของกองทุน  
 

จากผลการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตลอดจน Big Lottery 
Fund ของประเทศอังกฤษ สามารถเปรียบเทียบการบริหารจัดการและกลไกการเงินการคลังกองทุน
เหล่านี้กับกองทุนผู้สูงอายุดังแสดงในตารางที่ 6.2 
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ตารางที่ 6.2 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการและกลไกการเงินการคลังของกองทุนผู้สูงอายุกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ Big Lottery Fund 
 

การด าเนินงาน กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

มูลนิธิปอ่เต็กตึ๊ง Big Lottery Fund 

ลักษณะหน่วยงาน หน่วยงานราชการภายใต้
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนษุย ์

องค์กรอิสระภายใต้การก ากับ
ของนายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานราชการภายใต้
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนษุย ์

หน่วยงานเอกชน องค์กรของรัฐที่ไม่ใชร่าชการ 

ผู้บริหารกองทุน คณะกรรมการบริหารกองทุน
ผู้สูงอายุ จ านวนทั้งหมด 11
คน มีตัวแทนผู้สูงอายุ 2 คน 
และให้ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ จ านวนทั้งหมด 20 คน
โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8
คนและให้ผูจ้ัดการกองทนุเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
จ านวนทั้งหมด 17 คน มี
ตัวแทนองค์การคนพิการ
อย่างน้อย 7 คน โดยมี
เลขาธิการส านักส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติเป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมูลนิธิ 
จ านวนทั้งหมด 13-17 คน 
คณะกรรมการมาจากผู้มี
ช่ือเสียงในสังคม และมี
ผู้จัดการเป็นผู้บรหิาร
กองทุน 

คณะกรรมการบริหารกองทุน 
(The Board) ซ่ึงมีจ านวน 9-
12 คน โดยมีคณะกรรมการ
ที่มาจากตัวแทนแห่งดนิแดน
ทั้งส่ีของสหราชอาณาจักร 

อ านาจการตัดสินใจ การตัดสินใจรวมศนูย์อยู่ที่
คณะกรรมการบริหารกองทุน
ผู้สูงอายุ โดยมี
คณะอนุกรรมการกล่ันกรอง

อ านาจการตัดสินใจจะกระจาย
ตามวงเงินของโครงการ  
วงเงินไม่เกิน 20 ล้านให้
ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ วงเงิน

การตัดสินใจรวมศนูย์อยู่ที่
คณะอนุกรรมการบรหิาร
กองทุน ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการโดยมี

อ านาจการตัดสินใจจะ
กระจายตามวงเงินของ
โครงการ  
วงเงินไม่เกิน 1,000 บาทให้

Country Committees 
พิจารณาโครงการในแต่ละ
ดินแดน 
UK Funding Committees 
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การด าเนินงาน กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนสนบัสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

มูลนิธิปอ่เต็กตึ๊ง Big Lottery Fund 

ในส่วนกลางเป็นผู้พิจารณา
กล่ันกรอง 

เกิน 20 ล้านแต่ไม่เกิน 50 ล้าน
บาท ใหค้ณะกรรมการบรหิาร
แผนพิจารณาอนุมัติ วงเงนิ
มากกว่า 50 ล้านบาท ให้
คณะกรรมการกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพพิจารณาอนุมัติ 

คณะอนุกรรมการตาม
ประเภทความพิการและ
คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการระดับจงัหวัด เป็นผู้
พิจารณากลั่นกรอง 

หัวหน้าส่วนเปน็ผู้อนุมตัิ 
วงเงินมากกว่า 1,000 บาท
แต่ไม่เกิน 6,000 บาทให้
รองผู้จดัการพิจารณาอนุมัติ 
วงเงินมากกว่า 6,000 บาท
แต่ไม่เกิน 20,000 บาทให้
ผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติ และ
วงเงินมากกว่า 20,000 บาท
ให้คณะกรรมการมูลนิธิเป็น
ผู้อนุมัต ิ

พิจารณาตัดสินโครงการและ
ข้อเสนอที่ครอบคลุมพื้นที ่
สหราชอาณาจักร 
ทั้งหมดและโครงการ
ระดับชาต ิ
Programme Committees ช่วย 
Country Committeesในการ
ตัดสินใจ 

แหล่งเงนิทนุ เงินทนุหลักมาจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

เงินทนุหลักมาจาก 2% ของเงนิ
ภาษีเหล้าและบหุรี่และดอกผล
จากการบริหารเงนิทนุ 

เงินทนุหลักมาจากการออก
สลากเป็นงวดและเงนิจาก
สถานประกอบการ 

เงินจากการบริจาคและการ
ระดมทนุ 

ได้รับเงนิ 40% ของรายได้
จากการจ าหน่ายล็อตเตอรี่ใน
ส่วนที่จัดสรรส าหรบักิจรรม
เพื่อสาธารณประโยชน์ (28% 
ของยอดขาย) 
ผ่านทาง National Lottery 
Distribution Fund 

ที่มา: จัดท าโดยผู้วิจัย 
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การประชุมระดมความเห็นแนวทางการขับเคลื่อน 
กองทุนพัฒนาสังคม (กองทุนผู้สูงอายุ) 

 
 
 

เปิดการประชุม 
 
 

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุม 
โดย  พ.ญ. ลัดดา  ด าริการเลิศ  รองเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
 
พ.ญ. ลัดดา  ด าริการเลิศ:    สวัสดีค่ะ  ขออนุญาตเล่าถึงโครงการก่อน  โครงการนี้สืบเนื่องมาจากการ
ประชุมสมัชชาปฏิรูป เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.2554  โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการจัดตั้งกลไกพัฒนาสังคม
เพื่อลดการเหลื่อมล้้าทางสังคมใน 5 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มเด็กและเยาวชน  กลุ่มสตรี   กลุ่มผู้สูงอายุ   กลุ่ม
ผู้พิการ และกลุ่มคนที่ควรได้รับสวัสดิการสังคม   ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการด้าเนินการไปดู
แหล่งเงินที่รัฐบาลจะน้ามาจัดสรรกองทุนให้กับกลุ่มประชากรเหล่านี้เพื่อใช้ในการพัฒนาสังคม   ซึ่ง
แหล่งทุนนั้นมาจากรายได้ที่มาจากสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่จัดสรรงบประมาณมาสู่คนจนและกลุ่มคนที่
ต้องการสวัสดิการสังคม  โดยมีส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มาช่วยรับหน้า
ในการด้าเนินการให้กองทุนทั้ง 5 มาร่วมกัน และด้าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการของแต่ละกองทุน จาก
การไปค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์และจากกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อมาเสนอรูปแบบกองทุนพัฒนาสังคม
ทั้ง 5 กองทุน พบว่า เรายังไม่มีการเชื่อมโยงกองทุนทั้ง 5 กองทุนเข้าด้วยกัน   

ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงกองทุนผู้สูงอายุก่อน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในกองทุนนี้  
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล พบว่า 

1. เงินทุนที่น้ามาใช้ในการบริหารจัดการท่ีได้มายังมีจ้านวนน้อย 
2. แนวทางในการการบริหารจัดการ ยังต้องการข้อมูลจากทีมของอาจารย์รัชนกและอาจารย์ปัท

พร  จากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ที่มาช่วยทบทวนความรู้จากองค์กร
สาธารณประโยชน์จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่จะน้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกองทุนที่จะ
ด้าเนินการ  

 
ก่อนอื่น ขอเริ่มแนะน้าสมาชิกก่อนเพราะว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาดิฉันแพทย์หญิงลัดดา  ด้าริการ

เลิศ  รองเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย เป็นผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนกองทุน  ที่เห็น
ป้ายเป็นสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย จริงๆ ต้องเป็นมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย แต่เป็นความอนุเคราะห์ภาคีที่ช่วยรับผิดชอบ 



120 
 

ผมนายแพทย์บรรลุ ศิริพาณิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 
ผมกุศลช่วย อินทร์แหยม คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุต้าบลบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ 
ผมพนัส ลิมปิษเฐียร  รองประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
ผม ร.ต.อ.นิยม  เส็งประชา สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม 
ผมสกุิจ วัฒนสุข  รองประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 
ผมไสว เพชรสงค์  รองประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง 
พันโทประพันธ์  วรฉัตร สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี 
ผมวันชัย บุญประชา  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกองทุน  
ดิฉันกุลชรี พูลวิวัฒน์ชัยการ  ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกองทุนด้านการ
พัฒนาสังคม 
ดิฉันอ.ดร.รักชนก  คชานุบาล   วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดิฉันอ.ดร.ปัทพร สุคนธมาน   วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผมนิติกุล  ทองน่วม  สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  กระทรวงสาธารณสุข 
ดิฉันอัญชลีย์  ชูตระกูล  ผู้อ้านวยการกองทุนผู้สูงอายุ ส้านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ  
ดิฉันวันทนี  อุบลแย้ม  นักสังคมสงเคราะห์ช้านาญการ 
ดิฉันอุบล  หลิมสกุล  คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ดิฉันอัญชลีย์  จากส้านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอาย ุ
ดิฉันธิดา  ศรีไพพรรณ์  เลขาธิการสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยพระราชูปถัมภ์(ผู้แทน
องค์กรผู้สูงอายุ) 
ดิฉันพิณชิศ  วรรณศิลป์  เลขาธิการสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร  
ดิฉันณีน้อย  ปิติเจริญ  ผู้จัดการมูลนิธิหมอชาวบ้าน 
ดิฉันกนิษา จิราทิพย์  ผูประสานมูลนิธิหมอชาวบ้าน 
ดิฉันภรณี ภู่ประเสริฐ  นักวิชาการ ส้านัก 9 จากส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส) 
ดิฉันรัชนี  วชิรภูชัย  จากพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี 
ผมนานิตย์  ชัยมงคล  ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร 
ผมอัฎธิชัย  ศิริเทศ   มูลนิธิกองทุนไทย(ทีมผลิตสื่อขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคม) 
ดิฉันพรชนก  ณรงค์มี  จากคณะสังคมสงงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ดิฉันธันยา  เจ่าเสถียรทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดิฉันระจิตร  ข้าหาญ  สาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย จังหวัดนครปฐม 
ผมสิงหา  สัตยนนท์  ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคม 
ดังนั้น  เรียนเชิญอาจารย์น้าเสนอผลงานเลยค่ะ 
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การน าเสนอผลการศึกษาทบทวนองค์ความรู้และการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
โดย  อาจารย์ ดร.รัชนก คชานุบาล และ อาจารย์ดร.ปัทพร  สุคนธมาน 

 
โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมในกองทุนผู้สูงอายุ  
วัตถุประสงค์โครงการ มีดังนี้ คือ 

1. เพื่อศึกษาวิจัย ขอบเขตภารกิจ รูปแบบการบริหารจัดการและกลไกระบบการคลังของ
กองทุนผู้สูงอายุ ตลอดจนรวมถึงกิจกรรมที่กองทุนผู้สูงอายุให้การสนับสนุน 

2. เพื่อศึกษารูปแบบกองทุนด้านการพัฒนาสังคมอื่นๆ จากทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้น
รูปแบบบริหารจัดการ  กลไกระบบการคลังในการหารายได้เข้ากองทุนและกิจกรรมที่
สนับสนุน 

3. เพื่อเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นจากผู้รับประโยชน์จากกองทุน
ผู้สูงอายุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกองทุนได้จริง 

 
ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ ขอบเขต ภารกิจและรูปแบบของกิจกรรมที่ใช้การ
สนับสนุนของกองทุนผู้สูงอายุของประเทศไทย และการเปรียบเทียบกับกองทุนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. ศึกษากลไกระบบการคลังเพื่อการพัฒนาสังคม 
3. ระดมความเห็น  การรับฟัง  การสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้รับประโยชน์

จากกองทุนผู้สูงอายุและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง   
 

วิธีการศึกษาวิจัย 
1. ศึกษาวิจัยโดยการทบทวนเอกสารทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ

กองทุนผู้สูงอายุ หรือกองทุนหรือหน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมอื่นๆ ที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดี โดยทางเราได้มีการศึกษากองทุนคนพิการ ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส) และ ปอเต็กตึ๊ง ว่ามีการบริหารจัดการการคลังอย่างไร 

2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับฟังและระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งส่วนกลาง
และต่างจังหวัด โดยจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุ
ผู้สูงอายุ โดยมีทั้งหมด 4 ภาคคือ  กรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนภาคกลาง เชียงใหม่ พัทลุง 
และขอนแก่น  

 
ความเป็นมา กองทุนผู้สูงอายุ 

ส้าหรับกองทุนผู้สูงอายุจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 โดยจัดตั้งขึ้นใน 
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ส้านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ่ันคงของมนุษย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนในค่าใช้จ่าย สนับสนุน สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ  
 
การบริหารจัดการกองทุน 
 กองทุนผู้ สู งอายุด้ า เนินการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้ สู งอายุ   โดยมีคณะ
กรรมการบริหารกองทุนจ้านวน  11 คน  โดยเป็นตัวแทนภาครัฐ 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มี
ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

มีอ้านาจหน้าที่ ในการจัดหาเงินทุนและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และรายงานสถานะการเงินและการบริหารของกองทุนต่อคณะกรรมการ
ผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 

ถ้าดูจากเอกสารเกี่ยวกับการด้าเนินงานจะพบว่า  ผู้สูงอายุ  ชมรม หรือองค์กรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะท้าการยื่นเอกสารผ่านเจ้าหน้าที่ด้านกองทุนผู้สูงอายุระดับจังหวัด หรือส่วนกลางในกลุ่มงาน
กองทุนผู้สูงอายุ(ส้านักงานเลขา) จากนั้นเจ้าหน้าที่จะรวบรวมเอกสารสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง และ
น้าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ และคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อตัดสินใจ ดัง
แผนภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมกองทุนผู้สูงอายุ  มีกิจกรรมหลัก 3 ประการ  คือ 

1. สนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์โดยมีการแบ่งขนาดโครงการเป็นเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ ต่างไปกันตามวงเงินที่ใช้  ซึ่งโครงการมีการอนุมัติไปแล้ว เช่น โครงการ
ฝึกอบรมการเขียนโครงการให้กับผู้สูงอายุ โครงการปฏิบัติธรรม โครงการอาสาสมัคร เป็น
ต้น  

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
แห่งชาติ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุแห่งชาติ
ผู้สูงอายุ แห่งชาติ 

คณะกรรมการกลั่นกรอง
ผู้สูงอายุ แห่งชาติ 

เจ้าหน้าที่ด้านกองทุน
ผู้สูงอายุระดับจังหวัด 
ผู้สูงอายุ แห่งชาติ 

กลุ่มงานกองทุนผู้สูงอายุ
(ส้านักงานเลขา) 

ผู้สูงอายุ  ชมรม องค์กรหรือหน่วยงาน 
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2. สนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนไปประกอบอาชีพ โดยรายกลุ่มต้องมีสมาชิก 5 คนขึ้นไป  วงเงิน
กู้ยืมไม่เงิน 100,000 บาท  ส่วนรายบุคคล วงเงินกู้ยิมไม่เกิน 30,000 บาท 

3. ช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ีประสบปัญหา 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

ผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุระหว่างปี พ.ศ.2550-2554  
ในปี  2550-2553 พบว่า โครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนผู้สูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้น กล่าวคือ 

ปี 2550 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ 40 %  ปี 2551 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ 63 %  ปี 2552  มีโครงการที่
ได้รับอนุมัติ 67% แต่ในปี 2553 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติลดลงเหลือ 39%  และปี 2554 โครงการที่ได้รับ
อนุมัติ ลดลงจากปี 2553 สะท้อนข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า มีประเด็น แจ้งเข้ามาว่ามีปัญหา
ในการขอโครงการ การเขียนโครงการถูกแก้ไขข้อมูลบ่อยครั้ง ท้าให้การอนุมัติเป็นไปด้วยยากความ
ล้าบาก  
 
ผลการด าเนินงานของกองทุนผู้สูงอายุระหว่างปี พ.ศ.2551-2554  

ในประเด็นการอนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อน้าไปใช้ในการประกอบอาชีพ พบว่า การกู้รายกลุ่มในปี 
2551 มีการอนุมัติเงิน 71% แต่ในปี 2552 และ 2553    มีการอนุมัติเงินลดงเป็น 39% และ 28% 
ตามล้าดับ แต่อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อน้าไปใช้ในการประกอบอาชีพรายบุคคล พบว่า มีสัดส่วนที่ตรงข้าม 
กล่าวคือ มีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้นเร่ือยๆ ตั้งแต่ปี 2552 อนุมัติการกู้ยืม 53% และปี 2553 อนุมัติอนุมัติการ
กู้ยืม 83%  สะท้อนข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัจจัยในการปรับเงื่อนไขของการกู้ยืมเงิน
รายบุคคล การบริหารจัดการเข้าสู่กองทุนง่ายกว่าการกู้ยืมรายกลุ่ม  โดยในปี 2553 การกู้ยืมรายกลุ่ม
ลดลงอย่างมาก เพราะรายกลุ่มต้องบริหารจัดการร่วมกันถึง 5 คนอีกทั้งวงเงินในการกู้ยืมเพียง 100,000 
บาทซ่ึงเป็นจ้านวนน้อยเกินไป อีกทั้งมีการปรับเงื่อนไขการกู้ยืมรายบุคคลให้สามารถกู้ยืมได้ง่ายขึ้น และ
สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง ท้าให้ผู้กู้สนใจการกู้ยืมราย  บุคคลมากกว่า  ซึ่งวัตถุประสงค์โดย
แท้จริงของการจัดสรรวงเงินในการให้กู้ยืมแก่ผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุน้าไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ ลดการพึ่งพิง โดยมีเงื่อนไขกการคืนเงินกู้ คือ ต้องจ่ายคืนเงินกู้ยืมภายในระยะเวลา 3 ปี โดยไม่
คิดดอกเบี้ย 

 
แหล่งรายได้ของกองทุนผู้สูงอายุ  

พบว่า แหล่งรายได้ที่เข้ากองทุน มีปัญหามาก  เนื่องจากรายได้หลักมาจากเงินงบประมาณ
ประจ้าปี  ในปี 2548-2551 พบว่า จ้านวนงบประมาณเพิ่มข้ึน มีความแปรผันมาก จาก 30 ล้านบาทเพิ่ม
เป็น 60 ล้านบาท  แต่ในปี 2552 กลับมีงบประมาณลดลง จนกระทั่งในปี 2553 ที่ไม่ได้รับงบประมาณ 
แต่กลับมาได้งบประมาณในปี 2554-2555  ซึ่งการที่ไม่ได้รับงบประมาณเข้ามามีผล กระทบต่อการ
บริหารจัดการแผนการใช้จ่ายประจ้าปี ท้าให้การจัดการเป็นไปด้วยความล้าบาก ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องจึงต้อง
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มาช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลว่านอกจากเงินงบประมาณประจ้าปี กองทุนจะมีแหล่งทุนใดมาสนับสนุนอีก
บ้าง 

 
ประเด็นที่พบจากการสนทนากลุ่มในการบริหารจัดการ พบว่า 

1. การบริหารแบบการบริหารงานเน้นแบบราชการ  ท้าให้การบริหารงานไม่คล่องตัว  ขาด
ประสิทธิภาพ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ พบว่า ไม่มีการติดตามผลโครงการ ท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการประชาสัมพันธ์   

2. การด้าเนินงานพิจารณาทุนเป็นไปด้วยความล่าช้า เพราะการพิจารณามาจากส่วนกลาง
เท่านั้น แม้การพิจารณาทุนในต่างจังหวัดจะมีการพิจารณาในระดับจังหวัด แต่มีการ
พิจารณาแก้ไขหลายรอบ ส่งผลต่อการด้าเนินงาน ท้าให้ผู้เสนอทุนไม่ต้องการท้าโครงการ
ต่อ  ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ควรมีการกระจายอ้านาจคณะกรรมการ กลั่นกรองระดับ
จังหวัดก่อนส่งมาที่ส่วนกลาง เพื่อความสะดวกและเป็นการกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่น 

3. ขาดการก้าหนดแนวทางการสนับสนุนกองทุนที่ชัดเจน เช่น กองทุนผู้สูงอายุมีการเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการโดยให้แนวทางกว้างๆ ท้าให้การเขียนโครงการขาดทิศทางไม่สอดคล้อง
ต่อวัตถุประสงค์ และขาดหลักเกณฑ์การติดตามผล ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้มีการติดตาม
โครงการเมื่อท้าโครงการเสร็จแล้ว 

4. ขาดการก้าหนดหลักเกณฑ์ด้านการเงินที่ชัดเจน หลายครั้งที่มีการตัดงบประมาณ เช่น ใน
ต่างจังหวัดถูกตัดงบประมาณค่าเดินทาง ซึ่งในต่างจังหวัดจ้าเป็นต้องมีการเดินทางบ่อย ท้า
ให้ผู้เสนอโครงการไม่เข้าใจผู้ตัดสินว่ามีความเข้าใจในพื้นที่หรือไม่ ดังนั้นงบประมาณควรมี
ความชัดเจน ในแต่ละหมวดควรมีการแก้ไขให้ชัดเจน 

5. วงเงินในการกู้ยืมและสนับสนุนโครงการต่้าเกินไป ไม่เพียงพอที่จะน้าไปประกอบอาชีพหรือ
ท้าโครงการ  

6. การเขียนโครงการเป็นเรื่องยากส้าหรับผู้สูงอายุ แม้ผ่านการอบรมก็ไม่สามารถเขียนได้  
โครงการที่ได้รับพิจารณาเพราะมีพี่เลี้ยงดี ดังนั้นควรพิจารณาว่ามีรูปแบบใดที่จะท้าให้การ
เขียนโครงการได้รับความสะดวก เช่น มีรูปแบบที่ชัดเจน มีแบบฟอร์มในการขอเสนอที่
ชัดเจน 

7. กิจกรรมที่ท้า ควมีขยายสิทธิ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่น บุตร 
เพราะบางครั้งที่ผู้สูงอายุเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอเงินไปให้บุตร ถ้าพิจารณาจาก
กองทุนคนพิการ มีการขยายสิทธิ์ให้ผู้รับประโยชน์  ดั้งนั้นควรมีการขยายสิทธิ์ไปยังผู้ดูแล
ผู้สูงอายุให้ได้รับสิทธิ์ และควรสนับสนุนและส่งเสริมรายได้ที่จะกลับมาหาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

 
ประเด็นที่พบจากการสนทนากลุ่ม กลไกระบบการคลัง 

1. รายได้หลักของกองทุนที่มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี ท้าให้เงินทุนมีน้อย และงบประ - 
มาณถูกตัดหลายครั้ง ขัดกับวัตถุประสงค์ที่มีเจตนาที่จะกระจายงบประมาณ แม้มีกรรมการ
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ระดมทุน แต่เงินทุนเข้ามายังน้อยมาก หากยังอิงกับงบประมาณประจ้าปี ต้องพิจารณาว่า
เงินทุนจะได้รับจากส่วนใดได้เพิ่มเติม ซึ่งอาจจะได้เพิ่มจากส้านักงานสลาก 

2. ผู้สูงอายุขาดการมีส่วนร่วมในการติดตาม  ขาดการประชาสัมพันธ์ มีผู้เข้ามาร่วมในการ
พิจารณาติดตามผลน้อยกว่าคนพิการและควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด 

 
เปรียบเทียบกองทุนผู้สูงอายุกับกองทุนด้านการพัฒนาสังคมอื่นๆ  

รูปแบบกองทุนพัฒนาสังคมทั้งในและต่างประเทศแต่ละแห่งมีรูปแบบองค์กร และรูป 
แบบบริหารที่แตกต่างกัน  หากเปรียบเทียบภายในประเทศ ท้าการเปรียบเทียบกับ ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)และกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 
 ความเป็นมา  
 เริ่มจากกองทุนผู้สูงอายุ เริ่มมาจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และส้านักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์  
 ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีพัฒนาที่ยาวนาน เริ่มมาจาก
พระราชบัญญัติกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ พ.ศ.2544 และส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 
 กองทุนคนพิการ เริ่มมาจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
และส้านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์  
 ส่วนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เริ่มต้นมาจากคณะเก็บศพ ไต้ฮงกง โดยท้าตามเจตนารมณ์ของพระเถระ
จีน โดยให้ช่วยเหลือโดยการเก็บศพไร้ญาติ จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือพ.ศ. 2480 เพื่อช่วยเหลือคนจีนที่เข้า
มาในประเทศไทย โดยมีการท้ากิจกรรมที่หลากหลายของคนไทยเชื้อสายจีน  
 

รูปแบบองค์กร  

กองทุนผู้สูงอายุมีรูปแบบเป็นกลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ ในกระทรวงพัฒนาสังคมและความ 

ม่ันคงของมนุษย์ระดับจังหวัด และส้านักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 

 ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) มีรูปแบบเป็นส้านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

กองทุนคนพิการ  มีรูปแบบเป็นกองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน 

พิการ 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   รูปแบบเป็นมูลนิธิ 
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การบริหารจัดการ  

กองทุนผู้สูงอายุมีการบริหารแบบระบบราชการอยู่ภายใต้ส้านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูง  

อายุ และคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) เป็นนิติบุคคลภายใต้การก้ากับ 

ของนายกรัฐมนตรี โดยแยกออกมาอิสระ มีคณะกรรมการดูแล ท้าหน้าที่เป็นน้้ามันหล่อลื่นในการท้างาน

ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย 

กองทุนคนพิการ  การบริหารระบบแบบราชการมีคณะอนุกรรมการบริหาร 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   เป็นหน่วยงานเอกชน มีคณะกรรมการมูลนิธิดูแล 

 

กลไกการคลัง 
กองทุนผู้สูงอายุ เงินทุนส่วนใหญ่มาจากงบประมาณแผ่นดิน  เงินบริจาคมีน้อย 
ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) มีรายได้หลักที่แน่นอน จากเงิน 2% 

ของภาษีสุราและบุหรี่ 
กองทุนคนพิการ  เงินรายได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐ รายได้ของกองสลาก ภาษีสินค้าที่เป็น

เหตุแห่งความพิการ 
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  รายได้มาจากเงินบริจาคจากประชาชนท่ัวไปที่เคารพศรัทธาในมูลนิธิ  

เมื่อครั้งท่ีเคยได้รับความช่วยเหลือแล้วอยากส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่คนอื่น 

 

กองทุนต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
กองทุน Lottery funding จัดตั้งขึ้นตาม National Lottery Act 1993 และปัจจุบันด้าเนินการตาม  

National Lottery Act 2006  ได้รับเงินสนับสนุนจากกองสลากกินแบ่งแห่งรัฐบาลแห่งชาติ โดยเงินทุก 1 

ปอนด์ที่ได้จากการขายสลากกินแบ่ง จะถูกหักออก 28 เพนนี เพื่อน้าเข้า Lottery funding หรือร้อยละ 

28% ส่วนที่ใหญ่ที่สุด big 40% เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่ราชการ รัฐบาลอังกฤษมีการก้าหนดแนวทาง

ยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกองทุนมีการยื่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณา แต่ผลการพิจารณา

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกองทุนเอง  

การบริหารจัดการ  ภายในประเทศมีอังกฤษ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ และนอกจากนี้ 

ภายในกองทุนยังมีกองทุน Big Lottery fund มีหน้าที่จัดสรรเงินทุนส้าหรับโครงการต่างๆ เพื่อน้าไปใช้

โดยมุ่งเน้นพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน มีโครงการต่างๆ เช่น Award for all ที่ให้เงินสนับสนุน

กับชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรที่ท้าโครงการเพื่อกิจกรรมการกุศล นอกจากนี้ยังมีโครงการ life 
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changes เป็นกองทุนที่ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อม โดยการเน้นให้

ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเอง ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน  

การจัดสรรเงินสลากกินแบ่งของประเทศอังกฤษ จัดสรรเป็นเงินรางวัล 50 เปอร์เซ็นต์ ค่าตอบ  

แทนผู้ค้าปลีก 5% ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 5% ภาษีสลากกินแบ่งรัฐบาล 12 %และจัดสรรให้กองทุนเพื่อ

สาธารณกุศลต่างๆ 28%  

ส้าหรับประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 จัดสรรให้กับ 

เงินรางวัล 60% ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 12% และเป็นรายได้แผ่นดิน 28%  

 

ประเด็นการขับเคลื่อน 

ประเด็นท่ีพบในวิธีวิจัย 2 กลุ่ม คือ การสนทนากลุ่ม และการศึกษาเชิงลึก พบว่า 

1. การบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีการกระจายอ้านาจ สร้างการมีส่วน 

ร่วมของผู้สูงอายุหรือตัวแทนระดับผู้สูงอายุในระดับท้องถิ่น ซึ่งการบริหารจัดการต้องมาช่วยกันพิจารณา

ว่าจะมีวิธีการกระจายอ้านาจอย่างไร เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ 

2.เงินรายได้ที่ย่ังยืน และเงินในส่วนอื่นๆ เงินโอนเบี้ยชราภาพที่ไม่มีผู้รับ เช่น ป่อเต็กตึ๊ง เงินที่ 

ได้มาจากเงินบริจาค เกิดจากการเลือกผู้บริหารที่เป็นผู้ที่รู้จักในสังคม ใช้หลักความศรัทธา มาใช้ในการ

ระดมทุน 

 

ข้อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

พ.ญ.ลัดดา  ด าริการเลิศ:    จากการน้าเสนอมีประเด็นใดบ้างที่ยังไม่ชัดเจน สามารถน้าเสนอ 
ได้ค่ะ 
 
นายแพทย์บรรลุ ศิริพาณิช:  ต้องการถามตัวเลขว่าจากการจัดสรรเงินงบประมาณรางวัลของกอง
สลากไทย  ต้องการทราบว่ามีตัวเลขเท่าไร   มีข้อมูลตัวเลขบ้างไหม  
 
คุณวันชัย บุญประชา:    จากข้อมูลที่ search นั้นระบุว่าในปี 2548-2553 มีงบประมาณของ 28% เป็น
เงินประมาณหนึ่งหม่ืนล้านบาท ในปี 2554 มีงบประมาณของ 28% เป็นเงินประมาณ 
หนึ่งหม่ืนสี่พันหกร้อยล้านบาท  
 
คุณอัญชลีย์  ชูตระกูล:   พื้นที่ในการเก็บข้อมูล ท้าไมไม่เก็บข้อมูลให้มีกระจายมากกว่านี้ 
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อาจารย์ ดร.รัชนก คชานุบาล:  ทางทีมวิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากจังหวัดที่มีผู้ขอข้อเสนอโครง การข้อมูล
ที่สูงกว่าจังหวัดอื่น มาเป็นตัวแทน 
 
คุณกุลชรี พูลวิวัฒน์ชัยการ:  การศึกษาเปรียบเทียบกองทุนผู้สูงอายุกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลักษณะมี
ความแตกต่างมาก ไม่แน่ใจว่าจะสามารถน้าไปปรับใช้ได้หรือไม่ 
 
อาจารย์ดร.ปัทพร  สุคนธมาน:  เราศึกษาเพราะเนื่องจากเป็นอีกองค์กรท่ีสามารถหาเงินได้ด้วย
ตนเอง มีการจัดสรรคณะกรรมการจัดการ อาศัยความเชื่อถือของผู้มีชื่อเสียง ดังนั้นจึงน้ามาประกอบการ
พิจารณาว่าจะมีทางเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่กองทุนผู้สูงอายุจะมีการบริจาค  ถ้ามีการจัดกิจกรรมที่
ชัดเจน และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ก็จะช่วยเพิ่มช่องทางรับเงินบริจาค 
 
พ.ญ.ลัดดา  ด าริการเลิศ:    จากข้อมูลในหน้า 9 ทั้ง 3 กองทุนมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน คือ มีรูปแบบ
การบริหารโดยคณะกรรมการ แต่ผู้สูงอายุแบบราชการและองค์ประกอบแบบราชการ  กรรมการแบบ
ราชการและเอกชน องค์ประกอบมีความแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อให้กองทุนน้าไปสู่เป้าหมาย จะมีการ
ตอบโจทย์อย่างไร 
 
อาจารย์ดร.ปัทพร  สุคนธมาน:  กองทุนผู้สูงอายุ กรรมการมี 11 คน มีประธานโดยกระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ มีสัดส่วนคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนภาครัฐ :ผู้ทรง คุณวุฒิ  6:5 มี
จ้านวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้สูงอายุจ้านวนน้อยกว่า  ด้าน สสส. มีคณะกรรมการ 20 คน มีนายกประธาน มี
ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน กรรมการของกลุ่มคนพิการคล้ายผู้สูงอายุ มีคณะกรรม- การ 17 คน มีปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมฯ เป็นประธาน มีสัดส่วน  8:9 ส่วนมูลนิธิป่อ เต็กตึ๊ง คัดเลือกจากผู้มีชื่อเสียง  ด้ารงวาระอยู่
ยาวนาน มีคณะกรรมการย่อยในการด้าเนินงาน และจะมีการตัดสินใจในระดับย่อยได้ เช่น หัวหน้าแผนก
สามารถตัดสินใจได้ในงบประมาณจ้านวน 1,000 บาท ระดับผู้จัดการสามารถตัดสินใจได้ในงบประมาณ
จ้านวน 20,000 บาท ถ้าจ้านวนงบประมาณมากกว่านี้จะมีการน้าเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่  จุดเด่น คือ 
มูลนิธิสามารถท้างานได้คล่องตัว มีความรวดเร็ว  
 
พ.ญ.ลัดดา  ด าริการเลิศ:    ในกองทุนต่างประเทศที่น้าเสนอ มีกฎหมายย่อยรองรับการด้าเนินการ
ไหม   มีกติกาในการรองรับไหม เขามีการเขียนข้อเสนออย่างไร  พิจารณาอย่างไร  และพิจารณา
เท่าไหร่ 
   
อาจารย์ดร.ปัทพร  สุคนธมาน:   ในการจัดสรรเงิน กฎหมายไม่ได้ก้าหนด และในการพิจารณา
โครงการจะเน้นโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรม  อาจให้มีการด้าเนินการประมาณ 1-1.5  ปี มีงบประมาณ 
ประมาณ 5,000 ล้านบาท ในแต่ละกลุ่ม fund  และจะมีคณะกรรมการพิจารณาในแต่ละกลุ่ม 
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 ผลการด าเนินงาน 
ก. ผล ที่ได้ตาม ตัวชี้วัด/ เป้าหมายของโครงการ 

ได้ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนด้านพัฒนาสังคม(กองทุนผู้สูงอายุ)  คือ  ต้องท าให้

กองทุนไม่ว่าจะยังคงเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงานรัฐหรือไม่   ต้องท าให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ

ที่กระจายอ านาจการตัดสินใจออกไปยังส่วนภูมิภาคที่ใกล้ชิดกับผู้รับประโยชน์    ทางด้านการเงินการ

คลังก็ต้องไปขับเคลื่อนร่วมกับกองทุนอื่นๆ   ในการผลักดันการจัดสรรเงินจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมา

เข้ากองทุน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกองทุน เพราะมีหลายประเด็นที่ทับซ้อนกันและบูรณา

การกันได้ในระดับพื้นที่ 
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