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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเร่ือง “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม”  มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาการ

ก่อเกิด พัฒนาการ รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และผลการด าเนินงาน   
เพื่อรับฟังความเห็นขององค์กรสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นกลุ่มผู้ รับประโยชน์จากกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมในการเข้าถึงกองทุนฯ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค และปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้
มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และ เพื่อศึกษากลไกระบบการคลังเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อการหารายได้เข้า
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืน  

ผลการวิจัยพบว่า กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมก าเนิดขึ้นตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 กลไกและระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมมี 3 กลไก คือกลไกระดับชาติ กลไกระดับจังหวัด และกลไกของกรุงเทพมหานคร กรอบการสนับสนุน
งบประมาณ   แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ โครงการขนาดเล็ก คือโครงการที่ขอสนับสนุนไม่เกิน 50,000 บาท  
โครงการขนาดกลาง คือโครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงิน 50,000 – 300,000บาท  โครงการขนาดใหญ่ คือ
โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงิน 300,000 – 3,000.000 บาท  การจัดสรรงบประมาณมี 2 ระบบ คือ ระบบปกติ  
องค์การสวัสดิการสังคมเสนอโครงการผ่าน พมจ. หรือส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร มายังกองทุน
ส่วนกลาง โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเป็นผู้พิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารกองทุนอนุมัติ  เปิดรับโครงการตลอดปี และมีการพิจารณาอนุมัติโครงการทุกเดือน และระบบกระจาย
สู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัดเป็น
ผู้พิจารณาโครงการ  

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ เป็นทุนประเดิมจ านวน 30 ล้านบาท ต่อมาได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 
เป็นเงิน 30 ล้านบาท จัดสรรสนับสนุนโครงการ 3,920,100 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการ 1,143,309 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 60 ล้านบาท จัดสรรสนับสนุนโครงการ 57,915,253 ล้านบาท ค่าบริหาร
จัดการ 1,206,429 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นเงิน 450 ล้านบาท จัดสรรสนับสนุนโครงการ 
275,549,573 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการ 4,003,590 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นเงิน 100 ล้านบาท 
จัดสรรสนับสนุนโครงการ 169,264,060 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการ 10,294,858 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากมีวิกฤติเศรษฐกิจ แต่มีการจัดสรรสนับสนุนโครงการ 
117,981,229 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการ 6,540,607 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 100 ล้านบาท 
จัดสรรสนับสนุนโครงการ 125,274,043 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการ 8,164,435 ล้านบาท รวมงบประมาณที่
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กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2554 รวม 770 ล้านบาท จัดสรรสนับสนุน
โครงการ 749,904,259 ล้านบาท  ค่าบริหารจัดการ 31,353,229 ล้านบาท  

ปัญหา อุปสรรค ในการเข้าถึงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประกอบด้วย (1) ปัญหากลไก
การพิจารณาโครงการไม่เป็นอิสระ (2) กรอบงบประมาณบางรายการขอไม่ได้ เช่น ค่าตอบแทนคนท างาน 
หรือค่าค่าอาหารว่างจ ากัดวงเงินไว้ต่ ามาก (3) ปัญหาการสื่อสารและข้อมูล   เขียนโครงการมาแล้วไม่ได้ และ
ไม่ได้ค าตอบที่ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไร (4) ปัญหาการเขียนโครงการไม่เป็น ประชาชนเขียนโครงการแบบ
วิชาการค่อนข้างยาก (5) ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพของผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ   

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพบว่า มาจากการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาลเท่านั้น  

การปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ต้องเปิดช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการจัดท างบประมาณแผ่นดิน จัดเก็บภาษีเพื่อการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม  
ขยายหลักประกันสังคมและส่งเสริมการออมระยะยาว   ช่วยเหลือคนยากจนอย่างมีเป้าหมาย  สนับสนุน 
Microfinance และสถาบันการเงินของผู้ใช้แรงงาน 
 ข้อเสนอแนะ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมควรรักษาจุดเด่นที่เป็นกองทุนหลักในการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในภาพรวมของประเทศ มีระบบการกระจายทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น มีการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเป้าหมายให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้มแข็ง สามารถจัด
สวัสดิการสังคมด้วยตนเองในระยะยาว  ควรร่วมมือกับกองทุนอ่ืนๆ หางบประมาณเพื่อให้กองทุนมีเงินทุน
มากขึ้น  คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ควรปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานในการเสนอโครงการ กลั่นกรองโครงการ อนุมัติโครงการ ให้งบประมาณกระจายออกไปให้เร็วขึ้น 
ควรแก้ไขระเบียบที่ก าหนดให้โครงการที่ต้องการของบประมาณจากส่วนกลางต้องผ่านการเห็นชอบและลง
นามโดยประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯประจ าจังหวัดก่อน ควรทบทวนเกณฑ์ในการจัดสร ร
งบประมาณออกเป็นเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่   ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรจัดการอบรมการเขียนโครงการให้กับองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ยังไม่สามารถเขียน
โครงการได้ด้วยตนเอง ควรเปิดช่องทางให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือเป็นผู้
กลั่นกรองโครงการเบื้องต้น  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้นในการกระจายทุนสู่พื้นที่  คณะกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ควรมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และ
คณะท างานติดตามประเมินผลการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัด เพื่อช่วยให้งาน
มีความคล่องตัว  และควรพิจารณาเร่ืองการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคม ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะท า
ให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้รับงบประมาณอย่างสม่ าเสมอและเพียงพอผ่านทางระบบการคลัง
ของรัฐ   

 
 



 

หน้า ค 

 

                                                                                                                                รายงานการศึกษาวจัิยกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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ผู้ศึกษาหวังว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะมีส่วนท าให้เกิดการปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะเป็นฐานข้อมูลที่อาจน าไปใช้ในการ
ขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคมต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของการวิจัย 
 ประเทศที่พัฒนาแล้ว สวัสดิการสังคมถือเป็นระบบพื้นฐานของสังคมที่สร้างหลักประกันความ
เป็นอยู่ให้กับประชาชนในประเทศทุกเพศวัย  ในขณะที่ประเทศไทยก็มีพัฒนาการในการจัดสวัสดิการสังคม
ที่ดีขึ้นตามล าดับโดยขยายขอบเขตจากการดูแลเฉพาะกลุ่มที่ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส ไปสู่
การให้หลักประกันในเร่ืองของสิทธิ การค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การมีส่วนร่วม  และการช่วย
ประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมตามหลักปรัชญาพื้นฐานของงานสวัสดิการสังคมเพิ่มมาก
ขึ้น  

ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นกฎหมาย
แม่บทในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม   ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 1   มาตรา 3 ให้ค าจ ากัดความ 
“สวัสดิการสังคม”  ว่าหมายถึงระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้าน
การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างาน และการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และ
บริการทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วน
ร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

หมวด 1 แนวการจัดสวัสดิการสังคม มาตรา 5 ในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการ
สังคมให้แก่ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม ให้ค านึงถึงเร่ือง ดังต่อไปนี้2 

(1) สาขาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม การศึกษา 
สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

(2) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการด าเนินการ เช่น การส่งเสริมการพัฒนา การสงเคราะห์ 
การคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข และการบ าบัดฟื้นฟู เป็นต้น 

ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอ่ืนได้มีส่วนร่วมด้วย 

                                                           
1 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 

2 เพิ่งอ้าง 
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หมวดที่ 4 มาตรา 24 ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติน้ี3  

มาตรา 25 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ก าหนดให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
ประกอบด้วย4 

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

กรรมอื่น 
(6) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจึงมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่หลากหลาย และเป็นกลไกของ
ภาครัฐในการน าเงินจากกองทุนสนับสนุน องค์การสวัสดิการสังคม  องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กร
สวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเปราะบางในสังคม และ
สมาชิกในชุมชน เพื่อให้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น  

เมื่อศึกษาสภาพความเป็นจริงด้านการจัดสวัสดิการสังคมและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย
พบว่า จะมีความหลากหลายมากขึ้นตามความซับซ้อนของสภาพสังคม  จากงานวิจัยของส านักมาตรฐานการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับคณะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ือง “ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของ
ประเทศไทย” (ระพีพรรณ  ค าหอม. 2547) พบว่า ทิศทางงานสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในอนาคตจะ
เร่ิมเข้าสู่รูปแบบสวัสดิการพหุลักษณ์ (Welfare Pluralism) ที่ใช้รูปแบบการให้บริการที่หลากหลายตามวิถี
แห่งวัฒนธรรม ประเพณี  ความเชื่อถือตามหลักศาสนา  ค่านิยมของคนเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ เป็น
รูปแบบที่เปิดโอกาสให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่ประชาชน ชุมชน 
ท้องถิ่น  ธุรกิจ เอกชน และรัฐเข้าร่วมจัดบริการสังคมให้ตรงกับความต้องการของประเด็นปัญหาพื้นที่และ
กลุ่มมากขึ้น เน้นวิธีการท างานแบบบูรณาการหลายวิธี (พหุวิธี) ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่
ละพื้นที่ การใช้งานวิจัยเป็นฐานเพื่อสร้างนโยบายและการใช้การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ (สวัสดิการ
                                                           
3 เพิงอ้าง 

4 เพิ่งอ้าง 
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ออมทรัพย์ และสวัสดิการฐานทรัพยากรธรรมชาติ) รูปแบบสวัสดิการพหุลักษณ์ จึงถือเป็นรูปแบบสวัสดิการ
ทางเลือกที่เชื่อว่า การจัดสวัสดิการสังคมที่มิใช่อ านาจหน้าที่ของรัฐเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป การจัดสวัสดิการ
สังคมกระแสหลักที่รัฐเป็นเจ้าภาพหลัก ถูกลดบทบาทลงมาเป็นเพียงผู้ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลไกและ
สร้างมาตรการใหม่ให้เกิดการรองรับกับปัญหาสังคมในอนาคต เช่น สวัสดิการชุมชนที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ 
สวัสดิการชาวบ้าน สวัสดิการออมทรัพย์ของชุมชน สวัสดิการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สวัสดิการพื้นถิ่น 
(เน้นการให้ความช่วยเหลือผ่านความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานวัฒนธรรมแบบเกื้อกูล ฐานความเชื่อทาง
ศาสนา ได้แก่ การท าบุญสลากภัต ทานทอดในพื้นที่ภาคเหนือ การใช้ซากาตในพื้นที่ถิ่นของชุมชนมุสลิม 
การเลี้ยงผีในชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง)  

กาญจนา  บุญรักษา (2552) ได้กล่าวถึง การจัดสวัสดิการในรูปแบบพหุลักษณ์ ว่าเป็นรูปแบบการจัด
สวัสดิการที่ส าคัญในปัจจุบันและการจัดสวัสดิการโดยภาคชุมชน จึงเป็นสวัสดิการที่หลายชุมชนได้
ด าเนินการจัดให้กับประชาชนในชุมชน 

นอกจากนี้ยังพบว่า สวัสดิการท้องถิ่น เป็นรูปแบบการผสมผสานระหว่างสวัสดิการสังคมกระแส
หลักและกระแสทางเลือก ซึ่งเป็นผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่
เป็นการกระจายบริการสวัสดิการสังคมให้องค์กรปกครองสู่ท้องถิ่น ซึ่งน่าจะท าให้บริการที่จัดมีความ
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้น(ระพีพรรณ  ค าหอม. 2549)   

ปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐ ที่ด าเนินงานผลักดันและหนุนเสริมให้องค์กรชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ให้ด าเนินการจัดสวัสดิการชุมชน และเน้นให้เกิดความร่วมมือการจัด
สวัสดิการชุมชน ซึ่งหลายพื้นที่ได้ด าเนินการจัดสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เช่น 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ที่มีนโยบายให้จัดสวัสดิการชุมชนให้
ครอบคลุมทั้งจังหวัด และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง มีโครงการน าร่อง
ด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 3 อบต. 2 เทศบาล ซึ่งมีเทศบาลต าบลล้อม
แรด อ าเภอเถิน เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนต าบลพิชัย อ าเภอเมือง องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ ต าบลล้อมแรด อ าเภอเถิน เทศบาล
ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร องค์การบริหารส่วนต าบลพิชัย อ าเภอเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งผึ้ง 
อ าเภอแจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขอ อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง นอกจากหน่วยงานภาครัฐ
แล้วยังมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่ได้ด าเนินงานขับเคลื่อนให้เกิดการจัดสวัสดิการ
ชุมชนขององค์กรชุมชนทั่วประเทศ ทั้งในเร่ืองแนวคิด หลักการ กระบวนการจัดสวัสดิการการชุมชน การ
จัดการองค์ความรู้ การสนับสนุนงบประมาณและผลักดันในเชิงนโยบายต่าง ๆ 
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 สวัสดิการชุมชน เป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลที่เร่ิมจากการพึ่งตนเองก่อน เป็นการช่วยเหลือที่
มากกว่าเงินหรือวัตถุ แต่เน้นความสัมพันธ์ที่ดี การมีน้ าใจการไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเป็นการสร้างการออมเพื่อการพัฒนาให้เป็นกองบุญมากกว่ากองทุน ทุกคนต่างเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ
เป็นการ “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” การช่วยเหลือที่เผื่อแผ่ถึงผู้  ทุกข์ยากและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
สวัสดิการชุมชนต่างจากระบบประกันเชิงพาณิชย์ที่ให้ความส าคัญกับระบบสมาชิกและการได้รับประโยชน์
ต่างเบี้ยประกัน  

หลักการส าคัญการจัดสวัสดิการชุมชน มีดังนี้ (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. 2552) 
 1) ท าจากสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่ลอกเขามาทั้งชุด สวัสดิการชุมชนต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตแต่ละพื้นที่ 
ตั้งใจท าโดยลอกเลียนแบบกันไม่ได้ เช่น เห็นชุมชนอื่นให้สวัสดิการผู้สูงอายุเดือนละ 300 บาท ก็ให้บ้าง อาจ
ไปไม่รอด เพราะเงินไม่พอ ต้องดูว่าคนที่นี่คิดอย่างไร กลุ่มเรามีเงินอยู่ เท่าไร ต้องก าหนดอนาคตว่าบ้านเรา
จะเป็นอย่างไร ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเอง 
 2) เร่ิมจากเล็กไปใหญ่ ท าแบบค่อยเป็นค่อยไป เหมือนต้นไม้ที่แตกทีละ 1 ใบ 2 ใบ ต่อไปก็เติบโต
เป็นพุ่มใหญ่ หากคิดจะจัดสวัสดิการแบบรวดเร็วเกินไป โดยที่คนไม่พร้อม ไม่มีส่วนร่วม ไม่รู้สึกเป็นเจ้าของ 
ก็เหมือนการใส่ปุ๋ยมากเกินไป ต้นไม้อาจจะตายได้เพราะเกินก าลัง ไม่ได้เกิดสวัสดิการที่เป็นของคนใน
ชุมชน 
 3) เงินเป็นเพียงเคร่ืองมือไม่ใช่เป้าหมาย ใช้เงินสร้างเงื่อนไข ท าให้คนอยากท างาน อยากท าดี สิ่ง
ส าคัญคือ การให้ความคิด ท าให้คนคิดพุ่งตนเอง ท าความดี ท างานสร้างเม็ดเงิน หากมีเงินสนับสนุน ควรให้
ตามความจ าเป็นและพอดี ไม่ใช่ใช้เงินเป็นเป้าหมายหรือหาเงินมาแจกจ่าย 
 4) ระบบสวัสดิการที่ดีต้องช่วยเหลือแบบไม่ก่อให้เกิดความแบ่งแยกในชุมชนควรให้ทุกคนได้รับ 
แต่มุ่งเน้นคนยากจนและด้อยโอกาส ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยตกลงกติกาและใช้ร่วมกัน 
 5) เป็นองค์รวมที่ทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าหากัน กิจกรรมทุกอย่างสามารถก่อให้เกิดสวัสดิการได้       
ทุกเร่ือง ตั้งแต่เกิดจนตายกับคนทุกเพศ ทุกวัย การสร้างสวัสดิการจะเร่ิมจากเร่ืองใดก็ได้ เช่น การเชื่อมโยง
คนมาท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น ผู้สูงอายุได้ท าบุญพบปะกันทุกวันพระ เด็กได้เรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาจาก
ผู้สูงอายุ และช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ เช่น การดูแลรักษาป่า    ท าให้มีแหล่งอาหาร 
น้ า ฯลฯ 
 6) ต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ คนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับเสมอ 
ไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งหามาให้ อีกฝ่ายหนึ่งรอรับ จึงเป็นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันและมีศักดิ์ศรี  มีการจัดเงื่อนไข 
ที่ทุกคนมีส่วนร่วมจ่ายสมทบ กันเงินบางส่วนเติมเข้ากองทุน น าดอกผลกองทุนบางส่วนขยายกิจกรรมต่อ จึง
ท าให้ทุกคนในกลุ่ม/ ชุมชนสามารถเป็นเจ้าของทุนและได้รับสวัสดิการไปในเวลาเดียวกัน 
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 7) ต้องท าด้วยความรักและความอดทน โดยจะต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าชาวบ้าน สามารถสร้าง
สวัสดิการของตนเองได้ รักที่จะท างานเพื่อชุมชนเพื่อส่วนรวมอดทนต่อความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ยอมรับการ
คิดค้น ต าหนิโดยถือว่าเป็นบทเรียนที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา 
 รูปแบบการจัดสวัสดิการสามารถก่อเกิดจากกิจกรรมของชุมชนใน 8 รูปแบบ ดังนี้ (สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน. 2552) 
 1) จากฐานองค์กรการเงินชุมชนและการบูรณาการกองทุน จากกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ที่ได้จัดตั้งขึ้น
โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดสวัสดิการโดยเฉพาะ ได้มีการน าผลก าไรขององค์กรการเงินมาจัดสวัสดิการ สร้างวินัย
ในการออมของสมาชิกเพื่อให้ได้สวัสดิการจนเกิดการขยับเชื่อมโยงบูรณาการกองทุนภายในชุมชน เพื่อน า
ดอกผลมาเป็นกองทุนสวัสดิการ กรณีตัวอย่างรูปธรรมที่กลุ่มออมทรัพย์เป็นฐานในการจัดสวัสดิการมี
ค่อนข้างหลากหลาย เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา (คลองเปียะ นาหว้า น้ าขาว คูเต่า ฯลฯ) 
เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์รวมน้ าใจธนาคาร
หมู่บ้าน จังหวัดพะเยา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    บ้านขาม จังหวัดชัยภูมิ ฯลฯ 
 2) รูปแบบออมวันละบาทและกองบุญสัจจะวันละบาท เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการที่ใช้แนวคิด
สัจจะวันละบาท ท าสวัสดิการในชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี 
 3) กองทุนสวัสดิการจากฐานศาสนา เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการที่ใช้หลักค าสอนทางศาสนาและ
ผู้น าศาสนาทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม เป็นฐานด้านการจัดสวัสดิการทั้งทางกายและจิตวิญญาณ เช่น การใช้หลัก
ซากาตให้การดูแลคน 8 ประเภทตามหลักศาสนาอิสลาม ท าให้คนในชุมชนทุกระดับได้ช่วยเหลือแบ่งปัน
เกื้อกูลกันด้วยระบบการจัดเก็บซากาตที่นับว่าเป็นการจัดการเงินที่ก่อให้เกิดสมดุลขึ้นในชุมชน เช่น ธนาคาร
ชุมชนต าบลควนโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นต้น 
 4) กองทุนสวัสดิการจากฐานกองทุนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนที่มีครอบครัว 
ชุมชนเป็นผู้จัดการในการจัดบริหารสังคมให้กับผู้สูงอายุ สร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ  โดยใช้เงินกองทุนเป็น
เคร่ืองมือ มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุเป็นผู้คิด ผู้จัดการและรับประโยชน์ โดยมีบริการส าคัญ เช่น ศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุในชุมชน การดูสุขภาพผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มสร้างงานของผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยมีตัวอย่างกองทุน
สวัสดิการชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดกระบี่ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดอ่างทอง 
กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุดอกแก้ว จังหวัดสระแก้ว โครงการสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดล าปาง เป็นต้น 
 5) กองทุนสวัสดิการจากฐานการช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการที่
ริเร่ิมจากการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ต่อมาได้ขยับสู่การจัดสวัสดิการเพื่อดูแลกัน เช่น กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
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 6) กองทุนสวัสดิการจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการที่ชุมชนเป็นผู้จัดการ
ป่า ชายฝั่ง แหล่งน้ า ฟื้นฟูทรัพยากรให้อุดมสมบูรณ์ ท าให้มีความมั่นคงด้านอาหารใช้ป่าเป็นเคร่ืองมือในการ
จัดสวัสดิการชุมชน ท าให้เกิดการรวมคน เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เช่น พื้นที่ทุ่งยาว 
จังหวัดล าพูน ป่าชุมชนบ้านโคกพะยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นต้น 
 7) กองทุนสวัสดิการชุมชนฐานชุมชนเมือง เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการที่เชื่อมโยงกับการจัดการ
เร่ืองบ้านมั่นคง จากเร่ืองบ้านการมีที่อยู่อาศัย มีอาชีพ ก็เชื่อมร้อยดูแลกันด้วยระบบสวัสดิการชุมชน เช่น 
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคง เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงเครือข่ายคลอง
บางบัว บางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
 8) ขบวนการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัด เป็นรูปแบบการจัดสวัสดิการที่ขยายผลครอบคลุมดูแล
กันในระดับจังหวัดจากหลายต าบลจนเป็นจังหวัด ก่อให้เกิดการจัดการตนเองของชุมชนที่บูรณาการทุน 
บูรณาการองค์กรชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน 
จังหวัดล าปาง เป็นต้น 

ด้วยเหตุที่การจัดสวัสดิการสังคมมีการขยายตัวออกไปด้วยรูปแบบที่หลากหลายสู่ระดับชุมชน
ดังกล่าว จึงเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมต้องปรับตัวให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ดังกล่าว โดยการท างานเชิงรุกในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและระดับชุมชนในการจัดสรร
งบประมาณให้เกิดการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายประชากรในทุกระดับ  มุ่ง
ให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีกรอบการด าเนินงานที่มิใช่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  แต่ควร
มุ่งสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนที่จะน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปลาะบางในสังคมให้ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นยังควรสนับสนุนเครือข่ายขององค์กร
สวัสดิการสังคมต่าง ๆ เพื่อประสานพลังในการจัดสวัสดิการให้กับประชากรกลุ่มต่าง ๆ ให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น  

ดังนั้น  เพื่อส่งเสริมให้ องค์กรของรัฐด้านสวัสดิการสังคมซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน เข้าถึงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมากขึ้น  
รวมทั้งเพื่อการขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีประสิทธิภาพสูงยิง
ขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้   สร้างความเข้าใจในเงื่อนไขปัจจัย ที่จะมีผลต่อการ
บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  และการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคม เพื่ อให้
แหล่งที่มาของเงินทุนมีความหลากหลายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีความ
ยั่งยืนและเพื่อให้มีแผนการด าเนินงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการด้านการเงินที่มี
ความคล่องตัว    
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการก่อเกิด พัฒนาการ รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม ผลการด าเนินงาน และสถานการณ์ในปัจจุบันของกองทุนฯ 
2. เพื่อสังเคราะห์ประสบการณ์และบทเรียนการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม ที่ผ่านมา  โดยเน้นการสังเคราะห์บทเรียน ข้อจ ากัด และศักยภาพ รวมถึงระบบธรรมาภิ
บาลของกองทุนฯ   

3. เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคขององค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กร
สวัสดิการชุมชน ในการเข้าถึงกองทุนฯ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ต่าง ๆ 

4. เพื่อศึกษากลไกและระบบการบริหารกองทุนที่เหมาะสม รวมทั้งระบบการคลังเพื่อสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ ในการหารายได้จากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายเข้ากองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืน  

 
1.3 ค าถามหลักของการวิจัย   

1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมควรมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการอย่างไร ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการมีส่วนร่วมจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรของรัฐด้านสวัสดิการ
สังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน  

2. ระบบการคลังเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ในการหารายได้จากแหล่งเงินทุนที่หลากหลายเข้า
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างยั่งยืน ควรเป็นอย่างไร 

 
1.4 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ 

“องค์กรสาธารณประโยชน์” หมายความถึงองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองให้ด าเนินงานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติน้ี 

“องค์กรสวัสดิการชุมชน” หมายความถึงองค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชนหรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กร
สวัสดิการชุมชน และได้รับการรับรองให้ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ชุมชน” หมายความถึง กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็น
ปกติและต่อเนื่อง โดยเหตุที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน 
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“เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน” หมายความถึง องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวขององค์กรสวัสดิการ
ชุมชนมากกว่าหนึ่งองค์กรเพื่อร่วมมือ ประสานงาน และเชื่อมโยงในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
สวัสดิการชุมชนในทุกระดับ 

 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้มีขอบเขตครอบคลุมประเด็นหลักดังนี้ 
 
1. ท่ีมาของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผลการด าเนินงาน และสถานการณ์

ปัจจุบัน 
1.1 ศึกษาวัตถุประสงค์ และการก่อเกิด และพัฒนาการของกองทุนส่งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมมีที่มาอย่างไร  
1.2 ศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตั้งแต่ปี  2548 – 

ปัจจุบัน เป็นอย่างไร 
1.3 สถานการณ์ด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในปัจจุบันเป็น

อย่างไร มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม อย่างไร   
 

2. กลไกการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงกองทุนฯ 
และงบประมาณของกองทุนฯ 

2.1 กลไกและระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับเป็น
อย่างไร  มีอ านาจหน้าที่อะไรบ้าง  มีความเชื่อมโยงและหนุนเสริมกันดีหรือไม่ เพราะ
เหตุใด  มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการหรือไม่ อย่างไร 

2.2 การรับรู้ขององค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนเร่ืองกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และการเข้าถึงกองทุนฯ ยังเป็นปัญหา
หรือไม่   

2.3 องค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์  และองค์กรสวัสดิการชุมชน มี
อุปสรรคในการเข้าถึงกองทุนฯหรือไม่ มีข้อจ ากัดในการเขียนโครงการหรือไม่ และ
ควรแก้ไขข้อจ ากัดอย่างไร 

2.4 การก าหนดกรอบการเสนอโครงการเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่เป็นกรอบตายตัวเกินไป
หรือไม่ และควรปรับปรุงอย่างไร 
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2.5 สถานการณ์งบประมาณของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการเป็นอย่างไร แหล่งที่มา
ของงบประมาณมีความหลากหลายตามที่เขียนไว้ใน พ.ร.บ. มาตรา 25 แต่ในความเป็น
จริง ที่มาของงบประมาณมาจาก  เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ และเงินที่ได้รับ
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้น เพราะเหตุใดแหล่งงบประมาณจากส่วนอ่ืน ๆ 
จึงยังไม่สามารถสนับสนุนได้ 

2.6 การจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีประสิทธิภาพ และ
ความสมเหตุสมผลหรือไม่ และควรปรับปรุงอย่างไร 
 

3. รูปแบบการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมท่ีเหมาะสมและระบบการคลังเพื่อ
สังคมในการหารายได้จากแหล่งเงินทุนท่ีหลากหลาย  

3.1 รูปแบบการบริหารกองทุนฯ ที่เหมาะสมหรือธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการกองทุน
ฯ ในอนาคต ควรเป็นอย่างไร  

3.2 หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ (Strategic Partnerships) ที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารกองทุนฯ ควรเป็นหน่วยงานใด 

3.3 การสร้างความพร้อม ความเข้มแข็ง ศักยภาพในการเข้าถึงขององค์กรสวัสดิการสังคมทั้ง
ในส่วนกลางและระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ควรเป็นอย่างไร 

3.4 รูปแบบการประสานงาน การสร้างความรู้ ความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานของ
กองทุนฯ ทุกระดับและกลุ่ม/องค์กรที่รับประโยชน์ควรเป็นอย่างไร 

3.5 ผลกระทบในระยะยาวของการมีกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจะน าไปสู่การ
สร้างสังคมสวัสดิการได้หรือไม่ อย่างไร  

1.6  ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 

กลุ่ม/องค์กรสวัสดิการสังคมที่ได้รับประโยชน์จากกองทุน กลไกของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
และนักวิชาการด้านสวัสดิการสังคม โดยมีขั้นตอนการวิจัย 9 ขั้นตอน คือ 
  1. จัดประชุมปรึกษาหารือ เพื่อรับฟังความเห็น รูปแบบ วิธีการ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และความ
เป็นไปได้เบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานในการร่วมกันคิด หรือพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(ข้อมูล input จากภาครัฐและภาคประชาสังคมในประเด็นกองทุนฯ มีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร ควรมีระบบใน
การบริหารจัดการอย่างไร) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวน 30 คน ประกอบด้วย  
   (1) ตัวแทนกลุ่ม/องค์กรที่ได้รับประโยชน์  

- องค์กรสวัสดิการสังคมที่เป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงจากกองทุนฯ  
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- อนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม(ส่วนกลาง และจังหวัด) 
(2) กลไกของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

- ส านักงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
กองทุน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ กลไกในการตัดสิน / พิจารณาเงื่อนไข
การให้ทุนที่มีอ านาจการตัดสินใจสุดท้าย คณะกรรมการติดตามประเมินผลกองทุนฯ 
นิติกรของกองทุนฯ  

- กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ส านักงบประมาณ  
(3) นักวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการสังคม  

- ด้านสังคมศาสตร์  
- ด้านการพัฒนาสังคม  
- ด้านเศรษฐศาสตร์  

2. ทบทวน พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2550  และแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง  

3. จัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟัง และระดมความ
คิดเห็น กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับประโยชน์จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ให้ได้ความคิดเห็น
ที่หลากหลายและมีความชัดเจนในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ กลไกการเงินการคลัง ใน 5 ภาค 
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจ านวน 5 คร้ัง คร้ัง
ละ 15 คน  

4. สัมภาษณ์เจาะลึก (In-dept interview) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลกองทุน และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเร่ืองการคลังเพื่อสังคม  

5. รวบรวม สรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้จากการประชุม การศึกษา
เอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกมาท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

6. จัดท าข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รูปแบบ
กลไกระบบการคลังเพื่อสังคม และน าเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนาสังคม (คกพ.) 
และภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

7. ปรับปรุงข้อเสนอแนะรูปแบบ/แนวทางฯ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
ด้านการพัฒนาสังคม (คกพ.) และภาคีเครือข่ายอ่ืน ๆ  

8. จัดเวทีน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อสาธารณะ โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีประมาณ 
50 คน 

9. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์น าเสนอต่อสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย 
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1.7  องค์กรภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยนี้ มีภาคีนักวิชาการ และภาคีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 12 องค์กร ดังนี ้

1) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
5) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
7) คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  
8) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.) 
9) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 
10) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11) กรุงเทพมหานคร 
12) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) 

 
1.8  ระยะเวลาและแผนการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาด าเนินงานระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2555  ถึง 15 กันยายน 2555  รวม 5 เดือน 
และได้ขอขยายเวลาอีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 รวมเวลาทั้งสิ้น 7 เดือน  โดยมีการ
ด าเนินงานดังนี ้

แผนการด าเนินการวิจัย 
 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง 

ๆ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลไกภาครัฐ นักวิชาการที่
เกี่ยวข้องด้านสวัสดิการสังคม) จ านวน 30 คน 

       

2. ทบทวนพ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แนวคิด
และทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง  

       

3. จัดสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เพื่อสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมรับฟัง และระดมความคดิเหน็ กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่เปน็องค์กรที่รบัประโยชน์จากกองทุนส่งเสริมการจดั
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กิจกรรม 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 
สวัสดิการสังคม 5 ภาค 

4. สัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลกองทนุ และ
นักวิชาการที่เช่ียวชาญเรื่องการคลังเพื่อสังคม 

       

5. รวบรวม สรุป วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยน า
ข้อมูลที่ไดจ้ากการประชุม การศึกษาเอกสาร การสนทนา
กลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกมาท าการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห ์

       

6. จัดท าข้อเสนอแนะรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รูปแบบกลไกระบบการ
คลังเพื่อสังคม และน าเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
กองทุนด้านการพัฒนาสังคม (คกพ.) และภาคีเครือข่าย
อื่น ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

       

7. ปรับปรุงข้อเสนอแนะรูปแบบ/แนวทางฯ ตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนด้านการพัฒนา
สังคม (คกพ.) และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ 

       

8. จัดเวทีน าเสนอผลการศึกษาวิจัยตอ่สาธารณะ โดย
เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเวท ี

       

9. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์น าเสนอต่อสมาคม
ครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย 

       

 
1.9  ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  1. ได้ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม 
  2. ได้ข้อเสนอรูปแบบกลไกระบบการคลังเพื่อการพัฒนาสังคม   
  3. ผู้รับประโยชน์/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการท า Focus group ทั้ง 5 ภาค มีความเข้าใจ/ มีฉันทามติใน
การร่วมขับเคลื่อนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่มีความยั่งยืน   



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง  “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” มีแนวคิดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 

2.1.1 ความหมาย 
Encyclopedia of Social Work (1971) ได้ให้ความหมายของ “สวัสดิการสังคม” ว่า หมายถึง กิจกรรม

ต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและอาสาสมัคร เพื่อมุ่งป้องกันและขจัดปัญหาสังคม หรือปรับปรุง
ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคล กลุ่มและชุมชน กิจกรรมดังกล่าวนี้ใช้บุคลากรนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างมากมาย 
อาทิ แพทย์ พยาบาล นักกฎหมาย นักการศึกษา วิศวกร นักบริหาร นักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจน ผู้ช่วยนัก
วิชาชีพในสาขาต่าง ๆ (paraprofessional) 

องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมาย “สวัสดิการสังคม” ว่า หมายถึงระบบของการบริการสังคม
และสถาบันที่จัดขึ้นอย่างมีระเบียบเพื่อช่วยให้บุคคลแต่ละคนและกลุ่มมีมาตรฐานของชีวิต และสุขภาพใน
ระดับดีที่พึงพอใจ ตลอดจนมีสัมพันธภาพทางสังคมที่จะเปิดโอกาสให้แต่ละคนและกลุ่มมีความสามารถใน
การพัฒนาตนเองและกลุ่มได้อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งมีโอกาสเสริมสร้างความอยู่ดีกินดีของตนและ
กลุ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัวและชุมชนด้วย  
 ดังนั้น จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ค าว่า “สวัสดิการสังคม” เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพทั่ว ๆ 
ไปของประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนาคนอันจะน าไปสู่ตนเอง ครอบครัว และสังคม  
 

2.1.2  แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคม 
 Richard Titmuss (1974) ได้แบ่งแนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมออกเป็น 3 แนวคิด ซึ่งเป็นแนวคิดที่
อธิบายครอบคลุมถึงรูปแบบการบริการสวัสดิการสังคมด้วย คือ 1) การจัดสวัสดิการสังคมแบบชั่วคราว 
บรรเทาปัญหา หรือแบบเก็บตก (Residualism or Residual Model of Welfare)  2) สวัสดิการสังคมแบบ
สัมฤทธิ์ผลทางอุตสาหกรรม (Industrialism or Industrial Achievement Performance or Handmaiden Model  
3) สวัสดิการสังคมแบบสถาบัน (Institutionalism or Institutional Model 
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1.  แนวคิดสวัสดิการสังคมแบบชั่วคราว บรรเทาปัญหา หรือแบบเก็บตก (Residualism or Residual 
Model of Welfare) มีความเชื่อว่า บุคคลในสังคมจะได้รับการตอบสนองความต้องการทางสังคมที่ส าคัญสอง
แหล่งใหญ่คือ ครอบครัวและตลาด โดยจะปล่อยให้ประชาชนที่เดือดร้อนหรือมีความต้องการทางสังคม 
ช่วยเหลือตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนที่ประชาชนช่วยเหลือตนเองไม่ได้จริง  ๆ 
และในตลาดของระบบเศรษฐกิจเสรีที่ประชาชนทั่วไปมีอ านาจซื้อบริการได้ ซึ่งแนวคิดนี้มีความเชื่อพื้นฐาน
ที่ว่ากลไกตลาดจะปรับตัวเองได้อย่างเสรีและเป็นอัตโนมัติ  รัฐควรเข้าไปแทรกแซงตลาดให้น้อยที่สุดเท่าที่
จะท าได้ หรือหากพิจารณาในอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นแนวความคิดที่รอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วจึงแก้ไขมากกว่าจะ
เป็นการป้องกัน 
  แนวคิดแบบชั่วคราว บรรเทาปัญหาหรือเก็บตกนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากบรรดานักวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย ที่มีความเชื่อว่า เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุด โดยเชื่อว่าเมื่อเศรษฐกิจเติบโตมาก  ๆ แล้ว 
ผลดีจากการพัฒนาก็จะค่อย ๆ ตกแก่ประชาชนทุกคนในสังคม เหมือนน้ าหยดลงสู่พื้นล่าง ที่เรียกกันว่า 
Trickled-down effect และในที่สุดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนก็จะดีขึ้นเอง (กิติพัฒน์  นนทปัทมะ
ดุล. 2544 : 13) แนวคิดสวัสดิการสังคมแบบนี้จะส่งผลต่อผู้รับบริการว่าเป็นผู้บกพร่องผิดปกติจากสังคม
ทั่วไป หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือเป็นคนชั่วร้ายเลวทรามเป็นขยะหรือกากเดนของสังคม จึงถูกต าหนิติ
เตียนจากสังคม วิธีการที่ใช้แก้ปัญหาสังคมจึงเป็นรูปธรรมของการลงโทษ เอาความผิด ปรักปร า กีดกัน ผู้
ประสบปัญหาทางสังคมด้วยลักษณะต่าง ๆ อาทิเช่น การกีดกันคนขอทาน เด็กเร่ร่อน ตลอดจนกักกันโสเภณี 
เป็นต้น 
 แท้ที่จริงแล้วแนวคิดที่ใช้อธิบายปัญหาสังคมสมัยใหม่ เชื่อว่าปัญหาสังคมเป็นสิ่งที่สะท้อนคุณ
ลักษณะร่วมของคนทั้งสังคม แนวคิดสมัยใหม่คลี่คลายมาสู่การมองเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมในด้านดี โดยถือ
ว่าผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมมิใช่ผู้ที่เบียดเบียนหรือผิดปกติ ที่เดิมทีมักได้รับการประทับ
มลทินเสมือนสิ่งที่เน่าเสียหรือขยะสังคม หากแต่เป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนทั้งสังคม ดังนั้น
การแก้ไขปัญหา และการฟื้นฟูสภาพสังคมตลอดจนการพัฒนาสังคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงและมีภูมิคุ้มกันต้านทานทางสังคม จึงเป็นกิจกรรมที่ต้องด าเนินการกับทุกระบบใน
สังคม ในรูปแบบของนโยบายสังคมที่ครอบคลุมแบบแผนพฤติกรรมของคนทั้งสังคม (วันทนีย์   สาสิกะสิน, 
สุรางค์รัตน ์ วศินารมณ์ และกิติพัฒน ์ นนทปัทมะดุล. 2537 : 5) 
 2. แนวคิดสวัสดิการสังคมแบบสัมฤทธิ์ผลทางอุตสาหกรรม  (Industrialism or Industrial 
Achievement Performance or Handmaiden Model) เป็นแนวความคิดที่มองว่าสวัสดิการสังคมเป็นเสมือน
กลไกหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ สวัสดิการสังคมในแนวคิดนี้ถูกใช้เป็นเคร่ืองตอบแทนแก่ผู้ที่ก าลังผลักดัน
ระบบเศรษฐกิจ โดยใช้มาตรการทางด้านภาษีอากรและการเงินการคลัง ตลอดจนผลตอบแทนในอาชีพเป็น
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สิ่งตอบสนองความต้องการของบุคคลที่เป็นก าลังผลิต การจัดสวัสดิการแบบนี้ใช้เกณฑ์การจัดสรรโดย
พิจารณาจากความสามารถในการท างาน สถานภาพ หรือบทบาทในการท างาน ผลิตภาพและผลิตผลในการ
ท างานเป็นส าคัญ ผู้ใดที่มีความสามารถในการท างานสูง สามารถสร้างผลผลิตภาพและผลิตผลที่หน้าพึง
พอใจแก่ระบบเศรษฐกิจ หรือมีสถานภาพและบทบาทการผลิตสูง ก็จะได้รับสวัสดิการตอบแทนที่ดีกว่าผู้ที่มี
ผลิตภาพและผลิตผลน้อยกว่า (กิติพัฒน์  นนทปัทมะดุล. 2544 : 14) 
 3.  แนวคิดสวัสดิการสังคมแบบสถาบัน (Institutionlism or Institutional Model) เป็นแนวคิดที่ถือว่า 
สวัสดิการสังคมเป็นสถาบันสังคมหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะก่อให้เกิดบูรณาการ (Integration) ในสังคม ถึงแม้
สังคมจะมีความมั่นคงแล้วสวัสดิการสังคมก็ยังต้องท าหน้าที่ให้ระบบของสังคมด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน 
ขณะที่ระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี สร้างความไม่เป็นธรรมทางสังคมเศรษฐกิจ อันเป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงได้
ยาก แนวคิดสวัสดิการสังคมแบบสถาบันจะด าเนินการควบคู่กันไป  เพื่อเป็นการคานกับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมดังกล่าว 
 ริชาร์ด ทิตมัสส์ ให้ความเห็นว่า สวัสดิการสังคมแบบนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ส าคัญสองส่วนคือ ส่วน
แรกเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  และส่วนที่สองกล่าวถึงหลักการ
เร่ืองความเป็นธรรมทางสังคม 
 นอกจากนี้ จูดิต  คารลสัน (Judith Carlson. 2000 : 91 อ้างถึงใน ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ) ได้พยายาม
จัดกลุ่มและแยกแยะกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวัสดิการเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ แนวคิดแบบซ้ายสุด 
แนวคิดแบบขวา และแนวปฏิรูปกลาง ๆ 
 แนวคิดแบบซ้าย ยังแบ่งเป็นซ้ายปฏิวัติ เช่น แนวคิดแบบมาร์กซิสต์ แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง
ของกลุ่มสตรีนิยม แนวคิดของพวกสีเขียวนิยม (Greenism) เป็นต้น อีกซีกหนึ่งของกลุ่มซ้ายคือ ซ้ายปฏิรูป 
เช่น แนวคิดของพวกสังคมนิยม (ที่ไม่ใช่สังคมนิยมแนวมาร์กซ์) และสังคมประชาธิปไตย เป็นต้น 
 แนวคิดแบบขวา ก็แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มขาวเสรี ขวาใหม่ เสรีนิยมใหม่ อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่ม
อนุรักษ์นิยมและอ านาจนิยม 
 แนวคิดปฏิรูปกลาง ๆ เช่น แนวคิดสังคมนิยมเฟเบี้ยน ชุมชนนิยม และทุนนิยมสวัสดิการ    เป็นต้น 
 การแบ่งกลุ่มจัดแนวในลักษณะนี้ค่อนข้างมีความละเอียดซับซ้อน จึงอาจแบ่งกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ 
เหล่านี้ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ แนวคิดปฏิรูปทั่วด้าน (Radical) แนวคิดเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม 
(Liberalism and Conservatism) และแนวคิดผสมผสาน (Mixed Economy of Welfare) 
 1.  แนวคิดปฏิรูปทั่วด้าน  กลุ่มความคิดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงทั่วด้านในเร่ืองสวัสดิการ
สังคมเป็นกลุ่มความคิดสังคมนิยม ทั้งแนวมาร์กซิสต์และแนวเฟเบี้ยน 
 แนวคิดของลัทธิมาร์กซ์ดั้งเดิมนั้นเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้คนยากจนส่วนใหญ่มีชีวิตที่อยู่
ดีกินดีอย่างยั่งยืนก็โดยการที่ต้องเปลี่ยนแปลงระบบกรรมสิทธิ์ และระบบสังคมจากระบบทุนนิยมที่
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ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นของชนชั้นนายทุน มาสู่ระบบสังคมนิยมที่ทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตเป็นของชน
ชั้นแรงงาน (Working Class) ดอกผลจากปัจจัยการผลิตเหล่านี้ก็จะตกเป็นของผู้ใช้แรงงาน สร้างความอยู่ ดี
กินดีให้แก่ชนชั้นแรงงานอย่างทั่วหน้า 
 การจัดสวัสดิการโดยรัฐที่ไม่ใช่รัฐของชนชั้นแรงงาน พวกมาร์กซิสต์บางกลุ่มเห็นว่า เป็นเพียงการ
ปิดบังการขูดรีด ปิดบังความไม่เสมอภาค และประวิงการปฏิวัติทางชนชั้น (Carlson. 2000 : 113) แต่พวก
มาร์กซิสต์บางคนกลับเห็นว่า สวัสดิการที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลลงทุนนิยมนั้นเป็นการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของชน
ชั้นแรงงาน นายทุนจึงยอมลดการขูดรีดและจัดสวัสดิการสังคมให้ (ที่เดียวกัน) 
 มาร์กซิสต์บางคนเห็นว่า การจัดสวัสดิการสังคมเป็นสิ่งจ าเป็นของสังคมทุนนิยม เนื่องจากในสังคม
ทุนนิยมมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การผลิตทุนนิยมจึงต้องการแรงงานที่มีความรู้ มีทักษะ และ
ท างานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รัฐทุนนิยมจึงจ าเป็นต้องผลิตทรัพยากรมนุษย์รองรับความต้องการของตลาด 
สวสัดิการสังคมจะต้องช่วยลดต้นทุนการพัฒนาและการฝึกอบรมของระบบการผลิตของทุนเอกชน 
 วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งของสวัสดิการสังคมตามแนวคิดของมาร์กซิสต์ก็คือ สวัสดิการสังคม 
(โดยเฉพาะสวัสดิการโดยรัฐ) เป็นกลไกการรักษากองทัพส ารองของแรงงาน ( reserve army of labour) 
กล่าวคือ ในภาวะที่คนล้นงานหรือเศรษฐกิจตกต่ า การลงทุนลด คนว่างงาน สังคมทุนนิยมจ าเป็นต้องท าให้
แรงงานเหล่านี้มีชีวิตอยู่ เพื่อรอจังหวะเวลาที่ระบบการผลิตต้องการการน าไปใช้งาน หากคนงานไม่อาจมี
ชีวิตอยู่ได้ ถึงคราวที่ระบบการผลิตต้องการคนงาน ก็จะไม่มีแรงงานให้จ้าง 
 มาร์กซิสต์บางกลุ่มยังเห็นว่า รัฐสวัสดิการ (Welfare State) เป็นรูปแบบของการจัดการทางสังคมที่
จะลดความขัดแย้ง โดยการท าให้ชนชั้นแรงงานยอมรับและขึ้นต่อรัฐทุนนิยมการจัดสวัสดิการด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และการบริการสาธารณะ เป็นการสร้างระบบความคิดและพฤติกรรมที่ท าให้สังคมด ารงไว้ซึ่ง
ปทัสถาน (Norms) ของระบบทุนนิยม 
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดของกลุ่มมาร์กซิสต์ไม่ค่อยชื่นชมระบบสวัสดิการในสังคมทุนนิยม 
โดยเฉพาะสวัสดิการโดยรัฐทุนนิยม เพราะกลุ่มมาร์กซิสต์เห็นว่า ระบบสวัสดิการต่าง  ๆ ที่จัดขึ้นนั้น 
เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ต้องการด ารงไว้ซึ่งระบบทุนนิยม 
 ความคิดของกลุ่มมาร์กซิสต์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากกลุ่มของพวกเสรีนิยมและกลุ่มสตรีนิยม พวก
เสรีนิยมวิจารณ์ว่า พวกมาร์กซิสต์ติดกรอบความคิดที่ว่า ชีวิตชนชั้นแรงงานจะดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อ
ระบบทุนนิยมล่มสลายลง การขูดรีดหมดไป โดยพวกเสรีนิยมเห็นว่า ชีวิตของชนชั้นแรงงานสามารถจะดีขึ้น
ได้โดยระบบสวัสดิการในสังคมทุนนิยม และเห็นว่าระบบทุนนิยมมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ท าให้ทุกชนชั้น
ได้ประโยชน์จากระบบทุนนิยม ทุนนิยมจะไม่ดับสลายไปตามความเชื่อของพวกมาร์กซิสต์ เสรีนิยมเห็นว่า 
มาร์กซิสต์ไม่สามารถท านายพัฒนาการและพลวัตรของทุนนิยมได้   ทุนนิยมปรับตัวได้ดีเกินกว่าที่มาร์กซิสต์
เคยคาดคิด ส่วนพวกสตรีนิยมก็วิจารณ์ว่า พวกมาร์กซิสต์     จะให้ความส าคัญกับความไม่เสมอภาคและการ
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เอารัดเอาเปรียบทางชนชั้น แต่ไม่เคยให้ความส าคัญหรือสนใจในประเด็นเร่ืองการกดขี่ทางเพศหรือการเอา
รัดเอาเปรียบทางเพศ 
 กลุ่มที่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างทั่วด้าน นอกจากกลุ่มมาร์กซิสต์แล้ว ก็ยังมี
กลุ่มเฟเบี้ยน (Febian) อาจกล่าวได้ว่า ลัทธิเฟเบี้ยนนิยม (Febianism) เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลัทธิมาร์กซ์ 
(Marxism) กับลัทธิเสรีนิยม (Liberalism) โดยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วด้านตามลัทธิมาร์กซ์ แต่
ต้องการให้ค่อยเป็นค่อยไป ผ่านกระบวนการยกระดับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพื่อให้ชนชั้นล่างมีโอกาส
และสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับชนชั้นบนตามแนวคิดของพวกเสรีนิยม 
 พวกเฟเบี้ยนเชื่อว่า ถ้าปล่อยให้กลไกตลาดท างานโดยเสรี กลไกตลาดก็จะตกเป็นเคร่ืองมือของชน
ชั้นบน ท าให้ชนชั้นล่างเสียเปรียบ ดังนั้น รัฐจึงจ าเป็นต้องแทรกแซงและควบคุมกลไกตลาด เพื่อให้โอกาส
แก่ชนชั้นล่างและท าให้ชนชั้นล่างมีสิทธิมีเสียงมีอ านาจต่อรองสูงขึ้น ลัทธิเฟเบี้ยน       จึงจัดเป็นสาขาหนึ่ง
ของลัทธิสังคมนิยม 
 ลัทธิเฟเบี้ยนได้แพร่ขยายในอังกฤษหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งสมาคมเฟเบี้ยน (Fabian Society) ขึ้นใน
อังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1884 นักสังคมนิยมเฟเบี้ยนที่โด่งดังมากคือ Beatric Webb (1858-1943) และสามีคือ 
Sydney Webb (1859-1947) สามีภรรยาคู่นี้ นอกจากจะเป็นแกนหลักของสมาคมเฟเบี้ยนแล้ว ยังเป็นผู้ก่อตั้ง 
London School of Economics and Political Science อีกด้วย 
 เป็นที่น่าสนใจว่า แผนกวิชาที่สามีภรรยาคู่นี้ดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งบรรยายและบริหารจัดการ          
คือแผนก Social Administration ซึ่ งองค์ความรู้ของแผนกนี้มี อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของ         
รัฐบาลอังกฤษมาก 
 พวกเฟเบี้ยนนิยมให้ความส าคัญกับบทบาททางความคิดของปัญญาชนโดยเห็นว่า ความคิดและ
ทฤษฎีของปัญญาชนมีผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มากกว่ากระบวนการทางการผลิต Sydney Webb 
วิจารณ์พวกมาร์กซิสต์ว่ายึดติดอยู่กับพลังทางวัตถุ (Material force) หรือพลังการผลิต (Production Force) 
มากเกินไป โดยไม่พิจารณาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทางสังคม พวกเฟเบี้ยนนิยมไม่เห็นด้วยกับพวกมาร์ก
ซิสต์ที่เห็นว่า พลังทางวัตถุคือตัวชี้ขาดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่เห็นว่า การสามารถมีอิทธิพลเหนือ
ความคิดของประชาชนต่างหากที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการทางการเมือง Sydney และ Beatric Webbs ย้ าว่า 
การค่อย ๆ เปลี่ยนความคิดและจิตส านึกของประชาชนทีละขั้นทีละตอนจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมอย่างทั่วด้านในที่สุด (Webb and Webb. 1920 : 66) 
 ส่วนพวกขวา ทั้งแนวเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม เห็นว่า แนวคิดของพวกเฟเบี้ยนเป็นสังคมนิยม ไม่
เคารพกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล แทรกแซงและการควบคุมกลไกตลาด บิดเบือนกลไกตลาด ไม่ส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐสวัสดิการต้องใช้เงินมาก จึงต้องขึ้นอัตราภาษี บั่น
ทอนแรงจูงใจเอกชนผู้ลงทุน ท าให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่ า ยิ่งกว่านั้น การใช้จ่ายเพื่อ
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สวัสดิการสังคมจะท าให้รัฐบาลประสบปัญหาการคลัง กล่าวโดยสรุป  ข้อวิจารณ์ของพวกเสรีนิยมและ
อนุรักษ์นิยมจะเน้นไปที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือกล่าวโดยตรงคือ ผลกระทบต่อธุรกิจเอกชน เป็นด้าน
หลัก แต่ไม่พูดถึงผลทางสังคม 
 2.  แนวคิดเสรีนิยม พวกเสรีนิยมเชื่อมั่นในกลไกตลาดเสรีและเสรีภาพส่วนบุคคลลัทธิเสรีนิยมเป็น
ทั้งทฤษฎีและอุดมการณ์ พวกเสรีนิยมตีความเสรีภาพว่า หมายถึง การปราศจากการกดขี่ แต่ไม่ใช่การปกป้อง
คุ้มครองให้รอดพ้นจากภาวะความทุกข์ยากล าบาก ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกันข้ามกับพวกมาร์กซิสต์และพวกเฟ
เบี้ยนที่เห็นว่าเสรีภาพหมายถึงการท าให้มนุษย์มีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาค (McBeth. 2000 : 105) 
 ความคิดเสรีนิยมกลายเป็นความเชื่อเชิงสามัญส านึกของสังคมตะวันตก ดังที่ Forder (1984 : 27) 
กล่าวว่า มันถูกยอมรับในลักษณะยึดติด โดยไม่ต้องคิด ไม่ต้องมีค าถาม ว่ามันถูกต้องสมเหตุสมผลหรือไม่ 
การยึดติดเช่นนี้น าไปสู่ปัญหาในทางทฤษฎี ตัวอย่างเช่น พวกเสรีนิยมเห็นว่าพวกขุนนางเจ้าที่ดิน (Landed 
Aristocracy) เป็นพวกกดขี่ เอาเปรียบสังคม แต่พวกเสรีนิยมกลับยอมรับพวกนายทุน โดยมองไม่เห็นว่า พวก
นายทุนกดขี่เอาเปรียบชนชั้นแรงงาน เป็นต้น จึงพิจารณาได้ว่า ลัทธิเสรีนิยมก าเนิดขึ้นมาก็เพื่อส่งเสริมระบบ
ทุนนิยมและไม่พิจารณาความทุกข์ยากของชนชั้นแรงงาน เช่น ในช่วงที่ทุนนิยมก าลังเติบโต John Bright นัก
เศรษฐศาสตร์คนหนึ่งของอังกฤษไม่เห็นด้วยที่จะให้จ ากัดชั่วโมงท างานของคนท างาน ด้วยเหตุผลว่า การ
ออกกฎหมายจ ากัดชั่วโมงท างานของคนงานเป็นการขัดขวางเสรีภาพส่วนบุคคล (หรือที่แท้คือเสรีภาพที่
นายจ้างจะจ้างคนงานโดยไม่จ ากัดชั่วโมง) 
 อย่างไรก็ตาม แนวคิดเสรีนิยมก็ไม่ถึงกับคัดค้านการให้สวัสดิการไปเสียทั้งหมด เช่น Admin Smith 
บิดาของพวกนักเศรษฐศาสตร์เสรีนิยม เห็นว่า รัฐควรบริการศึกษา การสารณสุข และดูแลความปลอดภัยใน
สภาพการจ้าง เพื่อท าให้ระบบทุนนิยม มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง (McBeth. 2000 : 108) 
 ในความคิดของพวกเสรีนิยมเห็นว่าความยากจนและความทุกข์ยากของคนชนชั้นล่ างเป็นเร่ืองของ
ส่วนบุคคล ไม่ใช่เร่ืองของระบบและโครงสร้าง และเห็นว่าความยากจนและความทุกข์ยากของบุคคล เกิดขึ้น
จากความล้มเหลวด้อยศักยภาพของคน ๆ นั้น ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบเศรษฐกิจและการเมืองและเห็น
ว่าในระบบตลาดเสรี ปัจเจกบุคคลต้องแข่งขันกันด้วยศักยภาพและประสิทธิภาพ จึงเป็นไปไม่ได้ที่ จะให้แต่
ละคนเท่าเทียมกัน เมื่อทุกคนมี “สิทธิ” ในชีวิตของตนเองก็ควรมี “สิทธิ” ที่จะจนได้ไม่ใช่เร่ืองของระบบแต่
อย่างใด 
 ดังนั้น การที่จะสร้างระบบสวัสดิการเพื่อช่วยคนทุกข์ยากจึงเป็นเร่ืองที่ขัดต่อระบบ “ตลาดแข่งขัน
เสร”ี เพราะการแข่งขันในตลาด ผู้แพ้ก็ต้องเป็นผู้แพ้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความด้อยศักยภาพ 
 สวัสดิการสังคมในทัศนะของพวกเสรีนิยม จึงเป็นเร่ืองของคนใจบุญสุนทาน ที่จะท าบุญหรือ
สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก มากกว่าที่จะเป็นเร่ืองของรัฐ และไม่ใช่เป็นสิทธิพื้นฐานทางสังคมที่ทุกคนควรจะ
ได้รับ หมายความว่า ถ้าใครท าบุญสุนทานสงเคราะห์ให้แก่ใคร ก็ให้เป็นเร่ืองความสมัครใจของคนนั้น 
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สวัสดิการสังคมในแง่ของพวกเสรีนิยมจึงเป็นเร่ืองการท าบุญสงเคราะห์ของโบสถ์ มูลนิธิ และสมาคมเอกชน 
ไม่ใช่เร่ืองของรัฐ 
 ข้อวิจารณ์ทั่วไปต่อแนวคิดของพวกเสรีนิยมคือ แนวคิดนี้ยึดติดกับเสรีภาพและศักยภาพส่วนบุคคล
มากเกินไป โดยเห็นว่า ความส าเร็จและความล้มเหลวของแต่ละคนขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลนั้น ไม่ให้
ความส าคัญต่อระบบและโครงสร้าง ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของแต่ละคนในสังคม พวกเสรีนิยมจึงไม่เห็น
ความส าคัญของ การจัดระบบสวัสดิการโดยรัฐ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่คนจนคนทุกข์ยากในสังคม ส่วนลัทธิ
สวัสดิการมีข้อสมมติพื้นฐานว่า ระบบเสรีนิยมมีข้อบกพร่อง รัฐจะต้องแก้ไขโดยการแทรกแซงมากขึ้นใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ข้อบกพร่องที่ส าคัญของระบบเสรีนิยมคือความเหลื่อมล้ ากันมากในสวัสดิการทาง
เศรษฐกิจของคนในสังคม ถ้าจัดการกระจายรายได้และทรัพย์สินให้เท่า เทียมกันมากขึ้น สวัสดิการทาง
เศรษฐกิจของสังคมส่วนรวมจะเพิ่มขึ้น ควรจัดแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากคนรวยมาปันให้คนจน กล่าวคือ 
แก้ไขเฉพาะด้านการวิภาคเป็นส าคัญ ส่วนด้านการผลิตรัฐเพียงจ ากัดการผูกขาด และพยายามรักษาการใช้
ทรัพยากรและการจ้างท างานให้เต็มที่ไว้ (ฉัตรทิพย์  นาถสุภา. 2526 : 69) 
 3.  แนวคิดเสรีนิยมใหม่ และ Social Safety Net ช่วงก่อนและหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง ความคิด
เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ ได้รับการยอมรับในประเทศตะวันตก ในช่วงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ า เมื่อ
ปี ค.ศ. 1929-1936 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาก็สอดคล้องกับแนวคิดของเคนส์ ที่ว่า ถ้าเศรษฐกิจ
ตกต่ า คนว่างงาน การลงทุนภาคเอกชนลด รัฐควรแทรกแซงกลไกตลาด โดยใช้การลงทุนภาครัฐหรือการใช้
จ่ายภาครัฐไปสร้างการจ้างงานและก าลังซื้อ การลงทุนภาครัฐจะไปรักษาระดับการมีงานท าและท าให้
เศรษฐกิจขับเคลื่อนเจริญเติบโตต่อไปได้ โครงการ New Deals ของสหรัฐอเมริกา ที่เร่ิมปี ค.ศ. 1934 และตาม
ด้วยโครงการความมั่นคงทางสังคม (Social Security) ในปี ค.ศ. 1935 ก็สอดคล้องกับแนวคิดของเคนส์ 
 หลังสงครามโลกคร้ังที่สอง เมื่อพรรคแรงงาน (Labour Party) ของอังกฤษ และพรรคสังคม
ประชาธิปไตย (Social Democrat) ของเยอรมันและของสวี เดน มีอ านาจเป็นพรรครัฐบาลแนวคิด
เศรษฐศาสตร์ของเคนส์ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในช่วงของรัฐบาลเหล่านี้ การใช้จ่ายภาครัฐและการรักษาระดับ
การมีงานท าเป็นนโยบายที่ส าคัญในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจหลังสงครามและการใช้จ่ายภาครัฐที่มีบทบาท
สูงสุดของรัฐบาลเหล่านี้ คือ การใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการสังคมรัฐบาลเหล่านี้ได้สถาปนา     “รัฐสวัสดิการ” 
(Welfare State) ให้เป็นแบบอย่างของรัฐที่อ านาจรัฐควบคุมโดยพรรคการเมืองของคนชั้นล่าง 
 รัฐสวัสดิการ เป็นรัฐที่ เน้นนโยบายการมีงานท าอย่างเต็มที่  (Full Employment) เน้นนโยบาย
สวัสดิการสังคมทั่วหน้า (Welfare for All) เพื่อการกินดีอยู่ดีของประชาชน เศรษฐกิจจึงถูกขับเคลื่อนโดยการ
ใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐเป็นตัวน า การใช้จ่ายภาครัฐเพื่อสวัสดิการสังคมจ าเป็นต้องใช้เงินมหาศาล จึง
เป็นที่มาของการเพิ่มอัตราภาษีก้าวหน้าในทุกระดับ โดยเฉพาะภาษีเงินได้ คนรวยและภาคธุรกิจจึงต้องจ่าย
ภาษีในอัตราที่สูงมาก 
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 ระบบรัฐสวัสดิการเฟื่องฟูมากในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945-1975 ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 ระบบ    
รัฐสวัสดิการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เร่ิมต้นจากนักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาที่เห็นว่า นโยบาย
สวัสดิการโดยรัฐก่อให้เกิดปัญหาทางการคลัง การเก็บภาษีอัตราสูง ไม่สร้างแรงจูงใจ      ในการลงทุน 
สวัสดิการโดยรัฐจะท าให้คนส่วนหนึ่งสมัครใจที่จะว่างงานเพราะการว่างงานมีเบี้ยประกันการว่างงาน
รองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในคริสต์ทศวรรษที่ 1980 เป็นหลังสงครามเวียดนาม สหรัฐอเมริกาประสบปัญหา
การคลังอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่ 1970 เนื่องจากต้องใช้จ่ายเงินเพื่อสงครามจ านวน
มหาศาล ความพยายามที่จะลดการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อรักษาสถานภาพทางการคลังจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 ในประเทศอ่ืน ๆ เช่นใน เยอรมัน สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ ก็ประสบปัญหาการขาดดุลการคลัง
ติดต่อกัน ค่าใช้จ่ายภาครัฐในประเทศเหล่านี้เป็นประมาณร้อยละ  45 ของ GDP ผนวกด้วยการลงทุน
ภาคเอกชนถดถอย อัตราการว่างงานเพิ่ม รัฐต้องจ่ายเบี้ยประกันสังคมให้แก่คนว่างเพิ่มขึ้นยิ่งซ้ าเติมปัญหา
การคลัง จึงเกิดแรงกดดันให้ลดระดับสวัสดิการสังคมที่ด าเนินงานโดยรัฐ นโยบายการลดสวัสดิการสังคม
โดยรัฐ จึงแพร่กระจายไปทั่วยุโรปและอเมริกาโดยเฉพาะในอังกฤษยุค นางมากาแร็ต แธตเซอร์ (Magaret 
Thatcher) และในสหรัฐอเมริกายุคโรแนลด์  เรแกน (Ronald  Reagan) เป็นยุคที่มีการคัดค้านนโยบายแนว
เคนส์ และนโยบายรัฐสวัสดิการมากที่สุด (King. 1987 : 115-163) 
 นโยบายการลดสวัสดิการสังคม ลดอัตราภาษีเพื่อจูงใจให้เอกชนลงทุนและปล่อยให้ค่าจ้างลอยตัว
ตามกลไกตลาด เป็นการลดการแทรกแซงโดยรัฐ หันมาปล่อยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมด าเนินไปตามกลไก
ตลาดมากขึ้น นี่คือการกลับไปสู่แนวคิดเสรีนิยมอีกคร้ังหนึ่ง ดังนั้น นโยบายเศรษฐกิจและการจ้างงานใน
ยุโรปและอเมริกาในคริสต์ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้น จึงถูกเรียกว่าเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) อีกครั้งหนึ่ง 
 อย่างไรก็ตาม ในโลกทุนนิยมปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันว่า ช่องว่างระหว่างกลุ่มประเทศที่ร่ ารวยและ
กลุ่มประเทศยากจนห่างกันมาก John Girling ได้รายงานไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 ว่า พลเมืองอเมริกาคิดเป็นร้อย
ละ 5 ของประชากรโลก แต่บริโภคทรัพยากรต่าง ๆ ของโลกถึงประมาณร้อยละ 35 ของทรัพยากรของโลก 
จนถึงปัจจุบันนี้สัดส่วนนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ธนาคารโลกได้รายงานให้เห็นสภาพความยากจนของ
ประเทศต่าง ๆ ว่า ประชากรของโลกประมาณ 2,800 ล้านคน มีชีวิตอยู่ด้วยรายได้ต่ ากว่าวันละ 2 ดอลลาร์ ใน
จ านวนนี้ประมาณ 1,200 ล้านคน มีชีวิตอยู่ด้วยรายได้ต่ ากว่าวันละ 1 ดอลลาร์ เด็ก ๆ ในประเทศยากจน
เหล่านี้ประมาณ 1 ใน 5 มีอายุไม่ถึง 5 ขวบเทียบกับในประเทศร่ ารวย มีเด็กไม่ถึง 1 ใน 100 ที่เสียชีวิตก่อน
อายุ 5 ขวบ และในประเทศยากจน ประมาณคร่ึงหนึ่งของเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 5 ขวบ เป็นโรคขาดสารอาหาร 
ขณะที่ในประเทศร่ ารวยเด็กวัยนี้ไม่ถึง 5% ที่เป็นโรคขาดสารอาหาร และถ้าพิจารณาเปรียบเทียบรายได้ของ
ประเทศร่ ารวยกับประเทศยากจน พบว่า รายได้เฉลี่ยของประเทศร่ ารวยสุด 20 ประเทศ สูงเป็น 37 เท่าของ
ประเทศยากจนที่สุด 20 ประเทศ (World Bank, 2001 : 3) 
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กล่าวโดยสรุป แนวคิดเสรีนิยมใหม่ยอมรับให้มีการช่วยเหลือคนบางกลุ่มให้อยู่รอดได้ในสังคม แต่
เป็นการช่วยในระดับจ ากัด เพียงแค่จะท าให้คนกลุ่มนั้นพออยู่รอดและดิ้นรนต่อสู้เพื่ อช่วยตนเองต่อไป 
ยิ่งกว่านั้น แนวคิดเสรีนิยมใหม่ต้องการให้ภาคเอกชนและชุมชนจัดระบบสวัสดิการช่วยกันเอง โดยพยายาม
ให้พึ่งรัฐน้อยที่สุด 
  

2.1.3 โครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม 
 จากแนวคิดการจัดสวัสดิการแบบเสรีนิยมใหม่ซึ่งไม่ใช่สวัสดิการทั่วหน้า แต่เป็นสวัสดิการ
เฉพาะเจาะจงส าหรับคนจนบางกลุ่ม ที่เห็นว่าจ าเป็นต้องมีสวัสดิการให้ และสวัสดิการที่ให้นั้นก็เป็นเพียง
สวัสดิการขั้นต่ าที่รู้จักกันในนาม Social Safety Net หรือโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมที่พอท าให้คน
ยากจนอยู่รอดปลอดภัย ไม่ล้มหายตามจากไปด้วยการเจ็บป่วยและขาดสารอาหาร เป็นสวัสดิการที่ช่วยเหลือ
คนบางกลุ่มในระดับจ ากัด ให้อยู่รอดได้ในสังคม และดิ้นรนต่อสู้เพื่อช่วยตนเองต่อไป นั้น Sojo นักวิชาการ
ของสหประชาชาติชาวชิลี ผู้สนับสนุนนโยบายสวัสดิการสังคม ได้วิจารณ์นโยบายสวัสดิการสังคมแบบ 
Social Safety Net ว่านโยบายใจแคบที่หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการ พยายามผลักภาระไปยังภาคเอกชน
และชุมชน ลดการใช้จ่ายในโครงการสวัสดิการสังคมต่าง ๆ และให้สวัสดิการเฉพาะคนจนบางกลุ่มเท่านั้น 
(Sojo. 2001 : 2) 
 แนวคิดเกี่ยวกับ Social Safety Net เร่ิมต้นจากพวกเสรีนิยมใหม่ ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาถูก
น ามาเป็นนโยบายในสมัยของ มากาแรต  แธตเชอร์ และโรแนลด์  เรแกน และแพร่ขยายผ่าน ธนาคารโลก 
และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จนกระทั่งมีอิทธิพลเหนือนโยบายของสังคมของประเทศต่าง ๆ 
ในปัจจุบัน รวมถึงประเทศไทย 
 ลักษณะทั่วไปของสวัสดิการแนว Social Safety Net คือ 

1. เป็นสวัสดิการขั้นต่ า และค าว่าขั้นต่ ามี 3 มิติ ได้แก่ 
2. ประเภทสวัสดิการ ก็เป็นขั้นต่ าเพียง 3 ประเภท ได้แก่ บริการสังคม ประกันสังคม และการ

สงเคราะห์ทางสังคม 
3. ระดับหรือปริมาณสวัสดิการ ก็เป็นขั้นต่ า คือให้พอประทังชีวิตอยู่ได้ในสังคม และให้ผู้รับ

สวัสดิการพยายามช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด 
4. จ านวนคนที่จะได้รับสวัสดิการ ก็เป็นจ านวนขั้นต่ า หรือเป็นกลุ่มคนจนจ านวนจ ากัดจ านวนหนึ่ง

เท่านั้น 
5. เป็นนโยบายสวัสดิการที่ลดภาระของรัฐ น่ันคือ การจัดสวัสดิการมีทั้งที่จัดโดยรัฐและจัดโดย

เอกชนและชุมชน 
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ส าหรับในสังคมไทย แม้ว่าระดับสวัสดิการขั้นต่ าตามแนวคิด Social Safety Net นั้น ประชาชนยัง
ไม่ได้รับอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการโดยรัฐ หรือโดยเอกชน ดังนั้น แม้จะเป็นสวัสดิการขั้นต่ า เป็น
นโยบายสวัสดิการสังคมแบบใจแคบ ตามที่ Sojo วิจารณ์ แต่ส าหรับสังคมไทย เป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะการ
ได้รับสวัสดิการเพียงเล็กน้อยของคนจน ก็ดีกว่าไม่มีหลักประกันใด ๆ เลยให้กับชีวิตและครอบครัว 
 

2.1.4 ขอบเขตของการจัดสวัสดิการสังคม 
ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ (2544 : 13) วิจารณ์ประเทศที่ใช้แนวทางการจัดสวัสดิการตามแนวคิดแบบ

เสรีนิยม ซึ่งเรียกสวัสดิการนี้ว่า Social Safety Net หรือการจัดโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม ว่า ได้
ลดทอนวัตถุประสงค์ของสวัสดิการเหลือเพียงบรรเทาปัญหาความยากจน และปัญหาต่าง  ๆ ของชีวิตเท่าที่
จ าเป็นจริง ๆ ที่รัฐต้องคอยช่วยเหลือ  

ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ (2544 : 14) กล่าวถึงการจัดสวัสดิการสังคมว่า เป็นงานที่มีขอบเขตการ
ให้บริการกว้างขวาง สวัสดิการสังคมไม่ได้พิจารณาสวัสดิการเพียงมิติความพึงพอใจของปัจเจกบุคคลเท่านั้น 
แต่ต้องการพิจารณาความจ าเป็นของสังคมโดยส่วนรวม ดังนั้นในหลาย  ๆ สังคมจึงเห็นกันว่าสวัสดิการ
จะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนโดยเฉพาะในประเทศสังคมนิยมและประเทศที่มีรัฐบาลสังคมประชาธิปไตย  ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการสังคมอาจจะสรุปได้มดีังนี้  

1) ส่งเสริมประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจ โดยท าให้คนมีการศึกษาดี 
2) มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
3) ลดความยากจน 
4) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม (เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย) 
5) ส่งเสริมให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ได้รับการยอมรับจากสังคม 
6) ส่งเสริมความมั่นคงทางชีวิต 
7) ส่งเสริมความเป็นอิสระ และสิทธิเสรีภาพ 
8) ป้องกันความยากจนเท่าที่จ าเป็นที่ท าได้ 
9) กระจายรายได้จากคนที่แข็งแรงกว่าสู่คนที่อ่อนแอกว่า 
10) สนับสนุนให้บุคคลมีอิสระและพึ่งตนเองได้ 
11) ส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม 
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2.1.5 แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการจัดสวัสดิการสังคมดังกล่าว และน ามาเปรียบเทียบกับความหมาย

ของสวัสดิการสังคม ในมาตรา 3  ที่กล่าวว่า   “สวัสดิการสังคม” หมายถึงระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่ง
เกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างาน และการมีรายได้ 
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่
ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ   ประกอบกับมาตรา 5 ที่
กล่าวถึงแนวทางการจัดสวัสดิการสังคม ที่ให้ค านึงถึงสาขาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ 
นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม และลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการด าเนินการ เช่น การ
ส่งเสริมการพัฒนา การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข และการบ าบัดฟื้นฟู นั้น จึงอาจสรุป
ได้ว่า แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  คือแนวคิดแบบเสรีนิยม
ใหม่ที่เป็นการจัดสวัสดิการขั้นต่ าตามแนวคิด Social Safety Net  
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

2.2.1 ความหมาย 
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 1978 : 4) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในฐานะที่เป็นกระบวนการในการพัฒนาว่าเป็นการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น  และมีพลังของ
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ คือ การเข้าร่วมเป้าหมายของสังคมจัดทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
และเป็นการปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่าง ๆโดยความสมัครใจ 
  Cohen and Uphoff (1977:7-17)  ได้เสนอแนวคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมว่ามี  3 มิต ิ
โดยมิติการมีส่วนร่วมจะประกอบด้วยประเด็นค าถาม ดังนี ้
  1) มีส่วนร่วมอะไรบ้าง (What) แบ่งเป็น  

1.1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ริเร่ิม
ตัดสินใจด าเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 

1.2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรและการประสานความร่วมมือ 

1.3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ไม่จ าเป็นว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้าน
วัตถุประโยชน์ทางด้านสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
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1.4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข 

2) มีส่วนร่วมกับใครบ้าง (Whose) ได้แก่ การมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาล เจ้าหน้าที่ต่างชาติ (จากองค์กรที่ให้ทุน เป็นต้น) ทั้งนี้ให้พิจารณาคุณลักษณะทางประชากร สังคม 
และเศรษฐกิจของผู้เข้ามีส่วนร่วมในเร่ือง อายุ เพศ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา ระดับชั้นทางสังคม 
อาชีพ ระดับรายได้ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย การถือครองที่ดิน 
  3) มีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง (How) โดยพิจารณาจาก 

3.1)  การมีส่วนร่วมเกิดจากเบื้องบนหรือเบื้องล่าง 
3.2)  ถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือแรงจูงใจ 
3.3)  โครงสร้างชุมชน  
3.4)  ช่องทางการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น 

- การมีส่วนร่วมโดยผ่านปัจเจกชนหรือผ่านกลุ่ม 
- การมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม(ผ่านตัวแทน) 
- การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 

3.5)  ระยะเวลา (Duration) ความต่อเน่ืองของกิจกรรม 
3.6)  ขอบข่าย (Scope) ความครอบคลุมของกิจกรรม 
3.7)  ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการในการเข้าร่วมในการตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ 
ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมในการประเมินผล โดยมิได้ถูกบังคับ แต่ร่วมด้วยความสมัครใจ โดยผ่าน
ปัจเจกชนหรือผ่านกลุ่ม โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ 

 
2.2.2 ลักษณะและระดับการมีส่วนร่วม 
Lee J. Carry  (1976: 144) แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมไว้ 5 ประการ คือ 
1) เป็นสมาชิก (Membership) : คณะกรรมการชุมชน สมาชิกองค์กรชุมชน 
2) เป็นผู้เข้าร่วมประชุม (Attendance at Meeting) : การปฏิบัติของโครงการฯ 
3) เป็นผู้ออกเงิน (Financial Contribution) : ผู้สนับสนุนทางด้านการเงินและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งจาก

ภายในและภายนอกชุมชน 
4) เป็นกรรมการ (Membership on Committees) : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ 
5) เป็นประธานหรือผู้น า (Position of Leadership):ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ 
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Fagence, (1977: 122–125) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอาจแบ่งตามระดับ
ปริมาณของการมีส่วนร่วมได้เป็น 3 ระดับคือ การมีส่วนร่วมแบบถูกกระท า การมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน 
และการมีส่วนร่วมที่แท้จริง  
  ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมแบบถูกกระท า (Passive Participation) หรือการมีส่วนร่วมเทียม(Pseudo 
Participation) เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่คนในชุมชนไม่มีอ านาจใด ๆในการตัดสินใจแต่กระท าตามการ
ตัดสินใจของผู้อื่น (Manipulation) เช่น หน่วยงานภาคราชการ ผู้น า เป็นต้น กิจกรรมส าคัญในการมีส่วนร่วม
ระดับนี้คือ การชี้แจง (Therapy) ให้เข้าใจ 
  ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน (Partial Participation) หรือการมีส่วนร่วมในพิธีกรรม 
(Tokenism Participation) เป็นระดับการมีส่วนร่วมในส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น กิจกรรมส าคัญในระดับนี้ คือ 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่คนในชุมชน (Informing) การปรึกษาหารือกันConsultation) และการให้แสดงความ
คิดเห็น (Placation) แต่ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
  ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine Participation) หรือการมีส่วนร่วมที่อ านาจ เป็นของ
ประชาชน (Citizen Power) เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ความส าคัญต่อ
ประชาชนในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนของการพัฒนา ให้อ านาจในการตัดสินใจเป็นของประชาชน ซึ่งอาจจะ
ผ่านตัวแทน (Delegated Poser) หรือประชาชนโดยตรง (Citizen Control) อันเป็นการมีส่วนร่วมในระดับ
สูงสุด และมีความส าคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและการด าเนินงานพัฒนาชุมชนโดยระดับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้ง 3 ระดับ สรุปได้ดังแผนภูมิที่ 2.1 
 

แผนภูมิที่ 2.1  
ระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 3 ระดับ 

 

10. การใช้อ านาจของประชาชนโดยตรง 
9. การใช้อ านาจผ่านตัวแทน 
8. การเป็นหุ้นส่วน 
7. การรับฟังความคิดเห็น 
6. ไม่มีอ านาจตัดสินใจ 
5. การให้แสดงความคิดเห็น 
4. การปรึกษาหารือ 
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร 
2. การชี้แจง 
1. ถูกจัดกระท า 

2. การมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน 

 

1. การมีส่วนร่วมแบบถูกกระท า 

 

3. การมีส่วนร่วมที่แท้จรงิ 

 



 

รายงานการศึกษาวิจัยกองทนุส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หน้า 26 

 

2.2.3 เงือ่นไขแวดล้อมของการมีส่วนร่วม 
Cohen and Uphoff (1977: 17-19) ได้เสนอว่าบริบทหรือเงื่อนไขแวดล้อมของการมีส่วนร่วม

ประกอบด้วย 
  1) ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจาก ความสลับซับซ้อนของเทคโนโลยี ทรัพยากรที่ต้องการ 
ลักษณะประโยชน์ที่ได้รับ ความเชื่อมโยงของโครงการ ความยืดหยุ่นของโครงการ การเข้าถึงการบริหาร
จัดการโครงการ และการครอบคลุมเนื้อหาการบริหารงานโครงการ 

2) สภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมตามโครงการ ในปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยทางกายภาพและ
ชีวภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และด้านประวัติศาสตร์ 
  องค์การสหประชาชาติ United Nations (1981) เสนอเงื่อนไขเบื้องต้นของการมีส่วนร่วมไว้ 5 
ประการ คือ 
  1) รัฐบาลจะต้องมีการยอมรับในแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนในเบื้องต้น  และได้
บรรจุหลักการนี้ไว้ในแผนหรือนโยบายในระดับต่าง ๆ ด้วย 
  2) ประชาชนต้องมีพื้นฐานองค์กรประชาชนที่สามารถเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับกลุ่ม
ผลประโยชน์และบุคคลอ่ืน ๆ ได้ 
  3) ประชาชนต้องมีอิสระในความคิดริเร่ิมและในการตัดสินใจในระดับท้องถิ่นเพื่อก าหนดกิจกรรม
ของตนเอง 
  4) ชุมชนต้องมีการไหลเวียนของข่าวสารและความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะหลักการและปรัชญาของการ
พัฒนา เทคนิค วิธีการในการจัดสรรทรัพยากร และความรู้ทางการบริหารงาน 
  5) ชุมชนจะต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านสิ่งของและความคิด  เทคนิคที่จ าเป็น(โดยเฉพาะใน
ระยะแรก) 
   สถาบันด ารงราชานุภาพ (2546: 42) วิเคราะห์สถานการณ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารกิจการสาธารณะของประเทศไทย พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคและท าให้การด าเนินโครงการหลาย
ประเภทเป็นไปอย่างไม่โปร่งใสอาจกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการคือ 
  1) ประชาชนยังขาดความตระหนัก ซึ่งหมายถึง ความรู้ ความเข้าใจที่แท้จริงในสิทธิและบทบาท
หน้าที่ของตนเอง และจิตส านึก ซึ่งหมายถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม  ในประเด็นนี้ 
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2526) มองว่าเป็นเร่ืองปัจเจกบุคคล แต่ละคนอาจมองการบริหารกิจการสาธารณะใน
ลักษณะที่ว่ามิใช่บทบาทหน้าที่ของตน องค์การหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการให้กับ
ประชาชน อีกประเด็นหนึ่งประชาชนอาจมองว่าตนเองมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง  การเข้าไปมีส่วนร่วม
จึงไม่อาจท าให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์อะไร 
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2) ระบบราชการเดิมไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม ซึ่งระบบอุปถัมภ์เป็นอุปสรรคส าคัญที่ขัดขวางการมี
ส่วนร่วมของประชาชน อีกทั้งระบบราชการยังไม่กระจายอ านาจให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการมองว่าประชาชนเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์  การเข้ามามีส่วนร่วมอาจท าให้งาน
ล่าช้า รุงรัง และไม่ทันการ 
  สมคิด เลิศไพฑูรย์(2543: 29) กล่าวว่า ที่ผ่านมาการปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองตนเองโดย
ทางอ้อม คือ ผ่านสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือฝ่ายบริหารท้องถิ่นที่มาจาการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนซึ่ง
ระบบนี้ท าให้ประชาชนห่างเหินกิจกรรมของท้องถิ่นตน โดยกิจกรรมของท้องถิ่นเป็นเรื่องของ “นักการเมือง
ท้องถิ่น”เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นหลายประการ คือ  
  1) เมื่อประชาชนรู้สึกว่าการเมืองเป็นเร่ืองของนักการเมืองท้องถิ่นเท่านั้น  เขาจะไม่มีความรู้สึกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นของตน การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือการเสียสละเพื่อท้องถิ่น
จึงไม่มี 

2) การห่างเหินจากท้องถิ่นของประชาชน ท าให้นักการเมืองท้องถิ่นขาดตรวจสอบจากประชาชน
การด าเนินงานจึงเกิดการบกพร่องขึ้นได้ง่าย จนถึงขั้นทุจริต คอรัปชั่น แม้จะมีการตรวจสอบฝ่ายบริหารจาก
สภาท้องถิ่น แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 
  จากการศึกษาของ จันทนา สุทธิจารี (2544: 427-429) มองว่าปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
สังคมไทย ยังคงมีในประเด็นดังนี้ 

1) การเพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ซึ่งในประชาชนกลุ่มชั้นกลางขึ้นไป
ปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในรูปแบบที่เป็นทางการ  เนื่องจากปัญหามาจากการขาดความเชื่อถือศรัทธาต่อ
พฤติกรรมของนักการเมืองและพรรคการเมือง  อีกทั้งวิถีชีวิตในโลกเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้ขาด 
“สาธารณประโยชน์จิต” คือมองเห็นประโยชน์ส่วนตน มากกว่าส่วนรวมส่วนประชาชนที่เป็นกลุ่มคนระดับ
ล่างนั้นจะขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยเหตุจากฐานะยากจน  ขาดการศึกษา ขาด
โอกาสการประกอบอาชีพ 

2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ์ โดยปราศจากความตระหนัก ความเข้าใจในคุณค่า
และความส าคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง หรือเป็นการมีส่วนร่วมเพราะอิทธิพลของปัจจัย
แทรกซ้อนอ่ืน ๆ เช่นการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย เช่น การทุจริต คอรัปชั่น 

3) การมีส่วนร่วมอย่างไม่มีระบบ เป็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงท าลาย
ความสงบสุขของสังคมและพัฒนาการทางการเมือง 

4) การมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการที่มากเกินไป เนื่องจากการใช้นโยบายที่เกิดผลกระทบ
กับประชาชน ท าให้เกิดภาวะกดดันคับข้องใจจนต้องลุกออกมาเรียกร้อง กดดันเผชิญหน้ากับอ านาจรัฐ โดย
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การก่อม็อบ การประท้วง จนอาจเกิดการเคลื่อนย้ายอ านาจทางการเมืองโดยวิถีทางนอกระบอบ
ประชาธิปไตย 

5) การมีส่วนร่วมในลักษณะของการจัดตั้งเพื่อผลประโยชน์แอบแฝง  เป็นการระดมสรรพก าลังทาง
การเมืองของประชาชนมาเป็นฐานรองรับอ านาจหรือวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
อ านาจทางการเมืองของนักการเมือง หรือพรรคการเมือง 
  6) วิธีคิดหรือพฤติกรรมของบุคลากรของรัฐ โดยมองเห็นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมด้วยการชุมนุม
ประท้วง ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านนโยบายของรัฐ เป็นพฤติกรรมของการก่อกวน ก่อความไม่สงบวุ่นวาย เป็น
อุปสรรคต่อการท างานของรัฐบาล 
 

2.2.4 ข้อดีของการมีส่วนร่วม 
 โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างเป็น
ขั้นตอนต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนในการด าเนินการมากพอสมควร อย่างไรก็ตามข้อดีของการมีส่วนร่วม 
คือ การก่อให้เกิดการผลิตนโยบายและบริการสาธารณะที่สอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชนเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรของสาธารณะให้สูงขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี ้(สถาบันพระปกเกล้า, 2545) 
  1) เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชน ช่วยให้เกิดความกระจ่าง
ในวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบายนั้น ๆ 

2) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา การให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้นในการด าเนินงาน 
สามารถที่จะลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้ 

3) การสร้างฉันทามติ (Consensus Building) โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถที่จะสร้าง
ข้อตกลงที่มั่นคงและยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่ม  ลดความขัดแย้งทางการเมืองและสร้างให้เกิด
ความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

4) ความส าเร็จและผลในการปฏิบัติของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้คนเรามี
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น ซึ่งจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน 

5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า หรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่รุนแรง 
6) ความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิถีทางที่จะน าไปสู่

ความชอบธรรมและการด ารงอยู่ของความชอบธรรม   
กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน ท าให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายทั้งด้านตัวบุคคล 

สังคมชุมชน และหน่วยงานองค์การต่าง ๆ โดยเป็นไปตามวิถีการมีส่วนร่วมแต่ละประเด็น ซึ่งในภาพรวมก่อ
เกิดประโยชน์ต่อตัวบุคคลในการพัฒนาศักยภาพ สังคมชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง เกิดความรักหวงแหน 
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รับผิดชอบและเป็นเจ้าของชุมชน เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ สร้างฉันทามติ ลดกระแสการต่อต้านหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ง ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา มีการรวมพลังเกิดความสามัคคี เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐ 
เพราะการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเป็นการพัฒนาของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและเพื่อคนในชุมชนอย่าง
แท้จริง  
 

2.2.5 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกับแนวคิดการมีส่วนร่วม 
จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม พบว่า สอดคล้องกับแนวทางของกองทุนส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมที่ต้องการให้ “องค์กรสวัสดิการสังคม” เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 
ซึ่งในมาตรา 3 ได้ให้ความหมายของ องค์การสวัสดิการสังคม ว่า ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐที่
ด า เนินงานด้ านการจัดสวัสดิการสังคม  ซึ่ งรวมถึ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ วย   องค์กร
สาธารณประโยชน์ ได้แก่ มูลนิธิ  สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน ที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
และองค์กรสวัสดิการชุมชน ได้แก่ องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการ
สังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ ายองค์กรสวัสดิการ
ชุมชน โดยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการทั้งในเชิงประเด็น และเชิง
พื้นที่  นอกจากนี้มาตรา 5 ยังได้บัญญัติแนวการจัดสวัสดิการสังคมว่า ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอ่ืนได้มีส่วน
ร่วมด้วย    
 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม 
 แนวคิดทุนทางสังคมจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ทุนทางสังคมตามแนวคิดนักวิชาการตะวันตก  และ
ทุนทางสังคมตามแนวคิดนักวิชาการไทย ซึ่งนักวิชาการทั้งสองกลุ่มนี้ต่างมีรากฐานแนวคิดทุนทางสังคมไม่
ห่างไกลกันมากนัก (บัวพันธ์  พรหมพักพิง. 2549 : 76-79) 
 ทุนทางสังคมทางแนวคิดนักวิชาการตะวันตก ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากนักเศรษฐศาสตร์ นัก
คิดกลุ่มนี้มองทุนทางสังคมว่ามีส่วนช่วยลดต้นทุนในการโอนย้ายทรัพยากรและส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ นักคิดหลักในกลุ่มนี้คือ เจมส์ โคลแมน (J.S. Coleman. 1998 อ้างถึงใน 
บัวพันธ์  พรหมพักพิง. 2549 : 76-79) อย่างไรก็ตาม ยังมีทุนทางสังคมในทัศนะนักรัฐศาสตร์ที่เรารู้จักกันใน
นามของ เดวิด พุทนั่ม (D.R. Putnum. 1992 อ้างถึงใน บัวพันธ์  พรหมพักพิง. 2549 : 79-83) มองว่าทุนทาง
สังคมมีทั้งความร่วมมือโดยสมัครใจ มีปทัสฐาน และมีเครือข่ายระหว่างคนในสังคม 
 ส่วนในวงวิชาการไทยนั้น การศึกษาและแนวคิดที่อยู่ในแนวเดียวกับทุนทางสังคมของนักวิชาการ
ตะวันตก มีมานานแล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ได้ใช้ค าว่า “ทุนทางสังคม” โดยตรง อาทิเช่น แนวคิดวัฒนธรรม
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ชุมชนของศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์  นาถสุภา เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ความส าคัญกับชุมชนและหมู่บ้าน ทั้ง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่ท าให้ชุมชนยังคงด ารงอยู่ได้ ส่วนทางด้านศาสตราจารย์ 
ดร.อภิชัย  พันธเสน ได้กล่าวถึงแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ไว้ว่า เป็นการประยุกต์หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยกฎธรรมชาติ และธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ซึ่งพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์แสวงหา
ความสุขโดยการลดกิเลส ตัณหา ลดการบริโภค นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร .อมรา  พงศาพิชญ์ มองว่าเร่ือง
ทุนทางสังคมนั้น ครอบคลุมความสัมพันธ์ทางสังคม (ระบุอุปถัมภ์) ทุนมนุษย์และทุนทางวัฒนธรรม ด้าน 
ดร.อานันท์  กาญจนพันธ์ เห็นว่า สิทธิชุมชนเป็นสิทธิของส่วนรวม ซึ่งสิทธิชุมชนจะประกอบไปด้วยเร่ือง
คุณค่าที่ชาวบ้านมองและเร่ืองการใช้ประโยชน์ ส่วนการเชื่อมโยงทุนทางสังคมกับแนวความคิดเร่ืองสิทธิ  
และอ านาจของชุมชนนั้น มี 3 ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกันคือ เร่ืองพื้นฐานความคิดและอุดมการณ์ ของระบบ
สวัสดิการในสังคมไทย (เช่น การท าบุญ) เร่ืององค์กรอิสระที่อยู่นอกอ านาจรัฐ (เช่น วัดและชุมชน) และเร่ือง
ปัญหารากฐานในการระดมทุนทางสังคม (อานันท์  กาญจนพันธ์. 2541 อ้างถึงใน บัวพันธ์  พรหมพักพิง. 
2549 : 101) 
 
 2.3.1 ความหมายของทุนทางสังคมของนักวิชาการไทย 
 ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม กล่าวว่า ทุนทางสังคม ถือเป็นนามธรรม หมายถึงความเข้มแข็งของชุมชน
ท้องถิ่น ความสามัคคี รวมพลัง การมีองค์กร มีหน่วยที่จะจัดการ จัดระบบต่าง ๆ ในชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม 
มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม มีความสมัครสมานรักใคร่กลมเลียวกัน เหล่านี้เรียกว่าเป็นทุนทางสังคม ซึ่งจะเป็น
พื้นฐานในท้องถิ่นและชุมชนให้มีการพัฒนาที่เข้มแข็งจริงจังและยั่งยืน 
 อานันท์  กาญจนพันธ์ (2544) กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือวิธีคิดและระบบความรู้ในการจัดการวิถีชีวิต
ของความเป็นชุมชน เช่น การจัดทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชน ไม่
ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ หรือมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็น
เร่ืองที่ต้องอาศัยความคิดเชิงซ้อนและเกี่ยวข้องกับเร่ือง ระบบความรู้/ ภูมิปัญญา อีกทั้งต้องอาศัยกฎเกณฑ์มา
ก ากับการใช้ความรู้นั้น ซึ่งอาจเป็นรูปของจารีต กฎหมาย     หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม พร้อมกันนั้นต้องมี
องค์กรที่เข้ามาท าหน้าที่จัดการในเร่ืองนั้น ๆ 
 ประเวศ  วะสี (2542) ทุนทางสังคม เป็นพลังทางสังคม ในการแก้ไขปัญหาวิกฤตได้โดยให้
ความหมายทุนทางสังคมว่า “การที่คนมารวมกัน เอาความดีมารวมกัน เอาความผูกพันมารวมกัน” จึงกล่าวได้
ว่า ทุนทางสังคม คือ คุณค่า ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร การแบ่งปัน จิตวิญญาณ ภูมิปัญญา ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณค่านามธรรม ที่สอดแทรกเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีชีวิตของมนุษย์และสังคม 
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 ทุนทางสังคมเป็นแนวความคิดที่มีการให้ความหมายหลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกันของ
นักศึกษาและประสบการณ์ ในการท างานของผู้ให้ความหมาย เราอาจแบ่งมุมมองของนักวิชาการที่มีต่อทุน
ทางสังคม ออกเป็น 3 มุมมองใหญ่ ๆ (ดิเรก  ธรรมฤทธิ์. 2551 : 26-28) คือ 
 มุมมองแรก จะมุ่งเน้นและให้น้ าหนักกับความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้งในระดับบุคคลและในระดับ
กลุ่ม/  สถาบันทุนทางสังคมที่ เป็นความสัมพันธ์ในระดับบุคคลจะอยู่บนแนวราบมากกว่าแนวตั้ง 
ความสัมพันธ์ดังกล่าว จะมีลักษณะของความไว้วางใจกันและมีการปฏิบัติต่อ บุคคลต่าง ๆ เท่าเทียมกัน ส่วน
ทุนทางสังคมที่เป็นกลุ่มและสถาบันนั้น หมายถึงความเป็นชุมชน องค์กรภาคประชาชน/  ความเป็นประชา
สังคม เครือข่ายทางสังคม/ ความเป็นเครือข่าย เครือข่ายทางการเมืองและผู้น า นักวิชาการที่ส าคัญของมุมมอง
นี้คือ Robert Putnam และ Coleman ซึ่ง Robert Putnam จะมองว่ากระบวนการเกิดทุนทางสังคมเกิดจาก
ระบบความคิดและค่านิยมที่ดี อาจเป็นระบบความคิดที่ประชาชนเกินความตระหนักถึงปัญหาสาธารณะ
ร่วมกัน ท าให้ทุกคนหันมาให้ความร่วมมือกัน หรืออาจเป็นการที่ประชาชนมีค่านิยมที่ดีร่วมกัน อาทิ มีความ
ไว้เนื้อเชื่อใจกันรักความเสมอภาค มีการเคารพกฎหมาย ผู้น ามีความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และมีความเป็น
ธรรม ระบบความคิดและค่านิยมดังกล่าวในหมู่ประชาชนท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมนั้นไป
ในทางที่ดีและน าไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 
 มุมมองท่ีสอง นั้นจะมุ่งเน้นเร่ืองของวัฒนธรรม โดยมองว่าทุนสังคมเป็นชุดของค่านิยมที่ไม่เป็น
ทางการ รวมถึงจารีต ขนบธรรมเนียม และประเพณี ซึ่งท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน นักวิชาการที่
สนับสนุนมุมมองดังกล่าว ได้แก่ Fukuyama ซึ่งเน้นว่าทุนทางสังคมต้องเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับศีลธรรมความ
ดีงาม นักวิชาการบางท่านเรียกทุนทางสังคมที่มุ่งเน้นเร่ืองของวัฒนธรรมว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรม (Cultural 
Capital) 
 มุมมองท่ีสาม ให้ความหมายทุนทางสังคมในลักษณะที่ครอบคลุมและหลากหลายและให้น้ าหนัก/
ความส าคัญกับระบบความสัมพันธ์ทางสังคมกับวัฒนธรรมเท่าเทียมกัน ทั้งยังชี้ให้เห็นว่า    ทั้งสองเร่ืองนั้น
เชื่อมโยงกันอย่างแยกจากกันไม่ออก ทุนทางสังคมเป็นทั้งความสัมพันธ์ทางสังคม    ในระดับบุคคลและกลุ่ม
ดังในมุมมองแรกแต่ก็เป็นวัฒนธรรม (ได้แก่  จารีตขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบความคิด ความรู้/  ภูมิ
ปัญญา ค่านิยม) ด้วย เช่น ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ มองว่าทุนทางสังคมคือ วิธีคิดและระบบความรู้ในการ
จัดการวิถีของความเป็นชุมชน การจัดการทรัพยากร การจัดการระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันของคน
ในสังคมชุมชน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ หรือมนุษย์กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ต้องอาศัยวิธีคิดเชิงซ้อนและเกี่ยวข้องกับระบบความรู้/ ภูมิปัญญา อีกทั้งต้อง
อาศัยกฎเกณฑ์มาก ากับการใช้ความรู้นั้นซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของจารีต กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ทางสังคม 
พร้อมกันนั้นก็ต้องมีองค์กรที่เข้ามาท าหน้าที่จัดการเร่ืองนั้น ๆ ด้วย 
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 จากที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้น จะเห็นได้ว่า ทุนทางสังคม มีความหมายรวมถึงสถาบันทางสังคม 
หรือโครงสร้างที่พัฒนาสืบทอดกันมา และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ (การโอนย้ายทรัพยากร) ทุน
วัฒนธรรม และทุนมนุษย์ สิ่งเหล่านี้มีสถานะเป็น “สต๊อค” และมีมูลค่าเช่นเดียวกับทุนทางกายภาพ ซึ่งทุน
ทางสังคมสามารถท าให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการใช้ค าว่า “ทุนทาง
สังคม” ในวาทกรรมทางวิชาการตะวันตก แต่จุดเน้นที่ส าคัญก็ยังคงเป็นเร่ืองของประสิทธิภาพ และความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ส่วนทุนทางสังคมตามแนวคิดนักวิชาการไทยนั้น จะให้ความส าคัญกับปัญหาทาง
จริยธรรมที่ได้รับผลมาจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 

2.3.2 องค์ประกอบของทุนทางสังคม 
 ทุนทางสังคมมีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ซึ่งมีบทบาทและยึดโยงให้เกิดทุนทางสังคม ดังนี้   

1) คน มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ที่ต้องการพัฒนาในทุกมิติทั้งด้านสุขภาพ ที่มุ่งให้คนมี
ร่างกายแข็งแรงสามารถดูแลตนเองได้ ด้านจิตใจ ให้เป็นคนที่มีจิตใจดี มีน้ าใจ เอ้ืออาทร เคารพกฎเกณฑ์ของ
สังคม และรักชาติ ด้านสติปัญญา ให้มีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างต่อเน่ือง   

2) สถาบัน  มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพลังของคนในชุมชน/ สังคม และการอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข โดยสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานในสังคมที่หล่อหลอมคนให้รู้จักผิดชอบ
ชั่วดี รู้จักท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม สถาบันศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนสังคม กล่อมเกลาจิตใจให้
ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี สถาบันการเมืองการปกครองท าหน้าที่ก ากับดูแลให้สังคมอยู่ในระเบียบแบบแผน 
และให้คนในสังคมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ร่วมกัน สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งสร้างความรู้ทาง
วิชาการ ควบคู่กับการพัฒนาให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม แก่คนในสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ใช้หลักบรรษัทภิ
บาลในการด าเนินธุรกิจที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม ซึ่งเป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศได้อย่าง
มหาศาล และสื่อ เป็นสถาบันที่สามารถชี้น า และมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรม ค่านิยมของคนในสังคมในวง
กว้าง                

3) วัฒนธรรม  เป็นวิถีที่สืบทอดกันมายาวนาน และเป็นที่ ยอมรับในสังคมนั้น ๆ ซึ่งมีความ
หลากหลายในแต่ละพื้นที่ โดยอยู่ที่รูปของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณีที่ดีงาม ค่านิยม ความเป็ น
ไทย นอกจากนี้ ยังมีรูปของแหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ฯลฯ วัฒนธรรมเป็นตัวยึดโยงคนในสังคมให้
ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและต่อยอด เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ   

4) องค์ความรู้ ประกอบไปด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นศาสตร์และศิลป์ของการด าเนินชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การก าหนด
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คุณค่า และจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมายาวนาน ที่ท าให้เกิดความหลากหลายของความรู้ที่น ามา
ประโยชน์ได้ และสร้างความสมดุลในการอยู่ร่วมกันของคน และธรรมชาติ 
 องค์ประกอบหลักทั้ง 4 ด้าน นับว่าเป็นสินทรัพย์ที่ส าคัญของสังคมไทย เมื่อใช้ผสมผสานกันบน
พื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและระบบความสัมพันธ์จะก่อให้เกิดเป็นทุนทางสังคม ดังนั้น ทุนทางสังคมจึง
เกิดจากการสั่งสม ปรับเปลี่ยน ต่อยอด พัฒนา และสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกัน  ทุนทางสังคม
สามารถลดน้อยลงหรือหมดสิ้นไปหากการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท าสลายลง 
 

2.3.3 ความส าคัญของทุนทางสังคม  
ทุนทางสังคมมีความเชื่อมโยงกับทุนทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อ

กัน โดยการพัฒนาคุณภาพคนทางด้านความรู้ และจิตใจ การใช้คุณค่า และเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการผลิต การค้า และบริการ และสร้างความมั่นคงให้กับ
องค์กรในระยะยาว การใช้วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรวมกลุ่มของคนในชุมชน 
โดยตระหนักถึงความส าคัญ และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งสถาบันทางสังคมต่างมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และที่
ส าคัญทุนทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมไทยคุณค่าที่ดี การเปิดกว้างและยอมรับซึ่งกันและกันเป็นปั จจัยที่ท าให้
สังคมไทยด ารงอยู่ บรรเทาหรือขจัดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งสังคมไทยจะสามารถพัฒนา
ให้เข้มแข็งได้ด้วยพลังของทุนทางสังคม อย่างไรก็ตามทุนทางสังคมสามารถน ามาใช้พัฒนาทุนทางเศรษฐกิจ 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเชื่อมโยง และสมดุลเป็นเร่ืองของวัฒนธรรมไทยที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน โดยน ามาสอดแทรก/ ผสมผสานอยู่ในการผลิตสินค้า และบริการที่มีแนวโน้มการส่งออก
สูงขึ้นไปสู่ตลาดโลก รวมทั้งการใช้คุณลักษณะของคนไทยที่เอ้ือต่อธุรกิจ การบริการ อาทิ การเป็นคนยิ้ม
แย้มแจ่มใส มีน้ าใจไมตรี ส่งผลดีต่อการขยายตัวในสาขานี้ ขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นปัจจัยส าคัญของการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในระดับชุมชนที่มีอยู่ ดังนั้นวัฒนธรรมไทยจึงเป็น
ประเด็นหลักที่ใช้เป็นฐานเชื่อมโยงทุนทั้งสามเข้าด้วยกัน   ท าให้สังคมไทยมีความเข้มแข็งมีทุนทางสังคม
หนุนเสริมให้คนไทยมีความสุขท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง และอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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2.3.4 ทุนทางสังคมกับการจัดสวัสดิการสังคม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมทุนทางสังคมสรุปได้ว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ศักยภาพของชุมชนใน
การรวมเอาคุณค่าที่ดีงามที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม หรือสถาบันทางสังคม มาร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ บนฐานของความเชื่อ 
ความเอ้ืออาทร ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ 1) คน ที่มีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 2) สถาบัน ที่มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดพลังของคนใน
ชุมชน สังคม 3) วัฒนธรรม เป็นวิถีที่สืบทอดกันมายาวนานและเป็นที่ยอมรับกันในสังคมนั้น ๆ โดยอยู่ในรูป
ของความเชื่อ ความศรัทธา จารีตประเพณี และ 4) องค์ความรู้ ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้ที่เกิดขึ้น
ใหม่ ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน เมื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์บนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและระบบ
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน จะก่อให้เกิดเป็นทุนทางสังคม  ดังนั้น ทุนทางสังคม จึงเป็นสิ่งเกื้อหนุนในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยการฟื้นฟูสวัสดิการชุมชนให้สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันของคนในชุมชน โดยใช้กองทุน
ชุมชนเป็นเคร่ืองมือ ในการเชื่อมโยงกระบวนการการจัดสวัสดิการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการด าเนินกระบวนการสวัสดิการด้วย
ตนเอง มีกระบวนการด าเนินการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้หลักศาสนาและการมีส่วน
ร่วมของคนอย่างกว้างขวาง  
 
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย 
2.4.1 ความหมาย 

 ค าว่า เครือข่าย (Net Works) มีที่มาจากค าว่า Net และ Works ในภาษาอังกฤษโดย Net หมายถึง ตา
ข่ายที่โยงใยถึงกันและกัน ส่วน Works หมายถึง การท างาน เมื่อรวมสองค าเข้าด้วยกันจึงหมายถึง การท างาน
ร่วมกันโดยมีการเชื่อมโยงประสานกันเหมือนกับตาข่าย 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ของไทยไม่ได้บัญญัติค าว่าเครือข่ายไว้มีแต่ค าว่า 
เครือ กับค าว่า ข่าย ซึ่งเป็นค าที่แยกออกจากกันและให้ความหมายไว้ว่า เครือ หมายถึง เถาไม้ พรรณไม้ที่เป็น
เถา เชื้อสาย วงศ์วาน ใช้เรียกงวงที่มีหวีกล้วยว่าเครือกล้วย (พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 
2546 : 259) ส่วนค่า ข่าย หมายถึง เคร่ืองดักสัตว์ชนิดหน่ึง ถักเป็นตาร่างแห ขอบเขต เช่น เร่ืองนี้ไม่อยู่ในข่าย
ที่จะพิจารณา และให้ความหมายของ ข่ายงาน ไว้ว่าเป็นวงงานที่อยู่ในความควบคุมดูแลและประสานกัน 
(พจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 2546 : 183-184) 
 โดยรูปศัพท์แล้วเครือข่ายจึงหมายถึงสายใยความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกเพื่อร่วมกัน
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด (สนธยา  พลศรี. 2550 : 204-205) 
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 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543 : 28 ) ให้ความหมายเครือข่ายว่าการที่ปัจเจกบุคคลองค์กรหน่วยงาน 
หรือสถาบันใด ๆ ได้ตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเข้าหากัน ภายใต้วัตถุประสงค์ หรือข้อตกลงอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกลุ่มเครือข่ายนี้ต้องมีการแสดง
ออกเป็นการลงมือกระท ากิจกรรมร่วมกัน 
 ปาริชาติ  สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ (อ้างถึงในการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี. 2549 : 19) 
ให้ความหมายครือข่ายว่า การที่คนมาพบปะกัน มาประชุมกัน และท าสิ่งเป็นประโยชน์ต่อกัน เพราะมีสิ่งยึด
โยงระหว่างสมาชิกเข้าด้วยกัน คือ สัมพันธภาพของสมาชิกในเครือข่าย โดยบุคคลจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับความสัมพันธ์ระหว่างกัน บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันในด้านต่าง  ๆ โดยเฉพาะด้านโอกาสในการ
สื่อสาร การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ร่วมกัน 
 พระมหาสุทิตย์  อาภากโร (2547 : 44) ให้ความหมายว่า ความร่วมมือ และการเปิดรับของฝ่ายต่าง ๆ 
ที่มีข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ซึ่งข้อก าหนดที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความพยายามที่จะระดมทรัพยากรกระบวนการ ความรู้ และวิธีการต่าง  ๆ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ จากการร่วมมือและการเปิดรับในสิ่งที่ใหม่นั้นเสมอ 
 Michel (อ้างถึงในการอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี. 2549 : 19 ) ให้ความหมายว่าความร่วมมือที่
เป็นไปได้ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสถาบัน อาจมีขอบข่ายและขนาดต้ังแต่เล็ก ๆ ภายในชุมชนไปจนถึง
ระดับจังหวัดภูมิภาค ประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืน ๆ และอีกหลาย ๆ คน 
 กล่าวโดยสรุป เครือข่ายหมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน ที่มีเป้าหมาย
บางอย่างร่วมกัน ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมแบบประสานพลังเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี มีการบริหารจัดการที่ไม่
เน้นการใช้อ านาจโดยสมาชิกเครือข่ายมีความเป็นเอกเทศต่อกัน 
 

2.4.2 การเกิดขึ้นของเครือข่าย 
 1. เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เครือข่ายที่เป็นเส้นสายใยของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ใน
อดีตนั้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งความสัมพันธ์นี้อาจเนื่องจากการมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติกัน มีความ
เชื่อถืออย่างเดียวกัน หรือเคยแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว่างกัน เป็นต้น ซึ่งในอดีตชาวบ้านมีเครือข่ายด้วยเหตุผล 
ปัจจัย 3 ประการคือ 

1.1 ปัจจัยทางเครือญาต ิการเป็นญาติระหว่างชาวบ้าน ส่งผลให้เกิดมีการเยี่ยมเยือนไปมาหาสู่
กัน แลกเปลี่ยนสิ่งของกัน 

1.2 ปัจจัยทางความเชื่อ คือมีความเชื่อถืออย่างเดียวกัน เป็นครูศิษย์กัน 
1.3 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเคยมีการติดต่อแลกเปลี่ยนสิ่งของ หรือผลผลิตกันเสมอเป็นต้น 
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 2. เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยการจัดตั้ง คือ การเกิดขึ้นของเครือข่ายจากความพร้อมและความต้องการ
ของผู้น าและเครือข่ายเอง หรือในบางกรณีเกิดจากความพร้อม ความต้องการของผู้น า  และเครือมีการ
ประสานกับการหนุนช่วยจากองค์กรภายนอกชุมชน หรือในบางกรณีเกิดจากการต่อรองขององค์กรภายนอก
ที่เข้าไปจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้เกิดเครือข่ายขึ้น โดยการจัดตั้งเป็นองค์กรจะมีโครงการที่แน่นอน มีการระบุ
ต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลและมีองค์กรที่แจ่มชัดขึ้น 

ทฤษฎีที่อธิบายการเกิดเครือข่ายมี 2 ทฤษฎี คือ 
 1. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) ซึ่งอธิบายถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน 
ดังนั้น เหตุผลหลักที่จะท าให้เครือข่ายเกิดขึ้นได้ (โดยสมัครใจ) ก็คือ แต่ละฝ่ายมองเห็นประโยชน์ที่ตนจะ
ได้รับจากการเข้าร่วมเครือข่าย ซึ่งจะน าไปสู่ความเต็มใจที่จะประสานกันหรือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 2. แนวคิดการรวมพลัง (Synergy) ซึ่งอธิบายได้ด้วยสมการ 1+1=3 หรือ 2+2=5 หมายความว่า การ
รวมพลังกันท างานน าไปสู่ผลได้ที่มีคุณค่าทวีคูณหรือเข้มแข็งมากกว่าการที่แต่ละองค์กรจะท างานโดยโดด
เด่ียว ทั้งนี้ โดยความเชื่อว่าการรวมพลังกันจะก่อให้เกิดคุณค่าทวีคูณ 
 นอกเหนือจากทฤษฎีและแนวคิดข้างต้นแล้ว ยังมีเหตุผลอีกหลายประการที่อธิบายการเกิดของ
เครือข่าย ดังนี ้
 1. ต้องการมีเพื่อนในการท างาน 
 2. ต้องการทรัพยากรในการท างาน 
 3. ต้องการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมร่วมกัน 
 4. ต้องการความช านาญเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเมื่อปัญหาในปัจจุบันมีหลายมิติ 
ความช านาญเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลหรือองค์กรจะช่วยท าให้การมองปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้น 
 5. ต้องการประหยัด เน่ืองจากเกิดการแบ่งงานกันท า ความซับซ้อนในการท างานจึงลดลง 
 6. ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 
 เหตุผลทั้ง 6 ประการข้างต้น ผนวกเข้ากับเงื่อนไขส าคัญ (ปัจจัยเสริม) คือ ความเต็มใจที่จะเข้าร่วม
เป็นเครือข่ายท าให้เกิดเครือข่ายขึ้น ดังแผนภูมิการเกิดเครือข่าย ดังนี ้
 ตัวแปรส าคัญที่สุดที่จะน าไปสู่การสร้างเครือข่าย คือ ความเต็มใจที่ จะสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่าย ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นตัวแปรที่จะก าหนดว่าเครือข่ายจะเกิดขึ้นได้
จริงหรือไม่ ความเต็มใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากที่มา แต่เป็นสิ่งที่ได้จากการเห็นประโยชน์ของการสร้าง
เครือข่ายที่จะมีต่องานของตน ผนวกเข้าความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อกัน ซึ่งมีที่มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
มาก่อน และการมีเป้าหมายระยะยาวร่วมกันด้วย 
 ความเต็มใจที่จะสร้างและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนี้คือ สิ่งหนึ่งที่อธิบายความแตกต่าง
ระหว่างเครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ และเครือข่ายที่ เกิดจากการจัดตั้ง เพราะเครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
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และผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมาแล้วระดับหนึ่ง จนถึงขั้นที่เรียกว่าพิสูจน์น้ าใจกันแล้ว จะท า
ให้องค์กรหรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งได้มากกว่าเครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งอย่าง
เปน็ทางการ โดยความพยายามจากภายนอก 
 

2.4.3 ลักษณะและประเภทของเครือข่าย 
 เครือข่าย อาจจ าแนกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 
 1. เครือข่ายความคิด เป็นเครือข่ายที่เน้นการท างานด้านความคิด ความรู้หรือเทคนิคต่าง ๆ เครือข่าย
เหล่านี้เป็นแหล่งผู้น าได้มีโอกาสเผยแพร่แนวความคิดของตน และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนกับ
คนอ่ืน ๆ ท าให้เกิดความคิดที่ชัดเจน เครือข่ายความคิดมักเน้นเครือข่ายของกลุ่มคนที่อยู่บนสถานภาพที่
คล้ายคลึงกัน แต่อยู่ต่างถิ่นกัน ได้รวมตัวกันสร้างเครือข่าย เพื่อจะได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กัน 
 2. เครือข่ายกิจกรรม เปน็เครือข่ายที่เน้นการช่วยเหลือ ร่วมมือกันในการท ากิจกรรมส่วนมากมักเป็น
เครือข่ายภายในชุมชนที่สมาชิกของเครือข่ายอาจเป็นเครือญาติกัน หรือมีสายสัมพันธ์เป็นครูและลูกศิษย์กัน
หรืออาจร่วมอยู่ในกลุ่มกิจกรรมเดียวกัน 
 3. เครือข่ายสนับสนุนทุน กิจกรรมพัฒนาเพื่อการแก้ปัญหาของชุมชน นอกจากจะมีความคิดในการ
วิเคราะห์หาทางออกในการแก้ปัญหา มีการท ากิจกรรมการพัฒนา ซึ่งทุนอาจได้มาจากการระดมทุนภายใน
หมู่บ้าน โดยการระดมหุ้นจากสมาชิก เช่น กองทุนร้านค้า กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารข้าว การทอดผ้าป่า หรือ
อาจเป็นทุนที่มาจากภายนอก เป็นต้น 
 การจ าแนกประเภทของเครือข่ายอาจจ าแนกได้ในหลายมิติ ดังนี้ 
 1. จ าแนกตามพื้นที่ด าเนินการ เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ต าบล จังหวัด ภาคและระดับประเทศ 
ตัวอย่างของเครือข่ายประเภทนี้ได้แก่ องค์กรเครือข่ายด้านเด็กอีสาน ศูนย์ประสานงานเยาวชน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
 2. จ าแนกตามประเภทกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายที่ท างานด้านเด็ก สตรี สาธารณสุข 
เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตัวอย่างของเครือข่ายประเภทนี้ได้แก่ 
คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน สมาคมสวัสดิการการเด็กในประเทศไทย สภาองค์การ
พัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นต้น 
 3. จ าแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายกลุ่ม พระสหธรรม 
เครือข่ายครู พิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายสารวัตรนักเรียน เป็นต้น 
 4. จ าแนกตามรูปแบบโครงการสร้าง/ ความสัมพันธ์ การจ าแนกโดยใช้เกณฑ์นี้ท าให้เกิดเครือข่าย 2 
ลักษณะ คือ 
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 4.1 เครือข่ายตามแนวตั้ง หมายถึง เครือข่ายที่โครงสร้างมีลักษณะเป็นช่วงชั้นความสัมพันธ์
ระหว่างองค์การภายในเครือข่ายไม่เท่ากัน มีองค์กรที่มีสถานภาพสูงกว่าและอยู่ในฐานะ
ผู้ให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรที่เป็นลูกข่ายเครือข่ายตามแนวต้ังพบมากในองค์กรธุรกิจ 

 4.2  เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายที่สัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ภายในเครือข่ายมี
ความเท่าเทียมกัน ลักษณะการแลกเปลี่ยนเป็นไปโดยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การติดต่อ
ภายในเครือข่ายเป็นการติดต่อระหว่างบุคคลหรือองค์กร หรืออาจะมีองค์กรท าหน้าที่
ประสานงานระหว่างเครือข่าย เช่น จัดประชุม กระจายข่าวสารข้อมูลหรือเป็นแกนกลาง
เวลาที่ต้องมีการปฏิบัติการร่วมกัน องค์กรประสานงานนี้ก็ยังมีสถานภาพเท่าเทียมกับ
องค์กรอ่ืน ๆ ภายในเครือข่าย ซึ่งเครือข่ายในงานพัฒนาส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายตาม
แนวนอน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มแรก เป็นเครือข่ายที่ขยายตัวออกไปจากศูนย์กลางที่เป็นจุดก าเนิดของ
เครือข่าย ซึ่งอาจจะเรียกว่า “แม่ข่าย” ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการ เป็นที่รวมของ
ข่าวสารข้อมูล เครือข่ายแบบนี้อาจมุ่งที่การให้ข่าวสารข้อมูลหรือเพื่อการปฏิบัติการ หาก
มุ่งที่การกระจายข่าวสารข้อมูลจะไม่ได้เรียกร้องการมีส่วนร่วมจากสมาชิกมากเท่ากับ
เครือข่ายที่มุ่งที่การปฏิบัติการ ตัวอย่างของเครือข่ายลักษณะนี้ได้แก่ เครือข่ายพิทักษ์
สิทธิเด็ก เครือข่ายลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งเกิดจากการขยายการท างานของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

กลุ่มที่สอง เป็นเครือข่ายที่ตั้งมาจากกลุ่มที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอยู่ก่อนแล้ว โดย
แต่ละบุคคลหรือองค์กรสมาชิกต่างออกไปสร้างหรือขยายเครือข่าย เช่น เครือข่ายสิทธิ
เด็กกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กที่ถูกกระท าทารุณกรรมทางร่างกาย ทางจิตใจ 
ทางเพศ และสิ่งเสพติด เครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน เป็นต้น 

 แม้เกณฑ์ในการจ าแนกข้างต้นจะชัดเจน สามารถจ าแนกประเภทเครือข่ายได้แต่ก็จะเห็นว่า ในหลาย
กรณี จะพบเครือข่ายที่มีลักษณะคาบเกี่ยวกัน กล่าวคือจะมีลักษณะร่วมของมิติต่าง ๆ นั่นเอง 
 

2.4.4 ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย 
จากความหมายของ “เครือข่าย” ข้างต้น การสร้างเครือข่าย ก็คือ กิจกรรมในการก่อให้เกิดกลุ่ม ทั้งนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก การจะสร้างให้เกิด
เครือข่ายนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนที่จะท าความตกลงเป็นองค์กรเครือข่าย การ
สร้างเครือข่ายอาจปรากฏในรูปของการจัดตั้งเป็นเครือข่ายใหม่ 
 การสร้างเครือข่ายการท างานเป็นสิ่งที่จ าเป็นในอันที่จะน าไปสู่การสร้างผลกระทบที่หนักแน่นและ
ยั่งยืน นอกจากนั้นแล้วเมื่อปัญหาสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้นและทรัพยากรมีความจ ากัด ย่อมเป็นไปไม่ได้
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ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะท างานให้ประสบความส าเร็จได้ด้วยตนเอง จึงจ าเป็นต้องมีการร่วมมือกันระหว่าง
องค์กรหรือการสร้างเครือข่ายในการท างาน 

ขั้นตอนการสร้างเครือข่ายสามารถจ าแนกกระบวนการสร้างเครือข่ายออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
(บัณฑร  อ่อนด า. 2538 อ้างถึงใน เจตนา  แซ่เตีย. 2548 : 38) 
 1. ขั้นการตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย (Realization) เป็นขั้นตอนที่ผู้ปฏิบัติงาน
หรือฝ่ายจัดการตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายเพื่อที่จะท างานให้บรรลุวัตถุเป้าหมาย รวมทั้ง
พิจารณาองค์กรต่าง ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าเป็นเครือข่ายในการท างาน ค าถามส าคัญที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ก็
คือ 

1) จะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับองค์กรใด 
2) จะได้รับผลประโยชน์หรือจะต้องสละประโยชน์ด้านใดบ้างในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
3) ระยะเวลาในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจะนานเท่าใด 

 ค าตอบส าหรับค าถามบางค าถามเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อการท างานผ่านไประยะหนึ่ง
แล้ว 
 2. ขั้นตอนการติดต่อกับองค์กรที่จะเป็นสมาชิกหรือภาคีเครือข่าย (Courtship) หลังจากที่ได้ตัดสินใจ
ในองค์กรที่เห็นว่าเหมาะสมในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ก็จะเป็นขั้นตอนของการติดต่อสัมพันธ์เพื่อชักชวน
ให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการท างาน โดยการรวมเป็นเครือข่ายจะ เกิดขึ้นเมื่อองค์กรมีความต้องการ
เหมือนกัน และต้องการกระท ากิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการเหมือนกัน ดังนั้นจะต้องสร้างความคุ้นเคย
และการยอมรับ รวมทั้งความไว้วางใจระหว่างกันเป็นขั้นตอนของการปลูกจิตส านึก โดยการให้ข้อมูล
แลกเปลี่ยนข้อมูลและหว่านล้อมให้อยากแก้ปัญหาร่วมกัน อาจเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็น ขั้นตอนการเตรียมกลุ่ม
หรือเตรียมเครือข่าย (Pre-Group) 
 3. ขั้นตอนการสร้างพันธกรณีร่วมกัน (Commitment) เป็นขั้นตอนของการสร้างความผูกพันร่วมกัน 
ซึ่งหมายถึงการตกลงในความสัมพันธ์ต่อกัน ในขั้นตอนนี้องค์กรเข้าสู่การตกลงที่จะท างานร่วมกัน ซึ่งใน
การที่จะท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหากลุ่มองค์กรจะต้องมีความรู้เพียง
พอที่จะท ากิจกรรมได้ ดังนั้นจึงต้องเสริมความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งอาจกระท าได้โดยแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม
หรือแลกเปลี่ยนกับองค์กรภายนอกกลุ่ม เช่น ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรมาถ่ายทอดเพิ่มพูนความรู้ เป็นต้น อาจ
เรียกขั้นตอนนี้ว่า กลุ่มศึกษาเรียนรู้ (Learning Group) หากพิจารณาในประเด็นระดับการสร้างเครือข่ายก็เป็น
ขั้นตอนของ (Informal Cooperation) 
 4. ขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ (Building) เป็นขั้นตอนที่การสร้างเครือข่ายปรากฏผลงานเป็น
รูปธรรมเป็นขั้นตอนของการเร่ิมท ากิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ขณะเดียวกันมีการตกลงกันในเร่ืองการ
บริหารจัดการกลุ่มซึ่งเร่ิมต้นด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ก าหนดกิจกรรมจัดวางข้อตกลงในการ
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ท างาน ก าหนดบทบาทของสมาชิก รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม เป็นต้น ขั้นตอนนี้เรียกว่า ขั้น
กลุ่มกิจกรรม (Action Group) หากพิจารณาในประเด็นระดับการสร้างเครือข่าย ก็เรียกว่า เป็นระดับ Formal 
Agreement 
 ในขณะที่เครือข่ายเร่ิมพัฒนาเป็นขั้นตอนตามล าดับนี้ ภายในแต่ละองค์กรสมาชิกเองต้องมีการปรับ
กระบวนการท างานเพื่อให้เอ้ืออ านวยต่อประโยชน์ของเครือข่ายเช่นกัน อย่างไรก็ตามแต่ละองค์กรก็ยังคง
ความเป็นเอกเทศของตนไว้ได้ 
 5. หลังจากขั้นตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ จนน าไปสู่การท ากิจกรรมร่วมกันแล้ว เมื่อผลงานเป็นที่
ปรากฏชัด องค์กรเครือข่ายรู้สึกว่าตนได้รับประโยชน์จากการเข้าเป็นเครือข่าย ความสัมพันธ์ของเครือข่ายจะ
แน่นเฟ้นขึ้นพร้อมกับการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของฝ่าย
ปฏิบัติแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความสัมพันธ์ด้วยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น อาจน าไปสู่การ
ขยายตัว ซึ่งมิติในการขยายอาจมีได้ใน 2 มิติ คือ อาจปรากฏในรูปของการขยายวัตถุประสงค์ ขยายกิจกรรม 
(เครือข่ายกิจกรรม) หรือการขยายแนวคิดขยายพื้นที่และขยายพันธมิตร (เครือข่ายพื้นที่) 
 ในด้านระดับการสร้างเครือข่าย ขั้นตอนนี้อาจอยู่ในระดับการเข้า “ลงทุน” ในองค์กรใหม่ (Minority 
Investment) และการจัดตั้งองค์กรใหม่ร่วมกัน (Joint Venture) 
 จากกระบวนการสร้างเครือข่ายจะเห็นได้ว่า ความส าเร็จของเครือข่ายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ 
ตั้งแต่ความเหมาะสมขององค์กรที่มาร่วมเป็นเครือข่าย การบริหารจัดการเครือข่ายรวมไปถึงคุณภาพของ
บุคลากรที่ท างานอยู่ในเครือข่ายด้วย 

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย ต้องมีสมาชิกองค์กรต่าง ๆ มาร่วมมือกัน มี
วัตถุประสงค์ร่วมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันด้วยประโยชน์สาธารณะของสมาชิก  มีการติดต่อประสานงาน
กันระหว่างสมาชิกและภายนอกเครือข่าย  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีอิสระในการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ มีกิจกรรมร่วมกัน  มีการระดมทรัพยากรที่ท างานร่วมกันอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และมี
คณะกรรมการหรือตัวแทนในการประสานงาน 
 

2.4.5 การบริหารจัดการเครือข่าย 
 ในการใช้เครือข่ายเป็นกลยุทธ์ในการท างาน ภาระส าคัญมิได้อยู่ที่ “การสร้าง” เครือข่ายเท่านั้น แต่ยัง
หมายถึงการ “ท านุบ ารุงรักษา” เครือข่ายด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผล ให้เกิดการบรรลุตาม
เป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายให้ก้าวไปสู่การท างานในระดับกว้างขึ้นด้วย 
 Badaracco (Badaracco. 1980 : 193-194 อ้างถึงใน เจตนา  แซ่เตีย. 2548 : 40) เสนอว่า จุดเร่ิมต้นใน
การที่จะเข้าใจการบริหารจัดการเครือข่ายก็คือ การตรวจสอบปัจจัยที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ได้มาซึ่งประสิทธิผลของเครือข่าย เช่น การสื่อข้อความ และการสร้างความรู้ในการท างานภายในองค์การ
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ทั่วไป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะมิได้เชื่อมต่อกันในลักษณะสูตรส าเร็จ และปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญหรือมีน้ าหนัก
ไม่เท่ากันในแต่ละสถานการณ์ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ 

- ความชัดเจนในเป้าหมายของเครือข่าย 
- แรงจูงใจที่จะสร้างและแบ่งปันความรู้ในการท างาน 
- การมีทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ซึ่งหมายรวมถึงการมีทรัพยากรคนที่มีคุณภาพด้วย 
- การมีผู้น าที่ให้ความส าคัญต่อความส าเร็จของเครือข่าย 
- การท างานเป็นทีมและการมีความผูกพันต่อความส าเร็จของเครือข่ายในทุกระดับองค์กรที่เป็น

เครือข่าย 
- การสนับสนุนระหว่างกัน รวมทั้งความพร้อมที่จะทดลองล้มเหลว ประสบความส าเร็จร่วมกัน 
- ความไว้วางใจระหว่างกัน 

 เครือข่ายจะบรรลุเป้าหมายของการจัดตั้งได้ ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีหากถามว่าจะบริหาร
จัดการเครือข่ายอย่างไร ให้เครือข่ายบรรลุเป้าหมายในการท างานก็ต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ขององค์กรสมาชิก ปัญหาในการท างานเครือข่าย เกณฑ์ที่จะใช้วัดประสิทธิผลของเครือข่าย เป็นต้น 

- ปัญหาในการด าเนินงานภายใน นอกเหนือจากความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมในการท างาน
ระหว่างเครือข่าย ความแตกต่างทั้งในด้านบุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถระหว่างบุคคลที่
มาร่วมเป็นเครือข่ายแล้ว การเข้ามาร่วมอย่างเต็มที่หรือไม่นั้น ก็เป็นสิ่งที่จะต้องพึงตระหนักถึง
รวมไปถึงความสามารถในการประสานงาน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการท างานเครือข่าย และความ
ชัดเจนในกระบวนการท างานอีกด้วย 

- การประเมินประสิทธิผลของเครือข่าย ทั้งการประเมินประสิทธิผลขององค์กรจากระดับของการ
บรรลุเป้าหมาย การประเมินประสิทธิผลขององค์กรจากความสามารถในการจัดหาทรัพยากรที่
จ าเป็น การประเมินประสิทธิผลขององค์กรจากกระบวนการในการท างาน และการประเมิน
ประสิทธิผลจากความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ 

- การบริหารจัดการเครือข่าย หลักการส าคัญในการบริหาร คือ ความเข้าใจในเร่ืองต่าง  ๆ ทั้งใน
เร่ืองของเป้าหมายขององค์กร โครงสร้าง กระบวนการท างาน ซึ่งหมายรวมถึง การประสานงาน 
การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ ภาวะผู้น า ความเข้าใจเร่ืองพฤติกรรมของบุคคล ฯลฯ และในการ
ท างานเครือข่ายให้ได้ผลดีนั้น จ าเป็นต้องมีองค์กรประสานงาน ซึ่งอาจเรียกว่า “แม่ข่าย” ก็ได้ ซึ่ง
ในการประสานงานจ าเป็นเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และคุณสมบัติขององค์กรที่ท าหน้าที่
ประสานงาน และองค์กรเครือข่ายที่เป็นสมาชิกด้วย 
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- องค์ประกอบความส าเร็จในการท างานแบบเครือข่าย สิ่งส าคัญต่อความส าเร็จในการท างาน
เครือข่าย ได้แก่ การมีพันธะสัญญาที่หนักแน่นระหว่างกัน การพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การมีพันธะ
กรณีระยะยาว การเสริมพลัง การสร้างค่านิยมร่วมกัน และภาวะผู้น า 

 
2.4.6 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกับแนวคิดเร่ืองเครือข่าย 

 จากการศึกษาการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพบว่า มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดเร่ืองเครือข่าย ซึ่งเห็นได้จากบทบาทของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 2 ประการ คือ  
 1. ส่งเสริมให้มีการขยายวงความสัมพันธ์ให้กว้างขวางขึ้น น าไปสู่การขยายกิจกรรม ขยายความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลที่มีต่อกันตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแต่ละองค์กร 
 2. ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผ่านทางการ
ติดต่อกันโดยตรงระหว่างบุคคลหรือกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้าร่วมในเครือข่ายในเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550 มาตรา 4  ซึ่งได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 25546 ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า“องค์กร
สวัสดิการชุมชน”  “ชุมชน” และ  “เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน” ระหว่างค าว่า“องค์กร
สาธารณประโยชน์” และ “กองทุน” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2546 

“องค์กรสวัสดิการชุมชน” หมายความว่า องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กร
สวัสดิการชุมชน และได้รับการรับรองให้ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน” หมายความว่า องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวขององค์กรสวัสดิการ
ชุมชนมากกว่าหนึ่งองค์กรเพื่อร่วมมือ ประสานงาน และเชื่อมโยงในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
สวัสดิการชุมชนในทุกระดับ”  

แสดงให้เห็นว่า กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้ความส าคัญกับ เครือข่ายองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนซึ่งจะท าให้การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

2.5.1 ความหมาย 
ค าว่า ธรรมาภิบาล มาจากภาษาอังกฤษว่า Good Governance ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติ Good 

Governance อย่างเป็นทางการว่า “วิธีการปกครองที่ดี” หมายถึง วิธีด าเนินการปกครองที่ท าให้เกิดผลดีและ
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามค าที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ธรรมาภิบาล  
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 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ (2542 : 18-19) กล่าวว่า ธรรมาภิบาลมีความหมายรวมถึงระบบ โครงสร้างและ
กระบวนการต่าง ๆ ที่วางกฎเกณฑ์ ความสัมพันธ์ ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ เพื่อที่
ภาครัฐต่าง ๆ ของสังคมจะพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ  โดยธรรมาภิบาลเน้นตรงกฎเกณฑ์ที่วาง
ระบบ โครงสร้าง กระบวนการ และความสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในการ
บริหารจัดการ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของรัฐ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) บวร
ศักดิ์ได้เสนอหลักธรรมาภิบาลในมิติต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 1. มิติด้านเป้าหมาย เป้าหมายธรรมาภิบาล คือ การพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขทุกภาคใน
สังคมมีดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจสังคม การเมือง เพื่อให้เกิดความมั่นคงมีเสถียรภาพ และประชาชนทุก
กลุ่ม มีความสงบสุข 
 2. มิติด้านโครงสร้าง และกระบวนการ จะต้องปรับโครงสร้างและกระบวนการที่วางกฎเกณฑ์ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่ทุกภาคไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน หรือภาคประชา
สังคม ภาคปัจเจกและครอบครัว มีส่วนร่วมกัน ผนึกก าลังขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้า และกระบวนการที่
เป็นหัวใจของธรรมาภิบาลนั้นมี 3 ส่วน ที่จะต้องเชื่อมโยงกัน คือ 
 1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคในการบริหารจัดการสังคม 
 2)  ความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้การทุจริต บิดเบือนผลประโยชน์ของภาค

อ่ืนเป็นไปได้ยาก 
 3)  ความรับผิดชอบที่ต้องตอบค าถามและถูกวิจารณ์ได้ รวมทั้งความรับผิดชอบในผลการ

ตัดสินใจ โครงสร้าง และกระบวนการที่ก่อให้เกิดธรรมาภิบาลนี้ จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่
ก าหนดความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนทั้งกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น 
ขนบธรรมเนียม จริยธรรม เป็นต้น 

 3. มิติด้านสาระ คือ การสร้างสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข เพื่อให้สังคมมีเสถียรภาพ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 2 ประการ คือ 
 1) ความสมดุลในการจัดทรัพยากร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและฉันทามติให้ทุกภาคได้บ้าง

เสียบ้าง เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
 2)  เคร่ืองมือในการจัดการทรัพยากรที่ส าคัญ คือ กฎหมายซึ่งจะต้องมี 3 บทบาท คือ บทบาท

ในการควบคุมสังคม บทบาทในการชี้ขาดข้อพิพาทอย่างยุติธรรม และบทบาทในการ
จัดสรรสิทธิ์ และประโยชน์ให้แก่บุคคล และกลุ่มต่าง ๆ 

 องค์การสหประชาชาติ เพื่อการพัฒนา (United Nations for Development Program  (UNDP) (อ้างถึง
ใน ขัตติยา  กรรณสูต. 2548 : 3) ได้ให้ความหมายธรรมาภิบาลไว้ว่า คือ การใช้อ านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง 
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การบริหาร ในการด าเนินภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศในทุกระดับ และการด าเนินการนั้น
ประชาชนสามารถแสดงออกถึงความต้องการผลประโยชน์การใช้สิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมาย การประสาน 
และประนีประนอมบนความแตกต่างโดยผ่านกลไก กระบวนการ สถาบันเหล่านั้น ต่อมา UNDP ได้น า
แนวคิดนี้ไปวิเคราะห์และอธิบายเพิ่มเติมในเอกสารเร่ือง Governance for Sustainable Human Development 
(1997) ว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องค านึงถึงด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างปัจจัย
ความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนให้เกิดคุณภาพชีวิต ด้านการเมือง คือ กระบวนการก าหนดนโยบายที่มีผลต่อ
ปวงชนโดยฝ่ายการเมือง ซึงรวมถึงบทบาทของพรรค/กลุ่มการเมืองและสมาชิก ด้านการบริหาร คือ การ
แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผล โดยฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ที่
เชื่อมโยงทั้ง 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น ด้านสังคม คือ ปัจเจกชนและครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน แนวคิดนี้ได้แพร่หลายในไทยเนื่องจากเงื่อนไข การกู้เงิน IMF ของ
ประเทศไทย เมื่อ 21 สิงหาคม 2540 ระบุว่า จะต้องปรับปรุงการบริหารงานของประเทศให้เป็นธรรมาภิบาล 
 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น (Japanese International Cooperation Agency, 
JICA) (อ้างถึงใน ขัตติยา กรรณสูต.2548 : 3) ได้จัดท าเอกสารชื่อ Participatory Development & Good 
Governance : Report of the Aid Study Committee. 1995 โดยเสนอเงื่อนไขให้ความร่วมมือไว้ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลดังต่อไปนี้ 
 1. ธรรมาภิบาลภาครัฐจะต้องมี 2 ด้าน คือ 

1.1 ความสามารถในการท างานจะต้องมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยดูองค์กรและ
กลไกการท างาน 

1.2 มีความชอบธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนมีประชาธิปไตยและสิทธิ
มนุษยชน 

 2. ธรรมาภิบาล ต้องน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ 
 2.1  พึ่งตนเองได้ และเกิดความยุติธรรมทางสังคม 
 2.2 รัฐมีหลักการในการท าหน้าที่เพื่อบรรลุสิ่งดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.3 ธรรมาภิบาลต้องเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมโดย รัฐต้องสนับสนุนส่งเสริม และสร้าง

บรรยากาศให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 2.4  มีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์การพัฒนาตามแนวคิดความ

เจริญเติบโต การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การพัฒนาแบบยั่งยืน บทบาทของผู้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนา การพัฒนาด้วยส านึกรับผิดชอบ และผสมผสานอย่างกลมกลืน 

 ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) (อ้างถึงใน ขัตติยา  กรรณสูต.2548 : 
2) ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลว่าสภาพแวดล้อมขององค์กรหรือสถาบันจะต้องเปิดโอกาสให้พลเมือง
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กับหน่วยงานของรัฐมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเป็นกระบวนการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดย Good 
Governance มุ่งเน้นความสนใจไปเร่ืององค์ประกอบของการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้หรือมีบรรทัดฐานที่แน่ใจได้ว่ารัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามที่สัญญาไว้กับประชาชน 
ADB ได้จัดท าเอกสารชื่อ Governance : Sound Development Management (1995) ระบุเงื่อนไขการให้เงินกู้
ว่าต้องท าให้เกิด Good Governance ในประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

1) สร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อให้ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และกับหน่วยงาน
ของรัฐ 

2) ให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนาระหว่างภาคสาธารณะกับภาคปัจเจก 
3) ให้ความส าคัญขององค์ประกอบเพื่อให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมั่นใจได้ว่า 

รัฐบาลจะสามารถสร้างผลงานตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้ นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่ง
เอเชียยังได้เสนอองค์ประกอบธรรมาภิบาลไว้ 4 ประการ คือ 

(1) Accountability การท างานอย่างรับผิดชอบ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(2) Participation การมีส่วนร่วม 
(3) Prediction ความสามารถคาดการ/ผลงานที่จะเกิดขึ้นได้ 
(4) Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) จัดตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1931 (อ้างถึงใน ขัตติยา  กรรรณสูต.2548 : 1) ต่อมาได้พิมพ์
เอกสารชื่อ Participatory Development and Good Governance (1995) ให้ข้อคิดส าคัญในการพัฒนาประเทศ
ว่า ต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ คือ 
 1) การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
 2) กระบวนการท าให้เกิดประชาธิปไตย 
 3) การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล โดยเน้นเร่ือง การใช้อ านาจทางการเมือง เพื่อควบคุมให้มี
การจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมโดยเน้นให้ครอบคลุมถึงองค์กร
สาธารณะทุกประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมการกระจายประโยชน์ การสร้างสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่าง 
ๆ องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ได้เสนอองค์ประกอบส าคัญในการสร้าง
ธรรมาภิบาลไว้ 3 ประการ คือ 
 1) รูปแบบองค์กรทางการเมือง 
 2) กระบวนการการใช้อ านาจควบคุม การจัดการทรัพยากร 
 3) สมรรถนะของรัฐในการก าหนด และน านโยบายสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้เสนอมิติที่ส าคัญที่
จะน าไปสู่ Good Governance หรือธรรมาภิบาล คือ 
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 (1) ธรรมาภิบาล ประกอบไปด้วยกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ดีงาม เป็นประชาธิปไตย มีสิทธิมนุษยชน 
 (2) การจัดการภาคสาธารณะอย่างโปร่งใส ยุติธรรม มีส่วนร่วม ตรวจสอบได้ 
 (3) ควบคุมคอร์รัปชั่น โดยมีกลไก มาตรการที่ชัดเจน 
 (4) ลดค่าใช้จ่ายทางทหารเพื่อน าไปสร้างสันติ และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทหารและพลเรือน 

วัชรพงษ์ คงมั่น (2549 : 21 ) กล่าวว่า ธรรมาภิบาล เป็นค าสนธิระหว่างค าว่า “ธรรมะ” กับค าว่า 
“อภิบาล” ซึ่งแปลว่า การรักษาไว้ซึ่งธรรม หรือการคุ้มครอง หรือการยึด การปฏิบัติซึ่งธรรม จึงอาจกล่าว
สรุปโดยรวมได้ว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง “การใด ๆ หรือการบริหารจัดการใด ๆ ที่ต้องประกอบไปด้วย
ธรรมะ ซึ่งในบริบทสังคมปัจจุบันจะต้องมีกฎเกณฑ์และยึดหลักนิติธรรม และหลักคุณธรรมเป็นพื้นฐาน  

จากการศึกษาแนวคิดธรรมาภิบาลจากนักวิชาการข้างต้นสรุปได้ว่า นักวิชาการให้ความหมายของ
ธรรมาภิบาลแตกต่างหลากหลาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมนั้น ๆ เมื่อท าการสังเคราะห์ความหมายของ
ธรรมาภิบาล สรุปได้ว่า ธรรมาภิบาล เป็นกระบวนการบริหารจัดการสังคม เศรษฐกิจ การเมือง โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคในสังคม การบริหารจัดการที่โปร่งใส ยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วนในสังคมที่สามารถ
ตรวจสอบได้และก่อให้เกิดผลงานบรรลุเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างคุ้มค่า  
 

2.5.2 หลักการธรรมาภิบาล   
แผนการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(United Nations Development Programme)  กล่าวถึงธรรมาภิ

บาลว่า มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ (United Nations Development Programmed, อ้างถึงใน ขัตติยา กรรณสูต.
2548 : 5 ) 

1) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ การปฏิบัติงานหรือการบริหารจัดการองค์กร ผู้บริหาร
หรือคณะผู้บริหาร จะต้องเปิดโอกาสให้สาธารณะชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและติดตามผลการ
ด าเนินงานได้ในทุกขั้นตอน 

2) หลักการตรวจสอบได้ (Accountability) คือ การปฏิบัติหน้าที่จะต้องตรงไปตรงมา สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ได้
กระท าลงไป 

3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การเปิดโอกาสให้สาธารณะชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็นกับทั้งร่วมการตัดสินใจขององค์กรอย่างเท่าเทียมกันในทุกขั้นตอนของการด าเนินงานที่เล็งเห็นได้
ว่าจะเกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชน 

4) หลักนิติธรรม (Rule Of Law) คือ การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรจะต้องยึดหลักของกฎหมายที่เป็น
ธรรม ยุติธรรม และมุ่งรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมในการตัดสินใจมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
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5) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) คือ การบริหารจัดการที่
รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมีการก าหนดตัวชี้วัด ผล
การปฏิบัติงาน และมีองค์กรที่เป็นอิสระ หรือเปน็ที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้ท าหน้าที่ประเมิน 

6) หลักคุณธรรม (Virtues) คือ การยึดมั่นในความถูกต้องความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ส านึกในความดีงาม
ที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัย   

 
2.5.3 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกับแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล   

 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลดังกล่าว พบว่า มีความเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่มีเจตนารมณ์ในการปฏิรูปสังคม การเมืองและการปกครอง  การส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  การกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ซึ่งกลไกทั้งหลายเหล่านี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะ
สร้างระบบธรรมาภิบาลในสังคมไทยนั่นเอง  รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้วางรากฐานและกฎเกณฑ์อัน
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลไว้หลายประการซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวคิดและคุณค่าของธรรมาภิบาลที่จะมี
ส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งสังคมประชาธิปไตยทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น  
 ส าหรับการวิจัยครั้งน้ี จะน าแนวคิดและหลักการธรรมาภิบาลของแผนการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 
6 ประการในการวิเคราะห์การบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คือ 

1) หลักนิติธรรม  
2) หลักความโปร่งใส  
3) หลักการตรวจสอบได้  
4) หลักการมีส่วนร่วม  
5) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
6) หลักคุณธรรม  
 



 

บทที่ 3 
การก่อเกิด พัฒนาการ กลไก  

และระบบการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 

3.1 การก่อเกิด และพัฒนาการของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
  กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2546 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยคณะกรรมการบริหารส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้ออกระเบียบและ
หลักเกณฑ์ เพื่อให้คณะกรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน กรรมการมาจากผู้แทนส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มา
จากการสรรหา มีผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการ
และเลขานุการ เป็นกลไกในการด าเนินงาน องค์การสวัสดิการสังคมที่มีสิทธิเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน  ได้แก่  หน่วยงานของ รัฐรวมทั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กร
สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายส่ง เสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม (แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 – 2557, 1) และได้รับการจัดสรร
งบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา กลไกในการบริหารจัดการกองทุนมีการด าเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2551 กรมบัญชีกลางเห็นชอบให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเข้าสู่
ระบบการประเมินกองทุนหมุนเวียน และก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกองทุน 
  คณะกรรมการบริหารกองทุนได้อนุมัติแผนจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2551 – 2554 เพื่อใช้เป็นกรอบหลักในการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้กับองค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
เพื่อให้การด าเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศประกอบกับตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2554 ได้ก าหนดให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ด าเนินการทบทวน/ ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กองทุน  
 
  3.1.1  พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2546 
  โดยที่มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก าหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว 
และความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งรัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และ
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ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ ดังนั้น สภาผู้แทนราษฎรจึงเห็นสมควรให้มีกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในส่วนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 
และองค์กรอ่ืน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความ
มั่นคงให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสม และเป็นธรรม พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฉบับแรก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือ พันต ารวจ
โท ทักษิณ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น 

1. ความหมายของสวัสดิการสังคม  
มาตรา 3 ได้ให้ค านิยาม “สวัสดิการสังคม” และ “องค์กรสวัสดิการสังคม” ว่า  
“สวัสดิการสังคม” หมายความว่าระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไข

ปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐานของ
ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างาน และการมีรายได้ นันทนาการ 
กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชน
จะต้องได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

 “องค์การสวัสดิการสังคม” ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน 

2. แนวการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม  
บัญญัติไว้ในมาตรา 5 ให้ค านึงถึงเร่ือง ดังต่อไปนี้ 

(1) สาขาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม 
การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและ
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

(2) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการด าเนินการ เช่น การส่งเสริมการพัฒนา การ
สงเคราะห์ การคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข และการบ าบัดฟื้นฟู เป็นต้น 

ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอ่ืนได้มีส่วนร่วมด้วย 

 
 
 
 



                                                                                  

รายงานการศึกษาวิจัยกองทนุส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หน้า 50 

 

3. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  
 บัญญัติไว้ในมาตรา 7 ว่า ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาต”ิ เรียกโดยย่อว่า “ก.ส.ค.” ประกอบด้วย 

(1) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่ง 
(3) ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ซึ่งนายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งจากบุคคลตาม (5) เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(4) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(5) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์จ านวนแปดคน
และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนจ านวนแปดคน 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนแปดคน 
การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนให้แต่งตั้ง

จากบุคคลซึ่งองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนได้เลือกกันเอง แล้วแต่กรณี และการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งไม่เป็นข้าราชการที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว้น
แต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีผลงาน
และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพอนามัยด้านการศึกษา และด้าน
กฎหมายอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 

มาตรา 8 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม และ

การส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง 
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(2) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบั งคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 

(3) เสนอแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเป็นแผนแม่บท 
(4) ให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการต่าง  ๆ ในการจัดสวัสดิการสังคมที่ เสนอต่อ

คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(5) ก าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมาย สาขา ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการจัด

สวัสดิการสังคม 
(6) ก าหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 
(7) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ

องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร 
(8) วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
(9) วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
(10) วางระ เบียบเกี่ ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ าย เงินของกองทุนให้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
(11) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 

29 (1) 
(12) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม

ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรา 29 (2) 
(13) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา 29 

(3) 
(14) วางระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการ

ของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 30 
(15) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอและการรับรองเป็นองค์กร

สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรา 34 และมาตรา 40/1 
(16) วางระ เบี ยบ เกี่ ย วกับการก ากับดูแลและตรวจสอบการด า เนินงานขององค์กร

สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
(17) ก าหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้

ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ี  
(18) วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรให้แก่

นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ตามมาตรา 35 (2) 
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(19) วางระเบียบเกี่ยวกับการคืนเงินอุดหนุนที่องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนได้รับไปตามมาตรา 40 และมาตรา 40/3 

(20) วางระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งปฏิบัติการอ่ืนใด
ตามที่พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตาม (3) (5) (6) และ (9) ให้ค านึงถึงหลักการและ
แนวทางการมีส่วนร่วมหรือบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองค์กรอ่ืน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนด้วย 

มาตรา 15 ให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า 
“ส านักงาน ก.ส.ค.” ในส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และให้มีอ านาจ
หน้าที่ 12 ข้อ คือ จัดท าแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอต่อคณะกรรมการ  รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย
และพัฒนา เกี่ยวกับงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นศูนย์กลาง ประสานงาน เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมมือและประสานงานกับราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การสวัสดิการสังคม 
ตลอดจนองค์กรอ่ืนในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคมแล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการ ด าเนินการและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด 
รวมทั้งด าเนินการเพื่อให้มีการพัฒนามาตรฐานดังกล่าวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   ให้การ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ 
และอาสาสมัคร ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด จัดท าทะเบียนกลางเกี่ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร 
และผู้รับบริการสวัสดิการสังคม จัดฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัคร  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการประเมินผล และคณะอนุกรรมการซึ่ง
คณะกรรมการแต่งต้ัง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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4. คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด  
มาตรา 17 บัญญัตใิห้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ก.ส.จ.” 

ประกอบด้วย 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่

หนึง่ 
(3) ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งจากบุคคลตาม (5) เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(4) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อ านวยการ

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจั งหวัด 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดจ านวนหนึ่งคน 

(5) กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดจ านวนสามคน ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดจ านวนสามคน และ
ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดจ านวนสามคน 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจ านวนสามคน 
ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา 19 ให้ ก.ส.จ. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดต่อคณะกรรมการ 
(2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

สวัสดิการสังคมของจังหวัด 
(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั้งในด้าน

ข้อมูล ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด 
(4) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดให้สอดคล้องกับระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด 
(5) ก ากับดูแลหรือส่งเสริมและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดสวัสดิการสังคม 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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 มาตรา 20 ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรับผิดชอบในงานธุรการของ 
ก.ส.จ. และให้มีอ านาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอต่อ ก.ส.จ. 
(2) รวบรวมข้อมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(3) เป็นศูนย์กลาง ประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการสังคม 
(4) ร่วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ

บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การสวัสดิการสังคม ตลอดจนองค์กรอ่ืนในการจัด
สวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคมแล้วรายงานต่อ ก.ส.จ. 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและ
องค์กรอ่ืนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 

(7) ก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กร
สวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ี 

(8) จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และ
ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม 

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ส.จ. มอบหมาย 
มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “ก.

ส.ก.” ประกอบด้วย 
(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(3) ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคลตาม (5) เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(4) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
และผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 



                                                                                  

รายงานการศึกษาวิจัยกองทนุส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หน้า 55 

 

(5) กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ใน
เขตกรุง เทพมหานครจ านวนหกคน และผู้ แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวนหกคน 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจ านวนหกคน 
ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งข้าราชการในส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

5. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
 มาตรา 24 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 25 กองทุนประกอบด้วย 
(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(2) เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(4) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(5) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรม

อ่ืน 
(6) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

มาตรา 27 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(1) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ 
(2) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นรองประธานกรรมการ 
(3) ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรุงเทพมหานคร 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจ านวนห้าคน ในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนองค์กร

สาธารณประโยชน์อย่างน้อยสองคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคน 
มาตรา 29 ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม

หรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
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(3) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 31 ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวนเจ็ดคน 
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน ซึ่งคณะกรรมการโดยการเสนอแนะ
ของรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การจัดสวัสดิการสังคม 
และการประเมินผล ซึ่งในจ านวนนี้จะต้องเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินผลจ านวนสองคน และให้
ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 32 คณะกรรมการประเมินผลมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
(2) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

6. องค์กรสาธารณประโยชน์  
 มาตรา 34 บัญญัติให้ มูลนิธิ หรือสมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือองค์กร
ภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนดอาจยื่นค าขอต่อ
คณะกรรมการให้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ได้ 

การยื่นค าขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์นั้นคณะกรรมการอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้องค์กร
สาธารณประโยชน์ถือปฏิบัติด้วยก็ได้ 

เมื่อมีการรับรองให้องค์กรใดเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์แล้ว ให้จดแจ้งการรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ในทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ และให้ส านักงานประกาศการรับรองในราชกิจจา
นุเบกษา โดยระบุชื่อองค์กรสาธารณประโยชน์นั้น  

มาตรา 35 องค์กรสาธารณประโยชน์อาจได้รับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการสังคม ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินอุดหนุนจากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(2) การช่วยเหลือจากส านักงานในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร

สาธารณประโยชน์ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(3) การช่วยเหลืออ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 36 โครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลต่อการป้องกัน การแก้ไขปัญหาและการ

พัฒนาสังคม 
(2) เป็นโครงการที่ไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม และ 
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(3) เป็นโครงการที่มีการด าเนินงานมาแล้ว โดยมีทุนอยู่บางส่วน หรือเป็นโครงการใหม่ 
มาตรา 38 ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรสาธารณประโยชน์ใดมีพฤติการณ์ในการจัดสวัสดิการสังคม

ที่ไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด หรือไม่มีผลงาน ตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือแจ้งให้องค์กรสาธารณประโยชน์นั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความเห็นในการ
ปฏิบัติงาน หรือส่งผู้แทนมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณา 

(2) มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่งวัตถุ 
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนมาประกอบการพิจารณา 

มาตรา 39 ให้คณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เมื่อได้รับรายงาน
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) องค์กรสาธารณประโยชน์ใดมีพฤติการณ์ตามมาตรา 38 และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สอบสวน
พฤติการณ์ดังกล่าวแล้วปรากฏว่าองค์กรสาธารณประโยชน์นั้นได้กระท าการโดยไม่สุจริต 
หรือจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด หรือไม่มีผลงานตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการก าหนด 

(2) องค์กรสาธารณประโยชน์ใดได้รับรับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 (1) แล้วไม่
ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

มาตรา 40 เมื่อมีการเพิกถอนการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ใด ให้ส านักงานประกาศรายชื่ อ
องค์กรสาธารณประโยชน์นั้นในราชกิจจานุเบกษา และให้องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ถูกเพิกถอนการ
รับรองส่งเงินอุดหนุนที่ได้รับไปคืนแก่ส านักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

7. องค์กรสวัสดิการชุมชน  
 มาตรา 40/1 บัญญัติให้องค์กรภาคประชาชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
สมาชิกในชุมชนหรือที่ได้รวมตัวเป็นเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด 
โดยค านึงถึงความหลากหลายทางภูมิสังคมของแต่ละชุมชนท้องถิ่นอาจยื่นค าขอต่อคณะกรรมการให้รับรอง
เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนได้ 

การยื่นค าขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชนนั้น คณะกรรมการอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้องค์กร
สวัสดิการชุมชนถือปฏิบัติด้วยก็ได้ 
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เมื่อมีการรับรองให้องค์กรใดเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนแล้ว ให้จดแจ้งการรับรองเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชนในทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชน และให้ส านักงานประกาศการรับรองในราชกิจจา
นุเบกษา โดยระบุชื่อองค์กรสวัสดิการชุมชนนั้น 

มาตรา 40/3 ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรสวัสดิการชุมชนใดมีพฤติการณ์ในการจัดสวัสดิการสังคมที่
ไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดหรือไม่มีผลงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ก าหนด อาจถูกเพิกถอนการรับรองได้ และให้น าความในมาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา 40/4 หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรสาธารณประโยชน์อาจให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรสวัสดิการชุมชนตามควรแก่กรณี 

 
3.1.2 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมโดยองค์กรภาค
ประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของสมาชิก และเกิดระบบการช่วยเหลือ
เกื้อกูลในสังคมและชุมชน ตลอดจนการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงทางสังคมและการพึ่งพาตนเองของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างทั่วถึง เหมาะสมและเป็นธรรม  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นผู้สนองพระ
ราชโองการ  

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 3  ให้
ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “องค์การสวัสดิการสังคม” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“องค์การสวัสดิการสังคม” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน” 

มาตรา 4  ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า  “องค์กรสวัสดิการชุมชน”  “ชุมชน” และ “เครือข่ายองค์กร
สวัสดิการชุมชน” ระหว่างค าว่า“องค์กรสาธารณประโยชน์” และ “กองทุน” ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 

“องค์กรสวัสดิการชุมชน” หมายความว่า องค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
จัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กร
สวัสดิการชุมชน และได้รับการรับรองให้ด าเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ 
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“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็น
ปกติและต่อเนื่อง โดยเหตุที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือความสนใจร่วมกัน 

“เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน” หมายความว่า องค์กรที่เกิดจากการรวมตัวขององค์กรสวัสดิการ
ชุมชนมากกว่าหนึ่งองค์กรเพื่อร่วมมือ ประสานงาน และเชื่อมโยงในการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
สวัสดิการชุมชนในทุกระดับ”  

มาตรา 5  ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาต”ิ เรียกโดยย่อว่า “ก.ส.ค.” ประกอบด้วย 

(1) นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่ง 
(3) ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

จากบุคคลตาม (5) เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(4) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(5) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์จ านวนแปดคน
และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนจ านวนแปดคน 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนแปดคน ” 
มาตรา 6 ให้ยกเลิกความใน (15) ถึง (19) ของมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ (15) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอและการรับรองเป็นองค์กร

สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรา 34 และมาตรา 40/1 
(16) วางระ เบียบเกี่ ยวกับการก ากับดูแลและตรวจสอบการด า เนิน งานขององค์กร

สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
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(17) ก าหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้
ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(18) วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
ให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ตามมาตรา 35 (2) 

(19)  วางระเบียบเกี่ยวกับการคืนเงินอุดหนุนที่องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการ
ชุมชนได้รับไปตามมาตรา 40 และมาตรา 40/3 ”  

มาตรา 7 ให้ยกเลิกความใน (8) ของมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ (8) ก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กร
สวัสดิการชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ีและตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด ”  

มาตรา 8  ให้ยกเลิกความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ มาตรา 17 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เรียกโดยย่อว่า  “ก.
ส.จ.” ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่

หนึ่ง 
(3) ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งจากบุคคลตาม (5) เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(4) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อ านวยการ

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดจ านวนหนึ่ง
คน 

(5) กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดจ านวนสามคน ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดจ านวนสามคน และ
ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดจ านวนสามคน 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจ านวนสามคน 
ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้พัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และ
ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ 
หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนั้นได้เลือกกันเอง แล้วแต่กรณี และการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งไม่เป็นข้าราชการที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินเว้นแต่ เป็นผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมีผลงานและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคมอย่างน้อยหนึ่งคน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกและการพ้นจากต าแหน่งของผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด”  

มาตรา 9  ให้ยกเลิกความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ มาตรา 20 ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรับผิดชอบในงานธุรการ
ของ ก.ส.จ. และให้มีอ านาจหน้าที่ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอต่อ ก.ส.จ. 
(2) รวบรวมข้อมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(3) เป็นศูนย์กลาง ประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการสังคม 
(4) ร่วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ

บริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองค์การสวัสดิการสังคม ตลอดจนองค์กรอ่ืนในการ
จัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคมแล้วรายงานต่อ ก.ส.จ. 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินชุมชนและ
องค์กรอ่ืนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 

(7) ก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กร
สวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ี 

(8) จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และ
ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม 

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ส.จ. มอบหมาย ”  
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 มาตรา 10  ให้ยกเลิกความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ มาตรา 21 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อ
ว่า “ก.ส.ก.” ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(3) ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากบุคคลตาม (5) เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(4) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
และผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 

(5) กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์
ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนหกคน และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวนหกคน 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจ านวนหกคน 
 ให้ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งข้าราชการในส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนให้
แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งองค์กรสาธารณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิการชุมชนได้เลือกกันเอง แล้วแต่กรณีและ
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งไม่เป็นข้าราชการที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เว้น
แต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสวัสดิการสังคมอย่างน้อยหนึ่งคน 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกและการพ้นจากต าแหน่งของผู้แทนองค์กร
สาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด ”  
 
 
 



                                                                                  

รายงานการศึกษาวิจัยกองทนุส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หน้า 63 

 

มาตรา 11  ให้ยกเลิกความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ มาตรา 23 ให้ ก.ส.ก. มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 19 และให้ส านักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ส.ก. และให้มีอ านาจหน้ าที่ตามมาตรา 20ทั้งนี้ 
ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ”  

มาตรา 12  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 6 องค์กรสวัสดิการชุมชน มาตรา 40/1 ถึงมาตรา 40/4 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 

“ มาตรา 40/1 องค์กรภาคประชาชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกใน
ชุมชนหรือที่ได้รวมตัวเป็นเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด โดย
ค านึงถึงความหลากหลายทางภูมิสังคมของแต่ละชุมชนท้องถ่ินอาจยื่นค าขอต่อคณะกรรมการให้รับรองเป็น
องค์กรสวัสดิการชุมชนได้ 

การยื่นค าขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชนนั้น คณะกรรมการอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้องค์กร
สวัสดิการชุมชนถือปฏิบัติด้วยก็ได้ 

เมื่อมีการรับรองให้องค์กรใดเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนแล้ว ให้จดแจ้งการรับรองเป็นองค์กร
สวัสดิการชุมชนในทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชน และให้ส านักงานประกาศการรับรองในราชกิจจา
นุเบกษา โดยระบุชื่อองค์กรสวัสดิการชุมชนนั้น 

มาตรา 40/2 องค์กรสวัสดิการชุมชนอาจได้รับการสนับสนุนในการจัดสวัสดิการสังคมหรือการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 

การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง ให้น าความในมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา 40/3 ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรสวัสดิการชุมชนใดมีพฤติการณ์ในการจัดสวัสดิการ
สังคมที่ไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดหรือไม่มีผลงานตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการก าหนด อาจถูกเพิกถอนการรับรองได้ และให้น าความในมาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 40/4 หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์อาจ
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรสวัสดิการชุมชนตามควรแก่กรณี ” 

มาตรา 13  ให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมจังหวัด และคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ตาม
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พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัด และคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระเดิมและให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนตาม
มาตรา 7 (5) มาตรา 17 (5) และมาตรา 21 (5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคม พ.ศ. 2546 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครแต่งตั้งในคณะกรรมการดังกล่าวแล้วแต่กรณี เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งก็ได้ ใน
กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าคณะกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  

 
3.1.3 วัตถุประสงค์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
เพื่อเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

และเป็นเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนให้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบรรลุผลส าเร็จตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ การให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม และเพื่อ
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมให้เป็นไปอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม  (คู่มือการ
ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม, 2555 : 2) 
 
3.2 กลไกการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
 กลไกและระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมี 3 กลไก คือกลไก
ระดับชาติ กลไกระดับจังหวัด และกลไกของกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบของคณะกรรมการ และอ านาจ
หน้าที่ของทั้ง 3 กลไก มีรายละเอียดดังน้ี 
 

3.2.1 กลไกระดับชาติ   
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550 มาตรา 7 ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะ

หนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า“ก.ส.ค.” ประกอบด้วย 
(1)  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่ง 
(3) ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

จากบุคคลตาม (5) เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
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(4) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(5) กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์จ านวนแปดคนและ
ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนจ านวนแปดคน 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนแปดคน 
ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) ซึ่งเป็นกลไกระดับชาติ มีอ านาจ

หน้าที่ ในการก าหนดนโยบายและระเบียบต่าง ๆ  6 ประการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอและการรับรองเป็นองค์กร

สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรา 34 และมาตรา 40/1 
(2) วางระเบียบเกี่ยวกับการก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์

และองค์กรสวัสดิการชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
(3) ก าหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ซึ่ง

ปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(4) วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากรให้แก่

นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ตามมาตรา 35 (2) 
(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการคืนเงินอุดหนุนที่องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการ

ชุมชนได้รับไปตามมาตรา 40 และมาตรา 40/3  
(6) ก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการ

ชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ีและตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 
3.2.2 กลไกระดับจังหวัด  
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550 มาตรา 17 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ก.ส.จ.” ประกอบด้วย 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 
(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
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(3) ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากบุคคลตาม (5) เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 

(4) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดจังหวัด แรงงานจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด และผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัดจ านวนหนึ่งคน 

(5) กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดจ านวนสามคน ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัดจ านวนสามคน และผู้แทนองค์กร
สวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดจ านวนสามคน 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจ านวนสามคน  
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ส.จ. และให้มีอ านาจหน้าที่ภายใน
เขตพื้นที่ของจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอต่อ ก.ส.จ. 
(2) รวบรวมข้อมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 
(3) เป็นศูนย์กลาง ประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ

จัดสวัสดิการสังคม 
(4) ร่วมมือและประสานงานกับราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การสวัสดิการสังคม ตลอดจนองค์กร
อ่ืนในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคมแล้วรายงานต่อ ก.ส.จ. 

(6) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและ
องค์กรอ่ืนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 

(7) ก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กร
สวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ี 

(8) จัดท าทะเบียนเกี่ยวกับองค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร และ
ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม 

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.ส.จ. มอบหมาย”  
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3.2.3 กลไกในกรุงเทพมหานคร   
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550 มาตรา 21 ก าหนดให้มีกลไกการ

บริหารงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในกรุงเทพมหานครเป็นการเฉพาะในรูปของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เรียกโดยย่อว่า “ก.ส.ก.” ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(3)  ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์หรือผู้แทนองค์ กรสวัสดิการชุมชนซึ่ งผู้ ว่ าราชกา ร

กรงุเทพมหานครแต่งต้ังจากบุคคลตาม (5) เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(4) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้แทน

กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 

(5) กรรมการซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวนหกคน และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนหกค 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจ านวนหกคน 
ด้านอ านาจหน้าที่  พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มาตรา 23 ก าหนดให้

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ เหมือนกับ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ทั้งนี้ ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
3.2.4 ความเชื่อมโยงระหว่าง 3 กลไก  
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550  ทั้ง 3 กลไก มีความเชื่อมโยงกัน

ใน 2 มิติ คือ มิติด้านแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งมาตรานี้มิได้มีการแก้ไข  โดยก าหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมของ
องค์การสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้รับบริการสวัสดิการสังคม ให้ค านึงถึงเร่ือง ดังต่อไปนี้ 

(1) สาขาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น การบริการทางสังคม การศึกษา 
สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น 

(2) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการด าเนินการ เช่น การส่งเสริมการพัฒนา การสงเคราะห์ 
การคุ้มครอง การป้องกัน การแก้ไข และการบ าบัดฟื้นฟู เป็นต้น 

ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหนึ่ง ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองค์กรอ่ืนได้มีส่วนร่วมด้วย 
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มิติด้านการบริหาร กลไกระดับชาติมีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งมาตรานี้มิได้มีการแก้ไข  อ านาจหน้าที่ของ ก.ส.ค. ที่ท าให้เกิดการเชื่อมโยง
กันของทั้ง 3 กลไก คือ อ านาจหน้าที่ตาม 

(1) ก าหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม 
(2) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ

องค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร 
(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการประสานงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม 
(4) วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของกองทุนให้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
(6) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตาม

มาตรา 29 (1) 
(7) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการ

สังคมในการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมตาม
มาตรา 29 (2) 

(8) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดท ารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตามมาตรา 
29 (3) 

(9) วางระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการ
จัดการของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 30 

(10) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอและการรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ตามมาตรา 34 และมาตรา 40/1 

(11) วางระเบียบเกี่ ยวกับการก ากับดูแลและตรวจสอบการด า เนินงานขององค์กร
สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

(12) ก าหนดมาตรฐานในการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติส าหรับ
ผู้ซึ่ งปฏิบัติงานด้ านการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อ เป็นนักสังคมสงเคราะห์ตาม
พระราชบัญญัติน้ี  

(13) วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
ให้แก่นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร ตามมาตรา 35/2 

(14) วางระเบียบเกี่ยวกับการคืนเงินอุดหนุนที่องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กร
สวัสดิการชุมชนได้รับไปตามมาตรา 40 และมาตรา 40/3 
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3.2.5 การติดตามประเมินผล   
ในระดับชาติ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550 มาตรา 6 (18) ก าหนดให้ 

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
สาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด  ในระดับจังหวัด มาตรา 20 ก าหนดให้ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การ
สวัสดิการสังคมแล้วรายงานต่อ ก.ส.จ.  รวมทั้งให้ก ากับดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร
สาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรุงเทพมหานคร ให้ด าเนินการ
ตามมาตรา 20 ทั้งนี้  ภายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
3.3 ระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม    
  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน (คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม, 2555 : 2 – 3) 
(แผนภาพที่ 3.1) ได้แก่ 
 3.3.1 ส่วนกลาง  
 การบริหารกองทุนในส่วนกลางด าเนินการผ่านกลไกที่เรียกว่า  “คณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” มีหน้าที่บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดสวสัดิการสังคมแห่งชาติก าหนด พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมในการ
จัดสวัสดิการสังคม หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งการรายงานสถานะการเงิน และการ
บริหารกองทุนต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นรองประธาน ผู้แทนส านัก
งบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรุงเทพมหานครและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้ง จ านวน 5 คน เป็นกรรมการ มีผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่ง
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ในการนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจาณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีรอง
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน ผู้อ านวยการกองบริหารกองทุนเป็น
กรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
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ในระดับปฏิบัติการ มีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  ขึ้น
เพื่อรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลกองทุนตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติ ส านักงาน ก.ส.ค. รับผิดชอบงาน
ธุรการ คณะกรรมการติดตามประเมินผลกองทุน และการด าเนินงานตามระบบการกระจายกองทุนสู่ภูมิภาค
และท้องถิ่น 

ส าหรับกองบริหารกองทุนปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน 
และรับผิดชอบในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุน มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการระบบปกติ การโอนเงิน  การจัดท า
ระบบการเงิน และบัญชีกองทุน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากกองทุน 

 
3.3.2 ส่วนภูมิภาค   
เพื่อให้การด าเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างทั่วถึงและเหมาะสม    

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติได้ก าหนดนโยบายการกระจายกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจึงได้
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดในทุกจังหวัด และ
กรุง เทพมหานคร องค์ประกอบคณะอนุกรรมก ารได้ค านึ งถึ งการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
คณะอนุกรรมการนี้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมตาม
วงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมก าหนด  โดยมีส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ส านักงาน พมจ.) และส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร 
รับผิดชอบในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/ 
กรุงเทพมหานคร 

ในส่วนของการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  ตาม
กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน การรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 
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แผนภาพท่ี 3.1  
กลไกการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.3.3 กรอบการสนับสนุนงบประมาณ    
แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ โครงการขนาดเล็ก คือโครงการที่ขอสนับสนุนไม่เกิน 50,000 บาท  โครงการ

ขนาดกลาง คือโครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงิน 50,000 – 300,000บาท  โครงการขนาดใหญ่ คือโครงการที่
ขอสนับสนุนในวงเงิน 300,000 – 3,000.000 บาท   

ระบบปกติ   องค์การสวัสดิการสังคมเสนอโครงการผ่าน พมจ.  หรือส านักพัฒนาสังคม 
กรุงเทพมหานคร มายังกองทุนส่วนกลาง โดยมีคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเป็นผู้พิจารณา
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติ  เปิดรับโครงการตลอดปี และมีการพิจารณาอนุมัติ
โครงการทุกเดือน 

ระบบกระจายสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น  เพื่อให้กองทุนสามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติมีมติให้ด าเนินงานกองทุนเชิงรุก โดยให้กระจายกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น โดยออกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอ่ืนในการด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อใช้เฉพาะการด าเนินงานที่กระจายอ านาจการ

                                              

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการ
ส่งเสริม

การจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัด

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
กองทุนสง่เสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม

คณะกรรมการ
บริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

คณะอนุกรรมการ
รับรององค์กรสาธารณ
ประโยชน์และองค์กร
สวัสดิการชุมชน

คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม

จังหวัด

                           
                            

ส านักงาน
พัฒนาสังคม

และความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด

ส านักพัฒนา
สังคม
กรุงเทพ
มหานคร
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บริหารกองทุนให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัดเป็นผู้
พิจารณาโครงการ ระดับจังหวัด/ กรุงเทพมหานครเป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้ (แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 – 2557 :  1-2) 

(1) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร จากผู้แทนภาค
ส่วนต่าง ๆ และมอบอ านาจให้คณะอนุกรรมการในการอนุมัติโครงการในจังหวัด ตาม
วงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดสรรให้ในแต่ละปี 

(2) การกระจายวงเงินเพื่อให้มีการจัดท าโครงการเชิงประเด็นในภาพรวมของประเทศ  การ
จัดท าโครงการเชิงประเด็น/ กลุ่มเป้าหมายในภาพรวมของจังหวัด และการจัดท า
โครงการเชิงพื้นที่ ในพื้นที่ระดับต าบล/ เทศบาล โดยในการจัดท าโครงการต้องผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมในระดับพื้นที่ว่าควรท า
โครงการใดจึงจะตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ โดยใช้กองทุนเป็นเคร่ืองมือใน
การแก้ไขปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม การบูรณาการงาน 
และค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์แผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งแผนของ
ท้องถิ่น และชุมชน โครงการที่ด าเนินการในพื้นที่ควรให้องค์การบริหารส่วนต าบล/ 
เทศบาล มีส่วนสมทบตามศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
3.3.4 วงเงินและรายการท่ีให้การสนับสนุน  
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้การสนับสนุนโครงการ 2 ลักษณะ (คู่มือการปฏิบัติงาน

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม, 2555 : 4 – 5) คือ  
 1. โครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่มีผลต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมเป็น
โครงการที่มีผลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในสภาวะยากล าบาก หรือที่จ าต้องได้รับการช่วยเหลือ สมาชิก
ขององค์กรสวัสดิการชุมชน เป็นโครงด้านการส่งเสริมการพัฒนา การสงเคราะห์ การคุ้มครอง การป้องกัน 
การแก้ไขและการบ าบัดฟื้นฟู เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนา หรือการให้บริการเกี่ยวข้องกับสาขาใด
สาขาหนึ่ง เช่น การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การฝึกอาชีพ การประกอบอาชีพ 
นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม (ลงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง) 

2. โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม เช่น การจัดท าแผน การรวบรวม
ข้อมูล การศึกษาวิจัย การร่วมมือประสานงาน ประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผล การพัฒนามาตรฐาน 
การฝึกอบรม (เพื่อสร้างความเข้มแข็ง) 
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3.3.5  กรอบวงเงินโครงการท่ีก าหนด   
การจัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เสนอขอสนับสนุนจากกองทุนในระบบปกติมี

กรอบวงเงิน (แผนภาพที่ 3.2) ดังนี ้ 
(1) โครงการขนาดเล็ก หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
(2) โครงการขนาดกลาง หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท 
(3) โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่ขอสนับสนุนในวงเงินเกิน 300,000 – 3,000,000 บาท 

 
แผนภาพที่ 3.2 

กรอบวงเงินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
ทั้งนี้ ถ้าจ าเป็นในการด าเนินโครงการหากวงเงินเกิน 3,000,000 บาท ให้น าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
การจัดท าโครงการกองทุนในระบบกระจายฯ กรอบวงเงินโครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ขึ้นอยู่

กับวงเงินจัดสรรในแต่ละปี 
  
  3.3.6 การจัดสรรงบประมาณ   
  แนวทางการจัดสรรงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ระบบ (คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม, 2555 : 6) ได้แก่ 

1. ระบบปกติ คือ ในทุกต้นปีงบประมาณ คณะกรรมการบริหารกองทุนจะพิจารณาจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจัดท าโครงการระบบปกติตามสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี 
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2. ระบบกระจาย คือ คณะกรรมการบริหารกองทุนได้จัดสรรเงินกองทุนออกเป็นร้อยละ 25 ส าหรับ
ส่วนกลางในการจัดสวัสดิการสังคมภาพรวม ร้อยละ 75 ส าหรับกระจายลงสู่จังหวัดและพื้นที่ต าบล ซึ่งใน
ส่วนนี้ยังก าหนดให้ร้อยละ 25 ส าหรับการจัดท าโครงการเชิงประเด็น และร้อยละ 75 ของส าหรับจัดท า
โครงการเชิงพื้นที่ (แผนภูมิที่ 3.1) โดยการจัดสรรเงินกองทุนให้แต่ละจังหวัดยึดตามเกณฑ์จ านวนประชากร
ของจังหวัด และตามจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบล และจ านวนเทศบาลของแต่ละจังหวัด ดังนี้ 

 1) สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัดเชิงประเด็น จัดสรรตามจ านวนประชากร 
2) สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัดเชิงพื้นที่ จัดสรรให้โดยยึดจ านวนองค์การ

บริหารส่วนต าบลและเทศบาลวงเงินกองทุนที่ได้รับในแต่ละปี 
 

แผนภูมิท่ี 3.1 
การจัดสรรเงินกองทุนแบบระบบกระจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.3.7  เกณฑ์การพิจารณา (คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม, 2555 : 7 – 8) 
  1. โครงการที่เสนอขอต้องสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรและกองทุน 
  2. ต้องมีวิธีด าเนินการ กิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ และ
กลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน 
  3. มีการบูรณาการด าเนินการกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
  4. มีการวัดผลสัมฤทธิ์โครงการ มีตัวชี้วัด คือ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ชัดเจน 
ตลอดจนแบบเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลโครงการ 
  5. มีกลไกที่แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของโครงการ 
  6. ศักยภาพขององค์กรที่จะบริหารโครงการ 
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  7. ไม่สนับสนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
  8. กรณีสมทบโครงการที่ด าเนินการมาแล้ว ซึ่งมีทุนอยู่แล้วบางส่วนพิจารณาอนุมัติให้สนับสนุนไม่
เกินร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามโครงการเฉพาะกรณีกิจกรรมที่มีผลต่อการให้บริการสวัสดิการ
สังคมแก่สมาชิกขององค์กรสวัสดิการชุมชน และ/ หรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก หรือจ าต้อง
ได้รับความช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ถูกละเมิด
ทางเพศ  สมาชิกองค์กรสวัสดิการชุมชน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
  9. โครงการที่ขอในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นเน้นโครงการที่ก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่นและประชาสังคมที่ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ 
  10. การจัดท าโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย แผน
ยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม นโยบาย แผนที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสังคมทั้ง
ระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่น 
 

3.3.8 กระบวนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีหลายขั้นตอนดังนี้ (คู่มือการปฏิบัติงาน

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม, 2555 : 9 – 11) (แผนภาพที่ 3.3) 
  ขั้นตอนที่ 1 ในแต่ละปีงบประมาณ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ได้แก่ กองบริหารกองทุนและส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ จะจัดท าแผนค่าใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และแผนปฏิบัติงานเพื่อขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริหารกองทุน ซึ่งจะท าให้ทราบกรอบวงเงินกองทุนที่ใช้จัดสรรให้แก่องค์การสวัสดิการ
สังคมทั้งในระบบปกติและระบบกระจาย รวมทั้งแผนปฏิบัติงานตลอดทั้งปี 
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีการประชุม เพื่ออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายและแผนปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนที่ 3 ส่วนกลางจัดเวทีถอดบทเรียน/ ซักซ้อมนโยบายการด าเนินงานกองทุนให้แก่ ประธาน 
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด/ 
กรุงเทพมหานคร 
  ขั้นตอนที่ 4 จัดการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พร้อม
ทั้งจัดท าคู่มือการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่การ
ด าเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้องค์การสวัสดิการสังคมและสาธารณชนทราบ 
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  ขั้นตอนที่ 5 จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การจัดท า
โครงการระบบปกติ มี 8 ขั้นตอน และการจัดท าโครงการระบบการกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นมี 13 
ขั้นตอน 

1. การจัดท าโครงการระบบปกติ มีขั้นตอนดังน้ี 
1.1 องค์การสวัสดิการสังคมเสนอโครงการ 
1.2 ส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร/ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ความไม่ซ้ าซ้อนกับกองทุนอ่ืน และส่งโครงการ
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กองบริหาร
กองทุน) 

1.3 กองบริหารกองทุนสรุปโครงการ วิ เคราะห์โครงการ  และจัดให้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโรงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม (ประชุมเดือนละคร้ัง) 

1.4 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่ออนุมัติโครงการ 
(ประชุมเดือนละคร้ัง) 

1.5 กองบริหารกองทุน แจ้งองค์กรยืนยัน จัดท าสัญญา และเบิกจ่ายเงินให้องค์การสวัสดิการ
สังคม 

1.6 องค์การสวัสดิการสังคมด าเนินโครงการ 
1.7 องค์การสวัสดิการสังคมรายงานผลการด าเนินโครงการ 
1.8 ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

2. การจัดท าโครงการระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น มีขั้นตอน ดังนี้  
 2.1 ส่วนกลางแจ้งวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จัดสรรให้จังหวัดได้ทราบ ต่อจากนั้น

คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดจัดท าแผนบริหารกองทุนฯ 
 2.2 จังหวัดจัดประชุมชี้แจงภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจการด าเนินงานกองทุนฯ ปี 

พ.ศ. 2552 พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นในการจัดท าโครงการเชิงประเด็น/ กลุ่มเป้าหมาย
ภาพรวมจังหวัด 

 2.3 กรณีโครงการเชิงพื้นที่ จังหวัดจัดประชุมชี้แจงการจัดท าโครงการแก่องค์การบริหารส่วน
ต าบล/ เทศบาล และองค์การสวัสดิการสังคมในพื้นที่ ต่อจากนั้นให้พื้นที่ที่สนใจไปจัดท า
ประชาคมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการเชิงพื้นที่ 

 2.4 องค์การสวัสดิการสังคมจัดท าโครงการเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ จังหวัด
ผ่านส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ส านักงาน พมจ.)  
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 2.5 จังหวัดพิจารณากลั่นกรองโครงการ โดยใช้คณะท างาน หรือจัดเป็นทีมงานได้ 
 2.6 คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด อนุมัติโครงการ 
 2.7 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ส านักงาน พมจ.) ส่งโครงการให้

ส านักงาน ก.ส.ค. 
 2.8 ส านักงาน ก.ส.ค. ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียด แล้วสรุปผลเสนอกองบริหาร

กองทุน พร้อมเอกสารประกอบ 
 2.9 กองบริหารกองทุนโอนเงินให้จังหวัด 
 2.10 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (ส านักงาน พมจ.) จัดท าสัญญา 

และเบิกจ่ายเงินให้องค์การสวัสดิการสังคม 
 2.11 องค์การสวัสดิการสังคมด าเนินโครงการ 
 2.12 องค์การสวัสดิการสังคมรายงายผลการด าเนินโครงการ 
 2.13 ติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

  อนึ่ง ส าหรับการด าเนินงานในระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น คณะอนุกรรมการฯ 
จังหวัด ต้องขอความเห็น และรายงานผลให้คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดทราบเป็น
ระยะ ๆ ด้วย 
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แผนภาพที่ 3.3 
กระบวนการด าเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

 

 
   



 

  บทที่ 4 

ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการเข้าถึง  
และข้อจ ากัดด้านงบประมาณของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

 
4.1 ผลการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตั้งแต่ปี 2548 – 2554 

ดังที่กล่าวถึงในบทที่ 3 ว่า กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีการด าเนินงานภายใน 2 ระบบ  
คือ  ระบบปกติซึ่งองค์การสวัสดิการสังคมเสนอโครงการผ่านส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด หรือส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร มายังกองทุนส่วนกลางโดยมีอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เป็นผู้พิจารณาก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมอนุมัติ ระยะเวลาเปิดรับตลอดทั้งปี 
โดยมีการพิจารณาอนุมัติทุกเดือน และระบบกระจายกองทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นเป็นการ
กระจายลงพื้นที่ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประเด็นปัญหาและภารกิจ รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การบูรณาการงาน และการมีส่วนร่วมทุกระดับ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เป็นทุนประเดิมจ านวน 30 ล้านบาท ต่อมาได้รับการสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นเงิน 30 ล้าน
บาท จัดสรรสนับสนุนโครงการ 3,920,100 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 1,143,309 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นเงิน 60 ล้านบาท จัดสรรสนับสนุนโครงการ 57,915,253 ล้านบาท และค่า
บริหารจัดการ 1,206,429 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นเงิน 450 ล้านบาท จัดสรรสนับสนุน
โครงการ 275,549,573 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 4,003,590 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นเงิน 
100 ล้านบาท จัดสรรสนับสนุนโครงการ 169,264,060 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 10,294,858 ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากมีวิกฤติเศรษฐกิจ แต่มีการจัดสรร
สนับสนุนโครงการ 117,981,229 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 6,540,607 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 เป็นเงิน 100 ล้านบาท จัดสรรสนับสนุนโครงการ 125,274,043 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 
8,164,435 ล้านบาท รวมงบประมาณที่กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีอยู่ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 
2554 รวม 770 ล้านบาท จัดสรรสนับสนุนโครงการ 749,904,259 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 31,353,229 
ล้านบาท (แผนภูมิที่ 4.1) ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้าง
สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 – 2554) และแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อ
ชีวิตมั่นคง พ.ศ. 2550 – 2554 โดยก าหนดให้ใช้เงินกองทุนฯ มีส่วนสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติการดังกล่าว (แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 
2555 – 2557 :  2)   
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แผนภูมิท่ี 4.1 
การจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2554 

 
 ส าหรับแผนการใช้จ่ายในแต่ปีก็มีจ านวนเงินที่แตกต่างกันไป เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มีแผนการใช้
จ่ายเป็นเงิน 60,000,000 ล้านบาท และยอดเงินคงเหลือ 54,936,782 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2550 มีแผนการใช้จ่าย
เป็นเงิน 114,936,780 ล้านบาท และยอดเงินคงเหลือ 55,978,108 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2551 มีแผนการใช้จ่ายเป็น
เงิน 505,978,108 ล้านบาท และยอดเงินคงเหลือ 243,542,938 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2552 มีแผนการใช้จ่ายเป็น
เงิน 343,542,938 ล้านบาท และยอดเงินคงเหลือ 171,242,713 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2553 มีแผนการใช้จ่ายเป็น
เงิน 171,242,713 ล้านบาท และยอดเงินคงเหลือ 50,873,705 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2554 มีแผนการใช้จ่ายเป็นเงิน 
150,847,877 ล้านบาท และยอดเงินคงเหลือ 22,775,108 ล้านบาท รวมแผนการใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างปี พ.ศ. 
2549 – 2554 เป็นเงิน 1,346,548,416 ล้านบาท และยอดเงินคงเหลือ 629,349,353 ล้านบาท (แผนภูมิที่ 4.2) 
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แผนภูมิท่ี 4.2 
แผนการใช้จ่ายและยอดคงเหลือท่ีใช้ไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2554 

 

 
 ผลการด าเนินงานกองทุนฯ (แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 – 
2557 :  2)   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการในระบบปกติเป็นเงิน 3,920,100 
ล้านบาท ปี พ.ศ. 2550 ระบบปกติเป็นเงิน 57,915,253 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2551 ระบบปกติเป็นเงิน 44,426,891 
ล้านบาท และระบบกระจาย 231,122,682 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2552 ระบบปกติเป็นเงิน 20,351,236 ล้านบาท 
และระบบกระจายเป็นเงิน 148,912,824 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2553 ระบบปกติเป็นเงิน 23,838,344 ล้านบาท และ
ระบบกระจายเป็นเงิน 94,147,885 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2555 ระบบปกติเป็นเงิน 28,728,874 ล้านบาท และ
ระบบกระจายเป็นเงิน 96,545,169 ล้านบาท รวมงบประมาณที่จัดสรรสนับสนุนโครงการในระบบปกติเป็น
เงิน 179,180,698 ล้านบาท และระบบกระจายเป็นเงิน 570,723,561 ล้านบาท ซึ่งในจ านวนนี้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสมทบให้ด้วย เป็นเงิน 75 ล้านบาท (แผนภูมทิี่ 4.3) 
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แผนภูมิท่ี 4.3 

ผลการด าเนินงานกองทุนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2554 
 

 
 
 ประเภทโครงการที่ให้การสนับสนุนในการจัดสวัสดิการ (แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 – 2557 :  3)  จ านวน 5,719 โครงการ ส่วนใหญ่ ได้แก่ งานสวัสดิการสังคมสาขา
บริการสังคมทั่วไปร้อยละ 58.06 สาขาการศึกษาร้อยละ 12.48 สาขาการท างานและการมีรายได้ร้อยละ 13.08 
สาขาสุขภาพอนามัยร้อยละ 7.15 สาขานันทนาการร้อยละ 3.96 สาขากระบวนการยุติธรรมร้อยละ 4.12 สาขา
ที่อยู่อาศัยร้อยละ 1.14 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4.4) 
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แผนภูมิท่ี 4.4 
ประเภทโครงการท่ีให้การสนับสนนุในการจัดสวัสดิการ 

                 

        

         

            

         

                 

            

 
โครงการส่วนใหญ่ตอบสนองแผนงานในแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อชีวิต

มั่นคง พ.ศ. 2550 – 2554 ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 – 2554) 
(แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 – 2557 :  3)  ได้แก่ แผนงานการจัด
สวัสดิการเชิงรุก ร้อยละ 73.67 แผนงานพัฒนางาน การบูรณาการ กลไกการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กร
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนร้อยละ 16.86 แผนงานการคุ้มครองสิทธิทางสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนร้อย
ละ 9.27 และแผนงานพัฒนาระบบการเงิน การคลังและกฎหมาย เพื่อสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมร้อยละ 
0.21 ตามล าดับ (แผนภูมิที่ 4.5) 
 

แผนภูมิท่ี 4.5 
แผนงานในแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อชีวิตมั่นคง พ.ศ. 2550 - 2554 
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ปี งบประมาณ  พ .ศ .  2551 คณะกรรมการติดตามประ เมินผลกองทุนได้ ว่ า จ้ า ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท าการศึกษาการด าเนินงานตามโครงการขององค์กรสวัสดิการสังคมที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2555 – 2557 :  3)  ผลการศึกษา พบว่า องค์การสวัสดิการสังคม ผู้รับบริการ และภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งในเร่ืองบริการ 
กระบวนการสนับสนุนจากกองทุน และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา กองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมได้มีการจัดท าโครงการถอดบทเรียนโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนจากกองทุน โดยใช้
กระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ได้โครงการที่
สามารถน าไปพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปี พ.ศ. 2552 จ านวน 12 โครงการ ใน
ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 12 โครงการ และในปี พ.ศ. 2554 จ านวน 20 โครงการ (แผนภูมิที่ 4.6) 
 

แผนภูมิท่ี 4.6 
จ านวนโครงการต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจากนั้นกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงาน

หมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียนของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน กระทรวงการคลังได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานรอบสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 
2551 – 2552 ของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2551 ได้ 4.0249 คะแนน และประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2552 
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ได้ 4.4296 คะแนน ส าหรับปี พ.ศ. 2553 ได้ 4.3743 คะแนน (แผนภูมิที่ 4.7) และได้รับรางวัลทุนหมุนเวียน
ประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการดีเด่น (แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 – 
2557 :  3)   

 
แผนภูมิที่ 4.7 

ผลการด าเนินงานรอบสิ้นปีบัญชี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 ปัญหา อุปสรรค ในการเข้าถึงกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

จากการจัดสนทนากลุ่มในภาคเหนือ (พะเยาว์) ภาคกลาง (นครสวรรค์) ภาคอีสาน (กาฬสินธุ์) ภาค
ตะวันออก (ฉะเชิงเทรา) และภาคใต้ (ชุมพร) พบว่า องค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และ
องค์กรสวัสดิการชุมชนในจังหวัด รับรู้เร่ืองกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจากการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)ในระหว่างการประชุมร่วมกันในจังหวัด และได้รับการเชิญชวนจาก 
พมจ. ให้น าเสนอโครงการ  องค์กรสวัสดิการสังคมในแต่ละจังหวัดมักจะท าโครงการขนาดเล็กที่ใช้
งบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่ง พมจ.ในฐานะเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯจังหวัด พยายาม
กลั่นกรองโครงการและให้ค าแนะน าในการปรับปรุงโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เมื่อน าโครงการเข้า
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯจังหวัด ส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่อาจมี
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดบางท่านไม่เห็นชอบ และไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
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ส าหรับปัญหา อุปสรรคในการเข้าถึงกองทุนที่ เกิดขึ้นกับองค์กรสวัสดิการชุมชนในทุกจังหวัด ที่ได้
มีการจัดสนทนากลุ่ม  มี 3 ประการคือ ปัญหากลไกการพิจารณาโครงการ ปัญหาความล่าช้าในการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ  ปัญหาการเขียนโครงการไม่เป็นทั้ง ๆ ที่ต้องการและมีสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ  และปัญหาการก าหนดกรอบในการของบประมาณ  ดังจะเห็นได้จากส่วนหนึ่งของการสนทนา
กลุ่มกลุ่มที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานครดังนี ้

 
 (1) ปัญหากลไกการพิจารณาโครงการ  โกวิทย์  กุลสุวรรณ ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า 

“ในแง่กลไกการพิจารณาโครงการไม่ได้เป็นอิสระ เพราะเงินมาเมื่อไรไม่รู้ บางทีอนุมัติตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ แต่กว่าเงินจะมาก็ กรกฎาคม จนคนที่เขียนโครงการลืมไปแล้ว บางทีคณะอนุกรรมการ ก็
เปลี่ยนแปลงเยอะมาก บางท่านเป็นตัวแทนฝ่ายนายก อบต. เมื่อสอบตกก็ต้องออกจากอนุกรรมการไป พระ
บางท่านที่เป็นอนุกรรมการก็สึก หรือย้ายไปเรียนต่อ  แต่ก็แต่งตั้งแทนไม่ได้ เพราะว่าในระเบียบถูกก าหนด
ว่าจะต้องผ่านกระบวนการระดับชาติ...  

กลไกการพิจารณาโครงการเป็นเร่ืองที่ส าคัญ ...  มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนากลไกการบริหาร  
คณะกรรมการไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะ แต่จะรู้ตามความเคยชินเดิม และก็ผลักดันไปตามความคิดความเชื่อ
ที่ตนเองถนัด ปัญหาช่วงแรก ๆ คือ คณะกรรมรู้โครงการเยอะ ก็มักจะไปเขียนโครงการเอง หรือไปบอกให้
คนอ่ืนเขียน แล้วมีการเขียนเพื่อตัดหน้าด้วย ...   ถ้าไม่พัฒนากลไกจะยุ่งยากมาก และต้องพัฒนาให้กลไกมี
ทิศมีทาง   อนุกรรมการจังหวัด ควรจะหลากหลาย และมีประสบการณ์การจัดสวัสดิการสังคมด้วย ไม่ใช่เอา
ตามต าแหนง่” 

 
(2) ปัญหาการก าหนดระเบียบในการสนับสนุนงบประมาณ   กรรณิกา ควรขจร ผู้อ านวยการมูลนิธิ

อาสาสมัครเพื่อสังคม  กล่าวว่า  
 “สิ่งที่เป็นข้อจ ากัด คือ กรอบงบประมาณ เข้าใจว่ากรอบงบประมาณบางรายการขอไม่ได้ เช่น 
ค่าตอบแทนคนท างาน หรือค่าค่าอาหารว่างจ ากัดไว้เพียง  25 บาท ฯลฯ เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯก็แนะน าว่า
ให้เสนอตามกรอบไปก่อน แล้วเวลาใช้ค่อยไปว่ากัน แต่ต้องเขียนรายงานตามที่ว่าไป ซึ่งเราก็ไม่อยากท า
อย่างนั้น เพราะอยากใช้อะไรไปก็รายงานไปตามนั้น พอบอกว่าไม่ได้ เราก็อาจต้องเขียนอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่
ตรงกับที่ท า ก็เป็นสองเร่ืองที่ไม่รู้จะจัดการอย่างไร และยังไม่เห็นว่าจะมีการปรับปรุงเร่ืองนี้อย่างไร  เมื่อ
เปรียบเทียบกับแห่งทุนต่างประเทศจะเห็นระบบที่ต่างกัน  อยากให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ลงทุนในการสร้างระบบที่ดี แหล่งทุนต่างประเทศจะอยู่ไกลกันมากเลย แต่เขาตรวจสอบได้เลยว่าเราจะต้อง
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ท าอย่างไร เมื่อลงมือท าแล้วก็จะเกิดความชัดเจนทั้งระหว่างผู้ให้และผู้รับที่จะต้องกระตือรือร้นที่จะต่อยอด
งานของตัวเองทั้งแนวคิด และระบบการจัดการ  

 
(3) ปัญหาการสื่อสารและข้อมูล  ผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม ท่านหนึ่งจากองค์กรสวัสดิการชุมชนใน

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า 
“ปัญหาเร่ืองการสื่อสารข้อมูลนับว่าเป็นปัญหามาก ท าให้องค์กรต่าง ๆ เกิดความท้อ เพราะติดระบบ

ราชการ เขียนโครงการมาแล้วก็ไม่ได้ และบางทีก็ไม่ได้ค าตอบที่ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไร โดยเฉพาะองค์กร
ชุมชน ส าหรับชาวบ้านแล้วไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะเขียนมาขอ พอเขียนมา 2 คร้ังไม่ได้ก็ไม่อยากจะเขียนแล้ว 
เร่ืองการให้ข้อมูลตรงนี้ท าอย่างไรถึงจะเรียกว่าโครงการที่ดี อีกเร่ืองหนึ่งคือว่า ท าอย่างไรถึงจะช่วยให้
สามารถสื่อกับกรรมการได้ โดยให้องค์กรมาชี้แจงเลยว่าจะท าอะไร เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนองค์กร
เหล่านี้ได้มาสื่อสารเอง อาจจะเป็นช่องทางที่ดี” 

 
(4) ปัญหาการเขียนโครงการไม่เป็น ผู้ร่วมการสนทนากลุ่ม อีกท่านหนึ่งจากองค์กรสวัสดิการชุมชน

ในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า 
“ส่วนส าคัญที่สุด คือ การเข้าไม่ถึงแหล่งทุนสวัสดิการสังคมของชาวบ้าน เพราะเร่ิมต้นการเขียน

โครงการโดยชาวบ้านเองก็ไปไม่รอดแล้ว ไม่รู้ว่าจะเขียนโครงการชื่ออะไร หรือเขียนโครงการดีไม่ผ่าน 
เขียนโครงการไม่ดีผ่าน ตรงนี้เป็นข้อจ ากัดให้โครงการของภาคประชาชนไม่สามารถเข้าไปถึงตรงนั้น และ
เร่ืองข่าวสารที่จะเข้าถึงแหล่งทุนยังไม่มีการให้ความรู้ตรงนี้” 

นอกจากนี้ ในการจัดสนทนากลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 
สุขี  ซองศิร ิประธานภาคประชาสังคม จ.กาฬสินธุ์  กล่าวถึงปัญหาการเขียนโครงการว่า  

“เขียนไม่ค่อยเป็น แบบฟอร์มออกแบบมาค่อนข้างสลับซับซ้อน”   สอดคล้องกับ บุญถิ่น ภูมิเหล่า
แจ้ง รองประธานสาขาชมรมผู้สูงอายุ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า   

“องค์กรประชาชนเขียนโครงการเป็นแบบวิชาการค่อนข้างยาก”  
 

(5) ปัญหาความไม่เป็นเอกภาพของผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ   ในเวทีสนทนากลุ่มที่จังหวัด
นครสวรรค์เมื่อวันที่ 9  ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท จ.นครสวรรค์  ผู้แทนจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัว อ.หนองบัว กล่าวถึงปัญหาความไม่เป็นเอกภาพของผู้พิจารณาอนุมัติโครงการว่า   

“องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เป็นองค์กรภาครัฐ มีการด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมอย่าง

ต่อเน่ืองตั้งแต่ 2551 ในปี 2554 ได้รับการคัดเลือกให้ไปเข้าร่วมฝึกอบรมการเขียนโครงการที่กองทุนส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในการฝึกอบรม ได้มีการฝึกเขียนโครงการ และมีการปรับปรุง
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แก้ไขโครงการจนกระทั่งคณะกรรมการระดับประเทศบอกว่า “ใช้ได้แล้ว” โครงการนี้ต้องการขอ

งบประมาณจากส่วนกลาง แต่ต้องมาน าเสนอโครงการกับทางอนุกรรมการของจังหวัดนครสวรรค์ก่อนหาก

ผ่านก็ให้ประธานคณะอนุกรรมการจังหวัดเป็นผู้ลงนามรับรองแล้วส่งต่อไปยังส่วนกลาง  อนุกรรมการทุก

ท่านเห็นว่าโครงการน้ีมาจากการเข้าร่วมอบรมที่ส่วนกลางและได้แก้ไขมาอย่างดีแล้วจึงให้ผ่าน แต่ประธาน

คณะอนุกรรมการจังหวัดกลับบอกว่า “ยังใช้ไม่ได้  ไม่ให้ผ่าน”  โครงการนี้ก็เลยไม่สามารถส่งต่อไปที่

ส่วนกลางได้  ก็เลยรู้สึกถอดใจไม่อยากจะของบประมาณท าโครงการอีกแล้ว” 

 
4.3 การก าหนดกรอบการเสนอโครงการเชิงประเด็น และเชิงพื้นท่ี 

กรอบการเสนอโครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ มาจากนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกระจายลงไปในพื้นที่ให้
มากขึ้น แต่จากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุงเทพมหานคร และการจัดการสนทนากลุ่มใน
ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคกลาง มีข้อคิดเห็นว่า กรอบการเสนอโครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ค่อนข้าง
แข็งเกินไป โดยเฉพาะโครงการเชิงพื้นที่ มีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการหลายขั้นตอน คือ  

1) ต้องจัดการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับ อบต./เทศบาล รับทราบเงื่อนไขในการด าเนินงาน 
และเสนอเข้าร่วมในระบบ 

2) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ คัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ ร้อยละ 14 ของจ านวนอบต./
เทศบาล 

3) อบต./เทศบาลจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการเชิงพื้นที่ 
4) หาองค์การสวัสดิการสังคมเพื่อรับผิดชอบเขียนโครงการ/อบต./เทศบาลสมทบตามความ

พร้อม 
5) เสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพิจารณา

อนุมัต ิ
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยที่ไม่ให้ความร่วมมือในการสมทบ

งบประมาณ ซึ่งอาจเกิดจากปัญหา 2 ประการ คือ ประการแรก ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังคงสนใจแต่การท าโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สนใจการท าโครงก ารด้าน
สวัสดิการสังคม ประการที่สอง เกิดจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้จัดสรรงบประมาณในการสบทบ
ไว้ ท าให้งบประมาณเชิงพื้นที่ไม่ได้ถูกใช้   

เวทีสนทนากลุ่มที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่ 9  ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท จังหวัด

นครสวรรค์  ศิรินทิพย์  สุขะตะวิจิตร ข้าราชการประจ าส านักงาน พมจ. นครสวรรค์ กล่าวถึงปัญหานี้ว่า  



                                                                                  

การศึกษาวิจัยกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม                                                                                       หน้า  

 

89 

“เร่ืองเงินสมทบบาง อบต. มีข้อสะท้อนมาว่าข้อบัญญัติของเขาจะก าหนดไว้ล่วงหน้าก่อน 1 ปี 

ดังนั้นเวลามาสมทบกับเรา (พมจ.) เขาก็อาจมองว่ายุ่งยาก” 

นอกจากนี้ ศิรินทิพย์  สุขะตะวิจิตร ยังให้ข้อคิดเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณเป็นเชิงประเด็นและ

เชิงพื้นที่ว่า 

“ไม่จ าเป็นต้องมีเชิงประเด็น เพราะจะท าให้ผู้ที่ท างานไม่เข้าใจ และพลาดเจตนารมณ์ของกองทุนฯ 

ไป เชิงประเด็นหน่วยงานราชการในพื้นที่เขาก็ท าอยู่แล้วจึงไม่จ าเป็น ควรจัดสรรให้กับพื้นที่เต็ม  ๆ ดีกว่า   

ปัญหาเชิงประเด็นคือ ส่วนกลางจะก าหนดไว้แล้วว่าต้องท าเร่ืองนี้  ๆ แต่บางพื้นที่ไม่มีประเด็นเร่ืองนั้นอยู่ 

หรือเป็นเร่ืองท ายากมาก เช่น ยาเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร ฯลฯ จึงควรเป็นเชิงพื้นที่ทั้งหมด อยู่ที่ว่าแต่ละ

พื้นที่จะท าเร่ืองอะไร” 

เวทีเสวนาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ศิวโรฒ จิต
นิยม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาชุมชนและผู้น าชุมชนเข้มแข็งต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี กล่าวว่า  

“กรอบหรือข้อก าหนดอาจไม่ค่อยเหมาะกับการบริหารกองทุนนี้ เพราะกรอบที่ส่วนกลางตั้ง  ผู้ที่จะ
ขอรับงบประมาณหรือสนับสนุนจากกองทุนนี้ไม่ว่าจะเชิงประเด็นหรือพื้นที่ก็ตามจะต้องมีท้องถ่ินเข้า
มาร่วมสมทบด้วย หรือไปสู่เป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง หรือต้องตรงเป้าหมาย เร่ืองพวกนี้พอท้องถ่ินสมทบ
เขาก็จะเอาแต่เร่ืองของเขาเลย คือ จัดการแต่เร่ืองของตัวเอง เขายังติดกรอบอยู่ว่า ถ้าสมทบให้เขาต้องท าเอง 
เพื่อวิธีการบริหารจัดการจะได้โปร่งใสตามที่เขาคิด ซึ่งเป็นกรอบที่ไม่เป็นผลดีกับการบริหารจัดการกองทุน
นี ้ดังนั้นเวลามาดูระเบียบที่ส่วนกลางให้ไว้ เราก็เติมความเข้มเข้าไปอีก กรรมการก็เลยมองว่าจังหวัดนู้นเห็น
เราพิจารณาง่าย ๆ มันจะเสียศักดิ์ศรีหรือเปล่า เราก็เลยเติมตัวชี้วัดเข้าไปอีก และก็ไม่มีคนมาขอ ต้องบังคับให้ 
พัฒนาสังคมชวนมาคุย โดยการแอบดูว่าที่ไหนดีก็บังคับให้ท าโครงการเลย อันนี้คือภาพที่เห็นชัดเจนจาก
เร่ืองกรอบ และข้อก าหนด สิ่งที่เป็นทางแก้ที่ดี และตรง คือ หนึ่ง ชื่อก็ต้องเปลี่ยนเป็น “กองทุนจัดสวัสดิการ
สังคมและชุมชน” ใช้ 2 เร่ืองมารวมกัน วิธีการตั้งกรอบก็ให้เหมาะสมแต่ละวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนเลย  สอง 
ต้องไม่ยึดติดกับเร่ืองเงินที่เขาสมทบ แต่สิ่งที่ต้องเน้น คือ ถ้ากระบวนการเร่ืองนั้นท าให้เกิดความรัก ความสุข
ในชุมชนให้เลย เช่น ถ้ามีสวัสดิการดี ๆ มีกลุ่มออกก าลังกายมาออกก าลังกายทุกวันเลย แต่ไม่ได้มีการออม
เงิน เมื่อท าแล้วชุมชนทั้งต าบลแข็งแรง อันนี้คืออยากให้มองเป็นรูปแบบนี้  แต่ประการที่ส าคัญ คือ รัฐต้องท า
ให้ได้อย่างน้อย 4 เร่ือง คือ 

1) รัฐต้องเข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนที่แตกต่างกัน  
2) รัฐต้องไว้ใจชุมชนบ้าง คือ เชื่อมั่นชุมชนว่าเขาคิดได้ ท าได้ ไม่โกง  
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3) ต้องเปิดโอกาสให้กับชุมชนที่คิดได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้มแข็งท าเลย โดยสนับสนุน
งบประมาณ  

4) ลดกรอบ/กฎเกณฑ์บ้าง โดยการเปลี่ยนชื่อไปเลย เพื่อน าไปสู่ชุมชนได้ง่ายขึ้น คือ ไม่มีการเน้น
เร่ืองเงินแล้ว เพราะค าว่าสวัสดิการจะท าให้เกิดความสุข (ศิวโรฒ จิตนิยม, จากเวทีเสวนาเมื่อ วันจันทร์ที่ 16 
กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ฯ) 
 
4.4 สถานการณ์งบประมาณของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและแหล่งท่ีมาของเงินกองทุน 

จากการศึกษาสถานการณ์ด้านงบประมาณของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพบว่า มาจาก
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาลเท่านั้น โดยทุนประเดิมในปี 2548 ได้จากการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2548 ได้รับ 30 ล้านบาท ปี 2549 ได้รับอีก 30  ล้านบาท  ปี 2551 ได้รับ 450 
ล้านบาท   ปี 2552 ได้รับ 100 ล้านบาท ปี 2553 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเลย เนื่องจากในปีนั้น 
สถานะทางการเงินของรัฐบาลมีปัญหา   ปี 2554 ได้รับ 100 ล้านบาท    งบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ต่ าสุด
คือ 30 ล้านบาท  และสูงสุดคือในปี 2551 ได้รับ 450 ล้านบาท ถือได้ว่า น้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2555 ของรัฐบาลจ านวน 2,380,000 (สองล้านสามแสนแปดหมื่อนล้านล้าน
บาท) และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2556 ซึ่งสูงถึง 2,400,000,000,000 บาท (สองล้านสี่แสนล้านบาท) 
การได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อยเช่นนี้ ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การจัดสวัสดิการสังคม   

นอกจากเงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ และงบประมาณจากการจัดสรรของรัฐบาลเป็นรายปี
แล้ว พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มาตรา 25 ยังได้ก าหนดที่มาของงบประมาณจากหลาย
แหล่งคือ  

(1) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(2) เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(3) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติ

กรรมอื่น 
(4) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

เงินทุนจาก (1) – (3) ยังไม่มีเข้ามาในระงบประมาณของกองทุนฯ ส่วน (4) ได้จากการน าเงินทุนไป
ฝากไว้กับธนาคารซึ่งไม่มากนักในแต่ละปี 

เหตุที่แหล่งงบประมาณจาก  (1) – (3) ยังไม่มี เข้ามาในระงบประมาณของกองทุน เพราะ
คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมยังไม่ได้มีการด าเนินการในเร่ืองนี้อย่างจริงจัง 
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กรรชิต  สุขใจมิตร ผู้อ านวยการมูลนิธิกองทุนไทย ได้น าเสนอแนวคิดเร่ืองการระดมทุนในเวที
เสวนาเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ว่า  

“ปัญหาใหญ่ของกองกองทุนฯ คือ เร่ืองเงินงบประมาณจ ากัด เพราะพอกระจายไปแล้วท าอะไร
ไม่ได้  สิ่งที่ท าได้คือเร่ืองการระดมทุน คงจะต้องมีการท าอย่างจริงจัง คิดว่าถ้าท าให้เป็นพลังและเกิดขึ้นได้
จะต้องท าในกรุงเทพ ฯ ก่อน  ในการเร่ิมต้น ถ้าเอาเข้าไปใส่ในกรรมการ หรืออนุกรรมการของกองทุนจะ
ล าบาก คิดว่าควรตั้งกรรมการหาทุนขึ้นมาให้ท าหน้าที่เร่ืองหาทุน และสื่อสารกับสังคมให้เห็นว่ากองทุนนี้
ท าอะไร มีประโยชน์อะไร  การระดมต้องท าให้กองทุนนี้เป็นที่รู้จักของสังคม เพราะถ้าไม่เห็นผลงานก็จะ
ระดมทุนไม่ได้” 

 

4.5 ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 จากการศึกษาการจัดสรรงบประมาณของกองทุนฯ ตั้งแต่ปี 2548 – 2555 พบว่า  ในปี 2548 ได้รับ
การจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายของรัฐ 30 ล้านบาท ในปีนั้นยังไม่มีการกระจายเงินทุนให้องค์กร
สวัสดิการสังคมเลย เนื่องจากเป็นปีแรกที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในปี 2549 ได้รับงบประมาณอีก 30 
ล้านบาท สนับสนุนโครงการปกติ 3,920,100 บาท  ค่าบริหารจัดการ 1,143,309.20 บาท  ปี 2550 ได้รับ
งบประมาณอีก 60 ล้านบาท สนับสนุนโครงการปกติ 57,915,253 บาท  ค่าบริหารจัดการ 1,206,429.39 บาท   
ปี 2551 ได้รับงบประมาณสูงสุดคือ 450 ล้านบาท สนับสนุนโครงการปกติ 44,426,891 บาท  เป็นปีแรกที่
สนับสนุนโครงการกระจาย 231,122,682.40 บาท และมีค่าบริหารจัดการ  4,003,590.43 บาท   ปี 2552 ได้รับ
งบประมาณลดลง คือ 100 ล้านบาท สนับสนุนโครงการปกติ 20,351,236 บาท  สนับสนุนโครงการกระจาย
ลดลงเกือบครึ่งของปีก่อน คือ 148,912,824.10บาท แต่มีค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้นเป็น  10,294,858.29 บาท  ปี 
2553 ไม่ได้รับงบประมาณเลย แต่มีเงินเหลือจากปีก่อนจึงมีการสนับสนุนโครงการปกติ 23,838,344 บาท  
สนับสนุนโครงการกระจาย 6,540,606.76บาท  มีค่าบริหารจัดการ 6,540,606.76 บาท  ปี 2554 ได้รับ
งบประมาณ 100 ล้านบาท สนับสนุนโครงการปกติ 28,728,874 บาท  สนับสนุนโครงการกระจาย 
96,545,169 บาท  มีค่าบริหารจัดการ 8,164,434.92 บาท   

มีข้อที่น่าสังเกตว่า การจัดสรรงบประมาณมีเหลือทุกปี ในปีที่ เหลือมากที่สุดคือปี 2551 มี
งบประมาณเหลือมากถึง 243,542,937.81 ล้านบาท   ปี 2551 มีงบประมาณเหลือ 171,242,712.89 ล้านบาท 
และงบประมาณในการบริหารก็ไม่แน่นอน เช่น ปี 2551 จัดสรรงบประมาณออกไปมาก แต่ค่าบริหารน้อย ปี 
2552  จัดสรรงบประมาณน้อยกว่าปี 2551  แต่ค่าบริหารจัดการมากกว่าปี 2551  จึงเป็นประเด็นที่น่าสังเกตว่า 
การบริหารจัดการงบประมาณ ยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร   

ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดว่า การเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรเงินทุนอุดหนุนให้มากขึ้น เพื่อลดข้อจ ากัดใน
การจัดสรรเงินทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนั้น  จะต้องควบคู่กับการ เรียกร้องให้ปรับปรุง



                                                                                  

การศึกษาวิจัยกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม                                                                                       หน้า  

 

92 

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนฯ ไปในขณะเดียวกัน โดยอยู่บนหลักหลักธรรมาภิบาลซึ่งจะได้
กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

 

ตารางท่ี 4.1 
การบริหารจัดการงบประมาณกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปี 2548 – 2554 

 

ปีงบประมาณ งบที่ได้รับ แผนการใช้จ่าย 

สนับสนุน

โครงการ

ปกต ิ

สนับสนุน

โครงการ

กระจาย 

ค่าบริหาร

จัดการ 

(บาท) 

ยอดคงเหลือที่

น าไปใช้ใน

ปีงบประมาณ

หน้า 

2548 30,000,000 - - - - 30,000,000 

2549 30,000,000 60,000,000.00 3,920,100 - 1,143,309.20 54,936,782.09 

2550 60,000,000 114,936,780.00 57,915,253 - 1,206,429.39 55,978,107.87 

2551 450,000,000 505,978,107.87 44,426,891 231,122,682.40 4,003,590.43 243,542,937.81 

2552 100,000,000 343,542,937.81 20,351,236 148,912,824.10 10,294,858.29 171,242,712.89 

2553 - 171,242,712.89 23,838,344 94,142,885 6,540,606.76 50,873,704.69 

2554 100,000,000 150,847,877.13 28,728,874 96,545,169 8,164,434.92 22,775,107.74 

รวม 770,000,000 1,346,548,415.70 179,180,698 570,723,560.50 31,353,228.99 629,349,353.09 

ที่มา: กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม, 2555 
 
4.6 ธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและหลักการธรรมาภิบาลของแผนการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 6 
ประการในการวิเคราะห์การบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 

1. หลักความโปร่งใส  
2. หลักการตรวจสอบได้  
3. หลักนิติธรรม  
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4. หลักการมีส่วนร่วม  
5. หลักคุณธรรม  
6. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
จากการศึกษาการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพบว่า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

เป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ 
1. หลักความโปร่งใส 2) หลักตรวจสอบได้และ3) หลักนิติธรรม  การบริหารกองทุนฯ ที่ผ่านมา 

เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2550  มาก จนอาจกล่าวได้ว่า ค่อนข้างขาดความยืดหยุ่น ในด้านดีของการบริหารที่ยึดหลักกฎหมายคือ 
เป็นไปตามหลักนิติธรรม  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ แต่มีข้อเสียที่ท าให้ขาดความคล่องตัว ไม่มี
ประสิทธิภาพ   
 2. หลักการมีส่วนร่วม พบว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2546 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550  มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ไม่มีข้อกังขาว่า ต้องการให้องค์กรสวัสดิการสังคมที่
ประกอบด้วยองค์กรรัฐที่มีบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วย  องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม  
นอกจากนี้ในการจัดตั้งคณะกรรมการตั้งแต่ระดับชาติ ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ได้มีการคัดเลือก
ผู้แทนขององค์กรสวัสดิการสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามาเป็นคณะกรรมการ และอนุกรรมการ ซึ่งก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั้ง 2 ฉบับ  จึงกล่าวได้ว่าเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วม 

3. หลักคุณธรรม  พบว่า  การบริหารกองทุนฯ มีการยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม มีการ
สร้างค่านิยมที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบ
วินัย ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับคุณธรรมในการเป็นข้าราชการ  

4. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นหลักธรรมาภิบาลเพียงประการเดียวที่อาจกล่าวว่าการ
บริหารกองทุนฯ ยังไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในข้อนี้  ดังจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณที่ยังคง
มีเงินเหลือทุกปี  ทั้ง ๆ ที่มีความต้องการใช้งบประมาณไปจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มและพื้นที่ต่าง ๆ  

 
4.7 หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnerships) ท่ีควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนฯ  

ถึงแม้ว่ากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจะมีกลไกการบริหารใน 3 ระดับที่ชัดเจนตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แต่การบริหารตามระบบราชการไม่สามารถ
สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้  จึงควรพิจารณาว่า หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnerships) 
ที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนฯ ควรมีองค์กรใดบ้าง  จึงจะท าให้การบริหารกองทุนฯ เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น    
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 ศิวโรฒ  จิตนิยม ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองนี้ในเวทีเสวนาเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพ ฯ ว่า 

“หุ้นส่วนที่ส าคัญ 2 เร่ือง คือ การด าเนินการและยุทธศาสตร์ อย่างน้อยต้องมีองค์กรหลัก ๆ ของ
ภาครัฐประมาณ 5 หน่วยงานมารับผิดชอบ ได้แก่ (1) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้อง
เป็นกระทรวงแรกที่ท าเร่ืองนี้ (2) กระทรวงมหาดไทยก็ไปดูรายละเอียดเร่ืองความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรือกระทรวงเกษตรฯ ดูเร่ืองการกินอ่ิม เพื่อผลสุดท้ายความมั่นคงของมนุษย์จะได้เกิด  (3) 
กระทรวงการคลัง คือ ถ้าคนไทย 65 ล้านมีการออมทุกคน 1 ปี จะมีเงิน 78,000 ล้านบาท จะท าอะไรได้ 
ดังนั้นวิธีการพิจารณางบประมาณกระทรวงคลังจะเป็นผู้ที่ท าหน้าที่นี้ โดยวางแผนที่จะใช้งบประมาณ (4) 
ท้องถ่ิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้กับชาวบ้านมากที่สุด เพราะมีหน้าที่โดยตรงที่ท าให้ทุกคนมีความสุข มี
สวัสดิการ และมีความยั่งยืนในทุกเร่ือง ซึ่งสามารถออกข้อบัญญัติของชุมชนได้ด้วย (5) ชุมชนเอง ซึ่งถ้ามี
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 5 หุ้นส่วน ค าว่า “กองทุนสวัสดิการสังคมชุมชน” ก็จะเดินและท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนหุ้นส่วนด้านการด าเนินงานจ าเป็นต้องมีโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ผู้ที่มีกฎหมาย
อยู่ในก ามือ ได้แก่ ภาครัฐส่วนกลาง และท้องถ่ิน (2) ตามวิถีชีวิตของชุมชน ประกอบด้วยองค์กรในชุมชน
ทั้งหมดเลย  

ที่ส าคัญต่อมา คือ ประชาชนทุกคนในชุมชน ถ้าใช้กระบวนการตามวิถีชีวิตจะเห็นว่าทุกคนพร้อม
ที่จะออมเงินเพื่อที่จะมีสวัสดิการกับนโยบายปัจจุบันง่ายขึ้น เพราะแต่ละองค์กรนอกจากจะดูแลสมาชิกแล้ว 
ยังดูแลญาติพี่น้องทั้งต าบล กระบวนการแบบนี้จะท าให้ค าว่า “กองทุนสวัสดิการชุมชม/สังคม” จะมี
สวัสดิการครอบคลุมถ้วนหน้า แต่ถ้ากระบวนการแบบนี้ไม่เกิด หรือเกิดไม่ชัดเจนอาจจะกลายเป็นความฝันที่
ไกลเกินไปก็ได้” 

 
4.8 ความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานของกองทุนฯ กับองค์กรท่ีรับประโยชน์ 
 ความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานของกองทุนฯ กับองค์กรผู้รับประโยชน์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นไปใน
ลักษณะของผู้ให้ทุน(Donor)กับผู้รับทุน(Recipient) ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เสมอภาค ในประเด็นนี้ โกวิทย์  
กุลสุวรรณ ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ กล่าวในเวที
สนทนากลุ่มเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ว่า 
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“หน่วยราชการมักคิดว่าเป็นเงินของตัวเอง ข้าราชการจะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้ขอทุน ยึดติดแต่เร่ือง
ระเบียบมากเกินไป” 

ขณะที่ กรรชิต สุขใจมิตร ได้ให้ทางออกเร่ืองการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานของกองทุนฯ กับ
องค์กรที่รับประโยชน์ โดยให้มองที่เป้าหมายของกองทุนฯ และใช้วิธีการจัดการความรู้ในการเรียนรู้ร่วมกัน 
ว่า  
 “การประสานงาน การสร้างความรู้ ความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติงานของกองทุนทุกระดับกับองค์กรที่
ได้รับทุน ตรงนี้อาจจะต้องมองเร่ืองการจัดการความรู้ ไม่ควรมองในแง่ที่เอาทุนไปแล้วก็ไปท างาน เอา
รายงานมาส่ง แต่คิดว่าต้องวางกระบวนการให้เกิดการจัดการความรู้ร่วมกันของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
วัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้เพื่ออะไร ก็เพื่อสนับสนุนให้องค์กรที่รับทุนท าโครงการที่มีประสิทธิภาพ 
และเป็นตัวอย่างให้ได้ วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่ง คือ เพื่อท าให้องค์กรอ่ืน ๆ ที่คิดว่าอยากท าเร่ืองสวัสดิการ
สังคมบ้าง หรือให้คนในสังคมเร่ิมเห็นชัดว่าการจัดสวัสดิการสังคมคืออะไร และตัวเองจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างไร ถ้าตัวเองจะท าโครงการจะท าอย่างไรได้บ้าง คิดว่าต้องให้เกิดองค์ความรู้เหล่านี้ร่วมกัน ไม่ใช่เฉพาะ
แค่ผู้รับทุนเท่านั้น คนในสังคมต้องเรียนรู้เร่ืองนี้ด้วย 
 คนที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้จะมีใครบ้าง ก็ต้องมองคนที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่ต้องเข้ามาร่วมใน
เร่ืองการเรียนรู้ การจัดการความรู้ร่วมกัน ส่วนของกองทุนเองก็ต้องทุกระดับ เจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และ
รวมทั้งกรรมการด้วย ต้องมาร่วมเรียนรู้ตรงนี้ร่วมกัน ในส่วนของผู้รับทุนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วย  ข้อต่อทั้ง 3 นี้ 
จะช่วยท าให้กระบวนการเรียนรู้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะมีข้อจ ากัด และก็ไม่แน่ใจว่า
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมวางตัวเองไว้เป็นเชิงรับมากเกินไปหรือเปล่า ท าให้การวางก าลังคน/
เจ้าหน้าที่ งบประมาณที่จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือว่างบประมาณการขับเคลื่อนองค์ความรู้มี
จ ากัด 
 จุดส าคัญคือ ถ้ากรรมการเห็น กลไกต่าง ๆ เห็นชัดเจนว่ากองทุนเราเป็นกองทุนเชิงรุก ไม่ใช่กองทุน
เชิงรับ เป็นกองทุนที่มุ่งขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการจัดสวัสดิการสังคมที่มีประสิทธิภาพให้ได้ ตรงนี้ก็มีธงแล้วที่
จะมาจัดการเร่ืองต่าง ๆ ให้ไปสู่เป้าหมายให้ได้ ในแง่ของกิจกรรมการจัดการความรู้ท าอะไรได้บ้าง มองใน
กระบวนการให้ทุนมี 4 ขั้นตอน ได้แก่  

ระยะ 1 เสนอโครงการ คิดโครงการ พัฒนาโครงการ คือ ถ้ามีแหล่งให้เขาได้มีตัวอย่างเรียนรู้ว่าจะท า
โครงการอะไรดี เช่น มี website ว่าโครงการที่ได้ทุนได้เพราะอะไร กรรมการพิจารณาประเด็นใดถึงได้ทุน 
โครงการที่ไม่ได้ทุนเพราะอะไร มีข้อจ ากัดอะไร ฯลฯ ถ้าตรงนี้เป็นเร่ืองที่เปิดเผยอาจจะไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ 
แต่เปิดเผยให้คนสามารถเรียนรู้ได้ว่าโครงการที่ดีเป็นอย่างไร จะท าให้การพัฒนาโครงการชัดเจนมากขึ้นด้วย  

ระยะ 2 การพิจารณาโครงการ ต้องเป็นเร่ืองการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ผ่านมาอาจมีข้อจ ากัดเร่ือง
ก าลังคน ท าให้สื่อสารด้วยเอกสารอย่างเดียว จริง ๆ แล้วมันมีข้อจ ากัดเยอะมาก ตรงนี้ทีมงานต้องมีส่วนใน
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การสร้างกระบวนการเรียนรู้ต้ังแต่แรก ต้องเข้าใจโครงการเขา ซักถาม หรือหากมีงบประมาณก็อาจจะเชิญมา
พูดคุยเพื่อให้เกิดความชัดเจน  หรือมีคนที่ท าหน้าที่ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และคนนี้ต้องมีหน้าที่ในการ
น าเสนอให้อนุกรรมการพิจารณาด้วย ถึงจะสามารถสื่อได้ โครงการที่เขียนดีก็เห็นมาเยอะแล้วว่าไม่ใช่
โครงการที่ท าดี เขียนดีอาจจะเป็นเพราะเขียนเก่ง บางโครงการเขียนไม่ดีเลย ไม่เข้าใจ แต่พอไปดูโครงการ
ของเขาแล้วมันสามารถท าให้เกิดอะไรขึ้นมาได้ชัดเจน ตรงนี้มันเป็นข้อจ ากัดเร่ืองการเขียน 

แต่ถ้าเป้าหมายของเราคือการขับเคลื่อนเร่ืองการจัดสวัสดิการสังคมให้มีประสิทธิภาพ คิดว่าการ
เขียนเป็นเร่ืองรอง ต้องมีวิธีที่ท าให้เห็น และสามารถเลือกได้ว่าโครงการที่ดีจะเข้ามาได้ เพราะฉะนั้นเร่ือง
การจัดการความรู้จะเข้ามาเกี่ยวข้อง ตอนนี้มีคนน้อยอาจจะยังไม่สามารถท าได้ แต่ถ้าจะท าให้เป็นเร่ืองที่
ขับเคลื่อนได้มากขึ้น จะต้องมีเจ้าหน้าที่พอสมควร และท าความเข้าใจให้ได้ว่าโครงการเขาเสนออะไร  

ระยะ 3 ช่วงท าโครงการ เร่ืองการติดตามอาจจะมีข้อจ ากัด อาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่พอ เมื่อเงินไปก็ไม่
สามารถที่จะไปติดตามได้ ก็เลยท าให้กองทุนฯ ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ร่วมกับโครงการ ซึ่ งต้องสร้างเงื่อนไข
เลยว่าต้องมีการติดตาม อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ หรือมี website ให้น าเสนอโครงการผ่าน website เช่น การ
ถ่ายภาพว่าท าอะไรบ้าง ฯลฯ รูปแบบที่จะเขียนเป็นรายงานถ้าส่งเป็นรูป หรืออะไรง่าย  ๆ ตรงนี้จะท าให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ 

ระยะ 4 เมื่อจบโครงการแล้ว คิดว่าไม่ควรจบแค่นั้น แต่น่าจะท าให้มีประโยชน์ มีการเผยแพร่องค์
ความรู้ และเกิดการขับเคลื่อนองค์ความรู้ในการท าโครงการที่มากขึ้น อย่างน้อยถ้าไม่มีเวทีมาให้เขาน าเสนอ
ก็อาจจะจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเป็นการท าสื่อ สกัดออกมาให้ได้ว่าสิ่งที่เขาท าคืออะไร ถ้ากองทุน
ไม่ได้ตั้งหลักเร่ืองการจัดการความรู้ บางทีมันจบแล้ว และก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งจริง  ๆ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น
จากการท างานทั้งปี คิดว่าน่าจะมีบทเรียน/ตัวอย่างที่ท าให้คนอ่ืนเรียนรู้ได้ คิดว่าเร่ืองการจัดการความรู้ถ้าจะ
ให้เป็นรูปธรรมก็เป็นเร่ืองท   ต้องลงทุน แม้ว่าจะเห็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ แต่ถ้าท าได้คิดว่าการ
ให้ทุนแต่ละปีมีคุณค่า และสามารถขับเคลื่อนได้ชัดเจน ซึ่งเห็นหลายโครงการด าเนินการไปแล้ว พอถึงปี
ใหม่ก็คิดใหม่เร่ิมต้นใหม่ คือ ไม่ได้เอาความรู้ หรือฐานงานเดิมมาต่อยอดขับเคลื่อนได้จริง” 
 
4.9 สถานการณ์ในปัจจุบันของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้มีการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไว้ในแผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2555 – 2557 โดยวิธี SWOT Analysis  ดังนี้ (แผนยุทธศาสตร์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2555 –2557 : 7)  
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 จุดแข็ง (Strength) 
1. มีกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 -2554) และแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อชีวิตมั่นคง พ.ศ. 2550 
– 2554 และแผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 –2559) เป็นกรอบในการด าเนินงาน 

2. การบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเน้นการใช้กองทุนเป็นเคร่ืองมือในการ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม 

3. เน่ืองจากกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีขอบเขตกว้างขวาง ท าให้กองทุนส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมมีความยืดหยุ่นคล่องตัว และมีระเบียบที่ชัดเจนในการรองรับการด าเนินงานท าให้
สามารถตอบสนองการด าเนินงานขององค์การสวัสดิการสังคมในการดูแลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม
กว้างขวาง รวดเร็ว ช่วยอุดช่องว่างและเติมเต็มในสิ่งที่ขาด 

4. เปิดโอกาสให้องค์การสวัสดิการสังคมเสนอโครงการตลอดทั้งปี โดยมีการพิจารณาอนุมัติทุก
เดือน 

5. มีการกระจายเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไปสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้มอบอ านาจแก่คณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด และกรุงเทพมหานครในการอนุมัติโครงการเชิงประเด็นใน
ภาพรวมของจังหวัด และโครงการเชิงพื้นที่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสมทบงบประมาณในการด าเนินงานตามศักยภาพ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง การท างานมีความโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็ง และท าให้องค์การ
สวัสดิการสังคม ได้แก่ องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ได้รับการ
รับรองตามกฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วม
และสามารถเข้าถึงกองทุนได้ 

6. มีงบบริหารจัดการกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท าให้สามารถด าเนินการได้อย่าง
คล่องตัว 

7. มีกระบวนการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ด าเนินการต่อเน่ืองทุกปี 
8. กฎหมายส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถระดมทุนจากแหล่งอ่ืน ๆ 

และผู้บริจาคเงินให้กองทุนสามารถน าเงินบรจิาคไปใช้ลดหย่อนภาษีได้  
9. มีกลไกในการด าเนินงาน ได้แก่ คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แต่งตั้งทั้งใน

ส่วนกลาง ได้แก่ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน และคณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนฯ ในส่วนภูมิภาค มีกลไกปฏิบัติ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 75 
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จังหวัด และส านักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร กองบริหารกองทุน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานส่งผลให้การด าเนินงาน และการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ท าได้ทั่วประเทศอย่างต่อเน่ือง 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. กองทุนฯ ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากราชการเป็นหลัก เงินอุดหนุน ที่ได้รับมี

จ านวนน้อย ไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ การด าเนินงานในรูปกองทุนที่
เข้าไปเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคส่วนต่าง ๆ มักจะไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาล และสภา
ผู้แทนราษฎร รวมทั้งการที่กองทุนขาดการแสวงหางบประมาณโดยการระดมทุนจากแหล่งอ่ืน ท าให้การ
ด าเนินงานกองทุนฯ ที่ผ่านมาท าได้ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ และไม่สามารถด าเนินงานกระจาย
เงินกองทุนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

2. การประชาสัมพันธ์งานกองทุน ฯ ยังมีน้อย ท าให้สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ทราบ
ความส าคัญของการด าเนินงานกองทุนฯ นอกจากนั้นหน่วยงานของรัฐที่จัดสวัสดิการสังคม องค์กร
สาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง
เกีย่วกับการด าเนินงานของกองทุนฯ  การเข้าถึงกองทุนฯ และการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนฯ 

3. การบริหารจัดการกองทุนฯ ยังขาดระบบฐานข้อมูลที่ดี ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์โครงการ และประเมินองค์กรที่เสนอขอรับการสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการปกติ โครงการริเร่ิม
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ยังมีไม่มาก ท าให้โครงการไม่ผ่านการพิจารณา หรือต้องน ากลับไปทบทวนใหม่ 
ประกอบกับโครงการที่ดีขาดการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 

5. หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมของกองทุนฯ ยังไม่
ครอบคลุมและเอ้ือให้กับการด าเนินโครงการในบางรายการ เช่น ไม่สามารถสนับสนุนในรายการงบสมทบ
ค่าจ้างบุคลากร ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ท าให้โครงการที่ดี และมีความจ าเป็นต้องได้รับเงินสมทบใน
รายการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้ 

6. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนฯ ที่กระจายสู่พื้นที่ นอกเหนือจากการพิจารณาจากจ านวน
ประชากรแล้ว ควรพิจารณาจากองค์ประกอบอ่ืน ๆ ควบคู่กันไปด้วย เช่น สภาพพื้นที่ ความรุนแรงของ
สถานการณ์ทางสังคม เป็นต้น 

7. การกระจายเงินกองทุนฯ ไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นมีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ในทุกจังหวัด และมีการกระจายเงินไปสู่พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล โดยให้พื้นที่ด าเนิน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดท า และเสนอโครงการ แต่องค์การ
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บริหารส่วนต าบล และเทศบาลยังมีข้อจ ากัดในการด าเนินการดังกล่าว ได้แก่ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนใน
การด าเนินกระบวนการ และมีบุคลากรจ านวนจ ากัด 

8. การกระจายอ านาจในการด าเนินงานในรูปคณะอนุกรรมการ ยังพบปัญหาอุปสรรค เช่น ขาด
ความเข้าใจในการด าเนินงาน ขาดความต่อเนื่องของอนุกรรมการที่เข้าประชุม ขาดความต่อเนื่องในการ
ประชุม ขาดการติดตามประเมินผลที่มากพอ ประกอบกับมีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีประเด็นทางการเมือง
ทั้งในส่วนภาคกลางและท้องถิ่น 

9. ศักยภาพของผู้รับผิดชอบกองทุนในแต่ละจังหวัดไม่เท่าเทียมกัน ยังขาดความเข้าใจในปรัชญา
การท างานของกองทุนฯ บุคลการที่รับผิดชอบกองทุนฯ ในจังหวัดเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดขวัญก าลังใจ งาน
ไม่ต่อเนื่อง ขาดความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ไม่ถ่ายทอดงาน บุคลากรบางแห่งไม่เพียงพอกับการขับเคลื่อน
กองทุนกระจายสู่ภูมิภาค และท้องถิ่น กลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดขาดการบูรณาการช่วยเหลือกัน ขาดการต่อยอดองค์ความรู้ของบุคลากรที่ท างานด้านสวัสดิการสังคม 
การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนไม่ต่อเนื่องและทั่วถึง นอกจากนี้ยังมี
ปัญหาภารกิจมาก คนท างานน้อย ส่งผลให้การให้ความส าคัญกับรายละเอียดและเน้ืองานกองทุนมีน้อย 

โอกาส (Opportunity) 
1. กระแสสังคมได้ให้ความสนใจในงานสวัสดิการสังคม โดยรัฐบาลก าหนดเป็นนโยบายในการ

พัฒนาระบบสวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นให้เกิด
สังคมสวัสดิการ มีความจ าเป็นที่ต้องใช้กองทุนฯ ในการหนุนเสริมภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการสังคม 

2. มีจ านวนองค์กรสาธารณประโยชน์และจ านวนองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้รับรองตามกฎหมาย
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมต้องท า
หน้าที่ตามกฎหมายในการสนับสนุนโครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่เสนอขอ 

3. นโยบายของรัฐบาลตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ในระยะเร่ิมต้นสนับสนุน
ผ่านทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน แต่ในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป คาดว่าจะต้องสนับสนุนผ่านระบบ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. วิกฤตเศรษฐกิจท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญในการท าให้กองทุนฯ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในปี พ.ศ. 2553 และความไม่เข้าใจของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในหลักเกณฑ์การด าเนินงานกองทุนตามมติ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานบางแห่งยังไม่เห็นความส าคัญใน
การกระจายอ านาจให้กองทุนฯในระดับจังหวัดด าเนินงานแทน ท าให้กองทุนฯ ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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2. การที่แต่ละหน่วยงานต่างต้องการมีกองทุนเฉพาะของตนเองโดยเสนอการจัดตั้งกองทุนใหม่  ๆ 
ขึ้นมารองรับ ท าให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่สามารถใช้สนับสนุนการ
ด าเนินงานในเร่ืองต่าง ๆ ได้ ไม่ได้รับการให้ความส าคัญ และไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

 



 

บทที่ 5 
การปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคม 

เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการเข้าถึง และข้อจ ากัดด้านงบประมาณของ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พบว่า งบประมาณที่ใช้การด าเนินงานของกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม มาจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาลเท่านั้น ท าให้กองทุนฯ มีข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมไม่กว้างขวางเท่าที่ควร ในบทนี้จึง
เป็นรายงานการศึกษาวิจัยเร่ืองการคลังเพื่อสังคม ซึ่งอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  

การปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคมควรด าเนินการอย่างไร จ าเป็นต้องเร่ิมจากการศึกษาความหมาย
และขอบเขตของการคลังภาครัฐ จากนั้นเป็นการศึกษาจุดอ่อนของระบบบริหารและการจัดท างบประมาณ
แผ่นดิน ความจ าเป็นในการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคม  เร่ืองส าคัญที่ควรด าเนินการเพื่อปฏิรูประบบการ
คลังเพื่อสังคม  และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะน าเสนอผลการศึกษาเป็นล าดับดังนี ้

5.1 ความหมายและขอบเขตของระบบการคลังภาครัฐ 
นักเศรษฐศาสตร์การคลังได้กล่าวถึงการคลังภาครัฐ (Public Finance)ว่า เป็นการศึกษากิจกรรมการ

หารายได้และการใช้จ่ายของรัฐบาล การอธิบายเกี่ยวกับการใช้จ่ายการเงิน งบประมาณ ภาษีอากร รายจ่าย
สาธารณะ และหนี้สาธารณะ เป็นการศึกษาผลกระทบต่างๆของงบประมาณต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายด้านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความเป็น
ธรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนประสิทธิภาพการบริหาร  นอกจากนี้ การคลังภาครัฐยังเป็นการศึกษาถึง “สิ่งที่
ควรจะเป็น (What to be)”  

ระบบการคลัง  หมายถึง องค์ประกอบของสถาบันการคลังต่างๆ ซึ่งรวมกันเป็นโครงสร้างของระบบ
การคลัง และมีการท างานของสถาบันการคลังต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ ประเพณีปฏิบัติ  ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ก าหนดไว  ระบบการคลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารราชการแผ่นดิน การท างาน
ของสถาบันการคลังต่างๆ นอกจากจะเกี่ยวเนื่องกันเองในระบบการคลังแล้ว ยังต้องท างานสัมพันธ์กับ
สถาบันอืน่นอกระบบการคลัง  ซึ่งรวมกันเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารราชการของประเทศ 

ระบบการคลังรัฐบาล มีขอบข่ายกว้างขวางสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ทุกระดับ และ
มีผลโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าการท างานของระบบการคลังไม่สัมพันธ์กัน ย่อมส่งผลให้
การท างานของหน่วยงานต่างๆ ขัดข้องไปด้วย  ขอบข่ายของระบบการคลัง ครอบคลุมถึงเร่ืองที่มีความส าคัญ
อย่างน้อย 12 เร่ืองคือ 
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1) การก าหนดนโยบายและแผนการคลัง  
2) การบริหารงบประมาณแผ่นดิน  
3) การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรและจัดหารายได้ประเภทต่างๆ   
4) การบริหารหนี้สาธารณะ   
5) การบริหารเงินคงคลัง ได้แก่ การรับ การจ่าย การจัดเก็บภาษี และการส ารองเงิน   
6) การบริหารเงินนอกงบประมาณ  
7) การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและกองทุนพิเศษ  
8) การบริหารพัสดุ   
9) การบริหารทรัพย์สินแผ่นดิน   
10) การบริหารระบบบัญชีรัฐบาลและระบบข้อมูลข่าวสารทางการคลัง 
11) การบริหารการตรวจสอบและรายงานทางการคลัง 
12)  และการบริหารการประเมินผลทางการคลัง 
การคลังภาครัฐจึงมีความส าคัญมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเมือง การบริหาร

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยากจะแยกประเด็นออกจากกันได้ 
ส าหรับการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จะให้ความส าคัญกับ

การปฏิรูประบบการบริหารและการจัดท างบประมาณแผ่นดิน การปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอากรและจัดหา
รายได้ประเภทต่างๆ  การบริหารเงินคงคลัง ได้แก่ การรับ การจ่าย การจัดเก็บภาษี การบริหารเงินทุน
หมุนเวียนและกองทุนพิเศษต่างๆที่มีอยู่ในสังคมไทย  

 
5.2 จุดอ่อนของระบบบริหารและการจัดท างบประมาณแผ่นดิน 

กฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 167 วรรค 3 ได้ก าหนดเป็นหลักการส าคัญในการจัดท า
งบประมาณแผ่นดินว่า   

“ในการน าเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องมีเอกสารประกอบ
ซึ่งรวมถึงประมาณการรายรับ และวัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน โครงการในแต่ละรายการของการใช้จ่าย
งบประมาณให้ชัดเจน รวมทั้งต้องแสดงฐานะการเงินการคลังของประเทศเกี่ยวกับภาพรวมของภาวะ
เศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้จ่ายและการจัดหารายได้  ประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะ
รายในรูปแบบต่าง ๆ ความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี ภาระหนี้และการก่อหนี้ของรัฐและ
ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ในปีที่ขออนุมัติงบประมาณนั้นและปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาด้วย 
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หากรายจ่ายใดไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนใด

ของรัฐได้โดยตรง ให้จัดไว้ในรายการรายจ่ายงบกลาง โดยต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนด

งบประมาณรายจ่ายงบกลางนั้นด้วย” 

กระบวนการจัดท างบประมาณ แม้จะเป็นอ านาจของฝ่ายบริหาร แต่จ าเป็นต้องมีการก ากับและ
ตรวจสอบโดยรัฐสภาตามกลักการคานอ านาจและตรวจสอบ(Check and Balance) การจัดท างบประมาณ
แผ่นดินของรัฐบาล เป็นการจัดท าปีต่อปี โดยฝ่ายบริหารต้องน าเสนอขอความเห็นชอบจากฝ่ายรัฐสภาตาม
หลักรัฐศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินว่าด้วยการคานอ านาจ นอกจากนี้ต้องมีการติดตามประเมินผล
เพราะถือเป็นเงินสาธารณะ ป้องกันการร่ัวไหล ให้การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายรายสาขา 
หรือรายกลุ่มคน 

ในทางหลักการ การก ากับและตรวจสอบงบประมาณแผ่นดิน เป็นมิติที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการ
วางแผนและบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความรอบครอบและความระมัดระวังในการใช้จ่าย ในการก่อหนี้
สาธารณะ ก ากับการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อให้เกิดความรอบครอบและความระมัดระวังในการใช้จ่ายของ
ภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด โดยเป้าประสงค์เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
นโยบาย กระบวนการงบประมาณจึงก าหนดให้รัฐบาลต้องน าเสนอร่างงบประมาณสู่สภานิติบัญญัติเพื่อให้
ความเห็นชอบตามมาตรา 166 ที่ระบุว่า  

“งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ท าเป็นพระราชบัญญัติ ...” สภานิติบัญญัติจึงมีบทบาทส าคัญใน
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณแผ่นดิน ก ากับและติดตามการใช้จ่าย”  

วงจรงบประมาณ (Budget Cycle) ประกอบด้วยสี่ขั้นตอน คือ หนึ่ง ขั้นเตรียมการงบประมาณ สอง 
ขั้นออกเป็นข้อบัญญัติ สาม ขั้นบริหารและเบิกจ่าย สี่ ขั้นตรวจสอบ ประเมินผล   

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณประกอบด้วยหลายฝ่าย กล่าวคือ 1) รัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร         
2) รัฐสภา   3) ส านักตรวจเงินแผ่นดิน   4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหรือให้ค าปรึกษาการก าหนด
งบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2502 
ในช่วงการเตรียมการงบประมาณก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบวงเงิน 

งบประมาณแผ่นดินถูกจัดสรรให้หน่วยราชการ องค์กรมหาชน มูลนิธิ หรือแม้แต่หน่วยงานเอกชน
(สถานศึกษาเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นรายหัว) ทั้งนี้การจัดสรรด าเนินการผ่าน “กรม” ซึ่งก าหนดนิยาม
ให้เป็นหน่วยงบประมาณที่ขอรับงบประมาณแผ่นดิน และในปัจจุบัน จังหวัดเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่รับการ
จัดสรรเงินจากงบประมาณแผ่นดินโดยตรง ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2502 
ฉบับปรับปรุงแก้ไข ปี 2552 
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จะเห็นได้ว่า กระบวนการงบประมาณของรัฐเป็นระบบจัดการที่ซับซ้อน  งบประมาณของกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุย์  การได้รับงบประมาณเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานประกอบด้วย 
รัฐบาล รัฐสภา   ส านักตรวจเงินแผ่นดิน   กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยมองเห็นความส าคัญของกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมหรือไม่ เพียงใด 

จากการวิเคราะห์ถึงปัญหาการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่ท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเพียงพอ เพราะนโยบายการคลังแบบดั้งเดิมของรัฐบาลให้
น้ าหนักความส าคัญเร่ืองการรักษาสถานภาพของเศรษฐกิจมหภาคสูง ในขณะที่เป้าหมายอีกด้านหนึ่งคือ มิติ 
ความเป็นธรรมทางสังคม และสวัสดิการสังคมถูกละเลย ไม่ได้ด าเนินการอย่างจริงจัง และไม่สัมฤทธิ์ผล ซึ่ง
ควรทบทวน วิพากษ์ในวงกว้าง  

5.3  ความจ าเป็นในการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคม 
ในทางหลักการ รัฐบาลมีภารกิจด้านการเงินและการคลังที่ส าคัญ 3 ประการคือ ประการแรก ก ากับ

ดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ การดูแลภาวะเงินเฟ้อ ก ากับดูแลดุลการค้าและ
ดุลการช าระเงิน  ประการที่สอง จัดสรรทรัพยากรของประเทศให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประการที่
สาม ส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและการกระจายรายได้ ซึ่งหมายถึงการช่วยเหลือคนจนและด้อย
โอกาสในสังคม ก ากับดูแลมิให้การกระจายรายได้เหลื่อล้ ามากเกินไป 

ภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ความเหลื่อมล้ าในสังคมปรากฏให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ผลงานวิจัยเร่ืองความเหลื่อมล้ าในสังคมของนักวิชาการหลายคนมีข้อค้นพบคล้ายกันว่า ประชากร
สองในสามของประเทศขาดหลักประกันทางสังคม จึงมีความจ าเป็นที่สังคมไทยยุคใหม่ต้องมีระบบการ
คุ้มครองทางสังคมที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าอดีต  แต่การหวังพึ่งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรร
งบประมาณประจ าปีมาให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดหลักประกันทาง
สังคมไม่ควรเป็นทางเลือกเพียงทางเดียว มาตรการด้านภาษีควรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท าให้มีเงินเข้า
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีความแน่นอนมากกว่าการรอรับเงินจากการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีของรัฐบาลด้วยซ้ าไป  

อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังไม่มีการเตรียมการที่ดีพอ  ตามหลักการที่ควรจะเป็น และภาครัฐยังไม่มี
ระบบสวัสดิการสังคมรองรับคนทุกกลุ่ม  หลักการที่ควรจะเป็นคือการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้เกิด “สังคมสวัสดิการ” ที่คนในสังคมช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน  
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หลักการดังกล่าว จะเป็นจริงได้ต้องมีการจัดท านโยบายการคลังใหม่ทีเรียกว่า “การคลังเพื่อสังคม”  ให้
ครอบคลุมทั้ง 4 มิติอย่างสมดุล กล่าวคือ 

1. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
2. การก ากับความเจริญเติบโตที่เหมาะสม สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. การกระจายรายได้และความเป็นธรรม โดยใช้มาตรการภาษีและรายจ่ายของรัฐเป็นเคร่ืองมือ

ช่วยเหลือคนจนและด้อยโอกาสในสังคม 
4. การสร้างกลไกคุ้มครองทางสังคม และการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ

ประชาชนอย่างเท่าเทียม 
 รัฐบาลมีเคร่ืองมือหลายประเภท อาทิ มาตรการด้านกฎหมาย อ านาจการก ากับดูแล และอ านาจใน
การก าหนดมาตรการทางการเงินและการคลัง เคร่ืองมือของนโยบายการคลัง ได้แก่ ภาษีอากร งบประมาณ  
รัฐบาลสามารถใช้มาตรการด้านภาษี ประกอบกับการจัดสรรรายจ่ายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์กับคนจนและ
ด้อยโอกาสในสังคม เช่นภาษีทรัพย์สินและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากครัวเรือนที่ร่ ารวย และน า
งบประมาณมาท ากิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อคนจนและด้อยโอกาสในด้านต่างๆ เช่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
จัดสวัสดิการสังคม การสร้างหลักประกันทางสังคม การประกันสุขภาพส าหรับทุกคน เป็นต้น  การท าเช่นนี้
หมายถึง รัฐบาลท าบทบาทการถ่ายโอนรายได้จากคนรวยช่วยคนจน เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเสมอ
ภาคในสังคม 
 อย่างไรก็ตาม การก าหนดวงเงินงบประมาณที่จะมาสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับคนจน
และด้อยโอกาสในสังคมอาจมีปัญหาความด้อยประสิทธิภาพ หรือมีอคติของการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐ
เกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งเกิดได้จากสาเหตุที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. อคติของการจัดท างบประมาณของพรรคการเมืองแบบประชานิยม เพราะมีความประสงค์จะชนะ
การเลือกตั้งซึ่งใช้เกณฑ์ตัดสินแบบเสียงส่วนใหญ่ การประกาศนโยบายประชานิยมเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่ง
ของพรรคการเมืองซึ่งมักจะเอาใจประชาชนที่มีฐานะเศรษฐกิจปานกลาง เพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศ 

2. พลังของภาคธุรกิจในการล๊อบบี้ผู้มีอ านาจทางการเมืองและข้าราชการ เพื่อให้จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนการท าโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และได้รับประโยชน์ร่วมกัน  

3. ภาครัฐเป็นองค์กรที่ซับซ้อน ใช้ระบบการตัดสินใจแบบแนวตั้ง(Vertical Administration) และมี
หน่วยงานระดับกรมจ านวนมาก แต่ละกรมต่างก็ต้องการงบประมาณไปสนับสนุนแผนงานของตนให้ได้มาก
ที่สุด  จึงเป็นเร่ืองยากที่จะท าให้เร่ืองการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณมากขึ้น
กว่าที่เคยได้รับ 
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5.4 เร่ืองส าคัญท่ีควรด าเนินการเพื่อปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคม 
 การสร้างระบบการคลังเพื่อสังคมให้บรรลุผลจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบต่างๆ หลายระบบ ได้แก่ 
ระบบการจัดท างบประมาณแผ่นดิน ระบบการเงินการคลังของประเทศที่รวมศูนย์การจัดการไว้ที่ส่วนกลาง 
ที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น  การปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีที่ควรขยายฐานให้มากขึ้นและ
ใช้การจัดเก็บภาษีเป็นเคร่ืองมือในการลดช่องว่างทางรายได้  การขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุม
แรงงานนอกระบบ แรงงานในภาคเกษตร และการช่วยเหลือคนจนอย่างมีเป้าหมาย  ซึ่งจะได้กล่าวทีละ
ประเด็นดังนี้ 

1) การปฏิรูประบบการจัดท างบประมาณแผ่นดิน  หลักการคือ ควรเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการจัดท างบประมาณแผ่นดินซึ่งในปัจจุบัน การพิจารณางบประมาณแผ่นดินเป็นระบบปิด มี
การอภิปราย ตรวจสอบโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเท่านั้น  ระบบการจัดท างบประมาณแผ่นดินใน
ปัจจุบันมีขั้นตอนพิจารณาหลายขั้นตอนก่อนจะอนุมัติ(เรียกว่า วงจรงบประมาณ) กล่าวคือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ธนคารกลาง และส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าการวิเคราะห์สถานการณ์และเตรียมการ งบประมาณ น าเสนอต่อรัฐบาลเพื่อ
ขอความเห็นชอบ ต่อจากนั้นรัฐบาลน าเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามล าดับ 
ทั้งหมดนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2502  

แนวความคิดการจัดท างบประมาณทางเลือก (Alternative Budgeting) เสนอว่า ควรจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยมีกระบวนการ
ปรึกษาหารือโดยให้ตัวแทนประชาชนกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งฝ่ายวิชาการบทบาทพี่เลี้ยงในการวิเคราะห์
สถานการณ์ (เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จ) พร้อมกับเสนอแนะวิธีการจัดสรร
งบประมาณใหม่ (ซึ่งอาจจะเหมือหรือแตกต่างจากการเตรียมการของส านักงบประมาณ) เท่าที่สังเกตจัดสรร
ของประชาชนให้ความส าคัญเกี่ยวกับสาขาการบริการด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอย่างเช่น สาขา
การศึกษาและพัฒนาทุนมนุษย์ สาขาสาธารณสุข สาขาสวัสดิการ ต่อจากนั้นรวบรวมข้อเสนอให้ฝ่าย
การเมืองเพื่อน าไปพิจารณาหรืออภิปรายในสภานิติบัญญัต ิ

2) ปฏิรูปการจัดเก็บภาษีเพื่อการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม การที่ภาครัฐจะท างานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อช่วยเหลือคนจน และส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมได้อย่างเข้มแข็ง จ าเป็นต้องพัฒนาด้านรายได้
ควบคู่กัน ซึ่งในประเด็นนี้สถาบันวิชาการหลายแห่งได้ค้นคว้าวิจัยการหารายได้แบบใหม่พร้อมกับเสนอให้มี
การเก็บภาษีที่ดิน ภาษีทรัพย์สิน  ภาษีสิ่งแวดล้อม  ภาษีการเพิ่มทุน และภาษีมรดก 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งจัดเก็บโดยเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อพิจารณาโดยละเอียดจะ
เห็นชัดว่า ไม่ใช่ภาษีทรัพย์สิน เนื่องจากวิธีการจัดเก็บในปัจจุบันใช้สูตร 12.5 (อัตราภาษี) คูณด้วย ค่ารายปี
หรือรายได้อันเกิดจากโรงเรือนและที่ดิน โดยนัยนี้การจัดเก็บจึงอิงกับรายได้ค่าเช่า (Rental Income) ไม่ใช่
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การเก็บจากมูลค่าของทรัพย์สิน (Property Value) โดยในนี้ที่ดินและโรงเรือนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 70) 
ได้รับการยกเว้นเนื่องจากเจ้าของอยู่อาศัยเอง คงมีเพียงส่วนน้อยคือ ร้านค้า สถานประกอบการ โรงแรม 
หอพัก และโรงงานที่เสียภาษีให้เทศบาล และ อบต. ด้วย เหตุเช่นนี้ไม่ควรจะเรียกว่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
เป็นภาษีทรัพย์สิน  

การปรับฐานภาษีให้เป็นภาษีทรัพย์ ต้องค านวณภาษีจากมูลค่าของทรัพย์สิน หลักการนี้สอดคล้อง
กับทฤษฎีผลประโยชน์ (Benefit Principle) กล่าวคือเจ้าของทรัพย์สินได้รับประโยชน์จากบริการของภาครัฐ/
และ อปท. กล่าวคือการให้ความปลอดภัยและบริการสาธารณะ ให้ไฟฟ้าแสงสว่าง อ านวยความสะดวกในรูป
ถนนหนทางสะพาน ฯลฯ จึงเป็นการสมควรที่เจ้าของทรัพย์สินเสียภาษีให้รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของที่ดิน
และบ้านที่มีมูลค่าสูง การเก็บบนฐานภาษีทรัพย์สินสอดคล้องกับทฤษฎีความสามารถของผู้เสียภาษี (Ability 
to Pay Principle) หมายถึง เจ้าของทรัพย์สินมีความสามารถในการเสียภาษีให้รัฐ มากกว่ าคนที่ปราศจาก
ทรัพย์สิน ในประเทศตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา  อัตราภาษีบ้านและที่ดินประมาณร้อยละ 2 ของมูลค่า
ทรัพย์สินเป็นรายได้เข้ารัฐบาลมลรัฐ และเทศบาล 

การที่ประเทศไทยไม่ได้จัดเก็บภาษีตามหลักภาษีทรัพย์สิน เป็นต้นเหตุหนึ่งของการกระจายรายได้ที่
ไม่เท่าเทียม และขาดโอกาสที่ภาครัฐจะน ารายได้ดังกล่าว ไปท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนจนและด้อย
โอกาส (มาตรการ Redistribution of Income)  

3) การขยายหลักประกันสังคมและส่งเสริมการออมระยะยาว ภาครัฐ (นับรวมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) ควรมีนโยบายที่จะส่งเสริมการออมของภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนสัจจะออม
ทรัพย์และสวัสดิการภาคประชาชน ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเก็บออมแบบสัจจะ (Contractual Saving) เข้า
กองทุน ซึ่งจะน ามาจัดสรรเป็นบ านาญ เมื่อสมาชิกถึงวัยเกษียณจากการท างาน เช่นเดียวกับแรงงานใน
ประกันสังคม ทั้งนี้มีข้อแตกต่าง กล่าวคือ จัดเป็นระบบที่บริหารจัดการโดยภาคประชาชน โดยอาศัยจุดแข็ง
ของชุมชนหรือกลุ่มอาชีพที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน อีกนัยหนึ่ง ทุนทางสังคมสูง 
และต้นทุนค่าบริหารจัดการต่ าเพราะอิงหลักอาสาสมัคร 

งานวิจัยของดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และคณะภายใต้โครงการ “การคลังเพื่อสังคม” สนับสนุนโดยมูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ และบทความเสนอในการประชุม นักเศรษฐศาสตร์ในปี พ.ศ. 2550 เสนอการวิเคราะห์
โดยใช้ผลส ารวจครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติโดยอิงแบบจ าลองวงจรชีวิต ผู้ใช้แรงงานจะเก็บออม
รายได้ส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 3) เพื่อเตรียมการส าหรับวัยสูงอายุ เงินออมที่สะสมตลอดช่วงชีวิตในกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ (ซึ่งรายได้ต่ ากว่าแรงงานในระบบ) โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยสะสม (ร้อยละ 3 ต่อปี) เท่ากับ 
170,000 โดยประมาณ (ค่าเฉลี่ยของแรงงานชายเท่ากับ 190,000 เปรียบเทียบกับแรงงานหญิงเท่ากับ 150,000 
โดยประมาณ)  
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การวิเคราะห์ขั้นต่อไปคือการทดสอบว่ากองทุนเช่นนี้จะยั่งยืนทางการเงินหรือไม่โดยให้บ านาญเมื่อ
สมาชิกถึงวัยสูงอายุ (60 ปี) โดยให้งานบ านาญเท่ากับ 1,300 บาทต่อเดือน (ซึ่งอิงกับเส้นความยากจน) ผล
การศึกษาพบว่า กองทุนสามารถจะจ่ายเงินบ านาญให้ราว 14 ปี (อายุ 74 ปี) ซึ่งแปลว่าไม่ยั่งยืนทางการเงิน แต่
กองทุนนี้สามารถจะยังยืนได้ กล่าวคือจ่ายบ านาญให้ผู้สูงอายุถึง 80 ปี (สมมติว่าเป็นอายุขัยเฉลี่ยของคนไทย) 
ทั้งนี้จะต้อง “เพิ่มเติม” โดยภาครัฐ กล่าวคือ การออมพันธมิตร (Partnership Saving) จ านวนเงินที่รัฐเติมเข้า
ไป 120 บาทต่อเดือน ซึ่งจะท าให้ขนาดของเงินทุน (เฉลี่ยต่อคน) เท่ากับ 320,000 บาท โดยประมาณ ซึ่งจะ
พอเพียงที่จะจ่ายบ านาญให้กับผู้สูงอายุถึง 80 ปี 

ข้อเสนอของมาตรการนี้หมายถึง ต้นทุนทางการคลังของภาครัฐประมาณ 320,000 ล้านบาท (ส าหรับ
ภาคประชาชน) ต่อปีซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 2 ของรายจ่ายภาครัฐ มาตรการนี้เพิ่มแรงจูงใจให้แรงงานใน
ความหมายที่ว่าการออมหนึ่งบาท จะได้รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้น 0.80 บาท ซึ่งมาตรการจูงใจให้ภาคประชาชน
เก็บออมในระยะยาว อนึ่ง ภายใต้กรอบความคิดเช่นนี้ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์และ
สวัสดิการภาคประชาชนหรือสมาชิกระบบบ านาญตามกลุ่มอาชีพ (เช่น ผู้รับจ้างท าของ แรงงานรับจ้าง ฯลฯ) 
จะได้รับบ านาญและไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาเงินสงเคราะห์ (เบี้ยยังชีพคนชรา 500 บาทต่อเดือน ) ซึ่งจะช่วย
ประหยัดรายจ่ายของรัฐในส่วนน้ี 

4) การช่วยเหลือคนยากจนอย่างมีเป้าหมาย การสงเคราะห์คนยากจนและยากไร้ เป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐ แต่การจะรู้ได้ว่าครัวเรือนใดยากจนหรือไม่ยากจนจ าเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูล การจดทะเบียนคน
จนและการวิจัย ต่อจากนั้นออกแบบระบบการใช้จ่ายของภาครัฐที่เอ้ือประโยชน์คนจน  กระบวนการคัด
กรองผู้ที่สมควรจะได้รับการสงเคราะห์ (Mean - Test) น่าจะมอบให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กับ
สถาบันวิชาการในท้องถิ่น ร่วมกันรับผิดชอบ การจัดสรรรายจ่าย (เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน) ช่วยเหลือ
ครัวเรือนคนจนนั้น เสนอให้แบ่งความรับผิดชอบ (เทศบาล/อบต. รับภาระค่าใช้จ่ายร้อยละ 60) ส่วนที่เหลือ
ภาครัฐให้การอุดหนุน ร้อยละ 40 โครงการ Workfare เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ควรจะออกแบบรองรับการว่างงาน
ชั่วคราว โดยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้จ้างโดยได้รับค่าจ้างรายวันใกล้เคียงหรือสูงกว่า
ค่าจ้างขั้นต่ า (300 บาทต่อวัน) ส่วนวิธีการไฟแนนซ์นั้นร่วมรับภาระระหว่าง อปท. กับ รัฐบาลในอัตรา 60:40 
ดังที่ได้กล่าวแล้ว 

5) การสนับสนุน Microfinance และสถาบันการเงินของผู้ใช้แรงงาน การสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงาน 
(ทั้งในเมืองและชนบท ทั้งภาคนอกการเกษตรและภาคการเกษตร) สามารถรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อ
สินเชื่อและจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งมีเป้าหมาย “เพิ่มพลัง” กลุ่มผู้ใช้
แรงงาน เนื่องจากผู้ใช้แรงงานจ านวนมากต้องพึ่งพิงเงินกู้นอกระบบ ซึ่งกลายเป็นปัญหาหนักของแรงงาน
เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินนอกระบบสูงมาก แนวคิดไมโครไฟแนนซ์นี้ได้รับการพิสูจน์อย่างกว้าง
ขาวงในหลายประเทศ ที่เพิ่มโอกาสให้คนจนได้กู้ยืมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยไม่ถูกเอาเปรียบจากตลาดเงินนอก
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ระบบมากเกินไป และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องว่า ระบบไมโครไฟแนนซ์ช่วยแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนทางการเงินของคนจน ขณะเดียวกันช่วยเพิ่มทุนทางสังคม  และชักจูงให้แรงงานหรือผู้มี
เงินทุนน้อยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายโดยกระบวนการทางสังคม (Social Norm) ลดพฤติกรรมการสูบบุหร่ีสุราซึ่ง
เป็นผลดีต่อส่วนรวมระบบไมโครไฟแนนซ์ยังมีส่วนส าคัญให้ “สตรี” มาท าบทบาทการพัฒนาเนื่องจากสตรี
จะท าหน้าที่บริหารจัดการเงินของกองทุน 

นักวิชาการหลายสาขาได้น าเร่ืองราวความส าเร็จของไมโครไฟแนนนซ์มาวิจัยวิเคราะห์อย่างเอา
จริงจังและสรุปเป็นต าราหรือเอกสารอ้างอิง ในที่นี้ขออ้างอิงหนังสือ 3 เล่ม เล่มแรก The Economics of 
Microfinance, ตีพิมพ์โดยส านัก MIT Press ในปี ค.ศ. 2005, เล่มที่สอง Microfinance: Perils and Prospects, 
ตีพิมพ์โดยส านัก Routledge ในปี 2006 เล่มที่สาม Microfinance Investment Funds ตีพิมพ์โดยส านัก 
Springer ในปี 2006 พบว่าเบื้องหลังความส าเร็จของไมโครไฟแนนซ์เกิดจากหลายปัจจัย คือ 

1. บทบาทของสตรี—เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ของไมโครไฟแนนซ์สามารถจัดการเงินได้เป็นอย่างดี 
ละเอียดด้านการบัญชีและรักษาวินัย รวมทั้งก ากับติดตามเงินกู้ได้เป็นอย่างดี  

2. ต้นทุนของไมโครไฟแนนซ์ต่ ากว่าของธนาคารหลายเท่าตัว เพราะการท างานที่ใกล้ชิดกันหรือ
เป็น พ านักอยู่ในละแวกเดียวกัน  

3. พฤติกรรมการไม่ส่งเงินกู้คืน (ของผู้กู้) น้อยกว่า – เนื่องจากผู้บริการกองทุน (ซึ่งจ านวนหนึ่งเป็น
ผู้สูงอายุที่ชุมชนให้ความนับถือ “เกรงใจ”) ในขณะที่ผู้กู้ย่อมรู้แก่ใจว่าในสายตาของกองทุนและ
ประชาชนเฝ้าดู การน าเงินไปใช้ลงทุนตามที่ตั้งใจหรือระบุไว้ โอกาสที่จะใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย
เพื่อการบริโภคท าได้ยาก  

4. ผู้บริหารกองทุนซึ่งจะเป็นผู้น าชุมชนและเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือเป็นตัวอย่างที่ดีและใคร ๆ ก็เกรงใจ 
มีความรู้ดี เคยเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นอดีตราชการ กว้างขาวงในหมู่บ้าน รู้จักหน่วยงาน
ภายนอก ผู้น ากองทุนมีความสามารถระดมเงินทุนจากภายนอกมาสนับสนุน ซึ่งเป็นทุนเสริมจาก
แหล่งภายนอก  

5. การปลูกฝังค่านิยมของการท าความดี ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน สัมมาอาชีวะ การไม่ท า
ตามกระแส การท าตามเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว การลดการพึ่งพิงสารเคมี และ
การท าเกษตรเชิงพาณิชย์ที่เสี่ยงต่อการขาดทุน เป็นต้น ซึ่งสถาบันการเงินโดยทั่วไปไม่ได้ท าและ
คงจะไม่สนใจที่จะท าเช่นน้ัน  

6. การกู้เป็นกลุ่ม (Group Lending) และท างานร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดทุนทางสังคมในหมู่บ้านและ
ชุมชน  

7. เกิดวิสาหกิจชุมชน กล่าวคือการผลิตร่วมกันโดยอาศัยหลักการประหยัดจากขนาด (Economies-
of-Scale) ช่วยให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง และเปิด “ตลาด” กับภายนอก “รับใบสั่งสินค้า” จาก
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ลูกค้าในเมืองหรือจากต่างประเทศและกระจายการผลิตในสมาชิกวิสาหกิจชุมชน การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือติดฉลากเผยแพร่  

8. ไมโครไฟแนนซ์ช่วยส่งเสริม “ความเป็นผู้ประกอบการ” (Entrepreneurship) ซึ่งความจริงอาจจะ
มีอยู่ในตัวของผู้น าอยู่แล้ว แต่เมื่อท างานเป็นกลุ่ม ในขนาดที่ใหญ่ขึ้น โอกาสการพัฒนายิ่งเพิ่มขึ้น 
ในแต่ละกลุ่มกองทุนย่อมมีคนเก่ง ขยันขันแข็ง เฉลียวฉลาด ทันคน รู้จักกับเครือข่ายกับโลก
ภายนอก เมื่อมีโอกาสคนเหล่านี้ก็จะพัฒนาตนเองกลายเป็นผู้น ารุ่นต่อไป  

9. เกิดการเรียนรู้จากทักษะระหว่างท างาน (Learning by Doing) ระหว่างผู้น า-ผู้น าระดับกลาง-และ
สมาชิก  

10. การเสริมด้วยทุนภายนอก เช่น โครงการพัฒนาของภาครัฐ น าเงินทุน -เคร่ืองจักร-ผู้ประกอบ 
ให้กับกลุ่มฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ค่านิยมของสังคมในปัจจุบันยังเรียกร้องให้หน่วยธุรกิจ “มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility) ริเร่ิมท าโครงการพี่เลี้ยงให้กับชุมชน 

กองทุนคนจนในหลายประเทศ เกิดจากการสนับสนุนขององค์กรการกุศล (Donor Agency) ซึ่ง
ท างานด้านการส่งเสริมสิทธิสตรี ในหนังสือ Economics of Microfinance เปรียบเทียบตัวชี้วัดการท างานของ
กองทุนฯ ในประเทศต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น  

ก) ความเป็นเจ้าของ รายงานว่ากองทุนไมโครไฟแนนซ์นั้นมีการจัดการหลายรูปแบบ บ้างจัดตั้งขึ้น
โดยภาครัฐ บ้างเป็นกองทุนขององค์กรพัฒนาเอกชนบ้าง มูลนิธิเป็นเจ้าของ บ้างจัดตั้งเป็นเครดิตยูเนียน บ้าง
จัดเป็นกองทุน Trust Fund  

ข) แหล่งเงินทุนของกองทุน รายงานว่าหลายกองทุนได้รับแหล่งเงินทุนจากเงินบริจาค (Donation) 
ในสัดส่วนที่สูง อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนที่สมทบหรือออมจากสมาชิกในลักษณะ “ออมบุญวันละบาท” อีก
ส่วนหน่ึงเป็นเงินออมที่สะสมจากก าไรในปีที่ผ่านมา 

การเติบโตของกองทุนออมทรัพย์และกองทุนของคนจนในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เกิดจาก
ความคิดริเร่ิมของผู้น าชุมชน พระ และปราชญ์ชาวบ้าน การขยายผลของกลุ่มไมโครไฟแนนซ์โดยภาครัฐจะ
ช่วยให้กองทุนฯ เติบโตอย่างเข้มแข็ง กว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งอาจจะด าเนินการได้หลายทาง ตัวอย่างเช่น 
การออกพันธบัตรรัฐบาล เพื่อช่วยให้เพิ่มช่องทางการลงทุนของกองทุนฯ (เช่น พันธบัตรรุ่นชุมชนท้องถิ่น
พัฒนาที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง เช่น ร้อยละ 6-7 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า เพื่อให้กองทุนมีแหล่ง
การลงทุนที่ปลอดภัยแต่ว่าได้รับผลตอบแทนสูง ในแง่นี้อาจจะมีต้นทุนทางการคลังเพิ่มขึ้นบ้างแต่มูลค่าไม่
มาก แต่จะช่วยเป็น Learning by Doing ให้กับกองทุนไมโครไฟแนนซ์) นอกจากนี้มีข้อเสนอ (รศ.ดร.ณรงค์ 
เพ็ชรประเสริฐ) ให้จัดสรรเงินทุนส่วนหนึ่ง (เช่น ร้อยละ 10 จากกองทุนประกันสังคม มาลงทุนหรือเป็น
หุ้นส่วนในธนาคารของผู้ใช้แรงงาน) ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาสถาบันการเงินระดับชาติที่เน้นสมาชิกกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงาน (รวมแรงงานนอกภาคการเกษตรและในภาคการเกษตร) 
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จากผลการศึกษาการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมดังกล่าว

ข้างต้น เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาบทบาทของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่ผ่านมา 

พบว่า การสนับสนุนงบประมาณเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นโดยใช้งบปกติ และงบกระจายสู่ท้องถิ่นนั้น เกิด

ผลผลิต(Output) ของแต่ละโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ ยังไม่

เห็นผลลัพธ์ (Outcome) ที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมาย และยังไม่เห็นผลกระทบ(Impact) ที่เกิดขึ้นต่อ

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและยั่งยืน อาจมีเพียงนโยบายสร้างสังคมสวัสดิการ

(Welfare Society) ที่ประกาศในยุคของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เท่านั้นที่อาจถือได้ว่าเป็นผลกระทบ

จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม แต่เมื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาสู่ยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยัง

ไม่มีความชัดเจนว่า นโยบายดังกล่าวจะยั่งยืนหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเร่ืองการปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคม จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง หาก

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมน าไปปรับปรุงบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กร

สวัสดิการสังคมทีควรมุ่งเน้นโครงการที่ช่วยเหลือคนยากจนอย่างมีเป้าหมาย และโครงการไมโครไฟแนนซ์ 

ให้มากขึ้น (ผู้ศึกษาพบว่า โครงการจ านวนมากในภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นโครงการ

ฝึกอบรมเยาวชน ออกค่าย ซึ่งเป็นโครงการที่มีกิจกรรมเพียง 1-2 วัน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว ไม่สามารถ

ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบได้) ในอนาคตกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจึงควรก าหนด

ยุทธศาสตร์และขอบเขตของการสนับสนุนองค์กรสวัสดิการสังคมให้ไปในทิศทางเดียวกับการปฏิรูประบบ

การคลังเพื่อสังคม จะท าให้เกิดประโยชน์และเกิดความยั่งยืนในการส่งเสริมให้เกิดสังคมสวัสดิการได้

มากกว่า 

5.5 ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมมีบทบาทมากขึ้น มีการบริหารที่เป็นไปตามหลักนิติ
ธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรมและกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม ผู้
ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด ดังนี ้

1) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมควรรักษาจุดเด่นที่เป็นกองทุนหลักในการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมในภาพรวมของประเทศ และมีระบบการกระจายทุนไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น มีการปรับปรุง
การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเป้าหมายให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้มแข็ง สามารถจัด
สวัสดิการสังคมด้วยตนเองในระยะยาว   
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2) กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ควรร่วมมือกับกองทุนอ่ืนๆ หางบประมาณเพื่อให้
กองทุนมีเงินทุนมากขึ้น เช่น เงินรายได้จากภาษีเหล้า บุหร่ี และเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นต้น  
เน่ืองจากงบประมาณที่กองทุนได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาลมีจ านวนน้อย ในระบบการ
กระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นซึ่งสามารถด าเนินการได้ทั่วประเทศยังต้องการงบประมาณเพิ่มเติม ท า
ให้การด าเนินงานท าได้ในขอบเขตจ ากัด ไม่ทั่วถึงครบทุกพื้นที่ 

3) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ควรปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานในการเสนอโครงการ กลั่นกรองโครงการ อนุมัติโครงการ ให้งบประมาณกระจายออกไปให้เร็ว
ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น  เนื่องจากขั้นตอนในการการ
จัดท าโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนฯ นั้น  มีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อน ระบบปกติ มี 8 ขั้นตอน 
และระบบการกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นมี 13 ขั้นตอน ท าให้การบริหารกองทุนฯ ไม่มี
ประสิทธิภาพ    

4) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ควรมอบหมายนโยบายที่
ชัดเจนให้กับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัด เน่ืองจากกระบวนการและขั้นตอนการ
พิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ส าหรับงบประมาณที่
กระจายมาในจังหวัด  มีปัญหาอุปสรรค จากประธานกรรมการ ที่ต้องการน าเงินของกองทุนไปสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรที่น าเสนอโครงการ  ท าให้เกิดความ
อึดอัดใจ  

5) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ควรแก้ไขระเบียบที่
ก าหนดให้โครงการที่ต้องการของบประมาณจากส่วนกลางต้องผ่านการเห็นชอบและลงนามโดยประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯประจ าจังหวัดก่อน ระเบียบข้อนี้ได้กลายเป็นอุปสรรคที่ท าให้โครงการที่
ต้องการของบประมาณจากส่วนกลางไม่สามารถเข้าถึงกองทุนได้ เนื่องจากประธานกรรมอนุกรรมการ ฯ ไม่
ยอมลงนามรับรองโครงการที่จะส่งไปขออนุมัติงบประมาณที่ส่วนกลาง ท าให้โครงการไม่สามารถผ่านไปยัง
ส่วนกลางได้  

6) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ควรทบทวนเกณฑ์ในการ
จัดสรรงบประมาณออกเป็นเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ว่ายังมีความเหมาะสมหรือไม่  เนื่องจากองค์กร
สวัสดิการสังคมในพื้นที่สะท้อนว่า ควรเป็นเชิงพื้นที่เท่านั้น ส่วนประเด็นจะขึ้นกับแต่ละพื้นที่  

7) ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดควรจัดการอบรมการเขียนโครงการ
ให้กับองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ยังไม่สามารถเขียนโครงการได้ด้วยตนเอง ท าให้ขาดโอกาสในการเข้าถึง
กองทุน โดยให้มีรูปแบบที่หลากหลาย  มีการจัดระบบพี่เลี้ยงในการช่วยเหลือกันในพื้นที่  
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8) ในการพิจารณาอนุมัติโครงการที่กระจายลงไปในจังหวัดที่ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจ าจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการนั้น ในบางจังหวัดที่ภาคประชาสังคมเข้มแข็ง 
ควรเปิดช่องทางให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือเป็นผู้กลั่นกรองโครงการเบื้องต้น  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้นในการกระจายทุนสู่พื้นที่ ซึ่งอาจต้องแก้ไขกฎระเบียบให้สามารถ
ด าเนินการได ้

9) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ควรมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะท างานติดตามประเมินผลการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมระดับจังหวัด เพื่อช่วยให้งานมีความคล่องตัว และเพื่อให้ผู้ที่ท างานได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเสียเวลา
บ้าง 

10) คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ควรพิจารณาเร่ือง
การปฏิรูประบบการคลังเพื่อสังคม ซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะท าให้กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมได้รับงบประมาณอย่างสม่ าเสมอและเพียงพอผ่านทางระบบการคลังของรัฐ  การปฏิรูประบบการคลัง
เพื่อสังคม ควรร่วมมือกับนักวิชาการสร้างองค์ความรูใ้ห้ชัดเจน และควรสร้างแนวร่วมกับนักการเมืองในการ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวต่อรัฐบาล  
  

 
***************************** 



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 

การจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
วันจันทร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ (Asia Hotel Bangkok) 

 

 
 

 



 

ศึกษาดูงาน วันจันทร์ท่ี 24 กันยายน 2555  
ณ กองทุนสวัสดิการและบริการวันละ 1 บาท ชุมชนต าบลหนองตอกแป้น จ.กาฬสินธุ์ 

 

 
 

 



 

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
วันจันทร์ท่ี 24 กันยายน 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จ.กาฬสินธุ์ 

 

 
 

 



 

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2555 ณ เทศบาลต าบลนาจารย์  จ.กาฬสินธุ์ 

 

 
 

 



 

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
วันอังคารท่ี 9  ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท จ.นครสวรรค์ 

 

 
 

 



 

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
วันอาทิตย์ท่ี 28  ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมวีเวิร์บ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ แอนด์โฮเต็ล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 
 

 



 

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
วันอังคารท่ี 30  ตุลาคม 2555 ณ ประชุมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จ. ชุมพร 

 

 
 

 



 

การจัดเวทีน าเสนอผลการวิจัย 
วันพฤหัสท่ี 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องบ ารุงเมือง ชั้น 4 โรงแรม The Twin Towers  
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