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ท ําใหการศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ซ่ึงผูศึกษาขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวยความจริงใจ
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หวัขอวิทยานิพนธ วเิคราะหปญหาในการด ําเนนิการตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ช่ือผูเขียน กนัตพงศ  รังษสีวาง
อาจารยที่ปรึกษา อาจารย ดร.พรีพันธุ  พาลุสุข
สาขาวิชา นิติศาสตร (กฎหมายมหาชน)
ปการศึกษา ๒๕๕๐

บทคัดยอ

วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาในการดํ าเนินการ         
ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยศกึษาถงึความหมาย แนวความคดิ
และทฤษฎีการจัดสวัสดิการสังคมตามหมวดแนวนโยบายแหงรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย สาระส ําคญัและสภาพปญหาในการด ําเนนิการตามพระราชบญัญตัินี้
โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ซ่ึงไดแก ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี (เกาหลใีต) ทัง้นีเ้พือ่คนหาขอเสนอแนะในการแกไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัิ
ฉบับนี้ใหมคีวามเหมาะสมในการบังคับใช อันจะสงผลใหเกิดประโยชนแกประชาชนกลุมเปาหมาย
ทีเ่ปนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสอยางแทจริง

ผลการศึกษาพบวา รัฐสวัสดิการในประเทศไทยไมเคยเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม         
ถึงแมวาจะนํ าแนวความคิดในดานสวัสดิการสังคมมาใชดวยการจัดตั้งกรมประชาสงเคราะหขึ้น 
เมื่อปพุทธศักราช ๒๔๘๓ และนํ าแนวความคิดนี้บญัญัติไวอยางเปนทางการครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ และในรัฐธรรมนูญฉบับตอๆ มา เพือ่ใชเปนแนวทาง
ในการก ําหนดนโยบายทางสงัคมของรฐัหรอืรัฐบาล แตทางปฏบิตัรัิฐยงัด ําเนนิงานดานสวสัดกิารสังคม
แบบเกบ็ตก แบงเบาบรรเทาทกุขประชาชนทีเ่ดอืดรอนเพยีงชัว่ครัง้ชัว่คราว ใหการสงเคราะหหรือชวยเหลือ
ประชาชนไดเทาทีง่บประมาณจะพงึม ี เพราะไมเคยเกบ็ภาษทีางตรงทีเ่กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคม
ไมเก็บภาษีอัตรากาวหนา ไมเก็บภาษีอสังหาริมทรัพยในอัตราสูง ไมเก็บภาษีมรดก และมิไดนํ า
หลักการเอาทรพัยสินมาเฉลีย่ใหกบัคนยากจนอยางเชนประเทศในแถบยโุรป สหรฐัอเมรกิา แคนาดา
หรือประเทศออสเตรเลียที่ดํ าเนินการในรูปแบบรัฐสวัสดิการ ปจจุบันถึงแมวาจะมีพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงถือไดวาเปนกฎหมายแมบทที่เกีย่วกับการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม แตจากการศึกษาภายหลังที่กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับ พบขอดอยที่เปนปญหา
และอปุสรรคอยางนอย ๕ ประการ ซ่ึงท ําใหการด ําเนนิการตามพระราชบญัญตันิีไ้มบรรลุเจตนารมณ
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ ปญหาเรื่องความเหมาะสมของคณะกรรมการสงเสริมการจัด  
สวสัดกิารสังคมทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับกรุงเทพมหานคร ที่มีมากเกินไป จนทํ าให
เนื้อหาของกฎหมายเต็มไปดวยคณะกรรมการ ปญหาเรื่องความชัดเจนของกลุมบุคคลเปาหมาย      
ที่เปนผูยากไรและผูดอยโอกาสซึ่งไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพคือบุคคลกลุมใด ปญหาในเรื่อง 
ผูรับผิดชอบหรอืเจาภาพ ทีย่งัขาดความชดัเจนวาหนวยงานของรฐันอกจากกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุยแลว ยงัมหีนวยงานใดบางทีม่อํี านาจหนาทีแ่ละความรบัผิดชอบในการด ําเนนิงาน
ดานการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายฉบับนี้ ปญหาเรื่องการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองคกร
ภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ใหมีสถานะเปนองคกรสาธารณประโยชน
เปนไปในทางจํ ากัดสิทธิมากกวาการสงเสริม และปญหาเรื่องความเหมาะสมของกองทุนสงเสริม
การจดัสวสัดกิารสงัคม กลาวคอื ควรจะก ําหนดใหมกีองทนุทีเ่กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมในกฎหมายอืน่
อีกหรือไม

ดงันัน้ จงึควรแกไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖
รวมทัง้กฎหมายลกูบททีก่ ําหนดหลกัเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไขในการด ําเนนิการตามพระราชบญัญตันิี้
อาทิเชน การลดองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติลงใหมี
ขนาดกะทดัรัด ยกเลิกบทบัญญัติที่วาดวยคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร แตใหอํ านาจคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติพิจารณา   
แตงตั้งคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมและจํ าเปน เพิ่มบทลงโทษทางปกครองตอผูที่กระทํ า
โดยไมสุจริตหรือสมยอมกันในการเลือกผูแทนองคกรสาธารณะประโยชน การกํ าหนดกลุมบุคคล
ทีเ่ปนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสโดยพจิารณาจากรายไดเฉลีย่ตอคนตอป การก ําหนดหลกัเกณฑทีชั่ดเจน
ใหหนวยงานของรัฐสามารถดํ าเนินกิจการทางดานสวัสดิการสังคมได ควรยกเลิกการรับรอง    
ความเปนองคกรสาธารณะประโยชน เพื่อเปดกวางใหทุกองคกรที่ดํ าเนินงานดานสวัสดิการสังคม
สามารถขอรับการสนับสนุนจากรัฐได และลดขั้นตอนที่เปนการเพิ่มภาระใหกับองคกรภาคเอกชน
โดยมุงสงเสริมมากกวาการจํ ากัดสิทธิ และควรยุบรวมกองทุนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม    
ในกฎหมายอื่นมาไวในกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้เพียงแหงเดียว 
ทั้งนี้ก็เพื่อใหการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล เปนประโยชนแกประชาชนกลุมเปาหมายที่เปนผูยากไรหรือผูดอยโอกาส    
ไดมสีวัสดิการสังคมอยางทั่วถึงและเปนธรรมที่แทจริง
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ABSTRACT

This research study has been conducted with the aim of  analyzing  the problems 
arising in implementing the Social Welfare Promotion Act, B.E. 2546 and formulating suitable 
recommendations for legal amendments to the above-mentioned legislation in the best interests of 
the targeted client groups, i.e. the destitute or the socially or economically disadvantaged, by 
making a preliminary  inquiry into the definition of social welfare, the ideas and theories 
associated with welfare service administration in accordance with the fundamentals or the 
directive principles of state policy under the Constitution of the Kingdom of Thailand, the actual 
implementation of the Act along with the existing situations and the problems found and by 
systematically comparing the Act in question with its foreign counterparts such as the welfare 
legislation of Canada, Australia and South Korea.

The results of the research show that Thailand has not been transformed into a 
welfare state in the due course of time. Although “social welfare” has been introduced into the 
country’s social policy through the establishment of the Department of Public Welfare in B.E. 
2483 and incorporated into the constitutional law (B.E. 2492) for the first time and its successors 
in order to serve as the social policy guidelines, in practice the government has administered the 
country’s welfare services in a perfunctory manner. The alleviation of the suffering of the people 
in need has been performed on a temporary basis and the state social assistance has been limited 
by budgetary restraints because of the government’s failure to take constructive fundraising 
measures: there has never been direct taxation for social welfare, or concrete income 
redistribution measures such as the collection of income tax at  progressive rates, the collection of 
property and estate tax at high rates currently in use in welfare states like European countries,   

DPU



ฉ

the United States, Canada and Australia. At present even if the Social Welfare Promotion Act, 
B.E. 2546, which serves as the parent or enabling act for its delegated legislation, is in force, there 
remain a number of problems or impediments to the development of the social welfare system in 
Thailand. The listed problems are as follows: 1) the problem concerning the Commissions on 
Social Welfare Promotion at the municipal, the provincial and the national levels—the number of 
the commissions has unnecessarily complicated the content of the Social Welfare Promotion Act 
and lessened the efficiency of the country’s welfare system. 2) the problem concerning the 
identification of the client groups—the targeted groups, i.e. the indigent or the inferior, have to be 
defined more clearly. 3) the problem concerning administrative accountability—the scope of the 
contributions to the administration of social services according to the Social Welfare Promotion 
Act of the relevant governmental agencies apart from the Ministry of Social Development and 
Human Security, is still in need of clarification. 4)  the problem concerning the state’s ratification 
of a foundation, an association or a private organization which provide social assistance to the 
needy as a “public organization”—it has been proven that the ratification has restricted rather than 
promoted the right to provide social services for the targeted groups. 5) the problem concerning 
the Social Welfare Promotion Funds—regarding the appropriateness of the integration of the 
funds into other laws the issue remains a matter for debate.

Consequently, the following legal amendments to the Social Welfare Promotion Act, 
B.E. 2546, as well as to its subordinate legislation prescribing technical details about the criteria, 
methods, related terms and conditions for the implementation of the parent act are recommended: 
Firstly, the Commissions on Social Welfare Promotion should be downsized. In other words, the 
municipal along with the provincial commission has to be removed for the sake of efficiency and 
the management authority should be solely vested in the national commission so that it can 
expediently set up a sub-committee as needed. Secondly, more severe penalty should be imposed 
on those involved in dishonest arrangements for the election of public welfare organization’s 
representative(s).Thirdly, the criteria for identifying the targeted groups should be based on each 
citizen’s annual income. Fourthly, the clearer practical guidelines as well as rules and regulations 
should be established so as to facilitate the work of governmental agencies. Fifthly, the 
ratification of a “public welfare organization” should be ended / (repealed) in order that all social 
welfare providers will become eligible for government supports and regulatory complications 
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should also be eliminated so as to enhance their work. Finally, social welfare funds in the Social 
Welfare Promotion Act and other laws should be consolidated to increase the efficiency and 
effectiveness of social service administration and to ensure fairness and equality among client 
groups.DPU



บทที่ ๑
บทนํ า

๑.๑  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ในประเทศทีพ่ฒันาแลว รัฐบาลเขาเลง็เหน็ความส ําคญัถึงสภาพความเปนอยูของประชาชน
ที่จะตองกินดีอยูดีมีความสุข จึงตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานดวยการจัดสวัสดิการสังคมให
อยางทั่วถึงในรูปแบบรัฐสวัสดิการ สํ าหรับประเทศไทยธรรมนูญการปกครองและรัฐธรรมนูญ  
แหงราชอาณาจักรไทยตั้งแตอดีตจนปจจุบัน มีบทบัญญัติเปนหลักสํ าคัญสํ าหรับการพัฒนาประเทศ  
ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อันเปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน เนื่องจาก     
ผูมีอํ านาจปกครองตองการสรางความเชื่อมั่นศรัทธาและกอใหเกิดความไววางใจจากประชาชน   
ทัง้นีก้เ็พือ่ประโยชนในการปกครอง จึงไดกํ าหนดแนวทางในการบริหารงานของรัฐไว ซ่ึงเรียกวา 
“แนวนโยบายแหงรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ” (Directive Principles of Fundamental State 
Policies) ซ่ึงมเีนือ้หาเปนแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคม

แนวนโยบายแหงรัฐไดบัญญัติขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    
พทุธศกัราช ๒๔๙๒ รวมทั้งส้ิน ๑๙ มาตรา และตั้งแตนั้นเปนตนมาผูรางรัฐธรรมนญูมักจะกํ าหนด
ใหมีหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ เพื่อใชในการปกครองประเทศหรือยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ        
แตมกีารเพิม่เตมินโยบายทีผู่รางรฐัธรรมนญูชอบเขาไป จนท ําใหบทบญัญตัใินหมวดนีข้องรฐัธรรมนญู
พุทธศักราช ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๕๓๘ มีความยาวถึง ๓๕ มาตรา แตในสวน    
ของรัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองฉบับพุทธศักราช ๒๕๐๒ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๑๕ 
ฉบับพุทธศักราช ๒๕๑๙ รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๒๐ ไมมีบทบัญญัติวาดวย    
แนวนโยบายแหงรัฐ สํ าหรับรัฐธรรมนญูฉบบัพทุธศกัราช ๒๕๑๗ ทีร่างขึน้ภายหลังการเปลีย่นแปลง
ทางการเมืองเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ หมวดแนวนโยบายแหงรัฐ จึงมีการเปลี่ยนแปลงสาระสํ าคัญ   
เพื่อมุงสูแนวทางรัฐสวัสดิการอยางชัดเจน ระบบรัฐสวัสดิการกลายเปนตนแบบและจุดมุงหมาย
ของรัฐธรรมนูญฉบับตอๆ มา ซ่ึงมีเปาประสงคใหรัฐบาลทํ าหนาที่จัดสวัสดิการดานตางๆ            
ใหแกประชาชน
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รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ เกิดจากกระแสเรียกรอง
การปฏรูิปการเมอืงและการเคารพสทิธเิสรภีาพของประชาชน จงึมลัีกษณะทีเ่ปนประชาธปิไตยทีเ่ดนชดั
มากขึน้กวาเดมิ สภารางรฐัธรรมนญูไดเปลีย่นชือ่หมวดนีเ้สียใหมเปน “แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั”
(Directive Principles of Fundamental State Policies) ทัง้นีเ้พือ่กํ าหนดกรอบแนวทางของหมวดนี้
ใหชัดเจนวา แนวนโยบายแหงรัฐทีจ่ะตองยดึถือเปนแนวปฏบิตันิัน้ควรจะเปนอยางไร และนอกจากนี้
ยังไดบัญญัติแนวทางดานสวสัดกิารสังคมไวในหมวด ๓ วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
อีกดวย ซ่ึงถือไดวาเปนหนาที่ของรัฐที่จะดูแลประชาชนของรัฐในดานสวัสดิการสังคมใหสามารถ
ด ํารงชพีไดอยางเหมาะสมกับความเปนมนุษยบนเงื่อนไขที่แตกตางกัน เชน  

(๑) มาตรา ๕๓ วรรคหนึง่ “เดก็ เยาวชน และบคุคลในครอบครวัมสิีทธิไดรับความคุมครอง
โดยรัฐจากการใชความรนุแรงและการปฏบิตัอัินไมเปนธรรม” ปจจบุนัมพีระราชบญัญตัคิุมครองเดก็
พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชเปนแนวปฏิบัติตามมาตรานี้

(๒) มาตรา ๕๔ “บคุคลซึง่มอีายเุกนิหกสบิปบริบรูณและไมมรีายไดเพยีงพอแกการยงัชพี
ไดรับความชวยเหลือจากรฐั ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบญัญตัิ” ปจจบุนัมพีระราชบญัญตัผูิสูงอาย ุพ.ศ.  ๒๕๔๖
ใชเปนแนวปฏิบัติตามมาตรานี้

(๓) มาตรา ๕๕ “บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มสิีทธิไดรับส่ิงอํ านวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะและความชวยเหลืออ่ืนจากรฐั ทัง้นีต้ามทีก่ฎหมายบญัญตัิ” ปจจบุนัมพีระราชบญัญตัิ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ใชเปนแนวปฏิบัติตามมาตรานี้  

แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐทางดานสงัคมนอกจากทีไ่ดบญัญตัไิวในหลายมาตราดงัทีก่ลาว
ขางตนแลว ยงัมมีาตราทีสํ่ าคญัซึง่จะไดวากลาวในทีน่ีค้อืเนือ้ความตามทีป่รากฏในมาตรา ๘๐ วรรคสอง
หมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ที่บัญญัติวา “รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือ
ทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได” จากบทบัญญัติดังกลาวนี้ 
ปจจุบันมีพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกใชบังคับโดยอนุวัตร
ตามรัฐธรรมนญูมาตรานี ้ และไดใชเปนแนวปฏบิตัซ่ึิงถือไดวาเปนกฎหมายแมบทในการจดัสวสัดกิารสงัคม
ใหกบัประชาชนโดยมุงหมายใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได

พระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกใชบงัคบัภายใตเหตผุล
ที่รัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสราง
และพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัวและความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งรัฐตองสงเคราะห
คนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได    
อีกทั้งเพื่อใชเปนกฎหมายแมบทในการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน  
ตลอดจนสงเสรมิและสนบัสนนุใหบคุคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรอืน่
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ไดเขามามสีวนรวมในการจดัสวสัดกิารสงัคม ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนในการเสรมิสรางความมัน่คงทางสงัคม
ใหเปนไปอยางทั่วถึง เหมาะสม และเปนธรรม ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบบักฤษฎีกา เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๙๔ ก วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่  
๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา

อยางไรกต็าม กฎหมายฉบบันี้ยงัไมอาจบงัคบัใชไดอยางมปีระสิทธิภาพดวยเหตผุลสํ าคญั
อยางนอย ๕ ประการ กลาวคือ (๑) ปญหาเรื่องความเหมาะสมของคณะกรรมการสงเสริม            
การจัดสวัสดิการสังคมทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับกรุงเทพมหานคร ที่มีมากเกินไป      
จนทํ าใหเนื้อหาของกฎหมายเต็มไปดวยคณะกรรมการ และโดยเฉพาะกรรมการที่มาจากผูแทน
องคกรสาธารณประโยชน เกิดเปนปญหาและอุปสรรค ติดขัดในกระบวนการสรรหาที่ไมสามารถ
แตงตั้งไดอยางรวดเร็วคลองตัวและเหมาะสมตามความมุงหมายของกฎหมาย (๒) ปญหาเรื่อง  
ความชดัเจนของกลุมบคุคลเปาหมายทีเ่ปนผูยากไรและผูดอยโอกาสซึง่ไมมรีายไดเพยีงพอแกการยงัชพี
คอืกลุมบคุคลกลุมใด และจะไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานใดไดบาง อีกทัง้จะไดรับการชวยเหลือ
อยางไร ถึงแมวาพระราชบญัญตัฉิบบันีมุ้งเนนการสงเสรมิและสนบัสนนุใหภาคเอกชนเขามามสีวนรวม
ในการจดัสวสัดกิารสงัคมดวยกต็าม แตกเ็กดิปญหาในสวนของกลุมเปาหมายดงัทีก่ลาวและบางสวน
ทบัซอนกนักบักลุมเปาหมายตามกฎหมายอืน่ ไมวาจะเปนกลุมเปาหมายตามพระราชบญัญตัคิุมครองเดก็
พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุมเปาหมายตามพระราชบญัญตัผูิสูงอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ กลุมเปาหมายตามพระราชบญัญตัิ
ฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และแมกระทั่งกลุมเปาหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
การขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงอาจทํ าใหกลุมบุคคลเปาหมายที่เปนผูยากไรและผูดอยโอกาส
ไมสามารถเขาถึงสวสัดกิารสงัคม จงึยงัเปนผูตกขอบจากการชวยเหลือเหมอืนเดมิ (๓) ปญหาในเรือ่ง
ผูรับผดิชอบหรอืเจาภาพที่ยงัขาดความชดัเจนวา หนวยงานของรฐันอกจากกระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุยแลว ยงัมหีนวยงานใดบางทีม่ีอํ านาจหนาที่และความรบัผิดชอบในการด ําเนนิงาน
ดานการจดัสวสัดกิารสงัคมตามกฎหมายฉบบันี ้ (๔) ปญหาเรือ่งการรบัรองมลูนธิิ สมาคม หรือองคกร
ภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมใหมีสถานะเปนองคกรสาธารณประโยชน 
เปนไปในทางจํ ากัดสิทธิมากกวาการสงเสริมสนับสนุน ซ่ึงไมตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย      
ที่มุงสงเสริมใหองคกรภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม (๕) ปญหาเรื่อง  
ความเหมาะสมของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กลาวคือ ควรจะกํ าหนดใหมีกองทุน     
ทีเ่กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมในกฎหมายอืน่อกีหรอืไม เชน กองทนุคุมครองเดก็ตามพระราชบญัญตัิ
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ กองทุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
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จากขอเทจ็จริงดังที่กลาวขางตน จึงเปนประเด็นปญหาที่จะไดหยิบยกขึ้นเปนกรณีศึกษา 
โดยวิเคราะหพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อนํ าไปสูขอเสนอแนะ
ทีจ่ะท ําใหการจดัสวสัดกิารสงัคมของไทยมปีระสิทธิภาพ ผูยากไรและผูดอยโอกาสไดรับการชวยเหลือ
และการสงเคราะหอยางทั่วถึงและเปนธรรมมากขึ้น โดยเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการสังคม
ของตางประเทศ ซ่ึงไดแก ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลใีต) ที่มีการดํ าเนินงานดานสวัสดิการสังคมอยางเปนระบบในรูปแบบรัฐสวัสดิการ พรอมทั้ง
วเิคราะหหาแนวทางเพือ่เสนอแนะในการแกไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหเหมาะสมกบัการบงัคบัใช ทัง้นีเ้พือ่ชวยเหลือหรือสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาส
ในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได สามารถอยูในสังคมไดอยางยั่งยืนสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  

๑.๒  วัตถุประสงคของการศึกษา

๑.๒.๑ เพื่อศึกษาถึงความหมาย แนวความคิด และทฤษฎีการจัดสวัสดิการสังคม   
ตามหมวดแนวนโยบายแหงรัฐหรอืแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
และพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๒.๒ เพื่อศึกษาสาระสํ าคัญและสภาพปญหาในการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัติ
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ทีเ่ปนอุปสรรคซึง่ท ําใหไมอาจบงัคบัใชกฎหมายฉบบันี้
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑.๒.๓ เพือ่ศกึษาและวเิคราะหถึงความเหมาะสมของการจดัสวสัดกิารสังคมของประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเปรียบเทียบกับกฎหมาย    
ตางประเทศ ซ่ึงไดแก ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลยี และประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี(เกาหลใีต)

๑.๒.๔ เพือ่ศกึษาและคนหาขอเสนอแนะในการแกไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัสิงเสรมิ
การจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหมคีวามเหมาะสมในการบงัคบัใช อันจะสงผลใหเกดิประโยชน
แกประชาชนกลุมเปาหมายที่เปนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสไดมีสวัสดิการสังคมไดอยางทั่วถึงและ
เปนธรรม
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๑.๓  สมมติฐานของการศึกษา

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ถือเปนกฎหมายแมบท  
ในการจดัสวสัดกิารสงัคม แตยงัมบีทบญัญตับิางประการทีไ่มสอดคลองเหมาะสมกบัการด ําเนนิการ
ตามพระราชบญัญตันิี ้ท ําใหเกดิปญหาทีเ่ปนอปุสรรค ไมอาจบงัคบัใชกฎหมายไดอยางมปีระสทิธภิาพดวย
ประเด็นปญหาที่สํ าคัญอยางนอย ๕ ประการ คอื ปญหาเรื่องความเหมาะสมของคณะกรรมการ    
สงเสริมการจัดสวสัดกิารสังคมทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับกรุงเทพมหานคร ปญหาเรื่อง
ความชดัเจนของกลุมบคุคลเปาหมายทีเ่ปนผูยากไรและผูดอยโอกาสซึง่ไมมรีายไดเพยีงพอแกการยงัชพี
ปญหาในเรื่องผูรับผิดชอบหรือเจาภาพที่ยังขาดความชดัเจนวา หนวยงานของรัฐนอกจากกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยแลว ยงัมหีนวยงานใดบางทีม่ีอํ านาจหนาที่และความรบัผิดชอบ
ในการดํ าเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายฉบับนี้ ปญหาเรื่องการรับรองมูลนิธิ 
สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมใหมีสถานะเปนองคกร  
สาธารณประโยชน เปนไปในทางจํ ากัดสิทธิมากกวาการสงเสริมสนับสนุน และปญหาในเรื่อง
ความเหมาะสมของกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม จงึจ ําเปนจะตองแกไขปรบัปรงุพระราชบญัญตัิ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ในเรื่องดังกลาว

๑.๔  วิธีการศึกษา

วทิยานพินธฉบบันี ้เปนการศกึษาคนควาขอมลูโดยวธีิวจิยัเอกสาร (Documentary Research)
กลาวคือ เปนการใชวิธีศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ ตํ ารากฎหมาย วารสาร         
บทความ ขอมูลส่ิงพิมพ ผลงานทางวิชาการ ขอมูลเอกสารของทางราชการ และขอมูลเอกสาร     
ทางส่ืออิเลคทรอนกิส (Internet) ทีเ่กีย่วของกบัการจดัสวสัดกิารสงัคม รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ทุกฉบับที่มีหมวดแนวนโยบายแหงรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พระราชบัญญัติสงเสริม
การจัดสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อนํ ามาวิเคราะหในเชิงคุณภาพ
หาขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
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๑.๕  ขอบเขตของการศึกษา

ในการศกึษานี ้ จะไดศกึษาวเิคราะหปญหาในการด ําเนนิการตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิ
การจดัสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ วามีความเหมาะสมในการบังคับใชแลวหรือไม โดยเริ่มศึกษา
จากรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทกุฉบบัทีม่หีมวดแนวนโยบายแหงรัฐหรือแนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรัฐ ตลอดจนความหมายของค ําวา สวสัดกิารสงัคม แนวความคดิ ทฤษฎใีนการจดัสวสัดกิารสังคม
สาระสํ าคัญและสภาพปญหาในการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะเปนปญหาเรื่อง    
ความเหมาะสมของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมทัง้สามระดบั ปญหาเรือ่งความชดัเจน
ของกลุมบุคคลเปาหมายที่เปนผูยากไรและผูดอยโอกาสที่จะไดรับชวยเหลือหรือสงเคราะห ปญหา
เรือ่งผูรับผิดชอบหรือเจาภาพในการจัดสวัสดิการสังคม ปญหาเรื่องการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือ
องคกรภาคเอกชนทีม่ผีลงานเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมใหมสีถานะเปนองคกรสาธารณประโยชน
และปญหาในเรื่องความเหมาะสมของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งนี้จะไดศึกษา
เปรยีบเทียบกับกฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคมของตางประเทศ ซ่ึงไดแก ประเทศแคนาดา 
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)

๑.๖  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

๑.๖.๑ ทํ าใหทราบถึงความหมาย แนวความคิด และทฤษฎีการจัดสวัสดิการสังคม 
ตามหมวดแนวนโยบายแหงรัฐหรอืแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
และพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

๑.๖.๒ ทํ าใหทราบถึงสาระสํ าคัญและสภาพปญหาที่เปนอุปสรรคอันทํ าใหไมอาจ
บงัคับใชพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นี้ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๑.๖.๓ ท ําใหทราบผลการวเิคราะหความเหมาะสมของมาตรการทางกฎหมายในการจดั
สวสัดิการสังคมของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กบักฎหมายวาดวยการจดัสวสัดกิารสงัคมของตางประเทศ ซ่ึงไดแก ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลยี
และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)

๑.๖.๔ สามารถนํ าผลที่ไดเปนขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ   
สงเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหสอดคลองเหมาะสมตอการบังคับใช อันจะสงผล
ใหเกิดประโยชนแกประชาชนกลุมเปาหมายที่เปนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสไดมีสวัสดิการสังคม
ไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
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บทที่ ๒
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการจัดสวัสดิการสังคม
และแนวนโยบายสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญ

ประเทศไทยน ําแนวความคดิเรือ่งสวสัดกิารสงัคมมาใชตัง้แตสมยัจอมพล ป.พบิลูสงคราม
เปนนายกรัฐมนตรี โดยไดกอตั้งกรมประชาสงเคราะหขึ้นเมื่อป พุทธศักราช ๒๔๘๓๑ ซ่ึงกํ าหนด
ใหมอํี านาจหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบในภารกจิเกีย่วกบักองเคหะสถานสงเคราะห โดยมหีนาทีห่ลัก
ในเรือ่งการนคิมและสงเสรมิการสรางเคหะสถาน กองชวีะสงเคราะหทีด่ ําเนนิการในดานการคนควา
สุขวทิยาทางจติ สงเสรมิการรืน่เรงิและงานอดเิรก รวมทัง้การสงเคราะหทางบาน กองบรโิภคสงเคราะห
มภีารกจิหลักในเรือ่งอาหารและอนามยั กองอาชพีสงเคราะหทีเ่นนหนกัไปในเรือ่งสงเสรมิการอาชพี
และอนาถาสงเคราะห กองอุปโภคสงเคราะหที่มุงเนนสงเสริมเครื่องแตงกาย เครื่องใชสอยและ
เครื่องใชในการอาชีพ๒ ทั้งนี้มีเปาหมายสํ าคัญที่จะใชงานสังคมสงเคราะหใหเปนการสรางชาติ
พยายามดูแลงานสวัสดิการสังคมใหครอบคลุมทั้งระบบ ซ่ึงไดรับการตอบรับจากประชาชน       
เปนอยางด ีจนมกีารแตกแขนงออกเปนหนวยงานดานสวสัดกิารตางๆ อยูในหลายกระทรวง มกีารตัง้
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๙ และปจจุบันมีการจัดตั้ง
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยขึน้ เพือ่ดแูลงานดานสวสัดกิารสงัคมในภาพรวม
ดวยการปรับเปลี่ยนภารกิจของกรมประชาสงเคราะหและขาราชการที่สังกัดกรมประชาสงเคราะห  
ยกฐานะเปนกระทรวง และนํ าเนื้องานที่เกี่ยวกับกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่สังกัด       
สํ านกันายกรฐัมนตร ีงานความรบัผิดชอบของการเคหะแหงชาต ิสถาบนัพฒันาชมุชน (องคการมหาชน)
มาไวดวยกัน และเปลี่ยนชื่อกรมประชาสงเคราะหเปนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ๓ รวมทั้ง      
มีการตราพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกมาใชบังคับและ         
ถือเปนกฎหมายแมบทในการสงเสรมิและสนบัสนนุการจดัสวสัดกิารสงัคมขององคการสวสัดกิารสงัคม

                                                       
๑ พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสํ านักงานและกรมในสํ านักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๑๐)

พุทธศักราช ๒๔๘๓. (๒๔๘๓, ๑ กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๕๗. หนา ๓๓๓.
๒ แหลงเดิม. หนา ๓๓๕-๓๓๖.
๓ พระราชบญัญติัปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕. (๒๕๔๕, ๒ ตุลาคม). ราชกจิจานเุบกษา.

เลม ๑๑๙, ตอนที่ ๙๙ก. หนา ๑๙-๒๐.
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คํ าวา “สวัสดิการสังคม” เปนที่รูจกักันในชื่อ “นโยบายประชานิยม” ของรฐับาลภายใต
การนํ าของ พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยก ําหนดนโยบายดานสวัสดิการสังคม  
ในรูปแบบของโครงการเอื้ออาทรหลายโครงการ เชน โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือ
สามสิบบาทรักษาทุกโรค โครงการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โครงการ  
บานเอื้ออาทร โครงการบานมั่นคง การประกันสังคมโดยประกนัการวางงาน โครงการทุนการศึกษา 
เปนตน โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนกระทรวงหลักที่รับผิดชอบ
ในการดูแลงานดานสวัสดิการสังคมของประชาชนทั้งประเทศ ซ่ึงจะเห็นไดจากรัฐบาลไดผลักดัน
พระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ดงักลาว ออกมาใชบงัคบั ขณะเดยีวกัน
เร่ืองสวัสดิการสังคมก็ไดรับความสนใจจากพรรคการเมือง โดยถูกหยิบยกมาเปนนโยบาย          
ของพรรคการเมอืงตางๆ เพราะเปนงานทีล่งถึงประชาชนอยางเหน็ไดชัดและไดคะแนนนยิมอยางคุมคา

อยางไรกต็าม “สวสัดกิารสงัคม” มคีวามแตกตางจาก “ประชานยิม” อยางชดัเจน กลาวคอื
สวัสดิการสังคมเปนการรวมมือรวมใจกันของทุกภาคสวนในสังคมเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน     
มุงเสริมสรางความเขมแข็งในการดํ ารงอยูในสังคมของประชาชนใหอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 
สวนประชานิยมเปนการชวยเหลือที่มาจากบุคคลหรือคณะบุคคล โดยเห็นวาประชาชนเปนเพียง    
ผูรับการชวยเหลืออันท ําใหประชาชนออนแอในการด ํารงอยูในสงัคม เพราะมไิดเสรมิสรางความเขมแขง็
ทางสังคมใหแกประชาชน และขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม          
ในการจดัสวสัดกิารสงัคม ดานเศรษฐกจิกอปญหาหนีสิ้นครวัเรือนพุงพรวด ดานสงัคมเปนการสราง
คานิยมผิดๆ ใหประชาชนรอการอุปถัมภจากรัฐ ใหสังคมพึ่งพิงการแกปญหาจากผูนํ าฝายเดียว    
เกดิการรวมศูนยผูกขาดอํ านาจขึ้น กระทบตอระบบราชการที่เปนมันสมองของประเทศ ซ่ึงสุดทาย
ถูกแทรกดวยแนวคิดซีอีโอตามความชาญฉลาดของผูนํ า ที่นาสนใจคือ ประชานิยม ยังไปเบียด 
“ราชูปถัมภ” ทํ าใหประชาชนบางสวนเริ่มไมตื่นเตนกับโครงการหลวงเทาใดนัก๔

                                                       
๔ อเนก เหลาธรรมทัศน. (๒๕๔๙). ทักษิณา-ประชานิยม. สืบคนเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐,

จาก http://parcy.parliament.go.th/news/
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๙

๒.๑  ความหมายของสวัสดิการสังคม

ความหมายของคํ าวา “สวัสดิการสังคม” มีนักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของไดอธิบายความหมายไวแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจะใชเกณฑอะไร
เปนตัวกํ าหนดในการพิจารณา ซ่ึงการใหความหมายสวัสดิการสังคมมีแนวความคิดที่ตางกันนั้น  
ในทีน่ีจ้ะอธิบายความหมายโดยแยกพิจารณา ดังนี้

๒.๑.๑ ความหมายตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดนิยาม     

ความหมายไววา “สวัสดิการสังคม” (Social Welfare) หมายความวา “ระบบการจัดบริการทางสังคม
ซ่ึงเกีย่วกบัการปองกนั การแกไขปญหา การพฒันาและการสงเสรมิความมัน่คงทางสงัคม เพือ่ตอบสนอง
ความจํ าเปนขั้นพื้นฐานของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสม 
เปนธรรมและใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํ างาน
และการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํ านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนษุย สิทธทิีป่ระชาชนจะตองไดรับ และการมสีวนรวมในการจดัสวสัดกิารสงัคมทกุระดบั”๕

๒.๑.๒ ความหมายตามความเห็นของนักวิชาการ
๑) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบายความหมาย

ของคํ าวา “สวัสดิการ” หมายถึง “การใหส่ิงที่เอือ้อํ านวยใหผูทํ างานมีชีวิตและสภาพความเปนอยูที่ดี
และสะดวกสบาย”๖

  ๒) ระพีพรรณ คํ าหอม ไดอธิบายไววา “สวัสดิการสังคม” หมายถึง “ระบบ
การจัดบริการสังคม เพื่อปองกันและแกไขปญหาสังคมและพัฒนาสังคม รวมทั้งการสงเสริม    
ความมัน่คงทางสงัคม เพือ่ใหประชาชนสามารถด ํารงชวีติในสงัคมไดในระดบัมาตรฐาน โดยบรกิาร
ดังกลาวจะตองตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชนใหไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางทั่วถึงและเปนธรรม ทัง้ในดานการศึกษาที่ดี การมีสุขภาพอนามัย การมีที่อยูอาศัย การมีงานทํ า 
การมีรายได การมีสวัสดิการแรงงาน การมีความมั่นคงทางสังคม การมีนันทนาการและบริการ   

                                                       
๕ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖. (๒๕๔๖, ๑ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา.

เลม ๑๒๐, ตอนที่ ๙๔ก. หนา ๖.
๖ ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๒). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. หนา ๑๑๔๓.
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๑๐

ทางสังคมทั่วไป โดยระบบบริการสังคมตองคํ านึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิที่ประชาชน
ตองไดรับและเขามามีสวนรวมในระบบการจัดบริการทางสังคมในทุกระดับ”๗

๓) “สวัสดิการสังคม” หมายถึง “กิจกรรมตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นโดยหนวยงาน   
ทั้งของรัฐบาลและอาสาสมัคร เพื่อมุงปองกันและขจัดปญหาสังคมหรือปรับปรุงความเปนอยูที่ดี
ของบคุคล กลุมและชุมชน กิจกรรมดังกลาวนี้ใชบุคลากรนักวิชาชีพที่เกี่ยวของอยางมากมาย อาทิ 
แพทย พยาบาล นักกฎหมาย นักศึกษา วิศวกร นักบริหาร นักสังคมสงเคราะห ตลอดจนนักวิชาชีพ
ในสาขาตางๆ”๘

๔) “สวสัดกิารสงัคม” หมายถงึ “การปฏบิตัจิดัท ําทัง้หลายไมวาโดยสวนราชการ
หรือเอกชนเปนการปฏิบัติจัดทํ าเพื่อชวยเหลือบุคคล ครอบครัว กลุมชน และชุมชนใหมีมาตรฐาน
การครองชีพอันดี สุขภาพและฐานะทางสังคมที่นาพอใจ โดยมุงใหสามารถชวยเหลือตนเองไดและ
ชวยเหลือผูอ่ืนในสังคมเดียวกันไดตอไป”๙

๕) “สวสัดกิารสงัคม” หมายถงึ “สถาบนัและบรกิารตางๆ ซ่ึงมคีวามมุงหมายหลกั
เพือ่ทีจ่ะธ ํารงไวและสงเสรมิความอยูดขีองประชาชนในดานรางกาย สังคม สตปิญญา หรืออารมณ”๑๐

๖) “สวสัดกิารสงัคม” หมายถงึ “กจิกรรมทีรั่ฐบาลและเอกชนทกุระดบัจดัใหมขีึน้
ทัง้ทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการเพื่อประกันความเปนอยูที่ดีของประชาชนโดยอาศัยผูปฏิบัติงาน
ที่มีความรูจากหลายสาขาไมเฉพาะแตนักสังคมเทานั้น ทั้งนี้ศูนยกลางของสวัสดิการสังคม คือ 
ประชาชน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อความเปนอยูที่ดีและมีหลักประกัน งานสวสัดิการสังคมไมเพียงแต
จะชวยเหลือ หรือแกไขปญหาแกบุคคลที่ประสบความเดือดรอนเทานั้น แตยังกินความรวมถึง  
มาตรการปองกันและสงเสริมสวัสดิการสังคมใหดีขึ้นดวยประการที่สํ าคัญ สวัสดิการสังคม         
ถือเปนสวนหนึ่งของงานพัฒนาสังคม”๑๑

                                                       
๗ ระพีพรรณ คํ าหอม. (๒๕๔๕). สวัสดิการสังคมในประเทศไทย. หนา ๑๔–๑๕.
๘ Encyclopedia of Social Work. อางถึงใน วันทนีย วาสิกะสิน และคณะ. (๒๕๓๘). ความรูท่ัวไป

เก่ียวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห. หนา ๑.
๙ Encyclopedia Britannica. อางถึงใน ณรงค เพ็ชรประเสริฐ. (๒๕๔๖). บทสังเคราะหภาพรวม

การพัฒนาระบบสวัสดิการสํ าหรับคนจนและคนดอยโอกาสในสังคมไทย. หนา ๒.
๑๐ Encyclopedia Americana. อางถึงใน ณรงค เพ็ชรประเสริฐ. แหลงเดิม. หนา ๒.
๑๑ อภิญญา เวชยชัย และคณะ. (๒๕๔๖). การพัฒนาระบบสวัสดิการสํ าหรับคนจนและคนดอยโอกาส

กลุมคนจนผูดอยโอกาสและกลุมเสี่ยงที่ประสบปญหาทางสังคม. หนา ๑.
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๑๑

๗) “สวัสดิการสังคม” หมายถึง “ระบบการจัดบริการสังคมเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาสังคมและพัฒนาสังคม รวมทั้งการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อใหประชาชน
สามารถดํ ารงชีวิตในสังคมในระดับมาตรฐาน โดยบริการดังกลาวจะตองตอบสนองความตองการ
พืน้ฐานของประชาชนใหไดรับการพฒันาคณุภาพชวีติอยางทัว่ถึงและเปนธรรม ทัง้ในดานการศกึษาทีด่ี
การมสุีขภาพอนามยั การมทีีอ่ยูอาศยั การมงีานท ําการมรีายได การมสีวสัดกิารแรงงาน การมคีวามมัน่คง
ทางสังคม การมีนันทนาการและการบริการทางสังคมทั่วไป โดยระบบบริการสังคมตองคํ านึงถึง
ศกัดิศ์รคีวามเปนมนุษย และสิทธิที่ประชาชนตองไดรับและเขามามีสวนรวมในระบบการจัดบริการ
ทางสังคมในทุกระดับ”๑๒

๘) Walter A. Friend Lander ใหความหมาย “สวัสดิการสังคม” ไววา “Social 
Welfare is the organized system of social services and institutions, Designed to aid individuals 
and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships 
which permit them to develop their full capacities and to promote their wellbeing in harmony 
with the needs of needs of their families and the community”๑๓ ซ่ึงหมายความวา “สวัสดิการสังคม
คอื การจัดระบบการใหบริการทางสังคมขององคกรและสถาบัน ที่ถูกออกแบบเพื่อชวยเหลือบุคคล
และกลุมบุคคลใหเขาถึงมาตรฐานแหงความพึงพอใจในชีวิตและสุขอนามัย รวมท้ังบุคลิกภาพและ
ความสมัพนัธทางสงัคม ซ่ึงท ําใหบคุคลและกลุมบคุคลไดพฒันาความสามารถและไดรับการสงเสรมิ
ความเปนอยูที่ดีตามสภาวะความตองการและความจํ าเปนของครอบครัวและชุมชน”

โดยสรปุ สวสัดกิารสงัคม หมายถงึ ระบบการจดับรกิารสงัคมเพือ่ปองกนัแกไข
และพัฒนาสังคมโดยการจัดบริการดังกลาว เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของประชาชน
และเสริมสรางความมั่งคงทางสังคมในระดับมาตรฐาน เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ทีค่ ํานงึถึงศกัดิศ์รีความเปนมนษุยและความเปนธรรมในสงัคม โดยประชาชนสามารถเขามามสีวนรวม
ในการจัดบริการสวัสดิการสังคม

                                                       
๑๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. (๒๕๔๕). การแกไขปญหาคนเรรอนขอทาน. หนา ๔.
๑๓ Friend Lander W.A. (๑๙๖๗). Introduction to Social Welfare. p. ๕. อางถึงใน ธีระ ศรีธรรมรักษ 

และวิทย ชนะภัย. (๒๕๓๘). อนาคตของประเทศไทยกับการออกกฎหมายสวัสดิการสังคม (รายงานการวิจัย). 
หนา ๑๓.
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๑๒

๒.๒  แนวคิดในการจัดสวัสดิการสังคม

แนวคดิในการจดัสวสัดกิารสงัคม ไดมีการจ ําแนกแนวคดิพืน้ฐานของการจดัสวสัดกิารสงัคม
ไววา แนวคดิพืน้ฐานดานการจดัสวสัดกิารสงัคมมอียางนอย ๗ แนวคดิ กลาวคอื (๑) แนวคดิขวาใหม
(๒) แนวคิดทางสายกลาง (๓) แนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตย (๔) แนวคิดมารกซิสม (๕) แนวคิด
สตรนีิยม (๖) แนวคิดกรีนนิสม๑๔ และ (๗) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

๒.๒.๑ แนวคิดขวาใหม
พืน้ฐานแนวคดิขวาใหม เชือ่เร่ืองระบบกลไกตลาดเสร ีกลาวคอื รัฐไมควรเขาไป

แทรกแซงระบบตลาด ควรปลอยใหกลไกตลาดและราคาสินคาเปนไปโดยธรรมชาติของระบบเอง 
โดยเชื่อวาปญหาสังคมเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคม และผูที่สรางปญหาสังคมเปนเพียงกลุมเล็กๆ 
หรือเปนเพยีงวฒันธรรมยอยทีไ่มสามารถปรบัตวัใหเขากบัระบบตลาดเสรีได ใครท ํางานกค็วรไดรับ
ผลตอบแทน ผูใดไมทํ างานก็ควรไดรับการลงโทษหรือไมไดรับคาตอบแทน รัฐจึงไมควรให     
สวัสดิการสังคมแกคนทีไ่มทํ างานเหลานั้น เพราะเปนการแทรกแซงกลไกตลาด และเปนการทํ าให
คนเคยตวั หวงัพึง่พงิรัฐ ไมเหน็ความจ ําเปนทีต่องทุมเทท ํางานเพือ่ประโยชนในผลผลติทางเศรษฐกจิ

แนวคิดขวาใหม ยังเห็นวารัฐควรทํ าหนาที่เพียงจัดบริการเพียงแคระดับ
บรรเทาทุกข (Residual) ก็เพียงพอแลว เพื่อใหคนไมหวังพึ่งพาบริการรัฐและทํ างานในระบบ
เศรษฐกิจการตลาด ใหระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีเติบโต ผลดีจากการพัฒนาการเติบโตก็จะสงผล    
ถึงทกุคนในสังคมโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกวา “Trickle-down effect” ความเปนธรรมทางสังคม   
ในความหมายของพวกขวาใหม คือ การปลอยใหเกิดระบบแขงขันตามธรรมชาติ จะกอใหเกิด 
ความเปนธรรมที่สุดแลว๑๕

๒.๒.๒ แนวคิดทางสายกลาง
แนวคิดทางสายกลาง ยอมรับวาระบบตลาดเสรีและระบบทุนนิยมทํ าให

เศรษฐกจิเตบิโตดี และเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับประชาชนในสังคม ขณะเดียวกันระบบดังกลาวก็สราง
ความไมเปนธรรม เพราะเปนระบบที่ “มือใครยาวสาวไดสาวเอา” รัฐจึงพงึมีบทบาทอยางสํ าคัญ   

                                                       
๑๔ George & Wilding. (๑๙๙๔). อางถึงใน สํ านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย.

(๒๕๔๘). ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย. หนา ๒๓.
๑๕ แหลงเดิม. หนา ๒๔.
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๑๓

ในการจัดใหมีสวัสดิการสังคมที่ตอบสนองความตองการของประชาชน แนวคิดทางสายกลาง     
เชือ่ในลัทธิปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ที่ไมไดมีหลักการจัดสวัสดิการสังคมที่สลับซับซอน แตเนน
ความเปนไปไดจริง หยิบยกขอบกพรองของระบบตลาดเสรีมาแกไขเปนจุดๆ ไป

ประเด็นทีเ่ปนปญหาก็จะนํ ามาพิจารณาวางกรอบการแกไข โดยพยายามแกไข
ปญหาไปทีละจุด แตไมไดใหความสํ าคัญของนโยบายสวัสดิการสังคม เพราะเห็นวาเปนเพียง     
การอุดปะชองโหวรูร่ัวของระบบเศรษฐกิจและตลาดเสรี นโยบายสวัสดิการสังคมมีความสํ าคัญ 
และเรียกรองใหภาคเศรษฐกิจเขามาชดใชดวยเงินงบประมาณและทรัพยากรที่เพิ่มพูนขึ้น ดังนั้น
นโยบายสวสัดกิารสงัคมจงึมธีรรมชาตเิปนฝายเรยีกรอง ตองการนโยบายเศรษฐกจิทีเ่ขมแขง็ดวยเชนกนั
แนวคิดทางสายกลางถือวาไมจํ าเปนที่เสรีภาพจะตองขัดแยงกับสวัสดิการสังคมที่เขมแข็ง ภายใต
รัฐที่มีระบบสวัสดิการสังคมเขมแข็งก็มีเสรีภาพได และรัฐที่มีสวัสดิการสังคมที่ดีเยี่ยมก็ไมจํ าเปน
ตองเปนสังคมนิยมเสมอไป แนวคิดทางสายกลางตองการจัดการใหทั้งนโยบายสังคมและนโยบาย
เศรษฐกิจมคีวามสมดุลและมีความสํ าคัญทัดเทียมกัน๑๖

๒.๒.๓ แนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตย
แนวคดิสังคมนยิมประชาธปิไตยเปนพฒันาการในล ําดบัทีสู่งขึน้ของลทัธทินุนยิม

รัฐสวัสดิการตามแนวคิดนี้เปนการเปลี่ยนผานจากทุนนิยมเสรีเต็มขั้นไปสูสังคมนิยม แมวาแนวคิด
สังคมนิยมประชาธิปไตยตระหนักถึงความลมเหลวของลัทธิทุนนิยม แตก็ยังยอมรับวาทุนนิยม   
เปนยางกาวหนึ่งที่มีความสํ าคัญตอการเปลี่ยนไปสูสังคมนิยมที่เปนประชาธิปไตย แนวคิดนี้เชื่อ 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป ปฏิเสธรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอยางอื่นที่ไมได
ใชกระบวนการทางรัฐสภา และนโยบายสวัสดิการสังคมเปนกลไกที่สํ าคัญตอการเปลี่ยนแปลง 
อยางคอยเปนคอยไป แนวคดิสงัคมนยิมประชาธปิไตยเนนบทบาทของรฐัมากกวาแนวคดิทางสายกลาง
ทัง้ยงัควบคุมระบบตลาดอยางใกลชิด ยิ่งกวาแนวคิดทางสายกลาง๑๗

๒.๒.๔ แนวคิดมารกซิสม
แนวคิดมารกซิสมไมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมหรือรัฐสวัสดิการ 

เพราะถอืวารัฐสวสัดกิารหรอืสวสัดกิารสงัคมท ําใหระบบทนุนยิมด ํารงอยูได สังคมจะตองเปนคอมมวินสิต
เทานัน้ ประชาชนจงึจะไดรับการตอบสนองความตองการอยางทัว่ถึงและเปนธรรม แนวคดิมารกซสิม

                                                       
๑๖ สํ านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. แหลงเดิม.
๑๗ แหลงเดิม. หนา ๒๕.
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๑๔

เหน็วาสวสัดกิารสงัคมหรือรัฐสวสัดกิารมธีรรมชาตทิีข่ดัแยงในตวัเอง กลาวคอื ดานหนึง่สวสัดกิารสงัคม
ปกปองใหระบบทุนนิยมดํ ารงอยู ในอีกดานหนึ่งก็ใหประโยชนทดแทนแกผูใชแรงงานจํ านวนมาก 
ตลอดจนระบบรัฐสวัสดิการที่เขมแข็งลวนเปนผลมาจากการตอสูทางชนชั้นดวยเชนกัน

ปจจุบันแนวคิดมารกซิสมออนแรงลงไปมาก เพราะการวิเคราะหความขัดแยง
ทางชนชั้น แบบมารกซิสมไมสอดคลองกับความเปนจริงในสังคมที่มีความหลากหลายมากกวา 
สมยัของคารลมารกเปนอยางยิง่ ความขดัแยงเปลีย่นแปลงไปและมหีลากหลาย คณุปูการของแนวคดิ
มารกซสิมที่จะพอมีอยูบาง ไดแก การประยุกตวิธีวิเคราะหมาใชในการทํ างานพิทักษสิทธิประโยชน
ของประชาชน สวนวธีิการปฏวิตัอิยางรนุแรงไมไดรับการยอมรบัอกีตอไป ยิง่ไปกวานัน้ ระบบทนุนยิม
ก็ไมไดมีลักษณะสุดโตงอีกตอไป ดูเหมือนวา ระบบทุนนิยมในประเทศสวนใหญไดปรับตัว        
ไปทางสังคมนิยมมากกวาที่มารกซิสมจะปรับเขาหาทุนนิยมหลายเทา นโยบายสวัสดิการสังคม  
ตามแนวคิดมารกซิสมจึงไมเปนที่นิยมมากนัก

๒.๒.๕ แนวคิดสตรีนิยม
แนวคิดสตรีนิยม มีลักษณะพิเศษและโดดเดนอยางมาก เปนทั้งทฤษฎีและ  

การเคลื่อนไหว เปนการกระทํ าที่มีรูปธรรมเกิดขึ้นไดทุกระดับ ตั้งแตในครอบครัว สถานศึกษา      
ทีท่ ํางาน ในเวทกีารเมอืง ในลทัธิศาสนา ในสือ่สารมวลชน สตรนียิมไมไดเปนเพยีงทฤษฎทีางสงัคมวทิยา
เพราะวางานเขียน บทเพลง บทละคร บทวิจารณ มีอยูไดในทุกสาขาอาชีพ ไมวาจะเปนนกักฎหมาย 
กว ีนกัหนงัสือพมิพ หรือแมแตกรรมกรโรงงาน กม็สีวนผลติและสรางทฤษฎแีนวคดิสตรนียิมทัง้สิน้
ยิง่ไปกวานั้น ผูชายก็มีบทบาทเปนผูนํ าความคิดดานสตรีนิยมไดเชนเดียวกัน

ในดานนโยบายสวสัดกิารสงัคม แนวคดิสตรนียิม มีการจ ําแนกออกเปนแนวคดิยอย
อีกมากมาย ตางเรียกรองความเสมอภาคทางเพศ ลดการเลือกปฏิบัติ ตระหนักในความแตกตาง
ระหวางความเปนชายเปนหญิง (Gender relation) ใหโอกาสเปนทางเลือก โอกาสในการทํ างาน   
การศกึษา การเมอืง การปกครอง การศาสนาและสงัคมแกสตรอียางทดัเทยีมชาย นโยบายสวสัดกิารสงัคม
ตองไมเปนรองหรือสํ าคัญนอยกวานโยบายเศรษฐกิจ แตจะตองผสมผสานนโยบายสวัสดิการสังคม
กับนโยบายเศรษฐกิจโดยพื้นฐานความสํ าคัญที่เทาเทียมกัน นโยบายเศรษฐกิจที่ไมใหความสํ าคัญ
กบัสวสัดกิารสงัคม มกักอผลกระทบทางลบตอประชาชนผูดอยโอกาสอยางมาก และสตรกีเ็ปนหนึง่
ในกลุมผูที่รับผลทางลบนี้อยูเสมอ
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๑๕

๒.๒.๖ แนวคิดกรีนนิสม
แนวคิดกรีนนสิม เปนแนวคิดที่คํ านึงถึงการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ซ่ึงจํ าแนกไดเปนสองขั้วใหญ คือ แนวคิดกรีนนิสมที่เปนแนวลึก และแนวคิดกรีนนิสมแนวตื้น  
โดยทั่วไปแนวคิดกรีนนิสมเห็นวา รัฐสวัสดิการหรือสวัสดิการสังคมที่เปนอยูไมไดชวยแกไข
ปญหาทางสังคมอยางแทจริง เพียงแตเปนการบรรเทาปญหาเทานั้น ปญหาสังคมทุกเรื่องไมวา      
จะเปนการปลอยปละละเลยเด็ก การทารุณกรรมเด็ก เด็กกํ าพรา เด็กเรรอน ปญหาอาชญากรรม 
ปญหาความรุนแรง ปญหาการคาประเวณี ลวนเกิดจากรากเหงา คือ การเปนสังคมอุตสาหกรรม  
ทางออกของปญหาที่แทจริง คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมใหมอยางถึงรากถึงโคน แนวคิด
กรีนนิสมตอตานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตอตานการบริโภคนิยม รวมทั้งตอตานการบริการ 
สวสัดิการสังคมดวย เพราะสวสัดกิารสังคมเปนเครื่องชวยใหระบบเศรษฐกิจเติบโต เมื่อเศรษฐกิจ
เตบิโตขึน้ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจะถกูท ําลายไปมากขึน้ สวสัดกิารสงัคมเปนการสญูเปลา
เพราะใชไปเพื่อแกอาการของปญหาสังคม แตไมไดแกไขปญหาสังคมอยางแทจริงและตรงจุด

อยางไรก็ตาม อุดมการณของแนวคิดกรีนนิสมประสบกับปญหาการยอมรับ
ของสาธารณชน ความสอดคลองและความเปนไปไดทางการเมอืง ปจจบุนันโยบายของหลายประเทศ
ยอมรับเอาแนวคิดกรีนนิสมมาใชเปนนโยบายในดานตางๆ ก็แตเพียงแนวคิดกรีนนิสมแบบแนวตื้น
เทานัน้ แนวคดิการพฒันาอยางยัง่ยนื แนวคดิการพึง่ตนเอง เหลานีเ้ปนการประยกุตแนวคดิกรีนนสิม
ทีเ่ปนแนวตืน้ กลาวอกีอยางหนึง่ กค็อื แนวคิดกรนีนสิมแนวตืน้มคีวามสอดคลองกบัการเปลีย่นแปลง
อยางคอยเปนคอยไปและความเปนจรงิของสงัคมมากกวากรนีนสิมแนวลึก หากจะรวบรวมแนวทาง
ในการวเิคราะหแนวคดิทีเ่ปนพืน้ฐานในการจดัสวสัดกิารสงัคมประเภทตางๆ จะพบสาระส ําคญัอยางนอย
๖ ประการ ที่แตละทฤษฎีแนวคิดใหนํ้ าหนักความสํ าคัญและอธิบายไปในทิศทางที่แตกตางกัน 
สาระสํ าคัญเหลานั้น ไดแก (๑) การอธิบายธรรมชาติของมนุษย (๒) การอธิบายปญหาสังคม       
(๓) การอธบิายระบบเศรษฐกจิตลาดเสรแีละบทบาทของรฐั (๔) การอธบิายความเปนธรรมทางสงัคม
(๕) รัฐสวัสดิการ และ (๖) สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห๑๘

                                                       
๑๘ สํ านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. แหลงเดิม. หนา ๒๖-๒๗.
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๑๖

๒.๒.๗ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง๑๙ คอื แนวคดิและปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

ทรงมพีระราชดํ ารัสชี้แนะแนวทางการดํ าเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป 
ตัง้แตกอนเกดิวกิฤตการณทางเศรษฐกจิ และเมือ่ภายหลังไดทรงเนนยํ ้าแนวทางการแกไขเพือ่ใหรอดพน
และสามารถดํ ารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนีเ้ปนการพฒันาทีต่ัง้อยูบนพืน้ฐานของทางสายกลางและความไมประมาท
โดยคํ านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู  
ความรอบคอบและคณุธรรม ประกอบการวางแผน การตดัสนิใจ การกระท ํา การด ํารงอยูและปฏบิตัติน
ในทางทีค่วรจะเปน โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํ ามาประยุกตใชได
ตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

การจัดสวัสดิการสังคมตามแนวคิดนี้ ผูศึกษาไดนํ าเสนอโดยพิจารณาเห็นวา
รัฐควรจะจดัสวสัดกิารสงัคมใหกบัประชาชนโดยอยูบนพืน้ฐานของความมเีหตผุล ความพอประมาณ
ตามฐานะทางการงบประมาณและการคลังของประเทศ และโดยเฉพาะการสรางภูมิคุมกันที่ดี ไมวา
จะเปนการใหความรูความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ การกระทํ า 
ในการด ํารงอยูและปฏบิตัตินในทางที่ถูกทีค่วรแกประชาชนผูยากไรและผูดอยโอกาส เพือ่ใหชวยเหลือ
ตนเองไดและอยูรอดในทุกสภาวการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มิใชใหประชาชนที่เปนผูยากไร
และผูดอยโอกาสรอการชวยเหลือจากรฐัฝายเดยีว ซ่ึงเทากบัวาคนเหลานัน้มไิดชวยตนเองอยางรูเทาทนั
ขาดภูมิคุมกันทางสังคม ขาดหลักคิดอยางมีเหตุมีผลทางสังคม และจะตองเปนภาระใหแกสังคม
และรัฐตอไป

๒.๓  ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคม

ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยูกับพฤติกรรมของมนุษย 
ซ่ึงโดยสาระสํ าคัญจะแสดงออกมาที่สอดคลองกับปจจัยในการสงเสริมหรือเกื้อหนุนใหมนุษย   
ตองแสดงออกซึง่พฤตกิรรมเหลานัน้ดวยความจ ํายอมหรือหลีกเลีย่งไมได โดยเฉพาะอยางยิง่ผูยากไร
และผูดอยโอกาสในสังคมที่อยูในฐานะเสียเปรียบ ไมสามารถแกปญหาความยากจนดวยตนเองได 
เพราะขาดความรู ความสามารถและขาดโอกาส และบุคคลเหลานี้มีความตองการขั้นพื้นฐาน         

                                                       
๑๙ สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. (๒๕๔๓, เมษายน). วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง (เอกสารการประชุม).
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ในการดํ ารงอยูในสังคม สวัสดิการสังคมจึงมีความจํ าเปนอยางยิ่งกับบุคคลกลุมนี้ ทฤษฎีที่สํ าคัญ
เกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมนัน้ เกดิจากการกระท ําของมนษุยเพือ่ใหตนเองและครอบครวัอยูรอด
ในที่นี้ขอหยิบยกทฤษฎีที่สํ าคัญมาพิจารณา ดังนี้

๒.๓.๑ ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory)
ค ําวา “แรงจงูใจ” พจนานกุรมใหความหมายไววา “อิทธิพลภายนอกใดๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง

หรือพยายามทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อชักนํ าหรือเกล้ียกลอมใหเห็นคลอยตาม”๒๐ ซ่ึงทฤษฎี
แรงจูงใจแบงออกเปน ๓ ประเภท คือ

๑) แรงจงูใจทางสรีระ (Physiological Motives) คือ ความกระหาย ความหิว 
และเพศ

๒) แรงจูงใจทางจิตวิทยา (Psychological Motives) คือ แรงจูงใจทางจิต        
มีอยูหลายอยาง เชน ความอยากรูอยากเห็น การสํ ารวจความตองการที่สอดคลองทางการเรียนรู   
การเขาใจและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

๓) แรงจูงใจใตสํ านึก (Unconscious Motives) เปนการกระตุนทางชีวะ     
ตามสัญชาตญาณ กอใหเกิดพลังทางจิต ซ่ึงจูงใจในทุกลักษณะของพฤติกรรมของบุคคล เพราะ   
แรงกระตุนเหลานีเ้ปนเรือ่งของเพศและความกาวราว ซ่ึงไมเปนทีย่อมรบัของสงัคมทีจ่ะใหแสดงออกมา
อยางเปดเผย ส่ิงนั้นจึงถูกเก็บกด

๒.๓.๒ ทฤษฎีความตองการของมนุษย
William I Thomas ไดจ ําแนกความตองการทางสังคม อันเปนพื้นฐานสํ าคัญ

ของมนุษยไว ๔ ประเภท คือ๒๑

       ๑) ความตองการความอบอุนมั่นคงและปลอดภัย (Security or safety needs)
๒) ความตองการการยอมรับจากผูอ่ืน (Recognition)
๓) ความตองการการโตตอบติดตอจากผูอ่ืน (Response)
๔) ความตองการประสบการณใหม (New Experience)

                                                       
๒๐ ราชบัณฑิตยสถาน. เลมเดิม. หนา ๓๒๐ และหนา ๙๗๗.
๒๑ ประสาท อิศรปรีดา. (๒๕๒๒). จิตวิทยาการศึกษา. หนา ๑๙.
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๒.๓.๓ ทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทํ าทางสังคม
ทฤษฎนีีเ้ปนสวนส ําคญัทีจ่ะมาอธบิายปจจยัทีท่ ําใหมนษุยตองตดัสินใจกระท ําการ

อยางใดอยางหนึง่ การตดัสนิใจเปนของมนษุยเกดิจากความเชือ่ คานยิม นสัิย ธรรมเนยีม การคาดหวงั
โอกาสและความสามารถของแตละบุคคลนั้นแตกตางกัน การมีความเชื่อในเรื่องของคานิยม     
ความใจบญุขีส้งสาร ชอบชวยเหลือคนอ่ืน นอกจากนีย้งัประกอบดวยไมมคีวามสามารถในการท ํางาน
เนื่องจากดอยการศึกษา ไมมีโอกาสที่จะไปประกอบอาชีพอ่ืน ไมอาจเขาถึงบริการของสังคม      
เปนผูตกขอบของสงัคม โดยเฉพาะความยากจนกเ็ปนสวนส ําคญัอยางหนึง่ทีท่ ําใหเกดิคนดอยโอกาส
ในดานตางๆ ไมวาจะเปนการศึกษา อาชีพ การกระจายรายได ความเปนธรรมในสังคม การเขาถึง 
สวสัดิการของรัฐ จึงเปนปจจัยใหคนเกดิแนวความคิดในการชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม

๒.๔  รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคม

รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของแตละประเทศ ขึ้นอยูกับเนือ้หาและวิธีการในการจัด 
สวสัดกิารสงัคมทีน่ ํามาใช เชน หากน ําวธีิการจดัสวสัดกิารสงัคมแบบเกบ็ตก กจ็ะเปนเพยีงการชวยเหลือ
แบบชัว่คราว บรรเทาปญหาเฉพาะหนามากกวาเปนการเอาจรงิเอาจงัในการตอบสนองความตองการ
หรือแกไขปญหาในภาพกวาง แตถาน ําวธีิการจดัสวสัดกิารสงัคมแบบสถาบนัมาใช กจ็ะถอืเปนหนาที่
ความรบัผดิชอบของสถาบนัตางๆ โดยเฉพาะรฐัในการจดัการกบัปญหาและตอบสนองความตองการ
ของสังคมในภาพกวาง ซ่ึงเปนหนาที่ของทุกภาคสวนที่จะตองเขามาชวยกัน การจัดสวัสดิการสังคม
ในสังคมประชาธิปไตยเชื่อวากลไกการตลาดทํ าหนาที่จัดสวัสดิการสังคมใหกับคนในสังคม        
แตรัฐยังจํ าเปนตองแทรกแซงและทํ าหนาที่จัดสรรทรัพยากรใหกับคนยากจนที่ขาดโอกาสในสังคม 
เนื่องจากสังคมจะมีชองวางระหวางคนรวยและคนจน ความไมเปนธรรมและการเอารัดเอาเปรียบ
ในสังคม รัฐจึงเปนสถาบันทางสังคมที่จัดสวสัดกิารใหแกประชาชน โดยมีการนํ าเรื่องรัฐสวัสดิการ
มากลาวถึงในรูปแบบนี้ รูปแบบสวัสดิการสังคมเสรีนิยมใหมเนนความเปนปจเจกบุคคลเปนหลัก 
คนทีม่คีวามสามารถ รัฐไมจ ําเปนตองเขาไปแทรกแซงในการดแูลและจดัสวสัดกิาร ควรใหคนยากจน
ชวยเหลือตนเองโดยหางานทํ า บริการสวัสดิการสังคมไมใชเปนสิทธิของประชาชนที่พึงจะไดรับ
จากรฐั เพราะเปนการใชทรัพยากรมากเกินไป ทรัพยากรมีอยูจํ ากัด รัฐจึงจํ าเปนตองใชทรัพยากร  
ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด หามาตรการจูงใจใหคนในสังคมทํ างาน รวมทั้งสรางระบบเครือขาย
การคุมครองทางสังคมและปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนในแบบตางๆ
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๒.๔.๑ รปูแบบการจัดสวัสดิการสังคม โดยทั่วไปมี ๓ รูปแบบ ไดแก
              ๑) การจดัสวสัดกิารในรปูแบบสทิธทิีป่ระชาชนพงึไดรับ เชน การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
              ๒) การจดัสวสัดกิารในรปูแบบการตรวจสอบ เชน การแกไขปญหาสงัคมและ
ความยากจนเชิงบูรณาการ
  ๓) การจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบการมีสวนรวม เชน การประกันสังคม 
การประกันสุขภาพ และการประกันภัยเอื้ออาทร เปนตน

๒.๔.๒ รูปแบบการจดัสวสัดกิารสังคมตามหลกัการทางทฤษฎขีองทิตมสัส (Titmuss)๒๒
ทิตมัสส (Titmuss) ไดใหความเห็นวา สวสัดกิารนั้นเปนคํ าที่ความหมายกวาง 

โดยครอบคลุมตั้งแตมาตรการทางภาษีอากร การใหผลตอบแทนจากการทํ างานในอาชีพตางๆ  
มาตรการดานการเงินการคลังอื่นๆ ตลอดจนการใหบริการแกชุมชนและการแทรกแซงของรัฐ      
ในกรณีตางๆ ซ่ึงทิตมัสสไดแบงรูปแบบของสวัสดิการสังคมออกเปน ๓ รูปแบบ ดังนี้ ๑) รูปแบบ 
“สวนทีเ่หลือ” หรือ แบบ “เกบ็ตก” (residual model of welfare) ๒) รูปแบบ “สัมฤทธิผ์ลทางอตุสาหกรรม”
(industrial achievement performance หรือ handmaids model) ๓) รูปแบบ “สถาบัน” (institution 
redistributive model)

๑) รูปแบบ “สวนที่เหลือ” หรือ แบบ “เก็บตก” (residual model of welfare) 
ไดแก การจัดสวัสดิการที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อวา บุคคลในสังคมจะไดรับการตอบสนอง  
ความตองการ รูปแบบการจดัสวสัดกิารแบบนีจ้ะปลอยใหประชาชนทีป่ระสบปญหาความเดอืดรอน
หรือมคีวามตองการทางสังคมชวยตนเองเปนสวนใหญ โดยประชาชนจะหันเขาหาแหลงทรัพยากร
ของตนเอง ดวยการใชเงินรายไดหรือเงินออมที่มีอยูซ้ือหาการบริการทางสังคมตางๆ มาตอบสนอง
ความตองการและแกปญหาของตน หากไมสามารถซื้อหาบริการได ก็จะหันเขาหาครอบครัวหรือ
ญาตมิติร บคุคลทีป่ระสบปญหาอยางหนกัเปนพเิศษหรอืประสบภยัพบิตั ิเชน อุทกภยั วาตภยั อัคคภียั
เปนตน รัฐจะยื่นมือเขาไปชวยเหลือเปนครั้งคราว เทากับเปนการจัดสวัสดิการใหกับประชาชน
เฉพาะในสวนที่เหลือจากประชาชนที่มีอํ านาจซื้อหาบริการในตลาดของระบบเศรษฐกิจเสรี ที่นิยม
ใหกลไกตลาดทํ าหนาที่โดยรัฐเขาแทรกแซงนอยที่สุด มองในอีกดานหนึ่งการจัดสวัสดิการแบบนี้
มกัเปนการรอใหปญหาเกิดขึ้นกอน แลวจึงจัดบริการในลักษณะตามแกไขปญหา มากกวาที่จะเปน
การปองกันปญหา หรือเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหกับประชาชนอยางทั่วถึง สวัสดิการสังคม
ตามรูปแบบนี้ ทํ าใหเกิดการรับรูวาประชาชนที่ใชบริการของรัฐเปนพวกที่ชวยตนเองไมได        

                                                       
๒๒ ธีระ ศรีธรรมรักษ และวิทย ชนะภัย. เลมเดิม. หนา ๔๒-๔๔.
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เปนภาระของสงัคมหรอืเปนสวนทีไ่มใชก ําลังทีจ่ะสนบัสนนุการพฒันาเศรษฐกจิ รูปแบบสวสัดกิารสงัคม
แบบนี้เกิดจากความเชื่อวาเปนสิ่งสํ าคัญอยางยิ่ง ที่จะตองพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหมีอัตรา  
การเจรญิเตบิโตอยางเตม็ทีแ่ละอยางรวดเรว็ทีสุ่ด เมือ่พฒันาเศรษฐกจิใหเตบิโตมากแลว ผลดจีากการพฒันา
ก็จะตกแกประชาชนในสังคม เสมือนนํ้ าหยดซึมลงสูเบื้องลาง ที่เรียกวา (trickle-down effect)       
ซ่ึงในทีสุ่ดชีวิตความเปนอยูของประชาชนทุกคนจะดีขึ้นเอง

ดังนั้น สวสัดิการสังคมตามแนวคิด “เก็บตก” จงึมคีุณคาเพียงการอุดปะ   
รูร่ัวเล็กๆ ในลักษณะการสงเคราะหชวยเหลือและเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา      
มากกวาจะเปนการเอาจริงเอาจังกับการรุกเอาชนะความตองการและปญหาความทุกขยากเดือดรอน
ของประชาชนใหมากที่สุด ยิ่งไปกวานั้นรูปแบบสวัสดิการสังคมแบบนี้ มักจะสงผลใหเกิด         
การตํ าหนิติเตียนผูที่ประสบปญหาทางสังคมวาเปนผูผิดปกติ หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือ      
เปนคนชั่วรายเลวทราม เปนขยะหรือกากเดนสังคม วิธีการที่ใชแกไขปญหาสังคมจึงอยูในรูป     
ของการลงโทษ เอาความผิดกับผูประสบปญหาสังคมในลกัษณะการตางๆ เชน การกักขังเด็กเรรอน 
คนขอทาน ตลอดจนกักกันโสเภณี เปนตน แนวคิดที่ใชอธิบายปญหาสังคมสมัยใหมเชื่อวา     
ปญหาสงัคมเปนสิง่ทีส่ะทอนคณุลักษณะรวมของคนทัง้สงัคม ผูทีป่ระสบปญหาสงัคมมใิชผูทีเ่บีย่งเบน
หรือผิดปกติ ที่มักจะไดรับการตีตราประทับเสมือนสิ่งที่เนาเสียหรือขยะสังคม หากแตเปนผล       
มาจากปฏสัิมพนัธทางสงัคมของคน การด ําเนนิการกบัปญหาสงัคมทัง้ในดานการปองกนัมใิหปญหา
เกดิขึน้ การแกไขปญหา และการฟนฟสูภาพสงัคม ตลอดจนการพฒันาสงัคมเพือ่ใหประชาชนทัว่ไป
มชีีวติความเปนอยูที่ดี มีความมั่นคง และมีภูมิตานทานทางสังคม จึงเปนกิจกรรมที่ตองดํ าเนินการ
กบัทกุระบบในสงัคมในรปูแบบของนโยบายสงัคมทีค่รอบคลมุแบบแผนพฤตกิรรมของคนทัง้สงัคม

๒) รูปแบบ “สัมฤทธิผ์ลทางอตุสาหกรรม” (industrial achievement performance
หรือ handmaids model) รูปแบบสวสัดกิารสงัคมแบบนี ้เปนการมองสวสัดกิารสงัคมเสมอืนเปนกลไกหนึง่
ในระบบเศรษฐกิจ สวัสดิการสังคมตามรูปแบบนี้ถูกใชใหเปนเครื่องตอบแทนแกผูที่เปนกํ าลัง     
ในการผลักดันระบบเศรษฐกิจ โดยใชมาตรการทางดานภาษีอากรและการเงินการคลัง ตลอดจน  
ผลตอบแทนในอาชีพเปนสิ่งตอบสนองความตองการของบุคคลที่เปนกํ าลังการผลิต ซ่ึงใชเกณฑ
การจัดสรรโดยพจิารณาจากความสามารถในการทํ างาน สถานภาพหรือบทบาทการทํ างาน ผลิตผล
ของงานเปนสํ าคัญ ผูใดที่มีความสามารถในการทํ างานสูง สามารถสรางผลิตผลที่นาพึงพอใจ       
แกระบบเศรษฐกจิ กจ็ะไดรับสวสัดกิารทีด่กีวา รูปแบบสวสัดกิารสงัคมแบบนีไ้ดรับอทิธพิลจากแนวคดิ
ทีถื่อวา การใหรางวลัหรือใหคณุใหโทษตอบคุคลจะเปนสิง่จงูใจใหคนตัง้ใจท ํางาน สวสัดกิารทีบ่คุคล
ควรไดรับ จึงควรพิจารณาจากคุณความดีตามผลงาน เพื่อใหเกิดทั้งแรงจูงใจในการทํ างานและ ความ
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จงรกัภกัดตีอหนวยงานนัน้ๆ นอกจากนีย้งัเปนการกระตุนคานยิมดานการท ํางาน และเปนการสราง
ความชอบธรรมแกผูที่มีทักษะการทํ างานที่ดีกวา ไดรับผลตอบแทนที่สูงกวา

ผลของการจัดสวัสดิการสังคมแบบนี้ ก็คือ สวัสดิการสังคมที่เปนระบบ
ระเบียบมากกวาแบบเก็บตก ซ่ึงสามารถตอบสนองความตองการของคนในสังคมไดทั่วถึงกวา  
อยางไรก็ตาม รูปแบบนี้กอใหเกิดความไมเปนธรรมในกลุมประชาชนที่มิไดมีสวนรวมเปนกํ าลัง
การผลิตของสังคม

๓) รูปแบบ “สถาบัน” (institution redistributive model) รูปแบบนี้ถือวา  
สวสัดิการสังคมเปนสถาบันสังคมสถาบันหนึ่งที่มีความสํ าคัญที่จะกอใหเกิดบูรณาการ (integration) 
ในสงัคม ซ่ึงสวนส ําคญัทีสั่งคมจะขาดเสยีมไิด แมสังคมนัน้จะถอืวาเปนสงัคมทีม่เีสถียรภาพแลวกต็าม
สวัสดิการแบบนี้ก็ยังตองทํ าหนาที่ใหระบบสังคมดํ าเนินไปไดอยางราบรื่น ขณะที่ระบบเศรษฐกิจ
ตลาดเสรีสรางความไมเปนธรรมทางสังคมเศรษฐกิจอันเปนธรรมชาติที่ยากจะหลีกเลี่ยงได รูปแบบ 
สวัสดิการสังคมแบบนี้จะเหมาะสมที่ดํ าเนินการควบคูกันไป เพื่อเปนการคานกับกระบวนการ
เปลีย่นแปลงทางสังคมเศรษฐกิจที่กอใหเกิดความไมเปนธรรมดังกลาว

๒.๕  แนวนโยบายสวสัดิการสังคมตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย

ดงัทีไ่ดกลาวมาแลววา ภารกจิของรฐัในสวนทีเ่กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมในประเทศไทย
มีมาชานานหลายสิบปแลว แตไมคอยจะพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมไปสูรัฐสวัสดิการ
อยางจรงิจงั เนื่องจากมีขอจํ ากัดในหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณ นอกจากนี้รัฐเอง  
มิไดเล็งเห็นความสํ าคัญในเรื่องนี้มากนัก จึงดํ าเนินการไปในทางแกปญหาเฉพาะหนามากกวา    
การแกไขปญหาที่ยั่งยืน

สวสัดกิารสงัคมมปีรากฏเปนแนวนโยบายแหงรฐั และไดบญัญตัขิึน้ครัง้แรกในรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ รวมทั้งสิ้น ๑๙ มาตรา และตั้งแตนั้นเปนตนมา          
มกัจะก ําหนดใหมหีมวดแนวนโยบายแหงรัฐเพือ่ใหผูมอํี านาจในการปกครองประเทศน ําไปเปนแนวทาง
หรือยึดถือปฏิบัติ แตมีการเพิ่มเติมนโยบายที่ผูรางรัฐธรรมนูญชอบเขาไป จนทํ าใหบทบัญญัติ      
ในหมวดนี้ของรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๕๓๘ มีความยาว   
ถึง ๓๕ มาตรา อยางไรกต็าม ในสวนของรฐัธรรมนญูและธรรมนญูการปกครองฉบบัพทุธศกัราช ๒๕๐๒
ฉบับพุทธศักราช ๒๕๑๕ ฉบบัพุทธศักราช ๒๕๑๙ รวมทั้งรัฐธรรมนญูฉบับพุทธศักราช ๒๕๒๐
ไมมบีทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ สํ าหรับรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๑๗ ที่รางขึ้น
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ หมวดแนวนโยบายแหงรัฐ จึงมี        
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การเปลี่ยนแปลงสาระสํ าคัญเพื่อมุ งสู แนวทางรัฐสวัสดิการอยางชัดเจน ระบบรัฐสวัสดิการ       
กลายเปนตนแบบและจุดมุงหมายของรัฐธรรมนูญฉบับตอๆ มา

ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย อธิบายไววา “แนวนโยบายแหงรัฐเปนหลักการ       
แหงนโยบายทีรั่ฐจะตองปฏิบตัจิดัท ํา”๒๓ โดยรฐัธรรมนญูก ําหนดเปนแนวทางหลกัในการด ําเนนินโยบาย
สํ าหรบัรฐับาลทกุรัฐบาล รัฐบาลจะตองไมด ําเนนินโยบายขดักบัแนวทางหลกัทีก่ ําหนดไวในรฐัธรรมนญู
แตทัง้นีม้ไิดหมายความวา รัฐธรรมนญูหามมใิหรัฐบาลมนีโยบายของตนเอง ในการบรรลแุนวทางหลกั
ทีก่ ําหนดไวในรัฐธรรมนญู รัฐบาลแตละชุดอาจเลือกวิถีทางและมาตรการแตกตางกันหรือจัดลํ าดับ
ความส ําคญัแตกตางกนั อีกทัง้ยงัสามารถด ําเนนินโยบายอืน่นอกเหนอืจากแนวนโยบายหลกัทีก่ ําหนด
ในรัฐธรรมนูญไดดวย

การใชอํ านาจรัฐในการดํ าเนินงานสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะการสงเคราะหผูยากไร
และผูดอยโอกาส เปนเรื่องอํ านาจหนาที่ของรัฐตามหลักกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครอง 
เพราะเปนกรณีสงเสริมฐานะความเปนอยูของประชาชนโดยคํ านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชน
ซ่ึงเปนผูยากไรและผูดอยโอกาสจะไดรับ แนวนโยบายแหงรัฐตามรฐัธรรมนญูแตละฉบบัจงึไดก ําหนด
มาตรการทางกฎหมายโดยมหีลักสํ าคญัทีว่า รัฐมหีนาทีต่องรกัษาอสิรภาพและความเสมอภาคของมนษุย
ตองคุมครองรางกาย ช่ือเสียง ทรัพยสิน ตองชวยเหลือและสงเคราะหผูยากไร จัดการการศึกษา   
และจดัหางานใหแกประชาชน กลาวโดยสรปุสํ าหรับหนาทีข่องรฐัสามารถแบงแยกไดเปน ๒ ประเภทคอื๒๔

๑) กิจการที่ทํ าเพื่อคุมครองปองกัน
๒) กิจการที่ทํ าเพื่อบํ ารุงสงเสริม
กจิการทีท่ ําเพือ่คุมครองหรอืปองกนัประชาชนของรฐันัน้ เชน การรกัษาความสงบเรยีบรอย

ภายในประเทศ การปองกนัประเทศ การสงวนรกัษาสาธารณะสมบตัขิองแผนดนิ เปนตน สวนกจิการ
ทีท่ ําเพือ่บ ํารงุสงเสรมิ เปนกจิการทีจ่ดัท ําเพือ่สงเสรมิความเจรญิกาวหนาและสนองตอบตอความตองการ
ของประชาชนทัง้ในทางเศรษฐกจิและสงัคม เชน การศกึษา การสงัคมสงเคราะห การสาธารณปูโภค
เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยในหลายฉบับดังตอไปนี้

                                                       
๒๓ หยุด แสงอุทัย. (๒๕๓๘). หลักรัฐธรรมนูญทั่วไป. หนา ๑๔.
๒๔ ประยูร กาญจนดุล. (๒๕๒๓). อางถึงใน สมศักดิ์ ชินอรุณชัย. มาตรการทางกฎหมายตอคนขอทาน

และผูถือประโยชนจากคนขอทานในประเทศไทย. หนา ๗.

DPU



๒๓

๒.๕.๑ แนวนโยบายสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย         
พุทธศักราช ๒๔๙๒๒๕

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติแนวนโยบายในการจัดสวัสดิการสังคมขึ้น    
เปนครั้งแรก โดยกํ าหนดอยูในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ ซ่ึงมีแนวความคิดที่เปนสาระสํ าคัญ คือ

๑) แนวคดิการจดัสวสัดกิารสงัคมทีก่ ําหนดใหเปนหนาทีข่องรฐัในการสงเสรมิ
ชวยเหลือ และจัดระบบการศึกษาอบรมใหประชาชนมีความรูความสามารถ ที่จะประกอบอาชีพ 
และมจีติใจเปนนกัประชาธปิไตย โดยใหสถานศกึษาทัง้ปวงอยูภายใตการดแูลของรฐั และการศกึษาอบรม
ช้ันประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและของเทศบาล ใหศึกษาโดยไมเก็บคาเลาเรียน

๒) แนวคดิการจดัสวสัดกิารสงัคมทีก่ ําหนดใหรัฐจดัการตามสมควร เพือ่มใิห
มกีารใชแรงงานเด็กเกินกวาสภาพแหงรางกายของเด็ก ตลอดจนสงเสริมการสาธารณสุข   

๓) แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมในเรื่องการสงเคราะหมารดาและทารก 
การปองกันและปราบโรคระบาด โดยไมคิดมูลคา

จะเห็นไดวา แนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๔๙๒ ไดริเร่ิมแนวนโยบายสวัสดิการสังคมโดยเนนหนักไปในเรื่องของการศึกษา 
และน ําหลักการศกึษาโดยไมเกบ็คาเลาเรยีนมาบญัญตัไิวเปนครัง้แรกอกีดวย แตในดานการสงเคราะห
หรือชวยเหลือประชาชนทั่วไป รัฐเพียงใหความสํ าคัญเล็กนอยกับมารดาและเด็กทารก รวมทั้ง    
การใชแรงงานเด็ก สํ าหรับคนพิการหรือผูทุพพลภาพ ผูสูงอายุ หรือผูยากไรและผูดอยโอกาส       
รัฐธรรมนูญฉบบันี้มิไดกลาวถึง แตก็เห็นไดวา รัฐเริ่มใหความสํ าคัญในเรื่องสวัสดิการสังคมแลว

อยางไรกต็าม รัฐกลวัวาจะด ําเนนิการตามทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูไดไมครบถวน
จึงกํ าหนดบทบัญญัติปองกันตนเองไววา แนวนโยบายแหงรัฐนี้มิใชบทบังคับที่รัฐจะตองทํ าตาม
และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองเพื่อบังคับรัฐ ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๕๔ ที่บัญญัติวา        
“บทบญัญตัใินหมวดนีม้ไีวเพือ่เปนแนวทางส ําหรับการตรากฎหมายและการบรหิารราชการตามนโยบาย
ดงัก ําหนดไว และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ”

                                                       
๒๕ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒. (๒๔๙๒, ๒๓ มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา.

เลม ๖๖, ตอน ๑๗ ก ฉบับพิเศษ. หนา ๒๖-๒๘.
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๒๔

๒.๕.๒ แนวนโยบายสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย         
พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕๒๖

แนวนโยบายในการจัดสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กํ าหนด        
อยูในหมวดแนวนโยบายแหงรัฐ โดยมีสาระสํ าคัญเหมือนกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๔๙๒ กลาวคือ

๑) แนวคดิการจดัสวสัดกิารสงัคมทีก่ ําหนดใหเปนหนาทีข่องรฐัในการสงเสรมิ
และจดัระบบการศกึษาอบรมใหประชาชนมคีวามรูความสามารถ โดยใหสถานศกึษาทัง้ปวงอยูภายใต
การควบคมุดแูลของรัฐ และใหอํ านาจสถานศกึษาด ําเนนิกจิการในชัน้อุดมศกึษาไดเองตามที่กฎหมาย
บัญญัติ

๒) แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมที่กํ าหนดใหรัฐสงเสริมการสาธารณสุข 
การสงเคราะหมารดาและทารก การปองกันและปราบโรคระบาด โดยไมคิดมูลคา

จะเหน็ไดวา แนวคดิการจดัสวสัดกิารสงัคมในนโยบายแหงรัฐตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๕ ไดน ําแนวคิดตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย   
พทุธศักราช ๒๔๙๒ มาเปนแนวทางในการดํ าเนินการ ซ่ึงยังคงเนนหนักไปในเรื่องของการศึกษา 
แตมใิชการศึกษาแบบไมคิดมูลคา และรัฐเองยังคงควบคุมและกํ ากับดูแลสถานศึกษา แมจะใหสิทธิ
สถานศึกษาจัดการการศึกษาชั้นอุดมศึกษาไดเองแตตองเปนไปตามที่กฎหมายกํ าหนด สํ าหรับ     
ในสวนของการสงเคราะหยังคงหลักการเดิมไว กลาวคือ มีแตเพียงมารดาและทารกทีไ่ดรับการดูแล 
มไิดครอบคลมุถึงคนพกิารหรอืทพุพลภาพ ผูสูงอาย ุหรือผูยากไรและผูดอยโอกาส สวนการสาธารณสขุ
ก็ใหความสํ าคัญในเรื่องการปองกันและปราบโรคระบาด ในเรื่องอนามัยอ่ืนของประชาชนยังมิได
กลาวถึง อาจจะเนื่องจากวาวิทยาการทางการแพทยยังไมพัฒนาไปเทาที่ควร และยังคงบทบัญญัติ
ปองกนัตนเองไวเชนเดยีวกนั คอื มใิชบทบงัคบัทีรั่ฐจะตองท ําตามและไมกอใหเกดิสทิธใินการฟองรอง
เพื่อบังคับรัฐ ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๔๔ ที่บัญญัติวา “บทบัญญัติในหมวดนี้มีไวเปนแนวทาง
สํ าหรบัการตรากฎหมาย และการบรหิารราชการแผนดนิตามนโยบายดงัก ําหนดไว และไมกอใหเกดิ
สิทธิในการฟองรองรัฐ”

                                                       
๒๖ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕.

(๒๔๙๕, ๘ มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๖๙, ตอน ๑๕ ก ฉบับพิเศษ. หนา ๑๕-๑๖.
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๒๕

๒.๕.๓ แนวนโยบายสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย         
พุทธศักราช ๒๕๑๑๒๗

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกํ าหนดแนวนโยบายในการจัดสวัสดิการสังคม         
โดยยงัคงหลักการเดียวกับรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ กลาวคือ

๑) แนวคดิการจดัสวสัดกิารสงัคมทีก่ ําหนดใหเปนหนาทีข่องรฐัในการสงเสรมิ  
และจดัระบบการศกึษาอบรมใหประชาชน อีกทัง้ก ําหนดใหสถานศกึษาทัง้ปวงอยูภายใตการดแูลของรฐั
และการศึกษาอบรมชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ใหศึกษาโดยไมเก็บคาเลาเรียน

๒) แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมที่กํ าหนดใหรัฐสงเสริมและสนับสนุน  
การสังคมสงเคราะหเพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน สงเสริมใหประชากรวัยทํ างาน   
มงีานท ําตามควรแกอัตภาพ และคุมครองแรงงานใหเปนไปโดยเปนธรรม รวมถึงสงเสรมิการสาธารณสขุ

แนวนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๑๑ ยงัคงหลกัการเดยีวกบัรัฐธรรมนญูฉบบักอนหนานี ้แตเพิม่เตมิในเรือ่งการสงเสรมิ
และสนับสนุนการสังคมสงเคราะห เพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน และเพิ่มเติม     
ในเรื่องการสงเสริมใหประชากรวัยทํ างานมีงานทํ าตามควรแกอัตภาพ และยังคงแนวความคิดเดิม  
ทีก่ ําหนดใหบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูนีม้ใิชบทบงัคบัรฐัทีจ่ะตองท ําตาม ดงัจะเหน็ไดจากมาตรา ๕๓
ทีบ่ญัญตัวิา “บทบญัญตัใินหมวดนี ้มไีวเพือ่เปนแนวนโยบายส ําหรับการตรากฎหมาย และบรหิารราชการ
ตามนโยบายดังกํ าหนดไว และไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ”

๒.๕.๔ แนวนโยบายสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย         
พทุธศักราช ๒๕๑๗๒๘

รัฐธรรมนญูฉบบันี้เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ ที่ประชาชน
เรียกรองประชาธิปไตย จะเห็นไดวาผูรางรัฐธรรมนูญไดบัญญัติแนวความคิดเรื่องสวัสดิการสังคม
ไวเปนแนวทางในการด ําเนนินโยบายของรฐัไวหลายมาตราซึง่มากกวาฉบบัเกากอน แตในหลายกรณี
ยงัคงหลักการเดิม เชน ในเรื่องการศึกษา การทํ างานของประชาชน เปนตน โดยมีสาระสํ าคัญ คือ   

                                                       
๒๗ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑. (๒๕๑๑, ๒๐ มิถุนายน). ราชกิจจานุเบกษา.

เลม ๘๕, ตอนพิเศษ. หนา ๒๔-๒๕.
๒๘ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗. (๒๕๑๗, ๗ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา.

เลม ๙๑, ตอน ๑๖๙ ฉบับพิเศษ. หนา ๒๖-๓๐.
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๒๖

๑) แนวคดิการจดัสวสัดกิารสงัคมทีก่ ําหนดใหเปนหนาทีข่องรฐัในการสงเสรมิ
และจดัระบบการศกึษาอบรมโดยก ําหนดใหสถานศกึษาทัง้ปวงอยูภายใตการดแูลของรฐั การศกึษาอบรม
ภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐและของทองถ่ิน ใหศึกษาโดยไมเก็บคาเลาเรียนและใหอํ านาจ
สถานศึกษาดํ าเนินกิจการในชั้นอุดมศึกษาไดเองตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ยังเนนให    
สถานศึกษาของรัฐและของทองถ่ินพึงใหความเสมอภาคแกบุคคลในการเขารับการศึกษาอบรม  
ตามความสามารถของบุคคล อีกทัง้ยังกํ าหนดเรื่องทุนการศึกษาอีกดวย

๒) แนวคิดการจดัสวสัดกิารสงัคมทีก่ ําหนดใหรัฐสงเสรมิเกษตรกรใหมกีรรมสทิธ์ิ
และสทิธิในทีด่นิเพือ่ประกอบเกษตรกรรมอยางทัว่ถึง โดยการปฏรูิปทีด่นิ คุมครองและรกัษาผลประโยชน
ของเกษตรกรในดานการผลติและการจ ําหนายผลผลติ และน ําแนวความคดิในดานสหกรณมาบญัญตัไิวดวย

๓) แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมที่กํ าหนดใหรัฐสงเสริมและสนับสนุน  
การสังคมสงเคราะหของรัฐและเอกชนเพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน สงเคราะห     
ผูประสบภัยตางๆ สงเสริมใหประชากรวัยทํ างานมีงานทํ าตามควรแกอัตภาพ และคุมครองแรงงาน
ใหเปนไปโดยเปนธรรม และนํ าหลักประกันสังคมมาใชในการคุมครองแรงงาน รวมถึงสงเสริม 
การสาธารณสุข

๔) แนวคดิการจดัสวสัดกิารสงัคมทีก่ ําหนดใหรัฐสงเสรมิใหประชาชนมทีีอ่ยูอาศยั
สงเสรมิกจิการเคหะส ําหรบัประชาชนผูมรีายไดนอย จดัใหบคุคลทพุพลภาพมงีานท ําตามความสามารถ
และความเหมาะสม

๕) แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมในการสงเสริมการสาธารณสุข ตลอดถึง
การอนามัยครอบครัว การปองกันและปราบปรามโรคติดตออันตราย และนํ าหลักการรักษาพยาบาล
แกผูยากไร โดยไมคิดมูลคามาก ําหนดไวอีกดวย

แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมในแนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ      
แหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๑๗ นี้ เริม่เหน็แนวนโยบายทางดานสวัสดิการสังคมชัดเจน
มากขึ้นกวารัฐธรรมนูญฉบบักอน โดยเฉพาะการสงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหของรัฐ
และเอกชนเพื่อสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน การจัดใหบุคคลทุพพลภาพมีงานทํ า     
ตามความสามารถและความเหมาะสม การสงเสริมใหประชาชนมีที่อยูอาศัยโดยถูกสุขลักษณะ  
และพึงสงเสริมกิจการเคหะสํ าหรับประชาชนผูมีรายไดนอย นํ าหลักการปฏิรูปที่ดินมาใช และ   
การรักษาพยาบาลแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา จะเห็นไดวารัฐไดเร่ิมเล็งเห็นความสํ าคัญในเรื่อง  
สวสัดกิารสงัคมมากขึน้ จงึไดเพิม่เนือ้หาในเรือ่งนีม้ากขึน้จากเดมิ และถือเปนตนแบบในรฐัธรรมนญู
ฉบับตอๆ มา
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๒๗

๒.๕.๕ แนวนโยบายสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย        
พทุธศักราช ๒๕๒๑๒๙

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดเดินตามแนวความคิดเรื่องสวัสดิการสังคมเชนเดียวกับ
รัฐธรรมนูญป ๒๕๑๗ แตไดปรับปรุงเนื้อหาปลีกยอยเล็กนอยใหเหมาะสมกับความตองการ      
ของประชาชน เชน

๑) ในเรื่องการศึกษาเพิ่มเติมแนวคิดการฝกอาชีพเขาไปดวย
๒) เพิ่มเติมแนวคิดเรื่องการสงเสริมการพัฒนาเยาวชนของชาติใหเปนผูมี

ความสมบรูณทัง้ทางรางกาย จติใจ และสตปิญญา ทัง้นีก้็เพือ่ประโยชนในการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
และเพื่อความมั่นคงของรัฐ กํ าหนดใหรัฐดํ าเนินการเพื่อยกฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและ 
ทางสังคมใหสูงขึ้น กํ าหนดใหรัฐวางนโยบายประชากรใหเหมาะสมกับทรัพยากรของชาติ ภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม

๓) ในสวนแนวคิดการสังคมสงเคราะหยังคงเดินตามแนวทางเดิม กลาวคือ
สงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหของรัฐและเอกชนเพื่อสวัสดิภาพและความผาสุก      
ของประชาชน การสงเคราะหผูประสบภัย สงเสริมใหประชาชนวัยทํ างานมีงานทํ าและคุมครอง
แรงงาน จดัระบบแรงงานสัมพันธ ดแูลเร่ืองคาตอบแทนที่เปนธรรม ในเรื่องสาธารณสุขยังสงเสริม
ใหการรักษาพยาบาลแกผูยากไรโดยไมคิดมูลคา การปองกันและปราบปรามโรคติดตออันตราย   
ซ่ึงเปนไปตามแนวทางเดิมทั้งส้ิน

แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมในแนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ      
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๒๑ ถือไดวาเดนิตามหลกัการของแนวคดิการจดัสวสัดกิารสงัคม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๑๗ ในทุกเรื่อง และยงัคงแนวความคิดเดิม
ทีก่ ําหนดใหบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้มิใชบทบังคับรัฐที่จะตองทํ าตาม

                                                       
๒๙ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๒๑. (๒๕๒๑, ๒๒ ธนัวาคม). ราชกจิจานเุบกษา.

เลม ๙๕, ตอน ๑๔๖ ก ฉบับพิเศษ. หนา ๑๗-๑๙.
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๒๘

๒.๕.๖ แนวนโยบายสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย         
พุทธศักราช ๒๕๓๔๓๐

รัฐธรรมนญูฉบบันีย้งัคงเดนิตามแนวความคดิเรือ่งสวสัดกิารสงัคมเชนเดยีวกับ
รัฐธรรมนูญป ๒๕๑๗ และป ๒๕๒๑ แตไดปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาใหสอดคลองเหมาะสม         
กบัสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน

๑) ในสวนของการศึกษา กํ าหนดใหสงเสริมเอกชนใหมีสวนรวมในการจัด
การศกึษาอบรมทกุระดบั ชวยเหลือผูยากไรและดอยโอกาสใหไดรับทนุและปจจยัตางๆ ในการศกึษาอบรม
และการฝกอาชีพ

๒) แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมที่กํ าหนดใหรัฐรักษา สงเสริมและพัฒนา
ความเสมอภาคของชายและหญงิ สนบัสนนุและสงเสรมิการพฒันาพลเมอืงของชาติ โดยเฉพาะอยางยิง่
เดก็และเยาวชนใหมคีวามสมบรูณทัง้ทางรางกาย จติใจ สตปิญญา คณุธรรม และจรยิธรรม ด ําเนนิการ
เพือ่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการดํ ารงชีวิตของบุคคลใหสูงขึ้น

๓) ในสวนของเกษตรกร มุงเนนการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินอยางทั่วถึง
เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยการปฏิรูปที่ดินหรือจัดรูปที่ดิน

๔) ในสวนของการสังคมสงเคราะหยังคงเดินตามแนวความคิดเดิม กลาวคือ
สงเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะหของรัฐและเอกชนเพื่อสวัสดิภาพและความผาสุก     
ของประชาชน การสงเคราะหผูประสบภัย เพิม่เตมิการชวยเหลือและสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการ
ใหมสุีขภาพ ก ําลังใจ และความหวงัในชวีติเพือ่สามารถด ํารงตนอยูไดตามสมควร สงเสรมิใหประชาชน
วัยทํ างานมีงานทํ าและคุมครองแรงงาน โดยมุงเนนที่แรงงานเด็กและแรงงานหญิงกับจัดระบบ   
แรงงานสัมพันธ

๕) แนวคิดการจัดสวัสดิการสังคมในเรื่องการสาธารณสุขเนนการสงเสริม   
ทีไ่ดมาตรฐานโดยทัว่ถึง และการรกัษาพยาบาลแกผูยากไรโดยไมคดิมลูคา และการสงเสรมิใหเอกชน
มสีวนรวมดวยเทาทีจ่ะท ําได การปองกนัและขจดัโรคตดิตออันตราย รัฐจะตองกระท ําใหแกประชาชน
โดยไมคิดมูลคาและทันตอเหตุการณ

                                                       
๓๐ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔. (๒๕๓๔, ๘ ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา.

เลม ๑๐๘, ตอน ๒๑๖ ก ฉบับพิเศษ. หนา ๒๐-๒๔.
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๒๙

แนวนโยบายแหงรฐัตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔
ถึงแมในภาพรวมจะเดินตามหลักการในแนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๑๗ และ ๒๕๒๑ กต็าม แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไดเพิ่มเติมบทบัญญัติที่กลาวถึง
การชวยเหลือและสงเคราะหผูสูงอายุและผูพิการ  การจัดใหมีการสังคมสงเคราะห  การสงเสริมและ
สนบัสนนุใหเอกชนมสีวนรวมในการสงัคมสงเคราะหดวย นอกจากนีย้งัไดเพิม่เตมิแนวความคดิทีโ่ดดเดนทีสุ่ด
เห็นจะเปนเรื่องการจัดใหมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ     
ซ่ึงนับวารัฐใหความสํ าคัญกับสวสัดิการสังคมแกประชาชนมากขึ้น

๒.๕.๗ แนวนโยบายสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย        
พุทธศักราช ๒๕๔๐๓๑

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดบญัญตัแินวนโยบาย
ในการจดัสวสัดกิารสงัคมไวในหมวดสทิธแิละเสรภีาพของปวงชนชาวไทย และหมวดแนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรัฐ โดยเฉพาะในสวนทีเ่กีย่วกบัการชวยเหลือและการสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาส
ไดก ําหนดไวในมาตรา ๘๐ วรรคสอง ทีว่า “รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพกิารหรอืทพุพลภาพ
และผูดอยโอกาส ใหมคีณุภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได”

ในรฐัธรรมนญูฉบบันีม้ีปจจยัตางๆ ทัง้ดานผูมบีทบาท อิทธิพลจากแนวความคดิ
เร่ืองสิทธิมนษุยชนตอการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมไทย กอใหเกิดแนวคิด
การจดัสวสัดกิารสงัคมในมติทิีซั่บซอนตอทศิทางการพฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห
กลาวคือ

๑) บทบาทของรฐัทีเ่คยอยูในฐานะผูให สามารถก ําหนดแนวทางการพฒันาและ
การจัดสรรทรัพยากรในลักษณะสั่งการจากเบื้องบน (Top-down) ถูกกดดันเรียกรองจากสังคม      
ใหเปนผูตอบสนองความตองการทีห่ลากหลายของประชาชน ไมวาจะเปนการแกไขปญหาความยากจน
การแกปญหาเศรษฐกิจ การกระจายรายได การพัฒนาสังคม ซ่ึงแกวงไปตามแรงกดดันของฝายตางๆ

๒) บทบาทของนกัสวสัดกิารสงัคมและนกัสงัคมสงเคราะห ในฐานะคนกลาง
ระหวางประชาชนผูรับบรกิารกบัรัฐผูใหบริการ ตองค ํานงึถึงการลดชองวางของสงัคมระหวางผูไดเปรยีบ
กบัผูเสียเปรียบ กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) แกบุคคลที่เสียเปรียบหรือ
ดอยโอกาสในสงัคม ซ่ึงเปนผูทีต่องการสวสัดกิารสงัคมจากรฐัมากทีสุ่ด รวมทัง้ผูทีอ่ยูหางไกลจากศนูยกลาง

                                                       
๓๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. (๒๕๔๐, ๑๑ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา.

เลม ๑๑๔, ตอน ๕๕ก. หนา ๑๖-๑๗.
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๓๐

ขอมลูขาวสารที่กลายเปนผูเสียเปรียบโอกาสในการพัฒนาตนเองทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น
การปฏิบัติหนาที่ตองเปลี่ยนจากการมุงใหบริการตามความจํ าเปนขั้นพื้นฐานในลักษณะการกุศล
เปนการเคารพและประกนัสทิธขิองประชาชนทีจ่ะไดรับสวสัดกิารสงัคมขัน้พืน้ฐานจากรฐัอยางเปนธรรม๓๒

ในสวนของสทิธทิางสงัคมรฐัไดเล็งเหน็ความส ําคญัในการชวยเหลือประชาชน
ของรัฐใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงเปนบอเกิดของกฎหมายหลายฉบับที่จะตองใชเปนเครื่องมือ     
ในการขับเคลื่อนภารกิจแหงรัฐใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ทีบ่ญัญัติไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่อนุวัตรตามรัฐธรรมนูญเพื่อรองรับงานสวัสดิการสังคม เชน 
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยไดใหความหมายคํ าวา “ผูสูงอายุ” ไวหมายความวา 
“บคุคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปขึ้นไปและมีสัญชาติไทย”๓๓ เปนตน

สํ าหรับคนพิการ ปจจุบันมีพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงเปนกฎหมายทีใ่ชบงัคบัอยูกอนรฐัธรรมนญูฉบบัพทุธศกัราช ๒๕๔๐ ประกาศใชบงัคบั
ไดใหความหมายของค ําวา “คนพกิาร” ไวหมายความวา “คนทีม่คีวามผดิปกตหิรือบกพรองทางรางกาย
ทางสตปิญญา หรือทางจติใจ ตามประเภทและหลกัเกณฑทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง”๓๔ ซ่ึงกฎกระทรวง
ไดกํ าหนดประเภทของคนพิการไวแลว กลาวคือ (๑) คนพิการทางการมองเห็น (๒) คนพิการ     
ทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย (๓) คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว (๔) คนพิการ     
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม (๕) คนพิการทางสติปญญาหรือการเรียนรู๓๕

ค ําวา “ผูดอยโอกาส” หมายถึง ผูทีป่ระสบปญหาความเดอืดรอนทัง้ในดานเศรษฐกจิ
การศกึษา การสาธารณสขุ การเสยีเปรยีบและไมไดรับความเปนธรรมทางกฎหมาย รวมทัง้ผูทีป่ระสบปญหา
ในรปูแบบตางๆ ทํ าใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ทางสังคมไดตามปกติ หรือจํ าเปนตองไดรับการดูแล
ชวยเหลือ รวมทั้งผูถูกทอดทิ้งทางสังคม ไดแก ผูที่หลุดจากกลไกทางสังคม ทํ าใหไมสามารถเขาถึง
ทรัพยากรหรือบริการทางสังคมได หรือถูกกีดกันไมใหเขามามีสวนรวมทางสังคมหรือทางการเมือง 
ขาดสทิธิประโยชนและโอกาสที่จะยกระดับสถานภาพทางสังคมของตนเองใหสูงขึ้น๓๖

                                                       
๓๒ กุลพล พลวัน. (๒๕๔๗). สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก. หนา ๑๓๗.
๓๓ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖. (๒๕๔๖, ๓๑ ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๒๐,

ตอนที่ ๑๓๐ ก. หนา ๑.
๓๔ พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔. (๒๕๓๔, ๒๕ พฤศจิกายน).

ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๐๕ ก ฉบับพิเศษ. หนา ๑๙.
๓๕ กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๒). (๒๕๓๗). ขอปฏิบัติราชการวาดวยการใหบริการประชาชน

และรวมกฎหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. หนา ๑๖๘-๑๖๙.
๓๖ แผนพฒันางานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะหแหงชาต ิฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙). หนา ๓.
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กลุมบุคคลที่กลาวขางตนนั้น เปนกลุมเปาหมายของการจัดสวัสดิการสังคม
อันเปนกลุมเฉพาะ ซ่ึงอาจเรียกโดยรวมวาเปนกลุมผูยากไรและดอยโอกาสในสังคม จึงตองอยู     
ในความชวยเหลือและตองไดรับการดแูลจากรฐัเปนกรณพีเิศษ อีกทัง้รูปแบบในการจดัสวสัดกิารสงัคม
จะตองด ําเนนิการเปนพเิศษแตกตางจากประชาชนทัว่ไป และตองค ํานงึถึงหลักศกัดิศ์รีความเปนมนษุย
โดยรัฐจะปฏบิตัติอประชาชนของรฐัอนัเปนการลวงละเมดิศกัดิศ์รีความเปนมนษุยมไิด เพราะฉะนัน้
รัฐจงึมหีนาทีท่ีจ่ะตองปกปองและเคารพศกัดิศ์รีความเปนมนษุย ผูยากไรและผูดอยโอกาสจะตองไดรับ
การชวยเหลือและการสงเคราะหจากรฐัอยางสมศกัดิศ์รีความเปนมนษุย และตัง้อยูบนพืน้ฐานหลักส ําคญั
๒ ประการ คือ (๑) การไมเลือกปฏิบัติ และ (๒) ความเทาเทียมกันในโอกาส

แนวนโยบายการจัดสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนญูฉบับนี้ ถึงแมวาจะไดนํ า
แนวความคิดบางสวนมาจากรัฐธรรมนูญฉบับกอนหนานี้ก็ตาม แตผูรางไดเพิ่มเติมเนื้อความ        
ในเรื่องสวสัดกิารสงัคมไวในหมวด ๓ ซ่ึงเปนหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจาก
จะบญัญตัไิวในหมวด ๕ วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

๑) แนวนโยบายการจดัสวสัดกิารสงัคม ตามหมวดสทิธแิละเสรภีาพของปวงชน
ชาวไทย มีดังนี้

(๑) แนวนโยบายเรื่องหลักความเสมอภาคและความเทาเทียมของบุคคล
และหลักหามการเลือกปฏิบัติ

(๒) แนวนโยบายเรื่องสิทธิในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองปโดยไมเก็บคาใชจาย ซ่ึงหมายความวา รัฐจะตองจัดการศึกษาในขั้นพื้นฐานไมนอยกวา
สิบสองปใหแกเด็ก โดยไมเก็บคาใชจาย และจะตองจัดใหอยางทัว่ถึงและมีคุณภาพ

(๓) แนวนโยบายในการกํ าหนดใหเปนหนาที่ของรัฐที่ตองคุมครองเด็ก
เยาวชนและบคุคลในครอบครัวมิใหไดรับความรุนแรงในครอบครัว ซ่ึงหมายความวา เด็กที่ไดรับ
ความรนุแรงจากครอบครวั ไมวาจะถกูทบุต ี ถูกลวงเกนิทางเพศหรอืถูกทอดทิง้ ขาดปจจยัส่ีในการด ําเนนิชวีติ
เปนหนาที่ของรัฐตองเอื้อมมือเขาไปชวยเหลือ ไมวาจะดวยการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพ
ของเดก็เหลานัน้ แนวนโยบายนีสื้บเนือ่งจากการเขาเปนภาคอีนสัุญญาวาดวยสิทธิเดก็ ซ่ึงสมชัชาใหญ
แหงสหประชาชาติไดรับรองเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ โดยไดลงนามในภาคยานุวัติสาร
รับอนุสัญญานี้ เมื่อวันที่ ๑๒ กมุภาพันธ ๒๕๓๕ และมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕
มจี ํานวน ๕๔ ขอ สามารถจดัแบงสาระส ําคญัของสทิธิเดก็ออกเปนหมวดหมูทีสํ่ าคญัได ๔ ประการ คอื๓๗

                                                       
๓๗ กองนิติการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. (๒๕๔๘).

คํ าอธิบายพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖. หนา ๘-๑๐.
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๓๒

ก) สิทธทิีจ่ะอยูรอด (Survival Rights) โดยเด็กมีสิทธิในการมีชีวิต 
การไดรับการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ ความรัก การเอาใจใสจากครอบครัวและสังคม        
ในการเลี้ยงดูอยางดีที่สุด การศึกษา การมีทักษะชีวิตที่ถูกตอง

ข) สิทธทิีจ่ะไดรับการปกปองคุมครอง (Protection Rights) โดยเด็ก
มสิีทธทิีจ่ะไดรับการคุมครองจากการถกูเลอืกปฏบิตั ิ จากการถกูลวงละเมดิสิทธ ิ ถูกกลัน่แกลง รังแก
หรือถูกทอดทิ้ง คุมครองเด็กที่ไมมีครอบครัว เด็กล้ีภัย เด็กพิการ แรงงานเด็ก การเอาเปรียบเด็ก  
และความเปนสวนตัวของเด็ก

ค) สิทธจิะไดรับการพัฒนา (Development Rights) โดยเด็กมีสิทธิ  
ที่จะไดเลนและพักผอน เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม คือ การศึกษาทุกประเภท      
ทัง้ในและนอกโรงเรยีน การรบัขาวสาร และสทิธิทีจ่ะไดมมีาตรฐานความเปนอยูพอเพยีงกบัการพฒันา
ทางรางกาย จิตใจ ความรูสึกนึกคิด ศีลธรรมและสังคม

ง) สิทธิที่จะมีสวนรวม (Participation Rights) โดยเด็กมีสิทธิแสดง
ความคดิเหน็ทกุเรือ่งทีม่ผีลกระทบตอเด็ก เปดโอกาสใหเดก็มบีทบาทในชมุชน เสรภีาพในการตดิตอ
การแสดงทัศนะของเด็กจะตองมีการใหความสํ าคัญอยางเหมาะสม

แนวคิดหลักของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก คือ แนวคิดพื้นฐาน      
ของสทิธิมนุษยชน โดยยดึหลักศกัดิศ์รีและคณุคาของความเปนมนษุยทีเ่ทาเทยีมกนัทัง้ในเรือ่งเสรภีาพ
ความยตุธิรรม และสันตภิาพ โดยตองค ํานงึถึง (๑) ประโยชนสูงสดุของเดก็ หรือหลักประโยชนทีด่ทีีสุ่ด
สํ าหรับเดก็ (The Best Interest of Child) หมายความวา ในการดํ าเนินการตางๆ ของรัฐหรือสังคม 
ไมวาจะดานกฎหมาย นโยบาย และการปฏบิตัทิีเ่กีย่วของกบัเดก็นัน้ จะตองค ํานงึถึงตวัเดก็เปนส ําคญั
(๒) การไมเลือกปฏบิตั ิ (Non–Discrimination) ถือเปนหลักพืน้ฐานของสทิธมินุษยชน หมายความวา
การกระทํ าใดๆ หรือจัดกิจกรรมใดๆ สํ าหรับเด็กตองไมมีการเลือกปฏิบัติ ไมเลือกเชื้อชาติ สีผิว 
ศาสนา ความยากจน ความรวย เพศ ภาษา ถ่ินกํ าเนิด (๓) การพฒันาโดยคํ านึงถึงประเพณี คานิยม
และวฒันธรรมของแตละกลุมชนของเดก็ (๔) การเคารพในความรบัผิดชอบของครอบครวัทีจ่ะปกปอง
ชวยเหลือและพัฒนาเด็กใหไดรับการเตรียมตัวเพื่อดํ ารงชีวิตในสังคมโลกไดดี (๕) ใหความใสใจ 
แกเดก็ทีอ่ยูในภาวะยากล ําบาก เพราะถอืวาเดก็ทกุคนควรไดรับการปกปองดแูล (๖) ใหความรวมมอื
ระหวางประเทศเพื่อปรับปรุงสภาพความเปนอยูของเด็กๆ ในทุกประเทศ
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๓๓

๒) แนวนโยบายการจดัสวสัดกิารสงัคมตามหมวดแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั
มีดังนี้

(๑) แนวนโยบายในการก ําหนดใหรัฐตองคุมครองและพฒันาเดก็ สงเสรมิ
ความเสมอภาคหญงิและชาย เสรมิสรางและพฒันาความเปนปกแผนของครอบครวัและความเขมแขง็
ของชุมชน

(๒) แนวนโยบายในการสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพกิารหรอืทพุพลภาพ
และผูดอยโอกาส ใหมคีณุภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได

(๓) แนวนโยบายในการจดัและสงเสรมิการสาธารณสขุทีไ่ดมาตรฐาน และ
มีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง

(๔) แนวนโยบายในการจดัระบบการถอืครองทีด่นิแกเกษตรกร และการสงเสรมิ
สนับสนุนและคุมครองระบบสหกรณ

(๕) แนวนโยบายในการสงเสริมใหประชาชนมีงานทํ า คุมครองแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง การจัดระบบแรงงานสัมพันธ และการประกันสังคม

จะเหน็ไดวา รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดบญัญตัิ
แนวนโยบายพื้นฐานในสวนที่เกี่ยวกับการชวยเหลือหรือการสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาสไว
ในหลายมาตรา ไมวาจะเปนเรือ่งของเดก็ ผูสูงอาย ุซ่ึงปจจบุนัมพีระราชบญัญตัคิุมครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖
และพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชเปนเครื่องมือในการดูแล ปกปองคุมครองและพัฒนา
กลุมเปาหมายตามกฎหมายเหลานัน้ เพือ่ใหมพีฒันาการทีด่แีละมคีณุภาพชวีติทีเ่หมาะสม อยางไรกต็าม
รัฐธรรมนญูฉบบันีย้งัคงบทบญัญตัใินเรือ่งความเปนแนวทางส ําหรบัการตรากฎหมายและการก ําหนด
นโยบายในการบริหารราชการแผนดิน แตไดตัดขอความที่วา “ไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ”

๒.๕.๘ แนวนโยบายสวัสดิการสังคมตามรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย    
พทุธศักราช ๒๕๕๐๓๘

รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เกิดขึ้นภายหลัง  
ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยมี    
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการทหารบก เปนหัวหนาคณะยึดอํ านาจการปกครองจาก         
พันตํ ารวจโททกัษณิ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และไดประกาศใช      

                                                       
๓๘ สภารางรัฐธรรมนูญ. (๒๕๕๐). รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.

หนา ๒๐-๒๑ และ ๓๒.
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซ่ึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ก ําหนดใหมีสภารางรัฐธรรมนูญ จัดทํ ารางรัฐธรรมนญูและเผยแพรใหประชาชนทราบ และจัดใหมี
การออกเสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้  
โดยจัดใหมีการประชามติขึ้นในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงขณะทํ าการศึกษาวิทยานิพนธนี้      
ยังไมถึงกํ าหนดวันประชามติ แตไดนํ าเนื้อหาที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในรางรัฐธรรมนูญนี้          
ที่ปรากฏอยูในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย สวนที่ ๙ สิทธิในการไดรับบริการ        
สาธารณสขุและสวสัดกิารจากรฐั และในหมวด ๕ แนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ สวนที ่๔ แนวนโยบาย
ดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม มาประกอบการศึกษาครั้งนี้ดวย

จากการศกึษารางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบันีพ้บวา ยงัคงหลกัการ
แนวนโยบายดานสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐   
โดยบัญญัติเปนสาระสํ าคัญไวในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ – มาตรา ๕๕ และมาตรา ๘๐ ดังนี้

๑) ก ําหนดใหบคุคลมสิีทธิเสมอกนัในการรบับรกิารทางสาธารณสขุทีเ่หมาะสม
ไดมาตรฐานเปนไปอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ไดรับการปองกันและขจัดโรคติดตออันตราย    
อยางเหมาะสมไมเสียคาใชจาย และผูยากไรมีสิทธิไดรับรักษาพยาบาลจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย
(มาตรา ๕๑)

๒) ก ําหนดใหเดก็และเยาวชนมสิีทธิในการอยูรอด ไดรับการพฒันาดานรางกาย
จติใจ และสติปญญา โดยคํ านึงถึงการมีสวนรวม (มาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง)

๓) กํ าหนดใหเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับ
ความคุมครองจากรัฐ ใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม และมีสิทธิ  
ไดรับการบํ าบัดฟนฟูในกรณีมีเหตุดังกลาว (มาตรา ๕๒ วรรคสอง)

๔) กํ าหนดใหเด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและ
การศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ (มาตรา ๕๒ วรรคสี่)

๕) กํ าหนดใหบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอ
แกการยงัชพีมีสิทธิไดรับสวัสดิการ ส่ิงอํ านวยความสะดวก และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
(มาตรา ๕๓)

๖) กํ าหนดใหบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิเขาถึงและใชประโยชน
จากสวสัดกิาร ส่ิงอํ านวยความสะดวก และความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ และบุคคลวิกลจริต
ยอมไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ (มาตรา ๕๔)

๗) กํ าหนดใหบุคคลซึ่งไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ  
มสิีทธิไดรับความชวยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ (มาตรา ๕๕)
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๓๕

๘) แนวนโยบายในการคุมครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สนบัสนนุการอบรม
เล้ียงดแูละใหการศกึษาปฐมวยั สงเสรมิความเสมอภาคหญงิชาย เสรมิสรางและพฒันาความเปนปกแผน
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน สงเคราะหและจัดสวสัดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือ
ทพุพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากล ําบาก ใหมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้และพึง่พาตนเองได (มาตรา ๘๐ (๑))

๙) แนวนโยบายในการสงเสรมิ สนบัสนนุ และพฒันาระบบสขุภาพ ใหประชาชน
ไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สงเสริมใหเอกชนและชุมชน
มสีวนรวมในการพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุข (มาตรา ๘๐ (๒))

๑๐) แนวนโยบายในการพฒันาคณุภาพ และมาตรฐานการจดัการศกึษาในทกุระดบั
และทกุรปูแบบใหสอดคลองกบัความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม จดัใหมแีผนการศกึษาแหงชาติ
กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง (มาตรา ๘๐ (๓))

จะเหน็ไดวา แนวนโยบายสวสัดกิารสงัคมตามรางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ แมจะยดึหลักการและแนวความคดิเดมิจากรฐัธรรมนญู พทุธศกัราช ๒๕๔๐ กต็าม
แตไดแยกแยะและเพิ่มสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งสวัสดิการสังคมแกประชาชนมากกวาเดิม เชน   
การก ําหนดใหบคุคลซึง่ไรทีอ่ยูอาศยัและไมมรีายไดเพยีงพอแกการยงัชพีมสิีทธไิดรับความชวยเหลือ
ทีเ่หมาะสมจากรัฐ (มาตรา ๕๕) หรือการกํ าหนดใหเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว        
มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐ ใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม 
เปนตน ส่ิงเหลานีแ้มจะบัญญัติไวอยางสวยหรู และนาจะเกิดประโยชนตอประชาชนมากขึ้นก็ตาม 
แตตองรอกันอีกนิดเพื่อใหรางรัฐธรรมนูญนี้ผานประชามติและประกาศใชบังคับอยางเปนทางการ
เสียกอน แลวคอยมาดูกันวา ค ําสวยหรูที่เขียนไวนั้นเกิดประโยชนตอประชาชนจริงหรือไม และ
มากนอยเพยีงใด หรือเปนเพยีงกระดาษเปอนนํ ้าหมกึทีร่อวนัคณะรฐัประหารฉกีทิง้อกีครัง้เทานัน้เอง
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บทที่ ๓
เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ของประเทศไทย กับกฎหมายสวัสดิการสังคมของตางประเทศ

ประเทศไทยมกีฎหมายทีใ่ชในการจดัสวสัดกิารสังคมอยูหลายฉบบั ไมวาจะเปนพระราชบญัญตัิ
ผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
คนพกิาร พ.ศ. ๒๔๓๔ พระราชบญัญตัคิวบคมุการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔ เปนตน เหลานีจ้ะมบีทบญัญตัิ
ใหอํ านาจรัฐเขาชวยเหลือหรือใหการสงเคราะหประชาชนของรัฐเฉพาะกลุมเปาหมายที่กํ าหนด   
ในพระราชบญัญตันิัน้เทานัน้ เชน พระราชบญัญตัผูิสูงอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖ จะมุงเนนใหความชวยเหลือ
รับรองคุมครองแกบุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย พระราชบัญญัติ   
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็มุงเนนใหการชวยเหลือแกบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ ากวาสิบแปดปบริบูรณ     
แตไมรวมถึงผูทีบ่รรลุนติภิาวะดวยการสมรส เปนตน แตการจดัสวสัดกิารสงัคมตามกฎหมายทีก่ลาว
รัฐจะด ําเนนิการในรปูแบบ “สวนทีเ่หลือ” หรือแบบ “เกบ็ตก” (residual model of welfare) ในลักษณะ
การสงเคราะหชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา มากกวาจะเปนการเอาจริงเอาจัง  
กับการรุกเอาชนะความตองการและแกปญหาความทุกขยากเดือดรอนของประชาชนอยางยั่งยืน 
เนือ่งจากมีขอจํ ากัดดานงบประมาณเปนสํ าคัญ

การจัดสวัสดิการสังคมในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา
ดํ าเนินการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบรัฐสวัสดิการ มีการเก็บภาษีทางตรงที่เกี่ยวกับการจัด    
สวัสดิการสังคม บางประเทศเก็บภาษีในอัตรากาวหนา หรือเก็บภาษีอสังหาริมทรัพยในอัตราสูง 
และในหลายประเทศเกบ็ภาษมีรดก นอกจากนีย้งัไดน ําหลักการการเอาทรพัยสินมาเฉลีย่ใหกบัคนยากจน
อยางเชน ประเทศในแถบยุโรป สหรฐัอเมรกิา แคนาดา หรือประเทศออสเตรเลยี เปนตน ซ่ึงประเทศเหลานี้
ด ําเนนิการโดยรัฐจัดใหมานานแลว สํ าหรับในการศึกษาครั้งนี้ ไดศกึษาเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางมาตรการทางกฎหมายสงเสรมิการจดัสวสัดกิารของประเทศไทยกบักฎหมายสวสัดกิารสงัคม
ของประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) ดงัจะกลาว
ตอไปนี้
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๓๗

๓.๑  มาตรการทางกฎหมายสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคมของประเทศไทย๑

๓.๑.๑ จดุมุงหมายและวัตถุประสงค
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดตราขึ้น โดยมี

จุดมุงหมายและวัตถุประสงคเพื่อใหเปนกฎหมายแมบทในการสงเสริมและประสานงานการจัด 
สวัสดิการสังคมทุกประเภท โดยมีบทบัญญัติที่เชื่อมโยงไปสูกฎหมายเฉพาะเรื่องเฉพาะดาน        
ซ่ึงไดดํ าเนินการในสวนของภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริมและ
สนบัสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนาและองคกรอื่น ไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมในทุกระดับ ทั้งนี้    
เพื่อประโยชนในการชวยเหลือบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมายที่พึงไดรับความชวยเหลือใหมี     
ประสทิธิภาพทั่วถึง เหมาะสม และเปนธรรม ตลอดจนสรางความมั่นคงทางสังคมและประเทศชาติ 
ซ่ึงสอดคลองกับมาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

๓.๑.๒ หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตผุลในการประกาศใชพระราชบญัญตัฉิบบันี ้คอื โดยท่ีมาตรา ๘๐

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ก ําหนดใหรัฐตองคุมครองและพัฒนา
เดก็และเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน
ของครอบครัวและความเขมแข็งของชุมชน รวมทั้งรัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือ
ทพุพลภาพ และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมาย    
วาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการจัดสวัสดิการสังคม        
ทัง้ในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรอืน่ ไดเขามามสีวนรวมในการจดัสวสัดกิารสงัคมในทกุระดบั
ทัง้นี ้ เพือ่ประโยชนในการเสรมิสรางความมัน่คงทางสงัคมใหเปนไปอยางทัว่ถึง เหมาะสม และเปนธรรม
จงึจ ําเปนตองตราพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นี้ โดยมีแนวทาง
การจัดสวสัดกิารสงัคม ประกอบดวยปจจัยในดานตางๆ อยางนอย ๘ ประการ ที่ถือวาประชาชน  
จะมคีวามเปนอยูที่ดีได จํ าเปนตองคํ านึงปจจัยเหลานี้ คือ (๑) การบริการทางสังคม (๒) การศึกษา 

                                                       
๑ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖. (๒๕๔๖, ๑ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา.

เลม ๑๒๐, ตอนที่ ๙๔ ก. หนา ๖-๒๐.
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๓๘

(๓) สุขภาพอนามัย (๔) ที่อยูอาศัย (๕) การฝกอาชีพ (๖) การประกอบอาชีพ (๗) นันทนาการ      
(๘) กระบวนการยุติธรรม

๓.๑.๓ สาระสํ าคัญ
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบดวย 

ตวับท ๕ หมวด ๔๓ มาตรา มีคํ าปรารภอยูในตอนตนของพระราชบัญญัติ มีช่ือพระราชบัญญัติ    
อยูในมาตรา ๑ วันประกาศใชบังคับอยูในมาตรา ๒ บทนิยามอยูในมาตรา ๓ รัฐมนตรีรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัติอยูในมาตรา ๔

หมวด ๑ วาดวยแนวทางการจดัสวสัดกิารสงัคมอยูในมาตรา ๕ และมาตรา ๖
หมวด ๒ วาดวยคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาต ิ (ก.ส.ค.)

อยูในมาตรา ๗ ถึงมาตรา ๑๖
หมวด ๓ วาดวยคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมจงัหวดั (ก.ส.จ.)

และคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร (ก.ส.ก.) อยูในมาตรา ๑๗      
ถึงมาตรา ๒๓

หมวด ๔ วาดวยกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอยูในมาตรา ๒๔ ถึง
มาตรา ๓๓

หมวด ๕ วาดวยองคกรสาธารณประโยชนอยูในมาตรา ๓๔ ถึงมาตรา ๔๐
บทเฉพาะกาล อยูในมาตรา ๔๑ ถึงมาตรา ๔๓

๓.๑.๔ แนวความคดิเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
๑ ) แนวความคิดเกี่ยวกับการกํ าหนดใหเปนกฎหมายแมบท ในการจัด     

สวสัดิการสังคมทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน
๒) แนวความคิดในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนาและองคกรอืน่ ดวยการรบัรอง
เปนองคกรสาธารณประโยชน ซ่ึงเรียกวา องคการสวัสดิการสังคม ไดเขามามีสวนรวมในการจัด 
สวัสดิการสังคมในทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการชวยเหลือบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมาย   
ทีพ่งึไดรับความชวยเหลือใหมปีระสิทธิภาพ ทัว่ถึง เหมาะสม และเปนธรรม ตลอดจนสรางความมัน่คง
ทางสังคมที่ยั่งยืน
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๓๙

๓) แนวความคิดเกี่ยวกับแนวทางและมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม    
โดยใหคํ านึงถึงสาขาที่จะดํ าเนินการตามความจํ าเปนและเหมาะสม เชน การบริการทางสังคม     
การศกึษา สุขภาพอนามยั ทีอ่ยูอาศยั การฝกอาชพี การประกอบอาชพี นนัทนาการ และกระบวนการ
ยตุธิรรม เปนตน และค ํานงึถึงลักษณะหรอืรูปแบบและวธีิการในการด ําเนนิการ ไมวาจะเปนการสงเสรมิ
การพฒันา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกนั การแกไข และการบ ําบดัพืน้ฟ ูทัง้นีจ้ะตองไดมาตรฐาน
ทีก่ ําหนด๒

๔) แนวความคิดเกี่ยวกับองคกรกลุมเพื่อเปนกลไกในการดํ าเนินการ         
ตามพระราชบญัญตันิีใ้หบรรลุผล โดยก ําหนดใหมคีณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ
คณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมจงัหวดั และคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสังคม
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีองคประกอบ องคประชุม องคมติ อํ านาจหนาที่ และวาระการดํ ารงตํ าแหนง 
ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค.)๓

ก) องคประกอบ๔ ของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาต ิ ประกอบดวย (๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ (๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
การพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง (๓) ผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่เปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชน      
เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง (๔) ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี (๕) ปลัดกระทรวงการคลัง    
(๖) ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (๗) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง    
ของมนษุย (๘) ปลัดกระทรวงมหาดไทย (๙) ปลัดกระทรวงยุติธรรม (๑๐) ปลัดกระทรวงแรงงาน 
(๑๑) ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร (๑๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (๑๓) ผูอํ านวยการส ํานกังบประมาณ
(๑๔) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (๑๕) อธิบดีกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ (๑๖) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํ านวนแปดคน    
(๑๗) ผูทรงคณุวฒุซ่ึิงคณะรฐัมนตรแีตงตัง้จ ํานวนแปดคน (๑๘) ผูอํ านวยการส ํานกังานคณะกรรมการ
สงเสรมิการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํ านวยการสํ านักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติแตงตั้งขาราชการในสํ านักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ เปนผูชวยเลขานุการ

                                                       
๒ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๕ และ ๖.
๓ แหลงเดิม. มาตรา ๗-๑๖.
๔ แหลงเดิม. มาตรา ๗.
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๔๐

กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติที่มาจากผูแทน
องคกรสาธารณประโยชน ใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งองคกรสาธารณประโยชนไดเลือกกันเอง        
และการแตงตั้งกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติที่เปนผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้ง     
จากบคุคลซึง่ไมเปนขาราชการทีม่ตี ําแหนงหรือเงนิเดอืนประจ ํา พนกังานหรอืลูกจางของหนวยราชการ
หนวยงานของรฐั รัฐวสิาหกจิ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐั โดยผูทรงคณุวฒุติองเปนผูซ่ึงมคีวามรู ความเชีย่วชาญ มผีลงานและประสบการณทีเ่กีย่วของ
กบังานดานการจัดสวัสดิการสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา และดานกฎหมาย อยางนอย
ดานละหนึ่งคน หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตํ าแหนงของผูแทนองคกร       
สาธารณประโยชนเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกํ าหนด

ข) องคประชุม๕ ของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาต ิ ตองมกีรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่ของจ ํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเปนองคประชมุ
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได     
ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการคนที่หนึ่งไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ  
คนที่สองเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมและรองประธานกรรมการทั้งสองคนไมอยู  
ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง    
เปนประธานในที่ประชุมสํ าหรับการประชุมคราวนั้น

ค) องคมติ๖ สํ าหรบัการวนิจิฉยัช้ีขาดของทีป่ระชมุใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

ง) อํ านาจหนาที่๗ คณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ
มดีงันีค้อื (๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม
และการสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการสังคมอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่อง (๒) เสนอแนะ    
ตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ       
การจัดสวัสดิการสังคม (๓) เสนอแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมตอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ     
เปนแผนแมบท (๔) ใหความเหน็ชอบแผนงานและโครงการตางๆ ในการจดัสวสัดกิารสงัคมที่ไดเสนอ

                                                       
๕ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๑๒.
๖ แหลงเดิม. มาตรา ๑๒ วรรคสาม.
๗ แหลงเดิม. มาตรา ๑๓.
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๔๑

ตามพระราชบัญญัตินี้ (๕) กํ าหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมาย สาขา ลักษณะหรือรูปแบบ    
และวธีิการในการจัดสวัสดิการสังคม (๖) กํ าหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม (๗) วางระเบียบ
เกีย่วกบัการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม
นกัสงัคมสงเคราะห และอาสาสมคัร (๘) วางระเบยีบเกีย่วกบัการประสานงานดานการจดัสวสัดกิารสงัคม
(๙) วางระเบยีบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม (๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับ
การควบคมุดแูลการใชจายเงนิของกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมใหเปนไปตามพระราชบญัญตันิี้
(๑๑) วางระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารกองทนุโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั (๑๒) วางระเบยีบ
เกีย่วกบัการพจิารณาอนมุตักิารจายเงนิเพือ่สนบัสนนุองคการสวสัดกิารสงัคมในการจดัสวสัดกิารสงัคม
หรือการปฏบิตัิงานดานการจัดสวัสดิการสังคม (๑๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํ ารายงานสถานะ
การเงนิและการบริหารกองทุน (๑๔) วางระเบียบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา
ผลประโยชน และการจัดการของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (๑๕) กํ าหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคํ าขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน    
(๑๖) วางระเบยีบเกีย่วกบัการก ํากบัดแูลและตรวจสอบการด ําเนนิงานขององคกรสาธารณประโยชน
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ (๑๗) ก ําหนดมาตรฐานในการฝกอบรมดานสังคมสงเคราะห 
รวมทัง้ก ําหนดคณุสมบตัสํิ าหรับผูซ่ึงปฏบิตังิานดานการจดัสวสัดกิารสงัคมเพือ่เปนนกัสงัคมสงเคราะห
ตามพระราชบญัญตันิี ้(๑๘) วางระเบยีบเกีย่วกบัการสงเสรมิและสนบัสนนุในดานวชิาการและการพฒันา
บคุลากรใหแกนกัสงัคมสงเคราะห อาสาสมคัร (๑๙) วางระเบยีบเกีย่วกบัการคนืเงนิอดุหนนุทีอ่งคกร
สาธารณประโยชนไดรับไป (๒๐) วางระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
รวมทั้งปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํ านาจหนาที่       
ของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติหรือตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย (๒๑) เพกิถอน
การรับรองความเปนองคกรสาธารณประโยชน ในกรณีที่ปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนใด    
มีพฤติการณในการจัดสวัสดิการสังคมที่ไมสุจริต หรือไมปฏิบัติตามระเบียบหรือไมมีผลงาน     
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด เมื่อไดรับรายงาน
จากพนักงานเจาหนาที่แลว (๒๒) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่แทนคณะกรรมการ  
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการ     
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติมอบหมายไดอีกดวย

ในการปฏบิตัหินาทีข่องคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาตติาม (๓) (๕) (๖) และ (๙) ใหคํ านึงถึงหลักการและแนวทางการมีสวนรวมหรือบทบาท   
ในการจัดสวัสดิการสังคมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนาและองคกรอ่ืน รวมทั้งหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนดวย
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แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมตาม (๓) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติ  
เปนแผนแมบทแลว ขอก ําหนดตาม (๕) (๖) (๑๕) (๑๗) และระเบียบที่ไดวางขึ้นตาม (๗) (๘) (๙) 
(๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐) รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนตาม (๑๑) 
ซ่ึงกระทรวงการคลังไดเห็นชอบนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

จ) วาระการด ํารงต ําแหนง๘ ของกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาตซ่ึิงรัฐมนตรแีตงตัง้ มวีาระอยูในต ําแหนงคราวละสองป กรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาติซ่ึงพนจากตํ าแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระแลว กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ       
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตํ าแหนงเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) เปนบุคคลลมละลาย          
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ (๕) คณะรัฐมนตรีใหออก (๖) ไดรับ
โทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก

ฉ) จัดตั้งสํ านักงานเพื่อทํ าหนาที่เลขานุการคณะกรรมการสงเสริม
การจดัสวัสดิการสังคมแหงชาติขึ้น เรียกวา สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ๙ สังกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และโดยมี
อํ านาจหนาที่ดังนี้ (๑) จัดทํ าแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการจัด 
สวสัดกิารสงัคมแหงชาติ (๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับงานสงเสริมการจัด 
สวสัดกิารสังคม (๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธงานหรือกิจกรรม
เกีย่วกบัการจัดสวัสดิการสังคม (๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจน
องคกรอืน่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ (๕) ติดตาม
และประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนพฒันางานสวสัดกิารสงัคมขององคการสวสัดกิารสงัคม แลวรายงาน
ตอคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาต ิ(๖) ด ําเนนิการและสนบัสนนุใหมกีารปฏบิตังิาน
ดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร      
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด รวมทั้ง
ดํ าเนินการเพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานดังกลาวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม         
(๗) ใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม 
นกัสงัคมสงเคราะห และอาสาสมคัร ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ

                                                       
๘ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๘-๑๑.
๙ แหลงเดิม. มาตรา ๑๕.
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ก ําหนด (๘) กํ ากับดูแลและตรวจสอบการดํ าเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด 
(๙) จดัท ําทะเบยีนกลางเกีย่วกบัองคการสวสัดกิารสงัคม นกัสงัคมสงเคราะห อาสาสมคัร และผูรับบรกิาร
สวสัดิการสังคม (๑๐) จัดฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร (๑๑) รับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาต ิคณะกรรมการบรหิารกองทนุ คณะกรรมการ
ประเมนิผล และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติแตงตั้ง 
(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติมอบหมาย

(๒) คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.)
ก) องคประกอบ๑๐ ของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม

จงัหวดั ประกอบดวย (๑) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ (๒) รองผูวาราชการจังหวัด  
ซ่ึงผูวาราชการจงัหวดัมอบหมาย เปนรองประธานกรรมการคนทีห่นึง่ (๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากบุคคลซึ่งเปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตจังหวัด     
เปนรองประธานกรรมการคนทีส่อง (๔) ปลัดจงัหวดั (๕) แรงงานจงัหวดั (๖) ผูอํ านวยการส ํานกังาน
สงเสรมิและสนับสนุนวิชาการ (๗) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด (๘) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
ในเขตจงัหวดัจ ํานวนหนึง่คน (๙) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจงัหวดัซึง่ผูวาราชการจงัหวดั
แตงตั้งจํ านวนสามคน (๑๐) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัด
แตงตัง้จ ํานวนสามคน (๑๑) ผูทรงคณุวฒุซ่ึิงผูวาราชการจงัหวดัแตงตัง้จ ํานวนสามคน โดยมพีฒันาสงัคม
และความมัน่ของมนษุยจงัหวดัเปนกรรมการและเลขานกุาร และใหพฒันาสงัคมและความมัน่ของมนษุย
จงัหวดัแตงตัง้ขาราชการในส ํานกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดัเปนผูชวยเลขานกุาร

การแตงตั้งกรรมการจากผู แทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
กรรมการจากผูแทนองคกรสาธารณประโยชน และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใชหลักเกณฑ
และวธีิการเดียวกันกับคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

ข) องคประชมุ องคมต ิและวาระการด ํารงต ําแหนง๑๑ ของคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ใชบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวของคณะกรรมการสงเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติมาบังคับโดยอนุโลม

                                                       
๑๐ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๑๕.
๑๑ แหลงเดิม. มาตรา ๑๘.
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ค) อํ านาจหนาที่๑๒ ของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
จงัหวดั (ก.ส.จ.) มีดังนี้ (๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด  
ตอคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (๒) สงเสริม และสนับสนุนใหหนวยงาน
ของรฐัและภาคเอกชนเขามามสีวนรวมในการจดัสวสัดกิารสงัคมของจงัหวดั (๓) วางระเบยีบเกีย่วกบั
การประสานงานระหวางหนวยงานของรฐัและภาคเอกชน ทัง้ในดานขอมลู ทรัพยากร และการปฏบิตังิาน
ในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด (๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด
ใหสอดคลองกับระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด (๕) กํ ากับ
ดแูลหรือสงเสรมิและใหความเหน็ชอบแผนงานและโครงการเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมในเขตพืน้ที่
ของจงัหวดัเพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดสวัสดิการสังคม (๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติมอบหมาย

ง) ผูรับผิดชอบในงานธุรการ๑๓ ของคณะกรรมการสงเสริมการจัด 
สวสัดกิารสงัคมจงัหวดั คอื สํ านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั โดยมอํี านาจหนาที่
ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัดดังตอไปนี้ (๑) จัดทํ าแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอตอคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (๒) รวบรวมขอมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เกี่ยวกับ
การจดัสวสัดกิารสงัคม (๓) เปนศนูยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสมัพนัธ งานหรอืกจิกรรม
เกีย่วกบัการจัดสวัสดิการสังคม (๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจน
องคกรอืน่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ (๕) ติดตาม
และประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนการจดัสวสัดกิารสงัคมขององคการสวสัดกิารสงัคม แลวรายงาน
ตอคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมจงัหวดั (๖) สงเสรมิและสนบัสนนุองคการสวสัดกิารสงัคม
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และองคกรอื่น ใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม         
(๗) ก ํากับ ดูแล และตรวจสอบ การดํ าเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) จดัท ําทะเบยีนเกีย่วกบัองคการสวสัดกิารสงัคม นกัสงัคมสงเคราะห อาสาสมคัร และผูรับบรกิาร
สวัสดิการสังคม (๙) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
มอบหมาย

                                                       
๑๒ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๑๙.
๑๓ แหลงเดิม. มาตรา ๒๐.
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(๓) คณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมกรงุเทพมหานคร (ก.ส.ก.)
ก) องคประกอบ๑๔ ของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย (๑) ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรงุเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการคนทีห่นึง่ (๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจากบุคคลซึ่งเปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เปนรองประธานกรรมการคนทีส่อง (๕) ผูแทนกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย (๖) ผูแทนกระทรวงมหาดไทย (๗) ผูแทนกระทรวงแรงงาน (๘) ผูแทนกระทรวงศกึษาธกิาร
(๙) ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข (๑๐) ผูแทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (๑๑) ผูแทนองคกร  
สาธารณประโยชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจํ านวนหกคน 
(๑๒) ผูทรงคณุวฒุ ิ ซ่ึงผูวาราชการกรงุเทพมหานครแตงตัง้จ ํานวนหกคน และใหผูอํ านวยการส ํานกั
สวสัดกิารสงัคมกรงุเทพมหานคร เปนกรรมการและเลขานกุาร และใหผูอํ านวยการส ํานกัสวสัดกิารสงัคม
กรุงเทพมหานคร แตงตั้งขาราชการในสํ านักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร เปนผูชวยเลขานุการ

การแตงตั้งกรรมการจากผู แทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กรรมการจากผูแทนองคกรสาธารณประโยชน และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใชหลักเกณฑ
และวธีิการเดียวกันกับคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ

ข) องคประชมุ องคมต ิและวาระการด ํารงต ําแหนง๑๕ ของคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร ใชบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวของคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติมาบังคับโดยอนุโลม

ค) อํ านาจหนาที่๑๖ ของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
กรงุเทพมหานคร มดีงันี ้(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจดัสวสัดกิารสงัคมของกรงุเทพมหานคร
ตอคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (๒) สงเสริม และสนับสนุนใหหนวยงาน
ของรฐัและภาคเอกชนเขามามสีวนรวมในการจดัสวสัดกิารสงัคมของกรงุเทพมหานคร (๓) วางระเบยีบ
เกี่ยวกับการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั้งในดานขอมูล ทรัพยากร   
และการปฏบิัติงานในการจัดสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร (๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัด 
สวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการจัด  
สวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด (๕) กํ ากับดูแลหรือสงเสริมและใหความเห็นชอบแผนงานและ

                                                       
๑๔ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๒๑.
๑๕ แหลงเดิม. มาตรา ๒๒.
๑๖ แหลงเดิม. มาตรา ๒๓.
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๔๖

โครงการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อใหเปนไปตามแผน
การจดัสวสัดกิารสงัคม (๖) ปฏิบตัหินาทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ
มอบหมาย

ง) ผูรับผิดชอบในงานธุรการ๑๗ ของคณะกรรมการสงเสริมการจัด 
สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร คือ ผูอํ านวยการสํ านักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร โดยมี
อํ านาจหนาทีภ่ายในเขตพืน้ทีข่องกรงุเทพมหานครดงันี ้ (๑) จดัท ําแผนการจดัสวสัดกิารสงัคมเสนอตอ
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร (๒) รวบรวมขอมูล สถิติ แผนงาน 
และโครงการเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคม (๓) เปนศนูยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสมัพนัธ
งานหรอืกจิกรรมเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคม (๔) รวมมอืและประสานงานกบัราชการบรหิารสวนกลาง
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม 
ตลอดจนองคกรอื่นในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   
(๕) ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผนการจดัสวสัดกิารสงัคมขององคการสวสัดกิารสงัคม
แลวรายงานตอคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมกรงุเทพมหานคร (๖) สงเสรมิและสนบัสนนุ
องคการสวสัดกิารสงัคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน และองคกรอืน่ ใหมสีวนรวมในการจดั
สวัสดิการสังคม (๗) กํ ากับดูแลและตรวจสอบการดํ าเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนตาม
พระราชบญัญตันิี ้ (๘) จดัท ําทะเบยีนเกีย่วกบัองคการสวสัดกิารสงัคม นกัสงัคมสงเคราะห อาสาสมคัร
และผูรับบรกิารสวสัดกิารสงัคม (๙) ปฏิบตัหินาทีอ่ื่นตามทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
กรุงเทพมหานครมอบหมาย

๕) แนวคดิเกีย่วกบักองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม๑๘ เพือ่เปนทนุใชจาย
ในการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ รายละเอียดปรากฏอยูในหมวด ๔      
วาดวยกองทนุสงเสรมิการจดัการสวสัดกิารสงัคม ตัง้แตมาตรา ๒๔ ถึงมาตรา ๓๓ โดยมสีาระส ําคญั
ดังนี้

(๑) ช่ือกองทุนนี้ เรียกวา “กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม”     
โดยจัดตั้งขึ้นในสํ านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และไมมี
สถานะเปนนิติบุคคล

                                                       
๑๗ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๒๓.
๑๘ แหลงเดิม. มาตรา ๒๔-๓๓.
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๔๗

(๒) กองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม ประกอบดวย (๑) เงนิทนุประเดมิ
ทีรั่ฐบาลจดัสรรให (๒) เงนิทีไ่ดรับจากงบประมาณรายจายประจ ําป (๓) เงนิหรือทรัพยสินทีม่ผูีบริจาค
หรือมอบให (๔) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ (๕) เงินหรือทรัพยสิน 
ทีต่กเปนของกองทนุหรอืทีก่องทนุไดรับตามกฎหมายหรอืโดยนติกิรรมอืน่ (๖) ดอกผลทีเ่กดิจากเงนิ
หรือทรัพยสินของกองทุน ทั้งนี้เงินและดอกผลของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไมตอง
น ําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน๑๙

(๓) มอีงคกรกลุมเปนผูบริหารกองทุน๒๐ เรยีกวา “คณะกรรมการบริหาร
กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” ประกอบดวย (๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย เปนประธานกรรมการ (๒) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนรอง
ประธานกรรมการ (๓) ผูแทนส ํานกังบประมาณ (๔) ผูแทนกรมบญัชกีลาง (๕) ผูแทนกรงุเทพมหานคร
(๖) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติแตงตั้งจํ านวนหาคน    
ในจํ านวนนี้จะตองเปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชนอยางนอยสองคน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอยางนอยหนึง่คน โดยใหผูอํ านวยการส ํานกังานคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาต ิ เปนกรรมการและเลขานกุาร สํ าหรบัการสรรหาและพจิารณาคดัเลอืกผูทรงคณุวฒุเิปนกรรมการ
บริหารกองทุน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด

(๔) องคประชมุ องคมต ิ และวาระการด ํารงต ําแหนง๒๑ ของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ใชบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวของคณะกรรมการ   
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติมาบังคับโดยอนุโลม

(๕) อํ านาจหนาทีข่องคณะกรรมการบรหิารกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิาร
สังคม มดีงัตอไปนี ้(๑) บริหารกองทนุใหเปนไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิาร
สังคมแหงชาตกิ ําหนด (๒) พจิารณาอนมุตักิารจายเงนิเพือ่สนบัสนนุองคการสวสัดกิารสงัคมในการจดั
สวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการ         
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด (๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน
ตอคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริม   
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด

                                                       
๑๙ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๒๕ และ ๒๖.
๒๐ แหลงเดิม. มาตรา ๒๗.
๒๑ แหลงเดิม. มาตรา ๒๘.
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๔๘

การรบัเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและ
การจัดการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
ก ําหนด๒๒

(๖) มอีงคกรกลุมเปนคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการด ําเนนิงาน
ของกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมจ ํานวนเจด็คน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคณุวฒุจิ ํานวนหาคน ซ่ึงคณะกรรมการโดยการเสนอแนะของรฐัมนตรแีตงตัง้จากผูซ่ึงมคีวามรู
ความสามารถและประสบการณดานการเงนิ การจดัสวสัดกิารสงัคม และการประเมนิผล ซ่ึงในจ ํานวนนี้
จะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญดานการประเมินผลจํ านวนสองคน และใหผูอํ านวยการสํ านักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ๒๓

(๗) องคประชมุ องคมต ิ และวาระการด ํารงต ําแหนง๒๔ ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดํ าเนินงานของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ใชบทบัญญัติ   
ในเรือ่งดังกลาวของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติมาบังคับโดยอนุโลม

(๘) อํ านาจหนาที่๒๕ ของคณะกรรมการประเมินผล มีดังนี้ (๑) ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดํ าเนินงานของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (๒) รายงาน
ผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจากบุคคลใด 
หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลได (๔) จัดทํ างบดุลและ
บญัชที ําการสงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป

(๙) มีผู สอบบัญชี๒๖ โดยกํ าหนดใหสํ านักงานการตรวจเงินแผนดิน     
เปนผูสอบบัญชีของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทุกรอบป แลวทํ ารายงานผลการสอบ
และรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเสนอตอ     
คณะกรรมการสงเสรมิการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
เพือ่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ รายงาน
ผลการสอบบัญชีดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอนายกรัฐมนตรีเพื่อนํ าเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและ
วฒุสิภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                                                       

๒๒ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๓๐.
๒๓ แหลงเดิม. มาตรา ๓๑.
๒๔ แหลงเดิม. มาตรา ๓๑.
๒๕ แหลงเดิม. มาตรา ๓๒.
๒๖ แหลงเดิม. มาตรา ๓๓.
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๔๙

๖) แนวคดิเกีย่วกบัองคกรสาธารณประโยชน โดยการรบัรองมลูนธิิ หรือสมาคม
ทีม่วีตัถุประสงคในการจดัสวสัดกิารสงัคม หรือองคกรภาคเอกชนทีม่ผีลงานเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคม
ตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาตกิ ําหนด เปนองคการสวสัดกิารสงัคม  
สาระสํ าคัญของแนวคิดนี้ปรากฏอยูในมาตรา ๓๔ ถึงมาตรา ๔๐ ดังนี้

(๑) ที่มาขององคกรสาธารณประโยชน มาจากมูลนิธิหรือสมาคมที่มี  
วตัถุประสงคในการจดัสวสัดกิารสงัคม หรือองคกรภาคเอกชนทีม่ผีลงานเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคม
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด อาจยื่นคํ าขอตอ 
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติใหรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนได  
โดยเปนไปตามหลกัเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ
ก ําหนด

การรับรององคกรสาธารณประโยชนนั้น คณะกรรมการสงเสริม   
การจดัสวสัดิการสังคมแหงชาติอาจกํ าหนดเงื่อนไขใดๆ ใหองคกรสาธารณประโยชนถือปฏิบัติดวย
ก็ได และเมื่อมีการรับรองใหองคกรใดเปนองคกรสาธารณประโยชนแลว ใหจดแจงการรับรอง  
เปนองคกรสาธารณประโยชนในทะเบยีนองคกรสาธารณประโยชน และใหสํ านกังานคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติประกาศการรับรองในราชกิจจานุเบกษา โดยระบุช่ือองคกร
สาธารณประโยชนนั้น๒๗

(๒) ประโยชนของความเปนองคกรสาธารณประโยชนโดยอาจไดรับ  
การสนับสนุนในการจัดสวัสดิการสังคม ดังตอไปนี้ (๑) เงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมการจัด 
สวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด      
(๒) การชวยเหลือจากสํ านักงานในดานวิชาการและการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกร      
สาธารณประโยชนตามความจ ําเปนและเหมาะสมตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาตกิ ําหนด (๓) การชวยเหลืออ่ืนๆ ตามทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ
ก ําหนด๒๘

(๓) โครงการทีจ่ะขอรบัเงนิอดุหนนุจากกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ (๑) เปนโครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลตอการปองกัน  
การแกไขปญหาและการพฒันาสงัคม (๒) เปนโครงการทีไ่มขดัตอนโยบายของรฐับาลและแผนพฒันา
งานสวสัดิการสังคม และ (๓) เปนโครงการที่มีการดํ าเนินงานมาแลวโดยมีทุนอยูบางสวน หรือ 

                                                       
๒๗ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๓๔.
๒๘ แหลงเดิม. มาตรา ๓๕.
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เปนโครงการใหม โดยกํ าหนดใหองคกรสาธารณประโยชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริม
การจดัสวสัดกิารสงัคมจดัท ํารายงานการใชจายเงนิตามหลกัเกณฑและวธีิการทีค่ณะกรรมการสงเสรมิ
การจดัสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด๒๙

(๔) อํ านาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่๓๐ ในกรณีที่ปรากฏวาองคกร   
สาธารณประโยชนใดมีพฤติการณในการจัดสวัสดิการสังคมที่ไมสุจริต หรือไมปฏิบัติตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด หรือไมมีผลงานตามมาตรฐาน     
ทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาตกิ ําหนด ใหพนกังานเจาหนาทีม่อํี านาจหนาที่
ดังตอไปนี้ (๑) มีหนังสือแจงใหองคกรสาธารณประโยชนนั้น ช้ีแจงขอเท็จจริงหรือความเห็น       
ในการปฏิบัติงาน หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคํ า หรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น     
มาประกอบการพิจารณา (๒) มีหนังสือแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํ าหรือมีหนังสือช้ีแจง  
ขอเทจ็จริง หรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา

(๕) การเพกิถอนการรบัรองความเปนองคกรสาธารณประโยชน๓๑ โดยก ําหนด
ใหคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติมีอํ านาจเพิกถอนการรับรององคกร       
สาธารณประโยชน เมื่อไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาที่ในกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
(๑) องคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณในการจัดสวัสดิการสังคมที่ไมสุจริต หรือไมปฏิบัติ
ตามระเบียบ หรือไมมีผลงานตามมาตรฐานที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
ก ําหนด และพนกังานเจาหนาทีไ่ดสอบสวนพฤตกิารณดงักลาวแลว ปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนนัน้
ไดกระท ําการโดยไมสุจริตหรอืจงใจไมปฏิบตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาตกิ ําหนด หรือไมมผีลงานตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ
ก ําหนด (๒) องคกรสาธารณประโยชนใดไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ใหช้ีแจงขอเท็จจริงหรือ
ความเหน็ในการปฏบิตังิาน หรือสงผูแทนมาชีแ้จงหรอืใหถอยค ํา หรือสงเอกสารหรอืพยานหลกัฐานอืน่
มาประกอบการพิจารณา หรือมีหนังสือแจงใหบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํ าหรือมีหนังสือช้ีแจง  
ขอเทจ็จรงิ หรือใหสงวตัถุ เอกสาร หรือพยานหลกัฐานอืน่มาประกอบการพจิารณาแลวไมปฏิบตัติาม
โดยไมมีเหตุอันสมควร

                                                       
๒๙ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๓๖.
๓๐ แหลงเดิม. มาตรา ๓๘.
๓๑ แหลงเดิม. มาตรา ๓๙.
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(๖) เมือ่มกีารเพกิถอนการรบัรององคกรสาธารณประโยชนใด ใหสํ านกังาน
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติประกาศรายชื่อองคกรสาธารณประโยชนนั้น
ในราชกจิจานเุบกษา และใหองคกรสาธารณประโยชนทีถู่กเพกิถอนการรบัรองสงเงนิอดุหนนุทีไ่ดรับ
ไปคนืแกสํ านกังานคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาตติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด๓๒

๗) บทเฉพาะกาล๓๓ เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดความตอเนื่องและ
คลองตัว จึงมีบทบัญญัติเปนบทเฉพาะกาลไว ดังนี้
             (๑) รับรองใหคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
สามารถปฏบิตัหินาทีไ่ด กลาวคอื ในวาระเริม่แรกกอนทีจ่ะมกีรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาติซ่ึงเปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ใหคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ ประกอบดวยกรรมการโดยตํ าแหนง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
เพือ่ท ําหนาที่เทาที่จํ าเปน จนกวาจะมีกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติที่เปนผูแทน
องคกรสาธารณประโยชน  และใหกรรมการดงักลาวก ําหนดหลกัเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไขในการยืน่ค ําขอ
และการรบัรองเปนองคกรธารณประโยชนของมลูนธิิ หรือสมาคมสมาคมทีม่วีตัถุประสงคในการจดั
สวัสดิการสังคม หรือองคกรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐาน    
ทีค่ณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด ภายในระยะเวลาไมเกิน ๖๐ วัน 
นบัแตวันที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ๓๔            

(๒) รับรองใหคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดและ
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติหนาที่ได กลาวคือ 
ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหรือคณะกรรมการสงเสริม
การจดัสวสัดกิารสงัคมกรงุเทพมหานคร ประกอบดวยกรรมการโดยต ําแหนง และกรรมการผูทรงคณุวฒุิ
ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งเพื่อทํ าหนาที่เทาที่จํ าเปน จนกวา   
จะมีกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดหรือกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานครที่เปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชน๓๕

                                                       
๓๒ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๔๐.
๓๓ แหลงเดิม. มาตรา ๔๑-๔๓.
๓๔ แหลงเดิม. มาตรา ๔๑.
๓๕ แหลงเดิม. มาตรา ๔๒.
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(๓) รับรองใหคณะกรรมการบรหิารกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได กลาวคือ ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัด 
สวสัดกิารสงัคม ประกอบดวยกรรมการโดยตํ าแหนงเพื่อทํ าหนาที่เทาที่จํ าเปน จนกวาจะมีกรรมการ
บริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมที่เปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชนและผูแทน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน๓๖

(๔) ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัด 
สวัสดิการสังคมแหงชาติ ใหสํ านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   
มอํี านาจหนาที่ดังนี้ (๑) จัดทํ าแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการจัด 
สวสัดกิารสงัคมแหงชาติ (๒) รวบรวมขอมูล ศึกษา วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับงานสงเสริมการจัด 
สวสัดกิารสังคม (๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรม
เกีย่วกบัการจัดสวัสดิการสังคม (๔) รวมมือและประสานงานกับราชการบริหารสวนกลาง ราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวัสดิการสังคม ตลอดจน
องคกรอืน่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ (๕) ติดตาม
และประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนพฒันางานสวสัดกิารสงัคมขององคการสวสัดกิารสงัคม แลวรายงาน
ตอคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาต ิ(๖) ด ําเนนิการและสนบัสนนุใหมกีารปฏบิตังิาน
ดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร      
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด รวมทั้ง
ดํ าเนินการเพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานดังกลาวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม         
(๗) ใหการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคม 
นกัสงัคมสงเคราะห และอาสาสมคัร ตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ
ก ําหนด (๘) กํ ากับดูแลและตรวจสอบการดํ าเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด 
(๙) จดัท ําทะเบยีนกลางเกีย่วกบัองคการสวสัดกิารสงัคม นกัสังคมสงเคราะหอาสาสมคัร และผูรับบรกิาร
สวสัดิการสังคม (๑๐) จัดฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร (๑๑) รับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาต ิ คณะกรรมการบรหิารกองทนุคณะกรรมการ
ประเมนิผล และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติแตงตั้ง 
(๑๒) ปฏิบตัิหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติมอบหมาย๓๗

                                                       
๓๖ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๔๒.
๓๗ แหลงเดิม. มาตรา ๔๓.
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จะเหน็ไดวา มาตรการทางกฎหมายสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมของประเทศไทย
ซ่ึงถือเปนกฎหมายแมบทในการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนั้น มีเจตนาที่จะสงเสริมและ
สนบัสนนุทกุภาคสวนโดยเฉพาะองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เขามามสีวนรวมในการจดัสวสัดกิารสงัคม แตเนือ้หาของกฎหมายยงัมจีดุดอยทีเ่ปนปญหาและอปุสรรค
ในการด ําเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ในหลายกรณี ที่เห็นไดชัดที่สุด ก็คือ เนือ้หาที่กํ าหนด
ใหมอีงคกรกลุมในรปูแบบของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมถงึสามระดบั ซ่ึงยงัไมรวมถึง
คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการดํ าเนินงานอีกสองคณะ จึงทํ าใหการขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายนี้ยังไมบรรลุ
เจตนารมณแหงกฎหมายเทาที่ควร สวนประเด็นปญหาอื่นนั้นจะไดวิเคราะหในบทตอไป

๓.๒  มาตรการทางกฎหมายสวัสดิการสังคมของประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาประกอบดวยมลรัฐ รวมทั้งส้ิน ๑๐ มลรฐั ไดแก มลรฐัยูคอน มลรัฐ  
บรติชิโคลัมเบยี มลรัฐอลัเบอรตา มลรัฐซสัเกตวซีาน มลรัฐมานโิตบา มลรัฐออนตารโิอ มลรัฐควเิบก
มลรัฐโนวาสโกเชีย มลรัฐนิวสบรันสวิก มลรัฐนิวพันแลนด กับอีก ๒ เขตการปกครอง คือ      
นอรธเวสตเทอรริทอร่ีและนนูาวตุ โดยเฉพาะนนูาวตุ เพิง่ไดรับการยกฐานะเปนเขตใหมเมือ่ประมาณ
๓ ปทีผ่านมา นนูาวตุอยูทางตอนเหนอืของประเทศ ซ่ึงสวนใหญเปนทีอ่ยูของชาวเอสกโิม ประชากร
สวนมากของประเทศแคนาดาอาศยัอยูทางตอนใตของประเทศซึง่ตดิกบัสหรัฐอเมรกิา เพราะยิง่เหนอืขึน้ไป
กย็ิง่ใกลขัว้โลกจะยิง่หนาวมาก แตถาประชาชนสามารถอยูไดในอากาศทีห่นาว จะไดรับสทิธิพเิศษจากรฐั
มากขึน้และคาจางแรงงานแพงกวา ทัง้นี ้กเ็พราะวารัฐบาลกลางตองการสงเสรมิใหประชาชนกระจาย
ไปอยูในถิน่ทรุกนัดาร ประเทศแคนาดามคีนพืน้เมอืงมากมายหลายเผาพนัธุ รวมทัง้ชาวอนิเดยี ชาวอินนอิูท
ชาวเอสกิโมซึ่งอยูทางตอนเหนือใกลขั้วโลก รัฐบาลแคนาดาไมเรียกชาวพื้นเมืองวา “อะบอริจิ้น” 
แตมคี ําเรียกที่เปนทางการในเชิงยกยองวา “The First Nation” เสมือนเปน “เผาพันธุแหงบรรพชน
รุนแรกของประเทศ” ทัง้ยงัไดรับการปฏบิตัจิากสงัคมโดยรวมอยางใหเกยีรตมิากดวย ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมเปนจุดเดนที่สุดของประเทศแคนาดา โดยถือวาผูคนตางวัฒนธรรมเปนเสมือนโมเสก 
(Canadian’s Mosaic) คอื การน ํากระเบือ้งหนิสวยๆ หลากสสีรร น ํามาประดบัรวมกนัเปนภาชนะโมเสก
ทีส่วยงาม ทั้งนี้ภายใตคํ าสโลแกนที่วา “Unity in diversity” หรือ “เอกภาพบนความหลากหลาย”๓๘

                                                       
๓๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. เลมเดิม. หนา ๖๓.
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๓.๒.๑ ความเปนมาของการจัดสวสัดิการสังคมในประเทศแคนาดา๓๙
กฎหมายที่เปนรากฐานของระบบสวัสดิการสังคมในประเทศแคนาดา ไดแก  

The British North America Act ๑๘๖๗ (พ.ศ. ๒๔๑๐) ในมาตรา ๙๑ กํ าหนดวา “รัฐบาลกลาง  
(Federal Government) ตองรับผิดชอบตอสวัสดิการสังคมของประชาชนอยางสํ าคัญ” เชน กิจการ
เกีย่วกบัชาวอินเดยีนและสิทธิการถอืครองทีด่นิของชาวอนิเดยีน คนตางดาว กฎหมายอาญา  การจดัตัง้
ทณัฑสถานและการบริหารงานราชทัณฑ และในมาตรา ๙๒ ของกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ กํ าหนด
ใหมลรัฐ (Provincial Government) แตละมลรฐั มีสิทธิตรากฎหมายขึ้นใชภายในมลรฐั ในดานตางๆ 
ที่ดํ าเนินการภายในระดับทองถ่ินหรือระดับมลรัฐของตน ไมวาจะเปนการจัดตั้งและการบริหาร
เรือนจํ าในระดับมลรฐั การจัดตั้งและการบริหารโรงพยาบาล สถานกักกันและสถาบันการกุศลตางๆ 
ภายในมลรฐั เพือ่ประชาชนในมลรฐัของตนแตละมลรฐัจะไดใชอํ านาจในการจดัการเร่ืองสวสัดกิารสงัคม
สํ าหรับประชาชนในมลรฐัของตนเปนหลักสํ าคัญ

อยางไรกต็าม เนือ่งจากการบรกิารดานสงัคมและดานสขุภาพควรจะไดครอบคลมุ
ประชาชนชาวแคนาดาทกุคน รัฐบาลกลางไดใชกลวธีิตางๆ ทีจ่ะเขาไปแทรกแซงเปนผูน ําของระบบ
สวสัดกิารสงัคมอยางกวางขวาง กลวธีิดงักลาวรวมไปถงึการปฏรูิปกฎหมายเพือ่สรางความรบัผดิชอบ
และความชอบธรรมที่รัฐบาลกลางตองเขามาจัดการระบบสวัสดิการสังคม รวมถึงการมีโครงการ
ดานสวัสดิการสังคมที่มีเงินทุนมาจากรัฐบาลกลางสองระดับรวมกันรับผิดชอบจัดตั้งการประกัน
การวางงาน

จากการศกึษาของเลโอนารด มารช (Leonard Marsh) เร่ืองความมัน่คงทางสงัคม
สํ าหรับประเทศแคนาดา (Report on Social Security for Canada) พบวาการกระจายความมั่นคง
ของประเทศแคนาดาเปนไปอยางไมเทาเทียม มีอุปสรรคที่สํ าคัญก็คือสภาพภูมิศาสตรของประเทศ      
เลโอนารด มารช และแฮรี่ แคลสซิดี (Harry Cassidy) เปนผูนํ าของการบุกเบิกงานสวัสดิการสังคม
ในประเทศแคนาดา โดยเปนสองคนแรกทีน่ ําองคความรูทางวชิาการเขามาปฏรูิประบบสวสัดกิารสงัคม
และไดเขารวมเปนสมาชกิของสนันบิาตเพือ่บรูณะสงัคม (The League for Social Reconstruction – LSR)
ซ่ึงเปนกลุมที่จัดตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนการรวมตัวของปญญาชนที่มุงวิพากษวิจารณระบบ
เศรษฐกจิทนุนยิมและสนใจทีจ่ะปฏรูิปสงัคมขัน้มลูฐาน เพือ่พยายามขจดัผลกระทบทางลบจากภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่ าในยุคนั้น กลุมสนันบิาตเพื่อบูรณะสังคม หรือ LSR นี้ ดํ าเนินงานตามแนวทาง    
ของกลุมเฟเบยีนในประเทศองักฤษ (The British Fabian Society) ซ่ึงจดัตัง้ขึน้มาตัง้แตป พ.ศ. ๒๔๒๗
กลาวคอื การศกึษาวจิยัปญหาสงัคมส ําคญัของประเทศ เชน ปญหาการวางงาน และการพยายามผลกัดนั

                                                       
๓๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. แหลงเดิม. หนา ๖๓–๖๕.
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ใหเกดิการปฏิรูปทางสังคม โดยมุงใหเกิดสภาพที่ดีขึ้นดวยการกระทํ าอยางคอยเปนคอยไป และใช
แนวทางสันติในการเปลี่ยนแปลง ในป พ.ศ. ๒๔๗๘ กลุมสันนิบาตเพื่อบูรณะสังคม หรือ LSR    
ไดจดัพมิพหนงัสอืการวางแผนสงัคมเพือ่ประเทศแคนาดา โดยแฮรี ่แคสซดิ ี เปนผูเขยีนเนือ้หาสองบท
ทีว่าดวยเร่ืองประมวลกฎหมายแรงงาน (A Code for Labor) และเรือ่งการบรกิารสขุภาพและสวสัดกิาร
(Health and Welfare Services)

ปลาย ป พ.ศ. ๒๕๐๓ รัฐบาลกลางไดกํ าหนดใหมีโครงการกระจายทางสังคม
ทีสํ่ าคญั ๖ โครงการดวยกนั โดยมวีตัถุประสงคทีจ่ะลดความไมเทาเทยีมกนัระหวางรฐัตางๆ ตลอดจน
ระหวางประชาชนแตละคน โครงการดงักลาวมดีังนี้

๑) โครงการกระจายงบประมาณใหเทาเทยีมกนั โดยมลรฐัทีม่ฐีานะดกีวาจะแบงปน
ทรัพยากรทางการเงินใหแกมลรฐัทีม่ฐีานะยากจนกวา โดยผานทางขอตกลงการถายโอนดานภาษี

๒) แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีความดอยโอกาส
๓) การจดังบประมาณพเิศษ ใหกบัมลรฐัทีต่องการโครงการพเิศษดานสขุภาพ

อนามัยและดานการอุดมศึกษา
๔) การจดัโครงการประกนัสงัคมใหแกบคุคล โดยบคุคลมสีวนรวมในโครงการ

เพือ่ปองกนัความเดือดรอนจากปญหาการวางงาน  เปนหมาย  กํ าพรา  ชราภาพและความพิการ
๕) เงนิสงเคราะหครอบครวั สํ าหรับครอบครวัทีม่คีาใชจายในการเลีย้งดเูดก็สงู
๖) แผนงานการสงเคราะห ทีส่งเสรมิใหทกุมลรฐัสามารถสงเคราะหประชาชน

ทีม่คีวามเดอืดรอนไมไดมสีวนรวมในโครงการประกนัสังคม และประชาชนทีพ่กิารมปีญหาดานทีอ่ยูอาศยั
เมื่อแตละมลรัฐเห็นความสํ าคัญของการจัดงบประมาณตามเงื่อนไขโครงการ

สังคมพเิศษใน ๓) กห็นัมาขอเงนิงบประมาณตามโครงการพเิศษจนมจี ํานวนเทากนักบัจ ํานวนงบประมาณ
ทีแ่จกจายอยางเทาเทยีมกนัใน ๑) ในเวลาไมนาน นั่นกห็มายความวา มลรัฐตางๆ หนัมาสนใจการจดั
โครงการสวัสดิการสังคมใหแกประชาชนมากขึ้น เพราะรัฐบาลกลางสนับสนุนดวยวิธีจัดสรร     
เงนิงบประมาณให

ในป พ.ศ. ๒๕๑๐ รัฐบาลกลางเปนผูเก็บภาษีและกระจายงบประมาณรายได
ออกไปยังมลรัฐตางๆ ใหเทาเทยีมกัน แตการจะนํ างบประมาณจากสวนกลางไปใชอยางไร เปนเรื่อง
ของแตละมลรัฐ ตอมารฐับาลกลางตองการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกระจายงบประมาณ โดยเสนอ
ใหมีเงื่อนไขพิเศษบางประการเพื่อกระตุนใหแตละมลรัฐพัฒนาโครงการทางสังคมที่ประชาชน
กํ าลังมีความตองการ
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ในป พ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๒๑ การใหงบประมาณตามเงือ่นไขพเิศษดานโครงการ
สวสัดิการสังคมมีสัดสวนถึงรอยละ ๗๐ โดยกระจายไปในมลรฐัตางๆ เพื่อใหจัดการดูแลประชาชน
ดานสขุภาพอนามยั ดานการศกึษาและสวสัดกิารทัว่ไป ในขณะเดยีวกนังบประมาณทีจ่ายใหเทาเทยีมกนั
มีสัดสวนเพียงรอยละ ๒๕ และอีกรอยละ ๕ เปนงบประมาณเพื่อโครงการอื่นๆ รัฐบาลกลาง     
ของประเทศแคนาดาไดใหความสํ าคัญอยางมากในการสนับสนุนโครงการดานสุขภาพอนามัยและ
การศึกษา เพราะเล็งเห็นวาการสรางพื้นฐานความเปนอยูทางสังคมของประชาชนใหแข็งแกรง    
เปนการสรางโอกาสในการแขงขนักบัตลาดโลกตะวนัตกทีพ่ฒันาแลว ประชาชนจ ําเปนตองมพีืน้ฐาน
ดานสุขภาพอนามัยที่ดี จึงจะสามารถแขงขันบนเวทีตลาดโลกได

สวนการพฒันาการศกึษานัน้ มลรัฐตางๆ จะท ําหนาทีด่แูลการศกึษาระดบัประถม
และมธัยมศกึษา สวนระดบัอดุมศกึษารฐับาลกลางเขามาดแูลรับผิดชอบโดยใหงบประมาณสนบัสนนุ
โดยมขีอตกลงรวมกนัวาจะมกีารขยายการศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั และมกีารสรางวทิยาลยัของชมุชน
ใหมากขึน้ทัง้ในพืน้ทีห่างไกลและในเขตเมอืง สํ าหรบัการกระจายในรปูแบบทีส่อง ไดแก การกระจาย
ผานโครงการประกันสังคม การใหเงินสงเคราะหครอบครัว (Family Allowances) และแผนงาน
ประชาสงเคราะห โครงการสนับสนุนรายไดของประชาชนอื่นๆ โครงการบํ านาญโดยประชาชน   
มีสวนรวม รัฐบาลกลางเขามารวมสมทบเงินงบประมาณคาใชจาย โดยรัฐบาลกลางรับผิดชอบ     
งบคาใชจายในสัดสวนรอยละ ๕๐ ที่เกิดขึ้นโดยการที่มลรัฐตางๆ และเทศบาลตางๆ จัดใหมีบริการ
เชน การใหความชวยเหลือบุคคลที่มีความเดือดรอนดานสวัสดิการ และการชวยเหลือประชาชน 
ทางสังคม การใหความชวยเหลือบุคคลที่อยูในภาวะเดือดรอนถาไมไดรับความชวยเหลือ และ     
การจัดโครงการดานการสงเสริมฝมือการงาน เพื่อเนนปรับปรุงสมรรถภาพของบุคคลในการทํ างาน 
สํ าหรับบุคลที่มีความยากลํ าบากในการหางานทํ าและบุคคลที่มักจะสูญเสียงาน เปนตน

จากความเปนมาของการจดัสวสัดกิารสงัคมในประเทศแคนาดา ท ําใหมมีาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ทัง้กฎหมายในระดับสหพันธรัฐ (federal level) และ
ในระดับทองถ่ิน (Provincial level) ซ่ึงประเทศแคนาดาใหความสํ าคัญกับการจัดสวัสดิการสังคม
เปนอยางมาก เหน็ไดจากกฎหมายทีเ่กีย่วกบัแรงงาน เชน The Canada Labour Code, The Employment
Equity Act และThe Occupational Health and Safety Act ทีใ่หความสํ าคัญกับผูใชแรงงานในดาน
สวัสดิการสังคม โดยเฉพาะกฎหมายวาดวยสุขภาพและความปลอดภัยในการทํ างาน เปนตน 
สํ าหรับกฎหมายวาดวยการจดัสวสัดกิารสังคมทีไ่ดน ํามาศกึษาในครัง้นี้ เปนกฎหมายในระดบัสหพนัธรฐั
(federal level) คอื กฎหมายวาดวยการจดัสวสัดกิารสงัคม ค.ศ. ๑๙๘๑ (Social welfare (Consolidation)
Act ๑๙๘๑) ซ่ึงเปนการรวบรวมกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมไวดวยกัน นาจะเทียบเคียงไดกับ
ประมวลกฎหมายนัน่เอง ในประมวลกฎหมายนี้ ไดกลาวรวมเรือ่งสวสัดกิารสงัคมแยกเปนกลุมเปาหมาย
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๕๗

เปนกลุมๆ ไป ซ่ึงจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป นอกจากนี้ยังไดศึกษาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ  
เพื่อคนหาแนวความคิดวาดวยเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม  
ในรฐัธรรมนญูของประเทศแคนาดาวา มคีวามเหมอืนหรือแตกตางกนัในเรือ่งดงักลาวนีก้บัประเทศไทย
อยางไร ดังจะกลาวตอไปนี้

๓.๒.๒ แนวนโยบายสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญของประเทศแคนาดา (Canada 
Constitution Act ๑๙๘๒)

จากการศกึษารฐัธรรมนญูของประเทศแคนาดา พบวา รัฐธรรมนญูฉบบัดงักลาว
มิไดมีบทบัญญัติวาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางเชนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ อีกทั้งมิไดกํ าหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมไววาจะดํ าเนินการอยางไร 
เนื่องจากประเทศแคนาดามีกฎหมายที่เปนรากฐานของระบบสวัสดิการสังคมไวเปนการเฉพาะ    
ดงัทีไ่ดกลาวมาแลว ดังนั้นในรัฐธรรมนูญเพียงแตกํ าหนดเปนเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ชาวแคนาดา ตลอดถึงพลเมอืงดัง้เดมิของประเทศแคนาดา เชน ในมาตรา ๓๕๔๐ ทีก่ ําหนดถงึสิทธิทัว่ไป
ไววา

๑) สิทธิพลเมืองดั้งเดิมและสิทธิตามสนธิสัญญาของพลเมืองของรัฐแหง
ประเทศแคนาดานั้น ไดรับการรับรองตามที่กฎหมายกํ าหนด

๒) ในรัฐธรรมนูญนี้ พลเมืองดั้งเดิมของประเทศแคนาดา รวมถึงชนเผา
อินเดยีน ชนเผาอินนุต และชนเผาเมทิซของประเทศแคนาดาดวย

จงึเหน็ไดวา รัฐธรรมนญูของประเทศแคนาดาเพยีงแตรับรองสทิธิของประชาชน
ไวอยางกวางๆ และในสวนของสวัสดิการสังคมจะกํ าหนดอยูในกฎหมายเฉพาะ จึงมิไดกํ าหนด
เปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเหมือนอยางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

                                                       
๔๐ Section ๓๕ (General Rights)

(๑) The existing aboriginal and treaty right of the aboriginal peoples of Canada are hereby recognized
and affirmed.

(๒) In this act, “aboriginal peoples of Canada” includes the Indian, Inuit, and Metis peoples of 
Canada.
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๕๘

๓.๒.๓ มาตรการทางกฎหมายวาดวยการจดัสวสัดกิารสงัคม ค.ศ. ๑๙๘๑ (Social welfare
(Consolidation) Act ๑๙๘๑)

กฎหมายวาดวยการจดัสวสัดกิารสงัคม ค.ศ. ๑๙๘๑ หรือประมวลกฎหมายสวสัดกิาร
สังคม ค.ศ. ๑๙๘๑ แบงเนื้อหาออกเปน ๙ สวน ๒๕ บท รวมทั้งส้ิน ๓๑๓ มาตรา มีสาระสํ าคัญ ดังนี้

สวนที่ ๑ วาดวยบททั่วไป
สวนที่ ๒ วาดวยการประกันสังคม โดยแบงเนื้อหาเปน ๑๕ บท โดยแตละบท

มีเนื้อหาแบงเปนกลุมเปาหมายเฉพาะ ไมวาจะเปนเรื่องที่วาดวยบุคคลผูไดรับการชวยเหลือและ
ประโยชนจากการประกันตน ประโยชนสํ าหรับคนพิการ ประโยชนสํ าหรับคนวางงาน ประโยชน
เกีย่วกบัการจายเงนิสวสัดกิาร บ ํานาญของผูสูงอาย ุบ ํานาญของผูเกษยีณอายุ บ ํานาญส ําหรบัผูถูกเลกิจาง
บํ านาญของผูเปนหมาย เงินสงเคราะหรายเดือนสํ าหรับเด็กกํ าพรา ประโยชนและสิทธิของมารดา
ประโยชนและสิทธิอันเนื่องจากการเสียชีวิต เปนตน

สวนที่ ๓ วาดวยการชวยเหลือทางสงัคม โดยแบงเนือ้หาออกเปน ๖ บท ไดแก
บททัว่ไป การชวยเหลือคนวางงาน บ ํานาญของผูสูงอายแุละผูพกิารทางสายตา บ ํานาญของหญงิหมาย
และเด็กกํ าพรา เงนิชวยเหลือประจํ าเดือนสํ าหรับสตรี เบีย้เล้ียงสวัสดิการเพิ่มเติม

สวนที่ ๔ วาดวยเงินสงเคราะหเด็ก
สวนที่ ๕ วาดวยการประกันการวางงานโดยมีระยะเวลา
สวนที่ ๖ วาดวยเงนิคาอาหารและคานํ ้ามนัเชือ้เพลิงของโรงเรยีน โดยแบงเนือ้หา

ออกเปน ๔ บท กลาวคอื บททีว่าดวยเงนิโรงเรยีนทีเ่ปนโรงเรยีนของรฐั อาหารส ําหรับโรงเรยีนเอกชน
อาหารและนํ้ ามันเชื้อเพลิง

สวนที่ ๗ วาดวยหนังสือและเอกสาร
สวนที่ ๘ วาดวยเรื่องเบ็ดเตล็ด
สวนที่ ๙ วาดวยการยกเลิกและแกไข

๓.๒.๔ แนวความคดิเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายนี้
๑) แนวความคิดเกี่ยวกับการรวบรวมเนื้อหาที่วาดวยการจัดสวัสดิการสังคม

ไวเปนเรื่องเดียวกันในรูปแบบของประมวลกฎหมาย
๒) แนวความคิดในเรื่องหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบของกองทุน   

ประกนัสงัคม ทีป่ระกอบดวยกองทนุประกนัการวางงานในเชงิการสงเคราะห โดยก ําหนดใหนายจาง
จายเงินสงเคราะหและตองเขาเปนสมาชิกของกองทุนเพื่อสวัสดิการสังคม ซ่ึงองคประกอบหลัก 
ของกองทนุ ประกอบดวยบคุคลสามฝาย คอื ฝายนายจาง ฝายลูกจางในฐานะผูประกนัตน และฝายรัฐ
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๕๙

๓) แนวความคิดในการกํ าหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและ  
สวสัดิการสังคม พรอมทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ตลอดจนรัฐมนตรีของกระทรวงอื่นๆ  
ที่เกี่ยวของ มีอํ านาจในการกํ าหนดแนวนโยบาย ระเบียบ และขอบังคับใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัด     
สวัสดิการสังคม

๔) กํ าหนดลักษณะและรายละเอียดในการประกันตนใหครอบคลุมอาชีพ 
ของผูรับจางและขาราชการดวย เชน ครูอาจารยของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปนโรงเรียนและ 
สถานศึกษาของรัฐ หรือวิทยาลัยเทคนิค และในระดับมัธยม รวมทั้งโรงเรียนที่เนนทางดาน         
การบรหิารการสอนทางดานวทิยาศาสตรเฉพาะทาง บรรดาทหารทัง้หมดของกองทพัทัง้ ๔ เหลาทพั
ของประเทศแคนาดา พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค ที่ประจํ าในโรงพยาบาลของรัฐ และ
สถานพยาบาลของเอกชน ตลอดจนศูนยบริการสาธารณสุขที่อยูในเขตการบริหารเฉพาะแหงนี้      
ทีด่ ําเนนิการจดัตัง้กองทนุเพือ่เปนสวสัดกิารของขาราชการของรฐั หรือพนกังานดงักลาว หรือสหกรณ
ของกลุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสวัสดิการประเภทนี้

๕ ) กํ าหนดใหมีเงินบํ านาญผูสูงอายุสํ าหรับบุคคลที่มีอายุ ๖๖ ปขึ้นไป      
นอกจากนี้ยังไดกํ าหนดแนวทางการจายเงินเพื่อการสงเคราะหเด็ก

๖) แนวทางใหการสงเคราะหหญิงหมาย หรือชายหมาย รวมทัง้บตุรของบคุคล
ดังกลาว

๗) ก ําหนดใหมีกองทนุสวสัดกิารสงัคมหรอืกองทนุประกนัสงัคม ซ่ึงเปนกองทนุ
ที่กอตั้งขึ้นเพื่อใหสิทธิและประโยชนแกผูประกันตนในดานสวัสดิการสังคม โดยไดรับการบริหาร
จัดการและกํ ากับดูแลภายใตอํ านาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงงานและสวัสดิการสังคม  
ของประเทศแคนาดา และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ทั้งนี้รัฐไดกํ าหนดกรอบวงเงินที่ใช  
เพื่อใหสอดคลองกบับรรดาคาใชจายที่เกิดขึ้น ในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการสังคม

๘) กํ าหนดแนวทางใหสามารถนํ าเงินกองทุนดังกลาวไปลงทุนในตราสาร 
เพื่อผลประโยชนของการลงทุนดังกลาวยอนกลับมาเปนทุนเพิ่มเติมในการบริหารจัดการกองทุน  
ซ่ึงจะไดมคีวามมัน่คงในการบรหิารจดัการ โดยดอกผลใดๆ ทีเ่กดิขึน้นัน้ ลวนเปนดอกผลของกองทนุ
ทัง้สิน้ โดยเนนการลงทุนในรูปแบบของหุนหรือตราสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยตอตวักองทุนและ
ถือเปนการออมทรัพยดวย

๙) การกํ าหนดใหมีผูสอบบัญชีรับรองการสอบบัญชี และเอกสารทางการเงิน 
รวมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี ที่รวบรวมเพื่อเสนอใหรัฐสภาทราบ และการคํ านวณคาใชจาย    
ของเงินกองทุนวาตองเปนเงินที่กระทรวงการคลังกํ าหนด คือ การจายเงินเพื่อชวยเหลือทางสังคม
ตอผูมีสิทธิ์ทุกประเภท และเงินสงเคราะหรายเดือนทั้งเด็กและผูใหญ รวมทั้งเงินบํ านาญผูสูงอายุ 
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โดยก ําหนดใหมกีารรายงานผลการใชจายในเรือ่งการบรหิารกองทนุ อีกทัง้ก ําหนดใหมีการประเมนิผล
การบริหารจัดการกองทุน และการประเมินความเสียหาย

๑๐) แนวความคิดวาดวยการชวยเหลือทางสังคม โดยแบงเนื้อหาออกเปน      
๖ กลุมเปาหมายใหญ ไดแก การชวยเหลือคนวางงาน บ ํานาญของผูสูงอายุและผูพิการทางสายตา  
บ ํานาญของหญงิหมายและเดก็ก ําพรา เงนิชวยเหลือประจ ําเดอืนส ําหรบัสตรี เบีย้เล้ียงสวสัดกิารเพิม่เตมิ

๑๑) แนวความคิดในเรื่องการชวยเหลือดานการเงินคาอาหารและคานํ้ ามัน  
เชื้อเพลิงของโรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชน

ทั้งหมดนี้เปนสาระสํ าคัญที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในกฎหมายวาดวยการจัด
สวสัดิการสังคม ค.ศ. ๑๙๘๑ ของประเทศแคนาดา ทีร่วมภารกิจเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมไวดวยกัน
ไมวาจะเปนการประกันสังคม การสงเคราะหในรูปแบบเงินบํ านาญตางๆ จึงเห็นความแตกตาง     
ในรปูแบบและเนือ้หาของกฎหมายนีก้บัพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ไดอยางชดัเจน

๓.๒.๕ แนวนโยบายดานสวัสดิการสงัคมของประเทศแคนาดา
๑) แนวนโยบายในสวนทีเ่กีย่วกบัการเคหะสงเคราะห รัฐบาลไดลดความส ําคญัลง

ทํ าใหการลงทุนดานการเคหะของเอกชนกลับมาขยายตัวมากขึ้น การเปดภาคีรวมเพื่อสรางสรรค  
รัฐสวสัดิการ ก็ขยับขยายรวมไปถึงการมีสวนรวมของชุมชนตางๆ มากขึ้นดวย ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ 
และ พ.ศ. ๒๕๒๖ ไดเนนความสํ าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน เปนการขยายแนวความคิดรัฐสวัสดิการ
ของประเทศแคนาดาใหกวางออกไปอีก กฎหมายสิทธิมนุษยชนไดมีการแกไขเพิ่มเติมโดยระบุให
ประชาชนสีก่ลุมตอไปนีเ้ปนผูดอยโอกาส ไดแก ผูหญิง ชนพืน้เมอืง ชนกลุมนอย และบคุคลผูบริการ

๒) แนวนโยบายดานการประกันรายไดในประเทศแคนาดา โดยรัฐบาลกลาง
จะเขาไปดูแลจัดการใหบรรลุภารกิจสํ าคัญอยางนอย ๓ หลักประกัน คือ๔๑

(๑) การประกนัรายไดขัน้ตํ ่าของบคุคลและครอบครวั โดยไมค ํานงึถึงมลูคา
เชงิการตลาดของงานและการถอืครองทรพัยสินของบคุคลนัน้ ไมวาบคุคลและครอบครวัจะอยูในสถานะ
เศรษฐกิจสังคมใด ก็พงึไดรับประกันรายไดขั้นตํ่ า

                                                       
๔๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. เลมเดิม. หนา ๖๘-๖๙.
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(๒)หลักประกนัการคุมครองประชาชน ใหรอดพนจากความเสีย่งทีส่ามารถ
เกิดขึ้นได เชน การเจ็บปวย การเปนผูสูงอายุและการวางงาน เปนตน ซ่ึงหากไมมีการคุมครอง      
ในประการนี ้บุคคลและครอบครัวก็จะตองเผชิญกับวิกฤตในการดํ าเนินชีวิตอยางแนนอน และ

(๓) การประกนัโอกาสในการเขาถึงบรกิารทีสํ่ าคญัอยางเทาเทยีมกนั ไดแก  
การศึกษา และการรักษาสุขภาพ เปนตน

นอกจากนี้ยังมีมาตรการทางสังคมอื่นที่เกี่ยวของ เชน นโยบายการจางงาน
เต็มที่ (Full employment policies) มาตรฐานรายไดขั้นตํ่ า การยกเวนภาษี การจดัใหประชาชนไดรับ
สินคาและบริการโดยตรงโดยไมตองใชเงินซื้อ เปนตน

๓) นโยบายแผนงานทีเ่กีย่วกบัรายไดทีเ่ปนตวัเงนิ ซ่ึงจ ําแนกไดเปนสองแผนงาน
คือ แผนงานดานการถายโอนตัวเงิน (Transfer payments) และแผนงานดานการประกัน (Insurance 
Schemes)

 (๑) แผนงานดานการถายโอนเปนตัวเงิน (Transfer payments) นี้ มีวิธี 
ถายโอนตัวเงิน ๒ แบบ กลาวคือ แบบถายโอนโดยเลือกให (Selective Transfer payment) และ  
แบบถายโอนโดยใหอยางครอบคลุม (Universal transfer payment)

ก) การถายโอนตัวเงินโดยเลือกให (Selective transfer payment) 
เปนแผนงานการประกนัรายไดทีเ่กาแกทีสุ่ดและรูจกักนัดทีีสุ่ด บางครัง้เรยีกแผนงานนีว้า การสงเคราะห
ประชาชนทางสงัคม (Social Assistance or Social Allowance) โดยพจิารณาคณุสมบตัขิองประชาชน
ผูเดือดรอนวา เปนผูสมควรไดรับเงินสงเคราะหสวนนี้จริง มกีระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติวา
ยากจนจริงหรือมีความยากลํ าบากจริง กระบวนการนี้เปนกระบวนการที่ประชาชนผูเดือดรอน      
จะตองไดพบกับผูทํ างานดานสวัสดิการสังคม ในระยะเวลาหนึ่งเพื่อพิจารณาวาสมควรจะไดรับ  
เงินสงเคราะหนี้จริงหรือไม

จดุแขง็ของการถายโอนตวัเงนิแบบเลอืกให คอื การทีเ่งนิสงเคราะห
ไดตกไปถึงมือผูที่ตองการเงินสวนนี้จริง ดังนั้นโดยวิธีการนี้เหมาะสมกับการนํ าทรัพยากรที่เปนเงิน
ของสาธารณะไปใชประโยชนในการชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนไดอยางมีประสิทธิภาพและ   
มีประสิทธิผล

ในดานลบ ประชาชนเหลานี้มักจะถูกดูถูกวา เปนคนยังชีพ     
ดวยเงินสงเคราะห นอกจากนี้การพจิารณาตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลอยางจริงจัง จะมีตนทุน
การดํ าเนินงานสูง เพราะตองจางพนักงานสวัสดิการสังคมจํ านวนมากในการไปเยี่ยมบานและ
สัมภาษณประชาชนผูเดือดรอน
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ข) การถายโอนตัวเงินโดยใหอยางครอบคลุม (Universal transfer 
payment) เปนการประกนัรายไดทีใ่หประโยชนทดแทนแบบอตัราคงที ่รัฐบาลจ ําเปนตองมเีงนิรายได
กองใหญเตรยีมไวรองรับ แมวาจะก ําหนดใหประชาชนผูไดเงนิสงเคราะหสวนหนึง่จายเงนิภาษเีงนิได
จากเงินกอนนี้กลับคืนมา ก็ยังไมเปนการเพียงพอถาเศรษฐกิจของประเทศไมดี จึงมักพบอุปสรรค
ในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ การประหยัดคาใชจาย รัฐบาลจะพยายาม         
ลดจํ านวนเงินประโยชนทดแทนใหนอยลง ซ่ึงผลกระทบที่ตามมาคือไมเพียงพอสํ าหรับประชาชน
ทีเ่ดือดรอนทางเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลประเทศแคนาดาพบวา เมื่อรัฐเคยใหเงินในอัตราสูงไป
ระยะหนึง่ แลวมาตัดสินใจใหนอยลงกวาเดิม จะมีผลดานความไมนิยมทางการเมืองของประชาชน
อยางหลีกเลี่ยงไมได

(๒) แผนงานดานการประกัน (Insurance Schemes) การถายโอนเงิน   
ผานแผนงานดานการประกันสังคมมีจุดมุงหมายของแผนงาน คือ การคุมครองประชาชนใหพน
จากความเสีย่ง เชน การเจบ็ปวย การเปนผูสูงอาย ุและการวางงาน เปนตน ในขณะทีป่ระชาชนมรีายได
ประจํ า บุคคลซึ่งเปนลูกจางและนายจางไดมีสวนรวมในแผนงานดานการประกันสังคม หมายถึง
รวมกันจายเงินสมบทการประกันสังคม ทํ าใหบุคคลผูเอาประกันไดรับความมั่นคงทางสังคม        
รัฐบาลเปนเพียงผูบริการกองทุนประกันสังคม

แผนการประกนัการวางงานและแผนการดแูลสขุภาพของประชาชนนัน้
ควรจะไดด ําเนินงานอยางเปนอิสระ ไมควรที่จะใชเงินรายไดทั่วไปของรัฐบาลมาชดเชย และการให
เงินประโยชนทดแทนที่คํ านวณจากการมีสวนรวมของผู เอาประกันและนายจางควรจะยุติลง   
ขบวนการทางสังคมและโครงสรางอํ านาจในสังคมของประเทศแคนาดามีอิทธิพลอยางสํ าคัญ      
ตอการพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมของประเทศ สหภาพแรงงานใหการสนับสนุนอยางเขมแข็ง
ตอแผนงานโครงการดานสวัสดิการสังคม เชน การประกันการวางงาน การดูแลดานสุขภาพ       
การจายเงินชดเชยใหแกคนงาน และแผนการสงเคราะหประชาชนทางสังคม เปนตน

๓.๓  มาตรการทางกฎหมายสวัสดิการสังคมของประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียเปนเกาะทวีป (Island Continent) อยูในซีกโลกใต ตั้งอยูระหวาง
มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก ถูกคนพบโดยกับตันเรือชาวอังกฤษในป พ.ศ. ๒๓๒๙ 
หรือประมาณ ค.ศ. ๑๗๘๖ ระยะแรกถกูใชเปนที่กักขังนักโทษ ดินแดนแถบนี้เคยเปนที่อยูตั้งเดิม
ของชนพื้นเมืองที่เรียกวา “ชาวอะบอริจิน” (Aborigine) แตถูกรุกรานและเขายึดครองจากการลา
อาณานิคม จึงตกอยูภายใตอิทธิพลเปนเครือจักรภพของอังกฤษ เกาะทวีปนี้มีพื้นที่ประมาณ
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๗,๖๙๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญเปนอันดับ ๖ รองจากรัสเซีย แคนาดา จีน สหรัฐอเมริกา 
และบราซิล และใหญกวาไทยประมาณ ๑๕ เทา มีเมืองหลวงชื่อ กรุงแคนเบอรรา เมืองที่มีประชากร
มากสุด ไดแก นครซิดนียและเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลียใชระบบการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  รูปแบบประเทศเปนสหพันธรัฐ ซ่ึงประกอบดวย ๖ มลรฐั ไดแก Western Australia, 
South Australia, Queensland, New South Wales, Tasmania, และ Victoria โดยมีอาณาเขตปกครอง
ตนเอง ๓ อาณาเขต ไดแก Northern Territory, Norfolk Island และ Australian Capital Territory   
ซ่ึงเปนทีต่ัง้ของเมอืงหลวง ในมลรฐัแตละมลรฐัมผูีสํ าเรจ็ราชการแทนพระองค (Governor) มรัีฐบาล
และมขุมนตรที ําหนาทีบ่ริหาร โดยมสีภานติบิญัญตั ิ๒ สภา ยกเวนรัฐ Queensland ซ่ึงมเีพยีงสภาเดยีว
มลรัฐและอาณาเขตตางๆ มีระบบศาลเปนของตนเอง๔๒ 

ในเรื่องสวัสดิการสังคม ประเทศออสเตรเลียไดก ําหนดขอบเขตการจัดสวัสดิการสังคม
โดยขยายเปนวงกวางขึ้นในลักษณะของโครงขายความปลอดภัย (Safety Net) อันเปนการชวยเหลือ
ประชาชนที่กํ าลังถูกผลักดันใหหลุดออกจากตลาดแรงงาน นโยบายสังคมที่สํ าคัญของรัฐ คือ      
การสรางงานเพื่อใหงานเปนหลักประกันรายไดใหกับประชาชน ในป พ.ศ. ๒๕๑๖–๒๕๒๖        
รัฐไดจดัใหมกีารปฏรูิปรฐัสวสัดกิาร โดยนโยบายสวสัดกิารสงัคมเปลีย่นแปลงจากแบบบรรเทาทกุข
และเลือกใหเฉพาะคนที่สามารถพัฒนาได เปนการใหสวัสดิการสังคมที่กระทํ าในรูปแบบสถาบัน  
ที่เห็นวาเปนเรื่องจํ าเปนและสํ าคัญอันจะขาดเสียไมไดในสังคมอุตสาหกรรม ประเทศออสเตรเลีย  
มกีฎหมายทีใ่ชเปนเครือ่งในการจดัสวสัดกิารสงัคมทัง้ในระดบัสหพนัธรฐัและระดบัมลรฐัหลายฉบบั
ในแตละมลรัฐมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมที่แตกตางกัน ซ่ึงในการศึกษานี้ ไดศึกษา
แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศออสเตรเลียตามรฐัธรรมนูญฉบับปจจุบัน และกฎหมาย
วาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคมของออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗ แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑
(Australian Institute of Health and Welfare Act ๑๙๘๗ Amended ๒๐๐๑) ซ่ึงเปนกฎหมายในระดบั
สหพันธรัฐ ซ่ึงจะไดกลาวตอไปนี้

                                                       
๔๒ กระทรวงการตางประเทศ. สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐, จาก

http://www.mfa.go.th/web/2386.php?id=๑๔๕
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๓.๓.๑ การจดัสวสัดกิารสงัคมตามรฐัธรรมนญูของประเทศออสเตรเลยี (Constitution
of Australia)

รัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลีย มีบทบัญญัติมาตรา ๕๑ (๒๒) (๒๓)
และ (๒๓ A) ใหอํ านาจรฐัสภาในการออกกฎหมายวาดวยครอบครัวและการเลี้ยงดูเด็ก กฎหมาย    
วาดวยเงนิสงเคราะหคนชราหรอืผูสูงอาย ุ เงนิสงเคราะหเดก็ หญิงหมาย ผูวางงาน ใหไดรับประโยชน
จากการรักษาพยาบาลตามที่บัญญัติในกฎหมาย๔๓ แตไมมีบทบัญญัติเร่ืองแนวนโยบายแหงรัฐ   
หรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่วาดวยแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมอยางเชนรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย

๓.๓.๒ มาตรการทางกฎหมายวาดวยสถาบนัสขุภาพและสวสัดกิารสงัคมของออสเตรเลยี
ค.ศ. ๑๙๘๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑ (Australian Institute of Health and Welfare Act 
๑๙๘๗ Amended ๒๐๐๑)

กฎหมายวาดวยสถาบนัสขุภาพและสวสัดกิารสงัคมของออสเตรเลยี ค.ศ. ๑๙๘๗
และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ค.ศ. ๒๐๐๑ นี ้เปนกฎหมายที่ออกบงัคบัใชโดยรัฐสภาตามบทบญัญตัใินรฐัธรรมนญู
มาตรา ๕๑ ดังกลาว โดยมีหลักการและเหตุผลทีว่า “เพื่อรับรองคุมครองประชาชนชาวออสเตรเลีย
ในเรือ่งหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม โดยมีสถาบันและคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบ”
โดยมสีาระส ําคัญดวยการแบงเนื้อหาออกเปน ๔ หมวด ในแตละหมวดไดแบงเปนหลายสวนยอย 
มรีายละเอียดดังนี้

หมวด ๑ วาดวยเรื่องบททั่วไป
หมวด ๒ วาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการของออสเตรเลีย โดยแบงออก

เปน ๕ สวน คือ สวนที่วาดวยสถานที่ หนาที่ และอํ านาจของสถาบัน สวนที่วาดวยธรรมนูญและ
การประชุมของสถาบัน สวนที่วาดวยคณะกรรมการของสถาบัน สวนที่วาดวยกรรมการของสถาบัน 
และสวนที่วาดวยเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่

                                                       
๔๓ Constitution of Australia Section ๕๑

(xxii) Divorce and matrimonial causes; and in relation thereto, parental rights, and the custody and 
guardianship of infants;

(xviii) Invalid and old-age pensions;
(xxiiiA) The provision of maternity allowances, widows' pensions, child endowment, unemployment,

pharmaceutical, sickness and hospital benefits, medical and dental ervices (but not so as to authorize any form 
of civil conscription), benefits to students and family allowances;
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๖๕

หมวด ๓ วาดวยเรื่องการคลัง
หมวด ๔ วาดวยเรื่องเบ็ดเตล็ด

๓.๓.๓ แนวความคิดเก่ียวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายนี้
๑ ) แนวความคิดในการกํ าหนดใหเปนกฎหมายแมบทหรือเปนตนแบบ      

ในการจัดสวัสดิการสังคมใหแกมลรัฐทุกมลรัฐของประเทศออสเตรเลีย โดยคํ านึงถึงหลักประกัน
สุขภาพและสวัสดิการที่ดํ าเนินการในรูปแบบสถาบัน

๒) แนวความคิดในการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบสถาบัน โดยกํ าหนด
ใหมีสถาบันขึ้นดํ าเนินการมีอํ านาจหนาที่ มีธรรมนูญและการประชุม มีคณะกรรมการดํ าเนินการ  
และมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสถาบันเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน

๓) แนวทางในการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึง๔๔ การบริการดูแลผูสูงอายุ  
การบริการดูแลเด็ก (รวมถึงการบริการหรือการจัดใหในรูปแบบของการศึกษา การฝกอบรม และ
การท ํางานแกผูปกครองเด็ก) การบริการบุคคลผูไรความสามารถ การชวยเหลือเกี่ยวกับที่พักอาศัย 
(รวมถงึโครงการทีอ่อกแบบมาเพือ่สงเสรมิใหประชาชนในประเทศมบีานเปนของตนเอง และทีสํ่ าคญั
ตองเปนโครงการที่เนนเรื่องความถาวรในระยะยาว และรวมถึงการสรางสถานที่พักชั่วคราว        
ในภาวะที่เกิดวิกฤตขึ้นในพื้นที่ตางๆ โดยเปนการสรางบานเพื่อแกไขปญหาในชวงระยะเวลาสั้นๆ 
หรือชวงเวลาทีเ่กดิปญหาภยัธรรมชาติ) การบรกิารสวสัดกิารสังคมเกีย่วกบัเดก็ (รวมถึงการบรกิารดแูล
ในรายละเอยีดที่เกี่ยวกับการคุมครองเด็กและการรับมรดกแทนที่เด็ก) และบริการชุมชนอื่นๆ

                                                       
๔๔ welfare services includes:

(a) aged care services; and
(b) child care services (including services designed to encourage or support participation by parents

in educational courses, training and the labour force); and
(c) services for people with disabilities; and
(d) housing assistance (including programs designed to provide access to secure housing in the 

long term and programs to provide access to crisis accommodation in the short term); and
(e) child welfare services (including, in particular, child protection and substitute care services);

and
(f) other community services.
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๔) แนวความคิดในเรื่ององคกรกลุม โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ
ในการจดัสวสัดกิารสงัคมและการประกนัสุขภาพ มอีงคประกอบ คอื ประธานกรรมการ ผูอํ านวยการ
สมาชิกที่สภาแตงตั้งตามคํ าแนะนํ าของรัฐมนตรีสุขภาพออสเตรเลีย สมาชิกที่เปนคณะกรรมการ
โดยการแตงตัง้ตามค ําแนะน ําจากผูบริหารการจดัสวสัดกิารสงัคม ผูแทนกรมการเคหะทีรั่ฐมนตรมีอบหมาย
นักสถิติชาวออสเตรเลีย สํ านักงานเลขานุการ บุคคลที่รัฐมนตรีแตงตัง้ซ่ึงมีความรูในความตองการ
ดานบรกิารสขุภาพของผูบรโิภค บคุคลทีรั่ฐมนตรีแตงตัง้ซึง่มคีวามรูในความตองการดานสวสัดกิารสงัคม
ของผูบริโภค บุคคลที่รัฐมนตรีแตงตั้งซ่ึงมีความรูในความตองการดานที่พักอาศัยของผูบริโภค
บุคคลที่รัฐมนตรีแตงตั้งซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยปญหาสาธารณสุข สมาชิกอ่ืนที่รัฐมนตรี 
แตงตั้งอีกสามคน และสมาชิกทีเ่ปนเจาหนาที่ของสถาบันเลือกกันเอง

๕) ก ําหนดใหสถาบนัมอํี านาจหนาที่ในเรือ่งการจดัท ําบรรดาสญัญาใดๆ ทีจ่าง
เอกชนเพื่อดํ าเนินการในสวนที่เปนหนาที่ของสํ านักงาน การคัดสรรบุคลากรเพื่อเขาทํ าหนาที่    
ตามต ําแหนง การตรวจสอบรายไดในการประกนัสุขภาพของประชาชน การบรหิารการเงนิทีจ่ะน ําไป
เปนคาเชาซือ้ทีด่นิหรือเชาส ํานกังาน การแตงตวัแทนหรอืทนายความของส ํานกังานไดมากกวาหนึง่คน
การใหทนุ และการบรหิารกองทนุทีเ่กดิขึน้จากบรรดาทรพัยสินทีเ่ปนเงนิ และการน ําเงนิของส ํานกังาน
ไปลงทุนบริหารจัดการในการลงทุนแบบใดแบบหนึ่งเพื่อนํ าดอกผลมาใชเพื่อบริหารสํ านักงาน
จํ าหนายจายแจกเอกสารเพื่อการโฆษณาประสัมพันธและการตีพิมพ และผลของการปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กํ าหนดในกฎหมายนี้

๖) แนวคดิในเรือ่งการคลงั โดยก ําหนดใหรัฐสภาจดัสรรเงนิส ําหรบัเปนคาใชจาย
ตามวัตถุประสงคของสถาบัน ทั้งนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาจมอบนโยบายหรือกํ าหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชจายเงินใหถูกตองดังกลาว๔๕ นอกจากนี้ยังมีเงินหรือ    
หลักทรพัยที่เปนของสถาบัน และกํ าหนดใหนํ าไปใชประโยชนตามอํ านาจหนาที่ของสถาบันใชจาย
เปนคาตอบแทนภายใตกฎหมายนี้

                                                       
๔๕ Part III-Finance
๒๐ Money to be appropriated by Parliament

(๑) There is payable to the Institute such money as is appropriated by the Parliament for the 
purposes of the Institute.

(๒) The Minister for Finance may give directions as to the means in which, and the times at 
which, money referred to in subsection (๑) is to be paid to the Institute.
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๓.๓.๔ แนวนโยบายดานการจัดสวสัดิการสังคมของประเทศออสเตรเลีย
๑) รัฐบาลกลางใหความสํ าคัญและมอบหมายในแตละมลรัฐดํ าเนินการ     

จดัสวสัดกิารสงัคมแกเดก็และครอบครวัเปนอยางมาก โดยก ําหนดใหมกีรมสวสัดกิารเดก็ กรมสวสัดกิาร
ครอบครัว กรมบริการชุมชน หรือสวนราชการอื่นที่มภีารกิจในเรื่องเหลานี้ ถึงแมวารัฐธรรมนูญ
ของประเทศออสเตรเลียจะมิไดกํ าหนดเปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่จะใชเปนแนวทางใหรัฐ
ตองดูแลรับผิดชอบสวัสดิการเด็กและครอบครัวก็ตาม แตไดกํ าหนดใหเปนอํ านาจของรัฐสภา      
ในการตรากฎหมายในเรื่องดังกลาวออกมาบังคับใช กฎหมายดานสวัสดิการเด็กของแตละมลรัฐ    
มีเนื้อหาแตกตางกันบาง แตรัฐก็มีอํ านาจที่จะเขาแทรกแซงชีวิตครอบครัวของประชาชน เชน         
มีอํ านาจที่จะนํ าเด็กออกจากครอบครัวโดยหลักการทางทฤษฎีที่วาเด็กควรจะไดรับการตอบสนอง
ความตองการที่ดีที่สุดดวยการจัดบริการที่มีการขัดเกลาทางสังคมที่เหมาะสมกวา โดยใหอํ านาจ
หนวยงานของรฐัเหลานี้ไวเปนอยางมาก เชน ในมลรฐัควนีสแลนด มกีฎหมาย Children’s Act ๑๙๖๖
ใหอํ านาจกับกรมสวัสดิการเด็กของมลรัฐในการเขาเปนผูปกครองเด็กทันทีที่มารดาของเด็กยื่นเรื่อง
ขอรบัการสงเคราะหหรือชวยเหลือดานการเงิน๔๖ เปนตน

๒) แนวนโยบายลบลางภาพลักษณเกี่ยวกับระบบเก็บกวาดประชาชนเขาไป
ไวในสถานสงเคราะห สถานกกักนัทัง้หลายใหหมดไป โดยเริม่ใหการสนบัสนนุเดก็ไดอยูกบัครอบครวั
ธรรมชาติหรือครอบครัวเดิมมากที่สุด

๓) แนวนโยบายในการสนับสนุนใหชุมชนมีบทบาทในดานสวัสดิการสังคม
มากขึน้ รัฐใหการสนับสนุนเครือขายของครอบครัวและเครือขายชุมชนมากกวาระบบบรรเทาทุกข
ช่ัวคราวและระบบสถานสงเคราะห

๔ ) แนวนโยบายที่มุ งเน นใหหนวยงานของรัฐดานสวัสดิการเด็กและ     
ครอบครัวของมลรฐัพยายามที่จะปองกันปญหามากกวาการนํ าเด็กออกจากครอบครัว ทํ าใหปจจุบัน
มสีถานสงเคราะหเด็กเหลืออยูนอยมาก  และเทาที่มีอยูก็ถูกลดขนาดใหเล็กลงอยางมากดวย

๕) แนวนโยบายการใชแนวความคดิทางเลอืกเพือ่เด็กและครอบครัวมาแทนที่
ระบบสถานสงเคราะห ทํ าใหจํ านวนเด็กที่อยูในการพิทักษของรัฐลดลงอยางมาก

๖ ) แนวนโยบายในทางศาลที่กํ าหนดใหไดรับอํ านาจมากขึ้นในการดูแล
ตรวจสอบการทํ างานดานสวัสดิการเด็กของหนวยงานของรัฐในมลรัฐตางๆ

                                                       
๔๖ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. เลมเดิม. หนา ๗๑.
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๗) แนวนโยบายในการรวมหนวยงานของมลรฐัเขาไวดวยกันอยางกวางขวาง
และสรางระบบการประสานงานเพือ่การใหบริการทีเ่ปนเอกภาพ โดยรวมงานดานการบรกิารสวสัดกิาร
ครอบครวั สวสัดกิารเดก็ งานดานเยาวชน ผูพกิารและผูสูงอายเุขาไวดวยกนั ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ มลรัฐตางๆ
ไดมกีารรวมงานดานสวัสดิการเขาไวในกรมขนาดใหญ ที่เรียกวา Supra-department of Health and 
Community Services กฎหมายที่ทํ าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้มีวัตถุประสงคสํ าคัญ ๓ ประการ คือ
(๑) เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณในหมูสาธารณชนจากการเปนหนวยงานบริการสังคมของรัฐ       
ใหกลายเปนหนวยงานการบริการสวัสดิการของชุมชน (๒) เพื่อขยายขอบเขตการบริการชุมชน   
ใหครอบคลุมงานสวัสดิการเด็ก สวัสดิการผูสูงอายุ การสนับสนุนครอบครัว และการดูแลผูพิการ
(๓) เพื่อเปนการปรับปรุงประสิทธิผลของการบริการโดยผานกระบวนการจัดระเบียบบริหารใหม  
การท ําใหเปนวิชาชีพมากขึ้น และเปดโอกาสใหองคกรเอกชนเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่

๘) นโยบายดานแรงงานและสวสัดกิารสงัคมของประเทศออสเตรเลยีเปนนโยบาย
แบบรัฐสวัสดิการ ที่มีรูปแบบของการจัดบริการดานแรงงานและสวัสดิการสังคมในเชิงสถาบัน 
(Institutional model of Social welfare) เชนเดยีวกบันโยบายของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย     
แตรูปแบบของนโยบายรฐัสวสัดกิารในแบบสถาบนัของประเทศออสเตรเลยีมเีอกลกัษณและแตกตาง
ไปจากประเทศในกลุมสแกนดิเนเวียในหลายประการ เชน

(๑)  การทดสอบความตองการในประโยชนทดแทนดานรายได โดยดูจาก
ระดับรายไดของประชาชน หากประชาชนมีระดับรายไดสูงกวาเกณฑที่กํ าหนดก็จะไมไดรับ
ประโยชนทดแทน

(๒) ประโยชนทดแทนของประชาชนในเรือ่งการไดรับเงนิสนบัสนนุรายได
จะยตุลิงเมือ่ความตองการของประชาชนในเรือ่งนีห้มดลง นัน้คอื หากประชาชนสามารถหางานท ําได
และมรีายไดสูงขึ้นพนจากเกณฑที่กํ าหนดไว รัฐก็จะยุติการสนับสนุนนี้

(๓) ประโยชนทดแทนดานรายไดมีลักษณะเปนการใหแบบเหมาจาย 
(Flat-rate)

(๔) งบประมาณที่นํ ามาใชประกันรายไดใหประชาชนเปนงบประมาณ   
ทีม่าจากรายไดทั่วไปของประเทศ และ

(๕) การจายเงินชดเชยตามประโยชนทดแทนดานรายไดที่ประชาชน     
จะไดรับนั้น เปนการจายใหในอัตราสวนที่ตํ่ าที่สุดของอัตราคาจางขั้นตํ่ าโดยเฉลี่ยของประเทศ
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ในปจจบุนัลักษณะทัง้ ๕ ประการ กย็งัคงเปนพืน้ฐานทีสํ่ าคญัอยางไมเปลีย่นแปลง
ของประโยชนทดแทนดานตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัความมัน่คงในรายไดของประชาชน อันไดแก (๑)บ ํานาญ
ผูสูงอายุ (Age Pensions) (๒) ประโยชนทดแทนผูทุพพลภาพ (Invalidity benefits) (๓) ประโยชน
ทดแทนการวางงานและการเจบ็ปวย (Unemployment and sickness benefits) (๔) ประโยชนทดแทน
การทํ าหนาที่พอหรือแมโดยลํ าพัง (Sole parent benefit) (๕) การสงเคราะหบุตรในดานตางๆ (Child 
allowances of various kinds)

๙) นโยบายดานสวสัดกิารสงัคมทีเ่ปนรูปแบบเชงิสถาบนั (Institutional model)
โดยมกีารออกแบบใหระบบตางๆ เกีย่วของกนัมกีารด ําเนนิงานอยางสอดคลอง และสงเสรมิซึง่กนัและกนั
ไดอยางดี แตยังมีลักษณะของการจัดสวัสดิการสังคมแบบบรรเทาทุกข (Residual model) ปรากฏอยู
ประเทศออสเตรเลยีใชการใหบรกิารสวสัดกิารสงัคมแบบเลอืกสรร โดยผานการตรวจสอบคณุสมบตัิ
การใหบริการในรูปแบบรัฐสวัสดิการของประเทศออสเตรเลียตามแนวทางนี้ อาจเรียกไดวา       
เปนแบบบรรเทาทุกข เนื่องจากเปนความพยายามที่จะหลีกเล่ียงไมใหสังคมเกิดภาวะไรระเบียบ  
และเปนการใหการสงเคราะหชวยเหลือทีต่ํ ่าทีสุ่ด กลาวคอื ไมเกนิอัตราคาจางขัน้ตํ ่า แมวาจะพยายาม
ไมใหประชาชนไดรับความยากลํ าบากก็ตาม

อยางไรกต็าม ในเชงิทฤษฎ ีหลักการทีใ่หบรกิารสวสัดกิารสงัคมอยางเลอืกสรร
ของประเทศออสเตรเลยียงัถือวาเปนการกระจายความเปนธรรมแบบแนวดิง่ ซ่ึงยงัมคีวามสอดคลอง
คลายคลึงกนันโยบายสงัคมแนวกาวหนาอีกดวย ยิง่ไปกวานัน้เมือ่พจิารณาวาการจดัการเชงินโยบายสงัคม
หลายดานของรฐับาลประเทศออสเตรเลยี เชน การทีรั่ฐมพีนัธะทีจ่ะใชทรัพยากรสาธารณะจ ํานวนมากมาย
ใหเปนไปเพือ่บรรลเุปาหมายในดานรฐัสวสัดกิาร ตลอดจนการใชกลไกทางนโยบายอยางหลากหลาย  
เพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสังคมเหลานี้ ทํ าใหเขาใจไดวา นโยบายรัฐสวัสดิการสังคม
ของประเทศออสเตรเลียเปนแบบบรรเทาทุกข

๓.๔  มาตรการทางกฎหมายสวัสดิการสังคมของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)

ประเทศสาธารณรฐัเกาหลหีรือเกาหลใีต ตัง้อยูตอนใตของคาบสมทุรเกาหล ีโดยมเีสนขนาน
ที ่ ๓๘ แบงกัน้ระหวางสาธารณรฐัเกาหล ี (เกาหลใีต) และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเกาหลี
(เกาหลีเหนือ) มีพื้นที่ประมาณ ๙๙,๓๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ ๔๕ ของพื้นที่    
คาบสมุทรเกาหลี (หนึ่งในหาของประเทศไทย) มีเมืองหลวงชื่อกรุงโซล (Seoul) เมืองที่สํ าคัญ        
มเีมอืงปซูาน แตจอน แตก ูอินชอน และกวางจ ูมจี ํานวนประชากรประมาณ ๔๘.๒ ลานคน ซ่ึงเปนตวัเลข
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ในป พ.ศ. ๒๕๔๘๔๗ ประชากรของประเทศเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละประมาณ ๑.๑ ลานคน อัตราการตาย
ของทารกลดลงอยางตอเนื่อง อายุขัยเพิ่มสูงขึ้น การเติบโตของจํ านวนประชากรเปนไปอยางชาๆ 
เพราะอัตราการเกิดคอนขางตํ่ า ประชากรในกลุมอายุตํ่ ากวา ๑๕ ป มีจํ านวนลดนอยลงเหลือรอยละ 
๑๗.๒ ของจ ํานวนประชากรทัง้หมด นอกจากนี้ประชากรในกลุมอาย ุ๖๕ ปขึน้ไป มแีนวโนมเพิม่ขึน้
เปนรอยละ ๑๑.๖ ในป พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเทศเกาหลใีตเปนประเทศทีเ่ตบิโตอยางรวดเรว็นบัตัง้แตตนศตวรรษที ่๑๙ เปนตนมา
ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ รายไดประชาชาติตอหัวเทากับ ๒๒,๐๕๐ เหรียญสหรัฐ มาตรฐานการครองชีพ
ของประชาชนสูงขึ้นอยางมาก ทั้งนี้พิจารณาไดจากอัตราการรูหนังสือที่เพิ่มสูงขึ้น และตัวช้ีวัด   
ดานการพฒันามนษุยอ่ืนๆ ดขีึน้ ในดานสภาวะทางการเมอืงมกีารพฒันาดขีึน้ ประชาชนเกาหลพีงึพอใจ
กับสิทธิของคนตามระบอบประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใตเติบโตรวดเร็วมาก 
โดยมอัีตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ ๙.๔ ตอป ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๓๓ แมกระทั่ง  
ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศเกาหลใีตยังคงรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจไว
ไดอยางดี

ในสวนของการจดัสวสัดกิารสงัคมของประเทศเกาหลใีต นาจะกลาวไดวาประเทศเกาหลใีต
ใชนโยบายรฐัสวสัดกิารทีค่อนขางชดัเจนมากทีสุ่ดของกลุมประเทศในทวปีเอเชยี โดยไดใหความส ําคญั
ในเรือ่งสวสัดกิารไวในรฐัธรรมนญูทีใ่ชบงัคบัอยูในปจจบุนั ซ่ึงถือไดวาบทบญัญตัดิงักลาวในรฐัธรรมนญู
ฉบบันี ้เปนแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐในเรือ่งสวสัดกิารสงัคมเชนเดยีวกบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ทีบ่ญัญตัเิรือ่งนี้ไวในหลายฉบับ นอกจากนี้ประเทศเกาหลีใตยังไดออกกฎหมายเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการชวยเหลือหรือสงเคราะหประชาชนผูยากไรใหสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุขหลายฉบับ
เชน กฎหมายวาดวยการเลี้ยงดูเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๒ (Infant Care Act ๑๙๙๙) และมีแผนงานในการจัด
สวัสดิการสังคมหลายแผนงาน โดยแตละแผนงานอยูภายในกรอบของแผนงานหลักที่เปนแผนงาน
ความมัน่คงทางสงัคมและแผนงานดานการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน เปนตน แตในการศกึษานี้
ขอกลาวเพียงใหเห็นภาพรวมของแผนงานสวัสดิการสังคมพอสังเขป โดยเนนการศึกษากฎหมาย   
ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมที่สํ าคัญของเกาหลีใต ไมวาจะเปนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   
กฎหมายวาดวยสวสัดกิารสงัคมของครอบครวัท่ีมผูีปกครองเดีย่ว ซ่ึงแกไขเพิม่เตมิลาสดุเมือ่เดอืนมนีาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังจะกลาวตอไปนี้

                                                       
๔๗ กระทรวงการตางประเทศ. สืบคนเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๐, จาก

http://www.mfa.go.th/web/๒๓๘๖.php?id=๑๔๕
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๓.๔.๑ มาตรการตามแผนงานสวัสดิการสงัคมของประเทศเกาหลีใต
ประเทศเกาหลีใตมีมาตรการทางดานสวัสดิการสังคมทั้งในเรื่องของกฎหมาย

และมาตรการตามแผนงานนโยบายที่ใชเปนเครื่องมือขับเคลื่อนภารกิจดังกลาว จึงมีนักวิชาการ
หลายทานใชคํ าวา “รัฐสวัสดิการ” กับการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศเกาหลีใต โดยมองวา  
รัฐสวสัดิการในประเทศเกาหลีใตเกิดจากพื้นฐานสํ าคัญสองประการ คือ

๓.๔.๑.๑ แผนงานความมั่นคงทางสังคม และ
๓.๔.๑.๒ แผนงานดานการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน๔๘

๓.๔.๑.๑ แผนงานความมั่นคงทางสังคม (Social Security Schemes)
เปนแผนงานที่เนนการจายเงินสมบทจากประชาชน ประกอบดวย

แผนงานยอย ๔ แผนงาน ไดแก
๑) แผนงานการประกันเงินชดเชยอุบัติเหตุในการอุตสาหกรรม 

(Industrial Accident Compensation Insurance Scheme – IACI) เปนแผนงานการประกันสังคม
แผนงานแรกของประเทศเกาหลีใต ประกาศใชเปนครั้งแรกในป พ.ศ. ๒๕๐๖ แตเริ่มดํ าเนินการ   
ในป พ.ศ. ๒๕๐๗ แผนงานนี้ใหหลักประกันนายจางรายที่ไมมีการชดเชยการประสบอุบัติเหตุ     
ในอตุสาหกรรมใหกับลูกจางของตน จึงเปนภาระทางการเงินของนายจางโดยลํ าพังแตเพียงฝายเดียว
ตอมาเมือ่กฎหมายการประกนัสุขภาพไดประกาศใชบงัคบั นบัตัง้แตวนัที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๒๐
การประกันสุขภาพ จึงกลายเปนกิจการที่บังคับกับลูกจางในสถานประกอบการที่มีคนงานตั้งแต 
๕๐๐ คนขึน้ไป จะตองปฏิบตัติามกฎหมายนี ้สวนสถานประกอบการทีม่คีนงานนอยกวา ๕๐๐ คนนัน้
ไดก ําหนดเปนทางเลือกใหเปนไปตามความสมัครใจ

๒) แผนงานการประกนัสขุภาพแหงชาติ (National Health Insurance
Scheme - NHI) เปนแผนงานที่เกดิขึน้โดยกฎหมายครโูรงเรยีนเอกชนและขาราชการ (Civil Servants
and Private School Teachers Law) ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ ตอมาไดขยายออกไปจนครอบคลมุผูอยูในภาระ
เล้ียงดขูองขาราชการทหารและผูทีไ่ดรับบ ํานาญ เหน็ไดวาพฒันาการของแผนงานการประกนัสขุภาพ
มกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเปนลํ าดับ และเริ่มขยายการบังคับใชกับสถานประกอบการที่มีลูกจาง
ตั้งแต ๕ คน ๑๖ คน ๑๐๐ คน และ ๓๐๐ คนขึ้นไป ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๑๒ ถึงป พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ตอมาป พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐบาลประเทศเกาหลีใตไดเปลี่ยนแปลงระบบการประกันสุขภาพแหงชาติ  

                                                       
๔๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. เลมเดิม. หนา ๗๙-๘๑.
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โดยไดรวมแผนงานส ําหรบัลูกจางในภาคสาธารณะและครโูรงเรียนเอกชนเขากบัเกษตรกร คนงานนอกระบบ
และผูประกอบอาชีพอิสระเขาดวยกัน ประชาชนผูมีรายไดนอยจายสมทบในอัตราที่นอยลงกวาเดิม

๓) แผนงานการประกันเงินบํ านาญแหงชาติ (National Pension 
Insurance Scheme - NPI) ไดจดัท ําขึน้เพือ่จะใหความคุมครองกบักลุมประชาชนทีท่ ํางาน แตไมครอบคลมุ
แผนงานเงนิบ ํานาญผูประกอบอาชพี แนวความคดิในแผนงานนีก้ ําหนดใหออกเปนกฎหมายในป พ.ศ. ๒๕๑๖
และระยะแรก กฎหมายนี้ครอบคลุมเฉพาะลูกจางที่มีเงินเดือนประจํ า ที่อยูกับสถานประกอบการ   
ทีม่ลูีกจางตั้งแต ๕ คนขึ้นไปเทานั้น ตอมาไดมีการแกไขกฎหมายบํ านาญแหงชาติ ป พ.ศ. ๒๕๓๒ 
ใหครอบคลมุคนท ํางานในสถานประกอบการทีม่ลูีกจางตัง้แต ๑๐ คนขึน้ไป สวนเกษตรกร ชาวประมง
ผูประกอบอาชีพอิสระ และลูกจางนอกระบบ สามารถเลือกเขารวมไดตามความสมัครใจ

๔) แผนงานการประกนัการท ํางานแหงชาต ิ(National Employment
Insurance Scheme - NEI) แผนงานนีใ้หประโยชนทดแทนการวางงาน สํ าหรับคนงานทีต่กลงจายเงนิทนุ
สํ าหรับการฝกอบรมสํ าหรับคนวางงานหรือลูกจางที่ถูกเลิกจางซึ่งเขารับการฝกอบรมทั้งในสถาบัน
ของรัฐและเอกชน ตลอดจนใหเงินอุดหนุนแกนายจางที่สามารถรักษาการจางงานลูกจางเอาไว   
โดยไมไดปลดออกจากการทํ างาน อยางไรก็ตาม ในการใหเงินอุดหนุนนายจางและการจายเงิน   
เพือ่การฝกอบรมของคนวางงาน จะเก็บเงินจากนายจางแตเพียงฝายเดียว

๓.๔.๑.๒ แผนงานการสงเคราะหประชาชนทางสงัคม (Public Assistance Program
– PAP)

เปนแผนงานที่ประชาชนไมตองจายเงินสมทบ ประกอบดวย    
แผนงานยอยๆ อีก ๓ แผนงาน ไดแก

๑) แผนงานใหการสงเคราะหดานการดํ ารงชีพของประชาชน 
(Livelihood assistance) ซ่ึงเริ่มมีขึน้ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๐๘ เปนแผนงานที่ใชการทดสอบคุณสมบัติ
เปนเครือ่งมอื โดยเนนการตอบสนองความตองการจ ําเปนพเิศษดานตางๆ เชน การศกึษา การมทีีอ่ยูอาศยั
การสงเคราะหมารดา และการฌาปนกิจสงเคราะห เปนตน แผนงานนี้จัดทํ าขึ้นมาเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนที่ไมสามารถจะทํ างานหารายไดเล้ียงตนเอง เนื่องจากความชราภาพและความพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือคนที่สามารถท ํางานไดแตมีรายไดนอย ไมเพียงพอตอการดํ ารงชีพ และชวยเหลือ
คนที่ดอยโอกาส คนสูงอายุ คนพิการ เด็กเรรอน และผูหญิงที่เผชิญกับภาวะยากไร

๒) แผนงานการสงเคราะหผูประสบภัย (Disaster relief assistance) 
เปนแผนงานทีใ่หความส ําคญัในสองเนือ้งานยอย คอื งานสงเคราะหดานการด ํารงชวีติและงานสงเคราะห
ผูประสบภัย โดยใหประโยชนทดแทนทั้งที่เปนตัวเงิน (In cash) และไมเปนตัวเงิน
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๓) แผนงานการสงเคราะหดานการแพทย (Medical assistance) 
แผนงานนี้ใหประโยชนทดแทนที่เปนการใหบริการแตเพียงอยางเดียว ไมไดใหประโยชนทดแทน
ทีเ่ปนตัวเงินในรูปแบบของเงินสงเคราะห

ประชาชนของประเทศเกาหลใีตประมาณรอยละ ๗.๗ ของประชากร
ทัง้หมดไดรับประโยชนทดแทนจากแผนงาน PAP นี ้ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายยอยๆ อีก ๓ ฉบับ     
ทีเ่กีย่วของกับการสงเคราะหประชาชนทางสังคมภายใต PAP ไดแก กฎหมายคุมครองการดํ ารงชีวิต
ของประชาชน (Public protection Law) กฎหมายสงเคราะหผูประสบภัย (Disaster Relief Law) และ
กฎหมายการคุมครองทางการแพทย (Medical Protection Law)

จะเห็นไดวา ประเทศเกาหลีใตมีการจัดสวัสดิการสังคมโดยรัฐและ
ปฏิบตัติามแผนงานดานสวสัดกิารสงัคมทีสํ่ าคญัทัง้ ๓ แผนงาน ไมวาจะเปนแผนงานประกนับ ํานาญ
แหงชาติ (National Pension Insurance Scheme ๑๙๘๘) การขยายแผนงานประกันสุขภาพแหงชาติ
(National Health Insurance Scheme ๑๙๘๘) และแผนงานการประกันการทํ างานแหงชาติ (National 
Employment Scheme ๑๙๙๕) แผนงานทั้งสามเปนแผนงานที่นํ าไปสูการขยายตัวของรัฐสวัสดิการ
ในเกาหลีใตอยางเต็มรูปแบบ

๓.๔.๒ การจัดสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใต (South Korea 
– Constitution (๑๙๔๘))

ดังที่ไดกลาวแลววา ประเทศเกาหลีใตมีมาตรการทางดานสวัสดิการสังคม   
ทัง้ในเรือ่งของกฎหมายและมาตรการตามแผนงานนโยบายทีใ่ชเปนเครือ่งมอืในการจดัสวสัดกิารสงัคม
สํ าหรบัมาตรการทางกฎหมายจากการศกึษาพบวา มกีฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมอยูหลายฉบบั
แตละฉบบัจ ําแนกกลุมเปาหมายเปนกลุมเฉพาะไมวาจะเปนกลุมของเดก็ กลุมคนชรา กลุมครอบครวั
หรือแมกระทั่งกลุมสตรี เปนตน นอกจากนี้ประเทศเกาหลีใตไดบัญญัติเร่ืองสวัสดิการสังคมไว    
ในกฎหมายรฐัธรรมนญูอีกดวย และใชบงัคบัมาตัง้แตป พ.ศ. ๒๔๙๑ หรือ ค.ศ. ๑๙๔๘ ซ่ึงบทบญัญตัิ
ดังกลาวนาจะเปรียบไดกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่วาดวยการจัดสวัสดิการสังคม เหมือนกับ
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ หรือรัฐธรรมนญูฉบบัเกาของไทยในหลายฉบบั
ทีก่ ําหนดใหมแีนวนโยบายแหงรัฐหรอืแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ ในรฐัธรรมนญูของประเทศเกาหลี
ดังกลาว มหีลักการสํ าคัญในการรับรองและคุมครองสิทธิของประชาชนเชนเดียวกันกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ดังเชน มาตรา ๓๔ ที่บัญญัติวา
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๑)  บรรดาพลเมืองของรัฐทั้งหมด พึงไดรับการคุมครองดานสวัสดิการสังคม
ในฐานะที่เปนมนุษย

๒)  รัฐมหีนาที่ในการสงเสริมสวัสดิการสังคมและความปลอดภัยทางสังคม
๓)  รัฐมีหนาที่สงเสริมสวัสดิการสังคมและสิทธิสตรี
๔) รัฐมีหนาที่ในการปฏิบัติตามนโยบายทั้งมวล ในอันที่จะบรรลุผลเร่ือง 

สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุและเยาวชน
๕) พลเมืองของรัฐซ่ึงไรความสามารถในอันที่จะประกอบอาชีพเล้ียงดูตัวเอง 

ดวยเหตผุลทางสภาพรางกาย โรคภยัไขเจบ็ ความชราภาพ หรือเหตผุลอ่ืนๆ สามารถไดรับการคุมครอง
โดยรัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๖) รัฐมีหนาที่ในอันที่จะปองกันภัยอันตราย และปกปองพลเมืองของรัฐ    
ใหพนจากภัยดงักลาว๔๙

จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใตไดใหความสํ าคัญในเรื่อง  
สวสัดกิารสงัคม โดยก ําหนดใหเปนหนาทีข่องรฐัในการใหความรบัรองคุมครองดานสวสัดกิารสงัคม
ใหแกประชาชน สงเสรมิเรือ่งสวสัดกิารสงัคมและความปลอดภยัทางสงัคม สงเสรมิสวสัดกิารสงัคม
และสิทธิสตรี สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุและเยาวชน แตยังมีกฎหมายอื่นกํ าหนดวิธีดํ าเนินการ
ในแตละกลุมเปาหมายไวอีกดวย

๓.๔.๓ มาตรการทางกฎหมายวาดวยสวสัดกิารสงัคมของครอบครวัท่ีมีผูปกครองเดีย่ว
พ.ศ. ๒๕๓๒ แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ Amended ๒๐๐๕)

สํ าหรับกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มีผู ปกครองเดี่ยว 
(Single-parent family welfare Act) ซ่ึงเปรียบเสมือนกฎหมายลูกบทที่ออกตามแนวทางการจัด  
สวสัดกิารสงัคมตามทีก่ ําหนดในรฐัธรรมนญู โดยมวีตัถุประสงคทีว่า “เพือ่สงเสรมิดานสวสัดกิารสงัคม

                                                       
๔๙ South Korea – Constitution ๑๙๔๘, Article ๓๔ (Welfare)

(๑) All citizens are entitled to a life worthy of human beings.
(๒) The State has the duty to endeavor to promote social security and welfare.
(๓) The State endeavors to promote the welfare and rights of women.
(๔) The State has the duty to implement policies for enhancing the welfare of senior citizen and the young.
(๕) Citizens who are incapable of earning a livelihood due to a physical disability, disease, old age,

or other reasons are protected by the State under the conditions as prescribed by law.
(๖) The State endeavors to prevent disasters and to protect citizens from harm there from.
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ในเรื่องที่อยูอาศัยและสุขภาพตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของครอบครัว
ทีม่ผูีปกครองเพยีงคนเดยีวใหสามารถดแูลตนเองไดเปนส ําคญั”๕๐ โดยมีสาระส ําคญั กลาวคอื มเีนือ้หา
ทัง้หมด ๕ หมวด รวม ๓๐ มาตรา กฎหมายฉบับนี้ออกใชบังคับตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(ค.ศ. ๑๙๘๙) ผานการแกไขปรับปรุงมาหลายครั้ง โดยเฉพาะป ค.ศ. ๑๙๙๗ ไดแกไขถึง ๓ คร้ัง และ
แกไขเพิม่เตมิลาสดุเมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมการแกไขกฎหมายนีท้ัง้สิน้ ๘ คร้ัง ในแตละหมวด
มเีนื้อหา ดังนี้

หมวด ๑ วาดวยเรื่องบททั่วไป ตั้งแตมาตรา ๑ ถึงมาตรา ๙
หมวด ๒ วาดวยเรื่องรายละเอียดของงานสวัสดิการสังคมที่จะปฏิบัติ ตั้งแต

มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๑๘
หมวด ๓ วาดวยเรื่องสวัสดิการสังคมครอบครัวเดี่ยว ตัง้แตมาตรา ๑๙ ถึง

มาตรา ๒๔-๒
หมวด ๔ วาดวยเรื่องคาใชจาย ตั้งแตมาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๖
หมวด ๕ วาดวยเรื่องบทบัญญัติเพิ่มเติม ตั้งแตมาตรา ๒๗ ถึงมาตรา ๓๑
บทเฉพาะกาล วาดวยเรื่องการมีผลบังคับใชของกฎหมายนี้

๓.๔.๔ แนวความคดิเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายนี้
๑) แนวความคิดในเรื่องการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสํ าหรับที่อยูอาศัย

และสุขภาพตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของครอบครัวที่มีผูปกครอง
เพยีงคนเดียวใหสามารถดูแลตนเองได

๒) แนวความคดิในการก ําหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบ
ในการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสํ าหรับครอบครัวเดี่ยว

๓) แนวความคิดในการกํ าหนดใหประชาชนทุกคนรวมมือกันในการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมสํ าหรับครอบครัวเดี่ยว

๔) แนวความคิดในเรื่องความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองไดดวยการทํ างาน
ของครอบครัวเดี่ยว

                                                       
๕๐ Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ (Amended ๒๐๐๕.)

“Article ๑ (Purpose)  The purpose of this Act is to contribute to the stabilization of living and the 
promotion of welfare of the single-parent families by assisting them to lead healthy and cultural lives.”

DPU



๗๖

๕ ) แนวความคิดในการกํ าหนดถึงขอบเขตของกลุ มเปาหมายที่จะไดรับ    
การสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมตามกฎหมายนี ้ ซ่ึงไดแก คูสมรสทีแ่ยกกนัอยู หรือคูสมรสที่ทิง้ราง
ไมรับผิดชอบ คูสมรสทีไ่รความสามารถในการท ํางานหาเลีย้งชพี คนโสดแตไมรวมถึงบคุคลทีอ่ยูกนิกนั
โดยไมไดสมรส บคุคลทีท่ ําหนาทีเ่ปนผูอภิบาล หรือบคุคลอืน่ตามทีก่ระทรวงความเสมอภาคทางเพศ
และครอบครัวก ําหนด เปนตน

๖) แนวความคดิในการก ําหนดใหมผูีใหค ําปรกึษาปญหา โดยจดัตัง้ส ํานกังาน
ใหค ําปรกึษาดานสวสัดกิารสงัคมครอบครวัเดีย่วข้ึน อยูในอ ํานาจของผูวาราชการจงัหวดั หรือผูวาการรฐั
เขตการปกครองพิเศษ หรือนายกเทศมนตรี สํ าหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๗) แนวความคิดในการกํ าหนดใหมีการวิจัยและรายงานผล โดยกํ าหนด     
ใหหัวหนาเขตการปกครองหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํ ารายงานเสนอตอผูวาราชการจังหวัด 
เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
โดยเจาหนาทีท่ีท่ ําการคุมครองและจดัสวสัดกิารดงักลาวมหีนาทีต่องลงทะเบยีน บนัทกึ จดัท ํา รวมทัง้
เก็บขอมูลในสภาพที่แทจริง

๘) แนวความคิดในการกํ าหนดแนวทางการชวยเหลือหรือสงเคราะหและ
สวสัดกิารส ําหรบัครอบครวัเดีย่ว เชน ชวยเหลือเรือ่งสถานทีพ่กัอาศยัสํ าหรับบดิาหรือมารดาและเดก็
ที่ไดรับความเดือดรอนในลักษณะบานพักอาศัยชั่วคราวหรือสถานสงเคราะห การชวยเหลือหญิง   
ทีต่ั้งครรภโดยมิไดใหพกัอาศัยในสถานสงเคราะหและมกี ําหนดเวลาในการฟนฟู เปนตน

๙ ) แนวความคิดที่กํ าหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้ง   
สถานสงเคราะห สํ าหรบัเอกชนหากจะจดัตัง้สถานสงเคราะหจะตองขออนญุาตจดัตัง้จากผูวาราชการจงัหวดั
การกํ าหนดเรื่องมาตรฐานของสถานสงเคราะห  หลักเกณฑและวิธีการในการดํ าเนินการ          
สถานสงเคราะห การปดสถานสงเคราะหกรณไีมปฏิบตัติามกฎหมายโดยตองท ําประชามตใินการปด
สถานสงเคราะหนั้นดวย

๑๐) การกํ าหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรงบประมาณ
อุดหนนุในการดํ าเนินการดานสวัสดิการสังคม

๑๑) การกํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกคืนเงินอุดหนุน  
ทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีองคกรที่จัดสวัสดิการสังคมทํ าผิดกฎหมายหรือขอกํ าหนด หรือ       
ไดเงนิอดุหนนุมาดวยการหลอกลวงหรอืมชิอบดวยกฎหมาย หรือกระท ําการเพือ่ประโยชนของตนเอง

๑๒) การกํ าหนดใหสถานสงเคราะหและทรัพยสินที่ใช  เพื่อประโยชน           
ในการสงเคราะหไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยการบังคับคดี
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๑๓) แนวความคิดเรื่องการลงโทษทางอาญาสํ าหรับผูจัดตั้งสถานสงเคราะห
โดยไมไดรับอนญุาต หรือผูทีฝ่าฝนด ําเนนิกจิการสถานสงเคราะหภายหลังทีถู่กสัง่ใหปดด ําเนนิกจิการแลว
ซ่ึงมโีทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสามลานวอน

๑๔) การกํ าหนดใหผูแทนขององคการสวัสดิการสังคม ลูกจาง หรือบุคคล      
ทีไ่ดรับการจางไวในองคการ กระท ําผิดกฎหมายหรอืกระท ําโดยฝาฝนตอบทบญัญตัใิดๆ ตองไดรับโทษ
ตามที่กํ าหนด

๓.๔.๕ บทบาทองคกรเอกชนกับการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศเกาหลีใต๕๑
องคกรเอกชน (NGOs) ของประเทศเกาหลีใตเกิดขึ้นมากมาย รวมไปถึง      

สหภาพแรงงาน ซ่ึงเปนอสิระจากการควบคมุของรฐับาล ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ มสีหภาพแรงงานประมาณ  
๕,๖๙๘ แหง ทีด่ ําเนนิงานและมสีถานภาพเปน NGOs ขณะเดยีวกันมอีงคกรเอกชนทีไ่มไดด ําเนนิกจิการ
แบบสหภาพแรงงานอีกประมาณ ๖,๐๐๐ แหง และเคลื่อนไหวอยางเขมแข็งในเชิงประชาสังคม   
สหภาพแรงงานมีสมาชิกอยูประมาณ ๑,๕๒๖,๐๐๐ คน และองคกรเอกชนมีสมาชิกประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ คน มีองคกรเอกชนบางองคกรที่ตองพึ่งพาเงินงบประมาณและการสนับสนุนอื่นๆ     
จากรฐับาลอยางมาก องคกรเอกชนสวนใหญของเกาหลีโดยเฉพาะที่ตั้งขึ้นหลังป พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น 
เปนองคกรที่เปนอิสระจากรัฐบาล สามารถจํ าแนกไดเปน ๒ ประเภท คือ

๑) องคกรเอกชนทีเ่นนการเคลื่อนไหวเพื่อประโยชนสาธารณะ ซ่ึงจะทํ างาน
ทีเ่ปนไปเพือ่ประโยชนสวนรวม อาท ิเรือ่งสิง่แวดลอม การขจดัมลภาวะ การพฒันาการเมอืงทีส่ะอาด
และประชาธิปไตยที่เนนการมีสวนรวมและสิทธิสตรี เปนตน

๒) องคกรเอกชนที่ดํ าเนินการเพื่อผลประโยชนเฉพาะกลุมของตน เชน     
สหภาพแรงงาน สมาคมนายจาง สมาคมแพทย สมาคมเภสัชกรและอื่นๆ ที่มักเนนผลประโยชน 
ตามวิชาชีพหรือกลุมพวกของตน

องคกรเอกชนมบีทบาทอยางมากในการสรางกระแสความคดิเหน็ของสาธารณชน
ท ําใหมพีลังกดดนัรัฐบาลและหรอืพรรคการเมอืง ในอนัทีจ่ะใหยอมรบัหรอืไมใหยอมรบันโยบายใด
นโยบายหนึ่ง เชน องคกรประชาชนพนัธมติรเพื่อความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ (Citezens’Alliance 
for Economic Justice - CAEJ) เสนอใหรัฐบาลออกกฎหมายบงัคบัประชาชนใชช่ือจริงในการเปดบญัชี
ธนาคาร (Real Name Account Act ๑๙๙๓) ซ่ึง CAEJ ไดรณรงคอยางตอเนื่องมาเปนเวลานาน      
จนประสบความสํ าเร็จ หรือกรณีองคกรพลังเอกภาพเพื่อประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Solidarity 

                                                       
๕๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. เลมเดิม. หนา ๘๓-๘๔.
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for participative Democracy – SPD) ไดสรางกระแสรณรงคเพือ่สิทธขิองผูทีถื่อหุนสวนนอย มาตัง้แต
ป พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตน

๓.๔.๖ แนวนโยบายดานสวัสดิการสังคมของประเทศเกาหลีใต
๑) แนวนโยบายดานสวสัดกิารสงัคมทีเ่นนความมัน่คงในการท ํางาน การปรบั

โครงสรางของอุตสาหกรรม และการใหความคุมครองทางสังคมซึ่งเปนสิ่งที่กลาวถึงกันมาก        
ในคณะกรรมาธกิารไตรภาค ี (Tripartite Commission) ทีป่ระกอบดวยผูแทนทีม่าจากสหภาพแรงงาน
สมาคมนายจาง และกรรมาธิการที่รัฐบาลแตงตั้งเขามา อยางไรก็ตาม จากการที่มักมีผลประโยชน
ขัดกันตลอดเวลา จึงเปนการยากที่จะบรรลุความเห็นพองตองกันในประเด็นตางๆ ทํ าใหรัฐบาล  
ตองเขามาแทรกแซงบอยครัง้ แตรัฐบาลมกัจะยอมจ ํานนตอการเรยีกรองของบรรดาสมาคมนกัวชิาชพี
ดานการแพทยและสุขภาพ

๒) แนวนโยบายที่เนนความครอบคลุม (Coverage) โดยมีการปฏิรูประบบ 
สวัสดิการสังคมดวยการปฏิรูปโครงขายความปลอดภัยทางสังคม และไดพัฒนาไปจนถึงการสราง
ระบบสวสัดกิารทีส่มบรูณแบบจากรฐับาลของประธานาธบิดคีมิแดจงุ ทีพ่ยายามออกแบบระบบสวสัดกิาร
ขึ้นมาใหมโดยพยายามขยายความครอบคลุมออกไปใหถึงประชาชนมากที่สุดดวยมาตรการตางๆ 
หลายประการ เชน การขยายแผนงานการประกนัการวางงานใหครอบคลมุสถานประกอบการทกุแหง
ในเดอืนตลุาคม ป พ.ศ. ๒๕๔๑ การขยายแผนงานบ ํานาญแหงชาตใิหครอบคลมุผูประกอบอาชพีอิสระ
ในเขตเมืองในเดือนเมษายน ป พ.ศ. ๒๕๔๒ การรวมแผนงานดานการประกันทางการแพทย         
ทีก่ระจดักระจายอยูเขาไวในระบบสขุภาพแหงชาต ิ และการขยายแผนงานการประกนัชดเชยอบุตัเิหตุ
จากอตุสาหกรรมใหครอบคลุมทุกสถานประกอบการในเดือนมิถุนายน ป พ.ศ. ๒๕๔๓๕๒ เปนตน

๓) แนวนโยบายที่เนนความเปนไปไดจริง (Feasibility) โดยคณะกรรมการ
ไตรภาคีไดบรรลุขอตกลงในการรวมแผนงานการประกันสังคม ๔ แผนงานเขาไวดวยกันเปนระบบ
ความมั่นคงที่เปนเอกภาพระบบเดียว แตการรวมระบบการจัดการดานการเงินของการประกัน    
ทางการแพทยยงัไมมคีวามแนนอน ไมเหมอืนกบัการรวมแผนงานดานการประกนัสงัคม ๔ แผนงาน
ยิ่งไปกวานั้นความชัดแยงระหวางลูกจางคนงานและผูประกอบอาชีพอิสระที่เพิ่มมากขึ้น ทํ าให  
เปนอุปสรรคในการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมประการหนึ่ง

                                                       
๕๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. แหลงเดิม. หนา ๘๘- ๘๙.
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๔) แนวนโยบายที่เนนความยั้งยืนดานการเงิน (Financial Sustainability) 
เนือ่งจากปรากฏขอเทจ็จรงิทีสํ่ าคญั กค็อื การประกนัสขุภาพแหงชาต ิ (NHI) เคยประสบกบัความยากล ําบาก
ในครั้งที่เกดิวิกฤตทางการเงนิตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ ดงันัน้ ปญหาที่เรงดวนที่สุดของการประกัน  
สุขภาพแหงชาติ กค็อื การเรงแสวงหาหนทางปดรูร่ัวไหลและประกาศก ําหนดมาตรการหลายประการ
รวมทัง้การจดัตัง้ระบบเกบ็ภาษจีากบหุร่ี ยาสบู ใหมากขึน้ การเพิม่เงนิอดุหนนุของรฐับาล และการเพิม่
อัตราการจายเงินสมทบ

๕) แนวนโยบายที่เนนความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equity) สังคม      
ของประเทศเกาหลีใตเปนสงัคมที่มีความเชื่อดั้งเดิมในลัทธิขงจื๊อ (Confucianism) ความคิดที่มองวา
ผูชายเปนผูหาเลีย้งครอบครวัสงผลกระทบตอตลาดแรงงาน กลาวคอื แรงงานหญงิจะไดรับการปฏบิตัิ
อยางไมเทาเทียมในตลาดแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานชาย จึงไดออกกฎหมายการจางงาน
อยางเสมอภาคทางเพศ (Employment Law for Gender Equality) ในป พ.ศ. ๒๕๓๐ และออกกฎหมาย
วาดวยการพฒันาผูหญิงในป พ.ศ. ๒๕๓๘ แกไขเพิม่เตมิลาสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘ (Women’s Development
Act ๑๙๙๕ Amended ๒๐๐๕)

๖) แนวนโยบายทีเ่นนตนทนุการบริหาร (Costs of Administration) รัฐบาล
ประเทศเกาหลีใตจะจายเงนิอดุหนนุเพือ่เปนตนทนุการบรหิารงานใหแกแผนงาน รวมทัง้ใหเงนิอดุหนนุ
การบรหิารกับกองทุนประกันสุขภาพสํ าหรับผูประกอบอาชีพอิสระในภูมิภาค และจายเงินอุดหนุน
ใหกบัเงนิสมทบคาประกันบํ านาญจากเกษตรและชาวประมง แตในระยะหลังรัฐบาลพยายามจะตัด
งบประมาณดานนี้

๗ ) แนวนโยบายที่เนนการกํ าหนดกลุมประชากรเปาหมาย (Targeting)       
ในเรือ่งการก ําหนดกลุมประชากรเปาหมาย พจิารณาไปทีแ่ผนงานการสงเคราะหชวยเหลือประชาชน
ทางสงัคมเปนส ําคญั แผนงานการสงเคราะหประชาชนทางสงัคมนัน้ถูกมองวา เปนแผนงานทีเ่ปนโครงขาย
ความปลอดภยัทางสงัคมทีเ่ปนทางการและมกีลุมเปาหมายเปนคนยากจน ทัง้นี ้ เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน
การดํ ารงชีวิตของคนจนใหสามารถดํ ารงอยูในสังคมไดอยางนอยที่สุดอยูในระดับที่พอยอมรับได 
โดยรัฐบาลจะใหเงนิสงเคราะห สํ าหรบัประชาชนทกุคนทีม่รีะดบัรายไดแตละเดอืนตํ ่ากวาเกณฑขัน้ตํ ่า
ทีรั่ฐบาลจะเปนผูกํ าหนด

๘) แนวนโยบายทีเ่นนความโปรงใสและความสามารถตรวจสอบความรบัผิดชอบได
(Accountability and Transparency) รัฐบาลประเทศเกาหลใีตจ ําเปนตองรับผิดชอบตอการบรหิารจดัการ
แผนงานทางสังคม ๔ แผนงาน ทัง้นี ้ หมายความวา รัฐบาลไมเพียงแตตองควบคุมดูแลแผนงาน    
แตยงัตองพยายามทํ าใหแตละแผนงานมีเสถียรภาพทางการเงิน ดังนั้น รัฐบาลตองเขาไปกํ ากับดูแล
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และบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมอยางสมํ่ าเสมอ การจัดสรรเงินงบประมาณและการจายเงิน
ประโยชนทดแทนใหเปนไปอยางเปดเผยและโปรงใสตอสาธารณชน

๓.๕  เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางมาตรการทางกฎหมายสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมของประเทศไทย
กับมาตรการทางกฎหมายสวัสดิการสังคมของประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย  
กบัมาตรการทางกฎหมายสวัสดิการสังคมของทั้ง ๓ ประเทศ ดังที่กลาว พบความแตกตางในเนื้อหา
และสาระส ําคญัของกฎหมายไมวาจะเปนกฎหมายรฐัธรรมนญู กฎหมายทีว่าดวยการจดัสวสัดกิารสงัคม
ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐในเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมของแตละประเทศมีความแตกตางกัน  
ซ่ึงจะขอกลาวโดยสรุปดังตอไปนี้

๓.๕.๑ ความแตกตางในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ในการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ ไดพบความแตกตาง    

ในเนื้อหาอยางชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
กลาวคอื ในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยไดบญัญตัเิร่ืองแนวนโยบายแหงรัฐไวสํ าหรับใหรัฐบาล
หรือฝายปกครองใชเปนแนวทางในการจดัสวสัดกิารสงัคม ตัง้แตพทุธศกัราช ๒๔๙๒ แตกอนหนานี้
ในสมยัจอมพล ป.พบิลูสงคราม เปนนายกรฐัมนตรไีดจดัตัง้กรมประชาสงเคราะหขึน้เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๘๓
เพือ่ใหเปนหนวยงานภาครัฐที่ดํ าเนินการทางดานสวัสดิการสังคม

ประเทศแคนาดา ไมไดมบีทบญัญตัใินกฎหมายรฐัธรรมนญูถึงเรือ่งแนวนโยบาย
แหงรฐัหรอืแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เหมือนอยางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เนื่องจาก
ประเทศแคนาดามีกฎหมายพื้นฐานในการจัดสวัสดิการสังคมที่เปนกฎหมายในระดับสหพันธรัฐ 
(Federal Level) และในระดับมลรัฐ (Provincial level) ใชบงัคับอยางชัดเจนอยูแลว โดยเฉพาะ
กฎหมายในระดับสหพันธรัฐไดจัดทํ าในรูปแบบของประมวลกฎหมายสวัสดิการสังคม (Social 
welfare (Consolidation) Act ๑๙๘๑) ในรัฐธรรมนูญจึงบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิอยางกวางๆ
ของประชาชนและชนเผาไวเปนสํ าคัญ
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ประเทศออสเตรเลีย กฎหมายรัฐธรรมนูญของออสเตรเลียก็มิไดมีบทบัญญัติ
เร่ืองแนวนโยบายแหงรัฐหรอืแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ เหมอืนอยางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ซ่ึงคลายกับรัฐธรรมนูญของประเทศแคนาดา แตรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลียมีบทบัญญัติ
ใหอํ านาจรฐัสภาในการออกกฎหมายวาดวยครอบครวัและการเลีย้งดเูดก็ กฎหมายวาดวยเงนิสงเคราะห
คนชราหรอืผูสูงอาย ุ เงนิสงเคราะหเดก็ หญิงหมาย ผูวางงาน ใหไดรับประโยชนจากการรกัษาพยาบาล
ตามที่บัญญัติในมาตรา ๕๑ (๒๒) (๒๓) และ (๒๓ A)

สํ าหรบัประเทศเกาหลใีต ไมมบีทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูถึงหมวดแนวนโยบาย
แหงรัฐหรือแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ เหมอืนอยางรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย แตไดบญัญตัิ
แนวทางในการจดัสวสัดกิารสงัคมใหแกประชาชน ตลอดจนการรบัรองและคุมครองสทิธขิองประชาชน
ในเรือ่งสวัสดิการสังคมไวอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ (South Korea 
– Constitution (๑๙๔๘) Article ๓๔ (Welfare)) ซ่ึงประเทศเกาหลีใตไดใหความสํ าคัญในเรื่อง  
สวสัดกิารสงัคม โดยก ําหนดใหเปนหนาทีข่องรฐัในการใหความรบัรองคุมครองดานสวสัดกิารสงัคม
ใหแกประชาชน สงเสรมิเรือ่งสวสัดกิารสงัคมและความปลอดภยัทางสงัคม สงเสรมิเรือ่งสวสัดกิารสงัคม
และสิทธิสตรี สวัสดิการสังคมของผูสูงอายุและเยาวชน แตยังมีกฎหมายอื่นกํ าหนดวิธีดํ าเนินการ 
ในแตละกลุมเปาหมายไวอีกดวย

๓.๕.๒ ความแตกตางในมาตรการทางกฎหมายการจัดสวัสดิการสังคม
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายการจัดสวัสดิการสังคมของแตละประเทศ  

ไดพบความแตกตางกันคอนขางชัดเจน ซ่ึงสามารถสรุปขอแตกตางกันในมิติตางๆ ดังนี้

๓.๕.๒.๑ ความแตกตางในเหตุผลและวัตถุประสงค
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖    

ออกบงัคบัใชภายใตเหตผุลทีว่า “มาตรา ๘๐ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐
กํ าหนดใหรัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย 
เสรมิสรางและพฒันาความเปนปกแผนของครอบครวัและความเขมแขง็ของชมุชน รวมทัง้รัฐตองสงเคราะห
คนชรา ผูยากไร ผูพกิารหรอืทพุพลภาพ และผูดอยโอกาส ใหมคีณุภาพชวีติทีด่แีละพึง่ตนเองได ดงันัน้
จึงสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเปนกฎหมายแมบทในการจัด
สวัสดิการสังคมทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล 
ครอบครวั ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรอืน่ ไดเขามามสีวนรวมในการจดัสวสัดกิารสงัคม
ในทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการเสริมสรางความมั่นคงทางสังคมใหเปนไปอยางทั่วถึง 
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เหมาะสม และเปนธรรม” ถึงแมวาการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายนี้มิไดดํ าเนินการในรูปแบบ
ของสถาบนัโดยแท แตรัฐยงัคงเปนหนวยงานหลกัในการจดัสวสัดกิารสงัคม เพยีงแตกระจายภารกจิ
ในเรื่องดังกลาวใหแกหนวยงานตางๆ ของรัฐและองคกรเอกชนชวยดํ าเนินการ สวนงบประมาณ   
ที่ใชในการจัดสวัสดิการยังเปนของรัฐ ซ่ึงใชจายโดยพิจารณาจากเงื่อนไขในเรื่องของโครงการ       
ที่องคการสวัสดิการสังคมยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเขามา  
จงึยงัเปนการจดัสวสัดกิารสงัคมโดยรฐั แตมตีวัแทนซึง่กค็อืองคการสวสัดกิารสงัคมเปนผูด ําเนนิการ
นั่นเอง

ในกฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคม ค.ศ. ๑๙๘๑ (Social 
welfare (Consolidation) Act ๑๙๘๑) ของประเทศแคนาดา ออกใชบังคับเพื่อกํ าหนดเปนมาตรการ
ทางกฎหมายในการชวยเหลือหรือใหประโยชนแกบุคคลกลุมเปาหมาย โดยแยกเปนกลุมเฉพาะทาง
ไมวาจะเปนกลุมผูใชแรงงาน กลุมคนชรา คนพิการ ผูเปนหมาย ผูถูกเลิกจาง ผูเกษียณอายุ และ  
กลุมของเด็ก ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายที่จะไดรับการชวยเหลือหรือไดรับประโยชนอยางไรในการจัด
สวัสดิการสังคม และในการจัดสวัสดิการสังคมนี้ยังคงเปนรูปแบบรัฐจัดใหในฐานะรัฐสวัสดิการ  
โดยใหอํ านาจในแตละมลรัฐดํ าเนินการจัดสวัสดิการสังคมไดอยางอิสระตามแนวทางแหงกฎหมาย
วาดวยการจัดสวัสดิการสังคมนี้และกฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคมของแตละมลรัฐ

สวนกฎหมายวาดวยสถาบนัสขุภาพและสวสัดกิารสงัคมของออสเตรเลยี
ค.ศ. ๑๙๘๗ และทีแ่กไขเพิม่เตมิ ค.ศ. ๒๐๐๑ (Australian Institute of Health and Welfare Act ๑๙๘๗
Amended ๒๐๐๑) ออกใชบังคับดวยเหตุผลที่วา “เพื่อรับรองคุมครองประชาชนชาวออสเตรเลีย   
ในเรือ่งหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม โดยมีสถาบันและคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบ”
ซ่ึงการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศออสเตรเลียนี้ดํ าเนินการโดยรัฐจัดใหในฐานะรัฐสวัสดิการ
ตามระบบการจัดสวัสดิการสังคมรูปแบบของสถาบัน

สํ าหรับกฎหมายวาดวยสวสัดกิารสงัคมของครอบครวัทีม่ผูีปกครองเดีย่ว
พ.ศ. ๒๕๓๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ Amended 
๒๐๐๕) ของประเทศเกาหลใีตนัน้ ออกใชบงัคบัภายใตวตัถุประสงคทีว่า “เพือ่สงเสรมิดานสวสัดกิารสงัคม
ในเรื่องที่อยูอาศัยและสุขภาพตามสมควรแกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของครอบครัว
ที่มีผู ปกครองเพียงคนเดียวใหสามารถดูแลตนเองไดเปนสํ าคัญ” ซ่ึงการจัดสวัสดิการสังคม         
ของประเทศเกาหลีใตนี้จัดอยูในรูปแบบรัฐจัดใหในฐานะรัฐสวัสดิการเชนเดียวกัน
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๓.๕.๒.๒ ความแตกตางในเนื้อหาและสาระสํ าคัญ
จากการศกึษา พบความแตกตางในเนือ้หาและสาระส ําคญัของกฎหมาย

วาดวยการจดัสวัสดิการสังคมของแตละประเทศอยางชัดเจน แตในการศึกษานี้ จะไดศึกษาวิเคราะห
ความแตกตางเฉพาะประเด็นแหงสมมติฐานใน ๕ ประการหลัก กลาวคือ

๑) ความแตกตางในเรื่องของคณะกรรมการจัดสวัสดิการสังคม
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

บญัญัติใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมใน ๓ ระดับ กลาวคือ มีคณะกรรมการ  
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคมจังหวัด และ
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร โดยมีองคประกอบตามที่กํ าหนด
ในกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและ    
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดํ าเนินงานของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมอีกดวย

กฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคม ค.ศ. ๑๙๘๑ (Social 
welfare (Consolidation) Act ๑๙๘๑) ของประเทศแคนาดา มไิดก ําหนดใหมคีณะกรรมการในการจดั
สวัสดิการสังคม อยางเชน พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เนือ่งจาก  
มีหนวยงานที่รับผิดชอบทั้งในสวนของรัฐบาลกลางและในแตละมลรัฐ จึงไมไดดํ าเนินการในรูป
ขององคกรกลุมที่มีคณะกรรมการเปนผูขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมาย

สวนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคม
ของออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑ (Australian Institute of Health and 
Welfare Act ๑๙๘๗ Amended ๒๐๐๑) มคีณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจในการจัดสวัสดิการสังคม
และการประกนัสุขภาพแตเพยีงคณะกรรมการเดยีว มอีงคประกอบของคณะกรรมการจ ํานวน ๑๕ คน
ซ่ึงนาจะเทียบเคียงไดกับคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖   

สํ าหรับกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มี       
ผูปกครองเดี่ยว พ.ศ. ๒๕๓๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ 
Amended ๒๐๐๕) ของประเทศเกาหลใีตนัน้ มไิดก ําหนดใหมคีณะกรรมการในการจดัสวสัดกิารสงัคม
เชนเดียวกับกฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศแคนาดา เนื่องจากมีหนวยงาน        
ที่รับผิดชอบที่เปนหนวยงานของรัฐและดํ าเนินการในฐานะรัฐสวัสดิการ อีกทั้งสงเสริมและ
สนบัสนนุใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมดวย
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๒) ความแตกตางในเรื่องของกลุมบุคคลเปาหมาย
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ไดก ําหนดกลุมบคุคลเปาหมายทีไ่ดรับประโยชนจากการจดัสวสัดกิารสงัคมไว โดยเรยีกวา “ผูรับบรกิาร
สวัสดิการสังคม” และกํ าหนดหมายความไววา คือ บคุคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอยูในสภาวะยากลํ าบาก
หรือทีจ่ ําตองไดรับความชวยเหลือ เชน เดก็ เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพกิาร หรือทพุพลภาพ ผูดอยโอกาส
ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
ก ําหนด กลุมบุคคลเปาหมายดงักลาวเปนกลุมเปาหมายที่กวางมาก

ในกฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคม ค.ศ. ๑๙๘๑ (Social 
welfare (Consolidation) Act ๑๙๘๑) ของประเทศแคนาดา ไดก ําหนดกลุมเปาหมายโดยจํ าแนก  
เปนลักษณะของแตละกลุมบุคคลที่ชัดเจน ซ่ึงไดแก บุคคลผูไดรับการชวยเหลือและประโยชน   
จากการประกันตน ซ่ึงก็คือ กลุมผูใชแรงงาน กลุมคนพิการ คนวางงาน ผูสูงอายุ ผูเกษียณอายุ         
ผูถูกเลิกจาง ผูเปนหมาย เด็กกํ าพรา และโรงเรียนของรัฐและของเอกชน ในสวนของกฎหมาย   
สิทธิมนษุยชนของแคนาดาไดมกีารแกไขเพิม่เตมิโดยระบใุหประชาชนสีก่ลุมตอไปนีเ้ปนผูดอยโอกาส
ไดแก ผูหญิง ชนพื้นเมือง ชนกลุมนอย และบุคคลผูบริการ

สวนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคม
ของออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑ (Australian Institute of Health and 
Welfare Act ๑๙๘๗ Amended ๒๐๐๑) ก ําหนดกลุมเปาหมายในการบริการดูแลผูสูงอายุ การบริการ
ดูแลเด็ก (รวมถึงการบริการหรือการจัดใหในรูปแบบของการศึกษา การฝกอบรมและการทํ างาน 
แกผูปกครองเด็ก) การบริการบุคคลผูไรความสามารถ การชวยเหลือเกี่ยวกับที่พักอาศัย (รวมถึง
โครงการที่ออกแบบมาเพื่อสงเสริมใหประชาชนในประเทศมีบานเปนของตนเอง และที่สํ าคัญ   
ตองเปนโครงการทีเ่นนเรือ่งความถาวรในระยะยาว และรวมถงึการสรางสถานทีพ่กัชัว่คราวในภาวะ
ที่เกิดวิกฤตขึ้นในพื้นที่ตางๆ โดยเปนการสรางบานเพื่อแกไขปญหาในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือ  
ชวงเวลาที่เกิดปญหาภัยธรรมชาติ) การบรกิารสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับเด็ก (รวมถึงการบริการดูแล
ในรายละเอยีดที่เกี่ยวกับการคุมครองเด็กและการรับมรดกแทนที่เด็ก) และบริการชุมชนอื่นๆ

สํ าหรับกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มี       
ผูปกครองเดี่ยว พ.ศ. ๒๕๓๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ 
Amended ๒๐๐๕) ของประเทศเกาหลีใต ก ําหนดกลุมเปาหมายที่จะไดรับการชวยเหลือในการจัด
สวัสดิการสังคมตามกฎหมายนี้ ซ่ึงไดแก คูสมรสที่แยกกันอยู หรือคูสมรสที่ทิ้งรางไมรับผิดชอบ    
คูสมรสทีไ่รความสามารถในการท ํางานหาเลีย้งชพี คนโสด แตไมรวมถึงบคุคลทีอ่ยูกนิกนัโดยไมไดสมรส
บคุคลทีท่ ําหนาทีเ่ปนผูอภบิาล หรือบคุคลอืน่ตามทีก่ระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครวัก ําหนด
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๓) ความแตกตางในเรื่องหนวยงานที่รับผิดชอบ
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ไดก ําหนดหนวยงานทีรั่บผิดชอบในการด ําเนนิการจดัสวสัดกิารสงัคม โดยเรยีกวา “องคการสวสัดกิารสงัคม”
ซ่ึงหมายความวา หนวยงานของรฐัทีด่ ําเนนิงานดานการจดัสวสัดกิารสงัคมและองคกรสาธารณประโยชน
ซ่ึง “องคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา องคกรภาคเอกชนที่ไดรับการรับรองใหดํ าเนินงาน
ดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้

ในกฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคม ค.ศ. ๑๙๘๑ (Social 
welfare (Consolidation) Act ๑๙๘๑) ของประเทศแคนาดา ก ําหนดใหรัฐมนตรีสวัสดิการสังคม      
มหีนาที่รับผิดชอบในการดํ าเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคมนี้

ส วนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคม
ของออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑ (Australian Institute of Health and 
Welfare Act ๑๙๘๗ Amended ๒๐๐๑) ไดก ําหนดใหด ําเนนิการจดัสวสัดกิารสงัคมโดยสถาบนัสขุภาพ
และสวัสดิการของออสเตรเลีย ซ่ึงกฎหมายนี้ไดกํ าหนดสวนที่วาดวยสถานที่ หนาที่และอํ านาจ  
ของสถาบนั สวนทีว่าดวยธรรมนญูและการประชมุของสถาบนั สวนทีว่าดวยคณะกรรมการของสถาบนั
และสวนที่วาดวยเจาหนาที่หรือพนักงานเจาหนาที่ของสถาบัน

สํ าหรับกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มี       
ผูปกครองเดี่ยว พ.ศ. ๒๕๓๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ 
Amended ๒๐๐๕) ของประเทศเกาหลใีต ก ําหนดใหเปนความรบัผิดชอบของรฐั องคปกครองสวนทองถ่ิน
และกํ าหนดใหประชาชนทุกคนรวมมือกันในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
ของครอบครัวที่มีผูปกครองเดี่ยว๕๓

๔) ความแตกตางในเรื่ององคกรสาธารณประโยชน
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ไดกํ าหนดในเรื่ององคกรสาธารณประโยชนไววา “องคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา    
องคกรภาคเอกชนที่ไดรับการรับรองใหดํ าเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นี ้ องคประกอบขององคกรสาธารณประโยชนนั้น
ประกอบดวย มูลนิธิหรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการจัดสวสัดิการสังคม หรือองคกรภาคเอกชน
                                                       

๕๓ Article ๒ (Responsibility of State, etc.) 
(๑) The State and local governments shall be responsible for promoting the welfare of the single-

parent family.
(๒) All citizens shall cooperate in promoting the welfare of the single-parent family.
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ที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติกํ าหนด ซ่ึงทั้งสามองคประกอบนี้จะตองยื่นคํ าขอตอคณะกรรมการสงเสริมการจัด       
สวสัดกิารสังคมแหงชาติใหรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน และเมือ่ไดรับการรบัรองเปนองคกร
สาธารณประโยชนแลว มีสิทธิไดรับการสนับสนุนจากรัฐตามโครงการสวัสดิการสังคมที่ไดเสนอ
รับการสนับสนุนเขามา

กฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคม ค.ศ. ๑๙๘๑ (Social 
welfare (Consolidation) Act ๑๙๘๑) ของประเทศแคนาดา มไิดก ําหนดในเรือ่งองคกรสาธารณประโยชน
อยางเชน พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากกฎหมายดังกลาว
กํ าหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบรัฐสวัสดิการ รัฐบาลกลางจึงไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหแตละมลรัฐดํ าเนินการจัดสวัสดิการสังคมเองโดยมิไดใชมูลนิธิ สมาคมหรือองคกร
ภาคเอกชนเขามาเปนเครื่องมือในการจัดสวัสดิการสังคมดวย

สวนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคม
ของออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑ (Australian Institute of Health and 
Welfare Act ๑๙๘๗ Amended ๒๐๐๑) ไดก ําหนดใหด ําเนนิการจดัสวสัดกิารสงัคมโดยสถาบนัสขุภาพ
และสวัสดิการของออสเตรเลีย โดยทํ าในรูปแบบรัฐสวัสดิการที่มีสถาบันสวัสดิการดํ าเนินการ     
แตทัง้นีย้งัใหสิทธิแกมลรัฐที่จะดํ าเนินการดานสวัสดิการสังคมแกประชาชนไดตามความเหมาะสม

สํ าหรับกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มี       
ผูปกครองเดี่ยว พ.ศ. ๒๕๓๒ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ 
Amended ๒๐๐๕) ของประเทศเกาหลีใต ก ําหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบ
ในการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมส ําหรบัครอบครวัเดีย่ว อีกทัง้ยงัการก ําหนดใหประชาชนทกุคน
รวมมอืกนัในการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมส ําหรับครอบครวัเดีย่ว ซ่ึงเปนการจดัสวสัดกิารสังคม
ทีไ่มผานองคกรภาคเอกชนใดๆ แตมุงเนนความรวมมอืของทกุคน นอกจากนีย้งัไดยดึหลักแนวความคดิ
ในเรื่องความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองไดดวยการทํ างานของครอบครัวเดี่ยว ซ่ึงเทากับวา        
รัฐมุงแกปญหาดวยการสงเสรมิและสนบัสนนุใหประชาชนท ํางานและพึง่ตนเองมากกวารอการชวยเหลือ
จากรัฐอันเปนการแกปญหาที่ยั่งยืน

๕) ความแตกตางในเรื่องกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ไดกํ าหนดใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํ านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ     
ความมั่นคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนสงเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม” เพื่อเปนทุนใชจาย    
ในการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํ านาจบริหารจัดการและ   
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๘๗

มคีณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดํ าเนินงานของกองทุน มีการตรวจสอบบัญชีเงินกองทุน 
และมหีลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการสงคืนเงินอุดหนุน

กฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคม ค.ศ. ๑๙๘๑ (Social 
welfare (Consolidation) Act ๑๙๘๑) ของประเทศแคนาดา ก ําหนดใหมีกองทุนสวสัดิการสังคมหรือ
กองทุนประกันสังคม ซ่ึงเปนกองทุนที่กอตั้งขึ้นเพื่อใหสิทธิและประโยชนแกผูประกันตนในดาน
สวสัดกิารสงัคม โดยไดรับการบรหิารจดัการและก ํากบัดแูลภายใตอํ านาจของรฐัมนตรวีาการกระทรวง
แรงงงานและสวสัดกิารสงัคมของประเทศแคนาดา และรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลงั ทัง้นี้รัฐไดก ําหนด
กรอบวงเงนิทีใ่ชเพือ่ใหสอดคลองกบับรรดาคาใชจายทีเ่กดิขึน้ ในรปูแบบของกองทนุสวสัดกิารสังคม

สวนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคม
ของออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑ (Australian Institute of Health and 
Welfare Act ๑๙๘๗ Amended ๒๐๐๑) ก ําหนดใหสถาบนัมอํี านาจหนาที่ในเรือ่ง การตรวจสอบรายได
ในการประกนัสขุภาพของประชาชน การบรหิารการเงนิทีจ่ะน ําไปเปนคาเชาซือ้ทีด่นิหรือเชาส ํานกังาน
การแตงตัวแทนหรือทนายความ การใหทุน และการบริหารกองทุนที่เกิดขึ้นจากบรรดาทรัพยสิน   
ที่เปนเงิน และการนํ าเงินของสํ านักงานไปลงทุนบริหารจัดการในการลงทุนแบบใดแบบหนึ่ง     
เพื่อนํ าดอกผลมาใชเพื่อบริหารสํ านักงาน จํ าหนายจายแจก เอกสารเพื่อการโฆษณาประสัมพันธ 
และการตีพิมพ และผลของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหนาที่ตามที่กํ าหนดในกฎหมายนี้ ซ่ึงมิใชกองทุน
เพือ่การสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมหรือกองทุนดานสวัสดิการสังคมแตอยางใด

สํ าหรับกฎหมายวาดวยสวสัดกิารสงัคมของครอบครวัทีม่ผูีปกครองเดีย่ว
พ.ศ. ๒๕๓๒ แกไขเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ Amended ๒๐๐๕)
ของประเทศเกาหลีใต กํ าหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ในการดํ าเนินการดานสวัสดิการสังคมตามแผนงานโครงการที่เสนอ โดยมิไดกระทํ าในรูปแบบ
ของกองทนุสวสัดกิารสงัคม และนอกจากนีย้งัไดก ําหนดหลกัเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไขในการเรยีกคนื
เงินอุดหนุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีองคกรที่จัดสวัสดิการสังคมทํ าผิดกฎหมายหรือขอกํ าหนด 
ไดเงนิอดุหนนุมาดวยการหลอกลวงหรอืมชิอบดวยกฎหมาย หรือกระท ําการเพือ่ประโยชนของตนเอง

จะเหน็ไดวา กฎหมายทีว่าดวยการจดัสวสัดกิารสงัคมของทัง้ ๔ ประเทศทีก่ลาวมา
ขางตน มคีวามแตกตางกันทั้งในหลักการและเหตุผล แตกตางกันในเนื้อหาสาระ และแตกตางกัน
ในทางความคิด ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากปจจัยที่เปนองคประกอบที่สํ าคัญของแตละประเทศ ไมวา    
จะเปนชาติพันธุ ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมและประเพณี สภาพทางภูมิศาสตร ตลอดถึงระบบ   
การปกครอง เศรษฐกจิและสงัคมของแตละประเทศทีแ่ตกตางกนั จงึท ําใหแนวทางหรอืแนวความคดิ
ในการจัดสวสัดิการสังคมนั้นแตกตางกัน
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บทที่ ๔
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการชวยเหลือและการสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาสมอียูหลายฉบบั
แตละฉบบัจะมหีลักการและสาระส ําคญัแตกตางกนัออกไปตามแตละกลุมเปาหมายวาเปนกลุมบคุคล
ประเภทใด ในสวนของกฎหมายแมบททีเ่กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมนัน้ ปจจบุนัมพีระราชบญัญตัิ
สงเสริมการจัดสวสัดกิารสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชบังคับ ดวยหลักการและเหตุผลที่วา มาตรา ๘๐ 
ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กํ าหนดใหรัฐตองคุมครองและพัฒนา
เดก็และเยาวชน สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผน
ของครอบครัวและความเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังรัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพและผูดอยโอกาสใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได ดังนั้น จึงสมควรใหมีกฎหมาย
วาดวยการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม เพือ่เปนกฎหมายแมบทในการจดัสวสัดกิารสงัคมทัง้ในสวน
ของภาครฐัและภาคเอกชน ตลอดจนสงเสรมิและสนบัสนนุใหบคุคล ครอบครวั ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและองคกรอื่น ไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน     
ในการเสริมสรางความมั่นคงทางสังคมใหเปนไปอยางทั่วถึง เหมาะสม และเปนธรรม๑

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับนี้ ไดประกาศ        
ในราชกจิจานเุบกษาเมือ่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๔๖ และมผีลใชบงัคบัเมือ่พนก ําหนดหนึง่รอยแปดสบิวนั
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา กลาวคือ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗    
อยางไรกต็าม กฎหมายฉบบันีม้ใิชกฎหมายทีก่ ําหนดสทิธิและวธีิการใชสิทธิของบคุคลทีส่มควรไดรับ
การชวยเหลือหรือไดรับการสงเคราะหจากรฐั อีกทัง้มไิดเปนกฎหมายทีก่ ําหนดวธีิการสงเคราะหของรฐั
ทีจ่ะใหแกบคุคล ซ่ึงเปนผูยากไรและผูดอยโอกาสใหมคีณุภาพชวีติทีด่แีละพึง่ตนเองไดตามเจตนารมณ
มาตรา ๘๐ ในแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐
แตเปนกฎหมายทีมุ่งเนนสงเสรมิและสนบัสนนุการจดัสวสัดกิารสงัคม โดยก ําหนดใหบคุคล  ครอบครวั  
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอืน่ ไดเขามามสีวนรวมในการจดัสวสัดกิารสงัคมอกีดวย

                                                       
๑ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖. (๒๕๔๖, ๑ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. 

เลม ๑๒๐, ตอนที่ ๙๔ก. หนา ๒๐.
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๘๙

จากการศกึษาปญหาในการบงัคบัใชกฎหมายนี้ พบวามปีระเดน็ปญหาอยางนอย ๕ ประการ
ที่เปนปญหาและอุปสรรคอันทํ าใหการบังคับใชและการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ยังไมอาจ
บรรลุเปาประสงคตามเจตนารมณได ถึงแมวาระยะเวลาของการใชบังคับประมาณสามปเศษ        
ซ่ึงนับวายังนอย แตก็ไดพบเห็นขอบกพรองของกฎหมายฉบับนี้วามีขอดอยอันเปนปญหาและ
อุปสรรคในการขบัเคลือ่นภารกจิตามเจตนารมณแหงกฎหมายในหลายประการ จงึเปนปญหาทีผู่ศกึษา
ไดยกขึ้นวากลาวในแตละประเด็นปญหา ดังนี้

๔.๑ ปญหาเรื่องความเหมาะสมของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม     
ทัง้ระดบัชาต ิระดบัจงัหวดั และระดบักรงุเทพมหานคร ทีม่มีากเกนิไป จนท ําใหเนือ้หาของกฎหมาย
เต็มไปดวยคณะกรรมการ และโดยเฉพาะกรรมการที่มาจากผูแทนองคกรสาธารณประโยชน       
เกดิเปนปญหาและอปุสรรค ตดิขดัในกระบวนการสรรหาทีไ่มสามารถแตงตัง้ไดอยางรวดเรว็คลองตวั
และเหมาะสมตามความมุงหมายของกฎหมาย

๔.๒ ปญหาเรื่องความชัดเจนของกลุมบุคคลเปาหมายที่เปนผูยากไรและผูดอยโอกาส
ซ่ึงไมมรีายไดเพยีงพอแกการยงัชพีคอืกลุมบคุคลกลุมใด และจะไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานใด
ไดบาง อีกทั้งจะไดรับการชวยเหลืออยางไร

๔.๓ ปญหาในเรื่องผูรับผิดชอบหรือเจาภาพที่ยังขาดความชัดเจนวาหนวยงานของรัฐ
นอกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแลวยังมีหนวยงานใดบางที่มีอํ านาจ
หนาที่และความรบัผิดชอบในการด ําเนนิงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายฉบับนี้

๔.๔ ปญหาเรื่องการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับ
การจดัสวสัดิการสังคม ใหมีสถานะเปนองคกรสาธารณประโยชน เปนไปในทางจํ ากัดสิทธิมากกวา
การสงเสริมสนับสนุน

๔.๕ ปญหาเรื่องความเหมาะสมของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กลาวคือ 
เมื่อกํ าหนดใหกฎหมายนี้เปนกฎหมายแมบทในการจัดสวัสดิการสังคมและจัดตั้งกองทุนสงเสริม
การจดัสวสัดกิารสงัคมไวแลว ควรจะก ําหนดใหมกีองทนุทีเ่กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมในกฎหมายอืน่
อีกหรือไม

ในการศึกษานี้ จะไดพิจารณาวิเคราะหปญหาดังกลาว โดยนํ าประสบการณตรงและ  
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ประกอบกับไดนํ าทฤษฎี แนวความคิดตามหลักวิชาการ และ
กฎหมายของตางประเทศทั้งสามประเทศ ไมวาจะเปนประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี (เกาหลใีต) มาวเิคราะหกบัปญหาและอปุสรรคของพระราชบญัญตัสิงเสรมิ
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดพบจากการศึกษาครั้งนี้ เพื่อนํ าไปสูการสังเคราะห       
เปนขอเสนอแนะ ดังจะกลาวตอไปนี้
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๔.๑  วิเคราะหปญหาเรื่องความเหมาะสมของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ปญหาเรือ่งความเหมาะสมของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมทัง้ระดบัชาติ
ระดับจังหวัด และระดับกรุงเทพมหานคร ที่มีมากเกินไปจนทํ าใหเนื้อหาของกฎหมายเต็มไปดวย
คณะกรรมการ และโดยเฉพาะกรรมการที่มาจากผูแทนองคกรสาธารณประโยชน เกิดเปนปญหา
และอปุสรรค ตดิขดัในกระบวนการสรรหาทีไ่มสามารถแตงตัง้ไดอยางรวดเรว็คลองตวัและเหมาะสม
ตามความมุงหมายของกฎหมาย และการก ําหนดใหนายกรฐัมนตร ีเปนประธานกรรมการในคณะกรรมการ
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาต ิ เปรยีบเสมอืนมอบอ ํานาจในการบรหิารจดัการและการตดัสนิใจ
ใหแกบุคคลเพียงคนเดียว

๔.๑.๑ ปญหาความเหมาะสมของจ ํานวนองคประกอบของคณะกรรมการสงเสรมิการจดั
สวสัดกิารสงัคมแหงชาติ๒ ทีม่มีากเกนิไป โดยประกอบดวย คณะกรรมการโดยต ําแหนง มจี ํานวนทัง้สิน้
๑๖ ตํ าแหนง คณะกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํ านวน ๘ คน และ        
คณะกรรมการทีเ่ปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชน มจี ํานวนทัง้ส้ิน ๙ คน ซ่ึงมาจากการเลอืกกนัเอง
ตามหลกัเกณฑและวธีิการในการเลอืกและการพนจากต ําแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน๓

รวมจ ํานวนองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติทั้งส้ิน ๓๓ คน

๔.๑.๒ ปญหาความเหมาะสมของจ ํานวนองคประกอบของคณะกรรมการสงเสรมิการจดั
สวสัดกิารสงัคมจงัหวดั๔ ทีม่มีากเกนิไป โดยประกอบดวย คณะกรรมการโดยต ําแหนง จ ํานวน ๑๐ ต ําแหนง
คณะกรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
จ ํานวน ๓ คน คณะกรรมการทีเ่ปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชน จ ํานวน ๔ คน มาจากการเลอืกกนัเอง
ตามหลกัเกณฑและวธีิการในการเลอืกและการพนจากต ําแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน๕

                                                       
๒ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๗.
๓ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือก

และการพนจากต ําแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวัสดกิารสงัคมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘.

๔ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๑๗.
๕ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือก

และการพนจากต ําแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวัสดกิารสงัคมจงัหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๘.
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และคณะกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง จํ านวน ๓ คน๖ รวมจํ านวน
องคประกอบของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงจังหวัดทั้งส้ิน ๒๐ คน

๔.๑.๓ ปญหาความเหมาะสมของจํ านวนองคประกอบของคณะกรรมการสงเสริม  
การจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร๗ โดยประกอบดวย คณะกรรมการโดยตํ าแหนงจํ านวน 
๑๐ ตํ าแหนง คณะกรรมการที่เปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตกรุงเทพมหานคร           
ซ่ึงผูวาราชการกรงุเทพมหานครแตงตัง้ จ ํานวน ๖ คน มาจากการเลอืกกนัเองตามหลกัเกณฑและวธีิการ
ในการเลือกและการพนจากตํ าแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน๘ และคณะกรรมการ      
ที่เปนผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง จํ านวน ๖ คน รวมจํ านวนองคประกอบ
ของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครทั้งส้ิน ๒๒ คน

จะเหน็ไดวา องคประกอบของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมทัง้สามระดบั
มอีงคประกอบของคณะกรรมการเปนจํ านวนมาก เมื่อรวมจํ านวนทั้งหมดแลว มปีระมาณ ๗๕ คน 
นบัวาเปนจํ านวนมากเกินไป สงผลใหเกิดปญหาและอุปสรรคในหลายประการ กลาวคือ

๑) ปญหาเรือ่งองคประกอบของคณะกรรมการทีม่จี ํานวนมากเกนิไป ท ําใหเปนอปุสรรค
ในการนดัวนัประชมุทีไ่มอาจก ําหนดใหตรงกบัชวงระยะเวลาทีก่รรมการแตละคนวางเวนจากภารกิจ
ประจ ําของตนได จงึท ําใหการประชมุเกดิขึน้นอยครัง้ ซ่ึงปรากฏขอเทจ็จรงิจากส ํานกังานคณะกรรมการ
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติเมือ่เดอืนมถุินายน ๒๕๕๐ วานบัแตกฎหมายนีม้ผีลบงัคบัใช
เมือ่วนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๔๗ เปนตนมา ไดมกีารประชมุคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาตไิปแลวทั้งส้ิน ๑๐ คร้ัง ซ่ึงถือวานอยมาก เพราะดวยเหตุปญหาดังที่กลาว

๒) ปญหาเรือ่งคาใชจายสูง ทั้งดานการเงิน เวลา การเดินทาง การอภิปรายที่ยาวเหยียด
และบางครัง้ตองประชมุหลายครัง้กวาจะไดขอยตุ ิซ่ึงตองใชงบประมาณมากขึน้ตามจ ํานวนองคประกอบ
ของคณะกรรมการ และยังใชเวลาที่ยาวนานกวาการตัดสินใจของบุคคลเพียงคนเดียว

                                                       
๖ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือก

และการพนจากต ําแหนงของผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ในคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมจงัหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๘.

๗ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๒๑.
๘ ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการเลือก

และการพนจากตํ าแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘.
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๓) ปญหาเรื่องการกํ าหนดใหนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ เปนการเพิ่มภารกิจใหนายกรัฐมนตรีมากเกินความจํ าเปน
เพราะเหตุนํ าเนื้องานของผูปฏิบัติไปเปนภาระหนาที่ของนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหาร  
ทีจ่ะตองควบคุมและกํ ากับดูแลผูปฏิบัติอยูแลว

๔) ปญหาเรือ่งการเลอืกผูแทนองคกรสาธารณประโยชน มาเปนคณะกรรมการสงเสรมิ
การจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ หรือคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมจงัหวดั ทีม่กีารวิง่เตน
และสมยอมกนัเพือ่จะใหไดรับเลอืก อันท ําใหการเลอืกคณะกรรมการดงักลาวไมไดเกดิจากการใชสิทธิ
ที่สุจริตในการกลั่นกรองคัดเลือกกันเองของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน แตเกิดจากการจูงใจ
หรือการเจรจาตอรองหรือการฮัว้กนั จงึท ําใหคณะกรรมการเหลานีม้ใิชผูแทนขององคกรสาธารณประโยชน
ตามเจตนารมณของกฎหมาย

๕) ปญหาเรือ่งการตดัสินใจทีอ่อนแอและเกดิความยุงยากในการตดัสินใจ เพราะกรรมการ
ทีม่าจากองคกรที่เทาเทียมกันอาจมีความเกรงใจ ประนีประนอมคอนขางสูง จนทํ าใหเกิดการละเลย
ในการเสนอขอเทจ็จรงิหรอืเสนอแงมมุอ่ืนทีเ่ปนประโยชนในการตดัสินใจ หรือมกัเล่ือนการประชมุ
ออกไปโดยไมปฏิบัติส่ิงใดเลย

๖) ปญหาเรือ่งบคุคลทีม่อิีทธพิลตอการตดัสนิใจ ท ําใหเกดิการตดัสินใจอยางเปนกลาง
เกิดขึ้นไมได เพราะผูที่ตํ่ ากวายอมตองเห็นตามบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น หรือมิฉะนั้นจะเกิดการตอสู
ระหวางกลุมขึ้น

๗) ปญหาเรือ่งสมาชกิทกุคนยากทีจ่ะรูสึกวามคีวามรบัผิดชอบรวมกนั เพราะจะไมมผูีใด
รูสึกวาเปนการกระทํ ารวมของกลุม ความรับผิดชอบในผลงานจึงไมชัดเจนเหมือนการตัดสินใจ
โดยบุคคลคนเดียว

๘) ปญหาเรือ่งการเปนเผดจ็การกลุมยอย ถากรรมการคนหนึง่ควบคมุคณะกรรมการชดุนัน้
ดวยการใชอํ านาจทีไ่มเหน็ดวย การท ํางานของคณะกรรมการยอมลมเหลวจากกรรมการผูนัน้โดยเสยีงสวนนอย
ครอบงํ าความคิดเห็นของเสียงสวนใหญ และนอกจากนี้ตํ าแหนง ประสบการณ ความรู ทักษะ    
อาจท ําใหกรรมการเสียงขางนอยมีอิทธิพลเหนือกรรมการเสียงขางมากได๙

จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศพบวา มีเพียงกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพ
และสวัสดิการสังคมของออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑ (Australian 
Institute of Health and Welfare Act ๑๙๘๗ Amended ๒๐๐๑) เทานัน้ ทีม่คีณะกรรมการทีเ่ปนองคกรกลุม
เพือ่ขบัเคลือ่นภารกจิในการจดัสวสัดกิารสงัคมและการประกนัสุขภาพ แตมเีพยีงคณะกรรมการเดยีว

                                                       
๙ ธรรมนิตย สุมันตกุล. (๒๕๔๗). แบบกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการ. หนา ๓.
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โดยมอีงคประกอบของคณะกรรมการจ ํานวน ๑๕ คน อันเนือ่งมาจากประเทศออสเตรเลยีด ําเนนิการ
ดานการจดัสวสัดกิารสงัคมในรปูแบบสถาบนั มหีนวยงานของรฐัรับผิดชอบอยางชดัเจน คณะกรรมการ
ดงักลาวจึงเปนคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันดวย

ในสวนของกฎหมายวาดวยการจดัสวสัดกิารสงัคมของประเทศแคนาดาและประเทศเกาหลใีต
ไมมคีณะกรรมการทีเ่ปนองคกรกลุมในการขบัเคลือ่นภารกจินี ้ เนือ่งจากทัง้สองประเทศจดัสวสัดกิารสงัคม
ในรปูแบบรฐัสวัสดิการ โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใตกํ าหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รับผดิชอบในการจดัสวสัดกิารสงัคม อีกทัง้ยงัก ําหนดใหสงเสรมิและสนบัสนนุใหประชาชนรวมมอื
ในการจัดสวัสดิการสังคมอีกดวย

ดงันัน้ การที่พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ กํ าหนดใหมี
องคกรกลุมที่อยูในรูปของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั้งสามระดับ ซ่ึงมีจํ านวน
มากเกินไป จงึท ําใหเกิดปญหาและอุปสรรคดังที่กลาวขางตน

๔.๒  วิเคราะหปญหาเรื่องความชัดเจนของกลุมบุคคลเปาหมายที่เปนผูยากไรและผูดอยโอกาส

ในปญหาเรื่องความชัดเจนของกลุมบุคคลเปาหมายที่เปนผูยากไรและผูดอยโอกาส    
ซ่ึงไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพนั้นจะเปนกลุมบุคคลกลุมใด และจะไดรับความชวยเหลือ     
จากหนวยงานใดไดบาง อีกทั้งจะไดรับการชวยเหลืออยางไร ซ่ึงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดอธิบายความหมายของคํ าวา “ผูรับบริการสวัสดิการสังคม”    
หมายความวา “บคุคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอยูในสภาวะยากลํ าบากหรือที่จํ าตองไดรับความชวยเหลือ 
เชน เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพิการ หรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือ
กลุมบคุคลอืน่ตามทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาตกิ ําหนด๑๐” เปนกลุมบคุคล
เปาหมายทีค่าดวาจะไดรับประโยชนตามกฎหมายนี ้ซ่ึงทบัซอนกนักบักลุมเปาหมายตามกฎหมายอืน่ดวย

เมือ่พจิารณาอ ํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาตแิลว
เห็นวาอํ านาจหนาที่หลายประการตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงสามารถจ ําแนกเปนกลุมอ ํานาจหนาทีต่ามภารกจิไดเปน ๔ กลุมภารกจิ
ดังนี้

                                                       
๑๐ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๓.
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๑) กลุมภารกิจที่เปนอํ านาจหนาที่ในการเสนอแนะ
๒) กลุมภารกิจที่เปนอํ านาจหนาที่ในการใหความเห็นชอบ
๓) กลุมภารกิจที่เปนอํ านาจหนาที่ในการกํ าหนด
๔) กลุมภารกิจที่เปนอํ านาจหนาที่ในการวางระเบียบ
ในแตละกรณจีะตองใหคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติด ําเนนิการ

ตามอํ านาจหนาที่ที่กฎหมายกํ าหนดเสียกอน จึงจะขับเคลื่อนภารกิจตามเจตนารมณของกฎหมาย
ตอไปได และหากยงัมไิดด ําเนนิการดงักลาวยอมเปนเหตใุหเกดิปญหาและอปุสรรคในการด ําเนนิการ
ทีม่ไิดเปนไปดวยความรวดเร็ว และขาดความชัดเจนในบางกรณี กลาวคือ

๑) ในกลุมภารกจิทีเ่ปนอ ํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาติในการเสนอแนะ เชน การเสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย 
การจดัสวสัดกิารสงัคมและการสงเสรมิใหมกีารจดัสวสัดกิารสงัคมอยางเปนระบบ ทัว่ถึง และตอเนือ่ง
การเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี    
ทีเ่กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคม การเสนอแผนพฒันางานสวสัดกิารสงัคมตอคณะรฐัมนตรเีพือ่อนมุตัิ
เปนแผนแมบท ซ่ึงหากไมดํ าเนินการดังกลาวก็ยอมเปนเหตุใหเกิดปญหาและอุปสรรคได

๒) ในกลุมภารกจิทีเ่ปนอ ํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาติในการใหความเห็นชอบ เชน ใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการตางๆ ในการจัด  
สวัสดิการสังคมที่เสนอตอของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ ซ่ึงหากไมได
ใหความเห็นชอบดังกลาวก็ยอมเปนเหตุใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการดํ าเนินการตามแผนงาน
และโครงการจัดสวัสดิการสังคมที่เสนอได

๓) ในกลุมภารกจิทีเ่ปนอ ํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาติในการกํ าหนด เชน ก ําหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมาย สาขา ลักษณะหรือรูปแบบและ
วธีิการในการจดัสวสัดกิารสงัคม ก ําหนดมาตรฐานการจดัสวสัดกิารสงัคม ก ําหนดมาตรฐานในการฝกอบรม
ดานสังคมสงเคราะห รวมทั้งกํ าหนดคุณสมบัติสํ าหรับผูซ่ึงปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
เพือ่เปนนกัสงัคมสงเคราะห ซ่ึงหากไมด ําเนนิการดงักลาวกย็อมเปนเหตใุหเกดิปญหาและอปุสรรคได

๔) ในกลุมภารกจิทีเ่ปนอ ํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาติในการวางระเบียบ เชน วางระเบยีบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการจัด 
สวสัดกิารสงัคมขององคการสวสัดกิารสงัคม นกัสงัคมสงเคราะห และอาสาสมคัร วางระเบยีบเกีย่วกบั
การประสานงานดานการจัดสวัสดิการสังคม วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการจัด 
สวสัดกิารสงัคม วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของกองทุน วางระเบียบเกี่ยวกับ
การบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ
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การจายเงินเพื่อสนับสนุนองคการสวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมหรือการปฏิบัติงาน 
ดานการจดัสวสัดกิารสงัคม วางระเบยีบเกีย่วกบัการจดัท ํารายงานสถานะการเงนิและการบรหิารกองทนุ
วางระเบยีบการรบัเงนิ การจายเงนิ การเกบ็รักษาเงนิ การจดัหาผลประโยชน และการจดัการของกองทนุ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ก ําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคํ าขอ
และการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน วางระเบียบเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลและตรวจสอบ  
การด ําเนนิงานขององคกรสาธารณประโยชน วางระเบยีบเกีย่วกบัการสงเสรมิและสนบัสนนุในดานวชิาการ
และการพฒันาบคุลากรใหแกนกัสงัคมสงเคราะห อาสาสมคัร วางระเบยีบเกีย่วกบัการคนืเงนิอดุหนนุ
ทีอ่งคกรสาธารณประโยชนไดรับไป วางระเบยีบอืน่ทีเ่กีย่วของเพือ่ปฏิบตักิารตามกฎหมายนี ้รวมทัง้
ปฏิบตักิารอืน่ใดตามที่กฎหมายนีห้รือกฎหมายอืน่บญัญตัใิหเปนอ ํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสงเสรมิ
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
ใหคํ านึงถึงหลักการและแนวทางการมีสวนรวมหรือบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมของบุคคล 
ครอบครวั ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนาและองคกรอืน่ รวมทัง้
หนวยงานของรัฐและภาคเอกชนดวย

จะเห็นไดวา คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติจะตองดํ าเนินการ
ตามอํ านาจหนาที่ที่กฎหมายกํ าหนดเสียกอน จึงจะมีเครื่องมือขับเคลื่อนภารกิจตามเจตนารมณ   
ของกฎหมายตอไปได ซ่ึงในสวนของกลุมภารกิจที่เปนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริม 
การจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาตใินการวางระเบยีบ กลุมภารกจิทีเ่ปนอ ํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาตใินการใหความเหน็ชอบ และในกลุมภารกจิทีเ่ปนอ ํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาตใินการก ําหนดเฉพาะการก ําหนดมาตรฐาน
การจดัสวสัดกิารสงัคม และการก ําหนดมาตรฐานในการฝกอบรมดานสงัคมสงเคราะห รวมทัง้ก ําหนด
คุณสมบัติสํ าหรับผูซ่ึงปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อเปนนักสังคมสงเคราะห เหลานี้
คณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติไดด ําเนนิการแลว สามารถน ําไปสูการปฏบิตัไิด

อยางไรก็ตาม ในสวนของกลุมภารกิจที่เปนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการสงเสริม
การจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาตใินการเสนอแนะ และกลุมภารกจิทีเ่ปนอ ํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติในการกํ าหนด โดยเฉพาะการก ําหนดบุคคลหรือกลุมบุคคล
เปาหมาย สาขา ลักษณะหรอืรูปแบบและวธีิการในการจดัสวสัดกิารสงัคมนัน้ คณะกรรมการสงเสรมิ
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาตยิงัมิไดดํ าเนินการใหเปนรูปธรรม ทํ าใหหนวยงานที่มีอํ านาจหนาที่
ในการจัดสวัสดิการสังคมหรือองคการสวัสดิการสังคมไมอาจจะดํ าเนินการตามความมุงหมายได 
เนื่องจากจะตองรอการเสนอแนะและความเห็นตอคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกํ าหนดเปนนโยบาย   
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การจัดสวัสดิการสังคมในภาพรวมเสียกอน หรือรอการกํ าหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมาย 
สาขา ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการในการจัดสวัสดิการสังคมนัน้เสียกอน หนวยงานของรัฐหรือ
องคกรภาคเอกชน องคกรสาธารณประโยชนทีไ่ดรับการรบัรองใหด ําเนนิงานดานการจดัสวสัดกิารสงัคม
หรือองคการสวัสดิการสังคม จึงจะมีเครื่องมือและแนวทางที่จะนํ าไปใชในการใหความชวยเหลือ
หรือสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาสในแตละเรือ่งได ซ่ึงหากขอเสนอแนะหรอืการก ําหนดดงักลาวนัน้
เปนประเดน็ปญหาทางการเมอืง โดยเฉพาะไมตรงกบัแนวความคดิหรือความตองการของคณะรฐัมนตรี
หรือขดัแยงกบันโยบายของรฐับาลชดุนัน้ หรือเปนขอเสนอทีต่รงกบัแนวนโยบายของพรรคการเมอืง
ฝายตรงกันขามกับรัฐบาลขอเสนอนั้นก็คงตองตกไป โดยมไิดคํ านึงถึงวาผูยากไรและผูดอยโอกาส
จะไดรับความชวยเหลือหรือไดรับประโยชนหรือไมอยางไร

นอกจากนี้ ในการด ําเนนิการตามกฎหมายฉบบันี้ยงัไมอาจบรรลเุปาหมายและวตัถุประสงค
ตามเจตนารมณได เนือ่งจากไมรูวาบคุคลทีเ่ปนกลุมเปาหมายทีไ่ดรับประโยชนจากการจดัสวสัดกิารสงัคม
คือบุคคลกลุมใด เมื่อบุคคลกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากกฎหมายนี้ไมชัดเจน กเ็กิดปญหา  
ในสวนของการทบัซอนกนักบักลุมเปาหมายตามกฎหมายอืน่ ไมวาจะเปนกลุมเปาหมายของพระราชบญัญตัิ
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแก บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ ากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไมรวมถึงบุคคล         
ที่บรรลุนิติภาวะดวยการสมรส กลุมเปาหมายของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแก
บคุคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย กลุมเปาหมายของพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงไดแก คนพกิารซึ่งก็คือคนที่มีความผิดปกติหรือบกพรอง
ทางรางกาย ทางสติปญญา หรือทางจิตใจ และแมกระทั่งกลุมเปาหมายของพระราชบัญญัติควบคุม
การขอทาน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซ่ึงกลุมบุคคลเหลานี้มีหลักเกณฑและวิธีการในการชวยเหลือหรือ
สงเคราะหรองรับอยูแลว และนาจะครอบคลุมในบุคคลที่เปนผูยากไรและผูดอยโอกาสเหลานั้นดวย 
แตถามองในทางกลับกันประชาชนที่เปนผูยากไรและผูดอยโอกาสอาจไดรับประโยชนเพิ่มมากขึ้น
เพราะมีทางเลือกในการรับการชวยเหลือไดหลายทาง และทํ าใหสามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมได
อยางทัว่ถึงและเปนธรรม แตอีกมติหินึง่อาจท ําใหกลุมบคุคลเปาหมายทีเ่ปนผูยากไรและผูดอยโอกาส
ไมสามารถเขาถึงสวัสดิการสังคมเหลานี้ เนื่องจากเกิดความสํ าคัญผิดวาไดรับการชวยเหลือ       
อยางหนึ่งอยางใดอยูแลว จึงยังเปนผูตกขอบจากการชวยเหลือเหมือนเดิมอันเปนเหตุใหเกิด      
ความไมชัดเจนแนนอนในการจดัสวสัดกิารสงัคมทีแ่ทจริง นอกจากนี้ในเรือ่งเงนิงบประมาณแผนดนิ
ทีม่อียูอยางจ ํากดัและความไมพรอมของหนวยงานทีเ่กีย่วของ กเ็ปนอปุสรรคตอการด ําเนนิการในเรือ่งนี้
ใหบรรลุวัตถุประสงคได
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เมือ่ไดพจิารณาเปรยีบเทยีบในเรือ่งของกลุมบคุคลเปาหมายทีเ่ปนผูยากไรและผูดอยโอกาส
หรือกลุมบุคคลเปาหมายที่จะไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการสังคมตามแนวทางของกฎหมาย
ตางประเทศแลวเห็นวา ทั้งประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศเกาหลีใต ตางกํ าหนด
กลุมบคุคลเปาหมายทีจ่ะไดรับประโยชนจากการจดัสวสัดกิารสงัคมไวอยางชดัเจน เชน ในกฎหมาย
วาดวยการจดัสวสัดกิารสงัคม ค.ศ. ๑๙๘๑ (Social welfare (Consolidation) Act ๑๙๘๑) ของประเทศ
แคนาดา ไดกํ าหนดกลุมเปาหมายโดยจํ าแนกเปนลักษณะของแตละกลุมบุคคลที่ชัดเจน ซ่ึงไดแก 
บคุคลผูไดรับการชวยเหลือและประโยชนจากการประกนัตน ซ่ึงกค็อื กลุมผูใชแรงงาน กลุมคนพกิาร
คนวางงาน ผูสูงอายุ ผูเกษียณอายุ ผูถูกเลิกจาง ผูเปนหมาย เดก็กํ าพรา และโรงเรียนของรัฐและ   
ของเอกชน ในสวนของกฎหมายสทิธมินษุยชนของแคนาดาไดมกีารแกไขเพิม่เตมิโดยระบใุหประชาชน
ส่ีกลุมตอไปนี้เปนผูดอยโอกาส ไดแก ผูหญิง ชนพื้นเมือง ชนกลุมนอย และบุคคลผูบริการ   

สวนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคมของออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗ 
และทีแ่กไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑ (Australian Institute of Health and Welfare Act ๑๙๘๗ Amended 
๒๐๐๑) กํ าหนดกลุมเปาหมายในการบริการดูแลผูสูงอายุ การบริการดูแลเด็ก (รวมถึงการบริการ
หรือการจดัใหในรูปแบบของการศึกษา การฝกอบรมและการทํ างานแกผูปกครองเด็ก) การบริการ
บคุคลผูไรความสามารถ การชวยเหลือเกีย่วกบัทีพ่กัอาศยั (รวมถึงโครงการทีอ่อกแบบมาเพือ่สงเสรมิ
ใหประชาชนในประเทศมบีานเปนของตนเอง และทีสํ่ าคญัตองเปนโครงการทีเ่นนเรือ่งความถาวรในระยะยาว
และรวมถงึการสรางสถานทีพ่กัชัว่คราว ในภาวะทีเ่กดิวกิฤตขึน้ในพืน้ทีต่างๆ โดยเปนการสรางบาน
เพือ่แกไขปญหาในชวงระยะเวลาสัน้ๆ หรือชวงเวลาทีเ่กดิปญหาภยัธรรมชาติ) การบรกิารสวสัดกิารสงัคม
เกีย่วกบัเดก็ (รวมถึงการบรกิารดแูลในรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัการคุมครองเดก็ และการรบัมรดกแทนทีเ่ดก็)
และบริการชุมชนอื่นๆ

สํ าหรับกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มีผูปกครองเดี่ยว พ.ศ. ๒๕๓๒ 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ Amended ๒๐๐๕)           
ของประเทศเกาหลีใต กํ าหนดกลุมเปาหมายที่จะไดรับการชวยเหลือในการจัดสวัสดิการสังคม   
ตามกฎหมายนี้ ซ่ึงไดแก คูสมรสทีแ่ยกกนัอยู หรือคูสมรสทีท่ิง้รางไมรับผิดชอบ คูสมรสทีไ่รความสามารถ
ในการท ํางานหาเลี้ยงชีพ คนโสดแตไมรวมถึงบุคคลที่อยูกินกันโดยไมไดสมรส บุคคลที่ทํ าหนาที่
เปนผูอภิบาล หรือบุคคลอื่นตามที่กระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวกํ าหนด

ดังนั้น ในการกํ าหนดกลุมเปาหมายที่เปนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสในพระราชบัญญัติ
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมนี ้ ควรจะก ําหนดใหชัดเจนโดยจ ําแนกเปนกลุมๆ ในลกัษณะเดยีวกบั
กฎหมายของประเทศแคนาดา ทั้งนี้อาจนํ ารายไดเฉลี่ยตอคนตอปมาเปนฐานคิดในการแบงกลุม  
การเปนผูยากไรหรือผูดอยโอกาส
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๔.๓  วเิคราะหปญหาเรื่องผูรับผิดชอบหรือเจาภาพ

ปญหาในเรื่องผูรับผิดชอบหรือเจาภาพที่ยังขาดความชัดเจนวา หนวยงานของรัฐ    
นอกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแลว ยังมีหนวยงานใดบางที่มีอํ านาจ
หนาที่และความรับผิดชอบในการดํ าเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายฉบับนี้       
ซ่ึงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดอธิบายความหมายของคํ าวา 
“องคการสวัสดิการสังคม” หมายความวา หนวยงานของรัฐที่ดํ าเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
และองคกรสาธารณประโยชน ซ่ึงค ําวา “องคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา องคกรภาคเอกชน
ที่ไดรับการรับรองใหดํ าเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงในสวน    
ขององคกรสาธารณประโยชนนั้น ประกอบดวยมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนที่มีผลงาน
เกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ
กํ าหนด จะเห็นไดวาหนวยงานที่รับผิดชอบดํ าเนินการตามกฎหมายนี้มีทั้งหนวยงานของรัฐ และ
หนวยงานทีเ่ปนเอกชน แตค ําวาหนวยงานของรฐัทีด่ ําเนนิงานดานการจดัสวสัดกิารสงัคม กฎหมายนี้
มไิดก ําหนดไวใหชัดเจนวาคือสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐหนวยงานใด หรือ  
อยูในความรบัผิดชอบของกระทรวงใด จงึเปนการนยิามความหมายอยางกวางเกนิไป ท ําใหไมอาจทราบ
ไดวาหนวยงานของรฐัหนวยงานใดบางทีรั่บผิดชอบด ําเนนิการในการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
อันสงผลใหกลุมบุคคลผูยากไรและผูดอยโอกาสไมอาจเขาถึงสวัสดิการสังคม

ประเดน็ปญหาทีจ่ะพจิารณามอีีกวา ในกรณทีีห่นวยงานของรฐัหนวยงานใดทีไ่มมภีารกจิ
ในการดํ าเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมจะขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติเพื่อจัดสวัสดิการสังคมไดหรือไม เชน กองทัพเรือจะจัดตั้ง      
สถานรับเลี้ยงเด็กที่เปนลูกของขาราชการในสังกัดกองทัพเรือ โดยขอรับเงินคาใชจายจากกฎหมาย
ฉบบันีไ้ดหรือไม กรณดีงักลาวนีห้ากพจิารณาตามหลกัเกณฑภารกจิในอ ํานาจหนาทีข่องกองทพัเรือ
ตามกฎหมายแลว จะเหน็ไดวากองทัพเรือมีภารกิจในการปกปองอธิปไตยของประเทศ ปกปองและ
คุมครองประชาชนที่ทํ าการประมงในทะเลเขตราชอาณาจักรไทย เปนตน การที่กองทัพเรือจะจัดตั้ง
สถานรบัเลีย้งเดก็ดงักลาวยอมอยูนอกเหนอือํ านาจหนาทีท่ีเ่ปนภารกจิหลักของกองทพัเรอื ซ่ึงไมสอดคลอง
กบัอ ํานาจหนาที่ตามกฎหมาย จึงไมอาจดํ าเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กได แตถาพิจารณาในดาน
การสงเคราะหหรือการชวยเหลือบุคคลที่เปนหนาที่โดยท่ัวไปอันมิใชอํ านาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขององคกรแลว การจะจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กของคณะบุคคลในกองทัพเรือก็สามารถดํ าเนินการได 
อยางนี้ เปนตน
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อยางไรก็ตาม ถึงแมวาพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖  
จะมีเจตนารมณที่ดีดวยมุงหมายสงเสริมและสนับสนุนทั้งหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชน
ใหสามารถดํ าเนินการในการจัดสวัสดิการสังคมใหกับกลุมเปาหมายไดก็ตาม แตกฎหมายนี้มิได
กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการสํ าหรับหนวยงานภาครัฐใหชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติวาจะตองดํ าเนินการ
อยางไร ซ่ึงจะเปนผลใหการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ไมบรรลุเจตนารมณที่แทจริง เทากับวา
บัญญัติกฎหมายออกมาบังคับใชเพียงเพื่อใหบรรลุผลลัพธของการปฏิบัติงานตามภารกิจเทานั้นเอง 
โดยไมคํ านึงถึงผลสัมฤทธิ์วาประชาชนกลุมเปาหมายที่เปนผูยากไรและผูดอยโอกาสจะไดรับ
ประโยชนจากหนวยงานใดบาง หรือเขาถึงสวัสดิการสังคมไดอยางทั่วถึง เหมาะสม และเปนธรรม
แลวหรือไม

เมือ่ศกึษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศทั้ง ๓ ประเทศ พบความแตกตางกัน
อยางชัดเจน กลาวคือ ในกฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคม ค.ศ. ๑๙๘๑ (Social welfare 
(Consolidation) Act ๑๙๘๑) ของประเทศแคนาดา ก ําหนดใหรัฐมนตรีสวัสดิการสังคมมีหนาที่    
รับผิดชอบในการดํ าเนินการ เทากับเปนการดํ าเนินการโดยรัฐในรูปแบบรัฐสวัสดิการ และทุกมลรัฐ
มีอํ านาจหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามแนวทางที่รัฐบาลกลางกํ าหนด สวนกฎหมายวาดวย
สถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคมของออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑ 
(Australian Institute of Health and Welfare Act ๑๙๘๗ Amended ๒๐๐๑) ไดก ําหนดใหด ําเนนิการจดั
สวสัดกิารสงัคมโดยสถาบนัสขุภาพและสวสัดกิาร ซ่ึงเปนการด ําเนนิการจดัสวสัดกิารสงัคมในรปูแบบ
สถาบนันัน่เอง สํ าหรับกฎหมายวาดวยสวสัดกิารสงัคมของครอบครวัทีม่ผูีปกครองเดีย่ว พ.ศ. ๒๕๓๒
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ Amended ๒๐๐๕)           
ของประเทศเกาหลใีตก ําหนดใหเปนความรบัผดิชอบของรฐัและองคปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้
ยังกํ าหนดใหประชาชนทุกคนรวมมือกันในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม   
ของครอบครัวที่มีผูปกครองเดี่ยวอีกดวย

จึงเห็นไดวา กฎหมายที่วาดวยการจัดสวัสดิการสังคมของทั้งสามประเทศไดกํ าหนด  
เจาภาพหรือหนวยงานที่รับผิดชอบไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลียที่ดํ าเนินการ      
ในรูปแบบสถาบัน สวนประเทศเกาหลีใตกํ าหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อีกทั้งยังใหประชาชนทุกคนใหความรวมมือในการสงเสริมและ
สนบัสนนุการจดัสวสัดกิารสงัคมอกีดวย ดงันัน้ ในพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมนี้
ควรจะกํ าหนดใหชัดเจนวา หนวยงานของรัฐทุกหนวยงานสามารถเขามามีสวนรวมในการจัด    
สวสัดกิารสงัคมได และมใิชเปนการด ําเนนิงานทีน่อกเหนอือํ านาจหนาทีต่ามกฎหมายของหนวยงานนัน้
แตอยางใด

DPU



๑๐๐

 ๔.๔  วเิคราะหปญหาเรือ่งการรบัรองมลูนธิิ สมาคม หรอืองคกรภาคเอกชนทีมี่ผลงานเกีย่วกับการจดั
สวสัดิการสังคมใหมีสถานะเปนองคกรสาธารณประโยชน

ในการสงเสริมหรือสนับสนุนใหองคกรภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการจัด    
สวสัดกิารสงัคมนัน้ พระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ก ําหนดหลกัเกณฑ
และเงื่อนไขที่สํ าคัญไว ๒ ประการ กลาวคือ

๑) จะตองเปนมูลนิธิ หรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม หรือ 
เปนองคกรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ    
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติก ําหนด และ

๒)  จะตองไดรับการรับรองใหมีสถานะเปนองคกรสาธารณประโยชน
ดงันัน้ หากมลูนธิิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนใด ถึงแมวาจะมีวตัถุประสงคในการจดั

สวัสดิการสังคมหรือมีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนดก็ตาม แตถายังมิไดรับการรับรองใหมีสถานะเปนองคกร  
สาธารณประโยชน องคกรภาคเอกชนเหลานั้นก็มิใช “องคกรสาธารณประโยชน” ตามกฎหมายนี้ 
และยอมไมกอใหเกดิสทิธิตามทีก่ฎหมายนีก้ ําหนด ซ่ึงพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดอธิบายความหมายของคํ าวา “องคกรสาธารณประโยชน” ไวหมายความวา องคกร
ภาคเอกชนที่ไดรับการรับรองใหดํ าเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้

ในการยื่นคํ าขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน พระราชบัญญัติสงเสริมการจัด
สวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ก ําหนดไววา มลูนธิิหรือสมาคมทีม่วีตัถุประสงคในการจดัสวสัดกิารสงัคม
หรือองคกรภาคเอกชนทีม่ผีลงานเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการสงเสรมิ
การจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติก ําหนด อาจยืน่ค ําขอตอคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาติใหรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนได การยื่นคํ าขอและการรับรองเปนองคกร         
สาธารณประโยชนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวสัดกิารสงัคมแหงชาติก ําหนด ในการรบัรององคกรสาธารณประโยชนนัน้ คณะกรรมการสงเสรมิ
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติอาจก ําหนดเงื่อนไขใดๆ ใหองคกรสาธารณประโยชนถือปฏิบัติดวย
กไ็ด เมือ่มีการรบัรองใหองคกรใดเปนองคกรสาธารณประโยชนแลว ใหจดแจงการรบัรองเปนองคกร
สาธารณประโยชนในทะเบียนองคกรสาธารณประโยชน และใหสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติประกาศการรับรองในราชกิจจานุเบกษา๑๑ โดยระบุช่ือองคกร      

                                                       
๑๑ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๓๔.
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๑๐๑

สาธารณประโยชนนัน้ ซ่ึงหลักเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไข ในการรบัรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
มีดังนี้

๑) กรณีมูลนิธิหรือสมาคม ซ่ึงจะตองเปนมูลนิธิหรือสมาคมที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยหรือตามกฎหมายอืน่ โดยมวีตัถุประสงคในการจดัสวสัดกิารสงัคม
ตองดํ าเนินกิจการและมีผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตอเนื่องจนถึงวันยื่นคํ าขอไมนอยกวา  
หกเดอืน มสํี านกังานใหญตัง้อยูในทองทีท่ีจ่ะยืน่ค ําขอไมนอยกวาหกเดอืน มบีคุลากรหรอือาสาสมคัร
ในการปฏบิตังิานประจ ํา หรือมีทีป่รึกษาทีม่คีวามรูเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห
มีการกํ าหนดสาขาในการจัดสวัสดิการสังคมที่จะดํ าเนินการอยางชัดเจน เชน การบริการสังคม   
การศกึษา สุขภาพอนามยั ทีอ่ยูอาศยั การฝกอาชพี การประกอบอาชพี นนัทนาการ และกระบวนการ
ยุติธรรม มกีารก ําหนดลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีการในการดํ าเนินการจัดสวัสดิการสังคม เชน 
การสงเสริม การพัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบํ าบัดฟนฟู 
เปนตน มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอ่ืน ไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม

การยื่นคํ าขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ใหผูมีอํ านาจทํ าการแทนมูลนิธิ 
หรือสมาคม หรือผูไดรับมอบฉันทะจากมูลนิธิหรือสมาคม ยื่นคํ าขอตามแบบที่ปลัดกระทรวง    
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยก ําหนด พรอมดวยเอกสารหลักฐาน สํ าเนาทะเบียนบาน 
และส ําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาบัตรประจํ าตัวเจาหนาที่ของรัฐ สํ าเนาขอบังคับ หรือ
ระเบยีบหรือตราสาร และสํ าเนาหนังสือจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม รายช่ือคณะกรรมการ สํ าเนางบดุล 
แผนงานโครงการ ผลการดํ าเนินงานในระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน เอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
การก ําหนดสาขาของงานสวสัดกิารสงัคม การก ําหนดลกัษณะหรอืรูปแบบและวธีิการในการด ําเนนิงาน
รวมทั้งเอกสารหลักฐานในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนา และองคกรอืน่ ไดมสีวนรวมในการจดัสวสัดกิารสงัคมดวย
โดยจะยื่นคํ าขอดวยตนเองหรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได สํ าหรับในเขตทองที่
กรุงเทพมหานคร ใหยืน่ค ําขอทีสํ่ านกัสวสัดกิารสงัคมกรงุเทพมหานคร และใหสํ านกัสวสัดกิารสงัคม
กรุงเทพมหานครตรวจสอบความถูกตอง แลวสงคํ าขอใหสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแหงชาติโดยไมชักชา สวนในเขตทองที่อ่ืนใหยื่นคํ าขอที่สํ านักงานพัฒนาสังคม
และสวัสดิการจังหวัดแหงทองที่ที่มูลนิธิหรือสมาคมนั้นตั้งอยู และใหสํ านักงานพัฒนาสังคมและ 
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๑๐๒

สวสัดกิารจงัหวดัทีรั่บค ําขอตรวจสอบความถกูตอง แลวสงค ําขอใหสํ านกังานคณะกรรมการสงเสรมิ
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติโดยไมชักชา๑๒

๒) กรณอีงคกรภาคเอกชน ซ่ึงจะตองเปนองคกรที่มิใชสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวสิาหกจิ หรือองคกรอืน่ของรฐั และเปนองคกรทีไ่มไดแสวงหาก ําไรในการด ําเนนิงานดานการจดั
สวสัดกิารสงัคม โดยมผีลงานดานการจดัสวสัดกิารสงัคม กลาวคอื เปนองคกรภาคเอกชนทีจ่ดัตัง้ขึน้
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคม ซ่ึงจะตองดํ าเนินกิจการและมีผลงานดานการจัด      
สวัสดิการสังคมตอเนื่องจนถึงวันยื่นคํ าขอไมนอยกวาหนึ่งป มีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ  
ทีด่ ําเนนิงานดานการจดัสวสัดกิารสงัคม หรือมลูนธิิหรือสมาคมรบัรองผลการด ําเนนิงานดานการจดั
สวัสดิการสังคม มีสํ านักงานใหญตั้งอยูในทองที่ที่จะยื่นคํ าขอไมนอยกวาหนึ่งป มีบุคลากรหรือ
อาสาสมัครในการปฏิบัติงานประจํ า หรือมีที่ปรึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห มีการกํ าหนดสาขา ลักษณะหรือรูปแบบ และวิธีการในการจัดสวัสดิการสังคม     
ที่จะดํ าเนินการอยางชัดเจนเชนเดียวกับมูลนิธิ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว   
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอ่ืนไดมีสวนรวม   
ในการจัดสวัสดิการสังคม

การยื่นคํ าขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ใหผูแทนองคกรภาคเอกชน  
ยื่นคํ าขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกํ าหนด พรอมดวย
เอกสารหลักฐาน ประกอบดวยสํ าเนาทะเบียนบาน และสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนหรือสํ าเนา
บัตรประจํ าตัวเจาหนาที่ของรัฐ สํ าเนาขอบังคับหรือระเบียบขององคกรภาคเอกชน สํ าเนารายงาน
ฐานะการเงนิซ่ึงประธานกรรมการหรอืหวัหนาผูบรหิารใหค ํารับรอง แผนงานโครงการ ผลการด ําเนนิงาน
ในระยะเวลาไมนอยกวาหนึง่ป เอกสารหลกัฐานทีแ่สดงถงึการก ําหนดสาขาของงานสวสัดกิารสงัคม
การก ําหนดลกัษณะหรอืรูปแบบและวธีิการในการด ําเนนิงาน รวมทัง้เอกสารหลกัฐานในการสงเสรมิ
และสนบัสนนุใหบคุคล ครอบครวั ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนา
และองคกรอื่น ไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมดวย โดยยื่นคํ าขอดวยตนเอง หรือสง      
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ได ทั้งนี้ใหนํ าหลักเกณฑและวิธีการของมูลนิธิหรือสมาคม
มาใชบังคับโดยอนุโลม

                                                       
๑๒ ขอกํ าหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขในการยื่นคํ าขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๔๘.
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๑๐๓

๓) การรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
 ในการขอรบัรองเปนองคกรสาธารณประโยชน ถาไดปฏิบตัคิรบถวนตามทีก่ ําหนดแลว
และแผนงานโครงการของมลูนธิิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนนัน้ ไมขดัตอกฎหมายหรอืวตัถุประสงค
ของมลูนธิิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชน ใหสํ านกังานคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาติรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนได และใหออกใบสํ าคัญแสดงการรับรองเปนองคกร
สาธารณประโยชนตามแบบที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยกํ าหนด  
ใหแกมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนนั้น

มลูนธิิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนทีไ่ดรับการรบัรองเปนองคกรสาธารณประโยชน
แลว สามารถใชขอความวา องคกรสาธารณประโยชนในวงเลบ็ทายชือ่ได ถาหากส ํานกังานคณะกรรมการ
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติเหน็วา การขอรบัรองเปนองคกรสาธารณประโยชนมไิดปฏิบตัิ
ใหถูกตองครบถวนตามทีก่ ําหนด หรือคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาตไิมรับรอง
เปนองคกรสาธารณประโยชน ใหสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
แจงสํ านักสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครหรือสํ านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด    
แลวแตกรณี เพื่อแจงใหผูยื่นคํ าขอทราบ

จะเห็นไดวา หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคํ าขอรับรองเปนองคกร   
สาธารณประโยชนของมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชน คณะกรรมการสงเสริมการจัด      
สวสัดกิารสงัคมแหงชาติไดกํ าหนดในเรื่องนี้ไวคอนขางเขมงวดเปนอยางมาก เชน มูลนิธิ สมาคม 
หรือองคกรภาคเอกชนตองดํ าเนินกิจการและมีผลงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตอเนื่องจนถึง  
วันยื่นคํ าขอไมนอยกวาหกเดือนหรือหนึ่งปสํ าหรับองคกรภาคเอกชน มีบุคลากรหรืออาสาสมัคร 
ในการปฏิบัติงานประจํ า โดยเฉพาะจะตองมทีีป่รึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห และจะตองมกีารสงเสรมิและสนบัสนนุใหบคุคล ครอบครวั ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนา และองคกรอืน่ไดมสีวนรวมในการจดัสวสัดกิารสงัคมดวย
ซ่ึงในการกํ าหนดเงื่อนไขสองประการหลังนี้ เปนการเพิ่มภาระใหกับมูลนิธิ สมาคม หรือองคกร
ภาคเอกชนเปนอยางมาก ทํ าใหเกิดการจํ ากัดสิทธิในการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชน      
ในหลายกรณี ดังนี้

(๑) การก ําหนดเงือ่นไขเปนการเพิม่ภาระใหกบัมลูนธิิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชน
มากเกนิไปอนัเปนการเกนิสมควรหรอืเกนิความจ ําเปน จนท ําใหองคกรดงักลาวทีม่อียูแลวในปจจบุนั
หรือที่จะจัดตั้งขึ้นใหมในอนาคต ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ได

DPU



๑๐๔

(๒) การกํ าหนดใหมีเอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา ไดมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
และองคกรอื่นไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมดวยนั้น เอกสารเหลานี้ยังขาดความชัดเจน
ในรูปแบบและเนื้อหาวาจะตองเปนเอกสารแบบใดและจะตองประกอบดวยรายละเอียดอยางไร     
ที่จะแสดงวาไดมีการสงเสริมและสนับสนุนดังกลาว จึงเปนการกํ าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข      
ทีเ่กินสมควรหรือเกินความจํ าเปน

(๓) ขาดความทันสมัย กลาวคือ แมวาจะอํ านวยความสะดวกใหแกมูลนิธิ สมาคม 
หรือองคกรภาคเอกชนในการยื่นคํ าขอรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนไดดวยการใหสงคํ าขอ
ดังกลาวโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ตาม แตปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไป  
เปนอยางมาก จงึควรก ําหนดใหยืน่ค ําขอรบัรองเปนองคกรสาธารณประโยชนผานทางสือ่สารสนเทศอืน่
ไดดวย

(๔) ปญหาเรือ่งโครงการทีจ่ะขอรบัเงนิอุดหนนุจากกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิาร
สังคมตองมีลักษณะที่เปนโครงการซึ่งไมขัดตอนโยบายของรัฐบาล จึงเกิดประเด็นปญหาวา         
ถาเปนโครงการทีเ่ปนประโยชนกบัประชาชนกลุมเปาหมาย แตโครงการนัน้ขดัหรือแยงกบันโยบาย
ของรัฐบาลหรอืนํ าแนวทางตามนโยบายของพรรคฝายคานซึ่งขัดแยงกับนโยบายของรัฐบาล อยางนี้
จะขอรบัเงนิอดุหนนุจากกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมไมได ซ่ึงเทากบัวาเปนการจ ํากดัสิทธิ
ทีก่ระทบกระเทือนถึงสารัตถะแหงสิทธิของประชาชน

(๕) ในกรณีของมูลนิธิและสมาคม ซ่ึงองคกรเหลานี้ไดดํ าเนินการจดทะเบียน    
ถูกตองตามกฎหมายวาดวยมลูนธิิหรือสมาคม และมสีถานะเปนนติบิคุคลตามกฎหมายแลว จงึไมจ ําเปน
จะตองมีการรับรองความเปนองคกรสาธารณประโยชนอีก

จากการศกึษากฎหมายของตางประเทศที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมทั้งสามประเทศ
ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัองคกรสาธารณประโยชนนัน้พบวา กฎหมายวาดวยการจดัสวสัดกิารสงัคม ค.ศ. ๑๙๘๑
(Social welfare (Consolidation) Act ๑๙๘๑) ของประเทศแคนาดา มไิดกํ าหนดในเรื่ององคกร      
สาธารณประโยชนอยางเชนพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจาก
กฎหมายดังกลาวกํ าหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบรัฐสวัสดิการ รัฐบาลกลาง  
จึงไดสงเสริมและสนับสนุนใหแตละมลรัฐดํ าเนินการจัดสวัสดิการสังคมเองโดยมิไดใชมูลนิธิ
สมาคมหรือองคกรภาคเอกชนเขามาเปนชวยในการจัดสวัสดิการสังคมดวย
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สวนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคมของออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗ 
และทีแ่กไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑ (Australian Institute of Health and Welfare Act ๑๙๘๗ Amended 
๒๐๐๑) ไดก ําหนดใหด ําเนนิการจดัสวสัดกิารสงัคมโดยสถาบนัสขุภาพและสวสัดกิารของออสเตรเลยี
โดยท ําในรปูแบบรฐัสวสัดกิารเชนเดยีวกนั ทัง้นีย้งัใหสิทธแิกมลรัฐทีจ่ะด ําเนนิการดานสวสัดกิารสงัคม
แกประชาชนไดตามความเหมาะสม

สํ าหรับกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มีผูปกครองเดี่ยว พ.ศ. ๒๕๓๒ 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ Amended ๒๐๐๕)           
ของประเทศเกาหลีใต กํ าหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในการสงเสริม  
การจัดสวัสดิการสังคมสํ าหรับครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งยังการกํ าหนดใหประชาชนทุกคนรวมมือกัน
ในการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมส ําหรบัครอบครวัเดีย่ว ซ่ึงเปนการจดัสวสัดกิารสงัคมทีไ่มผาน
องคกรภาคเอกชนใดๆ แตมุงเนนความรวมมือของทุกคน นอกจากนี้ยังไดยึดหลักแนวความคิด    
ในเรื่องความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองไดดวยการทํ างานของครอบครัวเดี่ยว ซ่ึงเทากับวา        
รัฐมุ งแกปญหาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีงานทํ าและพึ่งตนเอง มากกวา          
รอการชวยเหลือจากรัฐ อันเปนการแกปญหาที่ยั่งยืน

๔.๕  วิเคราะหปญหาเรื่องความเหมาะสมของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ปญหาเร่ืองความเหมาะสมของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มีประเด็นปญหา
ทีจ่ะน ํามาวเิคราะหในการศกึษาครัง้นี้ กค็อื “ควรจะก ําหนดใหมกีองทนุทีเ่กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคม
ในกฎหมายอื่นอีกหรือไม” เนือ่งจากพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ไดบญัญตัใิหจดัตัง้กองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมขึน้ในส ํานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย เพือ่เปนทุนใชจายในการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายนี้ 
สํ าหรับองคประกอบของเงินกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนั้น ประกอบดวย

๑) เงนิทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
๒) เงนิทีไ่ดรับจากงบประมาณรายจายประจํ าป
๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
๔) เงนิอดุหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน หรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมาย หรือ

โดยนิติกรรมอื่น
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๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน๑๓

นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกํ าหนดใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัด
สวสัดกิารสงัคมคณะหนึ่ง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเปนรองประธานกรรมการ ผูแทน
สํ านกังบประมาณ ผูแทนกรมบญัชกีลาง ผูแทนกรงุเทพมหานคร และผูทรงคณุวฒุซ่ึิงคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติแตงตั้งจํ านวนหาคน โดยแตงตั้งจากผู แทนองคกร            
สาธารณประโยชนอยางนอยสองคน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอยหนึ่งคน และ      
ผูอํ านวยการสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติเปนกรรมการและ
เลขานุการ๑๔ โดยมีอํ านาจหนาที่ตามทีก่ฎหมายกํ าหนด๑๕ อีกทั้งกํ าหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม
และประเมนิผลการด ําเนนิงานของกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมจ ํานวนเจด็คน ประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํ านวนหาคน ซ่ึงคณะกรรมการสงเสริมการจัด     
สวัสดิการสังคมแหงชาติโดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความรูความสามารถและ
ประสบการณดานการเงิน การจัดสวัสดิการสังคม และการประเมินผล ซ่ึงในจํ านวนนี้จะตอง      
เปนผูมคีวามเชีย่วชาญดานการประเมนิผลจ ํานวนสองคน และใหผูอํ านวยการส ํานกังานคณะกรรมการ
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติเปนกรรมการและเลขานกุาร๑๖ โดยมอํี านาจหนาที่ตามทีก่ฎหมาย
ก ําหนด๑๗

จากการศึกษาในประเด็นความเหมาะสมของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนี้
พบวา นอกจากจะมกีองทนุตามกฎหมายนีแ้ลว ในสวนกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการด ําเนนิงานในดานสงัคมอืน่
ยังไดกํ าหนดใหมีกองทุนไวในกฎหมายหลายฉบับ เชน กองทุนคุมครองเด็กตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ กองทุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกองทุน
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนตน และ
ในแตละฉบับไดกํ าหนดหลักเกณฑไวเชนเดียวกันกับกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม     
ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงเปนการซํ ้าซอนกนัในทางปฏบิตัิ
เพราะกลุมเปาหมายทีไ่ดรับประโยชนสวนมากเปนบคุคลกลุมเดยีวกนั จงึมคีวามเหน็วา การก ําหนด

                                                       
๑๓ พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖, มาตรา ๒๕.
๑๔ แหลงเดิม. มาตรา ๒๗.
๑๕ แหลงเดิม. มาตรา ๒๙.
๑๖ แหลงเดิม. มาตรา ๓๑.
๑๗ แหลงเดิม. มาตรา ๓๓.
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ใหมกีองทนุสํ าหรับใชเปนทุนใชจายเพื่องานทางดานสังคมไวในกฎหมายเฉพาะเรื่อง มีทั้งขอดีและ
ขอดอย กลาวคือ

ขอดี สามารถบริหารจัดการไดงายเพราะมีจํ านวนเงินไมมากนัก ใชจายเงินกองทุน
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไดตรงกลุมเปาหมาย เพราะเปนกลุมบุคคลที่กฎหมายกํ าหนดไว
เปนการเฉพาะ ไมสับสนในการจายเงินจากกองทุน

ขอดอย การบัญญัติกฎหมายใหมีกองทุนไวในกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องเดียวกัน หรือ
สอดคลองกนั เปนการออกกฎหมายมาใชบงัคบัโดยฟุมเฟอยเกนิไป และจะตองจดัสรรเงนิงบประมาณ
ไปกระจดักระจายอยูในหลายแหลงทนุ กระทบกระเทอืนตอการบรหิารจดัการงบประมาณของแผนดนิ
“เนือ่งจากรฐับาลมภีาระทีต่องจดัสรรงบประมาณรายจายใหกองทนุและเงนิทนุหมนุเวยีนกวา ๒๐ กองทนุ
รวมเปนเงินงบประมาณมากกวาแสนลานบาท”๑๘ และหากกรณีกองทุนใดมีเงินเหลือสะสมอยูมาก
เงินเหลานั้นไมอาจนํ าไปหมุนเวียนใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศได เพราะ
กฎหมายมไิดเปดชองใหกระทํ าได แตกลับเปนชองทางใหคณะกรรมการบริหารกองทุนหากรรมวิธี
ใชจายเงินหรือดอกผลของเงินกองทุนที่มิไดเปนเพื่อประโยชนตามเจตนารมณของกฎหมายหรือ
เกดิชองทางในการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ

แตอยางไรก็ตาม ในสวนของกองทุนที่เกี่ยวกับเนื้องานทางสังคม ซ่ึงอาจจะเรียกไดวา
เปนกองทุนรายจายหรือกองทุนที่ไมมีเงินสะสมมากนัก เพราะเงินไดที่ไหลเขาสูกองทุนมีนอยกวา
กองทุนอื่น อยางเชน กองทนุประกันสังคมที่มีรายไดจากลูกจางผูใชแรงงาน นายจาง และรัฐบาล  
หรือกองทนุทดแทนผูประสบภยัจากรถทีม่รีายไดจากบรษิทัประกนัภยัและเบีย้ปรับจากบรษิทัเหลานัน้
เปนตน กองทนุทางสงัคมจงึเปนกองทนุทีม่รีายจายทีเ่ปนการชวยเหลือกลุมผูยากไรและผูดอยโอกาส
อันเปนกลุมบุคคลกลุมใหญของประเทศดอยพัฒนาอยางประเทศไทย ทํ าใหไมอาจจะมีเงินเก็บและ
เหลือจายเปนเงินสะสมกอนโตอยางสองกองทุนที่ยกตัวอยางได อยางไรก็ตาม เห็นวากองทุน     
ทางสังคมควรจะจัดตั้งเพียงกองทุนเดียว ซ่ึงก็ควรจะเปนกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ นี้ ดวยเหตุผลท่ีวา

๑) เปนการรวมยอดเงนิทัง้หมดไวสํ าหรับกจิกรรมทางสงัคมดวยการสงเสรมิ สนบัสนนุ
ชวยเหลือหรือสงเคราะหผูอยากไรและผูดอยโอกาส ที่ไมทํ าใหเงินกระจัดกระจายในหลายกฎหมาย
ทัง้ที่เปนเรื่องทางดานสังคมเหมือนกัน

                                                       
๑๘ หนังสือสํ านักงบประมาณ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘.๒/๓๑๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เรื่อง รางพระราชบัญญัติสงเสริมครอบครัว พ.ศ. ....
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๒) ลดปรมิาณเงนิทีเ่หลือสะสมในกองทนุตางๆ ซ่ึงไมอาจน ําไปหมนุเวยีนใหเกดิประโยชน
ในทางเศรษฐกิจของประเทศได อันจะสงผลใหเกิดสภาพคลองทางการเงินเพิ่มขึ้น

๓) เปนการพัฒนากฎหมายโดยจัดความสํ าคัญ และเนื้อหาของกฎหมายเรื่องเดียวกัน
เขาไวดวยกัน หรือรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องเดียวกันหรือสอดคลองกันไวเปนเรื่องเดียวกัน       
ซ่ึงไมเปนการออกกฎหมายมาใชบังคับโดยฟุมเฟอยเกินไป

๔) ลดหรือตดัจํ านวนเงินที่รัฐจะตองสนับสนุนใหกับกองทุนอื่นลงได
๕) ท ําใหมกีลุมเปาหมาย สํ าหรบัด ําเนนิการของกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม

มคีวามชดัเจนขึ้นและจะไมทับซอนกัน เพราะไดยุบกองทุนตามกฎหมายทางสังคมอื่นๆ แตมารวม
กับกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนี้

จากการศกึษากฎหมายของตางประเทศในเรือ่งนี ้พบวากฎหมายวาดวยการจดัสวสัดกิารสงัคม
ค.ศ. ๑๙๘๑ (Social welfare (Consolidation) Act ๑๙๘๑) ของประเทศแคนาดา กํ าหนดใหมีกองทุน 
สวัสดิการสังคมหรือกองทุนประกันสังคม ซ่ึงเปนกองทุนที่กอตั้งขึ้นเพื่อใหสิทธิและประโยชน   
แกผูประกันตนในดานสวัสดิการสังคม โดยไดรับการบริหารจัดการและกํ ากับดูแลภายใตอํ านาจ
ของรฐัมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศแคนาดา และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้รัฐไดก ําหนดกรอบวงเงินที่ใชเพื่อใหสอดคลองกบับรรดาคาใชจายที่เกิดขึ้น 
ในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการสังคม

สวนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคมของออสเตรเลีย ค.ศ. ๑๙๘๗ 
และทีแ่กไขเพิ่มเติม ค.ศ. ๒๐๐๑ (Australian Institute of Health and Welfare Act ๑๙๘๗ Amended 
๒๐๐๑) ก ําหนดใหสถาบนัมอํี านาจหนาทีใ่นเรือ่งการตรวจสอบรายไดในการประกนัสขุภาพของประชาชน
การบรหิารการเงนิทีจ่ะน ําไปเปนคาเชาซ้ือทีด่นิหรอืเชาส ํานกังาน การแตงตัง้ตวัแทนหรอืทนายความ 
การใหทนุ และการบรหิารกองทนุทีเ่กดิขึน้จากบรรดาทรพัยสินทีเ่ปนเงนิ และการน ําเงนิของส ํานกังาน
ไปลงทุนบริหารจัดการในการลงทุนแบบใดแบบหนึ่งเพื่อนํ าดอกผลมาใชเพื่อบริหารสํ านักงาน 
จ ําหนายจายแจก เอกสารเพือ่การโฆษณาประสมัพนัธ การตพีมิพผลของการปฏบิตังิาน และการปฏบิตัิ
หนาที่ตามที่กํ าหนดในกฎหมาย กองทุนตามกฎหมายนี้จึงเปนกองทุนสํ าหรับการดํ าเนินกิจการ    
ในส ํานกังานหรอืสถาบนัสุขภาพและสวสัดกิารเทานัน้เอง มใิชกองทนุส ําหรับการจดัสวสัดกิารสังคม
อยางเชนกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

สํ าหรับกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มีผูปกครองเดี่ยว พ.ศ. ๒๕๓๒ 
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ Amended ๒๐๐๕)           
ของประเทศเกาหลีใต กํ าหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ในการดํ าเนินการดานสวัสดิการสังคมตามแผนงานโครงการที่เสนอ โดยมิไดกระทํ าในรูปแบบ
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ของกองทนุสวสัดกิารสงัคม และนอกจากนีย้งัไดก ําหนดหลกัเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไขในการเรยีกคนื
เงินอุดหนุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีองคกรที่จัดสวัสดิการสังคมทํ าผิดกฎหมายหรือขอกํ าหนด 
ไดเงนิอดุหนนุมาดวยการหลอกลวงหรอืมชิอบดวยกฎหมาย หรือกระท ําการเพือ่ประโยชนของตนเอง

๔.๖  วิเคราะหการจัดสวัสดิการของประเทศไทยกับการจัดสวัสดิการสังคมของตางประเทศ

จากการศกึษาการจดัสวสัดกิารสงัคมของตางประเทศทัง้สามประเทศ ไมวาจะเปนการจดั
สวสัดกิารสงัคมของประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลยี และของประเทศเกาหลใีต ทัง้สามประเทศ
ทีก่ลาวมามคีวามแตกตางกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมของประเทศไทย ทัง้ในแนวทางการจดัสวสัดกิารสงัคม
ตามรัฐธรรมนูญและในกฎหมายเฉพาะที่วาดวยการจัดสวัสดิการสังคมของแตละประเทศ ไดพบ
ความแตกตางกันในหลายกรณีดังที่ไดกลาวมาแลว สํ าหรับในสวนนี้ไดวิเคราะหในภาพรวม     
เกีย่วกับแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของทั้ง ๔ ประเทศ ดงัตอไปนี้

๑) จากการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ
พบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเทานั้นที่มีบทบัญญัติในเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐหรือ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ซ่ึงกํ าหนดแนวนโยบายในการจัดสวัสดิการสังคมไวอยางชัดเจน  
สํ าหรับรัฐธรรมนญูของประเทศเกาหลีใต แมจะไมมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญถึงเรื่องแนวนโยบาย
แหงรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เหมือนอยางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยโดยตรง 
แตไดบัญญัติแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน ตลอดจนการรับรองและคุมครอง
สิทธิของประชาชนในเรื่องสวัสดิการสังคมไว ดังจะเห็นไดจากมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ
ประเทศเกาหลีใต (South Korea – Constitution.(๑๙๔๘).Article ๓๔ (Welfare))

๒) ในแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของทุกประเทศพบวา รัฐยังเปนกลไกสํ าคัญ    
ทีท่ ําหนาทีห่ลักในการจดัสวสัดกิารสงัคมแบบพยายามใหครอบคลมุทัว่ถึงกบัประชาชน ผลการศกึษา
สะทอนใหเหน็วา แมจะเปนประเทศทีม่ีภมูศิาสตรแตกตางกนัระหวางประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลยี
กบัประเทศเกาหลใีต แตการด ําเนนิการจดัสวสัดกิารสังคมกย็งัคงถอืเปนบทบาทส ําคญัและเปนหลักการ
ของรัฐที่ตองดํ าเนินการผานกลไกนโยบายของรัฐเปนสํ าคัญ โดยรัฐพยายามกระจายการบริการ    
ใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางทั่วถึง เชน แผนงานประกันสุขภาพแหงชาติ และแผนงานประกันสังคม
ของประเทศแคนาดากบัประเทศออสเตรเลยี แผนงานความมัน่คงทางสงัคมและแผนงานการสงเคราะห
ประชาชนทางสงัคมของประเทศเกาหลใีต และการพยายามกระจายเนือ้งานทางดานสวสัดกิารสงัคม
ใหกบัองคกรสาธารณประโยชน สํ าหรบัการจดัสวสัดกิารสงัคมของประเทศไทย เทากบัวามคีวามพยายาม
ใหเปนไปในลักษณะการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบการมีสวนรวมหรอืแบบพหุลักษณนั่นเอง
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๓) ในเรื่องนโยบายทางสังคม มีอิทธิพลตอการจัดสวัสดิการสังคมของทุกประเทศ
กลาวคือ เปนการสรางระบบความมั่นคงทางสังคมใหแกประชาชน โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต  
ไดยดึหลักแนวความคดิในเรือ่งความพอเพยีงและการพึง่พาตนเองไดดวยการท ํางานของครอบครวัเดีย่ว
ซ่ึงเทากับวารัฐมุ งแกปญหาดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทํ างานและพึ่งตนเอง     
มากกวารอการชวยเหลือจากรัฐอันเปนการแกปญหาที่ยั่งยืน ซ่ึงแนวความคิดในเรื่องความพอเพียง
นาจะถือไดวาเปนเรื่องเดียวกันกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํ ารัสของ       
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั นอกจากนีน้โยบายการจดัสวสัดกิารสงัคมของประเทศเกาหลีใตที่พจิารณา
ด ําเนนิการโดยค ํานงึถึงหลักเกณฑสํ าคญั คอื (๑) ความครอบคลมุ (Coverage) (๒) ความเปนไปไดจริง
(Feasibility) (๓) ความยัง่ยืนดานการเงิน (Financial Sustainability) (๔) ความเสมอภาคทางเพศ
(Gender Equity) (๕) ตนทุนการบริหาร (Costs of Administration) (๖) การกํ าหนดประชากร     
กลุมเปาหมาย (Targeting) (๗) ความโปรงใสและความสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบได 
(Accountability and Transparency) สํ าหรับประเทศออสเตรเลียมีการจายเงินประโยชนทดแทนและ
มมีาตรการเสรมิทีเ่ปนการจายเงนิชดเชยเพิม่เตมิทีม่กีารจายลักษณะยดืหยุน ปรับเปลีย่นไปตามจ ํานวน
ของสมาชิกครอบครัวและสภาวะของครอบครัว

๔) ในเรื่องแผนงานการประกันสุขภาพแหงชาติ ถือเปนแผนงานสากลที่มีลักษณะ
ครอบคลมุทัว่ถึง ซ่ึงตางประเทศไดด ําเนนิการมากอนประเทศไทย และถือเปนนโยบายส ําคญัของรฐั
ตอการสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชน แตประเทศไทยเพิ่งจะมีการประกาศใชนโยบาย
การประกันสุขภาพแหงชาติในป พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตนมา นอกจากนี้แผนงานประกันสังคม          
ซ่ึงถือเปนสวัสดิการสังคมประการหนึ่งที่ตองขยายการคุมครองไปยังกลุมเสี่ยงทางสังคมใหมๆ เชน 
กลุมผูตกงาน กลุมผูสูงอายุ กลุมลูกจางบางประเภท กลุมผูประกอบการอาชีพอิสระ หรือแมกระทั่ง
กลุมผูใชแรงงานนอกระบบซึง่เปนกลุมที่สรางรายไดใหกับประเทศเปนจํ านวนมาก

๕) การลดบทบาทของรฐัลง แตเพิม่บทบาทของภาคสวนตางๆ ใหเขามามีสวนรวมกนั
ในการจดัสวสัดกิารสงัคมมากขึน้ ผลการศกึษาทัง้สามประเทศพบวา เกดิการเปลีย่นแปลงของกระบวนการ
จดัสวสัดกิารสงัคมทีสํ่ าคญั คอื ในสวนของประเทศออสเตรเลยี รัฐบาลพยายามใหอํ านาจแตละมลรฐั
มีสวนรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการมากขึ้น ควบคูกับการที่รัฐบาลกลางลดบทบาทของการจัด 
สวัสดิการสังคมลง และเพิ่มบทบาทใหภาคธุรกิจเอกชนเขามามีสวนรวมในการบริการเชิงแขงขัน
กับองคกรที่ไมแสวงหากํ าไรมากขึ้น สํ าหรับประเทศแคนาดาสงเสริมและสนับสนุนบทบาท
ของสหภาพแรงงานใหเขามามีสวนสนับสนุนใหเกิดโครงการหรือแผนงานการจัดสวัสดิการสังคม
มากขึ้น  ขณะที่ประเทศเกาหลีใตนั้น  ไดก ําหนดใหเปนความรับผิดชอบของรัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการจัดสวัสดิการสังคม นอกจากนี้ยังไดสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนและ
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องคกรภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมมากขึ้น ทํ าใหเกิดการเคลื่อนไหวงาน
ดานสวสัดิการสังคมไปสูนโยบายสาธารณะของประเทศมากขึ้น

สํ าหรับประเทศไทย แนวความคิดในการลดบทบาทของรัฐลง แตเพิ่มบทบาท  
ของภาคเอกชนหรือภาคสวนตางๆ ใหเขามามีสวนรวมกันในการจัดสวัสดิการสังคมมากขึ้นนั้น  
ถือไดวาตรงตามแนวความคิดในเหตุผลที่ไดตราพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาใชบงัคบั โดยมุงเนนการสงเสรมิและสนบัสนนุเอกชนและทกุภาคสวนใหมสีวนรวม
ในการจดัสวสัดกิารสงัคมในสาขาตางๆ ตามทีก่ฎหมายก ําหนด ซ่ึงเรยีกองคกรทีจ่ดัสวสัดกิารสงัคมวา
“องคการสวัสดิการสังคม” โดยรวมทั้งหนวยงานของรัฐและองคกรภาคเอกชนที่เปนมูลนิธิ สมาคม 
หรือองคกรภาคเอกชนอื่น ใหเขามารวมกันจัดสวัสดิการสังคม แตก็ประสบปญหาและอุปสรรค  
ในเรื่องการรับรององคกรภาคเอกชนใหมีสถานะเปนองคกรสาธารณประโยชน เนื่องจากกํ าหนด
เงื่อนไขในการรับรองดังกลาวไวมากเกินไป จนทํ าใหการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองคกร       
ภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมใหมีสถานะเปนองคกรสาธารณประโยชน 
เปนไปในทางจํ ากัดสิทธิมากกวาการสงเสริมสนับสนุน

๖) การกระจายอํ านาจจากรัฐบาลกลางไปยังมลรัฐในการจัดสวัสดิการสังคม หรือ  
การจดัสวสัดกิารแบบสมทบระหวางรฐับาลกลางกบัมลรฐัของประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลยี
สงผลใหระบบสวสัดกิารมกีารพฒันาไปสูคณุภาพและมกีารใชมาตรฐาน ก ํากบั และตรวจสอบบรกิาร
ไดมากขึ้น

ในสวนของประเทศไทยไดนํ าแนวทางการกระจายอํ านาจจากรัฐบาลกลางไปยัง
มลรัฐในการจัดสวัสดิการสังคมของนานาอารยประเทศมาเปนแนวทางในการกระจายอํ านาจ     
โดยราชการบริหารสวนกลางถายโอนงานสวัสดิการสังคมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
ตามพระราชบัญญัติการกํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงในทางปฏิบัติ  
เปนการมอบหมายงานหรือแบงหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนดไปใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ชวยดํ าเนินการให จึงยังมิใชการกระจายอํ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดํ าเนินการ  
ตามอํ านาจหนาที่ของทองถ่ินเองแตอยางใด สํ าหรับการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติ    
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดก ําหนดแนวทางพฒันาไปสูการใหบริการเชงิคณุภาพ 
ทีเ่นนการมมีาตรฐานงาน การก ํากบั และการตรวจสอบ ซ่ึงนาจะกอใหเกดิผลดีตอผูใชบริการทีส่ามารถ
เขาถึงบรกิารสวสัดกิารสงัคมไดมากขึน้ และสงผลใหองคกรสาธารณประโยชนตองพฒันาองคความรู
ทางวิชาการมาใชในการปฏิบัติงาน
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๗) แนวโนมและทศิทางการจดัสวสัดกิารสงัคมของสงัคมโลก และสังคมไทยมแีนวโนม
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ประเทศไทยยังใหความสํ าคัญกับหลักการเดิมของการจัด     
สวัสดิการสังคมโดยรัฐ กลาวคือ รัฐยังคงเปนกลไกหลักที่ทํ าหนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคม    
แบบพยายามใหครอบคลุมทั่วถึงแกประชาชน แตในทางปฏิบัติที่ผานมาประชาชนกลุมเปาหมาย  
ยงัไมไดรับสวสัดกิารอยางทัว่ถึง เหมาะสม และเปนธรรม แมวาจะน ําแนวความคดิในทางสวสัดกิารสงัคม
มาบญัญตัไิวอยางเปนทางการในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยเพือ่ใชเปนแนวทางในการก ําหนด
นโยบายของรฐับาลตัง้แต พ.ศ. ๒๔๙๒ กต็าม กไ็มอาจเรยีกวาเปนรัฐสวสัดกิารไดอยางแทจริง จวบจน
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัพทุธศกัราช ๒๕๔๐ ไดบญัญตัแินวนโยบายพืน้ฐานแหงรฐั
ไวในหมวด ๕ ทัง้นีก้เ็พือ่ใชเปนแนวทางในการก ําหนดนโยบายของรฐับาลในการจดัสวสัดกิารสงัคม
ใหประชาชนไดอยางทัว่ถึง เหมาะสม และเปนธรรม พระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ จงึเปนกฎหมายทีอ่นวุตัรการตามรฐัธรรมนญูฉบบัดงักลาว โดยมหีลักส ําคญัดวยการสงเสรมิ
และสนับสนุนเอกชนและทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมในสาขาตางๆ      
ตามที่กฎหมายกํ าหนด แตรูปแบบการดํ าเนินการของประเทศไทยไดกํ าหนดใหมีคณะกรรมการ   
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมในสามระดบั เพือ่เปนกลไกส ําคญัในการขบัเคลือ่นภารกจิตามกฎหมายนี้
สวนเงินที่ใชในการจัดสวัสดิการสังคมยังเนนหนักไปที่เงินงบประมาณแผนดินที่จายผานกองทุน
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ซ่ึงก็เทากับวารัฐยังเปนกลไกสํ าคัญอยูนั่นเอง เพยีงกระจายเนื้องาน
ดานนี้ใหแกองคการสวัสดิการสังคม ซ่ึงก็คือ มูลนิธิ สมาคม และองคกรภาคเอกชนไดมีสวนรวม
หรือเปนผูลงมือปฏิบัติงานแทนเทานั้นเอง

รัฐสวัสดิการในประเทศไทยแทบจะกลาวไดวายังไมเคยเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
ถึงแมวาไดนํ าแนวความคิดในทางสวัสดิการสังคมมาบัญญัติไวอยางเปนทางการในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยเพื่อใชเปนแนวทางในการกํ าหนดนโยบายของรัฐบาลตั้งแต พ.ศ. ๒๔๙๒  
หรือการจดัตัง้กรมประชาสงเคราะหขึน้เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๘๓ กต็าม แตกไ็ดด ําเนนิงานดานสวสัดกิารสงัคม
แบบเก็บตก แบงเบาบรรเทาทุกขใหประชาชนที่เดือดรอนชั่วคร้ังชั่วคราว ใหการสงเคราะหหรือ
ชวยเหลือประชาชนไดเทาทีง่บประมาณทีม่แีตเพยีงนอยนดิทีรั่ฐบาลจดัให เพราะไมเคยเกบ็ภาษทีางตรง
ทีเ่กี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม ไมเกบ็ภาษีอัตรากาวหนา ไมเก็บภาษีอสังหาริมทรัพยในอัตราสูง 
และไมเก็บภาษีมรดก มไิดนํ าหลักการการเอาทรัพยสินมาเฉลี่ยใหกับคนยากจน อยางเชน ประเทศ
ในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศออสเตรเลีย ที่ด ําเนินการในรูปแบบรัฐสวัสดิการ  
ประกอบกับประชาชนชาวไทยสวนใหญพึ่งตนเองมานานแลว ดงัจะเห็นไดจากกรณีมีอุบัติภัยตางๆ 
คนไทยทั่วไปก็ระดมนํ้ าใจชวยเหลือกันเองเปนครั้งคราว จึงไมมีระบบสวัสดิการที่มีการเฉลี่ยทุกข 
เฉลี่ยสุขกันอยางกวางขวางทีด่ ําเนินการอยางเปนระบบดังนานาอารยประเทศที่กลาวขางตน
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อาจจะกลาวไดอีกอยางหนึ่ง ก็คือ ประเทศไทยนาจะกาวขามรูปแบบการจัด     
สวัสดิการสังคมแบบกระแสหลักที่บรรดาประเทศตะวันตกเคยมีรัฐสวัสดิการเขมแข็งมากอน มาสู
การเรยีกรอง “สวสัดกิารสงัคมแบบพหลัุกษณ” อยางทีแ่ทบทกุประเทศเหน็พองตองกนัทีจ่ะด ําเนนิการ
สํ าหรับประเทศเกาหลีใตนั้น สวัสดิการสังคมของประเทศเกาหลีใตเขมแข็งไปตามการพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยที่มีฐานมาจากกรรมการ นักศึกษา และองคกรเอกชน ตลอดจนสหภาพแรงงาน 
กระนั้นก็ตาม ระบบสวัสดิการสังคมของประเทศเกาหลีใตก็ยังเปนแบบเก็บตกอยูคอนขางมาก     
แมวาจะมกีฎหมายดานความมั่นคงทางสังคมที่พยายามปฏิรูปใหครอบคลุมประชาชนทั่วทั้งประเทศ
ใหไดรับสวสัดกิารสงัคม แตสวสัดกิารสงัคมแบบพหลัุกษณของประเทศเกาหลีใตนาจะปรากฏชดัเจน
ในกฎหมายวาดวยสวสัดิการสังคมของครอบครัวที่มีผูปกครองเดี่ยว พ.ศ. ๒๕๓๒ แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. ๒๕๔๘ (Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ Amended ๒๐๐๕) ซ่ึงไดสงเสรมิใหประชาชน
มสีวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม

โดยสรุป แนวความคิดในการจัดสวัสดิการสังคมตามกระแสโลก ตลอดจนกระแส
ของสวสัดกิารสังคมของประเทศไทยมแีนวโนมของการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางเดยีวกนั กลาวคอื
การละความสํ าคัญของรัฐสวัสดิการที่เคยรุงเรือง มาเปนสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ ซ่ึงก็คือ
การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
โดยไมปลอยใหเปนภาระหนาที่ของรัฐแตเพียงฝายเดียว เหมือนเชนประเทศไทยที่ประชาชน       
ใหการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในคราวที่เกิดภัยพิบัติตางๆ นั่นเอง ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดถึงความมีนํ้ าใจ 
ความเอือ้อารีตอกนั อันเปนแนวคดิทีย่โุรปและสหรฐัอเมรกิาพยายามจะน ําไปใชเปนฐานทางความคดิ
ทีสํ่ าคัญในการกํ าหนดนโยบายดานสวัสดิการสังคม สวนการนํ า “สวัสดิการสงัคมแบบพหุลักษณ” 
ไปวิเคราะหตีความและประยุกตใชใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพของแตละประเทศ
ยอมมคีวามแตกตางกันอยางแนนอน
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บทที่ ๕
บทสรุปและขอเสนอแนะ

๕.๑  บทสรุป

การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยปรากฏเดนชัดในธรรมนูญการปกครองและ  
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยตัง้แตอดตีจนปจจบุนั โดยมบีทบญัญตัทิีก่ ําหนดเปนแนวนโยบาย
แหงรัฐขึน้ครัง้แรกในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ รวมทัง้ส้ิน ๑๙ มาตรา
และตัง้แตนัน้เปนตนมา ผูรางรฐัธรรมนญูมกัจะก ําหนดใหมหีมวดแนวนโยบายแหงรัฐเพือ่ใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติ อยางไรก็ตามงานดานสวัสดิการสังคม การสงเคราะหหรือชวยเหลือประชาชนผูเดือดรอน 
รัฐบาลไดเล็งเห็นความสํ าคัญกอนมีการกํ าหนดเปนแนวนโยบายแหงรัฐในธรรมนูญการปกครอง
และรัฐธรรมนูญ จึงไดจัดตั้งกรมประชาสงเคราะหขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยมีอํ านาจหนาที่       
ในการสงเคราะหหรือชวยเหลือประชาชนผูเดือดรอนที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  
รวมถึงผูที่ประสบปญหาทางรางกายและจิตใจ ซ่ึงในการชวยเหลือหรือสงเคราะหดังกลาวนั้น
กระท ําดวยการใหที่เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน เชน การฝกอาชีพ การจัดที่พักอาศัย การอบรมเลี้ยงดู 
เปนตน แตการดํ าเนินงานดานสวัสดิการสังคมดังกลาวดํ าเนินการแบบเก็บตกแบงเบาบรรเทาทุกข
ใหประชาชนทีเ่ดอืดรอนชัว่ครัง้ชัว่คราว ใหการสงเคราะหหรือชวยเหลือประชาชนไดเทาทีง่บประมาณ
ซ่ึงรัฐบาลจดัใหเพยีงนอยนดิ เพราะไมเคยเกบ็ภาษทีางตรงทีเ่กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคม ไมเกบ็ภาษี
อัตรากาวหนา ไมเก็บภาษีอสังหาริมทรัพยในอัตราสูง ไมเก็บภาษีมรดก และมิไดนํ าหลักการ      
การเอาทรัพยสินมาเฉลี่ยใหกับคนยากจนอยางเชนประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดา  
หรือประเทศออสเตรเลีย ที่มีรัฐสวัสดิการอยางเต็มรูปแบบ

จากแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย ฉบบัพทุธศกัราช ๒๕๔๐
ไดบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับการชวยเหลือและการสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาสตามมาตรา 
๘๐ วรรคสอง ที่วา “รัฐตองสงเคราะหคนชรา ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส  
ใหมคีณุภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได” พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ถือไดวาเปนกฎหมายที่อนุวัตรการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตราดังกลาว โดยมีเจตนา
ใชเปนกฎหมายแมบทในการสงเสรมิและสนบัสนนุการจดัสวสัดกิารสงัคมขององคการสวสัดกิารสงัคม
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ซ่ึงไดแก หนวยงานของรฐัและองคกรสาธารณประโยชน ตลอดจนผูปฏิบตังิานดานการจดัสวสัดกิารสงัคม
ซ่ึงก็คือ นกัสงัคมสงเคราะหและอาสาสมัคร ทํ าใหงานสวัสดิการสังคมของประเทศไทยในปจจุบัน
เปนเรือ่งทีท่กุภาคสวน ตองเขามามสีวนรวมด ําเนนิการบนพืน้ฐานของการค ํานงึถึงสทิธิและสวสัดกิาร
ทีป่ระชาชนทัว่ไปพงึไดรับ และการตอบสนองความจ ําเปนขัน้พืน้ฐานของประชาชนใหมคีณุภาพชวีติทีด่ี
และพึ่งตนเองได แตในทางปฏิบัติแลว กฎหมายนี้ใหความสํ าคัญกับการกระจายเนื้องานทางดาน
สวัสดิการสังคมใหแกองคกรภาคเอกชนที่เปนองคสาธารณประโยชนดังกลาวเทานั้นเอง เพราะ   
งบประมาณในการด ําเนนิการยงัเปนของรฐัทัง้หมด ประชาชนหรอืภาคสวนตางๆ มไิดจดัตัง้งบประมาณ
ในการจัดสวัสดิการสังคมสํ าหรับองคกรเหลานั้นเอง หรือหากจะจัดไวก็จัดไวเพียงเล็กนอยสํ าหรับ
สมาชิกขององคกรเสียมากกวาบุคคลทั่วไป เนื่องจากองคกรเหลานั้นจะตองจัดทํ าโครงการ        
แลวขอรับเงินสนับสนุนในการดํ าเนินการตามโครงการที่เสนอ ซ่ึงเทากับวาการจัดสวัสดิการสังคม
โดยแทตามกฎหมายนี้ ยงัยดึหลักรัฐจดัใหเชนเดิมเพียงแตใหสิทธิแกองคกรภาคเอกชนที่เปนองคกร
สาธารณประโยชนด ําเนนิการแทนรฐันัน่เอง จงึท ําใหมผีลกระทบโดยตรงตอผูยากไรและผูดอยโอกาส
ในสังคม และยังเปนกลุมคนที่ไมไดรับสวัสดิการสังคมจากรัฐอยางทั่วถึง ซ่ึงยังมีกลุมบุคคลเหลานี้
มอียูในสงัคมอกีจ ํานวนมาก หนาทีข่องรฐัทีต่องกระท ําการดงักลาวในประการแรก กค็อื การด ําเนนิการ
โดยถือเปนหนาที่ของรัฐตามแนวทางรัฐสวัสดิการดวยการลงมือกระทํ าอยางจริงจังและจริงใจ     
ไมมุงเพื่อประโยชนในทางการเมือง ทั้งนี้รัฐจะตองใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการชวยเหลือ       
รับรองคุมครองสิทธิของบุคคลตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังที่กลาวขางตน

เมื่อไดศึกษาถึงรัฐสวัสดิการในประเทศไทยพบวา ยังไมเคยเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  
ถึงแมวาจะนํ าแนวความคิดในทางสวัสดิการสังคมมาบัญญัติไวอยางเปนทางการในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทยตัง้แต พ.ศ. ๒๔๙๒ หรือการจดัตัง้กรมประชาสงเคราะหขึน้เมือ่ป พ.ศ. ๒๔๘๓
ก็ตาม และแมกระทั่งในปจจุบันมีพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖       
ทีเ่ปนกฎหมายแมบทในการจดัสวสัดกิารสงัคมดงัทีก่ลาวขางตน แตพระราชบญัญตัฉิบบันีก้ม็ใิชกฎหมาย
ที่กํ าหนดสิทธิและวิธีการใหสิทธิของบุคคลผูสมควรไดรับการชวยเหลือหรือไดรับการสงเคราะห
จากรฐั หรือมิไดเปนกฎหมายที่กํ าหนดวิธีการสงเคราะหของรัฐที่จะใหแกบุคคลที่เปนผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสใหมคีณุภาพชวีติทีด่แีละพึง่ตนเองไดตามเจตนารมณมาตรา ๘๐ ในแนวนโยบายพืน้ฐาน
แหงรฐัของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ แตเปนกฎหมายที่มุงเนน
สงเสรมิและสนบัสนนุการจดัสวสัดกิารสงัคม โดยก ําหนดใหบคุคล ครอบครวั ชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และองคกรอ่ืน ไดเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมอีกดวย ซ่ึงแตกตางกับ
กฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมของตางประเทศ ไมวาจะเปนประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย 
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และประเทศเกาหลีใต ที่ทั้งสามประเทศไดดํ าเนินการดานสวัสดิการสังคมในรูปแบบรัฐสวัสดิการ  
มหีนวยงานหรอืองคกรปฏบิตังิานในเรือ่งนีอ้ยางชดัเจน โดยเฉพาะประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลยี
ทีด่ ําเนนิการโดยสถาบนัสขุภาพและสวสัดกิารสงัคม อีกทัง้ยงัใหสิทธแิกมลรัฐในการจดัสวสัดกิารสงัคม
ตามสภาพความตองการและลกัษณะทางกายภาพของประชาชนอกีดวย ในสวนของประเทศเกาหลใีตนัน้
ไดบญัญัติไวในกฎหมายอยางชัดเจน โดยก ําหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบ
ในการจดัสวัสดิการสังคม อีกทั้งยังสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนใหความรวมมือ
ในการจัดสวัสดิการสังคม

สํ าหรับในการศึกษาพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดพบประเด็นปญหาสํ าคัญอยางนอย        
๕ ประการ ทีเ่ปนปญหาและอปุสรรคอนัท ําใหการบงัคบัใชและการด ําเนนิการตามพระราชบญัญตันิี้
ยงัไมอาจบรรลผุลตามเจตนารมณได ถึงแมวาระยะเวลาในการบงัคบัใชประมาณสามปเศษ ซ่ึงนบัวา
ยงันอย แตกไ็ดเหน็ขอบกพรองของกฎหมายฉบบันีว้ามขีอดอยอันเปนปญหาและอปุสรรคในการขบัเคลือ่น
ภารกจิตามเจตนารมณแหงกฎหมาย กลาวคือ

๑) ปญหาเรือ่งความเหมาะสมของคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมทัง้ระดบัชาติ
ระดบัจงัหวัด และระดับกรุงเทพมหานคร ที่มีมากเกินไปจน ท ําใหเนื้อหาของกฎหมายเต็มไปดวย
คณะกรรมการ และโดยเฉพาะกรรมการที่มาจากผูแทนองคกรสาธารณประโยชน เกิดเปนปญหา
และอุปสรรค ตดิขดัในกระบวนการสรรหาทีไ่มสามารถแตงตัง้ไดอยางรวดเรว็ คลองตวั และเหมาะสม
ตามความมุงหมายของกฎหมาย สงผลใหเกิดปญหาหลายประการ คือ

(๑) ปญหาเรือ่งองคประกอบของคณะกรรมการทีม่จี ํานวนมากเกนิไป ท ําใหการนดั
วนัประชมุไมอาจก ําหนดใหตรงกบัชวงระยะเวลาทีก่รรมการแตละคนวางเวนจากภารกจิประจ ําของตนได
จงึท ําใหการประชุมเกิดขึ้นนอยครั้ง

(๒) ปญหาเรือ่งคาใชจายสงู ทัง้ดานการเงนิ เวลา การเดนิทาง การอภปิรายทีย่าวเหยยีด
และบางครัง้ตองประชมุหลายครัง้กวาจะไดขอยตุ ิซ่ึงตองใชงบประมาณมากขึน้ตามจ ํานวนองคประกอบ
ของคณะกรรมการ และยังใชเวลาที่ยาวนานกวาการตัดสินใจของบุคคลเพียงคนเดียว

(๓) ปญหาเรือ่งการก ําหนดใหนายกรฐัมนตรเีปนประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ เปนการเพิ่มภารกิจใหนายกรัฐมนตรีมากเกินความจํ าเปน
เพราะเหตุนํ าเนื้องานของผูปฏิบัติไปเปนภาระหนาที่ของนายกรัฐมนตรีซ่ึงเปนหัวหนาฝายบริหาร  
ทีจ่ะตองควบคุมและกํ ากับดูแลผูปฏิบัติอยูแลว
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(๔) ปญหาเรือ่งการเลอืกผูแทนองคกรสาธารณประโยชน มาเปนคณะกรรมการสงเสรมิ
การจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ หรือคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมจงัหวดั มกีารวิง่เตน
และสมยอมกันเพื่อจะใหไดรับเลือก อันทํ าใหการเลือกคณะกรรมการดังกลาวไมไดเกิดจากการใช
สิทธทิีสุ่จริตในการกลัน่กรองคดัเลอืกกนัเองของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน แตเกดิจากการจงูใจ
หรือการเจรจาตอรองหรือการฮัว้กนั จงึท ําใหคณะกรรมการเหลานีม้ใิชผูแทนขององคกรสาธารณประโยชน
ตามเจตนารมณของกฎหมาย

(๕) ปญหาเรื่องการตัดสินใจที่ออนแอ และเกิดความยุงยากในการตัดสินใจ เพราะ
กรรมการที่มาจากองคกรที่เทาเทียมกันอาจมีความเกรงใจและประนีประนอมคอนขางสูง จนทํ าให
เกิดการละเลยในการเสนอขอเท็จจริงหรือเสนอแงมุมอื่นที่เปนประโยชนในการตัดสินใจ หรือ     
มกัเลื่อนการประชุมออกไปโดยไมปฏิบัติส่ิงใดเลย

(๖) ปญหาเรือ่งบคุคลทีม่อิีทธิพลตอการตดัสินใจ ท ําใหเกดิการตดัสินใจอยางเปนกลาง
เกิดขึ้นไมได เพราะผูที่ตํ่ ากวายอมตองเห็นตามบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น หรือมิฉะนั้นจะเกิดการตอสู
ระหวางกลุมขึ้น

(๗) ปญหาเรือ่งสมาชกิทกุคนยากทีจ่ะรูสึกวามคีวามรบัผิดชอบรวมกนั เพราะจะไมมี
ผูใดรูสึกวาเปนการกระทํ ารวมของกลุม ความรับผิดชอบในผลงานจึงไมชัดเจนเหมือนการตัดสินใจ
โดยบุคคลคนเดียว

(๘) ปญหาเรือ่งการเปนเผดจ็การกลุมยอย ถากรรมการคนหนึง่ควบคมุคณะกรรมการ
ชุดนัน้ดวยการใชอํ านาจที่ไมเห็นดวย การทํ างานของคณะกรรมการยอมลมเหลวจากกรรมการผูนั้น
โดยเสยีงสวนนอยครอบงํ าความคิดเห็นของเสียงสวนใหญ และนอกจากนี้ตํ าแหนง ประสบการณ 
ความรู ทักษะ อาจทํ าใหสมาชิกขางนอยมีอิทธิพลเหนือสมาชิกขางมากได

จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศในเรื่องนี้ พบวากฎหมายวาดวยสถาบัน  
สุขภาพและสวัสดิการสังคมของออสเตรเลียเทานั้นที่มีคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจในการจัด
สวสัดกิารสงัคมและการประกนัสขุภาพ โดยมคีณะกรรมการเดยีวและมอีงคประกอบของคณะกรรมการ
ประมาณ ๑๕ คน สวนกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมของประเทศแคนาดาและประเทศเกาหลีใต
ไมมคีณะกรรมการการจัดสวัสดิการสังคมแตอยางใด

๒) ปญหาเรื่องความชัดเจนของกลุมบุคคลเปาหมายที่เปนผูยากไรและผูดอยโอกาส
ซ่ึงไมมรีายไดเพยีงพอแกการยงัชพีคอืกลุมบคุคลกลุมใด และจะไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานใด
ไดบาง อีกทัง้จะไดรับการชวยเหลืออยางไร เนือ่งจากกฎหมายไดนยิามความหมายเพยีงวา “ผูรับบรกิาร
สวสัดกิารสงัคม” หมายความวา “บคุคลหรือกลุมบคุคลซึง่อยูในสภาวะยากล ําบากหรอืทีจ่ ําตองไดรับ
ความชวยเหลือ เชน เดก็ เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพกิาร หรือทพุพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมดิทางเพศ
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หรือกลุมบคุคลอืน่ตามทีค่ณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาตกิ ําหนด ซ่ึงเปนปญหา
และนํ าไปสูอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ดังนี้

(๑) การนยิามความหมายทีก่วางเกนิไปไมเจาะจงใหชัดเจน ท ําใหหนวยงานทีม่อํี านาจ
หนาทีใ่นการจดัสวสัดกิารสงัคมหรอืองคการสวสัดกิารสงัคมไมอาจจะด ําเนนิการตามความมุงหมายได
เนื่องจากจะตองรอการเสนอแนะและความเห็นตอคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกํ าหนดเปนนโยบาย   
การจัดสวัสดิการสังคมในภาพรวมเสียกอน หรือรอการกํ าหนดบุคคลหรือกลุมบุคคลเปาหมาย 
สาขา ลักษณะ หรือรูปแบบและวิธีการในการจัดสวัสดิการสังคมเสียกอน หนวยงานของรัฐหรือ 
องคกรภาคเอกชน องคกรสาธารณประโยชนทีไ่ดรับการรบัรองใหด ําเนนิงานดานการจดัสวสัดกิารสงัคม
หรือองคการสวัสดิการสังคม จึงจะมีเครื่องมือและแนวทางที่จะนํ าไปใชในการใหความชวยเหลือ
หรือสงเคราะหผูยากไรและผูดอยโอกาสในแตละเรื่องได

(๒) ปญหาทางการเมอืง โดยเฉพาะหากขอเสนอแนะหรอืการก ําหนดบคุคลเปาหมาย
สาขา ลักษณะหรอืรูปแบบและวธีิการในการจดัสวสัดกิารนัน้ ไมตรงกบัแนวความคดิหรือความตองการ
ของคณะรฐัมนตรหีรือขัดแยงกบันโยบายของรฐับาลชดุนัน้ หรือเปนขอเสนอทีต่รงกบัแนวนโยบาย
ของพรรคการเมอืงฝายตรงกนัขามกบัรัฐบาล ขอเสนอนัน้กค็งตองตกไป โดยมไิดค ํานงึถึงวาผูยากไร
และผูดอยโอกาสจะไดรับความชวยเหลือหรือไดรับประโยชนหรือไมอยางไร

(๓) ปญหาการทบัซอนกนักบักลุมเปาหมายตามกฎหมายอืน่ ไมวาจะเปนกลุมเปาหมาย
ของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแก บุคคลซึ่งมีอายุตํ่ ากวาสิบแปดปบริบูรณ       
แตไมรวมถึงบุคคลที่บรรลุนิติภาวะดวนการสมรส กลุมเปาหมายของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ   
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแก บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย กลุมเปาหมาย   
ของพระราชบญัญตัฟินฟสูมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔  ซ่ึงไดแก คนพกิาร กค็อื คนทีม่คีวามผดิปกติ
หรือบกพรองทางรางกาย ทางสตปิญญา หรือทางจติใจ และแมกระทัง่กลุมเปาหมายของพระราชบญัญตัิ
ควบคมุการขอทาน พทุธศกัราช ๒๔๘๔ ซ่ึงกลุมบคุคลเหลานีม้หีลักเกณฑและวธีิการในการชวยเหลือ
หรือสงเคราะหรองรับอยูแลวและนาจะครอบคลุมในทุกบุคคลที่เปนผูยากไรและผูดอยโอกาสดวย

(๔) ปญหาทีอ่าจท ําใหกลุมบคุคลเปาหมายทีเ่ปนผูยากไรและผูดอยโอกาสไมสามารถ
เขาถึงสวัสดิการสังคมเหลานี้ เนือ่งจากเกิดความสํ าคัญผิดวา ไดรับการชวยเหลืออยางหนึ่งอยางใด
อยูแลว จึงยังเปนผูตกขอบจากการชวยเหลือเหมือนเดิม อันเปนเหตุใหเกิดความไมชัดเจนแนนอน
ในการจัดสวัสดิการสังคมที่แทจริง
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(๕) ปญหาในเรื่องเงินงบประมาณแผนดินที่มีอยูอยางจํ ากัด และความไมพรอม
ของหนวยงานที่เกี่ยวของก็เปนอุปสรรคตอการดํ าเนินการในเรื่องนี้ใหบรรลุวัตถุประสงคได

จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศในเรื่องนี้ พบวาในกฎหมายวาดวยการจัด 
สวสัดกิารสงัคมของประเทศแคนาดา ไดก ําหนดกลุมเปาหมายโดยจ ําแนกเปนลักษณะของแตละกลุมบคุคล
ทีชั่ดเจน ซ่ึงไดแก บคุคลผูไดรับการชวยเหลือและประโยชนจากการประกนัตน ซ่ึงกค็อื กลุมผูใชแรงงาน
กลุมคนพิการ คนวางงาน ผูสูงอายุ ผูเกษียณอายุ ผูถูกเลิกจาง ผูเปนหมาย เดก็กํ าพรา และโรงเรียน
ของรัฐและของเอกชน ในสวนของกฎหมายสิทธิมนุษยชนของประเทศแคนาดาระบุใหประชาชน
ส่ีกลุมตอไปนี้เปนผูดอยโอกาส ไดแก ผูหญิง ชนพื้นเมือง ชนกลุมนอย และบุคคลผูบริการ

สวนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคมของออสเตรเลีย กํ าหนด
กลุมเปาหมายโดยเนนไปที่การบริการดูแลผูสูงอายุ การบริการดูแลเด็ก (รวมถึงการบริการหรือ  
การจดัใหในรูปแบบของการศึกษา การฝกอบรมและการทํ างานแกผูปกครองเด็ก) การบริการบุคคล
ผูไรความสามารถ การชวยเหลือเกี่ยวกับที่พักอาศัย (รวมถึงโครงการที่ออกแบบมาเพื่อสงเสริม    
ใหประชาชนในประเทศมีบานเปนของตนเอง และที่สํ าคัญตองเปนโครงการที่เนนเรื่องความถาวร
ในระยะยาว และรวมถึงการสรางสถานที่พักชั่วคราว ในภาวะที่เกิดวิกฤตขึ้นในพื้นที่ตางๆ โดยเปน
การสรางบานเพื่อแกไขปญหาในชวงระยะเวลาสั้นๆ หรือชวงเวลาที่เกิดปญหาภัยธรรมชาติ)       
การบรกิารสวสัดกิารสงัคมเกีย่วกบัเดก็ (รวมถึงการบรกิารดแูลในรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัการคุมครองเดก็
และการรับมรดกแทนที่เด็ก) และบริการชุมชนอื่นๆ

สํ าห รับกฎหมายว าด วยสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มี ผู ปกครองเดี่ยว         
ของประเทศเกาหลีใต กํ าหนดกลุมเปาหมายที่จะไดรับการชวยเหลือในการจัดสวัสดิการสังคม   
ตามกฎหมายนี้ ซ่ึงไดแก คูสมรสทีแ่ยกกนัอยู หรือคูสมรสทีท่ิง้รางไมรับผิดชอบ คูสมรสทีไ่รความสามารถ
ในการท ํางานหาเลี้ยงชีพ คนโสดแตไมรวมถึงบุคคลที่อยูกินกันโดยไมไดสมรส บุคคลที่ทํ าหนาที่
เปนผูอภิบาล หรือบุคคลอื่นตามที่กระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวกํ าหนด

๓) ปญหาในเรื่องผูรับผิดชอบหรือเจาภาพ ที่ยังขาดความชัดเจนวาหนวยงานของรัฐ
นอกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแลวยังมีหนวยงานใดบางที่มีอํ านาจ
หนาที่และความรบัผิดชอบในการด ําเนนิงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายฉบับนี้

กฎหมายนี้มิไดกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการสํ าหรับหนวยงานภาครัฐใหชัดเจน
ถึงวธีิปฏิบตัวิาจะตองด ําเนนิการอยางไร จงึเกดิเปนประเดน็ปญหาซึง่เปนผลใหการปฏบิตัติามกฎหมาย
ฉบบันีไ้มบรรลุเจตนารมณทีแ่ทจริง เทากบัวาบญัญตักิฎหมายออกมาบงัคบัใชเพยีงเพือ่ใหบรรลุผลลัพธ
ของการปฏิบัติงานตามภารกิจเทานั้นเอง โดยไมคํ านึงถึงผลสัมฤทธิ์วาประชาชนกลุมเปาหมาย      
ทีเ่ปนผูยากไรและผูดอยโอกาสจะไดรับประโยชนหรือเขาถึงสวัสดิการไดอยางทั่วถึง เหมาะสมและ
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เปนธรรมแลวหรือไม และหนวยงานของรฐัหนวยงานใดทีส่ามารถจดัสวสัดกิารสงัคมตามกฎหมายนี้
ไดบาง โดยไมเปนการกระทํ านอกขอบอํ านาจหนาที่

จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศในเรื่องนี้ พบวากฎหมายวาดวยการจัด 
สวัสดิการสังคมของประเทศแคนาดา กํ าหนดใหรัฐมนตรีสวัสดิการสังคมมีหนาที่รับผิดชอบ       
ในการด ําเนนิการ ซ่ึงรัฐด ําเนนิการในรปูแบบรฐัสวสัดกิาร และทกุมลรฐัมอํี านาจในการจดัสวสัดกิารสงัคม
ตามแนวทางที่รัฐบาลกลางกํ าหนด สวนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคม      
ของประเทศออสเตรเลยี ไดก ําหนดใหด ําเนนิการจดัสวสัดกิารสงัคมโดยสถาบนัสขุภาพและสวสัดกิาร
ซ่ึงเปนการด ําเนนิการจดัสวสัดกิารสงัคมในแบบสถาบนันัน่เอง สํ าหรบักฎหมายวาดวยสวสัดกิารสงัคม
ของครอบครัวที่มีผูปกครองเดี่ยวของประเทศเกาหลีใต ก ําหนดใหเปนความรับผิดชอบของรัฐและ
องคปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ยังกํ าหนดใหประชาชนทุกคนรวมมือกันในการสงเสริมและ
สนบัสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มีผูปกครองเดี่ยวอีกดวย

๔) ปญหาเรื่องการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับ
การจัดสวสัดกิารสังคม ใหมีสถานะเปนองคกรสาธารณประโยชน เปนไปในทางจํ ากัดสิทธิมากกวา
การสงเสริมสนับสนุน ท ําใหเกิดปญหาและอุปสรรคดังนี้

(๑) การก ําหนดเงือ่นไขทีเ่ปนการเพิม่ภาระใหกบัมลูนธิิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชน
มากเกนิไปอนัเปนการเกนิสมควรหรอืเกนิความจ ําเปน จนท ําใหองคกรดงักลาวทีม่อียูแลวในปจจบุนั
หรือที่จะจัดตั้งขึ้นใหมในอนาคต ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ได

(๒) การกํ าหนดเอกสารหลักฐานทีแ่สดงใหเห็นวา ไดมีการสงเสริมและสนับสนุน
ใหบคุคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวชิาชพี สถาบนัศาสนา และองคกรอืน่
ไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมดวย ซ่ึงเอกสารเหลานี้ยังขาดความชัดเจนในรูปแบบและ
เนื้อหาวาจะตองเปนเอกสารแบบใด และจะตองประกอบดวยรายละเอียดอยางไรที่จะแสดงวา      
ไดมกีารสงเสริมและสนับสนุนดังกลาว จึงเปนการกํ าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่เกินสมควรหรือ
เกินความจํ าเปน

(๓) ขาดความทันสมัย กลาวคือ แมวาจะอํ านวยความสะดวกใหแกมูลนิธิ สมาคม 
หรือองคกรภาคเอกชนในการยื่นคํ าขอรบัรองเปนองคกรสาธารณประโยชนได ดวยการใหสงคํ าขอ
ดังกลาวโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับก็ตาม แตปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาไป  
เปนอยางมาก จงึควรจะมีวิธีการอื่นใหมากกวานี้
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(๔) ปญหาเรือ่งโครงการทีจ่ะขอรบัเงนิอดุหนนุจากกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสังคม
ตองมลัีกษณะทีเ่ปนโครงการซึง่ไมขดัตอนโยบายของรฐับาล จงึเกดิประเดน็ปญหาวา ถาเปนโครงการ
ทีเ่ปนประโยชนกับประชาชนกลุมเปาหมาย แตโครงการนั้นขัดหรือแยงกับนโยบายของรัฐบาลหรือ
น ําแนวทางตามนโยบายของพรรคฝายคานซึง่ขดัแยงกบันโยบายของรฐับาล อยางนีจ้ะขอรบัเงนิอดุหนนุ
จากกองทุนสงเสรมิการจัดสวัสดิการสังคมไมได ซ่ึงเทากับวาเปนการจํ ากัดสิทธิที่กระทบกระเทือน
ถึงสารัตถะแหงสิทธิของประชาชน

จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศในเรื่องนี้ พบวากฎหมายวาดวยการจัด 
สวัสดิการสังคมของประเทศแคนาดา มิไดกํ าหนดในเรื่ององคกรสาธารณประโยชน เนื่องจาก
กฎหมายดังกลาวกํ าหนดแนวทางในการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบรัฐสวัสดิการ รัฐบาลกลาง  
จึงไดสงเสริมและสนับสนุนใหแตละมลรัฐดํ าเนินการจัดสวัสดิการสังคมเองโดยมิไดใชมูลนิธิ
สมาคมหรือองคกรภาคเอกชนเขามาเปนเครื่องจัดสวัสดิการสังคมดวย

สวนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคมของประเทศออสเตรเลีย 
ไดก ําหนดใหด ําเนนิการจดัสวสัดกิารสงัคมโดยสถาบนัสุขภาพและสวสัดกิารของประเทศออสเตรเลยี
โดยท ําในรปูแบบรฐัสวสัดกิารเชนเดยีวกนั ทัง้นีย้งัใหสิทธแิกมลรัฐทีจ่ะด ําเนนิการดานสวสัดกิารสงัคม
แกประชาชนไดตามความเหมาะสม

สํ าห รับกฎหมายว าด วยสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มี ผู ปกครองเดี่ยว         
ของประเทศเกาหลีใต กํ าหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบในการสงเสริม  
การจัดสวัสดิการสังคมสํ าหรับครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งยังการกํ าหนดใหประชาชนทุกคนรวมมือกัน
ในการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมส ําหรับครอบครวัเดีย่ว ซ่ึงเปนการจดัสวสัดกิารสงัคมทีไ่มผาน
องคกรภาคเอกชนใดๆ แตมุงเนนความรวมมือของทุกคน นอกจากนี้ยังไดยึดหลักแนวความคิด    
ในเรื่องความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองไดดวยการทํ างานของครอบครัวเดี่ยว ซ่ึงเทากับวา        
รัฐมุงแกปญหาดวยการสงเสรมิและสนบัสนนุใหประชาชนท ํางานและพึง่ตนเอง มากกวารอการชวยเหลือ
จากรัฐอันเปนการแกปญหาที่ยั่งยืน

๕) ปญหาเรื่องความเหมาะสมของกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กลาวคือ
ควรจะกํ าหนดใหมีกองทุนที่เกี่ยวกบัการจัดสวัสดิการสังคมในกฎหมายอื่นอีกหรือไม เพราะถาหาก
ไมมกีองทนุทีเ่กีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมในกฎหมายอืน่อกี อาจกอใหเกดิประโยชนในหลายประการ
เชน
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(๑) เปนการรวมยอดเงนิทัง้หมดไวสํ าหรบักจิกรรมทางสงัคม ดวยการสงเสรมิ สนบัสนนุ
ชวยเหลือหรือสงเคราะหผูอยากไรและผูดอยโอกาส ที่ไมทํ าใหเงินกระจัดกระจายในหลายกฎหมาย
ซ่ึงเปนเรื่องทางดานสังคมเหมือนกัน

(๒) ลดปรมิาณเงินที่เหลือสะสมในกองทุนตางๆ ซ่ึงไมอาจนํ าไปหมุนเวียนใหเกิด
ประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศได อันจะสงผลใหเกิดสภาพคลองทางการเงินเพิ่มขึ้น

(๓) เปนการพฒันากฎหมาย โดยจดัความส ําคญัและเนือ้หาของกฎหมายเรือ่งเดยีวกนั
เขาไวดวยกัน หรือรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องเดียวกันหรือสอดคลองกันไวเปนเรื่องเดียวกัน       
ซ่ึงไมเปนการออกกฎหมายมาใชบังคับโดยฟุมเฟอยเกินไป

(๔) ลดหรือตดัจํ านวนเงินที่รัฐจะตองสนับสนุนใหกับกองทุนอื่นลงได
(๕) ท ําใหมกีลุมเปาหมายส ําหรบัด ําเนนิการของกองทนุสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม

มคีวามชดัเจนขึ้นและจะไมซ้ํ าซอนกัน เพราะไดยุบกองทุนตามกฎหมายทางสังคมอื่นๆ แตมารวม
กับกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมนี้

จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศในเรื่องนี้ พบวากฎหมายวาดวยการจัด 
สวสัดกิารสงัคมของประเทศแคนาดา ก ําหนดใหมีกองทนุสวสัดกิารสงัคมหรอืกองทนุประกนัสังคม
ซ่ึงเปนกองทนุทีก่อตัง้ขึน้เพือ่ใหสิทธิและประโยชนแกผูประกนัตนในดานสวสัดกิารสงัคม โดยไดรับ
การบรหิารจดัการและก ํากบัดแูลภายใตอํ านาจของรฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม
และรัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลงั ทัง้นี้รัฐไดก ําหนดกรอบวงเงนิทีใ่ชเพือ่ใหสอดคลองกบับรรดา
คาใชจายที่เกิดขึ้นในรูปแบบของกองทุนสวัสดิการสังคม

สวนกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคมของประเทศออสเตรเลีย 
ก ําหนดใหสถาบันมีอํ านาจหนาที่ในเรื่อง การตรวจสอบรายไดในการประกันสุขภาพของประชาชน 
การบริหารการเงินที่จะนํ าไปเปนคาเชาซ้ือที่ดินหรือเชาสํ านักงาน การแตงตัวแทนหรือทนายความ 
การใหทนุ และการบรหิารกองทนุทีเ่กดิขึน้จากบรรดาทรพัยสินทีเ่ปนเงนิ และการน ําเงนิของส ํานกังาน
ไปลงทุนบริหารจัดการในการลงทุนแบบใดแบบหนึ่งเพื่อนํ าดอกผลมาใชเพื่อบริหารสํ านักงาน 
จ ําหนายจายแจก เอกสารเพื่อการโฆษณาประสัมพันธ และการตีพิมพ และผลของการปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กํ าหนดในกฎหมายนี้ ซ่ึงกองทุนนี้มิใชกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
แตเปนกองทุนสํ าหรับใชจายในการบริหารจัดการสํ านักงานเทานั้นเอง

สํ าห รับกฎหมายว าด วยสวัสดิการสังคมของครอบครัวที่มี ผู ปกครองเดี่ยว         
ของประเทศเกาหลีใต กํ าหนดใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ในการดํ าเนินการดานสวัสดิการสังคมตามแผนงานโครงการที่เสนอ โดยมิไดกระทํ าในรูปแบบ
ของกองทนุสวสัดกิารสงัคม และนอกจากนีย้งัไดก ําหนดหลกัเกณฑ วธีิการ และเงือ่นไขในการเรยีกคนื
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เงินอุดหนุนทั้งหมดหรือบางสวนในกรณีองคกรที่จัดสวัสดิการสังคมทํ าผิดกฎหมายหรือขอกํ าหนด 
ไดเงนิอดุหนนุมาดวยการหลอกลวงหรอืมชิอบดวยกฎหมาย หรือกระท ําการเพือ่ประโยชนของตนเอง
อีกดวย

โดยสรปุ จากผลการศกึษากฎหมายวาดวยการจดัสวสัดกิารสงัคมในตางประเทศทัง้สามประเทศ
ไมวาจะเปนการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศแคนาดา ของประเทศออสเตรเลีย และการจัด    
สวสัดกิารสงัคมของประเทศเกาหลใีต มคีวามเหมอืนและความแตกตางกบักฎหมายวาดวยการสงเสรมิ
การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย ในหลายกรณี ดังนี้

๑) รัฐยงัเปนกลไกหลกัทีท่ ําหนาที่ในการจดัสวสัดกิารแบบครอบคลมุทัว่ถึงใหกบัประชาชน
๒) นโยบายทางสงัคมทีม่อิีทธพิลตอการจดัสวสัดกิารสงัคมของทกุประเทศ คอื การสราง

ระบบความมั่นคงทางสังคม
๓) ประเทศไทยเพิง่จะมกีารประกาศใชนโยบายการประกนัสขุภาพแหงชาตใินป พ.ศ. ๒๕๔๓

เปนตนมา ซ่ึงแผนงานการประกันสุขภาพแหงชาติถือเปนแผนงานสากลที่มีการจัดสวัสดิการสังคม
ทีม่ลัีกษณะครอบคลมุทัว่ถึงทีต่างประเทศไดด ําเนนิการมากอนประเทศไทย และถือเปนนโยบายส ําคญั
ของรัฐตอการสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชน

๔) แผนงานประกันสังคมซึ่งถือเปนสวัสดิการสังคมประการหนึ่ง จํ าเปนตองขยาย
การคุมครองไปยงักลุมเสีย่งทางสงัคมใหมๆ  เชน กลุมผูตกงาน กลุมผูสูงอาย ุ กลุมลูกจางบางประเภท  
กลุมผูประกอบการอาชีพอิสระซ่ึงเปนกลุมที่สรางรายไดใหกับประเทศเปนจํ านวนมาก

๕) การลดบทบาทของรัฐสวัสดิการลง แตเพิ่มบทบาทของภาคสวนตางๆ ใหเขามา 
มีสวนรวมกันในการจัดสวัสดิการสังคมมากขึ้น สํ าหรับประเทศไทยแนวความคิดดังกลาวถือไดวา
ตรงตามหลักการและเหตุผลที่ไดออกพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาใชบังคับ โดยมุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนเอกชนและทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการจัด
สวสัดกิารสงัคมในสาขาตางๆ ตามทีก่ฎหมายก ําหนด ซ่ึงเรยีกวา องคการสวสัดกิารสงัคม โดยรวมทัง้
หนวยงานของรฐัและองคกรภาคเอกชนทีเ่ปนมลูนธิิ สมาคม หรือองคกรภาคเอกชนอืน่ เขามารวมกนั
จัดสวัสดิการสังคม

๖) ประเทศไทยไดน ําแนวทางการกระจายอ ํานาจจากรฐับาลกลางไปยงัมลรฐัในการจดั
สวสัดกิารสงัคมของนานาอารยประเทศ มาเปนแนวทางในการกระจายอ ํานาจโดยราชการบรหิารสวนกลาง
ไดถายโอนงานสวัสดิการสังคมใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการกํ าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงในทางปฏิบัติ การจัดสวัสดิการสังคมตาม
พระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดก ําหนดแนวทางพฒันาไปสูการใหบรกิาร
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เชิงคุณภาพที่เนนการมีมาตรฐาน การกํ ากับ และการตรวจสอบ ซ่ึงกอใหเกิดผลดีกับผูใชบริการ     
ที่สามารถตรวจสอบบริการสวัสดิการสังคมไดมากขึ้น และสงผลใหองคกรตองพัฒนาองคความรู
ทางวิชาการมาใชในการปฏิบัติงาน

๗) แนวโนมและทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป     
ในทศิทางเดยีวกนักบัหลายประเทศ ซ่ึงยงัคงยดึตดิกบัหลักการเดมิของการจดัสวสัดกิารสงัคมโดยรฐั
กลาวคอื รัฐยงัคงเปนกลไกหลกัทีท่ ําหนาที่ในการจดัสวสัดกิารแบบครอบคลมุทัว่ถึงใหกบัประชาชน
แตในทางปฏิบัติที่ผานมาประชาชนกลุมเปาหมายยังไมไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง เหมาะสม และ
เปนธรรม

๕.๒  ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ที่วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐหรือแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ พบวาการจัดสวัสดิการสังคมหรือ
การสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงมาจากแนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐในรัฐธรรมนูญที่ผานมาหลายฉบับ สํ าหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม ปพุทธศักราช ๒๕๕๐    
ซ่ึงกํ าลังมีการรางรัฐธรรมนูญกันอยูในขณะนี้ และจะจัดใหประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือ  
ไมเห็นชอบกับรางรัฐธรรมนญูฉบบันี้ในวันอาทิตยที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ นั้น ถาหากมีการกํ าหนด
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐในรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ ก็ควรกํ าหนดเปนบทบังคับใหรัฐหรือ       
รัฐบาลถอืเปนแผนแมบททีต่องปฏบิตัติามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐตามทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู
อีกทั้งควรกํ าหนดเปนบทบังคับใหฝายรัฐบาลที่จะตองกํ าหนดเปนนโยบายอันตองแถลงตอรัฐสภา
ใหชัดเจนวาจะดํ าเนินในเรื่องใดกอนหลังและใชระยะเวลาเทาใด อีกทั้งกํ าหนดใหนอมนํ าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในนโยบายดังกลาวกอนเขาบริหารราชการแผนดิน นอกจากนี้  
ควรกํ าหนดแนวทางในการใชกลไกทางการเมืองที่จะกดดันใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบายตามที่บัญญัติ
ไวในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยางเครงครัด หากฝาฝนหรือไมนํ าไปปฏิบัติตามหลังจาก
เขาบริหารราชการแผนดินแลว ใหรัฐสภาสามารถเปดอภิปรายเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาลได   
หรือใหอํ านาจประชาชนใชสิทธิถอดถอนหรือสามารถฟองรองตอศาลได ซ่ึงจะเปนการใชระบบ
การตรวจสอบการบรหิารราชการแผนดนิในระบบรฐัสภาทีเ่ขมแขง็ขึน้ และเปนบทลงโทษในทางการเมอืง
ที่จะทํ าใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลเปนไปโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
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จากผลการศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัติ  
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดพบปญหาและอปุสรรคในหลายประการ ซ่ึงผูศกึษา
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาในการบังคับใชกฎหมายอันจะนํ าไปสูผลสัมฤทธิ์
ตามวตัถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายฉบบันีท้ีเ่ปนรปูธรรมและเกดิประสทิธผิลตอกลุมเปาหมาย
จงึมขีอเสนอแนะในแตละปญหา ดังนี้

๕.๒.๑ แกไขพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ในเรื่อง
คณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมทัง้ระดบัชาต ิ ระดบัจงัหวดั และระดบักรงุเทพมหานคร
ดังนี้

๑) แกไขบทบญัญตัมิาตรา ๗ (๑) เร่ืองคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
แหงชาติ โดยกํ าหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย     
เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติแทนนายกรัฐมนตรี  
เพื่อลดภารกิจที่เปนหนาที่และความรับผิดชอบของผู ปฏิบัติโดยตรงออกจากนายกรัฐมนตรี          
อันเปนการเพิม่อํ านาจหนาทีใ่หนายกรฐัมนตรมีากเกนิความจ ําเปน ซ่ึงจะสงผลใหเกดิความคลองตวั
ในการทํ างานตามกฎหมายนี้มากขึ้น

๒) ยกเลิกบทบัญญัติมาตรา ๗ (๒) ในสวนคณะกรรมการที่เปนผูแทนองคกร
สาธารณประโยชนซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่เปนผูแทนองคกรสาธารณประโยชน      
เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง ควรกํ าหนดใหมีเฉพาะตํ าแหนงกรรมการก็เพียงพอแลว    
เนื่องจากหากประธานกรรมการไมมาประชุม ที่ประชุมสามารถมีมติเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ขึน้ท ําหนาทีป่ระธานในทีป่ระชมุในการประชมุคราวนัน้ไดอยูแลว จงึไมจ ําเปนตองก ําหนดต ําแหนง
รองประธานกรรมการไวในกฎหมายอีก อีกทั้งเปนการลดจํ านวนองคประกอบของคณะกรรมการ
ใหนอยลง

๓) แกไขบทบญัญตัมิาตรา ๗ (๕) โดยลดจ ํานวนผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ลงจากเดิมที่กํ าหนดไวแปดคน ควรจะเหลือผูแทนองคกรสาธารณประโยชนเพียงสี่คนเทากับ      
ภูมิภาคละหนึ่งคน ทั้งนี้ก็เพื่อลดองคประกอบของคณะกรรมการใหนอยลงและมีความกะทัดรัด
เชนเดยีวกบัองคประกอบของคณะกรรมการสถาบนัสขุภาพและสวสัดกิารของออสเตรเลยีทีม่จี ํานวน
๑๕ คน
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๔) ยกเลกิบทบญัญตัใินหมวด ๓ วาดวยคณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิาร
สังคมจังหวัด และคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร โดยใหอํ านาจ
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการสงเสริมการจัด
สวสัดกิารสังคมแหงชาติประจํ าจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครในกรณีที่พิจารณาเห็นวามีความจํ าเปน 
โดยอาจก ําหนดใหพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดัหรอืผูอํ านวยการส ํานกัสวสัดกิารสงัคม
กรุงเทพมหานคร เปนอนุกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงจะสงผลใหการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้    
มคีวามสมบูรณเหมาะสมยิ่งขึ้น เพราะเหตวุาถาจังหวัดใดไมพรอมที่จะดํ าเนินการก็ยังไมตองแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนั้น

๕) ควรจะเพิ่มเติมบทกํ าหนดโทษในทางปกครอง สํ าหรับผูแทนองคกร     
สาธารณประโยชนที่ไดรับการเสนอชื่อเขาสูกระบวนการเลือกใหเปนกรรมการในคณะกรรมการ
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม ตอกรณทีีม่กีารกระท ําความผดิดวยการสมยอมหรอืฮัว้กนัเพือ่จะใหตน
ไดรับเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยก ําหนดใหอยูภายใต
บงัคบักฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง

๕.๒.๒ แกไขบทบัญญัติมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่แกปญหาเรือ่งความชดัเจนของกลุมบคุคลเปาหมายทีเ่ปนผูยากไรและผูดอยโอกาส
ซ่ึงไมมรีายไดเพยีงพอแกการยงัชพีคอืกลุมบคุคลกลุมใด และจะไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานใด
ไดบาง อีกทั้งจะไดรับการชวยเหลืออยางไร โดยแกไขดังนี้

๑) แกไขความหมายของคํ าวา “ผูรับบริการสวสัดิการสังคม” โดยกํ าหนดให
ชัดเจนวา บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอยูในสภาวะยากลํ าบากหรือจํ าที่ตองไดรับความชวยเหลือ         
ทีเ่ปนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสเปนบุคคลกลุมใด ทั้งนี้ใหพิจารณาจากรายไดตอคนตอป และบุคคล
เหลานัน้จะตองไมไดรับการสงเคราะหหรือชวยเหลือจากหนวยงานอื่น

๒) ก ําหนดหลกัเกณฑและวธีิการชวยเหลือหรือการสงเคราะห สํ าหรับเปนคูมอื
ในการปฏิบัติขององคกรสาธารณประโยชนตอผูยากไรหรือผูดอยโอกาสซึ่งอยูในสภาวะยากลํ าบาก
หรือจํ าที่ตองไดรับความชวยเหลือ

๓) รัฐควรใหความส ําคญักบัการจดัสวสัดกิารสงัคม ดวยการจดัสรรเงนิงบประมาณ
ใหเหมาะสมเพียงพอ มีฐานขอมูลทางสังคมที่ถูกตองตรงตามความเปนจริงมากที่สุด และไมควร  
จะใชเร่ืองนี้เพื่อประโยชนในทางการเมือง
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๑๒๗

๔) ก ําหนดหลกัเกณฑและวธีิการใหสิทธปิระโยชนแกองคกรปกครองทองถ่ิน
ใหชัดเจน หรืออาจกํ าหนดใหองคกรปกครองทองถ่ินมีความรับผิดชอบในการจัดสวัสดิการสังคม
อยางเชนกฎหมายของประเทศเกาหลีใต ทั้งนี้รัฐบาลจะตองจัดสรรเงินงบประมาณใหแกองคกร  
ปกครองทองถ่ินดวย

๕) กํ าหนดมาตรการจูงใจในทางภาษีหรือมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมสํ าหรับ
องคกรภาคเอกชนหรือองคกรสาธารณประโยชนซ่ึงไดจัดสวัสดิการสังคมโดยไมไดรับการอุดหนุน
งบประมาณจากภาครัฐ  ทั้งนี้ก็เพื่อสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมโดยแทจริง

๕.๒.๓ แกไขบทบัญญัติมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่แกปญหาในเรือ่งผูรับผิดชอบหรือเจาภาพ ที่ยงัขาดความชดัเจนวาหนวยงานของรฐั
นอกจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแลว ยังมีหนวยงานใดบางที่มีอํ านาจ
หนาที่และความรบัผิดชอบในการด ําเนนิงานดานการจดัสวสัดกิารสงัคมตามกฎหมายฉบบันี้ กลาวคอื

แกไขความหมายของค ําวา “องคการสวสัดกิารสงัคม” โดยก ําหนดขยายความถงึ
หนวยงานของรฐัทีป่ระสงคจะด ําเนนิงานดานสวสัดกิารสงัคมเพิม่เตมิจากทีบ่ญัญตัไิวเฉพาะหนวยงาน
ของรฐัทีด่ ําเนนิงานดานสวสัดกิารสงัคม ทัง้นีก้เ็พือ่เปดโอกาสใหทกุหนวยงานของรฐัทีถึ่งแมจะไมมี
อํ านาจหนาที่ในการดํ าเนินงานดานสวัสดิการสังคม ก็สามารถดํ าเนินงานดานสวัสดิการสังคมได

๕.๒.๔ ยกเลกิบทบญัญตัมิาตรา ๓๔ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่แหงพระราชบญัญตัิ
สงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เพือ่แกปญหาเรือ่งการรบัรองมลูนธิิ สมาคม หรือองคกร
ภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมใหมีสถานะเปนองคกรสาธารณประโยชน     
ทีเ่ปนไปในทางจ ํากดัสิทธมิากกวาการสงเสรมิสนบัสนนุ ทัง้นีค้วรเปดกวางและใหสิทธแิกกบัทกุองคกร
ประกอบกับมูลนิธิและสมาคมไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นและมีสภาพเปนนิติบุคคลอยูแลว ยิ่งไมมี
ความจ ําเปนจะตองรบัรองอะไรอกี ซ่ึงจะท ําใหเกดิการสงเสรมิองคกรเหลานีอ้ยางแทจริง นอกจากนี้
ควรแกไขในกฎหมายลูกบทประกอบดวย ดังนี้

๑) ยกเลิกหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแหงชาติกํ าหนด แตเปดกวางและใหสิทธิแกทุกองคเอกชนที่มีวัตถุประสงคหรือ
ด ําเนนิกจิการเกีย่วกบัการจดัสวสัดกิารสงัคมสามารถยืน่ค ําขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไดงายขึ้น

๒) ควรกํ าหนดใหสามารถยื่นคํ าขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมผานทางสื่อสารสนเทศอื่นไดดวย
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๑๒๘

๓) แกไขบทบัญญัติมาตรา ๓๖ (๒) ในเรื่องโครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุน
จากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตองเปนโครงการซึ่งไมขัดตอนโยบายของรัฐบาล
เพราะการบญัญตัอิยางนีจ้ะเกดิปญหาวา ถาเปนโครงการทีเ่ปนประโยชนกบัประชาชนกลุมเปาหมาย
แตโครงการนั้นขัดหรือแยงกับนโยบายของรัฐบาลหรือนํ าแนวทางตามนโยบายของพรรคการเมือง
ฝายคานซึ่งขัดแยงกับนโยบายของพรรคการเมืองฝายรัฐบาลมาขอรับเงินอุดหนุน อยางนี้จะขอรับ
เงินอุดหนุนจากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไมได ซ่ึงเทากับวาเปนการจํ ากัดสิทธิ          
ที่กระทบกระเทือนถึงสารัตถะแหงสิทธิ โดยไมไดคํ านึงถึงประโยชนของประชาชนเปนสํ าคัญ     
จงึไมควรกํ าหนดในลักษณะดังกลาวนี้

ดังนั้น ควรกํ าหนดแตเพียงวา “เปนโครงการที่เปนประโยชนสาธารณะ
และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” กชั็ดเจนเพียงพอแลว

๕.๒.๕ ยกเลกิกองทนุทีเ่กีย่วกบัสวสัดกิารสงัคมตามกฎหมายอืน่ เชน กองทนุคุมครองเดก็
ตามพระราชบญัญตัคิุมครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ กองทนุผูสูงอาย ุตามพระราชบญัญตัผูิสูงอาย ุพ.ศ. ๒๕๔๖
หรือแมแตกองทนุฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารตามพระราชบญัญตัฟินฟสูมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซ่ึงจะตองแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวดวยเหตุผล ดังนี้

๑) เปนการรวมยอดเงนิทัง้หมดไวสํ าหรบักจิกรรมทางสงัคม ดวยการสงเสรมิ
สนับสนุน ชวยเหลือหรือสงเคราะหผูอยากไรและผูดอยโอกาสไวในแหลงเดียวไมซ้ํ าซอนกัน     
งายตอการตรวจสอบ และไมทํ าใหเงินกระจัดกระจายไปอยูในกฎหมายหลายฉบับ ทั้งที่เปนเรื่อง
ทางดานสังคมเหมือนกัน

๒) เปนการลดปรมิาณเงนิทีเ่หลือสะสมในกองทนุตางๆ ทีไ่มอาจน ํามาหมนุเวยีน
ใหเกิดประโยชนในทางเศรษฐกิจของประเทศไดเพราะกฎหมายไมเปดชอง อันจะสงผลใหเกิด
สภาพคลองทางการเงินเพิ่มขึ้น

๓) เปนการพัฒนากฎหมายทางดานสังคม โดยจัดความสํ าคัญและเนื้อหา  
ของกฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมเรื่องเดียวกันเขาไวดวยกัน หรือรวมกฎหมายเรื่องเดียวกัน
หรือสอดคลองกันไวดวยกัน ไมเปนการออกกฎหมายมาใชบังคับโดยฟุมเฟอยเกินไป

๔) เปนการลดหรือตัดจํ านวนเงินงบประมาณที่รัฐจะตองสนับสนุนใหกับ
กองทุนอื่นลงได ท ําใหประหยัดงบประมาณรายจายของแผนดิน

๕) ทํ าใหกลุมเปาหมายสํ าหรับการดํ าเนินงานของกองทุนสงเสริมการจัด
สวสัดิการสังคมมีความชัดเจนขึ้นและไมซ้ํ าซอน
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๑๒๙

การศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนการศึกษาในภาพรวมของพระราชบัญญัตินี้ทั้งฉบับ     
โดยเปรยีบเทยีบกบักฎหมายวาดวยการจัดสวสัดกิารสงัคมของประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลยี
และประเทศเกาหลใีต ซ่ึงไดเหน็ความแตกตางของแนวความคดิในการจดัสวสัดกิารสงัคม และพบวา
พระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ยงัมปีญหาหลายประการทีเ่ปนอปุสรรค
ในการปฏบิตัติามกฎหมายนี ้ ถึงแมวาระยะเวลาสามปเศษทีก่ฎหมายมผีลใชบงัคบักต็าม แตในการศกึษา
คร้ังนี้เปรียบเสมือนการทบทวนกฎหมายภายหลังการใชบังคับแลว ซ่ึงก็ทํ าใหพบขอบกพรอง    
ของกฎหมายฉบับนี้ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน เฉพาะประเด็นปญหาที่ไดทํ าการศึกษาเทานั้น      
ในประเด็นปญหาอื่นที่อาจจะมีหรือพบในภายหลัง ซ่ึงเชื่อวาอาจจะตองใชเวลาในการปฏิบัติ      
ตามกฎหมายฉบบันีอี้กระยะหนึง่ จงึอาจจะเปนประเดน็ปญหาใหศกึษาเพิม่เตมิ เพือ่เสนอแนะแนวทาง
ในการแกไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้นในคราวตอไป

จากการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ซ่ึงปรากฏในหัวขอ ๕.๒.๖ นี้

๕.๒.๖ รางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ราง
พระราชบัญญัติ

สงเสริมการจัดสวสัดิการสังคม (ฉบับท่ี..)
พ.ศ. ....

........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

โดยทีเ่ปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
.........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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๑๓๐

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความหมายของคํ าวา “ผูรับบริการสวัสดิการสังคม” “องคการ
สวัสดิการสังคม” และ “องคกรสาธารณประโยชน” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม     
การจัดสวสัดกิารสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

“ผูรับบรกิารสวสัดกิารสงัคม” หมายความวา บคุคลซึง่อยูในสภาวะยากล ําบาก
หรือจํ าตองไดรับความชวยเหลือ เนือ่งจากตนเองหรือครอบครัวมีรายไดนอยกวารายไดเฉล่ียข้ันตํ่ า
ตอคนตอป และจะตองเปนบุคคลดังตอไปนี้

(๑) เดก็ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก
(๒) ผูสูงอายุตามกฎหมายวาดวยผูสูงอายุ
(๓) ผูพิการหรือทุพพลภาพ
(๔) ผูถูกทอดทิ้ง
(๕) คนเรรอนไรที่พึ่ง
(๖) ผูถูกเลิกการจางและไมมีงานทํ าติดตอกันเกินกวาสามเดือน
(๗) ผูใชแรงงานนอกระบบ ซ่ึงไมไดอยูภายใตบงัคบักฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน
(๘) ผูกูเงินเพื่อการศึกษา และยังไมมีรายไดชํ าระเงินกูใหแกกองทุนกูยืม

เพื่อการศึกษา
(๙) ผูพนโทษจํ าคุกและไมมีงานทํ าติดตอกันเกินกวาสามเดือน
(๑๐) หญิงหมายหรือชายหมายที่ไมมีงานทํ าติดตอกันเกินกวาสามเดือน
(๑๑) กลุมบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
“องคการสวสัดกิารสงัคม” หมายความวา หนวยงานของรฐัทีม่อํี านาจหนาที่

ในการจดัสวสัดกิารสงัคมหรอืประสงคจะด ําเนนิงานดานการจดัสวสัดกิารสงัคม และองคกรสาธารณประโยชน
“องคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา มูลนิธิ สมาคม ประชาสังคม 

หรือองคกรภาคเอกชนอืน่ใด ที่ด ําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้
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๑๓๑

มาตรา ๔ ใหเพิม่เติมความหมายของคํ าวา “คณะอนุกรรมการ” และ “อนุกรรมการ” 
ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังตอไปนี้

“คณะอนกุรรมการ” หมายความวา คณะอนกุรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิาร
สังคมแหงชาติประจ ําจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร

“อนกุรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติประจ ําจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๕ ใหยกเลกิความในมาตรา ๗ แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา ๗ ใหมคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “ก.ส.ค.” ประกอบดวย

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
เปนประธานกรรมการ

(๒) ผู แทนองคกรสาธารณประโยชนซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจํ านวนสี่คน     
เปนกรรมการ และใหเลือกกันเอง เปนรองประธานกรรมการหนึ่งคน

(๓) ปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ปลัดกระทรวง
การคลัง ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํ านวยการสํ านัก   
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอธิบดีกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ เปนกรรมการ

(๔) ผูทรงคณุวฒุซ่ึิงรัฐมนตรแีตงตัง้จ ํานวนสีค่น เปนกรรมการ ใหผูอํ านวยการ
เปนกรรมการและเลขานกุาร และใหผูอํ านวยการแตงตัง้ขาราชการในส ํานกังานเปนผูชวยเลขานกุาร

การแตงตั้งกรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ใหแตงตั้งจากบุคคล
ซ่ึงองคกรสาธารณประโยชนไดเลือกกนัเอง และการแตงตัง้กรรมการผูทรงคณุวฒุใิหแตงตัง้จากบคุคล
ซ่ึงไมเปนขาราชการที่มีตํ าแหนงหรือเงินเดือนประจํ า พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  
หนวยงานของรฐั รัฐวสิาหกจิ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยผูทรงคณุวฒุติองเปนผูซ่ึงมคีวามรู
ความเชีย่วชาญ มผีลงานและประสบการณทีเ่กีย่วของกบังานดานการจดัสวสัดกิารสงัคม ดานสขุภาพ
อนามยั ดานการศึกษา และดานกฎหมาย อยางนอยดานละหนึ่งคน

หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตํ าแหนงของผูแทน  
องคกรสาธารณประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกํ าหนด”

DPU



๑๓๒

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในหมวด ๓ วาดวยคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดแหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความ    
ตอไปนี้แทน

“หมวด ๓ แนวทางในการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม”
“มาตรา ๑๗ องคกรสาธารณประโยชนทีด่ ําเนนิการจดัสวสัดกิารสงัคมมสิีทธิ

ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนในดานตางๆ ดังตอไปนี้
(๑) เงนิอดุหนุนจากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
(๒) การชวยเหลือจากส ํานกังานในดานวชิาการหรอืการพฒันาบคุลากรทีป่ฏิบตังิาน

ในองคกรสาธารณประโยชนตามความจํ าเปนและเหมาะสมตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
(๓) องคกรสาธารณประโยชนที่มิใชหนวยงานของรัฐ มีสิทธินํ าคาใชจาย

ในการจัดสวสัดกิารสงัคม ซ่ึงมิใชคาใชจายที่ไดรับตาม (๑) ไปลดหยอนในการคํ านวณภาษีเงินได 
หรือไดรับการยกเวนภาษี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กํ าหนดในประมวลรัษฎากร

(๔) ดานอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
มาตรา ๑๘ การไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนขององคกรสาธารณประโยชน

ตามพระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนขององคกรสาธารณประโยชนที่จะไดรับ
ตามที่บัญญัติไวในกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๙ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่และความรับผิดชอบ   
ในการจดัสวสัดกิารสงัคมตามพระราชบญัญตันิี้ใหแกประชาชนในทองถ่ินอยางทัว่ถึงและเปนธรรม

มาตรา ๗ ใหยกเลกิความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา ๓๔ องคกรสาธารณประโยชนอาจยืน่ค ําขอรบัการสนบัสนนุโดยเสนอ
เปนโครงการในการจัดสวัสดิการสังคมตอคณะกรรมการได

การยื่นคํ าขอรับการสนับสนุนตอตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วธีิการ และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการก ําหนด ทัง้นีจ้ะตองมใิชการจ ํากดัสทิธิองคกรสาธารณประโยชน
ในการยื่นคํ าขอดงักลาว”
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มาตรา ๘ ใหยกเลกิความในมาตรา ๓๖ แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา ๓๖ โครงการทีจ่ะขอรบัเงนิอดุหนนุจากกองทนุตองมลัีกษณะ ดงัตอไปนี้
(๑) เปนโครงการดานการจดัสวสัดกิารสงัคมทีม่ผีลตอการปองกนั การแกไข

ปญหาและการพัฒนาสังคม
(๒) เปนโครงการที่เปนประโยชนสาธารณะ และไมขดัตอความสงบเรยีบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๓) เปนโครงการที่มีการดํ าเนินงานมาแลว โดยมีทุนอยูบางสวน หรือเปน

โครงการใหม”

มาตรา ๙ ใหยกเลกิความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการมีอํ านาจเรียกเงินอุดหนุนคืนจากองคกร      
สาธารณประโยชนเมื่อไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาที่ในกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดงัตอไปนี้

(๑) องคกรสาธารณประโยชนใดมีพฤติการณตามมาตรา ๓๘ และพนักงาน
เจาหนาที่ไดสอบสวนพฤติการณดังกลาวแลว ปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนนั้นไดกระทํ าการ
โดยไมสุจริตหรอืจงใจไมปฏิบตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก ําหนด หรือไมมผีลงานตามมาตรฐาน
ทีค่ณะกรรมการกํ าหนด

(๒) องคกรสาธารณประโยชนใด ไดรับรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา ๓๘ แลว ไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุอันสมควร”

มาตรา ๑๐ ใหยกเลกิความในมาตรา ๔๐ แหงพระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา ๔๐ เมือ่มีการเรียกเงินอุดหนุนคืนจากองคกรสาธารณประโยชนใด 
ใหสํ านกังานแจงเปนหนงัสือแกองคกรสาธารณประโยชนนัน้ เพือ่สงเงนิอดุหนนุเฉพาะสวนทีใ่ชจาย
ไมถูกตองคนืแกสํ านักงานภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

ถาองคกรสาธารณประโยชนไมสงเงนิอดุหนนุคนืภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดไว
ตามวรรคหนึ่ง ใหสํ านักงานมีอํ านาจดํ าเนินคดีตอองคกรสาธารณประโยชนนั้น

ในการด ําเนนิคดตีามวรรคสองใหอยูในอ ํานาจของพนกังานอยัการทีจ่ะวาตาง
หรือแกตาง และถาหากมีคาใชจายอันเนื่องจากการดํ าเนินคดีดังกลาว ใหเบิกจายจากกองทุน”
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ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

.................................................
         นายกรัฐมนตรีDPU
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 แสวงสุทธิการพิมพ

ศศิพฒัน ยอดเพชร และสุรางครัตน อรรถศาสตรศรี. (๒๕๒๔). การสังคมสงเคราะหเฉพาะราย.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

สมภพ โหตระกติย. (๒๕๑๒). กฎหมายรัฐธรรมนูญคํ าสอนชั้นปริญญาตรี ภาค ๑.
กรุงเทพมหานคร: นํ าเซียการพิมพ.  

หยุด แสงอุทัย. (๒๕๓๘). หลักรัฐธรรมนูญท่ัวไป (พิมพคร้ังที่ ๙). กรุงเทพมหานคร: วญิูชน.
อภญิญา เวชยชยั และกติพิฒัน นนทปทมะดลุย. (๒๕๔๖). การพฒันาระบบสวสัดกิารส ําหรบัคนจน

และคนดอยโอกาส กลุมคนจนผูดอยโอกาส และกลุมเสี่ยงท่ีประสบปญหาทางสังคม.
กรุงเทพมหานคร: ศนูยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

บทความ

กติพิฒัน นนทปทมะดุลย. (๒๕๓๑). “สังคมสงเคราะหการทํ างานซึ่งไมตองใชทฤษฏี.”
นติยสารการประชาสงเคราะห.

สํ านกังานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการสังคมแหงชาติ. (๒๕๔๐). “สรุปสาระสํ าคัญ
แผนพัฒนางานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแหงชาติ ฉบับที่ ๓.”
นติยสารการประชาสงเคราะห.
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เอกสารอื่นๆ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. (๒๕๔๘). ทิศทางและรูปแบบ
การจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: เทพเพ็ญวานิสย.

กองนติกิาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. เอกสารรายงานการประชุม
เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ....

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและทีมงานองคการสหประชาชาติ
ประจํ าประเทศไทย. (๒๕๔๗). รายงานผลตามเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ
ของประเทศไทย. สํ านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และทีมงานองคการสหประชาชาติประจํ าประเทศไทย.

ธีระ ศรีธรรมรักษ และวทิย ชนะภัย. (๒๕๓๘). อนาคตของประเทศไทยกับการออกกฎหมาย
สวัสดิการสังคม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพมหานคร: สํ านักงานคณะกรรมการ
การวิจัยแหงชาติ.

แผนพัฒนาสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙).
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒.
พฒันะ เรือนใจดี. (๒๕๔๗). เอกสารประกอบคํ าบรรยายกฎหมายรัฐธรรมนูญ

และสถาบันการเมืองชั้นสูง. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง.

วจิติร ระวิวงศ. (๒๕๓๒). อนาคตของสวัสดิการสังคมในประเทศไทย. เอกสารประกอบ
การสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง สวสัดกิารสังคมไทยในปจจุบันและอนาคต.
คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาสังคมวิทยา.

สุรกุล เจนอบรม. (๒๕๔๒). วสิยัทัศนการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูสํ าหรับผูสูงอายุ
ในประเทศไทย. รายงานการประชุมวิชาการแหงชาติวาดวยผูสูงอายุ. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

สุรางครัตน วศินารมณ. (๒๕๓๒). ทฤษฎีทางสังคมสงเคราะห. เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการ เร่ือง การประยุกตทฤษฎีสังคมสงเคราะหในการปฏิบัติงาน.
โดยคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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สํ านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. รายงานแสดงผลการดํ าเนินการของคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ. รัฐบาลพันตํ ารวจโททักษิณ ชินวัตร. ปที่สอง.
วนัที ่๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๖.

สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. (๒๕๔๓). เอกสารในการประชุม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง.   

สํ านักงบประมาณ. หนงัสอื ดวนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘.๒/๓๑๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
เร่ือง รางพระราชบัญญัติสงเสริมครอบครัว พ.ศ. ....

วิทยานิพนธ

ดวงกมล วิมลกิจ. (๒๕๔๗).  การจดัสวัสดิการสังคมสํ าหรับคนยากจนและผูดอยโอกาส:
ศกึษากรณีประชาชนที่อาศัยในชุมชนเคหะรมเกลา. วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   

นวรตัน จั่นแยม. (๒๕๔๘). การพฒันาการบริการฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมของผูรับบริการ
ในสถานสงเคราะหคนไรท่ีพึ่ง. วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

ปฐมวดี ปทมโรจน. (๒๕๔๒). ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเปนขอทาน. วทิยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

พฤตินนัท เหลืองไพบูลย. (๒๕๓๐). การจัดบริการสวสัดกิารสังคมในชมรมผูสูงอายุ:
ศกึษาเฉพาะกรณีการจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร.
วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

วรรณา อรัญกุล. (๒๕๔๓). มาตรการการจัดการปญหาคนขอทานในทศวรรษหนา.
วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.   
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กฎหมาย

ขอก ําหนดคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงือ่นไขในการยืน่ค ําขอและการรบัรองเปนองคกรสาธารณประโยชน พ.ศ. ๒๕๔๘.

พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํ านาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕.

พระราชบัญญัติการกํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒.
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔.
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๒.
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖.
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๔๘๔.
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕.
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖.
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖.
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕.
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒.
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๑๗.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๒๑.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๓๔.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐.
ระเบยีบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ในการเลือกและการพนจากตํ าแหนงของผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจงัหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘.

ระเบยีบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ในการเลือกและการพนจากตํ าแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘.

ระเบยีบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ในการเลือกและการพนจากตํ าแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจงัหวัด พ.ศ. ๒๕๔๘.
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ระเบยีบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ในการเลือกและการพนจากตํ าแหนงของผูแทนองคกรสาธารณประโยชน
ในคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘.

สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส

อเนก เหลาธรรมทัศน. ทักษิณา-ประชานิยม. สืบคนเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐, จาก
http://parcy.parliament.go.th/news/

ภาษาตางประเทศ

LAW

Australian Institute of Health and Welfare Act ๑๙๘๗ Amended ๒๐๐๑
Canada Constitution Act ๑๙๘๒
Constitution of Australia
Single-parent family welfare Act ๑๙๘๙ Amended ๒๐๐๕
Social welfare (Consolidation) Act ๑๙๘๑
South Korea – Constitution.  (๑๙๔๘)
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Retrieved February ๑๒, ๒๐๐๗, from http://parcy.parliament.go.th/news/
Retrieved February ๒๐, ๒๐๐๗, from http://www.dsdw.go.th
Retrieved March ๒, ๒๐๐๗, from http://www.concourt.or.th
Retrieved March ๑๙, ๒๐๐๗, from http://www.m-society.go.th/law
Retrieved March ๒๐, ๒๐๐๗, from http://www.mfa.go.th/web/๒๓๘๖.php?id=๑๔๕
Retrieved May ๑๗, ๒๐๐๗, from http://www.m-society.go.th
Retrieved May ๑๘, ๒๐๐๗, from http://www.opp.go.th
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พระราชบัญญัติ
สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

พ.ศ. ๒๕๔๖

ภมูิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา

โดยทีเ่ปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโดยคํ าแนะน ําและยนิยอม

ของรัฐสภาดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบญัญตันิีเ้รียกวา “พระราชบญัญตัสิงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ ”

มาตรา ๒ พระราชบญัญตันิีใ้หใชบงัคบัเมือ่พนก ําหนดหนึง่รอยแปดสบิวนั นบัแต
วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“สวสัดกิารสงัคม” หมายความวา ระบบการจดับรกิารทางสงัคมซึง่เกีย่วกบัการปองกนั

การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจํ าเปน    
ขัน้พืน้ฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสมเปนธรรม และ
ใหเปนไปตามมาตรฐาน ทัง้ทางดานการศกึษา สุขภาพอนามยั ทีอ่ยูอาศยั การท ํางาน และการมรีายได
นนัทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํ านึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
สิทธทิีป่ระชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวสัดิการสังคมทุกระดับ

“การจดัสวสัดกิารสงัคม” หมายความวา การจดับรกิารสวสัดกิารสงัคมตามมาตรฐาน
ทีค่ณะกรรมการกํ าหนด
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๑๔๔

“ผูรับบรกิารสวสัดกิารสงัคม” หมายความวา บคุคลหรือกลุมบคุคลซึง่อยูในสภาวะ
ยากลํ าบากหรอืทีจ่ ําตองไดรับความชวยเหลือ เชน เดก็ เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพกิาร หรือทพุพลภาพ
ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกํ าหนด

“องคการสวสัดกิารสงัคม” หมายความวา หนวยงานของรฐัทีด่ ําเนนิงานดานการจดั
สวัสดิการสังคมและองคกรสาธารณประโยชน

“องคกรสาธารณประโยชน” หมายความวา องคกรภาคเอกชนที่ไดรับการรับรอง
ใหด ําเนินงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้

“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
“สํ านักงาน” หมายความวา สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมแหงชาติ
“นกัสงัคมสงเคราะห” หมายความวา ผูซ่ึงปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม  

ที่สํ าเร็จการศึกษาไมตํ่ ากวาปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะหศาสตร หรือที่ผานการฝกอบรมดาน
สังคมสงเคราะหตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกํ าหนดหรือที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ
ก ําหนด โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา

“อาสาสมัคร” หมายความวา ผูซ่ึงอาสาชวยปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
ในองคการสวัสดิการสังคม

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมแหงชาติ
“คณะกรรมการประเมินผล” หมายความวา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

การดํ าเนินงานของกองทุน
“ผูอํ านวยการ” หมายความวา ผูอํ านวยการสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัด 

สวัสดิการสังคมแหงชาติ
“พนกังานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ่ึงรฐัมนตรแีตงตัง้ใหปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันิี้
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย

มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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๑๔๕

รัฐมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยมอํี านาจแตงตัง้
พนกังานเจาหนาที่ กับออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ระเบยีบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
แนวการจัดสวัสดิการสังคม

มาตรา ๕ ในการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคมใหแกผูรับบริการ
สวัสดิการสังคม ใหคํ านึงถึงเรื่องดังตอไปนี้

(๑) สาขาตางๆ ที่จะดํ าเนินการตามความจํ าเปนและเหมาะสม เชน การบริการ
ทางสงัคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ นันทนาการและ
กระบวนการยุติธรรม เปนตน

(๒) ลักษณะหรอืรูปแบบและวธีิการในการด ําเนนิการ เชน การสงเสรมิการพฒันา
การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข และการบํ าบัดฟนฟู เปนตน

ในการจัดสวสัดกิารสังคมตามวรรคหนึ่ง ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล
ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอ่ืน       
ไดมีสวนรวมดวย

มาตรา ๖ ในการจดัสวสัดกิารสงัคม ใหเปนไปตามมาตรฐานการจดัสวสัดกิารสงัคม
ทีค่ณะกรรมการกํ าหนด

หมวด ๒
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคมแหงชาติ

มาตรา ๗ ใหมคีณะกรรมการคณะหนึง่เรยีกวา “คณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิาร
สังคมแหงชาติ” เรียกโดยยอวา “ก.ส.ค.” ประกอบดวย

(๑) นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย       

เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
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(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ซ่ึงนายกรฐัมนตรแีตงตัง้จากบคุคลตาม (๕)
เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง

(๔) ปลัดส ํานกันายกรฐัมนตร ีปลัดกระทรวงการคลงั ปลัดกระทรวงการทองเทีย่ว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงมหาดไทย    
ปลัดกระทรวงยตุธิรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

(๕) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํ านวนแปดคน
(๖) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจํ านวนแปดคน
ใหผูอํ านวยการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูอํ านวยการแตงตั้งขาราชการ

ในส ํานักงานเปนผูชวยเลขานุการ
การแตงตัง้กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ใหแตงตัง้จากบคุคลซึง่องคกร

สาธารณประโยชนไดเลือกกันเอง และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคล        
ซ่ึงไมเปนขาราชการที่มีตํ าแหนงหรือเงินเดือนประจํ า พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  
หนวยงานของรฐั รัฐวสิาหกจิ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐัโดยผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูซ่ึงมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของ
กบังานดานการจัดสวสัดกิารสงัคม ดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา และดานกฎหมาย อยางนอย
ดานละหนึ่งคน

หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตํ าแหนงของผูแทนองคกร     
สาธารณประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกํ าหนด

มาตรา ๘ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง มีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากต ําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน

มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ ซ่ึง    
คณะรฐัมนตรีแตงตั้ง พนจากตํ าแหนงเมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(๕) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๖) ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก

มาตรา ๑๐ ในกรณทีีก่รรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้ พนจากต ําแหนงกอนวาระ
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการจากบุคคลในประเภทเดียวกันตามมาตรา ๗ เปนกรรมการแทน 
และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูในตํ าแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน

มาตรา ๑๑ ในกรณทีีก่รรมการซึง่คณะรฐัมนตรแีตงตัง้ ด ํารงต ําแหนงครบวาระแลว
ใหกรรมการซึ่งพนจากตํ าแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม

มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึง่หนึง่ของจํ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุมคราวใดถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบตัหินาที่ได ใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ
และรองประธานกรรมการคนทีห่นึง่ไมอยูในทีป่ระชมุหรือไมสามารถปฏบิตัหินาทีไ่ด ใหรองประธาน
กรรมการคนที่สองเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมและรองประธานกรรมการทั้งสองคน
ไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุมสํ าหรับการประชุมคราวนั้น

การวนิจิฉยัช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง   
เปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหความเหน็ตอคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบันโยบายการจดัสวสัดกิาร

สังคมและการสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการสังคมอยางเปนระบบ ทั่วถึง และตอเนื่อง
(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ

มตคิณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) เสนอแผนพฒันางานสวสัดกิารสงัคมตอคณะรฐัมนตรเีพือ่อนมุตัเิปนแผนแมบท
(๔) ใหความเหน็ชอบแผนงานและโครงการตางๆ ในการจดัสวสัดกิารสงัคมทีเ่สนอ

ตอคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
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(๕) ก ําหนดบคุคลหรือกลุมบคุคลเปาหมาย สาขา ลักษณะหรอืรูปแบบและวธีิการ
ในการจัดสวัสดิการสังคม

(๖) ก ําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม
(๗) วางระเบยีบเกีย่วกบัการรบัรองมาตรฐานการปฏบิตังิานดานการจดัสวสัดกิารสงัคม

ขององคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร
(๘) วางระเบยีบเกีย่วกับการประสานงานดานการจัดสวัสดิการสังคม
(๙) วางระเบียบเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของกองทุน ใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๑) วางระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารกองทนุโดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั

ตามมาตรา ๒๙ (๑)
(๑๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อสนับสนุนองคการ

สวสัดกิารสงัคมในการจดัสวสัดกิารสงัคม หรือการปฏบิตังิานดานการจดัสวสัดกิารสงัคมตามมาตรา ๒๙ (๒)
(๑๓) วางระเบยีบเกีย่วกบัการจดัท ํารายงานสถานะการเงนิ และการบรหิารกองทนุ

ตามมาตรา ๒๙ (๓)
(๑๔) วางระเบียบการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน 

และการจัดการของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๓๐
(๑๕) กํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคํ าขอและการรับรอง

เปนองคกรสาธารณประโยชนตามมาตรา ๓๔
(๑๖) วางระเบยีบเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลและตรวจสอบ การดํ าเนินงานขององคกร

สาธารณประโยชนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๗) ก ําหนดมาตรฐานในการฝกอบรมดานสงัคมสงเคราะห รวมทัง้ก ําหนดคณุสมบตัิ

สํ าหรบัผูซ่ึงปฏิบตังิานดานการจดัสวสัดกิารสงัคมเพือ่เปนนกัสงัคมสงเคราะหตามพระราชบญัญตันิี้
(๑๘) วางระเบยีบเกีย่วกบัการสงเสรมิ และสนบัสนนุในดานวชิาการและการพฒันา

บคุลากรใหแกนักสังคมสงเคราะห อาสาสมัคร ตามมาตรา ๓๕ (๒)
(๑๙) วางระเบยีบเกี่ยวกับการคืนเงินอุดหนุนที่องคกรสาธารณประโยชนไดรับไป

ตามมาตรา ๔๐
(๒๐) วางระเบยีบอืน่ทีเ่กีย่วของเพือ่ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันิี ้ รวมทัง้ปฏิบตักิาร

อ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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๑๔๙

ทัง้นีใ้นการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตาม (๓) (๕) (๖) และ (๙) ใหคํ านึงถึง
หลักการและแนวทางการมีสวนรวมหรือบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาและองคกรอ่ืน รวมทั้งหนวยงาน
ของรัฐและภาคเอกชนดวย

แผนพัฒนาสวสัดกิารสังคมตาม (๓) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติเปนแผนแมบทแลว
ขอก ําหนดตาม (๕) (๖) (๑๕) (๑๗) และระเบียบที่ไดวางขึ้นตาม (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) 
(๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐) รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนตาม (๑๑) ซ่ึงกระทรวงการคลัง 
ไดเหน็ชอบนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลวใหใชบังคับได

มาตรา ๑๔ ใหคณะกรรมการมีอํ านาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่
แทนคณะกรรมการหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ   
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๕ ใหมีสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
เรียกโดยยอวา “สํ านักงาน ก.ส.ค.” ในสํ านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และใหมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑) จดัทํ าแผนพัฒนางานสวสัดิการสังคมเสนอตอคณะกรรมการ
(๒) รวบรวมขอมลู ศกึษา วจิยัและพฒันาเกีย่วกบังานสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคม
(๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรม

เกีย่วกับการจัดสวัสดิการสังคม
(๔) รวมมอืและประสานงานกบัราชการบรหิารสวนกลาง ราชการบรหิารสวนภมูภิาค

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวสัดิการสังคม ตลอดจนองคกรอ่ืนในการจัด 
สวสัดกิารสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

(๕ ) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคม    
ขององคการสวสัดิการสังคมแลวรายงานตอคณะกรรมการ

(๖) ดํ าเนินการและสนับสนุน ใหมีการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 
ขององคการสวสัดกิารสงัคม นกัสงัคมสงเคราะห และอาสาสมคัร ใหเปนไปตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการ
กํ าหนด รวมทั้งดํ าเนินการเพื่อใหมีการพัฒนามาตรฐานดังกลาวใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม
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๑๕๐

(๗) ใหการรบัรองมาตรฐานการปฏบิตังิานดานการจดัสวสัดกิารสงัคมขององคการ
สวสัดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห และอาสาสมัคร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด

(๘) กํ ากับดูแลและตรวจสอบการดํ าเนินงานขององคกรสาธารณประโยชน       
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด

(๙) จัดทํ าทะเบียนกลางเกี่ยวกับองคการสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห
อาสาสมัคร และผูรับบริการสวัสดิการสังคม

(๑๐) จดัฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหและอาสาสมัคร
(๑๑) รับผิดชอบงานธรุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะ

กรรมการประเมินผล และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง
(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๑๖ ในการปฏบิตัหินาทีต่ามพระราชบญัญตันิี ้ใหกรรมการ กรรมการสงเสรมิ
การจัดสวสัดิการสังคมจังหวัด กรรมการสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคมกรุงเทพมหานคร กรรมการ
ประเมินผล กรรมการบริหารกองทุนและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเล้ียง      
คาเชาทีพ่กั และคาใชจายอยางอืน่ ตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรกี ําหนด โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลงั

หมวด ๓
คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

มาตรา ๑๗ ใหมคีณะกรรมการสงเสรมิการจดัสวสัดกิารสงัคมจงัหวดั เรยีกโดยยอวา
“ก.ส.จ.” ประกอบดวย

(๑) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ
(๒) รองผูวาราชการจังหวัด ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนรองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ซ่ึงผูวาราชการจงัหวดัแตงตัง้จากบคุคลตาม

(๖) เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๔) ปลัดจงัหวัด แรงงานจังหวัด ผูอํ านวยการสํ านักงานสงเสริมและสนับสนุน

วชิาการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูแทนกระทรวงศึกษาธกิารในเขตจังหวัดจํ านวนหนึ่งคน
(๕) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจงัหวดั ซ่ึงผูวาราชการจงัหวดัแตงตัง้

จ ํานวนสามคน
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๑๕๑

(๖) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตจงัหวดั ซ่ึงผูวาราชการจงัหวดัแตงตัง้
จ ํานวนสามคน

(๗) ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํ านวนสามคน
ใหพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ และใหพัฒนา

สังคมและสวัสดิการจังหวัดแตงตั้งขาราชการในสํ านักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด     
เปนผูชวยเลขานุการ

การแตงตั้งกรรมการผู แทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผู แทนองคกร           
สาธารณประโยชน ใหแตงตัง้จากบคุคลซึง่องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรสาธารณประโยชน
ในจังหวัดนั้นไดเลือกมาแลวแตกรณี และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหแตงตั้งจากบุคคล  
ซ่ึงไมเปนขาราชการที่มีตํ าแหนงหรือเงินเดือนประจํ า พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ  
หนวยงานของรฐั รัฐวสิาหกจิ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบนัอดุมศกึษา
ของรฐั โดยผูทรงคณุวฒุติองเปนผูซ่ึงมคีวามรู ความเชีย่วชาญ มผีลงานและประสบการณทีเ่กีย่วของ
กบังานดานสวัสดิการสังคมอยางนอยหนึ่งคน

หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตํ าแหนงของผูแทนองคกร     
ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรสาธารณประโยชน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกํ าหนด

มาตรา ๑๘ ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํ ารงตํ าแหนง การพนจากตํ าแหนง การประชุมและการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการของ ก.ส.จ. โดยอนุโลม

มาตรา ๑๙ ให ก.ส.จ. มีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย มาตรการ และแผนการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดตอ

คณะกรรมการ
(๒) สงเสรมิ และสนบัสนนุใหหนวยงานของรฐัและภาคเอกชนเขามามสีวนรวม

ในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด
(๓) วางระเบยีบเกีย่วกบัการประสานงานระหวางหนวยงานของรฐัและภาคเอกชน

ทัง้ในดานขอมูล ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัดใหสอดคลองกับ

ระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
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๑๕๒

(๕) กํ ากับดูแลหรือสงเสริมและใหความเห็นชอบแผนงานและโครงการเกี่ยวกับ
การจดัสวสัดิการสังคมในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดสวัสดิการสังคม

(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๒๐ ใหสํ านกังานพฒันาสงัคมและสวสัดกิารจงัหวดัรบัผิดชอบในงานธรุการ
ของ ก.ส.จ. และใหมีอํ านาจหนาที่ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัด ดังตอไปนี้

(๑) จดัทํ าแผนการจัดสวัสดิการสังคมเสนอตอ ก.ส.จ.
(๒) รวบรวมขอมูล สถิติ แผนงาน และโครงการ เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
(๓) เปนศูนยกลาง ประสานงาน เผยแพร และประชาสัมพันธ งานหรือกิจกรรม

เกีย่วกับการจัดสวัสดิการสังคม
(๔) รวมมอืและประสานงานกบัราชการบรหิารสวนกลาง ราชการบรหิารสวนภมูภิาค

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคการสวสัดิการสังคม ตลอดจนองคกรอ่ืนในการจัด 
สวสัดกิารสังคมตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมของ
องคการสวัสดิการสังคมแลวรายงานตอ ก.ส.จ.

(๖) สงเสรมิและสนบัสนนุองคการสวสัดกิารสงัคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ชุมชน และองคกรอ่ืนใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม

(๗) กํ ากับดูแลและตรวจสอบการดํ าเนินงานขององคกรสาธารณประโยชนตาม
พระราชบัญญัตินี้

(๘) จดัท ําทะเบยีนเกีย่วกบัองคการสวสัดกิารสงัคม นกัสังคมสงเคราะห อาสาสมคัร
และผูรับบริการสวัสดิการสังคม

(๙) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.ส.จ. มอบหมาย

มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร
เรยีกโดยยอวา “ก.ส.ก.” ประกอบดวย

(๑) ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชน ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง

จากบุคคลตาม (๕) เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง
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๑๕๓

(๔) ผูแทนกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ผูแทนกระทรวง
มหาดไทย ผูแทนกระทรวงแรงงาน ผูแทนกระทรวงศึกษาธกิาร ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

(๕) ผูแทนองคกรสาธารณประโยชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งจํ านวนหกคน

(๖)  ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้งจํ านวนหกคน
ใหผูอํ านวยการส ํานกัสวสัดกิารสงัคมกรงุเทพมหานคร เปนกรรมการและเลขานกุาร

และใหผูอํ านวยการส ํานกัสวสัดกิารสงัคมกรงุเทพมหานคร แตงตัง้ขาราชการในส ํานกัสวสัดกิารสงัคม
กรุงเทพมหานคร เปนผูชวยเลขานุการ

การแตงตัง้กรรมการผูแทนองคกรสาธารณประโยชนใหแตงตัง้จากบคุคลซึง่องคกร
สาธารณประโยชนไดเลือกมา และการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไมเปน
ขาราชการทีม่ตี ําแหนงหรือเงนิเดอืนประจ ํา พนกังานหรอืลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรฐั
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เวนแตเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ       
โดยผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูซ่ึงมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานและประสบการณที่เกี่ยวของกับงาน
ดานสวัสดิการสังคมอยางนอยหนึ่งคน

หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกและการพนจากตํ าแหนงของผูแทนองคกร     
สาธารณประโยชนใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกํ าหนด

มาตรา ๒๒ ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํ ารงตํ าแหนง การพนจากตํ าแหนง การประชุม และการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการของ ก.ส.ก. โดยอนุโลม

มาตรา ๒๓ ให ก.ส.ก. มอํี านาจหนาทีต่ามมาตรา ๑๙ และใหสํ านกัสวสัดกิารสงัคม
กรุงเทพมหานคร มหีนาทีรั่บผิดชอบในงานธรุการของ ก.ส.ก. และใหมอํี านาจหนาทีต่ามมาตรา ๒๐
ทัง้นี ้ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
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๑๕๔

หมวด ๔
กองทุนสงเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม

มาตรา ๒๔ ใหจดัตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึง่ในส ํานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย เรียกวา “กองทุนสงเสริมการจัดการสวสัดิการสังคม” เพื่อเปนทุนใชจาย
ในการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๒๕ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงนิทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงนิทีไ่ดรับจากงบประมาณรายจายประจํ าป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
(๔) เงนิอดุหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุน หรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมาย

หรือโดยนิติกรรมอื่น
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

มาตรา ๒๖ เงินและดอกผลตามมาตรา ๒๕ ไมตองนํ าสงกระทรวงการคลัง      
เปนรายไดแผนดิน

มาตรา ๒๗ ใหมคีณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ปลัดกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยเปนประธานกรรมการ
(๒) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการเปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูแทนสํ านักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนกรุงเทพมหานคร
(๔) ผูทรงคณุวฒุซ่ึิงคณะกรรมการแตงตัง้จ ํานวนหาคน ในจ ํานวนนีจ้ะตองเปนผูแทน

องคกรสาธารณประโยชนอยางนอยสองคน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางนอยหนึ่งคน
ใหผูอํ านวยการเปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามที่ 

รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด
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๑๕๕

มาตรา ๒๘ ใหนํ าบทบัญญัติมาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ 
และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับกับการดํ ารงตํ าแหนง การพนจากตํ าแหนง การประชุม และการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม

มาตรา ๒๙ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑)  บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
(๒) พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อสนับสนุนองคการสวัสดิการสังคมในการจัด 

สวสัดกิารสังคมหรือการปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคมตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
(๓ ) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด

มาตรา ๓๐ การรบัเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและ
การจดัการกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด

มาตรา ๓๑ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดํ าเนินงานของกองทุน
จ ํานวนเจด็คน ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคณุวฒุจิ ํานวนหาคน ซ่ึงคณะกรรมการ
โดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูซ่ึงมีความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน 
การจัดสวัสดิการสังคม และการประเมินผล ซ่ึงในจํ านวนนี้จะตองเปนผูมีความเชี่ยวชาญดาน     
การประเมินผลจํ านวนสองคน และใหผูอํ านวยการเปนกรรมการและเลขานุการ

ใหนํ ามาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับ       
กบักรรมการประเมินผลและการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลดวยโดยอนุโลม

มาตรา ๓๒ คณะกรรมการประเมินผลมีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดํ าเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
ใหคณะกรรมการประเมนิผลมอํี านาจเรยีกเอกสารหรอืหลักฐานทีเ่กีย่วของกบักองทนุ

จากบคุคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลได
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มาตรา ๓๓ ใหคณะกรรมการบรหิารกองทนุจดัท ํางบดลุและบญัชที ําการสงผูสอบบญัชี
ตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป

ใหสํ านักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป แลวทํ า
รายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 
ภายในหนึง่รอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี เพื่อคณะกรรมการเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

รายงานผลการสอบบญัชตีามวรรคสอง ใหรัฐมนตรเีสนอตอนายกรฐัมนตรเีพือ่น ําเสนอ
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานเุบกษา

หมวด ๕
องคกรสาธารณประโยชน

มาตรา ๓๔ มูลนิธิ หรือสมาคมที่มีวัตถุประสงคในการจัดสวัสดิการสังคมหรือ
องคกรภาคเอกชนที่มีผลงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกํ าหนด
อาจยืน่คํ าขอตอคณะกรรมการใหรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนได

การยืน่ค ําขอและการรบัรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามวรรคหนึง่ ใหเปนไป
ตามหลกัเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกํ าหนด

ในการรับรององคกรสาธารณประโยชนนั้นคณะกรรมการอาจกํ าหนดเงื่อนไขใดๆ 
ใหองคกรสาธารณประโยชนถือปฏิบัติดวยก็ได

เมือ่มีการรบัรองใหองคกรใดเปนองคกรสาธารณประโยชนแลว ใหจดแจงการรบัรอง
เปนองคกรสาธารณประโยชนในทะเบียนองคกรสาธารณประโยชน และใหสํ านักงานประกาศ  
การรับรองในราชกิจจานเุบกษา โดยระบุช่ือองคกรสาธารณประโยชนนั้น

มาตรา ๓๕ องคกรสาธารณประโยชนอาจไดรับการสนบัสนนุในการจดัสวสัดกิารสงัคม
ดังตอไปนี้

(๑) เงนิอดุหนุนจากกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
(๒) การชวยเหลือจากส ํานกังานในดานวชิาการและการพฒันาบคุลากรทีป่ฏิบตังิาน

ในองคกรสาธารณประโยชนตามความจํ าเปนและเหมาะสมตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด
(๓) การชวยเหลืออ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการกํ าหนด
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๑๕๗

มาตรา ๓๖ โครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนโครงการดานการจัดสวัสดิการสังคมที่มีผลตอการปองกัน การแกไข

ปญหาและการพัฒนาสังคม
(๒) เปนโครงการที่ไมขัดตอนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนางานสวัสดิการ

สังคมและ
(๓) เปนโครงการที่มีการดํ าเนินงานมาแลว โดยมีทุนอยูบางสวน หรือเปน  

โครงการใหม

มาตรา ๓๗ ใหองคกรสาธารณประโยชนที่ไดรับเงินอุดหนุนจากกองทุนตาม
มาตรา ๓๕ (๑) จัดทํ ารายงานการใชจายเงินตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกํ าหนด

มาตรา ๓๘ ในกรณทีีป่รากฏวาองคกรสาธารณประโยชนใดมพีฤตกิารณในการจดั
สวัสดิการสังคมที่ไมสุจริต หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกํ าหนด หรือไมมีผลงาน 
ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกํ าหนด ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํ านาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(๑) มหีนงัสือแจงใหองคกรสาธารณประโยชนนัน้ชีแ้จงขอเทจ็จรงิหรือความเหน็
ในการปฏิบัติงาน หรือสงผูแทนมาชี้แจงหรือใหถอยคํ า หรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่น     
มาประกอบการพิจารณา

(๒) มหีนงัสือแจงใหบคุคลทีเ่กีย่วของมาใหถอยคํ าหรือมหีนงัสอืช้ีแจงขอเทจ็จรงิ
หรือใหสงวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นมาประกอบการพิจารณา

มาตรา ๓๙ ใหคณะกรรมการมอํี านาจเพกิถอนการรบัรององคกรสาธารณประโยชน
เมือ่ไดรับรายงานจากพนักงานเจาหนาที่ในกรณีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

(๑) องคกรสาธารณประโยชนใดมพีฤตกิารณตามมาตรา ๓๘ และพนกังานเจาหนาที่
ไดสอบสวนพฤตกิารณดงักลาวแลว ปรากฏวาองคกรสาธารณประโยชนนัน้ไดกระท ําการโดยไมสุจริต
หรือจงใจไมปฏิบตัติามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก ําหนด หรือไมมผีลงานตามมาตรฐานทีค่ณะกรรมการ
ก ําหนด

(๒) องคกรสาธารณประโยชนใดไดรับรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 
๓๘ (๑) แลว ไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุอันสมควร
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๑๕๘

มาตรา ๔๐ เมือ่มกีารเพกิถอนการรบัรององคกรสาธารณประโยชนใด ใหสํ านกังาน
ประกาศรายชือ่องคกรสาธารณประโยชนนัน้ในราชกจิจานเุบกษา และใหองคกรสาธารณประโยชน
ที่ถูกเพิกถอนการรับรองสงเงินอุดหนุนที่ไดรับไปคืนแกสํ านักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก ําหนด

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๑ ในวาระเริ่มแรกกอนที่จะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕) ให
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๔) และ (๖) เพื่อทํ าหนาที่เทาที่จํ าเปน
จนกวาจะมีกรรมการตามมาตรา ๗ (๓) และ (๕)

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งดํ าเนินการกํ าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข    
ในการยื่นคํ าขอและการรับรองเปนองคกรสาธารณประโยชนตามมาตรา ๓๔ ภายในระยะเวลา    
ไมเกนิ ๖๐ วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๗ (๖)

มาตรา ๔๒ ในวาระเริ่มแรกใหนํ าบทบัญญัติในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาใชบังคับ
กับคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตามมาตรา ๑๗ คณะกรรมการสงเสริม  
การจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๒๑ และคณะกรรมการบริหารกองทุนตาม
มาตรา ๒๗ ดวยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํ านักงาน ใหสํ านักงานปลัดกระทรวง     
การพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีอํ านาจหนาที่ตามมาตรา ๑๕

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
  พนัตํ ารวจโท ทักษิณ  ชินวตัร
            นายกรัฐมนตรี
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๑๕๙

ประวัติผูเขียน

ช่ือ – นามสกุล นายกันตพงศ  รังษสีวาง
ประวัติการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปการศึกษา ๒๕๔๑
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๕๓ สํ านักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา ปการศึกษา ๒๕๔๓

ต ําแหนงและสถานที่ทํ างานปจจุบัน นิติกร ๗ว. กองนิติการ สํ านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ - ค ําอธิบายเรียงรายมาตราพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
รางวัล หรือทุนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
เฉพาะที่สํ าคัญ (ถามี) - ไดรับทุนการศึกษาจํ านวนหาสิบเปอรเซ็นต

จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ตลอดหลักสูตร
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