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ก 

คํานํา 
 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ” ไดรับการสนับสนุนจาก

กองทุนผูสูงอายุ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

โดยมอบหมายให คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดําเนินการศึกษา มี

วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาวิเคราะห บทบาท และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุโดยใช

เทคนิค SWOT Analysis เพื่อศึกษาทบทวนการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสังคมและกองทุน

ผูสูงอายุ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุที่เหมาะสมใน

ประเทศไทย และเพื่อจัดทําแผนในการบริหารกองทุนผูสูงอายุ ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการ

ปรับปรุงการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ และแนวปฏิบัติดานการคุมครอง สงเสริม และสนับสนุน

ผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เจาหนาที่กองทุน

ผูสูงอายุ เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ประธานสาขาสภาผูสูงอายุจังหวัด 

และประธาน กรรมการ สมาชิกชมรมผูสูงอายุ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ผูประสานงาน และผูสูงอายุ ที่ไดมี

สวนรวมในการใหขอมูล เอกสาร จนทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค คณะผูวิจัย

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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ค 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

วิเคราะห บทบาท และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ โดยใชเทคนิค SWOT Analysis 

รวมถึงศึกษาทบทวนการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสังคมและกองทุนผูสูงอายุ ทั้งในและ

ตางประเทศศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุที่เหมาะสมในประเทศไทยและจัดทําแผน

ในการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เก็บขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย ส่ืออิเล็กทรอนิกส เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการกองทุนสังคม และกองทุนผูสูงอายุในตางประเทศ เก็บขอมูลภาคสนาม โดยเขารวม

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูแทนสาขาสภาผูสูงอายุฯ ผูสูงอายุ และเจาหนาที่ของพัฒนาสังคมจังหวัด 

(พมจ.) ที่ปฏิบัติงานกับผูสูงอายุ และองคกรเอกชนที่ทํางานดานผูสูงอายุ การดูงานศูนยอเนกประสงค

สําหรับผูสูงอายุ และศูนยบริการผูสูงอายุ และชมรมผูสูงอายุ และเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จาก

ผูแทน 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และการสัมภาษณคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกลุมงานกองทุนผูสูงอายุ การศึกษาดูงานตางประเทศ ดานการดําเนินงาน

ผูสูงอายุ ที่เมืองนิวยอรก และเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ผลการศึกษาขอมูลเอกสารและภาคสนาม พบวา ส่ิงที่เปนโอกาสตอการดําเนนิงานกองทนุ

ผูสูงอายุ คือ1) นโยบายรัฐบาลดานผูสูงอายุของรัฐบาลปจจุบันไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุ โดยให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมดําเนินการ และการประสานเชื่อมโยงทรัพยากร 2) การมีกฎหมาย

รองรับการทํางาน ไดแก พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 รวมถึง ประกาศ ระเบียบ และขอกําหนด

ตางๆ ที่บัญญัติใหสอดคลองเจตนารมณของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 3) กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานที่เอื้อตอการประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งในสวนกลาง

และสวนภูมิภาค ทําใหมีเครือขายของกระทรวงในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ชวยใหผูสูงอายุเขาถึง

บริการไดมากขึ้น และปจจัยที่เปนอุปสรรคขัดขวางการทํางานของกองทุนผูสูงอายุคือการไมไดรับ

ความรวมมือจากหนวยงานในระดับจังหวัดคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดและ

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 

ส่ิงที่เปนจุดแข็งที่จะใชใหเปนประโยชน คือการเปนกองทุนใหมเปนที่สนใจของกลุม

ผูสูงอายุ และการบริหารงานภายใตคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติและกองทุนเปนเงินนอก

งบประมาณที่มีลักษณะยืดหยุนและมีระเบียบ /ประกาศ /ขอกําหนด และคําสั่ง เปนแนวปฏิบัติงาน แต

ปจจัยที่เปนจุดออน คือ กองทุนใหบริการไมหลากหลาย ไมมีการแผนการดําเนินงาน และการบริหาร



     การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอาย ุง 

จัดการดานการเงิน ดังนั้น เพื่อใหกองทุนมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น คณะผูวิจัยไดนํา

นําเสนอการทําแผนและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุที่เหมาะสมในประเทศไทย ดังนี้  

1. กําหนดวิสัยทัศนของกองทุนผูสูงอายุ คือ “สรางโอกาสสําหรับผูสูงอายุอยางถวนหนา” 

2. กําหนดวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนบทบาทของรัฐบาลในการสรางสวัสดิภาพที่ดีแก

ผูสูงอายุ กระจายงบประมาณอยางรวดเร็วไปสูผูสูงอายุ และองคกรสาธารณประโยชน และหนวยงาน

ภาครัฐ และเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

3. พันธกิจของกองทุนผูสูงอายุ คือ กองทุนที่สนับสนุนการคุมครอง การสงเสริมและการ

สนับสนุนผูสูงอายุใหมีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. กําหนดยุทธศาสตร สําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุมี 

4 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางศักยภาพของกองทุนใหเอื้อตอการสรางโอกาสสําหรับ

ผูสูงอายุอยางถวนหนา 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของ

บุคลากรทุกระดับ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวมของเครือขาย 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการสรางความยั่งยืนของกองทุนผูสูงอายุ 

ขอเสนอแนะในการศึกษา มี 2 มิติ ดังนี้ 1) ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการทํางาน

กองทุนผูสูงอายุ ควรใหคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุผลักดันใหมีการปรับโครงสรางการ

บริหารงานเปนองคหลักและเปนองคกรแรกที่ผูสูงอายุมาใชบริการเมื่อประสบปญหา ควรพิจารณา

ทบทวนและแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนดตางๆ ที่เปนขอจํากัดในการใหทุนสนับสนุนแกผูสูงอายุ 

ควรเสริมสรางศักยภาพการปฎิบัติงานกองทุนผูสูงอายุในสวนภูมิภาคดวยการจัดสรรอัตรากําลังใหแก

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนตน 2) ขอเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรในกลุม

งานกองทุนผูสูงอายุ ควรมีการกําหนดตําแหนงอัตรากําลังทั้งขาราชการและลูกจาง และใหมี 

การปฏิบัติงานตามตําแหนงอยางชัดเจน จัดทําแผนอัตรากําลังและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งดานการ

พัฒนาและดานสวัสดิการ ควรออกระเบียบรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดแก ระเบียบการ

ปฎิบัติงานและระเบียบสวัสดิการโดยเฉพาะกลุมลูกจางในกองทุนผูสูงอายุ ควรการสงเสริมและ

สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุและความรูทางเทคนิค

เฉพาะเพื่อการปฏิบัติงานตามตําแหนง 
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จ 

บทสรุปผูบริหาร 
 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะห 

บทบาท และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ โดยใชเทคนิค SWOT Analysis รวมถึงศึกษาทบทวน

การดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสังคมและกองทุนผูสูงอายุ ทั้งในและตางประเทศศึกษาแนวทางการ

บริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุที่เหมาะสมในประเทศไทยและจัดทําแผนในการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เก็บขอมูล

จากเอกสาร ตํารา งานวิจัย ส่ืออิเล็กทรอนิกส เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนสังคม และกองทุนผูสูงอายุใน

ตางประเทศ เก็บขอมูลภาคสนาม โดยเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูแทนสาขาสภาผูสูงอายุฯ ผูสูงอายุ และ

เจาหนาที่ของพัฒนาสังคมจังหวัด (พมจ.) ที่ปฏิบัติงานกับผูสูงอายุ และองคกรเอกชนที่ทํางานดานผูสูงอายุ การ

ดูงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ และศูนยบริการผูสูงอายุ และชมรมผูสูงอายุ และเก็บขอมูลจาก

แบบสอบถาม จากผูแทน 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และการสัมภาษณคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผูสูงอายุ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกลุมงานกองทุนผูสูงอายุ การศึกษาดูงานตางประเทศ ดานการดําเนินงาน

ผูสูงอายุ ที่เมืองนิวยอรก และเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

กองทุนผูสูงอายุเปนกองทุนสังคมรูปแบบหนึ่งที่มุงสนับสนุนใหทองถิ่นไดสรางบริการใหแกผูสูงอายุ 

และสรางโอกาสใหกับทองถิ่นในการพัฒนาบริการและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งเปนการปกปองและคุมครอง

ผูสูงอายุจากภาวะปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และกอผลกระทบตอความอยูดีมีสุข ดังนั้น การมีกองทุนผูสูงอายุจึง

เปนกลไกทางสังคมที่จะทําใหผูสูงอายุมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น ผลการศึกษาที่สําคัญ มีดังนี้ 

1. การประเมินปจจัยภายนอก เพื่อที่จะจําแนกโอกาสและสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน

กองทุนผูสูงอายุจากสภาพแวดลอม ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พบปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสเอื้อให

การทํางานของกองทุน คือ1) นโยบายรัฐบาลดานผูสูงอายุของรัฐบาลปจจุบันไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุ โดย

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมดําเนินการ และการประสานเชื่อมโยงทรัพยากร โดยเฉพาะเงินจากกองทุน

ตางๆ เชน กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มาใชเปนแหลงรวม ในการสรางสรรคและพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย และเตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ โดยยึดหลักการใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มี

คุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  2) การมีกฎหมายรองรับการทํางาน  ซึ่งอยู ในรูป

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 รวมถึง ประกาศ ระเบียบ และขอกําหนดตางๆ ที่บัญญัติใหสอดคลอง

เจตนารมณของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ เปนกลไกสําคัญและเปนเครื่องมือการบริหาร ที่จะเอื้อประโยชนตอการ

ดําเนินการของคณะกรรมการบริหารฯ และบุคลากรกองทุนผูสูงอายุมีการปฏิบัติตาม และการบริหารจัดการ

เปนไปอยางมีระเบียบ 3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานที่เอื้อตอการ

ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทําใหมีเครือขายของกระทรวงในระดับจังหวัด 

อําเภอ ตําบล ชวยใหผูสูงอายุเขาถึงบริการไดมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว และใหบริการลงไปสู

ผูสูงอายุครอบคลุมมากขึ้น และปจจัยที่เปนอุปสรรคขัดขวางการทํางานของกองทุนผูสูงอายุคือการไมไดรับ

ความรวมมือจากหนวยงานในระดับจังหวัดคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดและเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติงาน 
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2. การประเมินปจจัยภายใน เปนการประเมินสภาพแวดลอมภายในกองทุนผูสูงอายุ โดยใชตัวแบบ 

7 ปจจัย (Model Mckinsey's 7s) ไดแก โครงสราง กลยุทธ บุคลากร ทักษะ สไตล และคานิยมรวม เพื่อนํามา

วิเคราะหหาปจจัยที่เปนจุดแข็งที่จะใชใหเปนประโยชน คือการเปนกองทุนใหมเปนที่สนใจของกลุมผูสูงอายุ 

เนื่องจากกองทุนผูสูงอายุอยูในชวงระยะการกอตั้ง จึงสามารถนํากองทุนอื่นมาพิจารณาเปนตนแบบบริหาร

กองทุนผูสูงอายุ และการบริหารงานภายใตคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติและกองทุนเปนเงินนอกงบประมาณ

ที่มีลักษณะยืดหยุนและมีระเบียบ /ประกาศ /ขอกําหนด และคําส่ัง เปนแนวปฏิบัติงาน และปจจัยที่เปนจุดออนที่

จะตองแกไขของกองทุนผูสูงอายุ นั่นคือ กองทุนใหบริการไมหลากหลาย กองทุนผูสูงอายุไมมีการแผนการ

ดําเนินงานและการบริหารจัดการดานการเงินที่อิงระเบียบราชการขาดความคลองตัว 

การทําแผนในการบริหารกองทุนผูสูงอายุและแนวทางการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุที่

เหมาะสมในประเทศไทย ดังนี้  

1. วิสัยทัศนของกองทุนผูสูงอายุ คือ “สรางโอกาสสําหรับผูสูงอายุอยางถวนหนา” 

2. กองทุนผูสูงอายุ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 เพื่อสนับสนุนบทบาทของรัฐบาลในการสรางสวัสดิภาพที่ดีแกผูสูงอายุ 
2.2 เพื่อกระจายงบประมาณอยางรวดเร็วไปสูผูสูงอายุ และองคกรสาธารณประโยชน และ

หนวยงานภาครัฐ  

2.3 เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
3. พันธกิจของกองทุนผูสูงอายุ คือ กองทุนที่สนับสนุนการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุน

ผูสูงอายุใหมีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. ยุทธศาสตรกองทุนผูสูงอายุ คณะผูวิจัยนําเสนอ ยุทธศาสตรสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุ 4 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางศักยภาพของกองทุนใหเอื้อตอการสรางโอกาสสําหรับผูสูงอายุ

อยางถวนหนา 
ตามยุทธศาสตรที่ 1 มีแผนในการดําเนินงาน 4 ดาน คือ แผนการปรับโครงสรางองคกร แผนการ

พัฒนาศักยภาพของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.)ในการดําเนินงานดาน

ผูสูงอายุ แผนการปรับปรุงโครงสรางภายในกลุมกองทุนผูสูงอายุ และแผนการพัฒนาระบบการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1.1 แผนการปรับโครงสรางองคกร 

แนวทาง ควรพัฒนาใหกองทุนเปนองคกรอิสระภายใตการกํากับของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย โดยจัดหาผูบริหารมืออาชีพเขามาบริหาร มีกระบวนการบริหารจัดการ ทั้งดาน

งบประมาณ บุคลากร และระบบงาน เปนของตนเอง จะทําใหกองทุนมีระบบการบริหารจัดการที่คลองตัวและ

สามารถดําเนินการไดกวางขวาง รวดเร็ว และครอบคลุมขึ้น (แผนภาพ )  
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1.2 แผนการพัฒนาศักยภาพของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
(พมจ.) ในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ  

แนวทาง  
ระยะเรงดวน 
(1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควรจัดสรรกําลังอัตราเจาหนาที่ 

อยางนอย 1 อัตรา ไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ เพื่ออํานวยความสะดวก 

ใหขอมูลขาวสาร และดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ 

(2) ดําเนินการพฒันาบุคลากรทุกระดับตามยุทธศาสตร ที่ 2  
ระยะกลาง 
ดําเนินการกระจายการบริหารกองทุนลงสูสวนภูมิภาค โดยใชหนวยงานที่เปนกลไกในกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด อาศัยการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงเสริม

การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีอํานาจอยู ซ่ึง พรบ. ฉบับนี้ ไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เรียกโดยยอวา “ก.ส.จ.” โดยให ก.ส.จ. มีอนุกรรมการดาน

ผูสูงอายุ โดยจํานวนอนุกรรมการชุดนี้จะตองมีผูสูงอายุไมนอยกวารอยละ 60 ซึ่งกองทุนตองจัดสรรงบประมาณ

ใหจังหวัด และมอบอํานาจเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองโครงการ การอนุมัติเงิน เพื่อความรวดเร็วและอํานวย

ความสะดวกแกผูขอรับทุน (แผนภาพ) 

สํานักงานกองทนุ (องคกรอิสระ) 

กระทรวงการพฒันาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
(กําหนดนโยบายกองทุน) 

คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
(บริหารกองทนุ) 

แผนภาพ โครงสรางองคกรอิสระ “กองทุนผูสูงอายุ” 
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ระยะยาว 
ดําเนินการกระจายการบริการ โดย มีองคกรอิสระ และเครือขายในพื้นที่รวมดําเนินการ 

1.3 แผนการปรับปรุงโครงสรางภายในกลุมกองทุนผูสูงอายุ 
แนวทาง  
(1) ปรับปรุงโครงสรางกลุมกองทุนผูสูงอายุใหเปนกลุมงานหลัก และมีการกําหนดตําแหนง 

อัตราขาราชการ ในแตละตําแหนงใหชัดเจน เปนลายลักษณอักษร จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการใหชัดเจน 

และรองรับกับปริมาณงานที่กําหนด  

(2) พิจารณายกรางระเบียบ ประกาศ หรอืขอกําหนด เพื่อรองรับการปฏิบัติ และเปนแนวทางใน

การดําเนินงาน เชน รางระเบียบการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในกองทุน ระเบียบสวัสดิการบุคลากรในฐานะ

ลูกจางของกองทุนผูสูงอายุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ การกระจายการบริหารกองทุนลงสูสวนภูมิภาค 

(สํานักงานเลขา) 

 กลุมงานกองทุนผูสูงอาย ุ 

คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
(พิจารณาอนุมัติเงินให ผส.ในจังหวัด) 

คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
(บริหารกองทุน) 

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาต ิ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
(กําหนดหลักเกณฑการใหเงนิ) 

องคกร ชมรม ผูสูงอาย ุ

 ติดตามผลโครงการ 

 ติดตามผล  
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1.4 แผนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 

แนวทาง 
(1) จัดโครงสรางกองทุนผูสูงอายุใหมีคณะอนุกรรมการฝายติดตามประเมินผล ดังแผนภูมิ

ตอไปนี้ 

 

โครงสรางกลุมกองทุนผูสูงอายุ [15] 

งานเลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 

[3] 

งานบริหารจัดการ

กองทุนและฝาย

วิชาการ [7] 

งานจัดหา

ผลประโยชนและ

ประชาสัมพันธ [3] 

งานการเงินและ

บัญชี 

[2] 

1 นักพัฒนาสังคม  

1 จนท. วิเคราะห

นโยบายและ

แผน 

1 จนท. บันทึก 

    ขอมูล  

2 นักพัฒนาสังคม 

1 นักสังคมสงเคราะห 

1  นักวิชาการเงินและ

บัญชี 

1 จนท. ระบบงาน

คอมพิวเตอร 

1 จนท. การเงินและ

บัญชี 

1 จนท. บันทึกขอมูล 

2 นักพัฒนาสังคม 

1 นักวิชาการเงิน

และบัญชี 

1 นักวิชาการเงิน

และบัญชี 

1 จนท. การเงินและ

บัญชี 

 

โครงสรางที่กําหนดไว 
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(2) วางระบบการติดตาม และการประเมินผลที่มีมาตรฐาน  

1) การใชเงื่อนไขในการเบิกจายงวดเงินเพื่อติดตามการดําเนินงาน โดยใหมีการรายงาน

ความกาวหนาโครงการ เพื่อชวยใหผูรับผิดชอบโครงการดําเนินกิจกรรมตามปฏิทินงาน และหากไมรายงานผล

ดังกลาว ก็จะไมสามารถเบิกงบงวดถัดไปได 

2) การตรวจเยี่ยมและเขารวมกิจกรรม โดยกรรมการกองทุนผูสูงอายุ ผูทรงคุณวุฒิ หรือ

เจาหนาที่ ซึ่งตรวจเยี่ยมหรือเขารวมกิจกรรมจะไดเห็นการดําเนินกิจกรรมของภาคีเครือขายดวยตนเอง 

3) การใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทาง ในกรณีที่โครงการมีใหญหรือไดรับการสนับสนุน

งบประมาณตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป  

4) กองทุนควรวางระบบการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน และจัดสรรงบประมาณ

ไวในแผนงบประมาณประจําป  
ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของ

บุคลากรทุกระดับ 
ตามยุทธศาสตรที่ 2 มีแผนในการดําเนินงาน 2 ดาน คือ แผนการสรางวิสัยทัศนของคณะกรรมการ 

รวมถึงผูปฏิบัติงานตอการดําเนินงานผูสูงอายุ และแผนพัฒนาบุคคลากรในระดับปฏิบัติใหมีความสามารถใน

การทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนในปจจุบันและอนาคตโดยมีรายละเอียด ดงันี้  
2.1 แผนการสรางวิสัยทัศน ของคณะกรรมการ รวมถึงผูปฏิบัติงานตอการดําเนินงานผูสูงอายุ  

แนวทาง 
(1) สนับสนุนใหมีการประชุมระดมความคิดของคณะกรรมการบริหารเพื่อแสวงหาแนวทางการ

ดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ มีวิสัยทัศนในการดําเนินงานผูสูงอายุ 

 (2) สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนาความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุเพื่อใหไดรับความรู

ใหมๆ สามารถนํามาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานได 

คณะกรรมการ 

บรหิารกองทนุผูสูงอาย ุ

คณะกรรมการ 

ผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) 

คณะอนุกรรมการ  
(10 คณะ) 

นโยบาย 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
(พิจารณาโครงการ) 

บริหารกองทุน 

คณะอนุกรรมการระดมทนุ 
(ระดมทุน) 

ผลักดัน พรบ. ใหเกิดผลในเชิงรูปธรรม 

คณะอนุกรรมการติดตามประเมนิผล 

แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการบริหารกองทนุผูสูงอายุ 
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2.2 แผนพัฒนาบุคคลากรในระดับปฏิบัติใหมีความสามารถในการทํางานเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานของกองทุนในปจจุบันและอนาคต 

แนวทาง 
(1) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมดานเทคนิค วิธีการทํางานตรงตาม

ตําแหนงเพื่อใหมีศักยภาพในการทํางานและสามารถพัฒนาการทํางานรองรับการบริหารงานกองทุนผูสูงอายุ 

(2) จัดจาง บรรจุ แตงตั้งบุคคลากรใหครบตามโครงสรางที่กําหนดเพื่อใหเหมาะกับปริมาณงาน

ที่มีมากขึ้น 

(3) สนับสนุนใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาขอจํากัดและปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการ

อันเนื่องมาจากระเบียบ หลักเกณฑเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่เหมาะสม 

(4) สนับสนุนใหมีการอบรมผูปฏิบัติงานในภูมิภาคเพื่อสรางความรู ความเขาใจรวมกัน ระหวาง

กองทุนกับผูปฏิบัติงานในพัฒนาสังคมจังหวัด และเครือขาย สาขาสภาผูสูงอายุฯ และเจาหนาที่ในองคการ

บริหารสวนทองถิ่น 

(5) สงเสริมใหมีการวางแผนการปฏิบัติงานประจําป  โดยกําหนดเปาหมาย  กิจกรรม 

งบประมาณที่ใช และบุคลากรที่รับผิดชอบและกํากับใหเปนไปตามแผน 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวมของเครือขาย 
ตามยุทธศาสตรที่ 3 มีแผนในการดําเนินงาน 3 ดาน คือ แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนภูมิภาค 

แผนพัฒนาระบบการสนับสนุนเชิงพื้นที่ และแผนสรางการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร

สาธารณประโยชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
3.1 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนภูมิภาค 

แนวทาง 
(1) ประชุมระดมความคิดรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานสวนกลางและสวนภูมิภาค (ผูปฏิบัติงาน

ดานผูสูงอายุใน พมจ.) ถึงเปาหมาย วัตถุประสงคของกองทุน บทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานที่ประสบรวมกันและรวมกันหาแนวทางแกไข 

(2) สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานแกสาขาสภาฯ ในการทําหนาที่ประสานงานระหวาง

ผูสูงอายุ กลุมและชมรมตางๆ ในชุมชนกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เพื่อใหสาขาสภามี

ความสามารถเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน 
3.2 แผนพัฒนาระบบการสนับสนุนเชิงพ้ืนที่ 

แนวทาง ควรทําความตกลงกับสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคหรือเชิงพื้นที่ โดยขอความ

รวมมือในการเปนพี่เล้ียงใหกับชมรมผูสูงอายุ หรือกลุมผูสูงอายุที่ประสงคจะเขียนโครงการเพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผูสูงอายุ ทั้งนี้ แตละสถาบันการศึกษา อาจมีกลุมอาจารย นักวิชาการ นักวิจัย 

เขารวมเปนทีมที่มีรายชื่อ เบอรโทรศัพทที่ติดตอได โดยกองทุนผูสูงอายุตองสนับสนุนคาใชจาย สําหรับการทํา

หนาที่ดังกลาวปละ 20,000 บาท โดยมีเปาหมายโครงการขอรับงบประมาณจากผูสูงอายุ จังหวัดตาง ๆ จังหวัด

ละ 6 โครงการ 
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3.3 แผนสรางการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรสาธารณประโยชน 
แนวทาง  ควรสร า งการมี ส วนร วมขององค ก รปกครองส วนท องถิ่ น  และองค กร

สาธารณประโยชน โดยการสงเสริมใหมีการประชุมทําความตกลงรวมกันในการดําเนินงานผูสูงอายุทั้งในดาน

การพัฒนาบทบาทการดําเนินงานและการสนับสนุนหรือการกําหนดแผนงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน

ของกองทุนผูสูงอายุ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการสรางความยั่งยืนของกองทุนผูสูงอายุ 
ตามยุทธศาสตรที่ 4 มีแผนในการดําเนินงาน 2 ดาน คือ แผนงานประชาสัมพันธเพื่อสราง

ภาพลักษณของกองทุน และแผนการระดมทุนจากภาคธุรกิจเอกชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
4.1 แผนงานประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณของกองทุน 

แนวทาง 
(1) ทําการประชาสัมพันธขอมูลกองทุนผูสูงอายุผานสื่อตางๆ ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือ

โทรทัศน ทั้งในสวนกลางและระดับทองถิ่น ที่จะชวยใหกองทุนผูสูงอายุเปนที่รูจัก และคุนเคยไววางใจ  

(2) ประชาสัมพันธผานการใหทุนสนับสนุนกิจกรรม ที่ผูสูงอายุไดรับประโยชนทั้งทางตรงและ

ทางออม เชน กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา อาชีพ การรวมของชมรมผูสูงอายุ ทั้งกิจกรรมวิชาการและ

กิจกรรมบันเทิงตางๆ 

(3) จัดประชุมสัมมนารวมกับเครือขายการปฏิบัติงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทั้ง

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงอื่นๆ องคการภาคเอกชน 

องคกรสาธารณประโยชน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของกองทุน และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ และหาแนวทางการปฏิบัติรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (แผนภาพ) 

 

 
4.2 แผนการระดมทุนจากภาคธุรกิจเอกชน 

แนวทาง 
(1) คณะกรรมการกองทุนผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) เสนอรัฐบาลขอใหรัฐกระจายเม็ดเงิน

จากภาษีผลิตภัณฑยา และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการดูแลระยะยาว เพื่อผูสูงอายุเขาสูกองทุน ปละ 0.5% - 

1% เพื่อใหกองทุนผูสูงอายุสามารถใชงบประมาณชวยเหลือผูสูงอายุไดอยางเพียงพอและทั่วถึง  

ประชาสัมพนัธผานการใหทุนสนบัสนุน
กิจกรรม 

ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวทิยุ และส่ือโทรทศัน 

จัดประชุมสัมมนารวมกับเครอืขายการ
ปฏิบัติงาน 

การประชาสัมพนัธ
กองทุนผูสูงอาย ุ

 

ดําเนินการทั้งใน

ระดับสวนกลางและ 

สวนภูมิภาค 

แผนภาพ รปูแบบการประชาสัมพันธ 
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ขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุมีขอเสนอแนะจากการศึกษา 2 มิติ คือ 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการทํางานกองทุนผูสูงอายุ และขอเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน

กองทุนผูสูงอายุ ดังนี้ 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการทํางานกองทุนผูสูงอายุ 
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุควรผลักดันใหมีการปรับโครงสรางการบริหารงานเปนองค
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5. กองทุนผูสูงอายุควรสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานแกสาขาสภาผูสูงอายุเพื่อทําหนาที่ใน
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สาธารณประโยชนใหเขามามีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินงานผูสูงอายุ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมา 
 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดสิทธิของผูสูงอายุใหไดรับการ

คุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดานตางๆ โดยกําหนดใหมีหนวยงานราชการทั้งใน

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจเปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบดําเนินการโดย

คํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ความสัมพันธกับภารกิจหลักและปริมาณงานในความรบัผิดชอบ

รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชน มาตรา 13 กําหนดไววา “ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งให

สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เรียกวา 

“กองทุนผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ

ตามพระราชบัญญัตินี้” ในมาตรา 18 และมาตรา 20 กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นทํา

หนาที่บริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติการจายเงินและรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน

ตามระเบียบที่กําหนด และคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติไดกําหนดระเบียบสําหรับการปฏิบัติข้ึน 2 

ระเบียบ คือ1) ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาการบริหารกองทุน การรับเงิน การจายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 และ 2) ระเบียบ

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การจัดทํารายงานสถานะการเงิน

และการบริหารกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 จากระเบียบที่กลาวมาทําใหคณะกรรมการบรหิารกองทนุ

ผูสูงอายุสามารถดําเนินงานตามภารกิจที่กําหนดไดชัดเจนและครอบคลุมแกผูสูงอายุมากขึ้นพรอม

ทั้งไดจัดทําประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ใหการ

สนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549  

วัตถุประสงคของกองทุนผูสูงอายุ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 

ดังกลาว กําหนดใหจายเงินในเรื่องตางๆ ที่จะมีสวนสนับสนุนใหเกิดประโยชนตอผูสูงอายุทั้งทางตรง

และทางออม อาทิ แผนงาน และโครงการในการสงเสริมการพัฒนาตนเอง ทั้งทางดานการศึกษา 

สังคม ศาสนา ขอมูลขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร 

การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน การชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับอันตรายจากการถูกทารุณ

กรรมการถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย การถูกทอดทิ้ง ใหผูสูงอายุกูยืมเพื่อเปนทุน



บทนํา 

 

2 

ประกอบอาชีพ เปนตน โดยกองทุนผูสูงอายุมีจุดมุงหมายที่จะใชจายเงินกองทุน เพื่อใหผูสูงอายุ

ไดรับประโยชนสูงสุดและเกิดความยั่งยืน สามารถขยายผลการดําเนินงานไปอยางกวางขวาง และ

สรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ และสรางความยั่งยืนของกองทุนในที่สุด  

ผลการดําเนินงาน พ.ศ. 2550 (เดือน มกราคม – กันยายน 2550) เกี่ยวกับการใช

เงินกองทุนผูสูงอายุของคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ ไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคม 

(2550) เปนตนมา ใหการอนุมัติเงินทุนใหการสนับสนุนกิจกรรมที่กลุม ชมรม และองคกรตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมที่จะเกิดประโยชนตอผูสูงอายุ แบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ใหการ

สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุในลักษณะตางๆ จํานวน 40 โครงการ เปนเงิน 

9,935,415 บาทและสนับสนุนเงินใหผูสูงอายุกูยืมเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ กูยืมเปนรายบุคคล 

จํานวน 717 ราย เปนเงิน 9,515,900 บาท (รายงานการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2550) แตการดําเนินงานที่ใหการสนับสนุนของคณะกรรมการฯ ยังเปนลักษณะกิจกรรม

ที่ชวยแกไขปญหาและบรรเทาความตองการในระยะสั้น และยังไมสามารถชี้บอกไดถึงความตอเนื่อง

และความยั่งยืนของการดําเนินการ ซึ่งเปนโครงการที่มีความคลายคลึงกับการจัดกิจกรรมตามโครงการ

ตางๆ ที่เคยไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ ที่แสดงถึงปริมาณของผูไดรับการชวยเหลือและ

ชวยแกไขปญหาความเดือดรอนในระยะเวลาสั้นๆ ยังไมบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรดานการ

สงเสริมผูสูงอายุในแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ขอ 2.2 มาตรการสงเสริมการอยู

รวมกันและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ และขอ 2.4 มาตรการสนับสนุนที่มีศักยภาพ และ

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และ 

การสนับสนุนในดานตางๆ ขอ (3) การประกอบอาชีพหรือการฝกอาชีพที่เหมาะสม ขอ (4) การพัฒนา

ตนเอง และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะเครือขายหรือชุมชน 

การบริหารจัดการกองทุนใหเกิดผลดีมีความยั่งยืนนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก 

ปจจัยของหนวยงานที่ใหการสนับสนุน ไดแก นโยบายและหลักการของหนวยงาน ซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน

ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน และปจจัยของผูขอรับการสนับสนุนทุน

จากกองทุนฯ ที่มีความเขาใจ และมีศักยภาพของกลุมในการนําเงินที่ไดรับการสนับสนุนไปใชใหเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความตอเนื่องยั่งยืน อยางไรก็ตามเพื่อใหการบริหารจัดการกองทุน

ผูสูงอายุซึ่งอยูในระยะเริ่มตนการดําเนินงาน มีการกําหนดแผนและแนวทางการบริหารจัดการที่จะเปน

ประโยชนตอผู สูงอายุทั้งทางตรงและทางออม จึงไดมีการศึกษาวิเคราะหอยางรอบคอบใน

องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุ จึงเปนที่มาของการศึกษา

แนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ โดยกําหนดประเด็นในการศึกษาดังนี้  
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1. บทบาทและแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนเปนอยางไร มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องใดบาง 

2. การบริหารจัดการกองทุนเพื่อสังคมและกองทุนผูสูงอายุที่ดําเนินการในตางประเทศ 
เปนอยางไร มีผลการดําเนินการอยางไร และรูปแบบการจัดสวัสดิการเปนอยางไร 

3. การบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุใหเกิดประโยชนตอผูสูงอายุอยางสูงสุด และเกิด
ความยั่งยืนในสังคมไทยจะมีแนวทางการดําเนินการอยางไร 

4. ความเขาใจผูบริหารกองทุนที่มีตอกรอบแนวคิดรูปแบบการจัดสวัสดิการสําหรับ
ผูสูงอายุ และการกําหนดแผนการดําเนินงานของกองทุนไดอยางเหมาะสม 
 
วัตถุประสงค 
 

จากประเด็นในการศึกษาที่กลาวมาขางตน จึงนําไปสูวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห บทบาท และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุโดยใช

เทคนิค SWOT Analysis 
2. เพื่อศึกษาทบทวนการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสังคมและกองทุนผูสูงอายุ 

ทั้งในและตางประเทศ 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุที่เหมาะสมในประเทศไทย 
4. เพื่อจัดทําแผนในการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 

 
คําจํากัดความ 
 

1. บทบาท และแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ หมายถึง สภาพปจจุบัน หรือ
ความสามารถที่เปนอยูของกองทุนผูสูงอายุ ผานการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
สภาพภายในที่เปนจุดแข็ง จุดออน และสภาพภายนอก ที่เปนโอกาสและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
กองทุน  

2. การดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสังคมและกองทุนผู สูงอายุ ทั้งในและ
ตางประเทศ หมายถึง การทบทวนแนวคิดทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ 
ตลอดจนสิ่งที่ไดมี การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะและรูปแบบตางๆ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ 

3. แนวทางการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุที่เหมาะสมในประเทศไทย หมายถึง รูปแบบ
วิธีการ หรือมาตรการที่สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุในประเทศไทย  
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4. แผนการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุ หมายถึง นโยบายแผนงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุในประเทศไทย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตหรือประเด็นในการศึกษาดังนี้ 
1. ศึกษาวิเคราะห บทบาท และแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

โดย การประเมินภายใน เพื่อสํารวจทรัพยากรภายในและความสามารถของหนวยงาน สถานการณ 
ดานการเงิน เทคโนโลยี ผูปฏิบัติในหนวยงาน จะทําใหทราบจุดแข็ง และจุดออนของหนวยงาน การ
ประเมินภายนอก เพื่อคนหาโอกาสของการปฏิบัติงาน เชน ความตองการของกลุมผูสูงอายุ หรือ
พระราชบัญญัติ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานหรือสภาพแวดลอมภายนอกที่สงเสริมการ
ดําเนินการดานการบริหารกองทุน และศึกษาวิเคราะหอุปสรรค หรือสภาพแวดลอมภายนอกที่ขัดขวาง 
การดําเนินการดานการบริหารกองทุน เชน ความไมแนนอนของสภาพแวดลอมหรือปญหาจากระบบ
เศรษฐกิจการเมืองหรือปจจัยอื่น 

2. ศึกษาวิเคราะหการดําเนินการจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ และการบริหารจัดการ
กองทุนสําหรับผูสูงอายุในตางประเทศ และการศึกษาดูงาน เพื่อรวบรวมขอมูล ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการ ประกอบดวยเนื้อหาที่สําคัญดังนี้ 

2.1 นโยบาย กฎหมายที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ 
2.2 แนวคิดและรูปแบบการจัดสวัสดิการผูสูงอายุในตางประเทศ ตลอดจนเทคนิค การ

บริหารการเงิน และการแสวงหาแหลงทุน 
2.3 แหลงที่มาของรายไดสําหรับการจัดบริการผูสูงอายุทั้งรัฐบาลกลาง มลรัฐและทองถิ่น 
2.4 การประสานงานรวมระหวางหนวยงานในระดับตางๆ เพื่อการจัดบริการสําหรับ

ผูสูงอายุ 
2.5 การบริหารจัดการกองทุนของหนวยงานที่สอดคลองกับปญหาและความ

ตองการของผูสูงอายุ 
2.6 ปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนของหนวยงานและวิธีการจัดการกับ

ปญหา 
3. ศึกษาวิเคราะหการบริหารจัดการกองทุนชุมชนในประเทศที่ไดดําเนินการที่ประสบ

ผลสําเร็จตลอดจนเงื่อนไขความสําเร็จ ปญหา อุปสรรคของการบริหารจัดการกองทุนชุมชนรูปแบบ
ตางๆ เชน กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม ( SIF) ที่ไดสนับสนุนการจัดสวัสดิการเรงดวนเพื่อ 
ผูยากลําบากในชวงป 2542- 2543 ทําใหเกิดเครือขายชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการจดัสวสัดิการเพือ่
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ผูยากลําบากกลุมตางๆ เชน กองทุนสวัสดิการจากฐานกองทุนผูสูงอายุ กองทุนสวัสดิการจากฐาน
ศาสนา เปนตน 

4. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเสนอแนวทางการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุที่

สอดคลองกับสังคมไทย 

 
กรอบความคิดในการวิจัย  
 

จากที่กลาวมาขางตนสามารถกําหนดเปนกรอบความคิดในการวิจัย ไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนผูสูงอายุ 

การจัดงบประมาณเพื่อ 

- คุมครอง 
- สงเสริม  

- สนับสนุน 

- แผนงาน/โครงการที่

มีผลตอผูสูงอายุ  

- เงินชวยเหลือ 

- เงินกู 

- อุดหนุนการศึกษา 

- คาบริหารจัดการ 

- อื่นๆ  

เปาหมายเปาหมาย  

- ประโยชนตอผูสูงอายุ 

- มีความยั่งยืน 

ชุมชน 

ครอบครัว 

ผูสูงอายุ 

แนวคิดหลัก 

- ความยั่งยืน 

- ศักยภาพของกลุม 

ชุมชน  

- การบูรณาการวิธี

คิดและกิจกรรม 

ส่ิงที่มีอยูแลว 

 - เบี้ยยังชีพ 

 - เงินสวัสดิการ 

 จังหวัดละ 1 ลานบาท 

 - กองทุนสวัสดิการ  

 ชุมชนประเภทตางๆ  

ประเด็นที่ตองพิจารณา 

 การดําเนินการดาน

บริหารของกองทุน 

 - ในประเทศ 

 - นอกประเทศ 

 การกําหนดแนวทาง การ

บริหารจัดการ ควรเปน

อยางไรจึงจะเหมาะสม

กับสังคมไทย ? 

 - กรณีตัวอยาง 

 - การสังเคราะห /ทบทวน 
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ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ เปนการศึกษาวิจัยรวมระหวาง

คณะผูวิจัย กับคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ มีรายละเอียดการวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1. ศึกษาจากเอกสาร ประกอบดวย  

1.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย ส่ืออิเล็กทรอนิกส เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการกองทุนสังคม และกองทุนผูสูงอายุ ในตางประเทศ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 

1.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนที่ดําเนินการโดยรัฐ และชุมชน และ

ปจจัยความสําเร็จความยั่งยืนของกองทุนตางๆ ในประเทศไทย  

1.3 ศึกษารายงานประจําป รายงานการประชุมสัมมนาตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาจากภาคสนาม คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม ดังตอไปนี้  

2.1 การเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ  

คณะผูวิจัยไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกับผูแทนสาขาสภาผูสูงอายุฯ ผูสูงอายุ 

และเจาหนาที่ของพัฒนาสังคมจังหวัด (พมจ.) ที่ปฏิบัติงานกับผูสูงอายุ และองคกรเอกชนที่ทํางาน

ดานผูสูงอายุ  

2.2 การดูงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ และศูนยบริการผูสูงอายุ  

2.2.1 การศึกษาดูงานศูนยอเนกประสงค 3 พื้นที่ ไดแก 

- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 

- เทศบาลเมืองสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 

- ต.เขาสวนกวาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 

2.2.2 การศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุ ตําบลถอนสมอ อําเภอทาชาง จังหวัดสิงหบุรี 

2.3 เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จากผูแทน 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ลักษณะ 

คําถามลักษณะปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น เพื่อรวบรวมขอมูลในการ

วิเคราะหประเด็นการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 

2.4 เขารวมสังเกตการณประชุมกลุมของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้ง 4 ภาค โดย

รวบรวมขอมูลในประเด็นตางๆ ดังนี้  

1) ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ  

2) การตอบสนองความตองการตอกลุมเปาหมาย 

3) ในอนาคตกองทุนผูสูงอายุควรเปนอยางไร 

4) วิธีการติดตามประเมินผลในพื้นที่ 
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2.5 การสัมภาษณคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกลุม
งานกองทุนผูสูงอายุ โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

2.6 การดูงานตางประเทศ โดยคณะผูวิจัยรวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดูงาน
ดานการบริหารจัดการขององคกรที่ปฏิบัติงานผูสูงอายุ เมืองนิวยอรก และเมืองบอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

2.6.1 เมืองนิวยอรก (New York) 3 แหง ไดแก  
(1) The Carters Burden Center for the Aging  
(2) Asian American Federation of New York  
(3) New York City Department of Aging 

2.6.2 เมืองบอสตัน (Boston) 4 แหง ไดแก 
(1) City Boston Commission on Affairs of Elderly 
(2) The Institute for Geriatric Social Work (IGSW) School of Social 

Work Boston University 
(3) Beacon Hill Village 
(4) Lesell Village  

3. การวิเคราะหขอมูล  
3.1 ใชการวิเคราะหเนื้อหา ตามประเด็น เปนขอมูลเบื้องตน ในแตละชุดของประเด็นที่

สอบถาม 
3.2 จัดประเภท/ กลุมขอมูล เพื่อใหไดชุดขอมูลที่สามารถเสนอเปนขอเท็จจริง และใช

ประกอบการวิเคราะหอภิปราย ในประเด็นที่เกี่ยวของกัน 
4. การนําเสนอขอมูล 
ใชวิธีการพรรณนา โดยกําหนดประเด็นตามวัตถุประสงคที่ศึกษา เสนอขอเท็จจริง และ

การวิเคราะห อภิปราย ประกอบ  
 
ผลที่ไดรับจากการศึกษา  
 

1. ไดทราบถึงบทบาทและแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 
2. ไดทราบแนวคิด หลักการ และระบบการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุในตางประเทศ 

และทราบถึงการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารกองทุนสวัสดิการในรูปแบบตางๆ ในประเทศ 
3. ทราบถึงแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนผูสูงอายุในประเทศไทย 
4. จัดทําแผนแมบทเพื่อการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุสําหรับประเทศไทย 



 การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทนุผูสูงอายุ 

บทที่ 2 
 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 

การทบทวนวรรณกรรมในการศึกษา “การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ” 
ไดศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย ที่เกี่ยวกับ การจัดทําแผน การวางแผน การบริหารงาน และ
วิธีการระดมทุน ที่เปนแนวทางในการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ โดยมีแนวคิดและสาระสําคัญ 
ดังตอไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทําแผนและการวางแผนแมบท 
2. แนวคิดการบริหารกลยุทธ 
3. แนวคิดการคุมครองทางสังคม 
4. กองทุนผูสูงอายุ 
5. กองทุนสังคม 
6. แนวคิดการระดมทุน 
7. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
1. แนวคิดเกีย่วกับการจัดทําแผนและการวางแผนแมบท 

 
1.1 การวางแผน 
 

การวางแผน คือ กระบวนการกําหนดวัตถุประสงคหรือวิธีการกระทํา (แผนงาน) ไวเปน
การลวงหนาเพื่อผลสําเร็จที่ตองการ (is a predetermination of a course of action order to 
achieve a desired result) ซึ่งเปนการตัดสินใจลวงหนาเกี่ยวกับงานที่จะทําในอนาคต เปนการ
คิด วิเคราะห และตัดสินใจใหไดส่ิงที่ดีที่สุดกอนลงมือทํา เปนการมุงปองกันปญหาลวงหนา
มากกวาการคอยแกปญหาที่เกิดขึ้น และเปนวิธีการมุงอนาคตและมุงผลสําเร็จ ซึ่งการกําหนดสิ่งที่
จะกระทําตางๆ เพื่อที่จะใหบรรลุในวัตถุประสงคดังกลาว จะประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ การ
กําหนดวัตถุประสงคตางๆ และ การกําหนดแนวทางการกระทํา (Course of action) หรือแผนงาน
ตางๆ ที่จะนํามาปฏิบัติเพื่อที่จะใหสําเร็จตามวัตถุประสงคเหลานั้น” การจัดทําแผนหรือการ
วางแผนแตละชนิดก็จะมีความแตกตางกันไป การดําเนินงานในระดับตน สวนใหญจะเปนแผน
ระยะสั้น (ธงชัย  สันติวงษ, 2541, น. 36, 105-106) 
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การจัดทําแผนในแตละระดับจะมีความสําคัญและรายละเอียดของการจัดทําแผน

แตกตางกันไปตามการนําไปใชในการบริหารงาน ซึ่งแผนทั้ง 3 ระดับมีสาระดังนี้ (ธงชัย  สันติวงษ, 

2541) 

1. การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic planning) เปนแผนที่มีการกําหนด
วัตถุประสงคระยะยาวสําหรับอนาคต คือ มีกระบวนการวางแผนดําเนินงานที่จัดทําโดยผูบริหาร
ระดับสูงเพื่อรองรับกับสถานการณปญหาสําคัญในอนาคต การวางแผนชนิดนี้ตองทําตอเนื่องและ
เปนระบบ ซึ่งเปนแผนที่คาบเกี่ยวในระยะยาว เปนการคาดคะเนอนาคต ลักษณะของการวางแผน
กลยุทธนั้นจะผันแปรตามสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงตองมีการคิดแนวทางกลยุทธ
ออกมาหลายๆ ทางพรอมกันเพื่อรองรับสถานการณที่จะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 

การวางแผนกลยุทธจะเกี่ยวของกับการวิเคราะหองคการ และความสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมภายนอกแลวจึงกําหนดเปนวัตถุประสงค (Objectives) ออกมากอน จากนั้นก็จะ
มุงพยายามจัดทําสิ่งตอไปนี้ คือ (ธงชัย  สันติวงษ, 2541) 

1) การกําหนดสิ่งที่ตองทําในทันที เพื่อที่จะใหไดผลตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวขางหนา 
2) การพิจารณาสิ่งใหมและแตกตางจากเดิมที่ซึ่งจําเปนตองทําเพื่อใหวัตถุประสงค

ขางหนาบรรลุผลสําเร็จลงได 
จะเห็นไดวา กลยุทธ นับไดวาเปนแผนอยางหนึ่ง ซึ่งมักใชในความหมายที่คลุมถึง

แผนงานใหญทั้งหมดของงานหรือโครงการ ดังนั้นการจัดทํากลยุทธจึงเปนกระบวนการตัดสินใจ
เลือกจุดหมายขององคการ การเปลี่ยนแปลงเปาหมาย รวมถึงการใชทรัพยากรที่มีอยู เพื่อใหบรรลุ
ถึงเปาหมายนั้นๆ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงนโยบายตางๆที่เกี่ยวกับการจัดหาและการใชทรัพยากร
ดวย ซึ่งการกําหนด กลยุทธตางๆ จะเปนประโยชนตอองคการ ในลักษณะของการวางแผนใน
ทรรศนะที่กวางขวาง และเปนการชี้ใหบุคคลภายนอกเห็นถึงทิศทางการทํางานขององคการโดย
สวนรวม ดังนั้นกลยุทธจึงเปนเครื่องมือที่ชวยอธิบายใหเห็นภาพพจนเปนรูปธรรมมากที่สุด โดย
ผานเปาหมายและนโยบายตางๆ วากําลังดําเนินงานไปในทิศทางไหน และมีกลยุทธในการ
ดําเนินการอยางไรบาง 

2. วางแผนโครงการ (program or project planning) เปนการนําเปาหมายทางกลยุทธที่
กําหนดไวมาจดัทําเปนแผนงานตางๆ พรอมกับนโยบายและทิศทางการปฏิบัติ เพื่อใหงานนั้นบรรลุผล
สําเร็จตามเวลาที่กําหนดไว การวางแผนนี้จะทําในระดับกลางซึ่งมีความสําคัญคือ การเปนจุดเชื่อม
ระหวางเปาหมายที่กําหนดไวกับแผนดําเนินงาน โดยจะมีการจัดทําเปนแผนงาน หรือโครงการตางๆ 
เปนแผนงานหลัก ซึ่งรวมกันเปน “โครงสรางแผนงาน” ซึ่งเปนประโยชนในการเปนเครื่องมือสําหรับใช
ในการควบคุมการบริหารจัดการ 
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เนื่องดวยการควบคุมการบริหารจัดการ ตามแผนโครงการตองคํานึงถึงทรัพยากรที่ใชใน
การดําเนินงาน การแบงสรรทรัพยากรไปใช ทําอยางไรใหสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผลและได
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคทางกลยุทธที่กําหนดเอาไวได โดยกลไกที่ชวยใหควบคุมได
คือ การประเมินถึงตนทุนและผลประโยชนที่ไดรับของแตละทางเลือก ที่ซึ่งจะชวยใหเปาหมายทางกล
ยุทธทั้งหลายบรรลุผลสําเร็จไดดีที่สุด อยางไรก็ตาม การวางแผนโครงการนั้น จะตองสามารถคิด
แผนงาน โครงการออกอยางเหมาะสม การมีแผนงาน หรือโครงการที่ชัดเจนจะชวยใหผูบริหารมองเห็น
ภาพชัดวาแผนงานหรือโครงการจะใหผลสําเร็จอะไรไดบาง และแตละขั้นตอนจะใชตนทุนทรัพยากร
มากเพียงใด 

3. การวางแผนดําเนินงาน (Operational planning) หรือการวางแผนที่มุงกําหนดวาตอง
ทําอะไร ทําเมื่อไร ทําโดยใคร ทําที่ไหน และทําอยางไร รวมทั้งใชทรัพยากรอะไรบาง การวางแผน
ดําเนินงานนี้จะทําโดยผูบริหารระดับตน และจะเกี่ยวกับส่ิงที่ตองกระทําในระยะสั้น สวนมากจะ
เกี่ยวของกับการจัดเตรียมแผนงานยอย งบประมาณ กําหนดเวลาทํางาน หรือกิจกรรมตามหนาที่งาน
ตางๆ 

ลักษณะของแผนดําเนินงานจะมีขนาดเล็กลงโดยแยกยอยจากแผนงานและโครงการแลว
กระจายไปสูหนวยปฏิบัติตางๆ มีการมอบหมายงานใหกับจุดปฏิบัติ มีการวางแผนดําเนินงาน
ประสานสอดคลองกันระหวางหนาที่งานทุกสวนและสอดคลองกับแผนกลยุทธกําหนดไวดวย ซึ่งใน
การจัดทําแผนดําเนินงาน จะมีการพิจารณา มีการจัดทําขอมูลรายละเอียดตางๆ และมีการ
กําหนดเวลาที่แนนอน จุดสําคัญคือ มีการแจกแจงแผนบริหารงานออกมาเปนตัวเลขทางการเงิน และ
พิจารณาจัดเตรียมงบประมาณตางๆ ตลอดจนจุดมุงหมายเพื่อการควบคุมดวย 

ขั้นตอนกระบวนการวางแผน 
1. การตั้งขอสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคต เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหขอมูล

และการตัดสินใจเปนสําคัญ ซึ่งจะตองมีการพิจารณาเรื่องตางๆ ที่อยูรอบตัวโดยตลอด และ
ประเมินถึงโอกาสตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันและที่จะมีในอนาคต เชน การมีเทคนิคใหมๆ จะสามารถ
ทําใหลดตนทุนการดําเนินการลงได หรือเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ผูวางแผนจะตองติดตามดู
เทคโนโลยีที่กําลังเกิดขึ้นและที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา ที่สําคัญที่สุดก็คือ แตละคนจะตอง
สามารถคาดหมายและพิจารณาไดครบทุกดานมากที่สุด ทั้งทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ
เทาที่จะทําได และตองเขาใจไดวา ปจจัยตัวใดเปนโอกาส และปจจัยตัวใดเปนอุปสรรค นอกจาก
จะตรวจสอบปจจัยภายนอกแลวยังจะตองสํารวจปจจัยภายในดวย ใหเห็นวาแตละคนมีจุดออน
จุดแข็งอะไร และมีผลตอทิศทางและความสําเร็จขององคการอยางไร ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการ
วางแผนตอไป 
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2. การกําหนดวัตถุประสงค หลังจากที่ไดพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการ

วางแผน ผูวางแผนควรจะถามตัวเองวาวัตถุประสงคหลักตั้งแตเร่ิมต้ังองคการคืออะไร  

3. การพัฒนากลยุทธ คือ การคนหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะใหบรรลุถึงเปาหมาย ซึ่งกุญแจที่จะ

นําไปสูการพัฒนากลยุทธที่ดี คือ การอาศัยวิธีวิเคราะหอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายใน

และภายนอกหรือแนวโนมตางๆ เพื่อใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว กลยุทธแตละตวั

จะตองอยูในเงื่อนไขที่ใหประโยชนสอดคลองกับปจจัยทั้งภายนอกและภายในอยางเหมาะสม เพื่อ

ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ขององคการได 

4. การสรางเปาหมายระยะปานกลาง เปาหมายจะมีการระบุที่ชัดแจง เปนจํานวนที่

สามารถวัดได และหมายถึงการตองสําเร็จผลใหไดในระยะเวลาสั้น 

5. การกําหนดแผนปฏิบัติงาน  จะเกิดขึ้นควบคูกับการกําหนดเปาหมายตางๆ 

จุดมุงหมายของแผนปฏิบัติงานก็คือ เพื่อใหมีการจัดทรัพยากรใหบรรลุเปาหมายขององคการได 

โดยปกติแผนงานจะประกอบดวยขั้นตอนการกระทําตางๆ ที่กําลังเกิดขึ้นหรือที่ตองทําทันที หรือก็

จะตองกระทําในอนาคตอันใกลและมีจํานวนมากหลายแผนงาน และการบรรลุเปาหมายใด

เปาหมายหนึ่งนั้นจะตองอาศัยผลจากหลายๆ แผนมาประกอบกัน ลักษณะทั่วไปของแผนงานปกติ

จะมีชวงอายุการใชเปนชวง ซึ่งอาจตกอยูระหวาง 2-3 เดือน หรือ 1-2 ปก็ได เนื้อหาสาระของ

แผนงานมักจะมีการระบุเปาหมายเฉพาะเปนอยางๆ และมีการชี้ถึงเปาหมาย เวลา ทรัพยากรที่

ตองการ ความรับผิดชอบของแตละบุคคลและผลที่ตองการ 

6. การปฏิบัติตามแผน เพื่อใหสามารถบรรลุผลตามเปาหมายและเปนไปตามกลยุทธที่

คิดไว ซึ่งจะขึ้นอยูกับหลายปจจัยดวยกัน อยางไรก็ตาม ผลที่จะเกิดขึ้นมาในภายหลังไมวาจะดี

หรือไมก็ตาม จะปรากฏออกมาใหเห็นไดในสวนตางๆ ขององคการทั้งที่อยูภายในและภายนอก 

ขอมูลที่มีประสิทธิภาพของกิจกรรมจะถูกพัฒนาขึ้นมาและสงไปยังผูทําการตัดสินใจ 

7. กลไกของขอมูลยอนกลับ ลักษณะของระบบหรือกระบวนการ คือ จะมีขอมูลที่เกิด

ข้ึนมาจากการปฏิบัติงานหรือการทํางานของระบบที่ดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ ขอมูลเหลานี้จะถูก

นํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือระดับผลการปฏิบัติงานที่ตองการผลจากการเปรียบเทียบ 
  
1.2 การวางแผนแมบท  
 

การวางแผนแมบท หมายถึง การวางแผนทั้งระบบ โดยฝายบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ

กับการพยายามกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย กลยุทธ แผนงานหลักตางๆ และรวมทั้งการจัดสรร

ทรัพยากรตางๆ เพื่อที่จะทําใหองคการสามารถเผชิญกับเหตุการณที่ไมแนนอนในอนาคต และมี
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ความเขมแข็ง สามารถมีพลังอิทธิพลเหนือสภาพแวดลอมตางๆ ไดดวย (ธงชัย  สันติวงษ, 2540, 

น. 5) 
สาระสําคัญของการวางแผนแมบท  
1. เปนการวางแผนทั้งระบบองคการโดยฝายจัดการ หรือผูบริหารระดับสูง ที่จัดใหมี

การวางแผน โดยใหการวางแผนเปนเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและการบริหารงาน 

ทุกดาน 

2. ในการวางแผน ฝายจัดการจะพยายามกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมาย กลยุทธ 

แผนงานหลัก ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรตางๆ 

3. ในการกําหนดแผนงานดังกลาว ภารกิจที่ยากที่สุดและเปนสวนสําคัญที่จะใหไดแผน

แมบทที่ดีนั้น จะมิใชอยูที่การกําหนดแผนงานใดแผนงานหนึ่งเปนการเฉพาะ แตจะหมายถึง การ

ตัดสินใจเพื่อเลือกแผนงานตางๆ เหลานั้นที่จะตองกระทําถูกตองไดคุณภาพ จนสามารถชวยให

องคการมีวิถีทางที่จะกาวหนาไปในอนาคตไดอยางราบรื่น 

4. ในการตัดสินใจเลือกแผนงาน โดยทั่วไปจะตองผานการวิเคราะหและวางแผนอยาง

ละเอียดรอบคอบ ทั้งผลงาน แนวทาง ข้ันตอน ตลอดจนวิธีทํางาน  

5. แผนงานเหลานี้จะตองมีการจัดเปนกลุมหรือโครงสราง ซ่ึงสามารถใหแนวทางที่ดี 

รวมทั้ง ส่ิงที่ตองทําตางๆ ซึ่งเมื่อทําแลวจะเปนการพัฒนาองคการใหเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานสูงขึ้นกวาเดิม รวมทั้งสามารถแกไขขอบกพรองตางๆ ใหหมดสิ้นไปได 

จากสาระสําคัญดังกลาว ทําใหเห็นไดวาทุกสวนที่เกี่ยวของมีความสําคัญตอการ

วางแผนเพื่อการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จในอนาคต ดังนั้นการดําเนินการตามแผนแมบทที่

วางไว จึงมีขอควรระมัดระวังตั้งแตข้ันเริ่มตนของการวางแผน ทั้งในสวนของการมองภาพใน

อนาคตที่อาจมีผลตอการดําเนินการตามแผน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ และ

สถานการณแวดลอมที่อาจเรียกวาเปนปจจัยที่มีผลตอการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานเปนอยาง

มาก ดังนั้นแลว การดําเนินงานตามแผนแมบทจึงไมควรที่จะละทิ้งสาระสําคัญที่กลาวไวในขางตน 

ไมวาจะเปนในเรื่องของจุดมุงหมาย เปาหมาย กลยุทธ แผนงานหลัก หรือแมแตการจัดสรร

ทรัพยากร ซึ่งถือไดวาทุกสวนมีความสําคัญและมีผลเปนอยางมากตอประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล

ในการดําเนินงานขององคการในระยะยาว ดวยเหตุนี้ผูบริหารจึงควรมีวิสัยทัศนที่กวางไกล และ

มองเห็นภาพการวางแผนงานที่จะนําประโยชนมาสูองคการของตนในระยะยาว ตองพรอมที่จะ

ดําเนินงานทั้งในการตั้งรับและรุกในการดําเนินงานตามแผนแมบทที่วางไว ทั้งนี้เพื่อใหเกิดสัมฤทธิ์

ผลในการดําเนินงานมากที่สุดนั่นเอง 
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นอกจากนี้ในการวางแผนแมบทที่ไดมีการจัดทําขึ้นในองคการนั้น จะมลัีกษณะทีสํ่าคญั

ก็คือ การวางแผนจะตองมีกลไกที่จะทําใหผูบริหารพิจารณาถึงหลักพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

องคการ ผูบริหารจะตองพิจารณาและวิเคราะหขอเท็จจริงในอดีต และตองทําการวิเคราะหถึง

สถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันและตองมีการพิจารณาถึงภาพพจนขององคการในอนาคต 

ดวยเหตุนี้ จึงนับไดวาการวางแผนแมบทเปนกระบวนการวางแผนทางกลยุทธอยาง

หนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนกรอบการดําเนินงานหลักขององคการ ที่ครอบคลุมและรองรับหนาที่ทางการ

บริหารขององคการทั้งหมดเอาไว เพื่อใหองคการมีแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินทิศทางของการ

ดําเนินงานที่กระทําอยูในขณะนั้น ซึ่งกระบวนการวางแผนแมบทจะเปนเสมือนกลไกสําคัญที่จะ

ชวยใหองคการมีกรอบแนวทางสําหรับการดําเนินงานตางๆภายในองคการ และสําหรับประโยชน

ของการวางแผนแมบท คือ เปนเครื่องชวยในการตัดสินใจในทางบริหารงานตางๆ ในองคการ  

Peter Lorrange (ธงชัย  สันติวงษ, 2540, น. 12-13) ไดกลาวถึงกิจกรรมการบริหารที่

สําคัญ 4 ประการที่อาจจะเกิดขึ้นมาควบคูกับการวางแผนแมบท ไวดังนี้ 

1. การจัดสรรทรัพยากร (Resource allocation) คือ จะกอใหเกิดการพิจารณาแบงสรร

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เชน เงินทุน บุคคล หรือเครื่องจักรใหเหมาะสมตามความจําเปนตางๆ 

ที่เปลี่ยนแปลง  

2. การปรับตัวตอสภาพแวดลอม (Environmental adaptation) เปนการพิจารณาใน

ขอบเขตที่กวางและครอบคลุมถึงกลยุทธทุกดานขององคการ ที่จะชวยใหกิจการสามารถปรับ

ตนเองใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น กิจการที่แข็งแรงตางจะตอง

สามารถปรับตนเองวิ่งเขาหาโอกาส สามารถหลีกเลี่ยงขอจํากัด สามารถคนหาทางเลือกที่เหมาะ

กับจุดแข็ง เพื่อที่จะชวยใหมีความไดเปรียบในทางกลยุทธตอสภาพแวดลอมที่เปนอยู 

3. การจัดระบบประสานภายใน (Internal coordination) ในสวนนี้จะเกี่ยวของกับการ

ประสานกิจกรรมทางกลยุทธตางๆ เพื่อที่จะชวยใหเกิดการประสานและสนับสนุนกับผลการ

ปฏิบัติงานภายใน  

4. การชวยใหองคการมี สัญชาติญาณของการตระหนักถึงกลยุทธตลอดเวลา 

(Organizational strategic awareness) เปนการมุงปลูกฝงใหมีการพัฒนาการจัดการที่ระบบ ที่

จะใชชวยสรางสรรคองคการใหสามารถมีการเรียนรูถึงการตัดสินใจในทางกลยุทธตางๆ ที่ไดทําไป

แลว การเรียนรู ส่ิงที่ทําไปแลวในอดีต จะชวยใหองคการสามารถปรับทิศทางและยกระดับการ

บริหารในทางกลยุทธใหดีข้ึน  



                                                           การศึกษาแนวทางการดําเนนิงานกองทุนผูสูงอาย ุ

 

15 

 

จากการวางกรอบแนวทางการจัดทําแผนแมบท เพื่อมุงใหองคการมแีผนการดาํเนนิงาน

ที่ดีนี้ ทําใหเห็นไดวา ในการดําเนินงานขององคการนั้น การวางแผนการดําเนินงานทั้งระบบเปน

การวางแผนที่คํานึงถึงขอบเขตการบริหารงานขององคการในทุกสวน ซึ่งอยูภายใตการพิจารณา

และการตัดสินใจเกี่ยวกับจุดมุงหมาย กลยุทธ และแผนงานหลักตางๆ ที่สอดคลองกับการจัดสรร

ทรัพยากรในการบริหารงานองคการ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารงานองคการ  

 
2. แนวคิดการบริหารกลยทุธ 

 
การบริการเชิงกลยุทธ เปนหัวใจของการบริหาร ซึ่งเกี่ยวของกับการกําหนดแผนกลยุทธ 

และการนําแผนกลยุทธไปปฏิบัติ แผนดังกลาวจะถูกใชเปนแนวทางใหองคการกาวไปในทิศทางที่

เหมาะสม และเพื่อใหองคการมีแนวทางการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ  

 

2.1 ความหมายของการบริหารกลยุทธ มีผูใหความหมายพอสังเขปดังนี้  

 

กลยุทธ (Strategy) คือ แผนประเภทหนึ่งที่วางไว เพื่อความสําเร็จในจุดมุงหมายที่กําหนด

ไว กลยุทธจึงเปนกระบวนการของการกําหนดแผนสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา หรือการทําใหแผนบรรลุ

ความสําเร็จ ในวิธีการอันเกิดจากปฏิภาณไหวพริบความชํานาญ (ปรีชา หงสไกรเลิศ, 2551) ดังนั้น 

Certo and Peter ไดกลาวถึง การบริหารเชิงกลยุทธ วาหมายถึง กระบวนการที่ตอเนื่องและมีการ

ทบทวนตลอดเวลา เพื่อใหองคการโดยรวมสามารถดํารงอยูในสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม ซึ่ง 

Wrigth และคณะ มีความเห็นวา การบริหารกลยุทธ หมายถึง กระบวนการตอเนื่องในการกําหนด

ภารกิจและเปาประสงคขององคการ ภายใตบริบทของสิ่งแวดลอมภายนอกขององคการ การ

กําหนดวิธีที่เหมาะสม การปฏิบัติงานตามกลวิธีที่กําหนด การใชอํานาจหนาที่ในการควบคุมกล

ยุทธ เพื่อใหทําใหมั่นใจ วา กลวิธีที่องคกรนํามาใชสามารถนําไปสูความสําเร็จตามเปาประสงคที่

กําหนดไว (สุริยะ  วงศคงคาเทพ และคณะ, 2547, น. 18) 
 
2.2 ประโยชนและความสําคัญของการบริหารกลยุทธ 
 

1. ชวยใหผูบริหารตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหมๆ เห็นขอจํากัดที่อาจเกิดขึ้น

ทําใหองคการสามารถอยูรอดได  

2. ชวยใหองคการโดยรวมมีทิศทางในการดําเนินงานที่ชัดเจน  
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3. ทําใหองคการสามารถสรางผลตอบแทนที่สูงกวาคูแขง  
4. ชวยใหผูบริหารสามารถยกระดับผลการปฏิบัติงาน  

5. ชวยใหผูบริหารมีการทํางานในลักษณะเชิงรุกมากกวาเปนฝายตั้งรับ และมีการปองกัน

ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
2.3 กระบวนการบริหารกลยุทธ  
 

หัวใจสําคัญของการบริหารกลยุทธ มีกระบวนการสําคัญ 3 ข้ันตอน ประกอบดวย 

1. การกําหนดแผนกลยุทธ (strategy formulation) หรือการวางแผนกลยุทธ (strategy 

plan) เปนขั้นตอนของการวางแผน โดยเริ่มที่การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในภายนอกของ

องคการ เพื่อกําหนดเปาหมายระยะที่จะบอกทิศทางขององคการ 

2. การนําแผนไปปฏิบัติ (strategy Implementation) ข้ันตอนนี้เนนการวางแผนการ

ดําเนินงานและการนําแผนงานตางๆ ไปปฏิบัติ ซึ่งตองเตรียมความพรอมของปจจัยตางๆ ดานบุคลากร 

โครงสรางองคกร ระบบงานตางๆ ที่จําเปน  

3. การติดตาม และประเมินผลกลยุทธ (strategy evaluation and control) เปนการ

ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานตามที่ระบุไวในแผนกลยุทธ ปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อจะ

ดําเนินการแกไขใหเหมาะสม 
 
2.4 กระบวนการวางแผนกลยุทธ (Strategic Management Process) 
 

ในการบริหารกลยุทธนั้น การวางแผนกลยุทธ ถือไดวาเปนสวนที่สําคัญมากที่สุดเนื่องจาก

เปนจุดเริ่มตนที่จะทําใหถูกตองเหมาะสมตั้งแตแรกเริ่ม และทําใหภาระงานขึ้นตอไปสําเร็จไดงาย ซึ่ง

การวางแผนกลยุทธ ประกอบดวยขั้นตอน 7 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ (ปรีชา  หงสไกรเลิศ, 2551)  

1. กําหนดความมุงมั่นเชิงกลยุทธ (Determine Strategic Intent) 

2. กําหนดความหมายพันธกิจขององคการ (Define Organizational Mission) 

3. วิเคราะหส่ิงแวดลอม (Analyze Environment) 

4. กําหนดวัตถุประสงค (Set Objectives) 

4.1 กําหนดสิ่งที่ตองการ (Determine Requirements) 

4.2 ความพรอมของทรัพยากร (Access Resources) 

5. พัฒนาแผนปฏิบัติการ (Develop Action Plans) 
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6. นําแผนไปปฏิบัติ (Implement Plans) 

7. ติดตามตรวจสอบผลลัพธ (Monitor Outcomes) 

เปนที่สังเกตวาจากขั้นตอนที่ 3 (วิเคราะหส่ิงแวดลอม) ถึงขั้นตอนที่ 7 (การติดตาม

ตรวจสอบผลลัพธ) จะตองจัดใหมีระบบขอมูลปอนกลับ ทุกขั้นตอนและระหวางขั้นตอน แตละ

ข้ันตอนดวยกัน  

 
แผนภาพ กระบวนการบรหิาร กลยทุธ (Strategic Management Process) 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :  J. Stewart  Black and Lyman  W. Porter, 1999.  

 

 จากแผนภาพจะเห็นไดวา ภายหลังจากการกําหนดความมุงมั่นเชิงกลยุทธ (Strategic 

Intent) ในขั้นตอนที่ 1 และการกําหนดความหมายพันธกิจ (Organizational Mission) ในขั้นที่ 2 คือ 

การจัดทําแผนกลยุทธ (Strategic Plan) โดยจะเริ่มจากการวิเคราะหส่ิงแวดลอม (Analyze 

Environment) ซึ่ งจะประกอบดวย  การวิ เคราะห ส่ิ งแวดลอมภายนอกองคการ  (External 

Environments) และสิ่งแวดลอมภายในองคการ (Internal Environments) เพื่อคนหาจุดแข็ง 

การติดตามตรวจสอบผลลัพธ 

ขอมูลปอนกลับ ขอ
มูล

ปอ
นก

ลับ
 

การวางแผนกลยุทธ 

กําหนดความมุงมั่นเชิงกลยุทธ 

กําหนดความหมายพันธกิจขององคการ 

พัฒนาแผนปฏิบัติการ 

การนําแผนไปปฏิบัติ 

กําหนดสิ่งที่ตองการ ความพรอมของทรัพยากร 

กําหนดวัตถุประสงค 

วิเคราะหส่ิงแวดลอม 
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(Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และวิกฤตหรืออุปสรรค (Threats) หรือที่

เรียกกันวา SWOT 

ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการวางแผนบริหารงานองคกรบรรลุผลที่วางไว การประเมินปจจัย

ภายในและภายนอกองคกรก็เปนอีกสวนประกอบหนึ่งที่สําคัญ อาจกลาวไดวา ในการกําหนด

ภารกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรตองตอบสนองตอปจจัยทั้งภายในและภายนอก

องคกรดวย ซึ่งภายหลังจากวิเคราะหปจจัยแลวผูบริหารจะไดมีวัตถุดิบในการนํามาวิเคราะห 

กลยุทธ โดยทั่วไปแลวจะใชตัวแบบ SWOT เปนตัวแบบของการวิเคราะหการวางแผนกลยุทธ  

การวิเคราะห SWOT จะชวยในการสรุปขอมูลปจจัยภายในและภายนอกองคกรอีกครั้ง โดย 

SWOT นั้นแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก (www.wikipedia.org/wiki/SWOT_Analysis, 26 เมษายน 

2551) 

1. จุดเดนหรือจุดแข็ง (Strengths) เปนผลมาจากปจจัยภายใน ซึ่งเปนขอดีที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานการเงิน ดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใช

ประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธการบริหารงานองคกรดานตางๆ 

2. จุดดอยหรือจุดออน (Weakness) เปนผลมาจากปจจัยภายใน ซึ่งเปนปญหาหรือ

ขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งผูบริหารองคกรจะตองหาวิธีใน

การแกปญหานั้น อาทิ การพัฒนาบริการ ความชํานาญของผูปฏิบัติงาน เงินทุนงบประมาณที่

ไดรับ ความลาสมัยของเทคโนโลยีสนับสนุน 

3. โอกาส (Opportunities) เกิดจากปจจัยภายนอก ซึ่งเปนผลจากการที่สภาพแวดลอม

ภายนอกขององคกรเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุด

แข็งตรงที่ โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก  แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจาก

สภาพแวดลอมภายใน นักบริหารที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจาก

โอกาสนั้น เชน เครือขายการทํางาน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ความไดเปรียบเชิง

สถานการณ กฎหมายใหมที่รองรับการทํางาน เปนตน 

4. อุปสรรค (Threats) เกิดจากปจจัยภายนอก ซึ่งเปนขอจํากัดที่เกิดจาก

สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งองคกรจําเปนตองปรับกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองและ

พยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น เชน คูแขงในการจัดบริการ ตนทุนงบประมาณที่สูงขึ้น การ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและโครงสรางประชากร อุปสรรคจากกฎหมาย และปญหาทาง

เศรษฐกิจ และแรงกดดันจากผูใชบริการ เปนตน  
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การวิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกร

หรือ โครงการซึ่งจะชวยผูบริหารในการกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน

โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้

ตอการทํางานขององคกร  

การบริหารกลยุทธชวยใหผูบริหารองคการ ประสบความสําเร็จในวัตถุประสงคขององคการ

ไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เนื่องจากองคการมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ใหการ

ดําเนินงานมีความทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

องคการอยูตลอดเวลา 

 
3. แนวคิดการคุมครองทางสังคม 

 
การคุมครองทางสังคม  หมายถึง  เครื่องมือตางๆ ที่ใหความคุมครองและเปน

หลักประกันทางสังคมตามกฎหมาย ตลอดจนระบบประกันสังคม ตอภาคที่มีความจําเปนมาก

ที่สุดในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูใชแรงงานและผูยากจน โดยถือเปนสิทธิมนุษยชนและ

สิทธิทางสังคม ซึ่งมิใชเปนเพียงวัตถุประสงคทางมนุษยธรรมและสังคมตามนโยบายของรัฐ เพื่อ

เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามีสวนรวมเทานั้น หากยังเปนระบบแหงสัญญาและขอตกลงระหวาง

ประเทศ สัญญาขอตกลงรวมทางสังคม และการกระจายรายไดอีกดวย นอกจากนี้การคุมครอง

ทางสังคมยังหมายรวมถึง ระบบการประกันทางสังคมดวย ซึ่งไดมีการใหนิยามไววา การ

ประกันสังคม หมายถึง ความคุมครองซึ่งสังคมจัดใหกับสมาชิกในสังคมนั้นๆ ดวยการกําหนด

มาตรการตางๆ ของรัฐ เพื่อปกปองผูประกันตนใหรอดพนจากความทุกขยากทางเศรษฐกิจและ

สังคม อันเนื่องมาจากการขาดรายไดหรือการมีรายไดลดลง เพราะความเจ็บปวย การคลอดบุตร 

การบาดเจ็บในการทํางาน ทุพลภาพ ชราภาพและมรณภาพ ตลอดจนการจัดใหมีบริการ

รักษาพยาบาล และการใหเงินอุดหนุนแกครอบครัวที่มีบุตรดวย (องคการภูมิภาคเอเชียและ 

แปซิฟคแหงสมาพันธสหภาพแรงงานเสรีระหวางประเทศ (ICFTU – APRO), 2541, น. 6-29) 

การคุมครองทางสังคม บางครั้งไดรับการนิยามที่มีความหมายกวางขวาง ครอบคลุม 

โครงขายความปลอดภัยทางสังคม ดังที่ ซารา คุก และคณะ (Sarah Cook and others, 2003,  

p. 17) ที่ไดใหคํา นิยามวา การคุมครองทางสังคม (Safety Nets and Social Protection) นั้น เปน

เครื่องมือที่ใชเปนหลักการในการปองกันและปกปองคนยากจนและออนแอ ที่ไดรับผลกระทบจาก

การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการคุมครองทางสังคมและการประกันสังคมจะชวยปกปองใหพวกเขา

สามารถดํารงชีวิตอยูไดในภาวะวิกฤต ซึ่งหมายรวมถึงคนในครอบครัวและปจเจกบุคคลที่ไดรับ
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ผลกระทบจากการคุกคามตางๆ ใหไดรับการคุมครอง ปกปองและสามารถดํารงชีวิตอยูได 

นานที่สุด 

ดังนั้น อาจสรุปไดวา การคุมครองทางสังคม เปนเครื่องมือที่รัฐใชดําเนินการเพื่อให

บริการตางๆ ครอบคลุมการคุมครองประชาชนในสังคม ซึ่งมีความยากจน และอยูในภาวะเสี่ยงตอ

การถูกคุกคามจากภัยเศรษฐกิจและภัยสังคม ทั้งนี้ บริการตางๆ จะเปนในลักษณะของการใหการ

ดูแลที่เกี่ยวกับระบบการดูแลทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

และทรัพยสินในระยะยาว ต้ังแตการทํางาน การเจ็บปวย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตของมนุษย  

สําหรับประเทศไทย ไดมีการใหความสําคัญอยางจริงจังตอเร่ืองนี้ในชวงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึ่งไดกลาวถึงการคุมครองทางสังคม 

โดยเนนการใหการปกปองคุมครองคนในสังคมในทุกๆ ดาน ซึ่งถือเปนสิทธิที่ประชาชนทุกคนควร

ไดรับสิทธิและประโยชนตางๆ จากการใหบริการของรัฐตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ซึ่งไดขยาย

การดําเนินงานมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  

จากที่กลาวมาแลวนั้น ทําใหเห็นถึงความสําคัญของการคุมครองทางสังคมวาเปนสวน

หนึ่งในระบบการปกปองและการคุมครองประชาชนจากภาวะปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นและกอ

ผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของประชาชนทุกคน ดังนั้นการคุมครองทางสังคมจึงเปรียบเสมือน

กลไกทางสังคมที่จะทําให ประชาชนทุกคนมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้น ดวยการมี

ระบบการคุมครองที่ดีที่ครอบคลุมทุกๆ ดานซึ่งประเทศไทยเองไดมีการดําเนินการสรางระบบการ

คุมครองทางสังคมทุกๆ ดานเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมผูสูงอายุที่ถือไดวาเปนกลุมที่ออนแอ

ในสังคมเนื่องดวยเปนวัยที่มีความสามารถหรือมีศักยภาพในการทํางานต่ํากวาวัยแรงงาน จงึทาํให

การคุมครองทางสังคมนั้นจําเปนตองคํานึงถึงกลุมผูสูงอายุมากยิ่งขึ้น ซึ่งสังเกตไดจาก ภาวะ

ประชากรสูงอายุกับภาวะพึ่งพา ที่พบวา อัตราสวนพึ่งพารวม (Total dependency ratio) ประกอบ

ไปดวยอัตราสวนพึ่งพาเด็ก (Child dependency ratio) และอัตราสวนพึ่งพาผูสูงอายุ (Aged 

dependency ratio) โดยเปนการบอกถึงความสัมพันธของขนาดประชากรวัยทํางาน (Working-

age population) ที่มีอายุระหวาง 15-59 ป กับขนาดของประชากรพึ่งพา (Dependent 

Population) ไดแกประชากรเด็ก (อายุตํ่ากวา 15 ป) และประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) 

อัตราสวนพึ่งพารวมแสดงถึงภาระของประชากรวัยทํางานในการที่ตองดูแลเด็กและผูสูงอายุใน

ขณะเดียวกันใน พ.ศ. 2503 อัตราสวนพึ่งพารวมเทากับรอยละ 91.55 ซึ่งเกือบทั้งหมดของ

ประชากรที่ตองพึ่งพาคือเด็ก ตอมาอัตราการเกิดลดลงตามลําดับ ทําใหอัตราสวนพึ่งพาของเด็ก
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ลดลง และสงผลใหอัตราสวนพึ่งพารวมลดลงไปดวย ในระยะหลังโครงสรางประชากรเริ่มมีสัดสวน

เปนผูสูงอายุมากข้ึนเปนผลใหอัตราสวนพึ่งพาของผูสูงอายุเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จากแนวโนมดังกลาว 

การวกกลับของทิศทางอัตราสวนพึ่งพารวมจากการลดลงไปเปนเพิ่มข้ึนจะเกิดขึ้นในราวป พ.ศ.

2551 และภายหลังจากนั้น อัตราสวนพึ่งพาแสดงวา ความไดเปรียบในเรื่องแรงงานของประเทศ

ไทยจะหมดไป ในอีก 10-15 ปขางหนา ซึ่งผลของการเกิดภาวะประชากรสูงอายุในประเทศไทย จะ

ทําใหมีประชากรสูงอายุที่มีสูงมากมีสัดสวนเพิ่มข้ึนอีกดวย กลาวคือ พ.ศ.2503 รอยละ 34.9 ของ

ประชากร เปนผูสูงอายุที่มีอายุ 70 ป หรือมากกวา และจะเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 38 ภายใน พ.ศ.

2563 ดังนั้นในการวางแผนนโยบายและแผนงานเพื่อคุมครอง สงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุใหได

อยางมีประสิทธิภาพ จึงตองใหความสําคัญตอความตองการของผูสูงอายุกลุมนี้ (กองนิติการ, 

2547, น. 172) 

จากภาวะประชากรที่ไดนําเสนอมาแลวนี้ ทําใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองสรางระบบ

การคุมครองทางสังคมที่ครอบคลุมกลุมผูสูงอายุใหมากขึ้น เนื่องดวยเปนกลุมเสี่ยงทางสังคมที่อยู

ในภาวะพึ่งพิงมากกวาวัยอื่น ดังนั้นแลวโครงการคุมครองทางสังคมตางๆ ที่ไดกลาวมาในขางตน

จะเปนแนวทางในการสรางระบบการปกปองและคุมครองผูสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตอยูใน

สังคมได ดวยการมีหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตจากการใหการดูแลที่ดีของรัฐซึ่งถือ

เปนองคกรหลักในการใหการดูแลประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ 

 
4. กองทุนผูสูงอาย ุ

 
มาตรา 13 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 ระบุวา ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง

ในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 

เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ 

ที่มาของเงินทุนของกองทุนผูสูงอายุ ประกอบดวย 

(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 

(2) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 

(3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 

(4) เงินอุดหนุนจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(5) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมายหรือโดย 

นิติกรรมอื่น  
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(6) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน เงิน และดอกผลไมตองนําสง

กระทรวง การคลัง เปนรายไดแผนดิน 
 
4.1 การบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
 

 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษ เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุเปนรองประธานกรรมการ ผูแทน

กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง

คณะกรรมการแตงตั้งจํานวนหาคนในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคกรของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน 

ผูแทนองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับงานในดานการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

สถานภาพ บทบาท และกิจกรรม ของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน และผูมีความรูความเชี่ยวชาญใน

การระดมทุนจํานวนหนึ่งคนเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ

เปนกรรมการและเลขานุการ 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนและการจัดการ

กองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(2) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

ผูสูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(3) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

 
5. กองทุนสังคม (Social Funds) 

 
คําวา กองทุนสังคม ไดถูกนํามาใชในกระบวนการพัฒนาประเทศดอยพัฒนา โดย

ธนาคารโลก (World Bank) ไดริเร่ิมสนับสนุนใหมีกองทุนสังคมในแถบประเทศแอฟริกา และมี 

การติดตามประเมิน ผลอยูตลอดเวลา กองทุนผูสูงอายุนับวาเปนกองทุนสังคมประเภทหนึ่ง ที่มี

คุณลักษณะเฉพาะแตกตางจาก กองทุนอื่น เพื่อใหเกิดความเขาใจตอกองทุนผูสูงอายุ จึงขอนําเสนอ

แนวคิดกองทุนสังคมมาเสนอเปนพื้นฐาน โดยครอบคลุมถึงความหมาย ดังนี้  
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5.1 ความหมาย 
 

คําวา กองทุนสังคม มีผูใหความหมายไวไมแตกตางกันมากนัก Laura B. Rawlings ได

อธิบาย ไววา เปนการนําเสนอการเปลี่ยนแปลงจากประเพณีเดิมไปสูกระบวนการพัฒนาที่นําโดย

รัฐบาลกลาง ซึ่งมีการสงเสริม สนับสนุนใหชุมชนและสถาบันระดับทองถิ่นไดมีการนําเสนอแผนงาน 

และดําเนินการในการลงทุนขนาดเล็ก ในดานบริการสาธารณะ เชน คลินิกสุขภาพ ระบบน้ํา และระบบ

สาธารณูปโภค กองทุนสังคมสนับสนุนงบประมาณและใหคําแนะนําปรึกษาการใชทุน โดยอาจมีการ

บริหาร โดยกลุมบุคคลที่หลากหลาย รวมทั้ง หนวยงานดานการปกครองระดับทองถิ่น องคกรเอกชน

องคกรสาธารณะประโยชน ผูปฏิบัติงานภาครัฐ กลุมคนในชุมชน และคณะกรรมการทองถิ่น  

สวนอีกความหมายหนึ่งใหความหมายวา กองทุนสังคม (Social Funds) เปนกองทุนที่ 

หนวยงานกลางหรือรัฐบาล จัดสรรงบประมาณขึ้นจํานวนหนึ่ง และถายโอนไปยังระดับทองถิ่นและ

ชุมชน เพื่อสรางโครงการและการลงทุนที่หลากหลายเกี่ยวกับบริการสาธารณะและบริการที่เหมาะสม

สําหรับ ผูยากจน ทั้งนี้ เพื่อสรางศักยภาพของกลุมในชุมชน และหรือเสริมสรางความเขมแข็งในการ

ปกครอง ในการปกครองระดับทองถิ่นที่จะชวยพัฒนาทองถิ่นใหดีข้ึน (Rodrigo Serranno – Berthet , 

2007, p. 2)  

นอกจากนั้น กองทุนสังคม ยังหมายถึง ระบบทางการเงินและการบริหารการกูยืมเงิน ที่

จัดการโดยองคกรความมั่นคงทางสังคม ที่ชวยแกไขปญหาทางดานการเงินที่คนที่ตองการความ

ชวยเหลือ (www.gingerbreadni.org/ Pdf/ Advice/ Social% 20Fund.pdf) 

ธนาคารโลก (World Bank, 2007, p.3) ระบุวา กองทุนสังคม (Social Fund) คือ 

พื้นฐานของการรวมกันของระเบียบและวิธีการที่จะสามารถปฏิบัติงานในโครงการการลงทุนของ

ทองถิ่นและการอํานวยความสะดวกในดานการเงิน ในอีกดานหนึ่งกองทุนสังคมคือเครื่องมือใน

การแนะนําการขับเคลื่อนการพัฒนาในทองถิ่นไปสูการกําหนดวิธีและการบริหารการลงทุนใน

ทองถิ่น 

จากนิยามดังกลาว อาจกลาวไดวา กองทุนสังคมเปนกองทุนที่มุงสนับสนุนใหทองถิ่นได

สรางบริการใหแกผูดอยโอกาส และสรางโอกาสใหกับทองถิ่นในการพัฒนาบริการและคุณภาพชีวิต

ของประชาชน  

โดยคุณลักษณะเฉพาะของกองทุนสังคมมีลักษณะดังนี้  

1. เปนกองทุนขนาดกลางที่มีแหลงที่มา ทั้งจากรัฐบาลและจากผูบริจาค  

2. ลักษณะการจัด เปนกึ่งองคกรเลี้ยงตัวเอง (semi- autonomous agencies)  

3. โครงสรางการบริหารกองทุนมีลักษณะแตกตางจากโครงสรางภาคราชการ  



แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

24 

4. สามารถใชการบริหารในระบบราชการได แตไมเครงครัดมากนัก 

5. มุมมองดานสาธารณะ กองทุนสังคมเปนกองทุนที่แยกการบริหารออกมาจากภาครัฐ 

เพื่อใหมีความคลองตัว  

6. กองทุนเนนการอํานวยความสะดวก และการสนับสนุนใหกับโครงการระดับทองถิ่น 

และบริการระดับชุมชน 

7. กองทุนมีความจํากัดดานงบประมาณและทรัพยากรบุคคล  

 
5.2 วัตถุประสงคของกองทุนสังคม 
 

การกําหนดวัตถุประสงคของกองทุนสังคมแนวดั้งเดิมที่กําหนดโดย ธนาคารโลก 

(World Bank, 2007, น. 8-9) สรุปวัตถุประสงคหลักๆ ได 2 ประการ คือ  

1. สงเสริมใหทองถิ่นจัดสวัสดิการเพื่อคนยากจน โดยใหสามารถเขาถึงบริการ 

ข้ันพื้นฐาน และบริการตาง ๆ นั้นมีคุณภาพ และเพิ่มบริการขั้นพื้นฐานในทองถิ่น เชน การศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน การสาธารณสุข 

2. คุมครองคนยากจนจากปญหาวิกฤตและสงเสริมใหอยูรวมกันในสังคมได การลงทุน

ดานทรัพยากร การพัฒนาความสามารถของทองถิ่น และนวัตกรรมในการแกไขปญหาตาง ๆ  

ตอมาเมื่อมีการดําเนินงานกองทุนไประยะหนึ่ง และมีการประเมินผลการดําเนินงาน 

วัตถุประสงคของกองทุน ไดขยายสูวัตถุประสงคเชิงการปฏิบัติมายิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคดังนี้  

1. เพื่อกระจายงบประมาณอยางรวดเร็วไปสูองคกรทองถิ่น และองคกรสาธารณะประโยชน 

และหนวยงานภาครัฐ 

2. เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถาบันระดับทองถิ่น ชุมชน ทั้งของภาคเอกชน และรัฐบาล  

4. เพื่อเสริมสรางบทบาทของรัฐบาลในการสรางสวัสดิภาพที่ดีแกประชาชน ภายใตการ

ปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมือง  

มีงานเขียนบางเรื่องไดกลาวถึง คุณลักษณะเดนประการหนึ่งของกองทุนสังคม คือ การเปน

สถาบันที่มีความยืดหยุนสูง (Institutional flexibility) โดยประเทศสามารถใหกองทุนสังคมเปนเครือ่งมอื

บริหารประเทศไดหลากหลายวัตถุประสงค ข้ึนอยูกับสภาพทางสังคม การเมือง การปกครอง และภาวะ

ทางเศรษฐกิจในขณะนั้น ตัวอยางของวัตถุประสงค เชน เพื่อสรางความเขมแข็งในศักยภาพขององคกร

เอกชนที่จะกระจายสินคาและบริการสาธารณะสูประชาชน (ประเทศเซเนกัล) หรือเพื่อชวยชุมชนและ

รัฐบาลทองถิ่นพัฒนาองคกรของตน และเพิ่มศักยภาพทางเทคนิค (ประเทศแซมเบีย)  
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อยางไรก็ตาม ลักษณะความยืดหยุนของกองทุน ทําใหวัตถุประสงคของกองทุนสังคม 

เปาหมาย และกลวิธีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภายใตความสมเหตุสมผลของสถานการณ เชน ใน

ประเทศโบลิเวีย เมื่อประเทศประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงคของกองทุนมุงไปที่

การสรางโอกาสใหเกิดการจางงาน เพื่อเพิ่มรายไดแกประชาชนอยางรวดเร็ว และตอมาเมื่อภาวะวิกฤติ

ไดคลี่คลายวัตถุประสงคของกองทุนจึงเปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดจุดเนนในการเพิ่มการกระจาย

สินคาและบริการสาธารณะแกประชาชนในชุมชน ประเทศเซเนกัล (Senegal) ไดมีการกําหนดขอบเขต

ของกิจกรรมโดยใหทํางานเฉพาะกับกลุมในชุมชน และกลุมองคกรเอกชนสาธารณะประโยชนเทานั้น 

ซึ่งอาจกลาวไดวา วัตถุประสงคของกองทุนชุมชน ตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับสถานการณสังคม

ที่เกิดขึ้น และทําหนาที่เสริมส่ิงที่ขาดหายไปใหสังคม และประชาชนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทํา

หนาที่เปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะเติมเต็ม ทั้งระบบบริการและความตองการของประชาชน  
 
5.3 บทบาทเฉพาะของกองทุนสังคม 
 

เพื่อใหกองทุนสังคมสามารถทําหนาที่ไดอยางเหมาะสม การจําแนกบทบาทของกองทุน

สังคมใหเดนชัด จะชวยใหเกิดความเขาใจตอคุณลักษณะของกองทุนสังคมและบทบาทเฉพาะที่มี ดังนี้ 

1. การเติมเต็มชองวางของระบบ (Stop-gap) กรณีที่โครงสรางของรัฐบาลและระบบไม

สามารถทําหนาที่ไดอยางสมบูรณ กองทุนสังคมจะมีบทบาทเขาไปเสริมระบบอยางชั่วคราว เพื่อไมให

เกิดปญหาที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบทรัพยากรของทองถิ่นที่มักมีความขาดแคลนอยูเสมอ  

2. การชดเชย (Compensatory) ปญหาสังคมบางประการเกิดขึ้นโดยไมไดคาดฝน หรือ

ชองทางในการอนุมัติโครงการตางๆ ของกองทุนสังคมจะเขาไปชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป เชน การเกิดภัย 

สึนามิ การแบงแยกของกลุมชน หรือการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติอยางรุนแรงและสรางปญหาความ

ยากจนแกประชาชน  

3. การสรางนวัตกรรมและการปฏิรูป (Innovation and Reform) ความตองการนวัตกรรม

ใหมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา กองทุนสังคมสามารถเขาไปสนับสนุนในสิ่งเหลานี้ โดยการพัฒนาระบบ

ตางๆ และการกระจายบริการใหครอบคลุมการปฏิรูประบบบริการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  

จากขอมูลที่กลาวมา จะเห็นวา กองทุนสังคม เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเติมเต็มระบบ

การจัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐ ใหสามารถทําหนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน

ระดับรากแกวไดอยางทันเหตุการณและเหมาะสม 
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6. แนวคิดการระดมทุน 
 

การระดมทุน เปนวิธีการหนึ่งในการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนเพื่อการกอต้ังหรือจัดตั้ง

องคกร และเพื่อการบริหารจัดการองคกรในระยะยาว ทั้งนี้ในการระดมทุนตองอาศัยปจจัยหลาย

ดานประกอบกัน ซึ่งวิธีการระดมทุนแบงออกเปน 2 วิธีการหลักๆ (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2550,  

น. 172-174) ดังนี้ 

1. วิธีการระดมทุนโดยตรง คือ วิธีการที่มีการติดตอโดยตรงกับกลุมเปาหมาย ดวย

วิธีการตางๆ เชน การสนทนาตัวตอตัว การขอรับบริจาคตามบาน การจัดงานการกุศล การขายของ

ที่ระลึก การทอดผาปาและการตั้งกองบุญ เปนตน 

2. วิธีการระดมทุนโดยออม คือ วิธีการที่ไมไดมีการติดตอโดยตรงกับกลุมเปาหมาย ซึ่ง

อาจใชวิธีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเตอรเน็ต  

เปนตน 

นอกจากนี้การระดมทุนยังมีรูปแบบที่ตางกันไป โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. การรับบริจาคทั่วไป เปนรูปแบบของการบริจาคเงินตามความศรัทธาโดยมิไดมีการ

ระบุวัตถุประสงคเฉพาะไว อาทิ การตั้งกลองหรือตูรับบริจาคเงินไวในที่ตางๆ หรือเปนลักษณะของ

การบริจาคคาบัตรงานหารายไดเพื่อการบํารุงองคกรหรือกองทุน เปนตน 

2. การจัดเก็บคาธรรมเนียมการใหบริการ หากเปนกรณีที่เงินกองทุนดังกลาวไดมีการ

นําไปดําเนินการเพื่อการบริการอยางใดอยางหนึ่ง และบุคคลทั่วไปสามารถใชบริการนั้นๆ ได ก็

สามารถที่จะจัดเก็บเงินคาธรรมเนียมในการใหบริการไดตามความเหมาะสม 

3. การจัดทําแผนกิจกรรมทางสังคม ซึ่งอาจเปนกิจกรรมที่เปนในลักษณะของการ

ประชาสัมพันธใหมีการบริจาคเงินหรือส่ิงของตางๆ ที่ เปนประโยชนตอการบริหารจัดการ

เงินกองทุน 

4. การขายของที่ระลึกตางๆ เปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะกระทําได หากองคกรหรือกลุม

กองทุนมีการเขารวมในกิจกรรมการกุศลหรืองานตางๆ ที่สามารถทํากิจกรรมเพื่อเปนการหารายได

เขากองทุนเพิ่มเติม 

5. การสงจดหมายเชิญชวน เปนวิธีการสงจดหมายเพื่อเชิญชวนถึงตัวบุคคลโดยตรง ซึง่

อาจเปนบุคคลชั้นนําในสังคม หรือผูที่มีจิตศรัทธาเพื่อการกุศลรวมถึงกลุมประชาชนโดยทั่วไป 

6. หนังสือพิมพและโทรทัศน เปนการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุนอีกวิธีการหนึ่งในการ

ประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วไป ซึ่งอาจเปนการกระจายขาวสารกิจกรรมขององคกรหรือ 

กลุมกองทุน ซึ่งอาจเปนชองทางที่จะไดรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหลงอื่นๆ 
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7. การรับบริจาคโดยทางอินเตอรเน็ต เปนวิธีการประชาสัมพันธอีกวิธีการหนึ่งที่ทําได

งาย และเสียคาใชจายต่ํา อีกทั้งยังสามารถเชิญชวนไดทั้งในรูปแบบของเว็บไซตและจดหมายขาว

อิเล็กทรอนิกส 

8. การออกเรี่ยไรตามบานเรือน เปนลักษณะของการหาเงินบริจาคโดยการสงเจาหนาที่

หรืออาสาสมัครขององคกรออกเรี่ยไรหรือขอรับการบริจาคจากประชาชนทั่วๆ ไป 

9. การจัดงานการกุศล เปนวิธีการแสวงหาทุนโดยอาศัยการจัดงานเพื่อการรับบริจาค

โดยตรงจากบุคคลที่มารวมงานหรือบุคคลที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการบริหาร

จัดการองคกรหรือกองทุน ซึ่งเปนการนําเงินรายไดจากการจัดงานที่ไดมอบใหแกองคการ เชน  

การจัดงานนิทรรศการ งานลีลาศการกุศล การจัดแฟชั่นโชวการกุศล งานเลี้ยงอาหารค่ํา งานออก

รานขายของตามงานตางๆ เปนตน 

10. การรับบริจาคเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เชน การรับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณที่จําเปน

เพื่ อบ ริจาคให ผู สู งอายุที่ ขาดแคลนหรือทุกขยาก  การรับบ ริจาคเพื่ อช วย เหลือด าน 

คารักษาพยาบาลของผูสูงอายุที่ไรญาติ เปนตน ซึ่งอาจอาศัยวิธีการประชาสัมพันธเพื่อการรับ

บริจาคตามสื่อทั่วไป/ที่สาธารณะ หรือการเสนอขอรับบริจาคจากผูอุปการะองคกรโดยตรง การ

ขอรับบริจาคจากหนวยงานหรือองคกรอื่นที่ใหการสนับสนุนเงินทุนขององคกรอยูแลว 

จากวิธีการและรูปแบบของการระดมทุนนี้ เปนวิธีการที่ดําเนินการเพื่อใหกองทุน

ผูสูงอายุมีการบริหารจัดการกองทุนที่ยั่งยืน และสามารถที่จะเล้ียงตนเองไดในระยะยาว ซึ่งอาจ

เรียกไดวาเปนยุทธศาสตรการเงินระยะยาว โดยกองทุนนี้ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อใหมีเงินทุนตอเนื่องเพื่อ

จุดมุงหมายหรือกิจกรรมโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งการระดมทุนเปนวิธีการหนึ่งในการหาทุนสนับสนุน

กองทุนนอกเหนือจากการไดรับเงินทุนสนับสนุนจากแหลงเงินทุนหลักๆ เชน เงินทุนประเดิมที่

รัฐบาลจัดสรรให เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป เปนตน การระดมทุนจะทําให

กองทุนผูสูงอายุสามารถที่จะมีเงินหมุนเวียนในการจัดสรรและบริหารจัดการเงินกองทุนไดตาม

ความเหมาะสม และสามารถดําเนินงานโครงการตางๆ ของกองทุนไดอยางไมขาดตกบกพรอง 

เนื่องดวยมีการระดมทุนสนับสนุนอยางตอเนื่องเพื่อใหกองทุนสามารถที่จะมีงบประมาณในการ

บริหารจัดการโครงการตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งกองทุนผูสูงอายุนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับ

การคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

ทั้งนี้ในการนําเงินที่ไดจากกองทุนไปใชในการดําเนินงานตางๆ นั้น การอนุมัติและการ

ใหทุนเพื่อใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมของผูสูงอายุนั้นจะตองเปนไปตามแนวทางหรือแผนงานที่

กําหนดไวโดยกลุมบุคคลซึ่งเปนคณะกรรมการกองทุน ซึ่งเปนผูมีอํานาจตามกฎหมายดูแลกองทุน 
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ทั้งนี้กฎหมายและระเบียบของกองทุนอาจมีความแตกตางกันไปในแตละประเทศซึ่งโดยมาก

คณะกรรมการกองทุนจะเปนผูรับผิดชอบดูแลกองทุน ทั้งนี้รายไดสวนหนึ่งจากกองทุนมักใชในการ

บริหารใหแผนงานและโครงการดําเนินการไปไดอยางราบรื่น ถูกตอง และการใชเงินของกองทุน

ตองสามารถตรวจสอบได และจากบทความเรื่อง Building and Managing Endowments : 

Lessons from Southeast Asia โดย อูจินิโอ เอ็ม กอนซาเลส (Eugenio M. Gonzales) ไดมี 

การสรุปแผนภาพการไหลเวียนของทุนในองคกรกองทุนไวดังนี้ (อูจินิโอ  เอ็ม กอนซาเลส, 2547, 

น. 2) 

 
 

จากแผนภาพดังกลาวสามารถสรุปไดวา ในการจัดตั้งกองทุนนั้น เงินทุนประเดิมของ

กองทุนมักมาจากแหลงทุนภายนอก ซึ่งเปนผูบริจาคทวิภาคี ที่เปนผูบริจาคความชวยเหลอืเพือ่การ

พัฒนาอยางเปนทางการ โดยเงินที่ไดจากการออมภายในและการชําระคืน (การไหลเวียนกลับ) 

อาจใชเปนทุนประเดิมของกองทุนได ซึ่งกรณีนี้อาจประยุกตใชไดกับกองทุนผูสูงอายุในการที่จะ

จัดหาแนวทางในการระดมทุนเพื่อการพัฒนากองทุนในระยะยาว ทั้งนี้ในการเพิ่มทุนในลักษณะ

ของการออมภายในนั้นกองทุนสามารถใชเปนฐานในการหาทุนเพิ่มเติมได 

 
7. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
วรเวศม  สุวรรณระดา (2550, น. 70-82) ใหรายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการวิเคราะห

และตัวชี้วัดความยั่งยืนทางการเงิน (กรณีกลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท จังหวัดสงขลา) โดย

มีสาระสําคัญวา การประเมินสถานะทางการเงินของกองทุนนั้นจะยึดถือจํานวนสมาชิกและ

โครงสรางอายุของสมาชิกในปจจุบัน รวมถึงสถานนะทางการเงินหรือเงินสะสมของกองทุนตาง ๆ 

ของแตละกลุมในปจจุบันเปนหลัก โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางประชากร กลาวคือ การ

เปลี่ยนแปลงทางอายุของสมาชิก 

กองทนุ 
ผูบริจาคภายนอก 

การออมเงนิและ 

การไหลเวียนกลับ 

เงินอุดหนุน แผนงาน หรือ

บริการ 

การบริหาร 
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ตัวชี้วัดความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนและความหมายเชิงเศรษฐศาสตร ตัวชี้วัด

ความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนนั้นมีมากมายหลายตัว ตัวชี้วัดดั้งเดิมซึ่งมักใชกันในการ

ประเมินสถานะทางการเงินของกองทุน อาทิเชน 

1. ปที่เงินบํานาญที่ตองจายใหกับสมาชิกที่มีสิทธิมีมูลคามากกวารายไดของกองทุน
สัจจะที่ไดรับจากสมาชิก ณ ปนั้น (Crossover Date) 

2. ปที่มูลคาของเงินสะสมของกองทุน ณ ตนปใดๆ มีคาเทากับ 0 (Trust Fund 

Exhaustion Date) 

3. อัตราสวนของมูลคาของเงินสะสมของกองทุน ณ ตนปใดๆ ตอเงินบํานาญที่ตอง

จายใหกับสมาชิกที่มีสิทธิในปนั้น (Trust Fund Ratio) 

4. ผลตางระหวางรายไดที่กองทุนจะไดรับทั้งหมดกับรายจายที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ทั้งหมดในชวงระยะเวลาที่สนใจ (Acturial Balance) 

5. นิยามโดยนํามูลคาของเงินสะสมของกองทุน ณ ตนปไปหักออกจากมูลคาปจจุบัน

ของเงินบํานาญที่กองทุนสัญญาวาจะจายใหกับสมาชิก หรืออีกนัยหนึ่งจะหมายความวา หาก

กองทุนฯยกเลิกภารกิจ ณ ปจจุบัน ซึ่งแสดงใหเห็นวากองทุนฯ มีเงินสะสมเพียงพอที่จะใหกับเงิน

บํานาญที่สัญญาไวหรือไม (Plan Termination) 

ผลการประเมินความยั่งยืนทางการเงินรายกลุมสัจจะ กรณีตัวอยางของกลุมสัจจะลด

รายจายวันละ 1 บาท ตําบลคลองเปยะ อําเภอจะนะ เมื่อพิจารณาในระยะยาวแลว พบวา ภายใต

โครงสรางอายุของสมาชิกปจจุบัน และกฎ กติกาของกองทุนในปจจุบัน ซึ่งกลุมนี้มีสัดสวนของ

สมาชิกที่มีอายุมากกวา 45 ป ประมาณรอยละ 32 เมื่อถึงป 2565 รายจายสําหรับเงินบํานาญ

เทากับประมาณ 2.32 ลานบาท ซึ่งรายจายดังกลาวมากกวารายรับสมาชิกสัจจะที่มีอยู ใน

ขณะเดียวกัน เงินบํานาญนั้นจะมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงประมาณ 4.67 ลานบาน ในป 2580 และ 

8.85 ลานบาทในป 2600 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาภาระหนี้อันเกิดจากสมาชิกกองทุนปจจุบัน 

พบวา จะเกิดภาระหนี้กับกองทุนจนถึงป 2570 รวมเปนประมาณ 12.76 ลานบาท และจนถึงป 

2580 เพิ่มเปนประมาณ 34.62 ลานบาท และจนถึงป 2600 ภาระหนี้เพิ่มเปนประมาณ 93.39 

ลานบาท หากประเมินภาระหนี้ดังกลาวจนถึงป 2570 มูลคาปจจุบันของภาระหนี้อันเกิดจาก

เฉพาะสมาชิกปจจุบันตอจํานวนสมาชิกปจจุบัน 5,958 บาท 
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7.1 แนวทางการปฏิรูปกับสถานะทางการเงินในระยะยาว 
 

วรเวศม  สุวรรณระดา (2550, น. 97- 103) เพื่อใหกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน มี

ความมั่นคงทางการเงินเพิ่มข้ึน ภารกิจการปฏิรูปกองทุนคงจะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมพนในอนาคต 

แนวทางการปฏิรูปกองทุนนั้นเปนไปไดหลายรูปแบบที่เปนไปได เชน การปรับเพิ่มเงินสัจจะลด

รายจายวันละ 1 บาท การลดสวัสดิการ การออกพันธบัตรผลตอบแทนสูงเพื่ออุดหนุนเงินผาน

รายไดดอกเบี้ยของกองทุน การแยกระบบบํานาญออกจากกองทุนสวัสดิการ เปนตน 

1. การเพิ่มเงินสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาท ในกรณีเพิ่มระดับของเงินสัจจะวันละ 1 

บาทเพิ่มข้ึนเปน 2 บาท หรือ 3 บาท การเพิ่มระดับของเงินสัจจะไมวาจะเปนในรูปแบบของการ

เพิ่มเงินสัจจะของสมาชิก หรือเพิ่มในลักษณะมีการสมทบรวมจากรัฐบาลจะทําใหสถานะทางการ

เงินในระยะยาวของกองทุนดีข้ึน สวนวิธีการเพิ่มระดับเงินสัจจะนั้น ในกรณีเพิ่มระดับของเงินสัจจะ

วันละ 1 บาทเพิ่มข้ึนเปน 2 บาท หรือ 3 บาทนั้น เปนไปไดทั้งกรณีที่สมาชิกเปนผูออมเงินเพิ่มเอง 

หรือรัฐบาลมีสวนรวมในการสนับสนุนกลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาทดวย ทั้งนี้จะเปนรัฐบาล

กลางและ/หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เปนประเด็นเชิงนโยบายสาธารณะซึ่งขึ้นกับแนวทาง

ในการจัดใหมีสวัสดิการหรือบํานาญของรัฐบาล ตัวอยางเชน หากรัฐบาลจะจัดทําระบบบํานาญ

อยางครอบคลุมอยูแลว การสมทบเงินรวมอาจจะจํากัดเฉพาะสวัสดิการพื้นฐานประเภทอื่น หรือ

หากรัฐบาลจะใชกลไกชุมชนเปนกลไกหลักในการขยายความครอบคลุมของบํานาญแลว  

ทั้งรัฐบาลกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรเขามามีบทบาทรวม เปนตน 

2. การปรับลดหรือเลิกเงินบํานาญ การลดเงินบํานาญลงจากกฎกติกาเดิมนั้นมีผลตอ

สถานะทางการเงินในระยะยาว เห็นไดวาการจะทําใหสถานะทางการเงินของกองทุนมั่นคงไป

จนกระทั่งถึงอีกประมาณ 30 ปขางหนา (ป 2580) นั้น ไมวาจะพิจารณาจากปที่เงินกองทุนรวมเริ่ม

ติดลบ ภาระหนี้อันเกิดจากสมาชิกกองทุนปจจุบัน หรือภาระหนี้อันเกิดจากสมาชิกองทุนทุกคน 

จําเปนจะตองปรับลดเงินบํานาญลงจากเดิมอยางนอย 60% ยังผลใหระดับเงินบํานาญต่ําสุดจะ

ลดลงจาก 300 บาทเปนประมาณอยางมาก 120 บาท ในขณะที่ระดับสูงสุดของเงินบํานาญจะ

ลดลงจาก 1,200 บาทเปนประมาณอยางมาก 480 บาท ประเด็นนี้มีขอเสีย คือ สมาชิกกองทุน

ไดรับเงินบํานาญต่ํามากจนกระทั่งไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตพื้นฐานเมื่อเขาสูวัยชรา 

3. การปรับลดหรือเลิกเงินสวัสดิการประเภทอื่น เชน คาทําศพ คารักษาพยาบาลเปน

ตน ผลการประเมินพบวา การปรับลดหรือเลิกเงินสวัสดิการสองประเภทดังกลาวนั้น ไมมีผลทําให

ความมั่นคงทางการเงินเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 
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4. การออกพันธบัตรผลตอบแทนสูง รัฐบาลอาจมีสวนสนับสนุนกิจกรรมของกองทุน

สวัสดิการภาคประชาชน โดยการออกพันธบัตรใหผลตอบแทนสูงใหกองทุนถือครองในระยะยาว

กอนเร่ิมจายบํานาญได แตเนื่องจากวาเงินทุนในสวนที่กองทุนไดกันเงินทุนไวสําหรับจายเงิน

บํานาญในอนาคตนั้น มีมูลคาเพียงแค 20% ของเงินสมทบ จากผลการประมาณการ พบวา การ

ออกพันธบัตรผลตอบแทนสูงเพื่อกองทุนนั้น ไมไดมีผลตอสถานะทางการเงินในระยะยาวของ

กองทุนมากนัก 

5. การแยกสวนบํานาญออกจากกองทุนสวัสดิการ ความจําเปนในการแยกกองทุนนั้น 

เกิดขึ้นจากลักษณะของความไมแนนอนนั้นมีความแตกตางกัน คือ ในสวนของสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ 

นอกเหนือจากบํานาญนั้นเปนความไมแนนอนที่เกิดขึ้นไดอยูตลอดเวลา ซึ่งทําใหมีโอกาสเกิด

รายจายตลอดเวลา ขณะเดียวกันในสวนของเงินบํานาญนั้น เปนพันธะสัญญาที่กองทุนไดตกลง

กับสมาชิกวาจะจายเงินบํานาญใหหลังจากอายุ 60 ป การจายบํานาญดังกลาวเปนความแนนอน

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กลาวอีกนัยหนึ่ง สําหรับกองทุนแลวเงินบํานาญตามพันธะสัญญานั้น เปน

ภาระหนี้ที่ผูกพัน หากกองทุนไมเตรียมการไวเฉพาะในสวนเงินบํานาญแลวอาจจะไมมเีงนิเพยีงพอ

จายใหกับสมาชิกได ในทางปฏิบัติ รัฐบาลอาจจะใหความชวยเหลือทางการเงินเฉพาะสวนของเงิน

บํานาญ โดยใหประชาชนจัดการในสวนสวัสดิการอื่น ๆ กันเอง หรือรัฐบาลอาจจะชวยในสวนนี้

บางก็ได การแยกกองทุนในลักษณะนี้จะมีผลดีตอการบริหารจัดการสวัสดิการที่ยั่งยืน เนื่องจาก

ถึงแมวาจะลดเงินสัจจะลงไป แตเมื่อไดแยกเงินบํานาญออกไปแลว สถานะทางการเงินในระยะ

ยาวจะไมมีปญหา หากประชาชนเกิดใหมทุก ๆ คนเขามาเปนสมาชิกกองทุนดวย 

สุวัฒนา  ศรีภิรมย (2549, น. 65-66) ศึกษาเรื่อง โครงขายความคุมครองทางสังคม 

(Social Safety Net) ระบบการออมเพื่อสวัสดิการและการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ 

กลาวถึงการสนับสนุนหรือการมีบทบาทของภาครัฐ โดยไดยกกรณีบทบาทของภาครัฐที่จะเขามา

หนุนเสริมใหบทบาทของกองทุนการออมชุมชนเขมแข็งและมั่นคงมากขึ้น บทบาทประการหนึ่ง คือ 

การไดรับการสนับสนุนเพื่อสมทบการออมของชุมชนจากรัฐบาล โดยแนวคิดนี้ไดเทียบเคียงเพื่อให

เกิดความเสมอภาค โดยเทียบเคียงกับกองทุนประกันสังคม ที่มีการสมทบจากนายจางและจาก

รัฐบาล 

วิธีการและแนวทางในการสมทบจากภาครัฐเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ตองพิจารณาให 

ถองแท ลึกซึ้ง เพราะจะมีผลกระทบกับฐานะการคลังของประเทศ กระทบผูเสียภาษีอากร ซึ่งในที่นี้

อาจพิจารณาศึกษาทางเลือกโดยสังเขปได คือ  
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1. การสมทบตามสัดสวนเงินออมของชุมชน (อาจริเร่ิมใหเปนเงินประเดิม) 

2. การสมทบโดยการนําเงินออมไปลงทุนในตราสารของรัฐ และใหผลตอบแทนใน

ระดับสูง เพื่อใหเกิดผลประโยชนรายไดของเงินออม ทดแทนการใหเปนเงินสมทบ หรือมีการบริหาร

จัดการการลงทุนโดยองคกรที่นาเชื่อถือ ซึ่งรัฐบาลใหการรับรอง 

พัทธมน ผลิพัฒน (2547, น. 145-146) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสําคัญการตัดสินใจ

เขามาระดมทุน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยขององคกร ทั้งในดานความเชื่อถือ ความศรัทธาและชื่อเสียง

องคกร ความพึงพอใจตอการใหบริการของเจาหนาที่ สถานที่ ต้ังขององคกร การโฆษณา และ

ประชาสัมพันธ ความชัดเจนของขอมูลขาวสาร และความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร เปน

ปจจัยสําคัญที่ทําใหกลุมตัวอยางตัดสินใจมีสวนรวมในกิจกรรมระดมทุน นอกจากนี้ ผลการศึกษายัง

ชี้ใหเห็นวา อายุ ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะผูที่มี

อายุชวง 40-50ป เขามีสวนรวมมากกวาผูที่มีอายุนอย และมีกลุมที่มีระดับการศึกษาสูง เขามามีสวน

รวมในโครงการมากกวากลุมที่มีการศึกษาต่ํากวา  

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในขางตนสรุปไดวา กองทุนผูสูงอายุเปนกองทุนสังคม

รูปแบบหนึ่งที่มุงสนับสนุนใหทองถิ่นไดสรางบริการใหแกผูสูงอายุ และสรางโอกาสใหกับทองถิ่นใน

การพัฒนาบริการและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งเปนการปกปองและคุมครองผูสูงอายุจากภาวะ

ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และกอผลกระทบตอความอยูดีมีสุข ดังนั้น การที่มีกองทุนผูสูงอายุจึงเปนกลไก

ทางสังคมที่จะทําใหผูสูงอายุมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น 

การดําเนินงานของกองทุนทางสังคม โดยเฉพาะกองทุนผูสูงอายุตองคํานึงถึงประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ซึ่งเชื่อมโยงกับการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงองคกรทางสภาพแวดลอมทั้งภายใน

องคกร ไดแก นโยบาย การบริหาร การปฏิบัติงานที่ตองอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม และวิสัยทัศนที่

กวางไกลของผูบริหาร ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน และภายนอกองคกร ไดแก สัดสวนที่เพิ่มข้ึนของ

ผูสูงอายุ และการเรียกรองการตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ดังนั้น กองทุนผูสูงอายุจึงตองมี

การวางแผนแมบทที่ดี เพื่อเปนกลไกสําคัญในการชวยใหองคกรมีกรอบแนวทางสําหรับการดําเนินงาน

ตาง ๆ ภายในองคกร และกอใหเกิดประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในการดําเนินงานในการตอบสนอง

ความตองการแกผูสูงอายุอยางทันการณในระยะยาว 
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บทที่ 3 
 

การสังเคราะหกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  

กองทุนสวัสดิการชุมชน ถือวาเปนกองทุนสังคมรูปแบบหนึ่งที่มีการพัฒนามาจาก
กองทุนหรือระบบการพึ่งตนเองดานทุน โดยรูปแบบการจัดการที่นําเอาวิธีการหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหมมาพัฒนาระบบทุนของชุมชน ชุมชนคอยๆ สะสมทุนของตนเองขึ้นมา เพื่อเปน
การแกไขปญหาตางๆ ที่ดํารงอยูในชุมชน โดยพัฒนาสถาบันการเงินของชุมชน เปนสถาบันที่ยึด
มั่นในกระบวนการออมเพื่อการพึ่งตนเองดานทุนของชุมชนที่เนนการบริหารจัดการ การหมุนเวียน
ทุนผานกระบวนการตัดสินใจโดยกลุมหรือองคกรชุมชนอยางเปนอิสระ กองทุนชุมชนที่มีอยูใน
ปจจุบัน มีชื่อเรียกตางๆ เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ธนาคารหมูบาน เครดิตยูเนี่ยน กองทุน
หมูบาน เปนตน (วิชิต นันทสุวรรณ, 2547, น. 15) 

 
ความหมายกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 

กองทุนสวัสดิการชุมชน หมายถึง ระบบการพึ่งตนเองดานทุน โดยจัดตั้งกองทุน อันเกิด
จากการออม ไมวาจะอยูในรูปแบบ เงิน ส่ิงของ บุญ ของชุมชน และดําเนินการบริหารจัดการทุน
โดยกลุมหรือองคกรชุมชนอยางเปนอิสระ นําดอกผลอันเกิดจากการบริหารจัดการมาใชประโยชน 
ไดแก การจัดบริการ และสวัสดิการ ใหแกคนในชุมชน เพื่อชวยใหชุมชนลดการพึ่งพาอาศัยทุนจาก
ภายนอก ลดการสูญเสียทรัพยากรภายในชุมชน สรางความมั่งคั่งใหกับชุมชนโดยรวม และเกิด
ระบบความมั่นคงทางสังคม นอกจากนี้ วีรบูลย วิสารทสกุล ยุทธดนัย สีดาหลา และสสัน ศุภ
วัตรวรคุณ (2551, น. 3) กลาวเพิ่มเติมวา ระบบสวัสดิการทองถิ่นที่เกิดขึ้นมีการให เปนฐานคิด มี
การออม (เงิน คน น้ําใจ ทรัพยากรธรรมชาติฯ) เปนเครื่องมือมีกองทุนหรือกองบุญชุมชนเปนกลไก
ในการจัดสวัสดิการทองถิ่น และมีปฏิบัติการใหที่หลากหลาย เปนรูปธรรมของการชวยเหลือเกื้อกูล  
  
ประเภทสวสัดิการที่เกิดจากกองทนุสวสัดิการชุมชน 
 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย (2550, น. 14-15) กลาวถึง กองทุนสวัสดิการชุมชนสวนใหญจะมีประเภท
สวัสดิการพื้นฐานที่ครอบคลุมเร่ือง เกิด แก เจ็บ ตาย คลายคลึงกัน แตรายละเอียดจาํนวนเงนิ และ
จํานวนครั้งมีความแตกตางกันตามขนาดของกองทุน และระยะเวลาในการจัดตั้งกองทุน/การเปน
สมาชิก นอกจากรายการสวัสดิการที่คลายคลึงกันแลว กลุมที่มีการจัดสวัสดิการมานานกวา หรือมี
ฐานทุนที่แตกตางกันจะมีประเภทสวัสดิการที่เพิ่มข้ึนจากสวัสดิการพื้นฐาน 
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ลักษณะสวัสดิการพื้นฐานที่กองทุนสวัสดิการสวนใหญจัด ไดแก 
 

1. การเกิด จัดสวัสดิการรับขวัญเด็กเกิดใหม ต้ังแต 500-1,000 บาท บางที่ระบุวา ให
เปนทุนการศึกษา และใหพอแมออมตอเนื่อง สวนแมที่คลอดบุตรจะไดรับสวัสดิการ กรณีนอน
โรงพยาบาลคืนละ 100-500 บาง บางกลุมใหเปน “ตอคร้ัง”  

2. เจ็บปวย เปนสวัสดิการเยี่ยมไข กรณีนอนโรงพยาบาล คร้ังละ 300-500 บาท 
กําหนดเพดานปละไมเกิน 2 คร้ัง หรือบางกลุมกําหนดเปน “ตอคืน” คืนละ 100-300 บาท เพดาน
ตอปไมเกิน ปละ 10-20 คืน 

3. ผูสูงอายุ (แก) กองทุนสวัสดิการสวนใหญไดวางเรื่องเบี้ยยังชีพหรือบํานาญผูสูงอายุ
ไว แตสัมพันธกับระยะเวลาการเปนสมาชิก เชน เปนสมาชิกครบ 15 ป อายุ 60 ป จะไดบํานาญ
เดือนละ 300 บาท แตสวนใหญยังไมมีการแจกจายเพราะระยะเวลาจัดตั้งกลุมยังไมถึง 15 ป  
บางแหงไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ โดยไมไดแจกจายรายคน บางแหงเริ่มมีจาย
เบี้ยยังชีพรวมกับ องคการบริหารสวนตําบลหรือจายใหเฉพาะผูสูงอายุที่ยากจน หรือนําเงินกองทุน
มาออมสวัสดิการใหผูสูงอายุที่ยากจน เพื่อจะไดรับสวัสดิการตาง ๆ เหมือนสมาชิก 

4. เสียชีวิต สวนใหญกองทุนจะเปนเจาภาพงานศพ ไปรวมงาน จัดพวงหรีด จายคาทํา
ศพตามระยะเวลาที่เปนสมาชิก เชน เปนสมาชิกครบ 180 วัน จาย 2,500 บาท เมื่อครบ 1 ป จาย 
5,000 บาท เมื่อครบ 16 ป จาย 30,000 บาท บางกลุมนอกจากเงินที่ไดจากกองทุนแลว มีการเก็บ
จากสมาชิกมาสมทบเพิ่ม เชน เก็บศพละ 20-50 บาท ตอราย 

นอกจากนั้น เปนสวัสดิการที่กลุมตาง ๆ จัดเพิ่มข้ึนตามกําลังเงินทุน และความตองการ
ของกลุม ไดแก 

1) การศึกษา มีทั้งที่จัดเปนทุนการศึกษาตอป ต้ังแต 500-3,000 บาท ซึ่งบางกลุมให
ทั่ ว ไป  แตบางกลุมจะให เฉพาะเด็กเรียนดีแตยากจน  สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  
ซื้อคอมพิวเตอร อุปกรณตาง ๆ ใหโรงเรียน การใหเงินยืมเพื่อการศึกษาในชวงเปดเทอมโดยไมมี
ดอกเบี้ย 

2) สวัสดิการเงินกู กองทุนที่มีฐานการออมทรัพยจะมีบริการเงินกูตามปกติทั่วไป เมื่อ
ไดผลกําไรแลวก็ตัดกําไรสวนใหญเปนกองทุนสวัสดิการ จะใชเงินกองทุนสวัสดิการจายสวัสดิการ
แบบจายขาดเพียงบางสวน แตจะนําเงินกองทุนสวัสดิการมาใหสมาชิกกู แลวนําดอกผลกําไรมา
จัดสวัสดิการตอ บางแหงนําเงินกองทุนสวัสดิการใหคนยากจนยืมเพื่อประกอบอาชีพโดยไมมี
ดอกเบี้ย หรือใหสมาชิกกูดอกเบี้ยต่ํา 

3) สวัสดิการคนทํางาน จัดเปนคาใชจายสําหรับแกนนําที่ประชุมภายนอก หรือทํางาน
ดานตาง ๆ ของกลุม คร้ังละ 100-200 บาท 

4) สวัสดิการผูดอยโอกาส/คนยากลําบาก สวนใหญใชวิธีนําเงินกองทุนสวัสดิการที่มี
อยูมาจายออมเพื่อสวัสดิการแทนผูดอยโอกาส (ผูสูงอายุที่ยากจน คนพิการ ผูติดเชื้อ) แลวให
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ผูดอยโอกาสนั้นสามารถไดรับสวัสดิการเชนเดียวกับคนอื่น ๆ บางแหงจัดเปนเบี้ยยังชีพให 
ผูยากลําบากสุด ๆ 2-3 ราย เดือนละ 200-300 บาท 

5) สวัสดิการสาธารณประโยชน สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนในพื้นที่ เชน 
กิจกรรมการพัฒนาหมูบาน การซอมแซมอาคารสาธารณะ ถนน การแขงกีฬา ฯลฯ 

6) สวัสดิการอื่น ๆ ไดแก กรณีเกิดภัยพิบัติ ไฟไหม น้ําทวม การใหเปนสิ่งของ ขาวสาร 
น้ําดื่ม การบริจาคใหพื้นที่ประสบภัย 
 
การดําเนินการในกองทุนสวสัดิการชุมชน 
 

การดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดใชกลไกการบริหารของกลุมออมทรัพยและ
การนําเงินออมมาลงทุนเพื่อจัดสวัสดิการสําหรับพัฒนาคนและชุมชนทองถิ่น โดยใชกลุมออม
ทรัพยเปนแมขายดําเนินกิจกรรมเปดรับฝากเงินสัจจะทุกเดือน  การใหสินเชื่อแกสมาชิก  
คิด ดอกเบี้ยรอยละ 1 บาทตอเดือน และเก็บเงินจากสมาชิกที่กูยืม เขากองทุนปลดหนี้ 1% การให
เงินยืมยามฉุกเฉินโดยไมคิดดอกเบี้ย การใหสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องมือทํามาหากินของเกษตรกร การ
รวมถือหุนศูนยสาธิตการตลาดบานสวนโหนด ถือหุนวิสาหกิจชุมชน จ. พัทลุง เปนตน 

กองทุนสวัสดิการมาจากการออมสมทบของสมาชิกปละ 100 บาท กําไรจากการปนผล
ธนาคารพัฒนาชีวิต ต.พอแดง 8 % และดอกเบี้ยจายออมทรัพย 4 % ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก
เครือขายองคกรชุมชนจังหวัดชุมพรในเรื่องกระบวนการการทํางาน การเรียนรูรูปแบบการจัด
สวัสดิการจากกลุมเครือขายในจังหวัดและตางจังหวัด 
 
กลไกการจัดสวสัดิการของชุมชน  
 

วีรบูลย  วิสารทสกุล, ยทุธดนัย  สีดาหลา และ สสัน  ศุภวัตรวรคุณ (2551, น. 5-7) 
กลาววากลไกการจัดสวัสดิการของชุมชน มี 3 ลักษณะ คือ  

1. กองทนุสวัสดิการของกลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ ทีเ่กิดจากการใชรายไดจากกลุมมา
จัดสรรเปนสวสัดิการใหกับสมาชิกกลุม 

2. กองทุนสวัสดิการวันละบาท เปนชื่อเรียกกองทุนที่ถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อเปนสวัสดิการ
แกสมาชิกโดยเฉพาะ โดยมีการเรียกเก็บเงินเขากองทุนครั้งละไมมาก เชน วันละ 1 บาท ทั้งนี้
เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงสวัสดิการได 

 

 

 



    การสังเคราะหกองทุนสวัสดิการชุมชน 

 

 

36 

 

แผนภูมิที่ 1  

ลักษณะการจดัสวัสดิการของกลุม, กองทนุสวัสดิการ 

 

        รายไดจาก 

      คาสมัครสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กองทุนสวัสดิการวันละบาท เกิดจากการคิดตอยอดจากกองทุนสวัสดิการวันละบาท
มาประยุกตเขากับความเชื่อเร่ืองบุญ โดยการทําบุญครั้งละ 1 บาทนั้น ผูใหจะไมไดคํานึงวาตนเอง
จะไดสวัสดิการอะไร นอกจาก “บุญ” ที่จะไดทุกครั้งเมื่อให 1 บาท เงินจากกองบุญนี้จะถูกนําไปใช
เพื่อสวัสดิการชุมชน 

 
แผนภูมิที่ 2  

ลักษณะการจดัสวัสดิการของกองบุญสวัสดิการ 

 

         รายไดจาก 

             คาสมัครสมาชิก 

 

 

 

 
 
 
 

สมาชิกชุมชน รวมกลุม ดําเนินการ 

สวัสดิการกลุม หารายได/กําไร 

เกิด/แก/เจ็บ/

ตาย ฯ 
ปนผล ขยายกิจกรรม

กลุม 

สมาชิก 

สมาชิกชุมชน รวมกลุม สวัสดิการ 

สมาชิกกลุม กิจกรรมชุมชน 

เกิด/แก/เจ็บ/

ตาย ฯ 



                                                                               การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทนุผูสูงอายุ 

 

 

37 

การบรหิารจดัการกองทนุสวสัดิการชุมชน 
 

ลักษณะสวัสดิการพื้นฐานที่กองทุนสวัสดิการสวนใหญจัด ไมวาจะใชฐานการจัด
สวัสดิการจากกลุมเปาหมาย  

1. การเกิด จัดสวัสดิการรับขวัญเด็กเกิดใหม ต้ังแต 500-1,000 บาท บางที่ระบุวา ให
เปนทุนการศึกษา และใหพอแมออมตอเนื่อง สวนแมที่คลอดบุตรจะไดรับสวัสดิการ กรณีนอน
โรงพยาบาลคืนละ 100-500 บาง บางกลุมใหเปน “ตอคร้ัง” 

2. เจ็บปวย เปนสวัสดิการเยี่ยมไข กรณีนอนโรงพยาบาล คร้ังละ 300-500 บาท 
กําหนดเพดานปละไมเกิน 2 คร้ัง หรือบางกลุมกําหนดเปน “ตอคืน” คืนละ 100-300 บาท เพดาน
ตอปไมเกินปละ 10-20 คืน 

3. ผูสูงอายุ (แก) กองทุนสวัสดิการสวนใหญไดวางเรื่องเบี้ยยังชีพหรือบํานาญผูสูงอายุ
ไว แตสัมพันธกับระยะเวลาการเปนสมาชิก เชน เปนสมาชิกครบ 15 ป อายุ 60 ป จะไดบํานาญ
เดือนละ 300 บาท แตสวนใหญยังไมมีการแจกจายเพราะระยะเวลาจัดตั้งกลุมยังไมถึง 15 ป  
บางแหงไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ โดยไมไดแจกจายรายคน บางแหงเริ่มมีจาย
เบี้ยยังชีพรวมกับ อบต. หรือจายใหเฉพาะผูสูงอายุที่ยากจน หรือนําเงินกองทุนมาออมสวัสดิการ
ใหผูสูงอายุที่ยากจน เพื่อจะไดรับสวัสดิการตาง ๆ เหมือนสมาชิก 

4. เสียชีวิต สวนใหญกองทุนจะเปนเจาภาพงานศพ ไปรวมงาน จัดพวงหรีด จายคาทํา
ศพตามระยะเวลาที่เปนสมาชิก เชน เปนสมาชิกครบ 180 วัน จาย 2,500 บาท เมื่อครบ 1 ป จาย 
5,000 บาท เมื่อครบ 16 ป จาย 30,000 บาท บางกลุมนอกจากเงินที่ไดจากกองทุนแลว มีการเก็บ
จากสมาชิกมาสมทบเพิ่ม เชน เก็บศพละ 20-50 บาท ตอราย 

คณะกรรมการ  ประกอบดวย  ประธาน  รองประธาน  เลขานุการ  เหรัญญิก 
ประชาสัมพันธ  แบงหนาที่ รับผิดชอบและโครงสรางการบริหารจัดการเปนฝายชัดเจน 
คณะกรรมการมาจากการเลือกตั้งจากกลุมคนหลายกลุม ชุมชนหลายชุมชน สงตัวแทนชุมชนละ 
1, 2 คน คณะกรรมการของกองทุนอาจเปนสมาชิก อบต. หรือตัวแทนกลุมสมาชิกเครือขายฯ 
คณะกรรมการมีกําหนดวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  

กองทุนสวัสดิการชุมชนตองมีระเบียบขอบังคับกองทุน ซึ่งจะเปนรัฐธรรมนูญในการ
ปฏิบัติของคณะกรรมการ และสมาชิก มีที่ปรึกษาในการบริหารจัดการและดําเนินการ ไดแก อบต. 
นายกเทศมนตรี ภาคีเครือขาย หรือองคกรพัฒนาตาง ๆ โดยตองมีการประชุมสมาชิกสม่ําเสมอ 
เชน ทุกเดือน เพื่อส่ือสารกับสมาชิกรวมถึงมีการเผยแพรขอมูลขาวสารของกองทุนกับชุมชนใน
รูปแบบ ตาง ๆ เชน จัดทําเอกสารรายเดือน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ และใชเสียงตามสาย 
มอบหมายตัวแทนแตละชุมชนลงไปทําความเขาใจในพื้นที่และเปดรับสมัครสมาชิก 

การกําหนดประเภทสวัสดิการที่ใหคุมครองสมาชิก โดยไดรับสวัสดิการทุกเรื่องที่
กองทุนจัด ทั้งนี้ ตองมีการติดตามตรวจสอบภายในโดยองคกรเครือขาย ซึ่งดิเรก  ปทมสิริวัฒน 
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(2550, น. 108) ระบุถึงการบริหารจัดการกองทุนฯ อยางมีธรรมาภิบาล ตองพิจารณาหลาย
ประเด็น คือ 1) รูปแบบการบริหาร จะเปนแบบอนุรักษนิยม หรือ แบบสุมเสี่ยง 2) ตนทุนคาบริหาร
จัดการ (Cost of fund management) ไมควรสูงเกินไป 3) การมีสวนรวมของ “ผูมีสวนไดสวนเสีย” 
(ผูออม) และระบบรับผิดรับชอบ (Accountability) 4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของผูจัดการ
กองทุน 5) การตรวจสอบ 

แหลงที่มาของเงินทุน ใช “รูปแบบการออม” เปนหลักในการระดมทุน เชน การออม
สมทบของสมาชิกครอบครัว จากธุรกิจชุมชนแตละหมูบาน ซึ่งผลกําไรจากธุรกิจชุมชน การสมทบ
ขององคการบริหารสวนทองถิ่น และการบริจาคของเอกชน หากสมาชิกขาดสัจจะลดรายจาย
เมื่อใด หมดสภาพการเปนสมาชิกแตไดรับเงินสัจจะชวยคืนเฉพาะคนที่ไมเคยไดรับสวัสดิการเลย 

แหลงที่มาของเงิน ซึ่งเปนกรณีตัวอยางของกองทุนสวัสดิการ จังหวัดลําปางโซนใต จะ
ทําให เห็นภาพการระดมทุนเขาสูกองทุนและการใชเงินของแตละกองทุน (วรเวศม  สุวรรณระดา, 
2550, น. 110) 

 
กองทุน แหลงที่มาของเงิน หนาที ่

กองทุนทดแทน เงินคาธรรมเนียมแรกเขา นําเงินมาเปนคาใชจายในการซื้อวัสดุ

อุปกรณ คาใชจายในสํานักงาน จายสมทบ

ใหกับผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เปนตน 

กองทุนสวัสดิการ

คนทํางาน 

เงินสมทบรายปของสมาชิก เงินสวัสดิการสําหรับคนทํางานใหกับกลุม 

กองทุนสวัสดิการครบ

วงจรชีวิต 

รอยละ 50 ของเงินสมทบวันละ 1 

บาท 

จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกที่เกิด เจ็บ ตาย

และดอยโอกาส 

กองทุนธุรกิจชุมชน รอยละ 30 ของเงินสมทบวันละ 1 

บาท 

ใชเปนทุนในการทําธุรกิจ/วิสาหกิจชุมชน 

จัดการทุนชุมชนรวมกัน  

เปนตน 

กองทุนชราภาพ รอยละ 5 ของเงินสมทบวันละ 1 บาท เพื่อรองรับในการจัดสวัสดิการใหกับ

ผูสูงอายุ 

กองทุนเพื่อการศึกษา รอยละ 5 ของเงินสมทบวันละ 1 บาท เพื่อเปนทุนกับสมาชิกที่เปนนักเรียนในการ

ซื้ออุปกรณการเรียน คาเทอม ตามความ

จําเปน 

กองทุนกลาง 

(กองทุนสํารอง) 

รอยละ 10 ของเงินสมทบวันละ 1 

บาท 

เพื่อเปนการชวยเหลือกลุมที่มีเงินไม

เพียงพอสําหรับการจายสวัสดิการใหกับ

สมาชิก โดยการใหยืม ไมคิดดอกเบี้ย 
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ระบบการทํางานของหนวยงานสนับสนุน 
 

เนื่องจากการดําเนินงานองคกรการเงินชุมชนมาจากฐานคิดสําคัญทั้งการพัฒนาคน

และทางการเมือง มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทุนชุมชนครอบคลุมทั้ง 4 ดาน จึงเกี่ยวของ

กับหนวยงานสนับสนุนทั้งโดยตรงและโดยออมจํานวนมาก ภีม  ภคเมธาวี และคณะ (2549,  

น. 58-67) ซึ่งไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคกรการเงินชุมชน” ซึ่งหยิบยก

กรณีศึกษาใน 5 พื้นที่ ในจังหวัดลําปาง และกรณีศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พุงเปาไปที่

หนวยงานสนับสนุนโดยเฉพาะ พบวา ระบบการทํางานของหนวยงานสนับสนุนแยกเปน 3 สวน

สําคัญ คือ ระบบสนับสนุนตามโครงสรางทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ระบบสนับสนุนเชิงพื้นที่ 

และระบบสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับชุมชนโดยตรง โดยที่ระบบสนับสนุนทั้ง 3 รูปแบบ เปนการผอง

ถายการสนับสนุนจากระบบสนับสนุนตามโครงสรางทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคซึ่งรวมศูนยตาม

ภารกิจ ประเด็นหรือกลุมเปาหมายมาเปนระบบสนับสนุนเชิงพื้นที่ และเชื่อมตอกับชุมชนโดยตรง

มากขึ้น ดังนี้ 

1) ระบบสนับสนุนตามโครงสรางทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค หนวยงานสนับสนุนที่

เกี่ยวของกับองคกรการเงินชุมชน มีดังนี้  

1.1 สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) สนับสนุนงบประมาณใหกับเครือขาย

องคกรออมทรัพยชุมชน เพื่อทํางานพฒันาชุมชนผานทางกลไกเครือขายองคกรชุมชน  

1.2 สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ใชเครือขายกองทุน

หมูบานในระดับตาง ๆ เปนกลไกหนุนเสริมการทํางาน โดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสมาคม

เครือขายกองทุนหมูบานแหงประเทศไทยเปนหนวยสนับสนุนของภาคชุมชนในระดับประเทศ เพื่อ

ทํางานคูขนานกับ สทบ.  

1.3 สํานักงานพัฒนาชุมชน (พช.) ดูแลกลุมสตรี กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต 

โครงการแกไขปญหาความยากจน เปนตน มักไดรับมอบหมายใหทํางานเชิงนโยบายที่รัฐบาล

มอบหมายใหจังหวัดดําเนินการ ที่เปนหลักคือ โครงการ OTOP และกองทุนหมูบาน ดังนั้น จึงทํา

หนาที่เทาที่ไดรับมอบหมายในฐานะเลขานุการอนุกรรมการติดตามสนับสนุนกองทุนหมูบาน คือ 

ติดตามสถานะภาพของกองทุนโดยจัดทําแบบสํารวจรายเดือนใหแกแตละกองทุนสรุปสงให และ

ติดตามรายงานผลตอนสิ้นป แจงขอมูลขาวสาร ประสานงานและเปนวิทยากรใหความรู เปนตน  

1.4 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) บทบาทของ กศน. ตามภารกิจการศึกษา

นอกโรงเรียน ไดทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงเอื้ออํานวยการเรียนรูและจัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพเสริม
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ใหกับสมาชิกกลุมออมบุญ สําหรับครู กศน. ทําหนาที่อํานวยการเรียนรูใหกับชุมชนในโครงการ

บูรณาการหนวยงานจัดการความรู  

1.5 สํานักงานเกษตรและสาธารณสุข ทํางานผานศูนยถายทอดเทคโนโลยีระดับ

ตําบลที่จัดตั้งขึ้น การทํางานแมวาจะเนนเรื่องการเกษตร แตโดยกระบวนการไดใชการจัดการ

ความรูเปนเครื่องมือในการสรางการเรียนรูใหกับเกษตรกรในรูปโรงเรียนเกษตรกรตามความสนใจ 

เชน โรงเรียนชาวนา โรงเรียนมังคุด เปนตน สําหรับงานของสํานักงานสาธารณสุขและ อสม. 

เกี่ยวของกับสุขภาพของชาวบาน จึงเกี่ยวของกับองคกรการเงินชุมชน โดยเฉพาะกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนโดยตรง ที่มีการเชื่อมโยงการทํางานรวมกับเจาหนาที่อนามัย 

1.6 สถาบันการเงินของรัฐ มีเจาหนาที่กระจายอยูครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ไดรับ

มอบนโยบายใหเขามาเชื่อมตอกับสถาบันการเงินของชุมชนแทนที่จะเชื่อมตอกับเกษตรกร

รายบุคคล โดยเขามาหนุนเสริมการอบรมใหความรูทางบัญชี และงบประมาณจัดตั้งสถาบัน

การเงินชุมชน  

1.7 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) มีบทบาท

ในการดูแลและสนับสนุนใหประชาชนมีสวัสดิการอยางพอเพียงกับฐานะของความเปนมนุษย 

ดําเนินการโดยประสานเชื่อมโยงกับองคกรปกครองทองถิ่น เพื่อจัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวชุมชน

ข้ึนมาทําหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  

1.8 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เปนหนวยประสานจัดการ

เพื่อทําใหการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพบรรลุเปาหมาย คือ ทําใหประชาชนมีสุขภาพดี โดยที่

ระบบจัดการไดมอบใหหนวยงานดานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนเปนหนวยรับประกัน

สุขภาพของประชาชนทั้งการฟนฟูรักษาและการปองกัน สปสช. ตองการสรางการมีสวนรวมในการ

ปองกันและสรางเสริมสุขภาพใหกับภาคประชาชน จึงไดจัดตั้งกองทุนชุมชนข้ึนในลักษณะกองทุน

สมทบรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับการสรางความเขาใจกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและชุมชน สปสช. ไดสรางความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชนที่มีเครือขายการทํางานใน

พื้นที่ เชน ทําขอตกลงกับสถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนาซึ่งมีเครือขายประชาสังคมในพื้นที่ หรือ

รวมกับเครือขายองคกรชุมชนโดยตรง 

1.9 มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (มสช.) และโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ 

(UNDP) กรณีของมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ ไดจัดทําโครงการปฏิบัติงานนโยบายสาธารณะเพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดี โดยใชกลุมสัจจะลดรายจายวันละ 1 บาทเพื่อทําสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัด

สงขลาเปนกรณีศึกษา โดยที่โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติไดใชกรณีศึกษาเดียวกันใน
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ประเด็นการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยสนับสนุนงบประมาณ และมีทีมติดตาม

สนับสนุน รวมทั้งทีมประเมินผลเขามาหนุนชวยการทํางานของเครือขาย 

1.10 สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (สทพ.) เปนองคกรสาธารณประโยชนที่ทํางาน

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและประชาสังคม ไดใหการสนับสนุนเครือขายสัจจะสะสม

ทรัพยพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตจังหวัดตราด อยางตอเนื่องยาวนาน 

1.11 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และ

กระทรวงการคลัง โดย สศช. เปนหนวยงานดานนโยบาย ไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงิน

ระดับจุลภาค 

2) ระบบสนับสนุนเชิงพื้นที่ หนวยงานสนับสนุน ไดแก 

2.1 จังหวัด โดยเปนผูประสานและสนับสนุนใหภารกิจของหนวยงานสนับสนุนเชิง

โครงสรางเกิดการบูรณาการการทํางานเพื่อความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ถือ

เปนหนวยเชื่อมโยงแนวระนาบในระดับจังหวัด 

2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น สนับสนุนกําลังคนและงบประมาณที่สามารถ

สนับสนุนการเรียนรูใหกับชุมชนและถายโอนใหชุมชนเปนผูดําเนินการแทน เชน เงินสงเคราะห

คนชรา คนพิการ ผูปวยโรคเอดส เปนตน  

2.3 สถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทในการสนับสนุนงานวิชาการและการเรียนรูของ

แกนนําองคกรการเงินชุมชน ไดแก ทีมอาจารย ทําหนาที่หนุนเสริมการเรียนรูของเครือขายกองทุน

หมูบาน ใหการสนับสนุนเครือขายออมทรัพยชุมชน และเชื่อมโยงความสัมพันธและสรางการเรยีนรู

จนนําสูการเปลี่ยนแปลงที่ เห็นตัวตนของเครือขายกองทุนหมูบาน  รวมถึงการสนับสนุน

กระบวนการเรียนรู จนเกิดนักจัดการความรูภาคประชาชนจํานวนมาก 

3) ระบบสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับชุมชนโดยตรง ประกอบดวย 

3.1 นโยบายกองทุนหมูบาน เปนนโยบายของพรรคไทยรักไทย ที่พัฒนาระบบ

จัดการงบประมาณโดยเชื่อมโยงกับองคกรชุมชนโดยตรง ตอมาไดจัดทําเปนพระราชบัญญัติ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ จึงเปนกระบวนการแปลงนโยบายของพรรคมาเปนของ

รัฐบาล และเมื่อเปนกฎหมายก็ถือนโยบายแหงรัฐ ซึ่งเปนสมบัติของประชาชนชาวไทยทุกคน 

3.2 นโยบาย SML เปนการเชื่อมโยงงบประมาณของรัฐบาล โดยการตอตรงกับ

ชุมชนในแนวทางเดียวกับกองทุนหมูบาน แตใชกลไกประชาคมระดับหมูบานเปนเวทีจัดทํา

โครงการ ซึ่งองคกรการเงินชุมชนไดเขาไปมีสวนรวม  
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ผลจากการจดัสวสัดิการชมุชนทองถิ่นตอการพัฒนาโดยรวม 
 

การจัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่น นอกจากจะทําใหผูอยูอาศัยในชุมชน ซึ่งสวนใหญเปน

เกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบที่ไมคอยมีโอกาสไดรับสวัสดิการจากแหลงอื่น ขอมูลของ

สํานักงานสถิติแหง ชาติ ป 2549 ระบุวา จากประชากรวัยแรงงาน 50.4 ลานคน เปนผูมีงานทํา 

35.5 ลาน แยกเปนแรงงานในระบบ 13.7 ลานคน แรงงานนอกระบบ 21.8 ลานคน หรือรอยละ 

61.41 ซึ่งถาเทียบจากจํานวนประชากรทั้งหมด ก็จะเปนประมาณ 38 ลานคน ที่ไมไดอยูในระบบ

สวัสดิการจากระบบประกันสังคมและราชการใหสามารถไดรับสวัสดิการพื้นฐานดังที่กลาวมาแลว 

การจัดสวัสดิการรวมกันของชุมชนทองถิ่นไดสงผลดีตอการพัฒนาดานตาง ๆ ติดตามมา ไดแก 

1. ทําใหเกิดความรัก การชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน เปนการแสดงน้ําใจ แม

จํานวนเงินจะนอย แตการที่ตัวแทนกลับไปเยี่ยมไข หรือเปนเจาภาพงานศพ ทําใหเกิดความ

ภาคภูมิใจมีคุณคาทางจิตใจ 

2. เกิดการฟนฟูระบบคุณคา/ทุนทางสังคมที่มีอยูเดิมในชุมชน มาประยุกตใช จัดปรับ

ใหสอดคลองกับวิถีปจจุบัน เชน กองทุนสวัสดิการที่ต้ังอยูที่วัด ทําใหคนมาที่วัดเปนประจาํ การเปน

ระบบการเอาแรงชวยเหลือกัน ผูสูงอายุไดมีกิจกรรมรวมกัน เกิดความสัมพันธการถายทอด 

ภูมิปญญาระหวางผูสูงอายุกับลูกหลาน ฯล 

3. เกิดการทํางานรวมกันระหวางชุมชนกับองคกรปกครองทองถิ่น ทําใหความสัมพันธ

ใกลชิดขึ้น อปท. เห็นประโยชนของงานที่ริเร่ิมโดยชุมชน เขามารวมทํา รวมสนับสนุน ขยายสูการ

พัฒนาดานอื่น ๆ มีการปรับระเบียบกติกาใหสอดคลองกับการสนับสนุนชุมชน 

4. เกิดการขยายการเรียนรูการจัดสวัสดิการ จากพื้นที่ตนแบบ จากพื้นที่ตนแบบสูพื้นที่

อ่ืน ๆ ทําใหคนตื่นตัวในการที่จะรวมกัน จัดสวัสดิการชุมชนทองถิ่น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน

แนวราบ แกนนําที่มีประสบการณไปหนุนชวยพื้นที่ใหม เครือขาย อปท. ชวยขยายสรางความ

เขาใจเรื่องสวัสดิการชุมชนระหวาง อปท. ดวยกัน 

5. หนวยงานที่เกี่ยวของหันมาสนใจการจัดสวัสดิการโดยชุมชนทองถิ่นมากขึ้น 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการสวัสดิการสังคม ซึ่งมีเร่ือง

สวัสดิการชุมชนทองถิ่นเปนเรื่องสําคัญที่จะสนับสนุน ใหเกิดขึ้นอยางกวางขวาง พัฒนาสังคมฯ

จังหวัด หลายพื้นที่ไปรวมปฏิบัติการ การขยายสวัสดิการชุมชน สถาบันวิชาการไปศึกษากรณี

ตัวอยาง สนับสนุนการจัดการความรูเ ร่ืองสวัสดิการชุมชน รวมทั้งศึกษาภาพรวมประเด็นที่

เกี่ยวของกับสวัสดิการชุมชน เชน ความเปนไปไดทางการเงิน ฯลฯ 
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ปญหาและอุปสรรคของการเงินฐานราก 
 

โชติชัย  สุวรรณาภรณ  และคณะ (2549, น. 159) กลาวถึงปญหาและอุปสรรคของ

ระบบการเงินฐานราก คือ 

1. องคกรการเงินระดับฐานรากสวนมากยังขาดโครงสรางที่เอื้อใหเกิดความยั่งยืน 

กลาวคือ องคกรการเงินระดับฐานรากสวนมากมีนักปราชญชุมชนหรือผูที่คนในชุมชนใหความนับ

ถือเปนแกนกลางในการกอต้ังและบริหารจัดการ ซึ่งการคงอยูขององคกรในลักษณะดังกลาว

สวนมากมักพึ่งพาตัวบุคคลโดยไมมีโครงสรางที่ชัดเจนและไมสามารถดําเนินการตอไปได หาก

จําเปนจะตองเปลี่ยนบุคคลผูเปนแกนนํา 

2. องคกรการเงินระดับฐานรากสวนมากขาดการบริหารจัดการที่ครบถวน เชน ระบบ

บัญชี ไมครบวงจรหรือขาดความโปร ง ใส  (การทําบัญชีที่ โปร งใสไมจํ า เปนจะตองได

มาตรฐานสากล) และขาดกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3. องคกรการเงินระดับฐานราก สวนมากไมมีสภาพเปนนิติบุคคลทําใหมีขอจํากัดใน

การดําเนินกิจกรรมบางอยาง 

4. ในบางกรณี กฎระเบียบของหนวยงานภาครัฐไมสอดคลองหรือไมเอื้อกับการ
สนับสนุนการดําเนินงานและการบริหารจัดการขององคกรการเงินระดับฐานราก 

5. การสนับสนุนองคกรการเงินระดับฐานรากจากหนวยงานภาครัฐและภาคีตาง ๆ มี

ความซ้ําซอน ไมตอเนื่อง และไมมีทิศทางที่ชัดเจน เพราะไมมีหนวยงานกลางทําหนาที่เปน 

ผูประสานขอมูลองคกรการเงินระดับฐานราก และกําหนดแนวทางการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน 

6. ภาครัฐและภาคีขาดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน สงผลใหไมสามารถ

วางแผนการพัฒนารวมกัน นอกจากนี้ยังขาดการประสานงานแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรการเงิน

ระดับฐานรากแบบครบวงจร กลาวคือ หลายหนวยงานมีการศึกษาขอมูลขององคกรการเงินระดับ

ฐานราก  เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับชุมชนนั้น ๆ แตเมื่อศึกษาเสร็จแลวกลับไม

กระบวนการสื่อสารถึงสิ่งที่ไดเรียนรูมากับชุมชน เพื่อใหทุกฝายมีความเขาใจที่ตรงกันและสามารถ

รวมกันพัฒนาชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

จากปญหาการเงินฐานรากดังกลาว สงผลใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

กองทุนดวยเชนกัน ไดแก ปญหาที่คณะกรรมการ บุคลากรที่ทํางาน ความขัดแยง ปญหาที่ตัว

สมาชิก ดังรายละเอียดตอไปนี้ (วิชุลดา   มาตันบุญ และ สมนึก  ชัชวาลย, 2546) 

1. คณะกรรมการไมมีความรูในการดําเนินการหรือการบริหารจัดการกองทุน ไดแก 

ความรูเร่ืองการทําบัญชี 
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2. คณะกรรมการขาดการมีสวนรวมในการบริหารงาน ทําใหขาดการดําเนินการใน

ดานตางๆ มีคณะกรรมการจํานวนนอยที่มีบทบาทในการบริหารเนื่องจากมีจํานวนคนที่มีความรู

และประสบการณเพียงไมกี่คนเทานั้น เปนลักษณะการบริหารที่ไมไดกระจายอํานาจตาม

วัตถุประสงคของกองทุน 

3. ขาดบุคลากรในการทํางาน เนื่องจากหมูบานมีฐานะยากจนมาก จํานวนผูที่ไดเรียน

หนังสือจํานวนนอย ขาดบุคลากรที่จะเขามาทํางานใหกับชุมชน เนื่องจากตองประกอบอาชีพ หาก

ตองทํางานในกองทุนก็อาจจะขาดรายได หรือบางกรณีที่ชาวบานที่จะเขามาเปนคณะกรรมการมัก

มีการเปรียบเทียบความพรอมของตนกับคณะกรรมการชุดเดิม  

4. ความขัดแยงระหวางคณะกรรมการดวยกัน ทําใหเกิดความเขาใจผิดคิดวา

คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งมีการรวบอํานาจในการบริหารและเปนเรื่องที่ทําใหขาดการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการคนอื่น ๆ ดวย 

5. ระยะเวลาในการใชเงินคืนสั้นเกินไป สมาชิกกองทุนสวนใหญนําเงินไปปรับปรุงสวน 

หรือประกอบอาชีพ จําเปนตองใชระยะเวลากวาที่จะไดผลผลิต บางกรณีกลับไดผลผลิตคอนขาง

นอย กิจกรรมที่นําเงินไปลงทุนลมเหลว การสงคืนจึงประสบปญหา 

6. สมาชิกนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงค บางรายนําเงินไปใชหนี้นอกระบบ หรือ

หมุนเวียนใชในครัวเรือน  

7. สมาชิกขาดการออมในวันที่คณะกรรมการกําหนด  

ประเด็นการสมทบจากภาครัฐ จะมีผลดีในเร่ืองความมั่นคงและความนาเชื่อถือของ

กองทุน ตลอดจนการบริหารจัดการ ดวยการดําเนินการของกองทุนปจจุบัน เปนการดําเนินการ

ของชุมชนเองโดยลําพัง โดยภูมิปญญาชุมชน และใชทุนทางสังคมนั้น ๆ การเขามามีบทบาทและ

ศักยภาพของภาครัฐในลักษณะการสนับสนุน หนุนเสริมจะเปนการชวยเพิ่มพลังและศักยภาพของ

กลไกระดับฐานรากของประเทศใหเขมแข็งตอไป แตตองระมัดระวังผลที่จะเกิดขึ้นกับวัฒนธรรม 

ชุมชน และการเกิดเปนภาระที่เกิดสมควรของภาครัฐอีกประเด็นหนึ่งดวย  
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บทที่ 4 
 

กฎหมายและนโยบายดานผูสูงอายุ  
 

กฎหมายและนโยบาย เปนสิ่งที่กําหนดการจัดบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรไดรับ                    

อยางเทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรม ซึ่งกฎหมายและนโยบายเปนสิ่งสําคัญที่จะกําหนดให 

ทิศทางการจัดสวัสดิการผูสูงอายุแตละประเทศ ใหเปนไปในทางที่เหมาะสมและตอบสนองความ

ตองการของผูสูงอายุมากที่สุด โดยบทบัญญัติกฎหมาย นโยบาย และหนวยงานที่รับผิดชอบ            

การดูแลผูสูงอายุของแตละประเทศ ยอมมีความแตกตางกันไป ในการศึกษานี้ไดทบทวนกฎหมาย

และนโยบายของประเทศตางๆ  นําเสนอเปน 2 ตอน ดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 กฎหมาย นโยบายดานผูสงูอายุในตางประเทศ 

 
1.1 สหรฐัอเมริกา (The United States of America) 
 

สหรัฐอเมริกากอกําเนิดขึ้นจากการประกาศอิสรภาพของรัฐอธิปไตย 13 มลรัฐ และได

มีการประกาศรัฐเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จนมีจํานวน 50 รัฐในปจจุบัน โดยรัฐบาลของมลรัฐจะมอบอํานาจ

อธิปไตยหลายประการใหรัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตัน แตสงวนอํานาจบางประการไว เชน อํานาจ

นิติบัญญัติและการคลังในระดับมลรัฐ ดังนั้น รูปแบบการปกครองของสหรัฐอเมริกาจึงมีลักษณะ

การปกครอง แบบสหพันธรัฐ (Federal Republic) คือ ทุกมลรัฐจึงมีวุฒิสภาและสภาผูแทนของ

ตนเอง (ยกเวนเนแบรสกา) และมีอํานาจเก็บภาษีผูมีภูมิลําเนาในมลรัฐ (กองอเมริกาเหนือ  

กรมอเมริกาและแปซิฟกใต, http://www.mfa.go. th/web/848.php?id=266)  

สหรัฐอเมริกามีประชากรที่มีอายุ 60 ปข้ึนไปจํานวนประมาณ 48 ลานคน และ 

สวนใหญยังคงเปนสมาชิกที่มีศักยภาพในครอบครัวและชุมชน ขณะที่อีกสวนหนึ่ง คือ ผูสูงอายุที่มี

อายุต้ังแต 85 ปข้ึนไป จํานวนประมาณ 4.06 ลานคน ซึ่งถูกทอดทิ้งใหปราศจากผูดูแล และอาศัย

อยูในสถานพักฟนหรือสถานที่ที่รัฐจัดหาให โดยเปนพลเมืองลําดับรองที่มีรายไดตํ่าและสวนใหญ

ถูกลวงละเมิด ถูกทอดทิ้ง หรือถูกขูดรีด ดวยจํานวนประชากรที่มีจํานวนมาก จึงทําใหภาครัฐตองมี

การจัดสวัสดิการทางสังคมที่สามารถรองรับความตองการของประชาชนอยางครอบคลุมและทั่วถึง 

(วันดี  โภคะกุล, 2549, น. 11-13) 
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กฎหมายที่เกี่ยวกับผูสูงอายุที่สําคัญของสหรัฐอเมริกานั้น พระราชบัญญัติผูสูงอายุ  

(The Older American Act หรือ OAA) ถือเปนกฎหมายที่สําคัญที่สุด ซึ่งตราขึ้นมาเพื่อรองรับ

ความตองการของผูสูงอายุในอเมริกาที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการกําหนดสิทธิที่จะไดรับบริการ

ตางๆ สําหรับผูสูงอายุและครอบครัว ซึ่งพระราชบัญญัตินี้คือกฎหมายที่ใชกํากับดูแลการจัดสรร

งบประมาณจากรัฐบาลกลาง (Federal) ใหกับรัฐบาลมลรัฐ (States) สําหรับการวางแผนชุมชน

และโครงการใหการบริการแกผูสูงอายุโดยมีโครงการที่จัดขึ้นมาเพื่อใหบริการสวัสดิการสังคมแก

ผูสูงอายุมากมาย อาทิ โครงการบริการจางงานผูอาวุโสในชุมชน (The Senior Community 

Service Employment Program) รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําโครงการวิจัย

และโครงการฝกอบรมสําหรับผูสูงอายุ (อายุต้ังแต 55 ปข้ึนไป) 

กฎหมาย OAA ไดมีการแกไขเพิ่มเติมใน พ.ศ.2535 (ค.ศ.1992) ตามโครงการพิทักษ

สิทธิของผูสูงอายุผานทางเครือขายองคการเพื่อผูสูงอายุแหงรัฐ (State and Territorial Units on 

Ageing) หรือ SUAs องคกรผูสูงอายุพื้นที่ และองคกรเพื่อผูยากไร มีการติดตามผลการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุซึ่งสวนใหญมีปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการดําเนินการผาน

โครงการหลัก 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการผูตรวจการที่ใหการดูแลในระยะยาว 

2. โครงการปองกันการถูกละเมิดทอดทิ้ง และใชผูสูงอายุแสวงหาประโยชน 

3. โครงการสิทธิของผูสูงอายุ และการพัฒนาใหความชวยเหลือทางกฎหมายแหงรัฐ

และการขยายหลักประกันและสิทธิประโยชน 

4. โครงการใหคําปรึกษาและใหการชวยเหลือ 

ทั้งนี้กฎหมาย OAA ยังไดมีการแกไขครั้งใหญใน พ.ศ.2543 และไดมีการบรรจุโครงการ

ใหมที่สําคัญ คือ The National Family Caregiver Support ซึ่งเปนโครงการที่ใหบริการแกสมาชิก

ของครอบครัวผูสูงอายุที่มีความจํากัดในการดูแลรักษาผูสูงอายุ/ผูพิการในครอบครัวของตน และ

ใน พ.ศ.2544 โครงการดังกลาวไดรับงบประมาณจํานวน 125 ลานดอลลารสหรัฐใหกบัศูนยบริการ

ผูสูงอายุ/ผูพิการในระดับมลรัฐ โดยศูนยใหบริการระดับชุมชนดังกลาวจะนํางบประมาณที่ไดรับไป

จัดโครงการตามความตองการในชุมชน อาทิ การจัดหาขอมูลและความชวยเหลือแกผูใหการดูแล

ผูสูงอายุที่ขอรับบริการ การใหคําปรึกษาและกิจกรรม และมีหนวยงานระดับรัฐบาลกลางที่ดูแล

เร่ืองผูสูงอายุโดยตรง คือ Administration on Aging ที่อยูภายใต Department of Health and 

Human Services หนวยงานดังกลาวจะเปนศูนยกลางที่สนับสนุนองคกรตางๆ ที่ใหการบริการแก

ผูสูงอายุทราบถึงบริการในระดับรัฐบาลกลางและระดับชุมชน 
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นอกจากนี้ยังมีประเด็นในการดําเนินงานที่นาสนใจเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของ

ผูสูงอายุ ดังนี้ 

1. สิทธิของผูปวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับการปฏิบัติรักษาทางการแพทย 

2. โครงการหลักประกันดานสุขภาพ 

3. การหามเลือกปฏิบัติโดยนําประเด็นเรื่องอายุมาพิจารณาในการจางงาน 

การดําเนินการตางๆ รัฐบาลยังไดมีการจัดทําโครงการประกันรายไดเสริม (The 

Supplement Security Income) หรือ SSI ซึ่งไดผานสภาเมื่อ พ.ศ.2515 (ค.ศ.1972) เพื่อจายเบี้ย

ยังชีพตามที่กําหนดในแตละมลรัฐ ซึ่งจายใหกับผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไป รวมถึงผูพิการดวย โครงการ

ดังกลาวมีงบประมาณจากรายไดทั่วไปของรัฐ มิใชจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ผูสูงอายุที่ไมมี

สิทธิตามประกันสังคมอาจมีสิทธิตามโครงการนี้ หรืออาจไดรับสิทธิประโยชนจากทั้งการ

ประกันสังคมและโครงการนี้ดวยเชนกัน หากมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึง

การสนับสนุนดานขอมูลและผลการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในโครงการตางๆจาก

มหาวิทยาลัยตางๆ ของรัฐ นอกจากนี้ ยังมีโครงการจัดกิจกรรมใหกับผูสูงอายุ (Senior Programs) 

ซึ่งเปนบริการที่จัดใหโดยหนวยราชการในระดับทองถิ่นโดยอยูภายใต Recreation Department 

ขององคการบริหารสวนทองถิ่นของแตละชุมชนที่เรียกวา County โดยงบประมาณการจัดกิจกรรม

ใหกับผูสูงอายุดังกลาวไดมาจากเงินงบประมาณที่รัฐบาลกลาง (Federal) จัดสรรใหกับมลรัฐและ

เงินงบประมาณของมลรัฐและทองถิ่น (County) ที่เก็บจากภาษีโรงเรือน (Property Taxas) และ

ภาษีชุมชนของทองถิ่นนั้นๆ (Community Taxas)   

 
1.2 แคนาดา (Canada) 
 

แคนาดาเปนสังคมที่มีสวนผสมของชนชาติตางๆ มากมาย ที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานใน

ประเทศ รวมถึงชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีอยูหลายเผาพันธุ ดังนั้น คานิยมหลักพื้นฐานสําคัญที่สุดของ

สังคมแคนาดาที่ฝงลึกในทุกคนคือ การสงเสริมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพของมนุษย ซึ่ง 

รูปแบบการปกครองของแคนาดาจึงมีลักษณะการปกครอง สมาพันธรัฐ (Confederation) แบงเขต

การปกครองออกเปน 10 มณฑล (Province) และ 3 เขตปกครองพิเศษ (Territory) โดยแตละ

มณฑลมี นายกเทศมนตรี (Premier) เปนหัวหนาฝายบริหาร (กองอเมริกาเหนือ กรมอเมริกาและ

แปซิฟกใต, http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=53) 
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กฎหมายที่เปนรากฐานของการจัดสวัสดิการผูสูงอายุของแคนาดา คือ The British 

North America Act 1867 (พ.ศ. 2410) ในมาตรา 91 กําหนดวา “รัฐบาลกลาง (Federal 

Government) ตองรับผิดชอบตอสวัสดิการสังคมของประชาชนอยางสําคัญ” และในมาตรา 92 

ของกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ กําหนดใหมณฑล (Provincial Government) แตละมณฑลมีสิทธติรา

กฎหมายขึ้นใชภายในมณฑลในดานตางๆ ที่ดําเนินการภายในระดับทองถิ่นหรือระดับมณฑล 

ของตน  ตอมาในป 1981 รัฐบาลกลางไดออก กฎหมายวาดวยการจัดสวัสดิการสังคม ค.ศ.1981 

(Social welfare (Consolidation) Act 1981) โดยสาระสําคัญ คือ การกําหนดลักษณะและ

รายละเอียดในการประกันสังคม ซึ่งจะแบงกลุมเปาหมายการประกันสังคมเฉพาะเปนกลุมๆ ไป 

เชน การบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลผูไดรับการชวยเหลือและประโยชนจากการประกันตน ประโยชน

สําหรับคนพิการ ประโยชนสําหรับคนวางทํางาน ประโยชนเกี่ยวกับการจายเงินสวัสดิการ บํานาญ

ของผูสูงอายุ บํานาญของผูเกษียณอายุ บํานาญสําหรับผูถูกเลิกจาง บํานาญของผูเปนหมาย เงิน

สงเคราะหรายเดือนสําหรับเด็กกําพรา ประโยชนและสิทธิของมารดา ประโยชนและสิทธิอัน

เนื่องจากการเสียชีวิต เปนตน และในกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ยังบัญญัติรายละเอียดเกี่ยวกับ 

กลุมเปาหมายที่จะไดรับการชวยเหลือทางสังคม เปน 6 กลุม ไดแก การชวยเหลือคนวางงาน 

บํานาญผูสูงอายุสําหรับบุคคลที่มีอายุ 66 ปข้ึนไป และผูพิการทางสายตา บํานาญของหญิงหมาย

และเด็กกําพรา เงินชวยเหลือประจําเดือนสําหรับสตรี เบี้ยเลี้ยงสวัสดิการเพิ่มเติม นอกจากนี้ 

รัฐบาลกลางยังมีนโยบายแผนทํางานที่เกี่ยวกับการประกันรายได เรียกวา การสงเคราะห

ประชาชนทางสังคม (Social Assistance or Social Allowance) โดยพิจารณาคุณสมบัติของ

ประชาชนผูเดือดรอนวาเปนผูสมควรไดรับเงินสงเคราะห  

การดูแลผูสูงอายุในประเทศแคนาดา สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ  

1. การดูแลในบานและชุมชน (Home and Community Care) เปนบริการสําหรับ

ผูสูงอายุที่ตองพึ่งพิงการดูแลเพียงเล็กนอยหรือในระดับปานกลาง ซึ่งตองมีที่พักอาศัยเปนของ

ตนเอง โดยผูสูงอายุจะไดรับบริการที่บานหรือในชุมชนที่ตนอยูอาศัย โดยผูใหบริการอาจเปน

บุคคลในครอบครัว เพื่อน อาสาสมัครในชุมชน องคกรที่ไดรับอนุญาตใหบริการผูสูงอายุ และ

ศูนยของชุมชน โดยไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลทองถิ่น เทศบาล หรือจากเงินบริจาค การซื้อ

ประกันสวนตัว หรือผูสูงอายุจายคาบริการดังกลาวเอง บริการที่ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐจะอยู

ภายใตการดูแลของ Community Care Centres (CCACs) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย Ministry of Health 

and Long-Term Care (MOHLTC) (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2550) 
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2. การดูแลในสถานที่พักอาศัยที่จัดไวเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ (Residential 
Care)  การดูแลในสถานที่พักอาศัยที่จัดไวเฉพาะสําหรับผูสูงอายุ เปนบริการที่จัดใหสําหรับ

ผูสูงอายุที่ไมประสงคหรือไมสามารถอาศัยอยูในบานของตนเอง ใหสามารถเขาพักอาศัยใน

สถานที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุได (สอท. ณ กรุงออตตาวา, 2549 อางถึงใน กระทรวงการ

ตางประเทศ, 2549) 

กระทรวงสาธารณสุข (Health Canada) เปนหนวยงานรับผิดชอบการดูแล และ

ติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสุขภาพและสภาพความเปนอยูของผูสูงอายุทั่วประเทศ สําหรับการ

บริหารจัดการงบประมาณนั้น  รัฐบาลมณฑล คือผูรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพเบื้องตนของ

ประชาชน และการใหบริการหลักทางการแพทย ซึ่งแตละมณฑลจะไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

ของตน ซึ่งแหลงรายไดหลักของรัฐบาล คือ ภาษีเงินไดทั้งจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคล ภาษีการบริโภค อาทิ ภาษีการขาย และภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ี เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

และน้ํ ามัน  รวมถึ ง เงินงบประมาณจากรัฐบาลกลางดวย  (วรวรรณ   ชาญดวยวิทย , 

.www.hisro.or.th/adminisystem/book/file/hs1203.zip)    

 
1.3 สหราชอาณาจักร (United Kingdom of Great Britain) 
 

สหราชอาณาจักรมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีกษัตริย 

(สมเด็จพระราชินีนาถ) เปนประมุข สหราชอาณาจักรไมมีกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบเรียงลําดับ

มาตรา แตใชพระราชบัญญัติและกฎหมายจารีตประเพณีในการบริหารประเทศ รัฐสภาทําหนาที่

ทางนิติบัญญัติและเปนสถาบันที่มีอํานาจสูงสุดของประเทศ ฝายบริหารประกอบดวย รัฐบาล 

(คณะรัฐมนตรี) หนวยงานทางราชการ หนวยงานบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระ 

และหนวยงานที่อยูในความดูแลของรัฐมนตรี  (กองยุโรป 1 กรมยุโรป, http://www.mfa.go 

.th/web/848.php?id=265) 

สหราชอาณาจักรไดมีดําเนินการคุมครองผูสูงอายุ โดยกฎหมายสําคัญที่เปนแนวทาง

ในการดําเนินงาน ดังนี้ (คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ วุฒิสภา, พ.ศ. .น. 57)   

1) พระราชบัญญัติการประกันสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2489  (The National Insurance 

Act 1946) เปนกฎหมายประกอบดวยหลักสวัสดิการในการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวของกับเร่ือง

สวัสดิการ เชน คารักษาพยาบาล ประกันชราภาพ ขาดผูอุปการะเลี้ยงดู ฯลฯ โดยนายจางจะตอง

เสียเงินประกันสังคมตามอัตราที่กฎหมายกําหนด เพื่อเปนกองทุนในเรื่องดังกลาว 
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2) พระราชบัญญัติการชวยเหลือแหงชาติ พ.ศ. 2491 (The National Assistance Act 

1948) เปนกฎหมายที่กําหนดหลักการและการดําเนินชวยเหลือบุคคลประเภทที่ไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได เชน คนพิการ คนชรา คนตาบอด ฯลฯ  

3) พระราชบัญญัติการบริการทางดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2489 (The National 

Health Services Act 1946) เปนกฎหมายเพื่อบริการทางดานสุขอนามัย อนามัยสงเคราะห ดวย

บริการแบบใหเปลาไมคิดมูลคา 

กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับหลักประกันสุขภาพทั่วไปพ.ศ. 2451 (ค.ศ.1908) 

มี Old Age Pension Act และมี State Pension เกิดขึ้นแตไมครอบคลุมประชากรทั้งหมด ตอมามี 

National Insurance Act ค.ศ. 1911 เพื่อสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา แตก็ยังครอบคลุม

เพียงสวัสดิการที่ใหกับผูใชแรงงานและคนยากจนโดยรัฐเทานั้น 

พ.ศ.2536 (ค.ศ.1993) มี Community Care Act เกิดการปฏิรูปการบริการสุขภาพใน

ชุมชน มีนโยบายเนนการดูแลที่บาน (In Home Care Policies) ปรับการใหบริการสุขภาพและ

สวัสดิการใหประสานงานและยืดหยุนมากขึ้น ใหเอกชนเปนผูจัดการบริการใหกับประชาชน โดย

อาจซื้อจากบริษัท หรือ Non-Profit Organization  

พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) มี NHS Plan เพื่อการลงทุนและการปฏิรูประบบการบริการ

สุขภาพและบริการสังคม 

การปฏิรูประบบบริการสุขภาพและการบริการสังคม มีเปาหมายเพื่อใหมีการดูแลที่ได

มาตรฐาน หลากหลายและเขาถึงสะดวก มีการสนับสนุนเงินทุนใหอยางเหมาะสมและตอเนื่อง มี

การพัฒนาการบริการที่สงเสริมบุคคลใหไมตองพึ่งพอและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางอิสระ และ

ชวยใหผูสูงอายุมีชีวิตที่มีสุขภาพตลอดจนมุงใหมีการประสานงานที่ดีระหวางการบริการสุขภาพ 

การบริการสังคมและบริการอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพในการบริการ 

ในป 2543 กฎหมาย และนโยบาย ที่เกี่ยวของกับหลักประกันสุขภาพของผูสูงอายุ

โดยเฉพาะ Principle of NHS Plan เปนหลักการสําคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับ

ผูสูงอายุ และผลจากการพัฒนาคือ กรอบการบริการแหงชาติสําหรับผูสูงอายุ (National Service 

Framework (NSF) for Older People) โดยมี 2 หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ  The National Health 

Service (NHS)  ผูบริหารของ NHS  คือ Secretary of State for Health และบุคลากรบริการสังคมสวน

การปกครองทองถิ่น (Local Authority Personal Social services Department)  โดยโครงการที่ดําเนิน 

การมีระยะสั้นๆ มีความเหมาะสม และมีขอจํากัดทางการเงิน(http://www.imsersomayores 

.csic.es/documentos/documentos/procare-providingreinounido - 01.pdf) 
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นอกจากนี้ สมาพันธผูสูงอายุแหงประเทศอังกฤษ (Age Concern of England) เปน

องคกรหลักทางการกุศลที่ดําเนินการดานผูสูงอายุที่ใหญที่สุดของประเทศ ประกอบดวย องคกร

ยอยในเครือขายในระดับทองถิ่นและระดับชาติกวา 1,000 องคกร ซึ่งมีจุดประสงคหลักในการ

สงเสริมสุขภาพความเปนอยูของผูสูงอายุใหดีข้ึน 

 
1.4 ญี่ปุน (Japan) 
 

ประเทศญี่ปุนมีประชากร ประมาณ 127,433,494 คน  ซึ่งเปนประชากรสูงอายุ คือ 

อายุ 65 ป ข้ึนไป จํานวน 26.82 ลานคน หรือเทากับรอยละ 21 ของประชากรทั้งหมด  ปจจุบัน 

ประชากรญี่ปุนมีจํานวนเทากับรอยละ 2 ของประชากรโลก เปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเปน

อันดับที่ 10 ของโลก ความหนาแนนของประชากรมากเปนอันดับ 4 ของโลก เทากับประมาณ 343 

คน / ตารางกม.  รูปแบบการปกครอง ระบอบเสรีประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ โดยมีรัฐสภา

เปนสถาบันสูงสุดของรัฐ และมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล สวนการปกครองระดับทองถิ่น

นั้น ญ่ีปุนแบงเขตการปกครองทองถิ่นออกเปน 47 จังหวัด (Prefecture) ภายในจังหวัดแยก

ออกเปน นคร เมือง และหมูบาน (ยกเวนกรุงโตเกียว) รัฐบาลญี่ปุนไดกระจายอํานาจการปกครอง

ไปสูทองถิ่น โดยผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีของนครขนาดใหญของเมืองและของหมูบาน

ตลอดจนสมาชิกสภาสวนทองถิ่นทุกระดับมาจากการเลือกตั้ง (กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชีย

ตะวันออก, http://www.mfa.go.th/web/2386.php?id=133) 

รัฐบาลญี่ปุนไดใหความสําคัญกับผูสูงอายุเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของ

ประชากรผูสูงอายุ ทําใหรัฐบาลไดทบทวนนโยบายเกี่ยวกับผูสูงอายุใน 3 เร่ือง คือ ระบบประกัน

สุขภาพ โครงการบํานาญสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงจะเปดโอกาสใหสตรีมีสิทธิรับเงินบํานาญผูสูงอายุ 

และการปรับปรุงสถานพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยรัฐบาลไดตระหนักถึงภาระที่เพิ่มข้ึนใน

การดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะบทบาทของสมาชิกในครอบครัวในฐานะที่เปนผูดูแลผูสูงอายุ ซึ่งสวน

ใหญเปนสตรีตองรับภาระมากขึ้น 

นโยบายและออกกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อรองรับปญหาและความตองการที่จะเกิดขึ้น

จากผลของการเพิ่มประชากรสูงอายุ ดังนี้ 

พ.ศ.2417 (ค.ศ.1874) เร่ิมมีกฎหมายสําหรับคนจน 

พ.ศ.2465 (ค.ศ.1922) เร่ิมมี Health Insurance System เปนประเภทแรกของ

ประกันสังคม 

พ.ศ.2481 (ค.ศ.1938) จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ  
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พ.ศ.2489 (ค.ศ.1946) ในรัฐธรรมนูญของญี่ปุนไดระบุถึงสิทธิของประชาชนและหนาที่
ของภาครัฐเกี่ยวกับโครงขายคุมครองทางสังคมในมาตรา 25 ไววา “ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะ
ดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานทั้งในดานสุขภาพอนามัยและดานวัฒนธรรม” และ “ภาครัฐจะตองสงเสริม
และพัฒนาสวัสดิการสังคม การประกันสังคม และการสาธารณสุขใหครอบคลุมแตละสถานการณ
ของการดํารงชีวิตของประชาชน” ซึ่งในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนี้ไดกลายเปนรากฐานของระบบ
โครงขายคุมครองทางสังคมของญี่ปุนจนถึงปจจุบัน    (Murakami, 1999 อางถึงใน วรเวศน 
สุวรรณระดา, www.hppthai.org/Report/security/secur_japan.pdf, 1 มีนาคม 2551)  

พ.ศ.2490 (ค.ศ.1947) มี Constitutional Law ใหมเปนการเริ่มขอ Universal Social 
Security ที่กําหนดวาประชาชนญี่ปุนมีสิทธิที่จะอยูอยางสุขสบายตามมาตรฐานขั้นต่ํา และการ
ดํารงชีวิตที่ดีและเหมาะสม มีการจัดตั้ง Government Council on Social System ออก Public 
Assistance Law วาดวยการประกันสุขภาพและเงินสงเคราะห สงผลใหบุคคลทํางานสวนตัว 
ไดแก เกษตรกร และบุคคลที่ไมเคยไดเขามีสวนในกรมธรรมประกันสังคม มีโครงการเงินสงเคราะห
แหงชาติ 

พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) ออก Social Service Law และ ออกกฎหมายวาดวยการ
ประกันสุขภาพแหงชาติระบบประกันสุขภาพและเงินสงเคราะหอเนกประสงคเพื่อประชาชนญี่ปุน
ทุกคน โดยไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาล  

พ.ศ. 2503 (ค.ศ.1960) Social Security System ต้ังเปาวา จะเปลี่ยนจากการประกัน 
“เฉพาะสวนเปนถวนหนา และจากการบรรเทาเปนการปองกัน” 

พ.ศ. 2504 (ค.ศ.1961) มีการปฏิรูป Pension และ Health Insurance System และ
เร่ิมใชระบบใหมซึ่งครอบคลุมประชาชนทุกคน 

พ.ศ. 2516 (ค.ศ.1973) มีการจัดสวัสดิการสงเคราะหประชาชนหรือเรียกวา “ปแรก
แหงยุคสวัสดิการสงเคราะห” กฎหมายฉบับนี้ระบุใหประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะมีความเปนอยูตาม
มาตรฐานขั้นต่ํา ใหบริการสาธารณสุขครอบคลุมกับประชาชนทุกคน รวมทั้งการประกันสุขภาพ
ผูสูงอายุ ไดรับการบริการรักษาพยาบาลฟรี 

พ.ศ.2520 (ค.ศ.1977) ออกกฎหมายวาดวยการดูแลระยะยาว (Long Term Care) 
และใหประชาชนมีสวนรวมจาย 

พ.ศ.2521 (ค.ศ.1978) มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
เชน จัดใหมี Short Stay และ Day Care Service เพื่อรองรับการยายการดูแลผูสูงอายุจาก
สถานพยาบาลไปอยูที่บาน โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ตองการการดูแลระยะยาว 

พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998) มีการเริ่มตนมาตรการจางงานสําหรับวัยกลางคนและวัยสูงอายุ 
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1.5 เกาหล ี(Republic of Korea)   
 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)  มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประมุขของ

ประเทศคือประธานาธิบดี ซึ่งไดรับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนใหเปนหัวหนาฝายบริหาร มี

นายกรัฐมนตรี ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยประธานาธิบดีผานความเห็นชอบจากรัฐสภา รัฐสภาเปน

องคกรนิติบัญญัติและศาลทําหนาที่ทางตุลาการ ทั้งนี้เกาหลีใตมีการแบงเขตการปกครองเปน 9 

จังหวัด และ6 เขตการปกครอง (กองเอเชียตะวันออก 4 กรมเอเชียตะวันออก, http://www.mfa. 

go.th/web/2386.php?id=145)  

กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมสําหรับผูสูงอายุนั้น รัฐบาลเกาหลี โดย Ministry 

of Health and Welfare ไดออกพระราชบัญญัติ “Welfare of the Aged Act” ซึ่งประกอบไปดวย

บทเกี่ยวกับเงินบํานาญสําหรับผูสูงอายุเกี่ยวกับการจัดการจัดการดานสุขภาพและสวัสดิการ

สําหรับผูสูงอายุ การจัดสรางและดําเนินการศูนยสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ เกี่ยวกับ

คาใชจาย และเกี่ยวกับบทลงโทษ  

ทั้งนี้ดานนโยบายผูสูงอายุ รัฐบาลเกาหลีมีนโยบายเพื่อสวัสดิการผูสูงอายุใน 4 ดาน 

ไดแก ดานรายได บริการสุขภาพ หลักประกันที่อยูอาศัย และบริการทางสังคมอื่นๆ สวนดาน

หลักประกันทางสังคมนั้น แบงไดดังนี้ 

1. หลักประกันดานรายได แบงออกเปน 5 ประเภทสําหรับผูสูงอายุ ดังนี้ 

1.1 บํานาญของรัฐ (Public Pension) 

1.2 โครงการการชวยเหลือของรัฐ (Public Assistance)  

1.3 บํานาญแสดงความเคารพตอผูสูงอายุ (Elder Respect Pension หรือ ERP) 

1.4 โครงการใหเกียรติแกผูสูงอายุ (The Elder Honor Program) 

2. หลักประกันดานการเขาถึงบริการพื้นฐานที่จําเปน  

2.1 โครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (National Health Insurance) 

ผูประกันตนทุกคนตองจายสมทบและ ใช Co-Payment เปนตัวกําหนดไมใหมีการใชบริการเกิน

ความจําเปน (Moral Hazard) และใหบริการตรวจสุขภาพฟรีปละ 2 คร้ัง 

2.2 โครงการสงเคราะห (Medical Assistance Program) ต้ังแตใหบริการฟรีจนถึง

กูเงินไมคิดดอกเบี้ยเปนเวลา 3 ป รอยละ 14.9 ของผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหจากโครงการนี้ 

2.3 โครงการสุขภาพผูสูงอายุที่จัดโดยเฉพาะ เชน โครงการตรวจสุขภาพ (Elderly 

Health Examination Program) สําหรับผูสูงอายุที่ยากจน โครงการดูแลผูสูงอายุในสถาบัน 
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Institutional Nursing Care Program มีประเภทจายเต็ม จายรวม และไมเสียคาใชจาย โครงการ

สงเสริมการจัดตั้งโรงพยาบาลผูสูงอายุ (Geriatric Hospital) เปนตน 

ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ ดานสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุนั้น รัฐบาลเกาหลีไดมีโครงการ

สนับสนุนผูสูงอายุ โดยเฉพาะนโยบายตางๆ ดังนี้ (สอท. ณ กรุงโซล, 2549) 

นโยบายสงเสริมการใหความเคารพนับถือแกผูสูงอายุ อาทิ การใหเงินสนับสนุนสําหรับ

ลูกชายและลูกสะใภที่ใหความเคารพนับถือแกผูสูงอายุ และการจัดสรรบัตรโดยสารรถเมลและ

รถไฟใตดิน และบัตรเขาชมพิพิธภัณฑและสวนสาธารณะสําหรับผูสูงอายุโดยไมคิดคาใชจาย  

เปนตน 

1. นโยบายรักษารายไดสําหรับผู สูงอายุ โดยการกําหนดใหมีนโยบาย  “Aged 

Employment Service Center” “Aged Workplace” และ “Aged Employment Promotion” ซึ่ง

ใหผูสูงอายุประกอบอาชีพ 77 อาชีพ อาทิ อาชีพขายบัตรโดยสารรถเมล อาชีพดูแลที่จอดรถ

สาธารณะ และอาชีพดูแลสวนสาธารณะ เปนตน 

2. นโยบายสนับสนุนผูสูงอายุให active/productive โดยการสนับสนุนการให

สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ อาทิ โดยการสนับสนุนหนวยงานทองถิ่นจัดสรางศูนยเพื่อใหสวัสดิการ

สําหรับผูสูงอายุ ทั้งนี้ ศูนยเพื่อใหสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก บานพัก

อาศัย (residential homes) บานพักฟน (nursing homes) และสถาบันดูแลสุขภาพ (health care 

institutions) โดยศูนยเพื่อใหสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุดังกลาวแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

ประเภทไมมีคาใชจาย ประเภทมีคาใชจายขั้นต่ํา และประเภทเอกชน ซึ่งอัตราคาบริการประเภท 

ไมมีคาใชจายและประเภทมีคาใชจายขั้นต่ําใหบริการเฉพาะผู สูงอายุที่มีรายไดตํ่าเทานั้น 

นอกจากนี้ยังมีนโยบายใหบริการสําหรับผูสูงอายุลักษณะนอกสถานที่ อาทิ บริการใหความ

ชวยเหลือที่บาน บริการอาหารและบริการอาบน้ํา เปนตน โดยบริการสําหรับผูสูงอายุลักษณะนอก

สถานที่ดังกลาวใหบริการสําหรับผูสูงอายุที่มีรายไดข้ันต่ําโดยไมมีคาใชจาย และสําหรับผูสูงอายุ

อ่ืนๆ โดยมีคาใชจายราคายอมเยา 

3. นโยบายดูแลโรค chronic degenerative and neurological สําหรับผูสูงอายุ โดย

การกําหนดนโยบาย “Ten-year Plan for Senile Dementia” ซึ่งรวมทั้งการจัดสรางศูนยพยาบาล 

(nursing facilities) โรงพยาบาล และสถาบันวิจัยสําหรับ dementia และการใหบริการตรวจและ

ใหความรูดานสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่มีรายไดข้ันต่ําโดยไมมีคาใชจาย 
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1.6 สิงคโปร (Republic of Singapore)   
 

สิงคโปรเปนประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเปนเกาะ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 682.7 ตาราง

กิโลเมตร ปกครองในรูปแบบ สาธารณรัฐประชาธิปไตย แบบรัฐสภา (มีสภาเดียว) โดยมี

ประธานาธิบดีเปนประมุข และนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร (กองเอเชียตะวันออก 1 กรม

เอเชียตะวันออก, http://www.mfa.go.th/web/2386.php?id=225) ปญหาโครงสรางประชากร

ของสิงคโปร นับเปนประเด็นที่ปญหาที่สําคัญประการหนึ่งของสิงคโปร ซึ่งเมื่อเขาสูสังคมสูงอายุ

เชนเดียวกับหลายๆ ประเทศ ถึงแมสิงคโปรจะมีประชากรอายุนอยเปนสวนมาก แตจากการ

คาดการณในอนาคตของสิงคโปรนั้นคาดวา ในระยะเวลาอีก 6-24 ปขางหนา จํานวนประชากร

ผูสูงอายุจะมีสัดสวนถึงรอยละ 8.1 ใน พ.ศ. 2548 และรอยละ 18.7 ใน พ.ศ.2573 เมื่อเทียบ

สัดสวนจะทําใหเห็นวา ใน พ.ศ. 2548 นั้น 1 ใน 12 คนของประชากรสิงคโปรจะเปนผูที่มีอายุสูง

กวา 65 ป และใน พ.ศ.2573 ทุกๆ 1 ใน 5 คน จะเปนผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป 

ดวยเหตุผลนี้ ทําใหรัฐบาลสิงคโปร ต้ังคณะกรรมการระดับชาติข้ึนเมื่อป 2547 

คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย ผูแทนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคราชการ ภาควิชาการ 

และสื่อสารมวลชน ฯลฯ นโยบายสําคัญที่ภาครัฐไดจัดใหแกผูสูงอายุในสิงคโปร ไดแก ที่พักอาศัย 

การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการใชชีวิตของผูสูงอายุ ไมวาจะเปนสวัสดิการชุมชน 

(Community Services) เชน Community Center สําหรับกิจกรรมเพื่อการอยูรวมในสังคม 

Accessibility ของผูสูงอายุในการไดรับบริการ และบริการที่จําเปนแกการใชชีวิตประจําวัน 

นอกจากนี้ในป 2549 รัฐบาลไดมีนโยบายดานสังคมมากขึ้น โดยรัฐบาลไดมีการฝกอบรมดาน

อาชีพใหกับผูสูงอายุ (retrain) เพื่อใหผูสูงอายุเขาสูตลาดงานมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการสราง

รายไดในกลุมผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบจากการขาดรายไดสูงที่สุด (สทอ. ณ สิงคโปร, 2549) 

สิงคโปร มีองคกรหลักของรัฐที่ดําเนินการในเรื่องผูสูงอายุไดแก คณะกรรมาธิการ

บริหารกิจการประชากรผูสูงอายุ (Inter-Ministerial Committee on Ageing Population) หรือ 

IMC ซึ่งมีนโยบายการทํางานที่นาสนใจ ไดแก 

1. ดานบูรณาการทางสังคมของผูสูงอายุ 
2. ดานสุขภาพ 

3. ดานที่อยูอยูอาศัย 

4. ดานการจางงาน 

5. ดานการเงิน ระบบประกันสังคมกลาง 
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6. ดานการประสานความขัดแยงในสังคม 

นอกจากนี้ สิงคโปรมีมาตรการในการคุมครองผูสูงอายุที่นาสนใจ กลาวคือ “ศาล

ชํานัญพิเศษเพื่อการเลี้ยงดูอุปการะบิดามารดา (Tribunal for the Maintenance of Parents) เปน

ศาลพิเศษที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับตอความตองการของบิดามารดาที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง 

ในการรองรองการอุปการะเลี้ยงดูจากบุตร ซึ่งมีความสามารถเลี้ยงดูบุคคลเหลานั้นได แตละเวน

การกระทําเชนวานั้น ซึ่งศาลพิเศษนี้ ไมครอบคลุมถึงกรณีที่บิดามารดาสามารถเลี้ยงดูตนเองได

และตองการเรียกรองคาอุปการะจากบุตรหลานดวยเหตุผลอ่ืน 

ภายใตพระราชบัญญัติการเลี้ยงดูอุปการะบิดามารดา (The Maintenance of Parents 

Act) พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995) บิดามารดาที่มีอายุต้ังแต 60 ป เปนพลเมืองสิงคโปรหรือมีถิ่นที่อยู

ถาวรในสิงคโปร ผูซึ่งไมสามารถเลี้ยงดูชวยเหลือตนเองได สามารถยื่นคํารองตอศาลพิเศษเพื่อ

เรียกรองการอุปการะจากบุตรได บิดามารดาที่อายุตํ่ากวา 60 ป ซึ่งไมสามารถชวยเหลือตนเองได 

เนื่องจากความบกพรองทางรางกายและจิตใจ ก็สามารถยื่นคํารองดังกลาวตอศาลไดเชนเดียวกัน 

ซึ่งศาลดังกลาวมุงแกไขชองวางของปญหาดังกลาวเปนการเฉพาะรัฐก็ใหความชวยเหลือดวยการ

ใหเงินสนับสนุนบุตรที่ดูแลพอแมที่อาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกันเปนเงิน 4,500 ดอลลารสิงคโปร 

ตอป หรือเปนเงิน 3,500 ดอลลารสิงคโปร สําหรับบุตรที่ดูแลพอแมที่ไมไดอาศัยอยูในครัวเรือน

เดียวกันนอกจากนี้ยังใหสิทธิในการซื้อที่อยูอาศัยในพื้นที่ใกลที่อยูอาศัยของพอแม 

- จัดใหมีรายการลดหยอนภาษีเงินไดสําหรับผูที่ตองดูแลผูสูงอายุ 

- จัดโครงการฝกอบรมใหผูที่ตองดูแลผูสูงอายุในครัวเรือน 

- การเพิ่มโอกาสการทํางานของผูสูงอายุ 

- การปรับฐานคาจางใหเอื้อตอการจางผูสูงอายุ 

- จัดโครงการอบรมสาธารณะที่เนนไปที่ผูสูงอายุ 

- การปลูกฝงคานิยมและทัศนคติที่ถูกตองตอผูสูงอายุ 

นโยบายดานผูสูงอายุของรัฐบาลสิงคโปรมุงเนนการสรางระบบ ตลอดจนบริการ และ

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ และการจัดสวัสดิการที่ตรงกับผูสูงอายุที่เปน

กลุมเปาหมายใหเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จากจํานวนบุตรที่จะดูแลผูสูงอายุจะมีจํานวนลดลงจึงตอง

พิจารณาการใหนองดูแลพี่หรือญาติดูแลญาติแทนการดูแลผูสูงอายุจากบุตรใหเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

รัฐบาลไดมีการจัดทําแผนหลกั 5 ป สําหรับการดูแลผูสูงอายุหลัก 3 ขอ ไดแก 

(1) สรางระบบการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ 

(2) ปรับปรุงนโยบายการใหบริการแกผูสูงอายุ 
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(3) จัดใหมีโครงการอยางตอเนื่องเพื่อผูสูงอายุในแตละกลุมเปาหมาย ไดแก กลุม

ผูสูงอายุไมสามารถชวยตนเองได ผูสูงอายุที่ชวยตนเองได และผูใหการดูแลผูสูงอายุ  

การออกกฎหมายบังคับใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Mandatory Provident 

Fund) ใน พ.ศ.2544 (ค.ศ.2001) 
 
1.7 ออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia)   
 

เครือรัฐออสเตรเลีย รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธ (Federal 

Democracy) กอต้ังเมื่อ พ.ศ.2444 ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1901 ซึ่งเปนแบบลายลักษณ

อักษร เดิมออสเตรเลียเปนดินแดนสําหรับสงนักโทษอังกฤษมาอาศัยอยู แตมีชาวอังกฤษยายเขา

ไปต้ังถิ่นฐานในชวงศตวรรษที่ 19 ตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชาวยุโรปและชาวเอเชีย

ยายไปตั้งรกรากที่ออสเตรเลียมากขึ้นตามลําดับ  ประกอบดวย 6 รัฐ  และ 2 เขตปกครองตนเอง 

ออสเตรเลีย แบงการบริหารราชการออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับรัฐบาลกลาง (federal) ระดับมล

รัฐ/เขตพิเศษ (state/territory) และระดับทองถิ่น - เทศบาล (local government) แตละระดับจะ

แบงบทบาทหนาที่กันชัดเจน และแตละรัฐ และแตละทองถิ่นสามารถออกกฎหมาย นโยบายของ

ตนเองได ที่ไมขัดแยงตอกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลกลาง (กองแปซิฟกใต กรมอเมริกาและ

แปซิฟกใต, http://www. mfa.go.th/web/848.php?id=21) 

การดูแลผูสูงอายุออสเตรเลีย บทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศออสเตรเลียไดให

อํานาจรัฐสภา ในการออกกฎหมายวาดวย เงินสงเคราะหคนชราหรือผูสูงอายุ เงินสงเคราะหเด็ก 

หญิงหมาย  ผูวางงาน ใหมีสิทธิไดรับประโยชนจากการรักษาพยาบาล จากบทบัญญัติดังกลาวทํา

ให ไดออกกฎหมายวาดวยสถาบันสุขภาพและสวัสดิการสังคมของออสเตรเลีย ค.ศ. 1967 ฉบับ

แกไขเพิ่มเติม ค.ศ.2001 (Australian Institute of Health and Welfare Act (1967 Amended 

2001) เพื่อรับรองคุมครองประชาชนชาวออสเตรเลียในเรื่องหลักประกันสุขภาพและสวัสดิการ

สังคม โดยมีสถาบันและคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบ  โดยกฎหมายฉบับนี้เปนแมบทหรือเปน

ตนแบบในการจัดสวัสดิการสังคมใหแกมลรัฐ  โดยกําหนดใหมีสถาบันขึ้นดําเนินการมีอํานาจ

หนาที่ มีธรรมนูญและการประชุม มีคณะกรรมการดําเนินการและมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน

สถาบัน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน (รวมถึงบริการดูแลผูสูงอายุ)  (กันตพงศ  

รังษีสวาง, 2550, น. 67-69) 

อยางไรก็ตาม ใน พ.ศ.2533 รัฐบาลออสเตรเลียไดมีแนวนโยบายในการรวมหนวยงาน

ดานการบริการสวัสดิการ ครอบครัว สวัสดิการเด็ก งานดานเยาวชน ผูพิการ และผูสูงอายุ ของ           
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มลรัฐเขาไวดวยกัน เพื่อการใหบริการที่เปนเอกภาพ โดยมลรัฐตางๆ ไดมีการรวมงานดาน

สวัสดิการเขาไวในกรมขนาดใหญ ที่เรียกวา Supra-department of Health and Community 

Services  วัตถุประสงคในการรวมงานหนวยงานดานการบริการสวัสดิการมาจากเหตุผล 3 

ประการ คือ  

(1) เพื่อเปลี่ยนแปลงภาพลักษณในหมูสาธารณชนจากการเปนหนวยงานบริการสังคม

ของรัฐใหกลายเปนหนวยงานการบริการสวัสดิการของชุมชน  

(2) เพื่อขยายขอบเขตการบริการชุมชนใหครอบคลุมงานสวัสดิการเด็ก สวัสดิการ

ผูสูงอายุ การสนับสนุนครอบครัว และการดูแลผูพิการ 

(3) เพื่อเปนการปรับปรุงประสิทธิผลของการบริการโดยผานกระบวนการจัดระเบียบ

บริหารใหมการทํา ใหเปนวิชาชีพมากขึ้น และเปดโอกาสใหองคกรเอกชนเขามามีสวนรวมอยาง

เต็มที่ 

องคกรในการดูแลผูสูงอายุภาครัฐ คือ กระทรวงบริการครอบครัว ชุมชน และกิจการ

สําหรับชนพื้นเมือง (FaCSIA) (www.tu.ac.th/org/socadm/about/สวัสดิการสังคมใน

ประเทศออสเตรเลีย.doc) เปนองคกรระดับรัฐบาลกลางหรือระดับชาติ ต้ังอยูที่กรุงแคนเบอรรา 

ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบายทางสังคม และกํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามนโยบายโดย

ผานหนวยงานที่เปนพันธมิตรทั้งที่เปนภาครัฐและภาคเอกชน  กระทรวงฯมีเปาหมายในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวออสเตรเลีย และมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถของ

รายบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการจัดการกับปญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น บุคลากรของกระทรวง

นี้จะประจําอยูในระดับชาติและระดับมลรัฐเทานั้น รวมจํานวนทั้งสิ้น 2,000 คน  FaCSIA จะ 

ไมจัดบริการใหแกประชาชนโดยตรง การใหบริการชวยเหลือประชาชนจะทําผานองคกรของรัฐอ่ืนๆ  

องคกรพัฒนาเอกชน  และหนวยงานของรัฐที่เรียกวา Centrelink ซึ่งเปนอีกหนวยงานหนึ่งของ

กระทรวงบริการประชาชน (Department of Human Services) งบประมาณรอยละ 90 ของ

กระทรวงนี้จะจายผาน Centrelink เมื่อกระทรวงฯ พิจารณาเห็นวาหนวยงานอื่นๆ ที่ทําหนาที่

ใหบริการประชาชนโดยตรง ไมวาจะเปนองคกรของรัฐหรือของเอกชน (รวมทั้งองคกรตางๆ ของ

ชุมชน/ในชุมชน) ก็จะทําสัญญากัน เสมือนหนึ่งกระทรวงฯวาจางหนวยงานเหลานั้นเปน

ผูปฏิบัติงานแทน ซึ่ง Centrelink มีการทํางานคลายคลึงกับหนวยงานเอกชน และเรียกผูมาใช

บริการที่หนวยงานของตนวา “ลูกคา” (customer) มิใช “ผูขอรับบริการ” (client)  องคกรจะ

กําหนดวิสัยทัศน  ยุทธศาสตร  คานิยมและปรัชญาในการทํางานที่เนนประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  

ความพึงพอใจของลูกคา  และการทํางานสังคมสงเคราะหแบบมืออาชีพ    
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1.8 นิวซีแลนด (New Zealand)  
 

นิวซีแลนดในอดีตนั้นเคยเปนอาณานิคมของอังกฤษดวยสนธิสัญญาไวทังกิ (Treaty of 

Waitangi) เมื่อป พ.ศ. 2353 ซึ่งสัญญาวาจะให complete chieftainship (tiorangatriatanga) แก

ชนเผาเมารีของนิวซีแลนด  ในปจจุบันความหมายที่แนนอนของสนธิสัญญานี้ยังเปนขอพิพาท 

และยังคงเปนเรื่องที่กอใหเกิดความแบงแยกและความไมพอใจ ต้ังแตพ.ศ. 2383 นิวซีแลนดได

พัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนประเทศอิสระที่มีรัฐสภาที่เลือกมาจากระบอบประชาธิปไตย และอยู

ภายใตพระมหากษัตริยของสหราชอาณาจักร นิวซีแลนดรับผิดชอบการตางประเทศของเกาะคุก 

และนิวเอ ซึ่งปกครองตนเองและปกครองโทเคลาวเปนเมืองขึ้น  และไดประกาศเอกราชจาก

ราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2550  

ต้ังแต พ.ศ. 2419 รัฐบาลทองถิ่นไดปกครองภูมิภาคตาง ๆ ของนิวซีแลนด เนื่องจากแต

เดิมเปนอาณานิคมของอังกฤษ รัฐบาลทองถิ่นของนิวซีแลนดจึงไดออกแบบตามโครงสรางรัฐบาล

ทองถิ่นของอังกฤษ โดยมีสภาทองถิ่นระดับเมือง โบโร (borough) และ เคาทนต้ี (county ) ตาม

เวลาที่เปลี่ยนไป บางสภาไดรวมกันหรือเปลี่ยนอาณาเขตตามขอตกลงรวมกัน และมีการสรางสภา

แหงใหมบางแหง ใน พ.ศ. 2532 รัฐบาลไดจัดรัฐบาลทองถิ่นใหมทั้งหมด เปนแบบ 2 ระดับ ใน

ปจจุบัน คือ สภาภูมิภาค (regional  councils) และ สภาพื้นที่ (territorial  authorities) 

ปจจุบันนิวซีแลนดมีประชากรจํานวน 4,115,771 คน การปกครองในระดับภูมิภาค 

ประกอบดวย สภาภูมิภาค 12 แหง สําหรับการปกครองเกี่ยวกับเร่ืองของสิ่งแวดลอมและการขนสง 

และสภาพื้นที่ 74 แหงที่ปกครองเรื่อง การสรางถนน การระบายน้ําเสีย การอนุญาตการกอสราง 

และเรื่องอื่น ๆ ภายในทองถิ่น สภาพื้นที่ 74 แหงแบงเปนสภาเมือง (city council) 16 แหง สภาเขต 

57 (district council) แหง และสภาหมูเกาะชาแธม (Chatham Islands Council) สภาพื้นที่ 4 

แหง (1 เมืองและ 3 เขต) และสภาหมูเกาะชาแธมทําหนาที่เชนเดียวกับสภาภูมิภาค จึงเรียกวา 

unitary authorities (กองแปซิฟกใต กรมอเมริกาและแปซิฟกใต,http://www.thaigoodview. 

com/library/studentshow/2549/m6-3/no40/NEW_ZEALAND/ sec02p01.html) 

นิวซีแลนดจัดไดวาเปนผูนําระดับโลกดานสวัสดิการสังคม สิทธิสตรี การดูแลผูสูงอายุ 

สวัสดิการเด็ก ซึ่งมีเงื่อนไขการทํางานที่ดี มีการดูแลเรื่องคารักษาพยาบาล เงินสงเคราะหคน

วางงาน คนที่เปนหมาย พอ /แมคนเดียว คนพิการ ฯลฯ และไดมีการจัดระบบสวัสดิการสังคม ที่

เรียกวา “from the cradle to the grave” เปนแหงแรกของโลกมานานกวา 70 ป ในการจัด

สวัสดิการสังคมไดเปดโอกาสให NGOs เขามามีบทบาทรวม ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐสูง เชน 
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งบประมาณ 50% ของกระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรให NGOs ไปดําเนินการและดูแลเร่ือง

นโยบายและการจัดสวัสดิการใหผูสูงอายุ เนื่องดวยรัฐจะเปนเพียงผูกําหนดนโยบายและชี้นํา

ทิศทางเทานั้น ซึ่งจะพยายามไมสวมบทบาทเปนผูใหบริการโดยตรง นอกจากนี้ NGOs ยังทํา

หนาที่เปนเฝาระวัง (Watchdog) เร่ืองพิทักษปกปองสิทธิมนุษยชนของประชาชน 

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมนิวซีแลนด เปนองคกรที่รับผิดชอบการดูแล

ผูสูงอายุ มีแนวคิดการทํางานที่เนนการพัฒนาสังคม (Social Development Approach) เปนฐาน

คิดในการดําเนินงาน แนวคิดดังกลาวเนนการทําความเขาใจในสภาพความเปนจริงดานสังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมที่เผชิญหนากับผูใชบริการ (clients) ของกระทรวง หมูบาน

ของเขา (whanau) และชุมชน การพัฒนาสังคมในที่นี้คือการนํายุทธศาสตรใหไปสูการกระทําจริง 

เพื่อใหเกิดสิทธิประโยชนระยะยาวแกประชาชน พรอมๆ กับการใชมาตรการระยะสั้นเพื่อให

ตอบสนองความตองการจํา เปน  (socadmin.tu.ac.th/about/สวัสดิการสังคมในประเทศ

นิวซีแลนด.doc) 
หนาที่หลักของกระทรวงการพัฒนาสังคม คือ 
1. ใหความเห็นกับรัฐบาลในเรื่องการกําหนดนโยบายสังคมเชิงยุทธศาสตร (Strategic 

social policy) การวิจัยนโยบายสาขา การวิจัยทางสังคมและการประเมินนโยบายในดานของการ

สนับสนุนรายได (income support) เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชน ซึ่งกระทรวงการพัฒนา

สังคมของนิวซีแลนดมีหนาที่รับผิดชอบตอการใหความเห็นเชิงนโยบายและการสนับสนุนดาน

นโยบายกับสํานักงานชุมชนและอาสาสมัคร สํานักงานพลเมืองอาวุโส และสํานักงานประเด็น

ปญหาความพิการ (Officer for the Community and Voluntary Sector, Senior Citizens and 

Disability Issues) 

2. จัดบริการตอบสนองนโยบายดานการสนับสนุนรายได รวมทั้งบริการการจัดหางาน 

(employment services) ตลอดจนใหบริการดานสงเสริมการประสานงานและแผนงานสําหรับ

สนับสนุนครอบครัว (family supports) 

3. ดูแลการบริหารจัดการเรื่องเงินกูยืมและเงินชวยเหลือนักศึกษา (Student 

allowances and loans) บริหารจัดการระบบบํานาญเกษียณอายุ (New Zealand 

Superannuation) บริหารบํานาญทหารผานศึก (Veterans and War Pensions) และจัดการดาน

ภารกิจที่อาศัยความชํานาญการ (Special function) อาทิ แผนงานบัตรบริการชุมชน 

(Community Services Card) และการทดสอบความจําเปนทางการเงิน (financial means 
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testing) สําหรับผูที่ตองไดรับการชดเชยเมื่อตองอยูในการดูแลระยะยาว (long stay care 

subsidies)  
หลักการ 
- ยึดแนวทางการพัฒนาสังคมในการดําเนินงาน โดยเนนความเขาใจสถานการณที่

เปนจริงทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมซึ่งอยูลอมรอบตัวผูใชบริการ 

- การพัฒนาสังคม หมายถึง การจัดวางยุทธศาสตรดานตางๆ อยางเหมาะสม เพื่อให

เกิดประโยชนระยะยาว ในขณะที่พยายามแสวงหามาตรการระยะสั้นเพื่อแกไขปญหาที่เผชิญอยู

ในแตละวัน 

- เนนมาตรการการคุมครองทางสังคม โดยการสรางเครือขายเฝาระวังสําหรับกลุม

บุคคลที่ตกอยูในภาวะความยากลําบาก และเนนเรื่องการลงทุนทางสังคมที่ตอบสนองความ

ตองการที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และนําไปสูผลประโยชนอ่ืนๆในอนาคต 

  
1.9 สวีเดน (Kingdom of Sweden)   
 

สวีเดนมีการปกครองในลักษณะประชาธิปไตยแบบรัฐสภาเดียว มีกษัตริยเปนประมุข

ภายใตรัฐธรรมนูญ โดยการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาของสวีเดนเปนการเลือกตั้งในระบบสัดสวน

(proportional representation) ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันวาจะมีการกระจายที่นั่งระหวางพรรค

การเมืองตาง ๆ ไปตามสัดสวนของคะแนนเสียงที่พรรคตาง ๆ ไดรับทั่วประเทศ  การปกครองสวน

ทองถิ่นของสวีเดน ไดแบง เทศบาล (Kommun) ออกเปน 288 เทศบาล ตางมีสภาที่มาจากการ

เลือกตั้ง อํานาจและหนาที่ของเทศบาลเกี่ยวของกับการใหบริการและการอํานวยความสะดวก     

ตาง ๆ ระหวางรัฐบาลกลางและเทศบาล 

การปกครองในระดับภูมิภาคประกอบดวย 24 มณฑล โดยรัฐบาลกลางมีขาหลวง

มณฑลเปนผูแทนและมีคณะกรรมการบริหารมณฑล ขาหลวงมณฑลไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาล

กลางใหดํารงตําแหนงวาระ 6 ป การบริหารมณฑลดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่ง

ขาหลวงเปนประธาน และสมาชิกคณะกรรมการบริหารมณฑลไดรับการแตงตั้งจากสภามณฑล 

ภารกิจสวนใหญของการบริหารมณฑลมีลักษณะเปนงานสวนทองถิ่นเปนหลัก แตละมณฑลมีสภา

มณฑลที่มาจากการเลือกตั้ง สภานี้มีหนาที่รับผิดชอบหลักในดานอนามัยและสาธารณสุข  

ซึ่งรวมถึงการใหบริการในโรงพยาบาล การจัดการศึกษาบางประเภทและการฝกอาชีพ สภามณฑล

มีสิทธิที่จะเก็บภาษีรายไดมาใชเปนงบประมาณรายจายได (กองยุโรป 2 กรมยุโรป, 

http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=242)  
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สวีเดนเปนหนึ่งในกลุมประเทศนอรดิก แตมีลักษณะที่เปนหนึ่งเดียวมากกวาความ

แตกตางหลากหลาย มีชนพื้นเมืองอยูจํานวนนอยเมื่อเทียบกับประชากรสวนใหญของประเทศ 

และเปนประเทศที่เคยไดรับการกลาวขานวา  มีระบบรัฐสวัสดิการที่ดีมาก และเนนการมีสวนรวม

ของประชาชน การที่สวีเดนสามารถจัดสวัสดิการสังคมไดดี เนื่องจากวาเก็บภาษีเพื่อสวัสดิการ

สังคมในอัตรากาวหนาที่สูง ประมาณ รอยละ 40 ของเงินเดือน และเปนกลไกสําคัญที่ทําใหรายได

และคุณภาพชีวิตของประชาชนใกลเคียงกัน เรามักเขาใจกันวาสวีเดนเปนประเทศขนาดเล็ก แตอัน

ที่จริงสวีเดนมีประเทศใหญเปนอันดับสามรองจากฝรั่งเศสและสเปนในยุโรปตะวันตก เพียงแต

ประเทศนี้สามารถควบคุมประชากรไวไดดี ดวยตัวเลขประชากรประมาณ 9 ลานคนในปจจุบัน 

(2005) ระบบการรักษาพยาบาลของประเทศสวีเดน ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตของเด็กแรกเกิดต่ํา 

(อัตราการเสียชีวิตในปแรกของทารก 1000 คนเทากับ 5.9) และอายุขัยเฉลี่ยของประชากรสูง 

(หญิงอายุขัยเฉลี่ย 82 ป ชายอายุขัยเฉลี่ย 77.2 ป) ทําใหสวีเดนมีจํานวนประชากรผูสูงอายุสูงสุด

ในกลุมประเทศยุโรป (รอยละ 18 ของประชากรมีอายุมากกวา 65 ป และรอยละ 5 ของประชากรมี

อายุมากกวา 80 ป) สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพชีวิตของประชากรและความสําเร็จดานการดูแล

สุขภาพพลเมือง จากการสํารวจในป 2548 ของ Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) เพื่อประเมินคุณภาพระบบการรักษาพยาบาลของสวีเดนพบวา ระบบการ

ดูแลรักษาพยาบาลในสวีเดนนับวามีคุณภาพและไดมาตรฐานระดับสากล (กระทรวงการ

ตางประเทศ, http://news.thaieurope.net/ content/ view/2609/123/) 

ระบบการรักษาพยาบาลในสวีเดนไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและภาษีของ

ประชาชนในทองถิ่น ดังนั้นการบริหารจัดการจึงดําเนินการโดยรัฐเปนหลักและเปนแบบกระจาย

ศูนยตามภูมิภาคทองถิ่น การรักษาพยาบาลอยูภายใตหนาที่รับผิดชอบโดยตรงของมณฑล 

(county council) ซึ่งมีทั้งสิ้น 21 มณฑล ในสวีเดนมีโรงพยาบาลสวนภูมิภาค 8 แหง โรงพยาบาล

เขต/ทองถิ่น 70 แหง และศูนยสุขภาพมากกวา 1,000 แหง นอกจากมณฑลแลว ยังมีเขตเทศบาล 

(Municipalities) รับผิดชอบใหใหบริการดูแลสุขภาพเบื้องตน ดูแลสุขภาพและบริการสงเสริมทาง

สังคมใหแกผูสูงอายุและผูพิการในกรณีที่ไมจําเปนตองเขาโรงพยาบาล ดังนั้น ระบบการดูแล

สุขภาพแบบรัฐสวัสดิการของสวีเดนจึงมีลักษณะดังนี้  

1) การผูกขาดโดยรัฐ  จากการที่สวีเดนใชระบบรัฐสวัสดิการ ระบบการรักษาพยาบาล

จึงมีลักษณะการบริหารแบบผูกขาดโดยรัฐฯ มีการใชรูปแบบการกระจายศูนยสุขภาพและ

โรงพยาบาลภายใตสังกัดของมณฑล ทําใหในทุกเขตเทศบาลและทองถิ่นมีศูนยสุขภาพและ

โรงพยาบาลตั้งอยูทั่วถึง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายสิทธิการเขาถึงการดูแลรักษาสุขภาพอยาง
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ทั่วถึงและเทาเทียมกัน ขณะที่ปจจุบันมีผูที่มีประกันสุขภาพกับเอกชนมีเพียงรอยละ 2.3 เทานัน้ ซึง่

ไดประโยชนจากการที่ไมตองรอคิวเขารับการรักษาพยาบาล ทําใหอัตราหนวยงานเอกชนที่

ใหบริการดานสุขภาพมีเพียงประมาณรอยละ 10 เทานั้น  

2) การรักษาพยาบาลตามความจําเปนเรงดวน ในพระราชบัญญัติวาดวยการบริการ

สุขภาพและการแพทยระบุวาตองใหความสําคัญกับผูที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแลทาง

สุขภาพหรือการแพทยกอนเปนอันดับแรก เชน ผูปวยอาการหนักตองไดรับการดูแลรักษาอยาง

เรงดวน ขณะที่ผูที่เจ็บปวยอาการเล็กนอยเชน ปวยเปนโรคหวัดก็อาจไมมีความจําเปนตอง 

พบแพทยและสามารถไปใชบริการศูนยสุขภาพของเทศบาลแทน ซึ่งเปนการประหยัดทรัพยากร

บุคคลและเวลา   

3) ความเทาเทียมในการเขาถึงการบริการและการรอการรักษาพยาบาลเปนเวลานาน 

ระบบการดูแลสุขภาพในประเทศสวีเดนมีเปาหมายและยึดหลักการวา พลเมืองทุกคนมีสิทธิ์เขาถึง

และไดรับบริการดานสุขภาพโดยเทาเทียมกัน โดยทั่วไปพลเมืองชาวสวีเดนทุกคนจะไดรับสิทธิเขา

รับการรักษาพยาบาลโดยไมตองเสียคาใชจายหรือเสียคาใชจายเพียงบางสวน เนื่องจากประเทศ

สวีเดนใชระบบรัฐสวัสดิการ โดยรัฐจัดใหมีศูนยสุขภาพและโรงพยาบาลประจําเขตเทศบาล

กระจายอยูทั่วประเทศ 

ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในระบบการดูแลรักษาสุขภาพของสวีเดนคือ ระยะเวลารอรับการ

รักษาพยาบาลใชเวลานาน เนื่องจากจํานวนผูปวยในแตละเขตมีมากนอยตางกนั ความสามารถให

การรักษาของแตละเขต ความจําเปนเรงดวนในการเขารับการรักษา (ผูที่ปวยหนักจะไดรับสิทธิการ

รักษากอน) ประสิทธิภาพในการจัดการระยะเวลาการรอคิว ฤดูกาลพักรอนของบุคลากรแตกตาง

กัน เปนตน ทําใหระยะเวลารอเขารับการรักษานับเปนปญหาเรื้อรังและไดรับการวิพากษวิจารณ

อยางกวางขวาง  เมื่อไมนานมานี้ จากผลการศึกษาผูปวยที่รอผาตัดหัวใจจํานวน 5,800 คน การ

รอคอยระหวางการผาตัดยังผลใหเกิดความเจ็บปวดและกังวลใจ โดยระยะเวลารอเฉลี่ยเทากับ 55 

วัน ในระยะเวลาดังกลาว ผูปวยเสียชีวิตเปนจํานวนถึงจํานวน 77 คน ปจจุบันผูปวยชาวสวีเดนที่

ไมตองการรอพบแพทยเปนเวลานานหรือตองการความสะดวกสบายก็อาจมีทางเลือกชําระคา

รักษาพยาบาลเองซึ่งมีคาใชจายคอนขางสูง เดินทางไปรักษาพยาบาลในตางประเทศหรือประกัน

สุขภาพกับบริษัทเอกชน แตกลุมนี้ยังมีอยูจํานวนเล็กนอยเทานั้น 

บทบาทองคกรทองถิ่นดานสุขภาพ (วินัย  ลีสมิทธิ์ และ ศุภสิทธิ์  พรรณนารุโณทัย, 

2544, น. 12-14)  สวีเดนมีการกระจายอํานาจมานาน สภาเมืองเกิดขึ้นตั้งแตป 1862 โดยมีการ

เลือกตั้งสภาเมืองทุกๆ 4 ป ระบบบริการสุขภาพเปนบทบาทที่เดนของรัฐบาลเมือง และเทศบาล
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ขนาดใหญ ทั้ง 26 แหง แผนบริการสุขภาพเปนบทบาทของแตละทองถิ่นดําเนินการการกระจาย

อํานาจของประเทศสวีเดนใชเวลามากกวา 90 ป โดยการถายโอนภารกิจอยางชาๆ เร่ิมจากการ

ถายโอนโรงพยาบาลทางกาย ไปสูโรงพยาบาลที่ดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง และระบบประสาท ตอมา

ถายโอนบริการฉีดวัคซีนปองกันโรค และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบางแหงใหรัฐบาลเมือง รัฐบาล

เมืองมีบทบาทสําคัญในการวางแผนดูแลสุขภาพประชาชน ตามกฎหมายที่ชื่อ The Swedish 

Health Care Act ทําใหรัฐบาลเมืองตองสงเสริมสุขภาพประชาชน และ ใหประชาชนเขาถึงบริการ

สุขภาพอยางเทาเทียม โดยตอบสนองตอความตองการทางสุขภาพ ของประชาชนในทองถิ่น 

รัฐบาลเมืองมีอํานาจในการตอรอง การจัดตั้งการบริการสุขภาพเอกชน และ จํานวนครั้งที่ผูปวยจะ

ไดรับบริการจากแพทยเอกชนในแตละป เพื่อทําสัญญาขอตกลง ในการเรียกเก็บคาบริการจาก

รัฐบาลเมือง สภาเมืองทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชนผูรับบริการ โดยเปนผูจายคาบริการกับเปน

เจาของผูใหบริการ 

ในเวลาเดียวกัน ค.ศ.1992 ไดมีการปฏิรูปสุขภาพที่เรียกชื่อวา ADEL Reform บทบาท

ดานสุขภาพของรัฐบาลเมืองไดลดลง เทศบาลไดรับบทบาทการดูแลรับผิดชอบการดูแลผูปวย

เร้ือรัง และการบริการสังคมแกผูพิการและผูสูงอายุ ดูแลสถานบริการผูพิการ ผูสูงอายุ และ 

โรงพยาบาลโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะการดูแลผูชรา บานพักคนชรา ไดมาอยูภายใตการดูแลของ

เทศบาล อยางไรก็ตาม การบริการดังกลาวไมรวมการบริการทางการแพทย ซึ่งยังเปนบทบาท

โรงพยาบาลของรัฐบาลเมือง ดังนั้นเทศบาลตองจายคาบริการทางแพทย ใหกับรัฐบาลเมืองเมื่อ

ผูปวยมาใชบริการ จากบทบาทดังกลาวงบประมาณ 21% ของรายจายสุขภาพของรัฐบาลเมืองจึง

โอนมาใหเทศบาลบริหารจัดการเทศบาลรับผิดชอบ การจัดบริการสังคม อนามัยสิ่งแวดลอม 

อนามัยโรงเรียน การพยาบาลที่บาน และการดูแลสุขภาพทองถิ่น เทศบาลตองจัดบานพักให

คนชรา ไมวากรณีใดๆ ก็ตามที่ผูสูงอายุนั้นไมสามารถอยูอาศัยในบานตนเองไดและยังจัดใหมีการ

บริการ ชวยเหลือผูสูงอายุที่บานตนเอง สําหรับการดูแลทําความสะอาด ปรุงอาหาร ซักรีด และการ

ดูแลชวยเหลือตนเองดานอื่นๆ บริการชวยเหลืออาจจัดใหเปนชวงเวลา หรือจัดใหทั้งวันตาม

ความจําเปนโดยผูสูงอายุอาจตองจายคาบริการบางเล็กนอย นอกจากนี้เทศบาลยังตองจาย 

คารักษาพยาบาลแกผูสูงอายุ เมื่อไปรับบริการในโรงพยาบาล รัฐบาลกลางรับผิดชอบดูแลวา 

ระบบบริการสุขภาพไดรับการพัฒนา ไปในทิศทางที่กําหนดหรือไม 

องคกรสวนกลางที่รับผิดชอบดูแลระบบสุขภาพของประเทศ ประกอบดวย 2 สวนที่

สําคัญคือ กระทรวงสาธารณสุข และ คณะกรรมการสุขภาพและสวัสดิการสังคม กระทรวง

สาธารณสุขรับผิดชอบในดานนโยบาย และกฎหมาย ของระบบบริการสุขภาพ บริการสังคม และ 
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การประกันสุขภาพ สวนกรรมการสุขภาพและสวัสดิการสังคม รับผิดชอบในการดําเนินงานตาม

นโยบายดานสุขภาพและสวัสดิการสังคมดังกลาว รัฐบาลกลางมีอิทธิพลตอระบบบริการสุขภาพ

ผานทางระบบงบประมาณ อยางไรก็ตาม งบประมาณที่สวนกลางอุดหนุนทองถิ่นนับวามีจํานวนที่

นอยมาก นอกจากนี้รัฐบาลกลางยังมีอํานาจในการกําหนดเพดาน อัตราภาษีทองถิ่น ที่รัฐบาล

เมืองและเทศบาลเรียกเก็บ ซึ่งมาตรการนี้มีผลตอทองถิ่นอยางมาก เพราะวางบประมาณ 70% 

ของการจัดบริการสุขภาพ ไดรับการสนับสนุนจากภาษีทองถิ่น นอกจากนี้รัฐบาลกลางยังใช

มาตรการอุดหนุนงบประมาณที่กําหนดเงื่อนไข สําหรับใหมีการบริการที่เฉพาะหรือใหเกิดผลตอ

พฤติกรรมการบริการของผูใหบริการ เชน การจัดงบอุดหนุนใหผาตัดตอกระจก เปลี่ยนขอตะโพก 

หรือผาตัดหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มข้ึน  ค.ศ.1994 งบประมาณดานสุขภาพของสวีเดนคิดเปน 15% 

ของคาใชจายดานสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบไปดวยบริการสุขภาพ การศึกษา บําเหน็จบํานาญ 

เปนตน รายไดหลักของรัฐบาลเมือง ไดมาจากภาษีรายไดของทองถิ่น และ 73% ของรายจาย

สุขภาพมาจากภาษีรายไดทองถิ่นนี้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางคิดเปน 11% อีก 16% ที่เหลือได

จากการเก็บคาบริการจากผูปวย  รัฐบาลเมืองจายเพื่อการจัดบริการสุขภาพประมาณ 59% ของ

คาใชจายสุขภาพทั้งหมด ในขณะที่เทศบาลจายเพียง 7% แมวาการเก็บคาบริการสูงสุดจะถูก

ควบคุมโดยรัฐบาลกลาง แตรัฐบาลเมืองสามารถกําหนดอัตราคาบริการของแตละเมืองไดเอง แต

ตองไมเกินเพดานที่กําหนดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําทําใหรัฐบาลเมืองตองรับภาระในการ

อุดหนุนการบริการสุขภาพอยางมาก รัฐบาลเมืองจึงควบคุมคาใชจาย และหาเงินจากแหลงอื่นมา

อุดหนุน เปนเหตุใหการลงทุนดานสุขภาพลดลง และการกูยืมเงินของรัฐบาลเมืองสูงขึ้น 

ขณะเดียวกันก็มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการ โดยการเสนอรูปแบบที่เรียกวา Dala Model 

ซึ่งเปนการแยกหนาที่ผูซื้อบริการ (purchaser) และผูจัดบริการ (Provider) ของสภาเมืองออกจาก

กัน และสภาเมืองสามารถทําสัญญาซื้อบริการ จากโรงพยาบาลเอกชน 

รัฐบาลสวีเดนกําหนดเปาหมายการใหบริการสําหรับผูสูงอายุเปนนโยบายระดับชาติ           

โดยมีหลักการที่สําคัญวา ในกรณีที่ผูสูงอายุสามารถที่จะพักอาศัยอยูในบานพักของตนนานที่สุด

เทาที่จะเปนไปไดนั้น รัฐจะตองมีการจัดบริการสนับสนุนชวยเหลือในดานตางๆที่จําเปน เชน                  

การจัดบริการดานการขนสง การใหความชวยเหลือในบาน และการบริการที่ทําใหผูสูงอายุ

สามารถใชบริการตางๆ ของสังคมได  ซึ่งบริการดานสังคมที่จัดใหตามกฎหมาย The Social 

Services Act นั้น สําหรับการจัดบริการดานสังคมสําหรับผูสูงอายุจะแตกตางไปจากกลุมอื่น 

(ยกเวนคนพิการ) โดยเฉพาะดานที่อยูอาศัย รัฐไดมีการใหความชวยเหลือในการปรับปรุงที่พักให

เขากับสภาพ และความสามารถทางรางกายของผูสูงอายุ เชน หากตองใชรถเข็น ก็จะตองเอา 
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ขอบประตูออกหรือการปรับปรุงหองน้ําใหมีความปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ นอกจากนี้ รัฐยังมี

การจัดหาสถานที่อยูอาศัยที่เหมาะสมใหกับผูสูงอายุอีกดวย ซึ่งอาจจะเปนบานพักผูสูงอายุของ

เทศบาลเอง หรือของเอกชน โดยเทศบาลจะเปนผูที่ออกคาใชจายใหสวนหนึ่ง บานพักดังกลาว

สามารถแบงออกเปนประเภทตางๆ ตามบริการที ่จัดเอาไวให (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 2550,  

น. 58-59) ดังนี้ 

1. Service House เปนที่พักอาศัยที่มีหลายอาคาร และมีสถานที่สําหรับผูอยูอาศัย             

มาใชบริการตางๆ และเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

2. Special Group living เปนที่พักอาศัยที่มีหลายอาคาร และมีสถานที่ใหการ

รักษาพยาบาล การดูแลและบริการตางๆ ตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับผูพักอาศัยที่เปนโรคความจํา

เสื่อม และโรคจิต 

3. Service Living Place เปนที่พักอาศัยที่มีการใหบริการทุกอยางครบถวน และเปด

บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีบริเวณสถานที่ใหญกวา 

4.  Primary Care เปนสถานที่ๆใหบริการดานการเสริมสรางสุขภาพ และการรักษา

โรคที่นอกเหนือจากที่ไดรับจากโรงพยาบาล ซึ่งบางแหงมีที่พักใหคนไขเปนการชั่วคราว 

สําหรับการจัดบริการตางๆ ที ่ไดกลาวมานี ้ ผู ที ่มีหนาที ่ร ับผิดชอบการจัดบริการ

สวัสดิการแกผูสูงอายุ สามารถแบงออกได 3 ระดับ ดังนี้ 

1. รัฐสภา คือ ผูรับผิดชอบในระดับชาติ มีหนาที่รับผิดชอบในการออกกฎหมาย และ

ควบคุมการใหบริการ ซึ่งมีการใหบริการผานหนวยงานกลางที่เรียกวา The National of Health 

and Welfare 

2. สภามณฑล หรือสภาระดับภูมิภาค คือ ผูรับผิดชอบในระดับภูมิภาค มีหนาที่

รับผิดชอบการใหบริการดานสุขภาพ และการสาธารณสุขแกประชาชนในพื้นที่ระดับภูมิภาค 

3. สภาเทศบาล คือ ผูรับผิดชอบในระดับทองถิ่น มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการ

ใหบริการดานสังคม 

สําหรับดานงบประมาณที่นํามาจัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุนั้น เทศบาลมีที่มาของ

งบประมาณจาก 3 แหลง ดังนี้ 

1. ภาษีทางตรง 

2. เงินชวยเหลือจากรัฐบาลกลาง 

3. เงินคาธรรมเนียมการบริการที่เก็บจากผูเขามาใชบริการ 
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1.10 นอรเวย (Kingdom of Norway)  
 

นอรเวยมีประชากร 4,627,926 คน ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มี

พระมหากษัตริยเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญและมีสภาผูแทนราษฎร (Storting) เพียงสภาเดียว 

มีจํานวนสมาชิก 165 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  การปกครองสวนทองถิ่น

แบงเปน 2 ระดับ ประกอบดวย 19 รัฐบาลเมือง (county) และ 454 เทศบาล เมืองหลวงมีสถานะ

เปนทั้งเมืองและเทศบาล เทศบาลมีขนาดและจํานวนประชากรที่แตกตางกันมาก บางแหงมี

ประชากรเพียง 2,000คน แตบางแหงอาจมีประชากรมากกวา 50,000 คน (กองยุโรป 2 กรมยุโรป , 

http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=195)  

ในชวงระหวางสงคราม (1918-1940) บริการสาธารณะดานสุขภาพในนอรเวยไดรับ

การปรับปรุงใหดีข้ึน คลินิกบริการดานสุขภาพสาธารณะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการตรวจสุขภาพ

และจัดเตรียมแผนงานปองกันดานสุขภาพ งานสวนใหญดําเนินการโดยอาสาสมัครที่เปนผูหญิง 

แพทยและพยาบาลเปนจํานวนมากไดรับการฝกอบรมขึ้นมา สุขศึกษาจึงกลายเปนวิชาที่ถูกนํามา

สอนในโรงเรียน เจาหนาที่ของรัฐไดแจงใหประชาชนทราบเกี่ยวกับปญหาวัณโรคและโรคทั่วไป 

อ่ืน ๆ ประชาชนจะไดเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสําคัญของการรักษาความสะอาดและการ

หลีกเลี่ยงการติดเชื้อ หนึ่งในหลายสิ่งที่หนวยงานของรัฐไดริเร่ิมคือ การรณรงคเร่ืองการถมน้ําลาย 

มาตรการอื่น ๆ ไดแกการรณรงคใหประชาชนรับประทานอาหารที่เปนประโยชนมากขึ้น (artikkel/ 

vis.html?tid=41903) 

 

นโยบายและกฎหมายดานผูสูงอายุของรัฐบาลนอรเวย  

(Norwegian Active Ageing policy) 

 
Commissions Recommendations/Goals 

NOU 1994:2 «On work and 

Retirement» 

Flexible pension age ,restrictions on early retirement. 

1997 White Paper «Action plan 

for Care of the Elderly» 

Strengthen the scope and quality of the services. Ensure high-

quality nursing and care services adapted to the needs of the 

individual. 

NOU 2000:27 «An Including 

Working Life» 

Reduce sick leave absenteeism No majority proposal. Sparked off 

a national action plan for senior policy within working life. 
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Commissions Recommendations/Goals 

2001 Pension commission Modernised pension system, strengthening the correlation between 

labor income and pension payments. 

2002 Competence Reform Life-long learning  

2002 Commission on labor law 

revision 

In progress, but has followed up the EU Directive on age 

discrimination 

2003 Government proposal on 

disability pension 

Strengthening the economic incentives to take up work 

ที่มา:  Dag Arne Christensen. Key policy initiatives in Norwegian Active Ageing policy,  

p 15, https://bora.uib.no/bitstream/1956/1391/1/N16-03%5B1%5D.pdf 

 

สําหรับ บทบาทองคกรทองถิ่นดานสุขภาพของประเทศนอรเวย  (วินัย  ลีสมิทธิ์ และ             

ศุภสิทธิ์  พรรณนารุโณทัย, 2544, น. 12) นโยบายดานสุขภาพของประเทศนอรเวยไดมีกระจายสู

ทองถิ่นในลักษณะของแนวทางดําเนินงาน (guidelines) ซึ่งรัฐบาลกลางเปนผูรับผิดชอบทั้งหมด 

เพื่อใหนโยบายมีการดําเนินการจัดบริการขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลกลางยังทําหนาที่ในการควบคุม 

การจัดระบบบริการทางการแพทยที่จะเกิดขึ้นใหม รวมทั้งการลงทุนจัดซื้อเครื่องมือการแพทยที่มี

ราคาแพง ทั้งยังเปนผูเจรจาตอรองคาบริการทางการแพทย ในสวนที่จายโดยผูปวยและจายรวม

โดยประกันสังคม การแทรกแซงตอการกําหนดความสําคัญ และการตัดสินใจดําเนินงานของ

ทองถิ่นนั้น รัฐบาลกลางมีงบประมาณเพิ่มเติมพิเศษแบบกําหนดเงื่อนไข (extra earmarked fund) 

เพื่อใหมีการดูแลสุขภาพแกผูสูงอายุ ลดแถวคอยในการเขาโรงพยาบาล  

อยางไรก็ตาม ยังไมมีการประเมินผลของงบพิเศษนี้อยางชัดเจน รัฐบาลเมืองดูแล

บริหารโรงพยาบาล และสถาบันทางการแพทย ยกเวนบางแหงที่รัฐบาลกลางยังเปนผูดูแลอยูเอง 

เทศบาลรับผิดชอบในการวางแผน การบริหารจัดการ และ จัดบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ไดแกการ 

บริการทางแพทยข้ันพื้นฐาน กายภาพบําบัด การพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลที่บาน รวมทั้ง

การบริการผูสูงอายุ การปองกันโรค และผูปวยปญญาออน  ในสวนรัฐบาลเมืองรับผิดชอบจัด

งบประมาณสนับสนุนการบริการโรงพยาบาล ผูปวยที่มาจากเมืองอื่นรัฐบาลเมืองนั้น เปน

ผูรับผิดชอบจายใหโดยการเรียกเก็บ เจาหนาที่โรงพยาบาลถูกจางดวยเงินเดือนจากรัฐบาลเมือง

ประมาณ 40% ของแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปเปนพนักงานเทศบาลที่จางดวยเงินเดือน ที่เหลือเปน

แพทยอิสระและ 91% ของแพทยอิสระมีสัญญากับเทศบาล ในการใหบริการและไดรับคาตอบแทน

องคกรทองถิ่นใชงบประมาณ ที่ไดรับจากการเก็บภาษีทองถิ่น รวมกับงบประมาณที่รัฐบาลกลาง
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สนับสนุนในการจัดบริการดานสุขภาพ งบประมาณจัดสรรโดยใชขนาด และโครงสรางประชากร 

นอกจากนี้ประเทศนอรเวยมีคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ (Resource Allocation Working 

Party, RAWP) โดยพิจารณาจัดสรรจากอัตราตาย และ ระยะทางที่หางจากโรงพยาบาล แลว

จัดสรรใหเปนกอนสูทองถิ่น รายไดอ่ืนๆ ของทองถิ่นอาจมาจากการขายสินคาและบริการ เชน คา

ไฟฟา เปนตน เทศบาลใชเงินภาษีทองถิ่นที่เก็บจากรายไดประชาชน สําหรับอุดหนุนบริการสุขภาพ 

คิดเปน 48% และงบสนับสนุนเปนกอนจากรัฐบาลกลาง 39% ที่ เหลืออีก 13% เปนเงินรายไดจาก

การขายบริการสาธารณะ 

 
1.11 เดนมารก (Kingdom of Denmark)   
 

เดนมารกเปนราชอาณาจักรเกาแกที่สุดในยุโรป โดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของ

เดนมารกเริ่มตนขึ้นเมื่อป 1528 (ค.ศ.985) และไดเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เมื่อป 2392 (ค.ศ.1849) โดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยูภายใต

รัฐธรรมนูญ (Constitutional Monarchy) รัฐสภาเดนมารก (Folketing) เปนระบบสภาเดียว 

สมาชิกรัฐสภามีจํานวน 179 คน มาจากการเลือกตั้ง (แยกเปน 175 คนจากเดนมารก 2 คนจาก

หมูเกาะ Faroeและอีก 2 คนจากเกาะ Greenland ซึ่งหมูเกาะทั้งสองเปนดินแดนโพนทะเลภายใต

ราชอาณาจักรเดนมารก ซึ่งไดรับสิทธิในการปกครองตนเอง)  

ชายและหญิงในเดนมารกมีระยะเวลาการดํารงชีพ (life expectancy) คอนขางจะสูง 

คือ 78 ป และ 72 ป ตามลําดับ เนื่องจากเดนมารกเปนประเทศที่มีมาตรฐานการสาธารณสุขใน

ระดับสูง และชาวเดนมารกมีรายไดตอคนตอปประมาณ 26,000 ดอลลารสหรัฐเดนมารกเปนหนึ่ง

ในไมกี่ประเทศที่มีสตรีประกอบอาชีพในจํานวนที่สูงมากกลาวคือ ในอัตราสวน 9 : 10 ตอแรงงาน

ชาย ซึ่งการมีงานทําของสตรีชาวเดนมารกกอใหเกิดความรูสึกที่ภาคภูมิใจและความเปนอิสระ

ในทางการเมือง สตรีชาวเดนมารกยังไดรับสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดมาตั้งแตป 2458 

(ค.ศ.1915) และในทางเศรษฐกิจ สตรีชาวเดนมารกไดรับคาจางเทาเทียมบุรุษตามกฎหมาย

เดนมารก (กองยุโรป 2 กรมยุโรป, http://www.mfa.go.th/web/848.php?id=79) พื้นฐานของ

สังคมของเดนมารก คือ การเคารพบุคคลและมีหนาที่ความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในระดับ

ครอบครัวและชุมชน นั่นหมายความวา ทั้งชายและหญิงมีสิทธิและหนาที่เทาเทียมกัน และมี

โอกาสเทาเทียมกันในการมีสวนรวมทางการเมืองและเศรษฐกิจ  นอกจากนั้น  วิถีชีวิตประจําวันที่

วุนวายการทํางานทําใหมีเวลาสําหรับครอบครัวนอยลง ครอบครัวสวนใหญทั้งสามีและภรรยา

มักจะทํางานนอกบานทั้งคู โดยชั่วโมงทํางานในแตละสัปดาหมักจะเทาๆ กัน ดังนั้น จึงมีเวลา
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นอยลงสําหรับครอบครัว เชน การดูแลสมาชิกครอบครัวที่มีอาการเจ็บปวยอยางรุนแรง ซึ่งเปน

เหตุผลขอหนึ่งที่ครอบครัวในเดนมารกจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐในการแกไข  ดวยเหตุนี้

ประชาชนที่ไมสามารถดูแลตนเองเนื่องจากความพิการ ความเจ็บปวย หรือความชรา จะสามารถ

เขารับการดูแลในศูนยบําบัดดูแล หรือพํานัก อยูในบานพักคนชรา  

ประเทศเดนมารกเปนสังคมแบบสวัสดิการ หมายความวา ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการ

บริการตางๆ ที่รัฐจัดใหโดยไมตองเสียคาบริการ โดยกลุมผูสูงอายุและผูพิการมีสิทธิไดรับการดูแล

และชวยเหลือเปนกรณีพิเศษในการใชชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ บุคคลที่วางงานสามารถไดรับ 

การชวยเหลือทางการเงินภายในระบบสิทธิ์และภาระรับผิดชอบใหบุคคลนั้นไดรับการศึกษาและตัง้

ตนใหมในตลาดแรงงาน  (The Ministry of Refugee, Immigration and Integration affairs. 

http://www.nyidanmark.dk/th-TH/Medborger_i_danmark_th_th/familie_th_th/familie_so_ 

so.htm)  

ชีวิตของผูสูงอายุ หลังเกษียณอายุ ทุกคนมีสิทธิไดรับเงินบํานาญจากรัฐเมื่ออาศัยอยู

ในเดนมารกเปนเวลา 40 ปข้ึนไปมีสิทธิไดรับเงินบํานาญจากรัฐเต็มจํานวน หากอาศัยอยูใน

ชวงเวลาสั้นกวานั้นก็จะไดรับเงินบํานาญในอัตราที่นอยลง โดยทั่วไปคนทํางานจะเกษียณเมื่ออายุ

ครบ 65 ป แตบางคนเลือกที่จะเกษียณอายุเร็วกวานั้น หรือบางคนที่ประสบปญหาดานรางกาย

และจิตใจที่รุนแรงจนไมสามารถทํางานจะไดรับเงินบํานาญสําหรับการเกษียณอายุกอนกําหนด 

ผูสูงอายุเดนมารกมีกิจกรรมมากมายสําหรับผูสูงอายุที่มีความสนใจ และโอกาสในการ

ทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจ รัฐบาลเดนมารกมีนโยบายสงเสริมใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรม ดังนั้น

ผูสูงอายุจึงมีโอกาสที่จะเขารวมในการตัดสินใจ ทั้งในระดับสวนบุคคล และระดับชุมชน เชน สภา

ผูสูงอายุที่ไดรับเลือกตั้งจากกลุมผูสูงอายุในแตละเทศบาลจะทําหนาที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองที่

มีความสําคัญเปนพิเศษตอผูสูงอายุ นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายใหผูสูงอายุชวยเหลือตนเองใหได

มากที่สุด จึงมีบริการเพื่อสนับสนุนการดํารงชีวิตประจําวัน ใหผูสูงอายุอาศัยในบานของตนเปน

ระยะเวลานานที่สุดเทาที่จะเปนไปได เชน บริการการดูแล บริการทําความสะอาดบาน และบริการ

ซื้อของ เปนตน สําหรับการใชบริการทางการแพทย เดนมารกมีระบบประกันสุขภาพโดยผานเงิน

ภาษี ฉะนั้นผูสูงอายุจะมีแพทยประจําตัวคอยดูแลและสามารถเลือกโรงพยาบาลที่ทําการรักษาได 

โดยไมตองเสียคารักษาพยาบาล แตมีบริการบางอยางที่ตองเสียคาใชจายบางสวน เชน คายา 

แวนตา คาหมอฟน และการรักษาประเภทอื่นๆ ที่ไมไดรับจากแพทยหรือโรงพยาบาลซึ่งจะสามารถ

ขอคืนเงินคารักษาได  นอกจากนี้ ผูสูงอายุที่มีปญหาดานรางกายหรือมีความจําเปนสามารถ 

ยื่นเรื่องตอเจาหนาที่เทศบาลเพื่อขออาศัยอยูในบานพักผูสูงอายุได บานพักดังกลาวไดรับการ
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ออกแบบเปนพิเศษสําหรับผูสูงอายุหรือผูพิการโดยเฉพาะ และมีเจาหนาที่ประจําเพื่อใหความ

สะดวกแกผูสูงอายุ เชน ทําอาหาร ลางจาน และทําความสะอาด และชวยดูแลสุขอนามัยใหแก

ผูสูงอายุ ซึ่งผูสูงอายุจะตองจายคาบริการในสวนนี้เอง โดยทั่วไปอัตราคาธรรมเนียมบริการนี้ไมสูงมาก

นัก (The Ministry of Refugee, Immigration and Integration affairs. http://www.nyidanmark.dk/th-

TH/Medborger_i_danmark_th_th/familie_th_th/familie_so _so.htm) 

บทบาทองคกรทองถิ่นดานสุขภาพของประเทศเดนมารก (วินัย  ลีสมิทธิ์ และ ศุภสิทธิ์ 

พรรณนารุโณทัย, 2544, น. 10) เดนมารกมีการปกครองทองถิ่นแบงออกเปน 2 ระดับประกอบดวย 

เมือง (County)  และเทศบาล (municipality) ระบบบริการสุขภาพทองถิ่นเกิดจากกฎหมาย Poor 

Law และ Sick Fund ที่กําหนดใหเทศบาลจัดบริการสุขภาพแกประชาชน ในเขตรับผิดชอบโดยไม

คิดมูลคา โดยรัฐบาลเมือง (County) เปนผูจายคาบริการรักษาพยาบาลแกแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป

และโรงพยาบาล สวนเทศบาลรับผิดชอบในการจัดการขนสงใหแกแพทยและผดุงครรภที่ถูกเรียก

ไปใหบริการการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วของคาใชจายสําหรับโรงพยาบาล เปนเหตุใหเกิดการปฏิรูป

องคกรทองถิ่น (The Reform of Local Government) ในป ค.ศ.1970 จํานวนเมืองและเทศบาล

ลดลง การปฏิรูปกําหนดใหรัฐบาลเมืองรับผิดชอบโรงพยาบาลเพียงผูเดียว โดยรัฐบาลกลาง

สนับสนุนงบประมาณให 65% ของคาใชจายโรงพยาบาลทั้งหมด รัฐบาลเมืองมีอํานาจตัดสินใจวา

จะจัดบริการประเภทใดในโรงพยาบาล และมีอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริการใน

โรงพยาบาล นอกจากนี้รัฐบาลเมืองยังรับผิดชอบการอนุญาตใหแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปสามารถ

ประกอบวิชาชีพในเมืองนั้นๆได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรวมที่ชื่อ The 

Joint Committee of the Public Health Security Service (JCPHSS)   

สวนเทศบาลมีหนาที่จัดนโยบายเพื่อดูแลผูสูงอายุ ทันตกรรมเด็ก และพยาบาลเยี่ยม

บาน การปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ เชนอนามัยโรงเรียน โดยใชงบประมาณทองถิ่นที่เทศบาล

เก็บ 50% และรัฐบาลกลางสนับสนุน 50% การจัดเก็บภาษีทองถิ่นไมมีการกําหนดเพดานภาษี

งบประมาณที่รัฐบาลกลางจัดสรรใหทองถิ่น ใชตัวแปรงายๆ ในการจัดสรร โดยอาศัยจํานวน

ประชากรตามกลุมอายุ รวมกับการคาดคะเนอัตราวันนอน จํานวนครั้งการตรวจรักษาของผูปวย

นอก และการบริโภคยา งบประมาณที่จัดสรรเปนงบประมาณแบบเปนกอนที่ไมกําหนดเงื่อนไข แต

รัฐบาลกลางควบคุมการใชจาย โดยใหปฏิบัติตามขอเสนอแนะ และการลงโทษทางการเงิน หาก

รัฐบาลทองถิ่นใดไมปฏิบัติตามขอเสนอแนะที่รัฐบาลกลางมอบนโยบายให จะตองจายคาปรับแก

รัฐบาลกลาง คาปรับจะถูกเก็บรักษาไวที่รัฐบาลกลางระยะหนึ่ง แลวจะจายคืนใหรัฐบาลทองถิ่น

โดยไมมีดอกเบี้ย ปจจุบันรัฐบาลเมืองไดเปลี่ยนแปลงการจัดทํางบประมาณ จากงบอุดหนุนแบบ
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กอน มาเปนระบบงบประมาณที่กําหนดวัตถุประสงค โดยโรงพยาบาลทําสัญญากบัรัฐบาลเมอืงใน

การจัดบริการแกประชาชน หากการใหบริการที่มากหรือนอยกวาที่ตกลงก็มีการปรับเพิ่มลด

งบประมาณตามการบริการที่มี ซึ่งเปนการควบคุมการผลิตการบริการ (production containment) 

และกอใหเกิดประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร (allocative efficiency)  

 
1.12  ฟนแลนด (Republic of Finland)  
 

ต้ังแตป ค.ศ.1906  ระบบการเมืองของฟนแลนดปกครองแบบรัฐสภา (Constitutional 

Republic) เรียกวา Eduskunta เปนระบบสภาเดียว มีสมาชิกจํานวน 200 คน ไดรับการเลือกตั้ง

โดยตรงใหดํารงตําแหนงวาระ 4 ป ประธานาธิบดีจะมีอํานาจในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและ 

สภาแหงชาติ (Council of State) การปกครองทองถิ่น ภายหลังการปฏิรูปเมื่อตนป ค.ศ.1997 

จังหวัดของฟนแลนดไดลดลงจาก 11 จังหวัด เหลือ 5 จังหวัด และมีเทศบาล 450 แหง 

นอกจากนั้น เกาะ Alands ยังมีสถานภาพพิเศษเปนดินแดนกึ่งปกครองตนเอง (semi-

autonomous)  รัฐธรรมนูญไดใหอํานาจรัฐบาลทองถิ่นอยางมาก เทศบาลมีหนาที่รับผิดชอบการ

บริหารงานของทองถิ่นโดยอิสระจากรัฐบาลกลาง และรับผิดชอบดําเนินการตามหนาที่ตาง ๆ ที่

กําหนดไวโดยกฎหมาย และมีสิทธิเรียกเก็บภาษีจากประชากรที่อาศัยอยูภายในเขตเทศบาล  

อยางไรก็ตาม รัฐบาลกลางก็ยังมีอํานาจในการควบคุมการดําเนินงานของเจาหนาที่

ทองถิ่นโดยการสงขาหลวง (Governor) เปนผูแทนของรัฐบาลกลางไปบริหารงานตามจังหวัดทั้ง 5 

จังหวัด สถาบันสูงสุดทางดานการปกครองทองถิ่นคือสภาเทศบาล ซึ่งไดรับเลือกตั้งทั้งโดยตรงและ

ในแบบอัตราสวน โดยมีจํานวนสมาชิกระหวาง 17-85 คน ตามจํานวนของประชากรในแตละ

เทศบาล สภาเทศบาลจะเลือกตั้งประธานของตนเอง และแตงตั้งคณะผูบริหารของตนเอง 

ตลอดจนจะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นทําหนาที่รับผิดชอบทางดานบริหาร ผูที่มีอํานาจสูงสุดใน

รัฐบาลทองถิ่นคือผูจัดการ (manger) ของเทศบาลหรือเมือง ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากสภาเทศบาล

และรับผิดชอบโดยตรงตอคณะผูบริหารเทศบาล (กองยุโรป 2 กรมยุโรป, http://www. 

mfa.go.th/web/848.php?id=96) 

บทบาทองคกรทองถิ่นดานสุขภาพ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเริ่มจากศูนย

อนามัยแมและเด็กเทศบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการฟรีแกมารดาและเด็ก โดยพยาบาลและผดุงครรภ 

การบริการโรงพยาบาลที่ทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ (วินัย  ลีสมิทธิ์ และ ศุภสิทธิ์  พรรณนารุโณทัย, 

2544, น. 11)  ชวงป 1960 โดยการโอนกิจการโรงพยาบาลจากรัฐบาลกลางมาสูเทศบาล และ

รัฐบาลกลางใหงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลในอัตราคงที่เทศบาลรับผิดชอบ การจัดบริการ
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สาธารณสุขมูลฐาน ตามที่กฎหมาย Primary Health Care Act กําหนด มีการจัดตั้งสถานีอนามัย

โดยเทศบาลเปนเจาของ ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากภาษีทองถิ่น และ งบสนับสนุนสมทบจาก

รัฐบาลกลาง สถานีอนามัยมีการใหบริการผูปวยในรวมดวย และมีการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง

บางอยาง แตสวนใหญเปนการบริการเพื่อดูแลผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง สถานีอนามัยและ

โรงพยาบาลเทศบาลไดถูกรวมไวในการจัดทําแผน และงบประมาณของรัฐบาลกลางการลงทนุทาง

ส่ิงกอสรางหรือเครื่องมือตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง หากตองการงบประมาณ

สนับสนุน การอุดหนุนของรัฐบาลกลางแกเทศบาลกําหนดโดยกฎหมาย ที่ชื่อวา The State 

Subsidy Act ซึ่งมีอัตราแตกตางกันระหวาง 29% ถึง 66% แลวแตประเภทการบริการและฐานะ

การเงินของเทศบาล การกําหนดคาบริการกําหนดจากสวนกลางในระดับชาติ การสนับสนุน

งบประมาณโดยรัฐบาลกลาง แตเดิมเปนการจัดสรรใหเปนกอนแบบมีเงื่อนไข (earmarked 

grants) แตปจจุบันเปนงบกอนที่ไมมีเงื่อนไข ซึ่งทําใหเทศบาลมีบทบาทเปนผูซื้อบริการ มากขึ้น

กวาการเปนเพียงผูจัดหรือใหบริการ เทศบาลจางแพทยที่ใหบริการดวยอัตราเงินเดือนเปน 

สวนใหญ ประมาณ 3 ใน 4 สวนนอย ประมาณ 1 ใน 4 ของแพทยไดรับคาตอบแทนผสม ระหวาง

การไดรับเงินเดือน 60% รับแบบจายรายหัว (capitation) 20% รับการจายตามรายการบริการ 

(fee-for-service) 15% และการจายดวยเบี้ยเลี้ยง (local allowance) 5% เทศบาลรับผิดชอบ 

การบริการ ทั้งการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน และบริการโรงพยาบาล บริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน

ประกอบดวย การบริการผูปวยนอก การปองกันที่ติดตอและไมติดตอ การบริการทันตสุขภาพ  

การสาธารณสุข อาชีวอนามัยสําหรับเกษตรกร การบริการเฉพาะกลุม เชน ผูปวยโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง และการดูแลผูปวยในที่เปนโรคเรื้อรัง งบประมาณเทศบาลบริหารโดยสภา

เทศบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกๆ 4 ป มีการแตงตั้งตัวแทนสภาเพื่อเปนกรรมการในบอรดสาขา

ตางๆ เชนบอรดดานสาธารณสุข การเก็บภาษีทองถิ่นเทศบาลมีอํานาจในการจัดเก็บ และไมมีการ

กําหนดเพดานภาษี การบริการทางสุขภาพไดรับงบประมาณเทศบาลประมาณ 33% การบริการที่

คิดคารักษา พยาบาลไดเฉพาะผูปวยใน ทันตกรรมในผูใหญ และกายภาพบําบัด เทศบาลมีอํานาจ

ในการกําหนดคาบริการ แตเพดานคาบริการสูงสุดกําหนดโดยสวนกลาง เทศบาลยังมีอิสระในการ

จางและซื้อบริการ จากภาคเอกชนและองคกรที่ไมแสวงกําไร งบอุดหนุนที่สวนกลางจัดสรรเปน

งบประมาณที่เปนกอนที่ไมมีเงื่อนไข  
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1.13 เยอรมนี (Federal Republic of Germany) 
 

เยอรมนีปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ (federalism) ประกอบดวย 

13 รัฐ (states) และ 3 รัฐอิสระ (free states) ซึ่งปกครองดวยรัฐสภาและรัฐบาลของตนเอง ฝาย

บริหารมีประธานาธิบดีเปนประมุข ดํารงตําแหนง 5 ป และมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนารัฐบาล 

ดํารงตําแหนง 4 ป สหพันธรัฐเยอรมนี เปนประเทศหนึ่งที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการดูแล และ

ควบคุมการดําเนินการของสถานประกอบการที่ใหบริการในการดูแลผูปวยสูงอายุ ซึ่งเปนสถาน

ประกอบการที่มีการดําเนินการใหบริการโดยทั้งภาครัฐและเอกชน  

ในสวนของการดําเนินการภาครัฐนั้น เปนการดําเนินการในรูปแบบของการดูแลใน

โรงพยาบาลทั้งในระดับรัฐและระดับทองถิ ่น เชน การดูแลผูปวยสูงอายุของคลินิกผู ปวยใน

บานพักคนชรา (Altenheim) และการรักษาและฟนฟูดานกายภาพบําบัดที่สถานพักฟน (Kurs) 

เปนตน การใหบริการดังกลาวจะอิงกับระบบประกันสุขภาพ (Health Insurance) ขณะเดียวกัน 

ผูประกอบการภาคธุรกิจสามารถเปดใหบริการดานการดูแลและพยาบาลผูปวยสูงอายุได ใน

รูปแบบของการใหบริการ Day Care และ Short-Term Care ซึ่งเปนการพยาบาลผูปวยสูงอายุที่

บาน โดยที่การใหคําปรึกษาดานตางๆ นั้น อาจอิงกับระบบการประกันสุขภาพ และการประกัน

การรักษาพยาบาล หรือในรูปแบบที่ผูสูงอายุและครอบครัวรับภาระคาใชจายเอง ในการเปด

สถานประกอบการสําหรับดูแลผูสูงอายุนั้น รัฐบาลไดมีการกําหนดกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ดังนี้ (สอท. ณ กรุงเบอรลิน, 2549 อางถึงใน กระทรวงการตางประเทศ, 2549) 

กฎหมายการจดทะเบียนบริษัท/สถานประกอบการ โดยผูประกอบการจะตองจด

ทะเบียนบริษัทกับหอการคาของเมืองตามระเบียบปฏิบัติทั่วไป และเขาเปนสมาชิกบริษัท/สถาน

ประกอบการผูใหบริการการดูแลผูสูงอายุและผูปวยสูงอายุ 

 กฎหมาย Altenpflegegesetz เปนกฎหมายวาดวย เรื่อง การกําหนดคุณสมบัติของ

ผูดูแลผูสูงอายุ ความรูและการศึกษาเบื้องตน เชน ตองมีความรูเกี ่ยวกับการพยาบาล ความ

เขาใจทางการแพทยเบื้องตน วิธีการดูแลและพยาบาลผูปวย การใหคําแนะนําดานอาหาร เปน

ตน ระยะเวลาการศึกษาเพื่อทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุ กําหนดไวอยางต่ํา 3 ป มีระยะเวลาเรียน

ภาคทฤษฎีอยางนอย 2,100 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติอยางนอย 2,500 ชั่วโมง โดยผูดูแลผูสูงอายุ

ตองสอบผานระดับรัฐ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ขอกําหนดเกี่ยวกับสถานศึกษาสําหรับดูแล

ผูสูงอายุตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐกอน เปนตน 

กฎหมาย Heimgesetz เปนกฎหมายวาดวยเรื่องการจัดตั้งสถานประกอบการเพื่อ

ดูแลผูสูงอายุและผูปวยในภาพรวม ที่มีตัวบทเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติทั้งดานการศึกษา
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และการทํางานของผูประกอบการ การจัดการภายในสถานประกอบการ การกําหนดจํานวน

ผูปวยและผูพักฟน การทําสัญญาจะพักฟนที่สถานประกอบการ เปนตน โดยมีกฎหมายยอยที่

เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานประกอบการสําหรับดูแลผูสูงอายุ ดังนี้ 

(1) Heimmitwirkungsverordnung เปนกฎหมายที่เกี ่ยวกับการกอสรางสถาน

ประกอบการ โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติพื้นฐานของการกอสรางสวนตางๆ

ของสถานประกอบการ 

(2) Heimpersonalverordnung เปนกฎหมายที่เกี ่ยวกับการจัดการดานความ

เรียบรอยสําหรับผูอยูในสถานประกอบการ  

รัฐบาลสหพันธ ใหความสําคัญกับผูสูงอายุเปนอยางมาก ตั้งแตป 1991 มีการจัดตั้ง

กระทรวง  Federal ministry for Family and Senior citizens ทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ 

ตอมาในป 1994 ไดเปลี่ยนชื่อเปน Federal ministry for Family Affaire, Senior Citizens, 

Woman and Youth (BMFSF) โดยมีนโยบายในการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การสนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากความรูความสามารถและประสบการณ  
2. การสนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคม 

3. การสนับสนุนดานชีวิตความเปนอยู 
การบริการดานสาธารณสุขของเยอรมัน เปนการจัดบริการโดยภาคเอกชนเปนหลัก

ภายใตการควบคุมกํากับของภาครัฐหรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากรัฐในการดําเนินบทบาท

หนาที่ดังกลาว  ดําเนินงานภายใตแนวคิดหลักคือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคม 

(Solidarity) ซึ่งในบริบทดานสุขภาพแสดงถึงความยินดีของคนที่สุขภาพดีจะจายเพื่อคนปวย คน

โสดจายชวยคนที่มีครอบครัว คนหนุมสาวจายชวยคนแก แนวคิดที่สองคือ การกระจายอํานาจ

ระหวางหนวยงานกลางและภูมิภาค (Subsidiary) เปนการสรางองคกรทางสังคมและพัฒนา

สังคมจากลางขึ้นบน กระจายอํานาจในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติใหกับหนวยงานทองถิ่น

หรือภาคเอกชนในการดําเนินการ และแนวคิดหลักที่สามคือ การมีองคกรรวม (Corporatist 

organization) โดยในการดําเนินกระบวนการทางการเมืองนั้นจะมีตัวแทนทั้งสองประเภทคือทั้ง

จากตัวแทนของอาชีพและวิชาชีพ และตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้ง 

ระบบสาธารณสุขของเยอรมันนั้นมีจุดเดนสามประการคือ นโยบายและกฎหมายดาน

สาธารณสุขจะถูกกําหนดโดยรัฐบาลกลางรวมกับรัฐบาลของมลรัฐ โดยในสวนของรัฐบาลกลาง

จะมีกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) เปนผูรับผิดชอบหลักรวมกับกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม (Ministry of Labour and Social Affairs) กระทรวงสิ่งแวดลอม (Ministry 



      กฎหมายและนโยบายดานผูสูงอายุ 

 

76 

of Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety) และกระทรวงการวิจัยและ

เทคโนโลยี(Ministry of Research and Technology) ทําหนาที่รวมกันในการกําหนดนโยบายที่

เกี่ยวของกับดานสุขภาพ โดยมีสภาการสาธารณสุขของประเทศ (Federal Health Council) เปน

ผูใหคําปรึกษา ทั้งนี้ บทบาทหลักของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลกลางคือ การออกกฎหมาย

ตางๆ เพื ่อควบคุมกํากับใหระบบบริการสาธารณสุขดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพและ 

เปนธรรม (สัมฤทธิ์  ศรีธํารงคสวัสด์ิ, 2543, น. 4-5)  

 
ตอนที่ 2 กฎหมาย แผน และนโยบายดานผูสูงอายขุองประเทศไทย 

 

ประเทศไทยหรือราชอาณาจักรไทย  เดิมประเทศไทยมีการปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย กระทั่งวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรไดกระทํารัฐประหารและ

เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดย

แบงแยกอํานาจอธิปไตยเปนสามฝาย ไดแก ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ 

ประเทศไทยแบงเขตการบริหารออกเปนการบริหารราชการสวนภูมิภาค ไดแกจังหวัด 75 จังหวัด 

นอกจากนั้นยังมีการปกครองสวนทองถิ่น ไดแก กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวน

จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล  

พัฒนาการของการดําเนินงานดานผูสูงอายุในประเทศไทยโดยสังเขป คือ ประเทศไทย

เร่ิมมีการตระหนักถึงสิทธิของผูสูงอายุ ในป 2494 โดยการจัดทํา"พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ"

ข้ึน แตอยางไรก็ตาม ผูรับผลประโยชนมีเพียงเจาหนาที่ของรัฐไมใชผูสูงอายุทั้งหมด ตอมาในป 

2496 ก็เร่ิมจัดสรางบานบางแคใหผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง และยากจน ป 2522 เร่ิมศูนยบริการ

ผูสูงอายุ (Day center)  ป 2525 ไดมีการจัดตั้งจัดตั้งคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ประกาศให 

13 เมษายน ของทุกป เปนวันผูสูงอายุแหงชาติ และสงเสริมใหมีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุในจังหวัด

ตาง ๆ นอกจากนี้ ภาครัฐหลายๆฝาย มิใชเฉพาะกรมประชาสงเคราะห หรือกระทรวงสาธารณสุข 

ก็ใหความสําคัญกับการคุมครองผูสูงอายุ เชน ในป 2536 การรถไฟแหงประเทศไทยไดลดหยอน

คาโดยสารรถไฟใหแกผูสูงอายุ เปนตน เนื่องจากประเทศไทยไดเขารวมเปนสมาชิกขององคการ

สหประชาชาติ (UN) ทําใหประเทศไทยตองปฏิบัติตามหลักการวาดวยสิทธิของผูสูงอายุตาม

หลักการของUN ประเด็นของสิทธิของผูสูงอายุ ในเรื่องการมีอิสรภาพในการพึ่งตนเอง การมี 

สวนรวม การอุปการะเลี้ยงดู  การบรรลุความตองการ และความมีศักดิ์ศรี  
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ในป 2542 องคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปนปสากลวาดวยผูสูงอายุ ประเทศ

ไทยจึงไดจัดทํา "ปฏิญญาวาดวยผูสูงอายุไทย" ข้ึนมา ซึ่งปฏิญญาผูสูงอายุไทย เปนพันธกรณี

เพื่อใหผูสูงอายุไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ ทําใหในป 2546 ไดมี 

"พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546" ข้ึน และหนวยงานโดยตรงที่ทําหนาที่ในการคุมครอง

ผูสูงอายุในประเทศไทยนั้น คือ สํานักงานสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) ซึ่งมีวัตถุประสงค

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการสงเสริมศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิ สามารถดํารงชีวิตไดอยาง

มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ปจจุบัน การดําเนินงานดานผูสูงอายุของประเทศไทยมีกรอบการทํางานที่สําคัญไดแก  

นโยบายของรัฐบาล แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 และระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 
2.1 นโยบายของรัฐบาล   
 

นโยบายเปนกรอบหรือแนวทางที่สะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจหรืออุดมการณที่ตอง

กระทํา เปนการแสดงความรับผิดชอบตอการแกไขปญหา และเปนแนวทางที่ตองการมุงสูการ

บรรลุเปาหมาย นโยบายของไทยที่ผานมาจึงขึ้นอยูกับแนวทางการที่ผูบริหารประเทศตองการจะให

มีการพัฒนา ซึ่งรัฐบาล นายสมัคร  สุนทรเวช (ครม. คณะที่ 56 ดํารงตําแหนง 29 มกราคม พ.ศ. 

2551-ปจจุบัน) วันแถลงนโยบาย 18 กุมภาพันธ 2551 ระบุในนโยบายการพัฒนาสุขภาพของ

ประชาชน (ขอ 2.3.4) “เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเปนกําลังสําคัญให

ชุมชนในการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและการเฝาระวังโรคใน

ชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น”   

นอกจากนั้น ในรัฐบาลชุดนี้ไดแถลงนโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม (ขอ 2.5.1) 

“ประสานเชื่อมโยงการดําเนินงานและใชประโยชนจากกองทุนตาง ๆ เชน กองทุนผูสูงอายุ กองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อใหเปน

พลังรวมในการสรางสรรคและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่มีประสิทธิภาพ” และ (ขอ

2.5.4) “เตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ โดยยึดหลักการใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มี

คุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปนผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ 

โดยสรางหลักประกันดานรายไดและระบบการออมในชวงวัยทํางานที่เพียงพอสําหรับชวงวัยชรา 

สรางพฤติกรรมดานสุขภาพที่เหมาะสมกับชวงวัย สนับสนุนครอบครัวใหเขมแข็งสามารถดูแล
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สมาชิกไดอยางมีคุณภาพ ขยายฐานการใหเบี้ยยังชีพแกคนชราที่ไมมีรายได และสงเสริมการใช

ประสบการณของผูสูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง” 

 
2.2 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2    
 

การดําเนินชีวิตของประชาชน และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน ลวนแต

ไดรับผลกระทบมาจากนโยบายที่กําหนดขึ้นทั้งสิ้น ประชาชนไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ 

องคการที่ปฏิบัติงานไดรับผลกระทบ หรือเปนไปภายใตนโยบายขององคการนั้นๆ นโยบายจึง

เปรียบเสมือนรมใหญ ที่ปกคลุมไปรอบอาณาเขตที่รับผิดชอบการที่จะพิจารณาถึงบริการตางๆ ที่

จัดใหกับผูสูงอายุนั้น จําเปนที่จะตองพิจารณาถึงนโยบายของรัฐที่มีตอการจัดบริการดานนี้

เสียกอน เพราะนโยบายของรัฐเปนการใชอํานาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรม เพื่อตอบสนองความ

ตองการทางสังคม ดวยเหตุนี้ กิจกรรมตางๆ จึงอยูภายใตกรอบของนโยบาย นโยบายที่มีผลที่

กําหนดการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุในปจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ (ศศิพัฒน  ยอดเพชร, 

2549, น. 56-61) 
แผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564 
ทิศทางและแนวทางในการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุข้ึนอยูกับแนวนโยบายตางๆ ของ

ประเทศและแผนงานตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น ใน พ.ศ. 2543-2544 ไดมีการจัดทําแผนผูสูงอายุแหงชาติ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564  ซึ่งมีวิสัยทัศนวา “ผูสูงอายุ เปนบุคคลที่มีประโยชน ตอสังคม และ

สมควรสงเสริมใหคงคุณคาไวใหนานที่สุด แตในกรณีที่ตกอยูในสถานะจะตองพึ่งพิงผู อ่ืน 

ครอบครัว และชุมชนจะตองเปนดานแรก ในการเกื้อกูลเพื่อใหผูสูงอายุสามารถดํารงอยูในชุมชน 

ไดอยางมีคุณภาพที่สมเหตุสมผลใหนานที่สุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐเปนระบบเสริม เพื่อใหเกิด

หลักประกันในวัยสูงอายุ และความมั่นคงทางสังคม” เพื่อเปนแผนยุทธศาสตรแหงชาติ มีการ

กําหนดมาตรการตางๆ ไวชัดเจน  รวมทั้ง การกําหนดดัชนี และเปาหมายของแตละมาตรการไวใหแก

หนวยงานตางๆ ที่จัดบริการสําหรับผูสูงอายุตองจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานตาม

วัตถุประสงคของแผน ดังนี้ 

1. เพื่อสรางจิตสํานึกใหคนในสังคม ตระหนักถึงผูสูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน

ตอสังคม และสมควรสงเสริมใหคงคุณคาไวใหนานที่สุด 

2. เพื่อใหประชากรทุกคน  ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมการ และมี 

การเตรียมการเขาสูการเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ 
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3. เพื่อใหผู สูงอายุดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได มีคุณภาพชีวิต และมี

หลักประกัน 

4. เพื่อใหประชาชน ครอบครัว ชุมชน องคการภาครัฐ และเอกชน มีสวนรวมในภารกิจ

ดานผูสูงอายุ ดวยตระหนักวา เปนการพัฒนาความมั่นคงของสังคมโดยรวม และถือเปนภารกิจ

สําคัญขององคการ 

5. เพื่อใหมีกรอบ และแนวทางปฏิบัติสําหรับสวนตาง ๆ ในสังคม ทั้งภาคประชาชน 

ชุมชน องคการภาครัฐ และเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูสูงอายุ ไดปฏิบัติงานอยางประสานและ

สอดคลองกัน 

สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร ทั้ง 5 หมวด มีดังนี้ 
หมวดที่ 1 ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากร เพื่อวัยสูงอายุ

ที่มีคุณภาพ มีมาตรการหลัก 3 ประการ คือ มาตรการหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ 

มาตรการใหการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต และมาตรการปลุกจิตสํานึก ใหคนในสังคมตระหนัก

ถึงคุณคา และศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ 

หมวดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุ เปนยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นเพื่อ

เสริมสรางศักยภาพดานตางๆ ของผูสูงอายุในทุกดาน โดยประกอบดวย มาตรการหลัก 6 ประการ

คือ มาตรการสงเสริมความรูดานการสงเสริมสุขภาพปองกัน ดูแลตนเองเบื้องตน สงเสริมการอยู

รวมกัน และสรางความเขมแข็งขององคการผูสูงอายุ สงเสริมดานการทํางานและหารายไดของ

ผูสูงอายุ สนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ สงเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภท ใหมีรายการเพื่อ

ผูสูงอายุ และสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความรู และสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อและมาตรการ

สุดทายคือ การสงเสริม และสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอม ที่เหมาะสมและ

ปลอดภัย 

หมวดที่ 3 ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ เปน

ยุทธศาสตรที่ใหความสําคัญกับระบบบริการสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ โดยเนนการมีหลักประกัน

ยามชราภาพ ทั้งดานสังคมและสุขภาพ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อการ

คุมครองผูสูงอายุ มีมาตรการหลัก 4 ประการไดแก มาตรการคุมครองดานรายได มาตรการ

หลักประกันดานสุขภาพ มาตรการดานครอบครัวผูดูแล การคุมครอง มาตรการระบบบริการและ

เครือขายการเกื้อหนุน 
หมวดที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุ

ระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ เปนยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นเพื่อใหองคการที่

ปฏิบัติงานดานผูสูง อายุมีบทบาทความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการผลิตบุคลากรทีเ่กีย่วของ
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อยางพอเพียง โดยมีมาตรการหลัก 2 ประการ ไดแก มาตรการการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนา

งานดานผูสูงอายุระดับชาติ และมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 
หมวดที่ 5 ยุทธศาสตรการประมวล และพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ และ

การติดตามประเมินผล การดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ถูกกําหนดขึ้นเปนยุทธศาสตร

สนับสนุนใหการปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ มีความเขมแข็งทั้งดานวิชาการ และการปฏิบัติงาน โดยมี

มาตรการหลัก 3 มาตรการ ไดแก มาตรการสนับสนุน และสงเสริมใหหนวยงานวิจัยดําเนินการ

ประมวล และพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุที่จําเปน 

จากแผนยุทธศาสตร 5 หมวดดังกลาวจะเห็นวา จุดเนนของการปฏิบัติงานกับผูสูงอายุ

ในปจจุบัน เนนการสรางหลักประกันทุกระบบ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีศักยภาพที่เขมแข็ง 

สามารถจัดการกับปญหา และกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตตางๆ ของตนไดอยางแทจริง 

 
2.3 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
 

กฎหมายรัฐธรรมนูญป  2550ไดบัญญัติเกี่ยวกับผูสูงอายุในประเด็นตาง ดังนี้  

มาตรา 40  บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความ

คุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่

เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ มี

สิทธิไดรับสวัสดิการ ส่ิงอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะอยางสมศักดิ์ศรี และความชวยเหลือ

ที่เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา 80   รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 

และวัฒนธรรม 

(1) คุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา

ปฐมวัยสงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของ

สถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร  

ผูพิการหรือทุพพลภาพและผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได 

มาตรา 84  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ 

(4) จัดใหมีการออมเพื่อการดํารงชีพในยามชราแกประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ

อยางทั่วถึง 
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มาตรา 152 การพิจารณารางพระราชบัญญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยวามี

สาระสําคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ หากสภาผูแทนราษฎร

มิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้น

ประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนเกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนกรรมาธิการทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีสัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน 

 
2.4 พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 
 

จากมาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย (ฉบับ พ.ศ.2540) ไดบัญญัติเกี่ยวกับ

สิทธิผูสูงอายุ ใหมีสิทธิผูสูงอายุ ใหมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามที่

กฎหมายบัญญัติ และเพื่อใหไดกฎหมายที่ครอบคลุมทุกดานสําหรับผูสูงอายุ  ดังนั้นเพื่อใหการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนตอสิทธิและประโยชนของผูสูงอายุ 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญจึงตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น  

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ประกอบดวย  24 มาตรา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกา เลมที่ 120 ตอนที่ 130ก วันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยสาระสําคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้  ดังนี้ 

(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2547, น. 13) 

นิยามความหมายของคําวา "ผูสูงอายุ" หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินกวา 60 ปบริบูรณ

ข้ึนไปและมีสัญชาติไทย  

ใหมีคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ เรียกโดยยอวา "กผส" โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานกรรมการ และมีผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส คน

พิการ และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนกรรมการและ

เลขานุการ  ซึ่งจะรับผิดชอบและประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดและกฎหมายรองรับของ

พระราชบัญญัติผูสูงอายุนี้ โดยตรง 

มาตรา 11 ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนในดาน

ตางๆ ดังนี้ 

(1) การบริการทางการแพทยและการสาธารณสุขที่จัดไวโดยใหความสะดวกและ

รวดเร็วแกผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ 

(2) การศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

(3) การประกอบอาชีพหรือฝกอาชีพที่เหมาะสม 
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(4) การพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุมในลักษณะ

เครือขายหรือชุมชน 

(5) การอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแกผูสูงอายุในอาคาร สถานที่ 

ยานพาหนะหรือการบริการสาธารณะอื่น 

(6) การชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 

(7) การยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ 

(8) การชวยเหลือผูสูงอายุซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 

(9) การใหคําแนะนํา ปรึกษา ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทางการแกไข

ปญหาครอบครัว 

(10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุงหมใหตามความจําเปนอยางทั่วถึง 

(11) การสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามความจําเปนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

(12) การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี 

(13) การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา 13 ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุนใชจาย

เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 17 ผูอุปการะเลี้ยงดูบุพการี ซึ่งเปนผูสูงอายุที่ไมมีรายได

เพียงพอแกการยังชีพ ผูนั้นมีสิทธิไดรับการลดหยอนภาษี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

 
2.5 ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
 

ประกอบดวย 2 ระเบียบ  ไดแก 
2.5.1 ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการบริหารกองทุน  

การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน
ผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 สาระสําคัญไดแก  

วัตถุประสงคของกองทุน  (ขอ 5)  เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง  

การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546  
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คณะกรรมการบริหารกองทุน (ขอ 6) ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนรองประธานกรรมการ ผูแทน
กระทรวงสาธารณสุขผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลางและผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้งจํานวนหาคนในจํานวนนี้ตองเปนผูแทนองคกรของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน 
ผูแทนองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับงานในดานการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุจํานวนหนึ่งคน และผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการ
ระดมทุนจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ เปน
กรรมการและเลขานุการ  

อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน  (ขอ 7) มีดังตอไปนี้ 
(1)  บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนและ 

การจัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(2) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และ 

การสนับสนุนผูสูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(3)  รายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
การใชจายกองทุน  (ขอ 14)  ใหใชจายภายใตวัตถุประสงคขอ 5 โดยใหใชจาย

ตามรายการ ดังตอไปนี้ 
(1)  จายเปนเงินสนับสนุนแผนงาน และโครงการในการสงเสริมการพัฒนา

ตนเอง ทั้งทางดานการศึกษา สังคม ศาสนา ขอมูลขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
สังคม การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน 

(2)  จายเปนเงินชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือ
ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง รวมทั้งประสบปญหาความเดือดรอน
เร่ืองที่พักอาหาร หรือเครื่องนุงหม เปนตน 

(3)  จายเปนเงินกูใหผูสูงอายุไดกูยืมเงินเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ 
(4)  จายเปนเงินอุดหนุนองคกรที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําแนะนําปรึกษา 

หรือดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี รวมทั้งการแกไขปญหาครอบครัว 
(5)  จายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ เชน การบริหาร

กองทุนการจัดหาผลประโยชน การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน 
(6)  จายเปนคาใชจายในเรื่องอื่น ๆ เพื่อการคุมครอง สงเสริม และสนับสนุน

ตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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เก็บรักษาหลักฐานการจายเก็บ (ขอ 17)  ในการจายเงินใหมีหลักฐานการจาย
เก็บรักษาไวใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบตามระเบียบของทางราชการดวย 

การเก็บรักษาเงินหรือการปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ (ขอ 18)  ให
ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยการนั้นโดยอนุโลม หากไมสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบของราชการไดใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

การจัดหาผลประโยชน (ขอ 19)  ใหนําเงินกองทุนไปหาผลประโยชนได ดังนี้ 
(1)  ฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ 
(2)  ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
(3)  ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ 
(4) ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลัง 
2.5.2 ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการพิจารณาอนุมัติการ

จายเงิน การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 มี

เนื้อหาสาระสําคัญ ไดแก 

หลักเกณฑโครงการที่จะไดรับการพิจารณาอนุมัติจายเงินจากกองทุน (ขอ 5) 

ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) เปนโครงการที่มีผลตอการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ 

หรือการดําเนินงานของกองทุน 

(2) กรณีเปนโครงการของหนวยงานภาครัฐควรเปนโครงการใหมและเรงดวนที่

ไมไดต้ังงบประมาณรองรับ และไมเปนโครงการตอเนื่อง 

(3) กรณีเปนโครงการขององคกรภาคเอกชน หรือองคกรของผูสูงอายุตองไมได

รับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนราชการ และแหลงทุนอื่น ๆ หรือไดรับแตไมเพียงพอ 

หลักเกณฑ และเงื่อนไขอื่น (ขอ 6) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนประกาศกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

คุณสมบัติผูประสงคขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน (ขอ 8) มีดังนี้ 

(1) เปนหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรภาคเอกชน หรือองคกรของผูสูงอายุที่

ดําเนินการตามวัตถุประสงค และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

ผูสูงอายุ 

(2) มีผลการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเปนประโยชนตอผูสูงอายุ 

(3) มีระบบการบริหารงานรวมทั้งระบบการเงิน การบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 
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(4) เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่ผูอํานวยการกําหนด 

สถานที่ยื่นขอรับการสนับสนุน (ขอ 9) ในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นตอสํานัก

สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน

พิการ และผูสูงอายุ สําหรับในสวนภูมิภาคใหยื่นตอสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารกองทุน และใหสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบ

และวิเคราะหความเปนไปไดของแตละโครงการพรอมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริหารกองทุนดวย 

กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติโครงการ/การขอกูยืม (ขอ10) ซึ่ง

กําหนดใหคณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติการขอสนับสนุนเงินกองทุนอยางนอย 

ทุกสองเดือน เวนแตไมมีการเสนอเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุน 

การแจงผลการอนุมัติ (ขอ10) สํานักงานจะตองแจงผลแกผูขอรับการสนับสนุน

ทราบ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติ 

ภารกิจของสํานักงานกองทุนผูสูงอายุ (ขอ12)  มีดังนี้  

(1) จัดทําทะเบียนหนวยงาน หรือองคกรที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน เพื่อ

ควบคุมกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการใชจายเงินของกองทุน 

(2) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโครงการที่ไดรับอนุมัติ 
หนวยงานที่ทําหนาที่สํานักงานและเปนฝายเลขานุการ  
ผูสูงอายุ องคกรของผูสูงอายุ หรือองคกรที่ทํางานดานผูสูงอายุ สามารถติดตอ

หนวยงานที่ทําหนาที่สํานักงาน และเปนฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เพื่อ

ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ หรือประสานงานตามกรณีที่เกี่ยวของได ดังนี้  

1. หนวยงานที่ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการ และสํานักงานในกรุงเทพมหานคร ติดตอที่ 

กลุมกองทุนผูสูงอายุ สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส  คนพิการ และผูสูงอายุ ที่ต้ัง อาคารอาทิตยทิพอาภา ชั้น 2 บริเวณ

สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี 

2. หนวยงานที่ทําหนาที่เปนสํานักงานในสวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด 
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เปรียบเทยีบการกฎหมาย / นโยบายผูสูงอายุในตางประเทศ 
ประเทศ 

 
รูปแบบการ
ปกครอง 

กฎหมายสําคัญ 
 

การแบงหนาที่
รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

 1.สหรัฐ 

อเมริกา 
• สหพันธรัฐ 

(Federal Republic) 

ทุกมลรัฐจึงมีวุฒิสภา 

สภาผูแทนของตนเอง 

และมีอํานาจเก็บภาษีผู

มีภูมิลําเนาในมลรัฐ 

• พรบ. ผูสูงอายุ

อเมริกัน  (The Older 

American Act หรือ 

OAA) กําหนดสิทธิ

สําหรับผูสูงอายุและ

ครอบครัว 

• มีหนวยงานระดับ
รัฐบาลกลางดูแลเรื่อง

ผูสูงอายุโดยตรง คือ 

Administration on 

Aging ที่อยูภายใต 

Department of Health 

and Human Services 

หนวยงานดังกลาวจะเปน

ศูนยกลางที่สนับสนุน

องคกรตางๆที่ใหการ

บริการแกผูสูงอายุทราบ

ถึงบริการในระดับรัฐบาล

กลางและระดับชุมชน 

• การจัดกิจกรรมใหกับ
ผูสูงอายุ (Senior 

Programs) ซึ่งเปนบริการ

ที่จัดใหโดยหนวยราชการ

ในระดับทองถิ่นโดยอยู

ภายใต Recreation 

Department ขององคการ

บริหารสวนทองถิ่นของแต

ละชุมชนที่เรียกวา 

County  

• รัฐบาลกลาง 
(Federal) จัดสรร

งบประมาณใหกับ

รัฐบาลมลรัฐ 

(States) สําหรับ

การวางแผนชุมชน

และโครงการให

การบริการแก

ผูสูงอายุ  

• เงินงบประมาณ
ของมลรัฐและ

ทองถิ่น (County) 

ที่เก็บจากภาษี

โรงเรือน (Property 

Taxas) และภาษี

ชุมชนของทองถิ่น

นั้นๆ (Community 

Taxas)   

  

  2. แคนาดา • สมาพันธรัฐ 

(Confederation)  แบง

เขตการปกครอง

ออกเปน 10 มณฑล 

(Province) และ 3 เขต

ปกครองพิเศษ 

(Territory)    

• The British North 

America Act 1867   

• Social welfare 

(Consolidation) Act 

1981 

 

• รัฐบาลกลาง โดย
กระทรวงสาธารณสุข มี

อํานาจหนาที่ในการดูแล

และติดตามตรวจสอบ

เกี่ยวกับสุขภาพและ

สภาพความเปนอยูของ

ผูสูงอายุทั่วประเทศ

• แตละมณฑลจะ
ไดรับเงินสนับสนุน

จากรัฐบาลของตน 

• รายไดหลักของ
รัฐบาล คือ ภาษี

เงินไดทั้งจากภาษี

เงินไดบุคคล
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ประเทศ 
 

รูปแบบการ
ปกครอง 

กฎหมายสําคัญ 
 

การแบงหนาที่
รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

แคนาดา 

• The National 

Seniors Council  ทํา

หนาที่ใหขอเสนอแนะแก

รัฐบาลใหม ที่เกี่ยวกับ

สุขภาพ คุณภาพชีวิตและ

การอยูดีมีสุข ของ

ผูสูงอายุชาวแคนาดา  

ธรรมดาและ นิติ

บุคคล ภาษีการ

บริโภค  อาทิ ภาษี

การขาย และภาษี

สรรพสามิตจาก

บุหรี่ เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล และ

น้ํามัน รวมถึงเงิน

งบประมาณจาก

รัฐบาลกลาง 

3. อังกฤษ • รัฐเดี่ยว (Unitary 

State)  การปกครอง

ระดับทองถิ่น มี สภา

ทองถิ่นระดับเมือง โบ

โร (borough) และ 

เคาทนตี้ (county ) 

• Old Age Pension 

Act  1908 

• National Insurance 

Act   1911 

• National Health 

Service Act 1964 

• National Health 

Service and 

Community Act 1989 

• Community Care 

Act 1993National 

• Service 

Framework (NSF) for 

Older People  2000 

• The National Health 

Service (NHS) และ  

Local Authority 

Personal Social 

services Department 

รับผิดชอบภายใตกรอบ

The National Service 

Framework (NSF) for 

Older People 

• สมาพันธผูสูงอายุแหง
ประเทศอังกฤษ (Age 

Concern of England) 

เปนองคกรหลักทางการ

กุศลที่ดําเนินการดาน

ผูสูงอายุที่ใหญที่สุดของ

ประเทศ 

• การจัดการ
งบประมาณ ไดรับ

การจัดสรรจาก

รัฐบาลระดับชาติ 

และรัฐบาลระดับ

ทองถิ่น  

4. ญี่ปุน • รัฐเดี่ยว (Unitary 

State) รัฐสภาเปน

สถาบันสูงสุดของรัฐ มี

นายกรัฐมนตรี เปน

หัวหนารัฐบาล การ

• ค.ศ.1946 

รัฐธรรมนูญของญี่ปุน

ไดระบุถึงสิทธิของ

ประชาชนและหนาที่

ของภาครัฐเกี่ยวกับ

• รัฐไดมอบหมายให
หนวยงานตางๆ เขามามี

สวนรับผิดชอบจัด

โครงการและกิจกรรม

สําหรับผูสูงอายุใน

• ไมมีรายละเอียด
ชัดเจน 
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ประเทศ 
 

รูปแบบการ
ปกครอง 

กฎหมายสําคัญ 
 

การแบงหนาที่
รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

ปกครองระดับทองถิ่น 

แบงเปน 47 จังหวัด 

(Prefecture) ภายใน

จังหวัดแยกออกเปน 

นคร เมือง และ

หมูบาน  

โครงขายคุมครองทาง

สังคม 

ลักษณะของการ

สนับสนุนใหรัฐบาล สวน

ทองถิ่น เทศบาล และ

ชุมชนเปนผูดําเนินการ 

5.เกาหลี • รัฐเดี่ยว (Unitary 

State)  ประธานาธิบดี 

เปนหัวหนาฝายบริหาร  

แบงเขตการปกครอง

เปน 9 จังหวัด และ 6 

เขตการปกครอง   

• Welfare of the 

Aged Act 

• นโยบายผูสูงอายุ 4 

ดาน ไดแกดานรายได 

บริการสุขภาพ 

หลักประกันที่อยูอาศัย 

และบริการทางสังคม

อื่นๆ 

• Ministry of Health 

and Welfare รับผิดชอบ

จัดการจัดการดานสุขภาพ

และสวัสดิการสําหรับ

ผูสูงอายุ 

• ไมมี
รายละเอียดชัดเจน 

6.สิงคโปร • รัฐเดี่ยว (Unitary 

State)  ประชาธิปไตย

แบบรัฐสภา สภา

เดียว) โดยมี

ประธานาธิบดีเปน

ประมุข และ

นายกรัฐมนตรีเปน

หัวหนาฝายบริหาร 

• แผน 5 ป เพื่อการ

พัฒนาหลักประกัน

สังคม (Five-year Plan 

of Social Security 

Development 

• The Maintenance 

of Parents Act 

• คณะกรรมาธิการ
บริหารกิจการประชากร

ผูสูงอายุ (Inter-

Ministerial Committee 

on Ageing Population) 

หรือ IMC  

• ไมมี
รายละเอียดชัดเจน 

7. ออส- 

เตรเลีย 
• สหพันธ (Federal 

Democracy) 

ประกอบดวย 6 รัฐ 

และ 2 เขตการ

ปกครองตนเอง 

• Australian 

Institute of Health 

and Welfare Act 

(1967 Amended 

2001 

• แนวนโยบายในการ
รวมหนวยงานดาน

สวัสดิการ ใน Supra-

department of Health 

• กระทรวงบริการ
ครอบครัว ชุมชน และ

กิจการสําหรับชนพื้นเมือง 

(FaCSIA) และ 

Department of Human 

Services ดูแลงานดาน

สวัสดิการครอบครัวและ

ชุมชนในระดับชาติ 

• FaCSIA จะไม

• ไมมี
รายละเอียดชัดเจน 



                                                การศึกษาแนวทางการดําเนนิงานกองทุนผูสูงอาย ุ 89 

ประเทศ 
 

รูปแบบการ
ปกครอง 

กฎหมายสําคัญ 
 

การแบงหนาที่
รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

and Community 

Services   

 

จัดบริการใหแกประชาชน

โดยตรง การใหบริการ

ชวยเหลือประชาชนจะทํา

ผานองคกรของรัฐอื่นๆ 

เรียกวา Centrelink ซึ่ง

เปนศูนยรวมบริการของ

รัฐ รวมถึงการใหความ

ชวยเหลือดานสวัสดิการ

สังคมแกกลุมเปาหมาย

พิเศษ เชน ผูสูงอายุ 

เยาวชน และครอบครัว 

8. นิวซี- 

แลนด 

รัฐเดี่ยว (Unitary State) 

การปกครองระดับ

ทองถิ่น แบงเปน 2 

ระดับ คือ สภาภูมิภาค

regional  councils)          

และ สภาพื้นที่ 

(territorial     

authorities) 74 แหง 

• ไมมีรายละเอียด
ชัดเจน 

• กระทรวงการพัฒนา
สังคมรับผิดชอบการดูแล

ผูสูงอายุ เนน แนวคิด การ

พัฒนาสังคม (Social 

Development 

Approach) เปนฐานการ

ดําเนินงาน โดย การทํา

ความเขาใจในสภาพ

ความเปนจริงดานสังคม 

เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 

และวัฒนธรรม 

• ไมมี
รายละเอียดชัดเจน 

9.สวีเดน • รัฐเดี่ยว (Unitary 

State)  การปกครอง

สวนทองถิ่นแบง

เทศบาล (Kommun) 

• สภาเทศบาล
รับผิดชอบการ

ใหบริการและการ

อํานวยความสะดวก

ตาง ๆ ระหวางรัฐบาล

• The Swedish 

Health Care Act 

รัฐบาลเมืองตอง

สงเสริมสุขภาพ

ประชาชน สามารถ ให

เขาถึงบริการสุขภาพ

อยางเทาเทียม 

• ADEL Reform  

เทศบาล รับผิดชอบ

• ใชระบบรัฐสวัสดิการ 
รัฐเปนผูจายคาบริการ

สุขภาพ 

• กระทรวงสาธารณสุข   

และ คณะกรรมการ

สุขภาพและสวัสดิการ

สังคม เปนหนวยงานที่

รับผิดชอบโดยตรง 

• กระจายศูนยตาม

• ประชาชนจาย
ภาษีในอัตรา

กาวหนาเพื่อรัฐได

นําไปจัดสวัสดิการ

สังคม 

• งบประมาณที่
นํามาจัดสวัสดิการ

สําหรับผูสูงอายุ  1. 

ภาษีทางตรง  2. 
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ประเทศ 
 

รูปแบบการ
ปกครอง 

กฎหมายสําคัญ 
 

การแบงหนาที่
รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

กลางและเทศบาล 

การปกครองในระดับ

ภูมิภาค  24 มณฑล 

การดูแลผูปวยเรื้อรัง 

และการบริการสังคม

แกผูพิการและผูสูงอายุ 

ดูแลสถานบริการผู

พิการ ผูสูงอายุ และ 

โรงพยาบาลโรคเรื้อรัง 

ภูมิภาคทองถิ่น ศูนย

สุขภาพและโรงพยาบาล

ประจําเขตเทศบาลใน

สังกัด  

• สภามณฑล รับผิดชอบ

หลักในดานอนามัยและ

สาธารณสุข 

 

เงินชวยเหลือจาก

รัฐบาลกลาง        

3. เงิน

คาธรรมเนียมการ

บริการที่เก็บจากผู

เขามาใชบริการ 

• รัฐบาลกลาง
กําหนดเพดาน

อัตราภาษีทองถิ่น 

(เมือง, เทศบาล) 

เพื่อนําการ

จัดบริการสุขภาพ 

• รัฐบาลเมือง
สามารถกําหนด

อัตราคาบริการของ

แตละเมืองไดเอง 

10.นอร-

เวย  
• รัฐเดี่ยว (Unitary 

State)  มีสภา

ผูแทนราษฎร 

(Storting) เพียงสภา

เดียว 

• การปกครองสวน
ทองถิ่นแบงเปน 2 

ระดับ ประกอบรัฐบาล

เมือง (county) และ  

เทศบาล 

• ไมมีรายละเอียด
ชัดเจน 

• ใชระบบรัฐสวัสดิการ 
รัฐบาลกลางเปนผูจาย

คาบริการสุขภาพ ควบคุม

การจัดระบบบริการ

ทั้งหมด 

• รัฐบาลกลางมี
งบประมาณเพิ่มเติม

พิเศษแบบกําหนดเงื่อนไข  

(extra earmarked fund) 

เพื่อใหมีการดูแลสุขภาพ

แกผูสูงอายุ 

• เทศบาลรับผิดชอบใน
การวางแผน การบริหาร

จัดการ และ จัดบริการ

สุขภาพขั้นพื้นฐาน ไดแก 

• งบประมาณ
สนับสนุนการ

บริการไดรับจาก

การเก็บภาษี

ทองถิ่น รวมกับ

งบประมาณที่

รัฐบาลกลางจัดสรร

ให 

• รัฐบาลเมือง
รับผิดชอบบริหาร

จัดการงบประมาณ

สนับสนุน 
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ประเทศ 
 

รูปแบบการ
ปกครอง 

กฎหมายสําคัญ 
 

การแบงหนาที่
รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

บริการทางแพทยขั้น

พื้นฐาน กายภาพบําบัด 

การพยาบาลที่บาน 

รวมทั้งบริการผูสูงอายุ 

การปองกันโรคและผูปวย

ปญญาออน 

11. เดน-

มารก 
• รัฐเดี่ยว (Unitary 

State)  รัฐสภา

เดนมารก (Folketing) 

เปนระบบสภาเดียว 

• Poor Law และ 

Sick Fund กําหนดให

เทศบาลจัด บริการ

สุขภาพแกประชาชน 

ในเขตรับผิดชอบโดย

ไมคิดมูลคา  

 

• ใชระบบรัฐสวัสดิการ  
รัฐกลางเปนผูจาย

คาบริการสุขภาพ 65 ของ

คาใชจายโรงพยาบาล 

• รัฐบาลเมือง มีอํานาจ
ตัดสินใจวาจะจัดบริการ

ประเภทใดในโรงพยาบาล 

และมีอิสระในการกําหนด

นโยบาย การบริการใน

โรงพยาบาล 

 

• งบประมาณ
สนับสนุนการ

บริการไดรับจาก

การจัดเก็บภาษี

เทศบาลเก็บ 50% 

และรัฐบาลกลาง

สนับสนุน 50%  

• การจัดเก็บภาษี
ทองถิ่นไมมีการ

กําหนดเพดานภาษี  

• งบประมาณที่
รัฐบาลกลางจัดสรร

เปนงบประมาณ

แบบเปนกอนที่ไม

กําหนดเงื่อนไข 

โดยใหปฏิบัติตาม

นโยบายที่มอบให  

• มีการลงโทษ
หากรัฐบาลทองถิ่น

ไมปฏิบัติ โดยตอง

จายคาปรับซ่ึง

รัฐบาลกลางจะ 

เก็บรักษาไวที่ระยะ

หนึ่ง แลวจะจาย

คืนให 
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ประเทศ 
 

รูปแบบการ
ปกครอง 

กฎหมายสําคัญ 
 

การแบงหนาที่
รับผิดชอบ 

การบริหารจัดการ
งบประมาณ 

12. ฟน-

แลนด 
• รัฐเดี่ยว (Unitary 

State)  ปกครองแบบ

รัฐสภา  เทศบาลมี

หนาที่รับผิดชอบการ

บริหารงานของทองถิ่น

โดยอิสระจากรัฐบาล

กลาง และรับผิดชอบ

ดําเนินการตามหนาที่

ตาง ๆ ที่กําหนดไวโดย

กฎหมาย 

• Primary Health 

Care Act กําหนดให

จัดตั้งสถานีอนามัย 

โดยเทศบาลเปน

ผูรับผิดชอบ 

• The State Subsidy 

Actกําหนด

งบประมาณสนับสนุน

ของรัฐบาลกลางแก

เทศบาล  

• ใชระบบรัฐสวัสดิการ  
• สภาเทศบาล
รับผิดชอบบริการสุขภาพ

ขั้นพื้นฐาน และบริการ

โรงพยาบาล 

• การจัดตั้งสถาน
ประกอบการเพื่อดูแล

ผูสูงอายุและผูปวยใน

ภาพรวม 

 

• รัฐบาลกลางให
งบประมาณ

สนับสนุน

โรงพยาบาลใน

อัตราคงที่ 

• สถานีอนามัย
ไดรับงบประมาณ

อุดหนุนจากภาษี

ทองถิ่น และงบ

สนับสนุนสมทบจาก

รัฐบาลกลาง 

• เทศบาลมี
อํานาจการเก็บ

ภาษีทองถิ่น  

 13. เยอรมนี • สหพันธรัฐ 

(federalism) 

ประกอบดวย 13 รัฐ 

(states) และ 3 รัฐ

อิสระ (free states) ซึ่ง

ปกครองดวยรัฐสภา

และรัฐบาลของตนเอง 

• Altenpflegegeset

z เปนกฎหมายที่

กําหนดคุณสมบัติของ

ผูดูแลผูสูงอายุ ความรู

และการศึกษาเบื้องตน 

 

• บริการดาน
สาธารณสุขจัดโดย

ภาคเอกชน เปนหลัก

ภายใตการควบคุมกํากับ

ของภาครัฐ 

 

• รัฐบาลทองถิ่น
ใหงบสนับสนุน        

ดาน การบริหาร

และสนับสนุน       

ดานงบประมาณ 

แกบานพัก คนชรา

ของรัฐ 

 14.ประเทศ 

 ไทย 
• รัฐเดี่ยว (Unitary 

State)  ปกครองแบบ

รัฐสภารัฐบาลกลาง 

รับผิดชอบดําเนินการ

ตามหนาที่ตางๆ ที่

กําหนดไวโดยกฎหมาย 

• พรบ. ผูสูงอายุ พ.ศ.

2546 คุมครอง  

สงเสริม  และ 

สนับสนุนผูสูงอายุไทย 

• กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคง

ของมนุษย 

• คณะกรรมการ

ผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) 

เปนคณะกรรมการบริหาร  

• รัฐบาล

สนับสนุน

งบประมาณ  
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การศึกษาองคกรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
บทบัญญัติสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ปจจุบันประชากรผูสูงอายุเกินกวา 65 ป ชาวอเมริกันเปนกลุมประชากรที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในทางการเงินและเศรษฐกิจคอนขางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประชากร
สูงอายุของประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ การที่ประชากรผูสูงอายุชาวอเมริกันมีคุณภาพชีวิตที่ดี สวน
หนึ่งเกิดจากวิวัฒนาการทางดานสวัสดิการสังคม โดยผานกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติที่
เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือและการสงเสริมระบบสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุโดยภาครัฐและ
ภาคเอกชนในลักษณะที่เปนการวิวัฒนาการเปนลําดับข้ันตอนมาตั้งแตยุคที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนอาณานิคมของอังกฤษมาจนถึงสมัยปจจุบัน 

ในยุคอาณานิคมและหลังการประกาศอิสรภาพในชวงแรก สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ
ในประเทศสหรัฐอเมริกายังไมมีความชัดเจนหรือแตกตางไปจากประชากรกลุมอ่ืนๆ ทั้งนี้จํานวน
ประชากรผูสูงอายุยังมีปริมาณไมมาก แมกระทั่งในป ค.ศ.1860 ฐานขอมูลดานประชากรผูสูงอายุ
จากการทําสํามะโนประชากรแสดงถึงจํานวนผูสูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป
มีเพียง 849,000 คนซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 2.7 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นปญหาการ
ใหความชวยเหลือและสวัสดิการสังคมผูสูงอายุยังไมเปนปญหาใหญของชาติที่รัฐบาลกลางของ
สหรัฐอเมริกาลงไปใหความชวยเหลือสวัสดิการและการสงเคราะหผูสูงอายุ ในยุคตนนี้ในภาพรวม
แลวจะเปนการดําเนินงานโดยครอบครัวของผูสูงอายุและผูประกอบการภาคเอกชนเปนสวนใหญ 
จึงมีมติจะดําเนินการในลักษณะที่เปนการจัดระบบบํานาญ (Private Pension Plan) ใหแกลูกจาง
และเจาหนาที่ของตนเอง ระบบบํานาญโดยภาคเอกชนที่ไดมีการจัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกใน
ประวัติศาสตรทางดานสวัสดิการผูสูงอายุของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแก ระบบบํานาญที่จัด
ใหแกลูกจางและเจาหนาที่ของบริษัท American Express ที่ไดเร่ิมมีการจัดตั้งในป ค.ศ. 1875 
ระบบบํานาญภาคเอกชนของบริษัท American Express ใหสิทธิประโยชนแกลูกจางของบริษัทที่มี
อายุ 60 ปข้ึนไปและมีประวัติการทํางานอยูกับบริษัทไมนอยกวา 20 ป เมื่อพนจากการทํางานใน
หนาที่ไปแลว ซึ่งจะไดสิทธิประโยชนจากระบบบํานาญดังกลาว 

สําหรับการชวยเหลือและการสงเคราะหผูสูงอายุในภาครัฐในชวงกลางศตวรรษที่ 19 
นั้นมีอยางประปราย เหตุผลประการหนึ่ง ไดแก จํานวนผูสูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกายังไมมาก 
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สถาบันครอบครัวยังคงเปนสถาบันหลักในการใหการสงเคราะหและชวยเหลือผูสูงอายุ การ
จัดระบบสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่ดําเนินการโดยภาครัฐนั้นก็ยังเปนการดําเนินการเกี่ยวกับระบบ
บํานาญใหแกเจาหนาที่ของรัฐบางประเภทที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยงานภาครัฐในระดับรัฐบาล
ทองถิ่นและในระดับมลรัฐ เชน เทศบาลเมืองนิวยอรก (New York City) ไดจัดระบบบํานาญใหแก
ขาราชการตํารวจเมืองนิวยอรก ซึ่งเปนการจัดระบบบํานาญใหแกเจาหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่นแหง
แรกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.1857 สวนในระดับมลรัฐ (State) นั้นยังไมมีการพัฒนา
ระบบสวัสดิการแกผูสูงอายุที่ชัดเจน จนกระทั่งในชวงปลายศตวรรษที่ 19 มลรัฐ New Jersey ได
ออกบัญญัติบํานาญใหแกขาราชการครู (Teacher’s pensions) มีผลบังคับใชทั้งมลรัฐในป ค.ศ.
1896 และในป ค.ศ.1898 มลรัฐ Ohio ไดผานรัฐบัญญัติวาดวยระบบบํานาญแกผูสูงอายุที่พิการ
ตาบอด (Pension for the Blind) 

ในชวงตนศตวรรษที่ 20 ประชากรผูสูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกามีจํานวนมากขึ้น 
การวิจัยและแสวงหาองคความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุภายใตศาสตรแนวใหม คือ ศาสตรวาดวย
ผูสูงอายุ (Geriatric Science) ไดรับความสนใจจากองคกรภาครัฐทั้งในระดับมลรัฐและระดับ
รัฐบาลกลาง (Federal Government) มากขึ้น กลาวคือในป ค.ศ.1909 มลรัฐ Massachusetts ได
จัดตั้งคณะกรรมการวาดวยผูสูงอายุ (Commission on Aging) ข้ึนเปนครั้งแรก และมีผลทําใหเกิด
การศึกษาและสํารวจครั้งใหญเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูในทางเศรษฐกิจของผู สูงอายุ 
(Economic Conditions) ในภาพในระดับมลรัฐในปตอมา ในชวงระยะเวลาเดียวกันกับแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดวางระบบบํานาญสําหรับผูสูงอายุในระดับรัฐบาลกลาง (Federal Old-age 
Pension) ไดมีการนําเสนอเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา (Congress) เปนครั้งแรก และถือวาเปน
การดําเนินงานเกี่ยวกับระบบบํานาญสําหรับผูสูงอายุทั่วไปไดเปนครั้งแรกในระดับมลรัฐ (State) 
ในป ค.ศ.1914 เมื่อมลรัฐ Arizona ไดผานรัฐบัญญัติการจัดระบบบํานาญ (Old – age Pensions) 
ใหแกผูสูงอายุนําไปภายในมลรัฐของตนเองหลังจากที่มลรัฐ Arizona ไดปดสถานสงเคราะห
คนชรา (Almshouses) และไดจัดระบบบํานาญสําหรับผูสูงอายุ คนพิการและหญิงหมายทีตอง
รับภาระเลี้ยงดูบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอมารัฐบัญญัติการจัดระบบบํานาญใหแกผูสูงอายุของ
มลรัฐ Arizona ถูกระงับไป สืบเนื่องมาจากศาลสูงของมลรัฐ (State Supreme Court) ลง
ความเห็นวาเปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ ความพยายามในการจัดระบบบํานาญแกผูสูงอายุ
ในระดับมลรัฐยังคงดําเนินไปในหลายๆ มลรัฐ โดยลักษณะของการผานรัฐบัญญัติ แตมติจะถูก
ระงับโดยศาลสูงของรัฐ ดวยเหตุผลที่วาเปนการเลือกปฏิบัติ ใหประโยชนเฉพาะประชากรผูสูงอายุ
และไมเปนธรรมตอประชากรกลุมอ่ืนๆ โดยทั่วไป อยางไรก็ตามในป ค.ศ.1915 เขตการปกครอง 
Alaska Territory ซึ่งในขณะนั้นยังไมมีสถานภาพเปนมลรัฐไดผานบทบัญญัติวาดวยการจัดระบบ
บํานาญใหแกผูสูงอายุโดยทั่วไปภายใตเขตการปกครองของตนเองและบทบัญญัติดังกลาว เปน
บทบัญญัติคร้ังแรกของสหรัฐอเมริกาที่ไมถูกศาลสูงตีความวาเปนบทบัญญัติที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ
และมีผลบังคับใชอยางสมบูรณเปนครั้งแรกหลังจากไดมีการประกาศใช 
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ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในระดับรัฐบาลกลาง
ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องหลังจากที่ไดมีการเสนอแนวคิดดังกลาวในรัฐสภาตั้งแตป ค.ศ.1915 
จนกระทั่งในป ค.ศ.1920 รัฐบาลกลาง (Federal Government) ไดผานบทบัญญัติวาดวยการจัด
กองทุนบํานาญและกองทุนการชวยเหลือผูพิการ (Civil Service Retirement and Disability 
Fund) ใหแกขาราชการรัฐบาลกลางขึ้นเปนครั้งแรก และในป ค.ศ.1927 สมาคมความมั่นคงของ
ผูสูงอายุแหงสหรัฐอเมริกา (America Association for Old-age Security) ไดมีการจัดตั้งขึ้น 
สมาคมดังกลาวภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน สมาคมความมั่นคงทางสังคมแหงสหรัฐอเมริกา 
(American Association for Social Security) ซึ่งเปนองคกรที่มีความสําคัญในการผลักดัน
กฎหมายประกันสังคม (Social Security Act) ซึ่งถือวาเปนกฎหมายแมบทของการจัดวางระบบ
สวัสดิการสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับรัฐบาลกลางที่มีผลบังคับใหรัฐบาลมลรัฐและ
รัฐบาลทองถิ่นตองจัดระบบสวัสดิการสังคมใหแกผูรับบริการกลุมตางๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งกลุม
ผูสูงอายุ ซึ่งในชวงกลางศตวรรษที่ 20 นั้นมีจํานวนเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก 

ในป ค.ศ.1935 ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการวาดวยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
(Committee on Economic Security) ข้ึนในระดับรัฐบาลกลาง คณะกรรมการชุดดังกลาวได
จัดทํารายงานเสนอตอประธานาธิบดี Roosevelt เพื่อพิจารณาใหเสนอผานกฎหมายวาดวยความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security Bill) ซึ่งภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปนกฎหมายวาดวยความ
มั่นคงทางสังคม (Social Security Bill) ภายใตกฎหมายดังกลาวมีบทบัญญัติสําหรับการจัดตั้ง
ระบบสวัสดิการใหแกผูประสบภัยพิบัติทางดานเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นในระยะเวลานั้น ระบบสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลางภายใตกฎหมายความมั่นคงทาง
สังคมของสหรัฐอเมริกา ประกอบดวยบทบัญญัติวาดวยการประกันชราภาพในระดับรัฐบาลกลาง 
(Federal old-age insurance) บทบัญญัติวาดวยการสงเคราะหและการประกันการวางงานใน
ระดับรัฐบาลกลางและระดับมลรัฐ (Federal – State public assistance and unemployment 
insurance programs) บทบัญญัติวาดวยการสาธารณสุข อนามัยแมและเด็ก ระบบการใหบริการ
และสวัสดิการแกเด็กพิการ รวมทั้งบทบัญญัติวาดวยบริการทางดานอาชีวะบําบัดแกผูประสบภัย
กลุมตางๆ รวมอยูภายใตกฎหมายความมั่นคงทางสังคมซึ่งเปนกฎหมายแมบททางดานสวัสดิการ
สังคมของรัฐบาลกลางเพียงฉบับเดียว กฎหมายดังกลาวไดผานการพิจารณาของรัฐสภาและมี 
ผลบังคับใชต้ังแตเดือน เมษายน ป ค.ศ.1935 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดมีการตรากฎหมายวาดวยสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุข้ึนเปน
การเฉพาะ หากแตเปนการจัดระบบสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุในฐานะที่เปนผูรับบริการใน
ภาพรวมโดยทั่วไป จนกระทั้งจํานวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เปนตนมา ความตื่นตัวเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุไดรับความสนใจจากรัฐบาลกลาง
มากยิ่งขึ้น จะเห็นไดวาไดมีความพยายามที่จะผลกัดันกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุ
เปนการเฉพาะเรื่องมาในเสนทางของการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา
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ต้ังแตในอดีต ในปค.ศ.1965 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงไดผานกฎหมายสําหรับการจัดสวัสดิการ
สังคมแกผูสูงอายุเปนการเฉพาะขึ้นเปนฉบับแรกในประวัติศาสตรงานสวัสดิการสังคมของประเทศ
สหรัฐอเมริกา กฎหมายดังกลาวไดแก รัฐบัญญัติวาดวยผูสูงอายุชาวอเมริกัน (Older American 
Act) รัฐบัญญัติดังกลาวประกอบดวยบทบัญญัติและมาตรการสําคัญที่รัฐบาลกลางตอง
รับผิดชอบพรอมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดระบบสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุไปยัง
รัฐบาลในระดับมลรัฐและรัฐบาลทองถิ่นตลอดจนชุมชนและครอบครัวเปนสถาบันและองคกรที่มี
หนาที่ในการดําเนินการจัดบริการทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคมใหแกผูสูงอายุในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของตนเอง รัฐบัญญัติวาดวยผูสูงอายุนี้มีเจตนารมณในมติที่จะประกันคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูที่ดีของผูสูงอายุชาวอเมริกันอยางถวนหนา โดยการใหการประกันความมั่นคง
ทางดานเศรษฐกิจ รวมทั้งการประกันทางดานสุขภาพอนามัย ทั้งทางดานรางกายและจิตใจของ
ผูสูงอายุอยางทั่วถึง รัฐบัญญัติดังกลาวประกอบดวยบทบัญญัติที่สําคัญ ไดแกการจัดสรร
งบประมาณสมทบของรัฐบาลกลางใหแกมลรัฐและทองถิ่นตางๆ ในการจัดบริการและสวัสดิการ
สําหรับผูสูงอายุ การบริการดังกลาวรวมถึงการเดินทาง การบริการภายในบาน รวมทั้งการบริการ
ทางดานกฎหมาย การจัดงบสนับสนุนการจัดตั้งศูนยบริการผูสูงอายุ การจัดตั้งศูนยบริการอาหาร
กลางวันใหแกผูสูงอายุในพื้นที่ มาตรการวาดวยการสงเสริมสุขภาพอนามัยและการปองกันโรคแก
ผูสูงอายุ มาตรการชวยเหลือผูดูแลผูสูงอายุ มาตรการดานการจางงานผูสูงอายุที่ยังสามารถ
ทํางานไดในทองถิ่นของตนเอง มาตรการทางดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพและการใหการ
ชวยเหลือทางกฎหมายแกผูสูงอายุ รวมทั้งมาตรการวาดวยการฝกอบรม การวิจัยและการแสวงหา
องคความรูตางๆ เกี่ยวกับผูสูงอายุไดมีการรวบรวมขึ้นอยางครบถวนภายใตบทบัญญัติฉบับ
ดังกลาว 
 
1. องคกรที่ปฏิบัติงานเพื่อจัดบริการผูอายุ เมืองนวิยอรก 

 
1.1 The Carter Burden Center for the Aging  

 The Council Senior Center and Service of New York City เปนองคกรเอกชน
ที่ดําเนินการจากมูลนิธิสวนตัวของ Mr. Carter Burden ซึ่งมีการดําเนินงานหลากหลายโครงการ
จัดบริการอาหารกลางวัน ใหแกผูสูงอายุที่มีอายุต้ังแต 65 ป ข้ึนไปที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ถนน 57 
ถึง 96 ยาน Filth Avenue ถึง East Silver สําหรับโครงการที่ดูงาน คือ The Carter Burden 
Center for the Aging ซึ่งเปนองคกรที่อยูในเครือขายของThe Council Senior Center and 
Service of New York City ที่ใหผูสูงอายุเขามาเปนสมาชิก และสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ 
เชน บริการ รองเพลง อานหนังสือ สงหาอาหารกลางวันถึงบาน ฯลฯ นอกจากกลุมผูสูงอายุที่เปน
สมาชิกแลว ผูสูงอายุอ่ืนที่มาจากรัฐอ่ืนหรือทองถิ่นอื่นๆ สามารถรับบริการอาหารกลางวันได หาก
ไมมีเงินก็มารับบริการฟรีไดแตจะไมสามารถใชบริการอื่นๆ 
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คณะกรรมการบริหารงาน The Carter Burden Center for the Aging 
ประกอบดวย ประธานและกรรมการ รวมจํานวน 36 คน และมีผูชวย Board Directors (นาํคนอายุ
นอยมาเขารวมในบอรด) บุคลากรในการดําเนินงาน สามารถแบงไดเปน ผูจัดการโครงการ (Case 
Manager) คณะทํางาน (Staff) และนักสังคมสงเคราะห โดยจะดําเนินการรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ เชน หนวยงานของ มลรัฐ เมือง มูลนิธิ หรือองคกร NGOs ตํารวจ และสถาบันการศึกษา 
การมีสวนรวมของผูสูงอายุ นอกจากวิธีผูสูงอายุรวมเปนสมาชิกแลว ผูสูงอายุสามารถรวมเปน
กรรมการ รวมเปนอาสาสมัคร และรวมจัดกิจกรรม 

คาใชจายตางๆ ขององคกรจัดสรรเปน คาบริหารจัดการ คาอาหาร และคาจัด
กิจกรรม สําหรับรายไดมาจากการสนับสนุนจากภาครัฐและการระดมทุน (สัดสวน 38% : 62%) 
วิธีการระดมทุน กระทําในหลายวิธี เชน การเขียนโครงการไปของรับการสนับสนุนจากState /City /
มูลนิธิอ่ืนๆ ที่เปนมูลนิธิใหญๆ / สถานประกอบการ การประชาสัมพันธขอรับบริจาค หรือจาก
ผูสูงอายุทําพินัยกรรมยกใหหลังเสียชีวิต รวมถึงการจัดกิจกรรมสังสรรค เชน Rainbow Room  
เปนตน  

แมวาองคกรเริ่มดําเนินงานมากวา 31 ปแลว แตก็ยังไมคอยประสบผลสําเร็จ 
ในชวง 10 ปที่ผานมานี้ องคกรไดมีการประชาสัมพันธองคกรเพื่อหาทุน การสรางเครือขายระดม
ทุน และการปรับรูปแบบกิจกรรมใหมีความหลากหลายมากขึ้น แผนงานขององคกรอนาคต องคกร
มีแนวคิดทําโครงการใหมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน เชน เร่ืองอาหาร ที่อยูอาศัย ดาน
กฎหมาย ดานการดูแลสุขภาพ 

1.2 Asian American Federation of New York 
เปนองคกรเอกชนกอต้ังเมื่อ ค.ศ.1898 ปจจุบันตั้งอยูใน City Hall Senior Center 

Hamilton-Medison มีวัตถุประสงคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยายถิ่นเขาไป 
พักอาศัยในนิวยอรกภายในเขตที่พักอาศัยชุมชนชาวจีนซึ่งผูคนที่มีรายไดนอย มีความหลากหลาย
ทั้ง เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม ทั้งกลุมที่พูดภาษาจีน ภาษาสเปน และภาษาอื่นๆ ที่เปนกลุมเสี่ยง 
ขาดการดูแลดานสวัสดิการสังคม กลุมที่องคกรใหการชวยเหลือ ไดแก กลุมเด็ก ผูสูงอายุ ผูปวย  
ผูพิการ ผูยายถิ่นใหม คนอพยพลี้ภัย และกลุมคนวางงาน 

การบริหารงานของ Asian American Federation of New York บริหารโดย 
คณะกรรมการ จํานวน 26 คน ซึ่งแบงเปน คณะกรรมการบริหารระดับสูง (Executive Committee) 
คณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) และ คณะกรรมการฝายตางๆ ไดแก ฝายเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว ฝายบริการผูสูงอายุ ฝายศูนยเด็ก ฝายพัฒนา ฝายพัฒนาบุคคล ฝายการเงินการ
คลัง  

การดําเนินงานจะรวมมือกับหนวยงานอื่น เชน รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนตางๆ ใน City of New York และการรวมมือกับนักธุรกิจ/ สถานประกอบการ เปนตน 
สวนผูสูงอายุสามารถมีสวนรวมผานการเปนอาสาสมัคร การเขารวมจัดกิจกรรรม 
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ฝายปฏิบัติงาน ประกอบดวย  
1. เจาหนาที่ประจํา นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่จัดกิจกรรม และดูแลดาน

โภชนาการ และการเงิน มีทั้งเจาหนาที่เต็มเวลา และบางเวลา รวมทั้งหมด 46 คน  
2. อาสาสมัคร ซึ่งมาทําหนาที่รับผิดชอบชวยจัดกิจกรรมดูแลผูสูงอายุ ที่มีปญหา

ดานสุขภาพมารับการบําบัดรักษา ฟนฟู ทําหนาที่เปนผูนํากิจกรรมตางๆ เชน ศิลปะ งานฝมือ  
วาดภาพ และกิจกรรมนันทนาการ 

3. อาสาสมัคร ประกอบดวย คูสมรสของผูสูงอายุ และคนรุนหนุมสาวที่สนใจ 
บริการสําหรับผูสูงอายุที่สําคัญ ไดแก บริการสุขภาพ บริการอาหารกลางวัน 

บริการใหคําปรึกษา เกี่ยวกับผูสูงอายุที่ปวยเปนอัลไซเมอร มีอาการสมองเสื่อมที่ตองการการ
บําบัดฟนฟู บริการสงตอไปรับบริการที่อ่ืน และบริการทางสังคมอื่นๆ รายละเอียดแตละบริการมี
ดังนี้  

บริการดานสุขภาพ 
- ผูสูงอายุที่ปวยเปนอัลไซเมอร เปดใหบริการสัปดาหละ 3 วัน 
- ผูสูงอายุที่ตองการผูดูแล  
บริการอาหาร  
-  ใหวันละ 2 มื้อ คือ มือเชา และมื้อกลางวัน 
บริการใหคําปรึกษา 
- ใหบริการใหคําปรึกษาดานการประกันสุขภาพ 
- ใหบริการใหคําปรึกษาดานกฎหมายตางๆ  
- ชวยผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไป ไดลดหยอนคาธรรมเนียมในการบริการตางๆ เพิ่มมาก

ข้ึน เชน รถเมล รถไฟใตดิน ที่ใชบัตรเดินทาง  
- ใหบริการผูสูงอายุที่มีอาการหลงลืมตองการการดูแลระยะยาว (Long Term 

Care) ทั้งการจัดสงไปยังสถานที่ดูแล จัดคนดูแล Caregiver หรือ Woman Care ตามความ
เหมาะสม 

บริการสังคมอื่นๆ  
- นันทนาการ 
- วาดภาพ 
- งานฝมือ 
- ทัศนศึกษา และการทองเที่ยว 
- สอนภาษาอังกฤษ /คอมพิวเตอร กรณีที่ผูสูงอายุตองการสมัครเปน Citizen  
คาใชจายตางๆ ขององคกรจัดสรรเปน คาบริหารจัดการ คาอาหารสําหรับผูสูงอายุ 

(งบประมาณสวนหนึ่งมาจากการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางมายัง City of New York) และคาจัด
กิจกรรม แหลงที่มาของรายไดในการดําเนินงานองคกร  
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1) งบประมาณจากภาครัฐ  
2) คาจัดบริการ เชน คาบริการอาหารทั้งรูปแบบใหบริการที่องคกรและสงถึงบาน 

คิดคาบริการ อาหารเชา 0.5 เหรียญ และคาบริการอาหารกลางวัน 1.0 เหรียญ  
3) เงินจากจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุน เชน จัดงาน Dinner จัดการแสดงแฟชั่นโชว 

การโชวภาพศิลปะ และการขอรับบริจาค สภากาชาดอเมริกัน มูลนิธิตางๆ สถานประกอบการ
ตางๆ 

ปญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นในนิวยอรก ทําใหกลุมที่
ตองการไดรับการจัดกิจกรรมเพิ่มข้ึน และปญหาเกี่ยวกับสถานที่ ที่ใหบริการเริ่มคับแคบไม
เพียงพอตอจํานวนผูสูงอาย ุที่เขารวมกิจกรรมตางๆ  

1.3 New York City Department for The Aging 
สํานักงานผูสูงอายุของนครนิวยอรก (New York City Department for The 

Aging) เปนหนวยงานที่มีการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุที่ใหญที่สุดของสหรัฐอเมริกา เปน
หนวยงานที่สงเสริมสนับสนุนองคกรตางๆ ที่จัดบริการแกผูสูงอายุโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางพลัง
อํานาจใหแกผูสูงอายุ ใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิต รวมทั้ง จัดบริการ
ทางออมแกผูสูงอายุโดยใหบริการแกครอบครัว การใหการศึกษาและการประสานบริการตางๆ แก
ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในครอบครัวและชุมชน 

การบริหารองคกรดําเนินงานผานคณะกรรมการบริหาร (แผนภูมิ) และ Staff 
เจาหนาที่ประจํา ไดแก นักสังคมสงเคราะห เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการฝายตางๆ นโยบายที่
สําคัญ ไดแก  

1. ใหการสนับสนุนในกิจกรรมดูแลผูสูงอายุในบาน และในชุมชน 
2. สนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองได ไดรับโอกาสในการแสดงความรู

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของตน 
3. เผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะเกี่ยวกับผูสูงอายุ การจัดบริการและสราง

โอกาสใหแกผูสูงอายุและครอบครัว 
4. รวบรวมทรัพยากรและบริการตางๆ และกระจายไปสูผูสูงอายุ 
5. สรางบริการที่มีคุณภาพ เทาเทียม และเปนธรรมแกผูสูงอายุ  
6. เพิ่มประสิทธิภาพใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการเปน

หุนสวนในการใหบริการแกผูสูงอายุ  
7. พัฒนาและสรางศักยภาพแกบุคลากรใหมีความรู ความสามารถยิ่งขึ้น 
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บทบาทหนาที่ 
1. เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนแกองคกรที่ทํางานกับผูสูงอายุทั้งหมดของนิวยอรก 

ซึ่งประกอบดวย ศูนยบริการผูสูงอายุ (Senior Center) มีประมาณ 35 ศูนย  

2. ใหบริการแกผูสูงอายุทั้งในหนวยงาน ในครอบครัว การจัดโครงการตางๆ เชน  

- โครงการ Intergenerational Work Study Program 

- โครงการFoster Grandparent Program  

- โครงการ Emergency Management Program 

- โครงการ Your Guide To The Senior Citizen Rent Increase Exemption 

Program เปนตน  

3. ใหงบประมาณสนับสนุน โดยศูนยบริการผูสูงอายุ หรือองคกรที่ทํางานดานผูสูงอายุ 

จะตองมาเสนอโครงการเขามาขอรับการสนับสนุนทุกป 

4. มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ใหทุนสนับสนุน และประเมินผลการทํางาน 

ประจําทุกป 
งบประมาณและแหลงทุน  
งบประมาณ  บริการแตละป $ 300 ลาน  

ที่มาของงบประมาณและรายจาย 

(1) รัฐบาลกลาง    ประมาณ 43% 

(2) มลรัฐNew York    ประมาณ 35% 

(3) City of New York  ประมาณ 22 % 

(4) การบริจาค 

รายจาย  

- คาบริหารจัดการ ประมาณ $ 60 ลาน 

- สนับสนุนใหศูนยฯ ตางๆ ประมาณ $ 240 ลาน 
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น 
1. หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ดานการจัดบริการผูสูงอายุในนิวยอรก 

2. สถาบันการศึกษาตางๆ 

3. โรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพตางๆ  
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บริการที่จัดใหแกผูสูงอายุ  
นอกจากใหการสนับสนุนหนวยงานอื่นๆ แลว New York City Department for The 

Aging ไดจัดบริการชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหาตางๆ เชน  

- การชวยเหลือเงินทุนเพื่อจายคาไฟ คาเชื้อเพลิงในบาน  

- ชวยผูสูงอายุที่มีรายไดนอยใหมีเครื่องปรับอากาศที่ใหความอบอุนในฤดูหนาว 

- ชวยผูสูงอายุทีมีอายุ 62 ปข้ึนไป ใหสามารถลดหยอนคาเชาบานไดเพิ่มมากขึ้น 

- ชวยจัดหาที่พักอาศัย ใหมีสภาพเหมาะสม ทั้งสถานที่ และสิ่งแวดลอม ที่นาอยู

สําหรับผูสูงอายุ 

- ชวยผูสูงอายุที่ตกเปนเหยื่อและปองกันการตกเปนเหยื่อ อาชญากรรม และการถูก

กระทําความรุนแรง  

สําหรับผูสูงอายุที่มีความประสงคจะทํางาน มีบริการดังนี้  

- จัดอบรมความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยีในสํานักงาน การฝกอบรม

ทักษะในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รานอาหาร เปนตน 

- ผูที่มีอายุ 55 ปข้ึนไป ที่ตองการหางานทํา มีรายได จัดหางานบางเวลาให 

- บริการจัดใหไดรับการอบรมเทคนิคพิเศษเพื่อเขาไปสูแหลงงานตาง ๆ  

- ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป ข้ึนไป ตองการทํางาน ในโครงการ Foster Grand Parents จะ

จัดใหทํางานในโรงเรียน โรงพยาบาล และองคกรในชุมชนตางๆ หรือเปนพี่เลี้ยงดูแลเด็ก ที่ตองการ

ผูที่มีทักษะพิเศษในโครงการ Intergenerational Programs  

- จัดผูสูงอายุไปดูแลเด็กในโรงเรียนที่มีความเสี่ยงในขณะที่กําลังศึกษา เชน เปนที่

ปรึกษาเด็กพิเศษ เด็กที่มีปญหาการเรียน 

- จัดใหผูสูงอายุ รวมโครงการกับเด็กวัยรุนในกิจกรรมตางๆ 

- จัดสงผูสูงอายุเปนอาสาสมัครชวยคนพิการ หรือผูสูงอายุที่ตองการดูแลในบาน 
โครงการที่นาสนใจ 
- การจัดอาหารสําหรับผูสูงอายุทั้งในบานและในชุมชน 

- การสนับสนุนผูดูแลผูสูงอายุในครอบครัวและในชุมชน 

- การจัดหาอาสาสมัครเขาไปดูแลใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือ 

- การสนับสนุนใหมีศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชนมีการติดตามผลและประเมินผลอยาง

มีมาตรฐาน 
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- สนับสนุนโครงการที่สรางความสัมพันธรวมกันระหวางผูสูงอายุและเด็กที่อยูใน

ครอบครัวและในโรงเรียน เชนการสงเสริมใหผูสูงอายุเปนอาสาสมัครดูแลเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 

หรือตกอยูในความเสี่ยง  

- สนับสนุนใหผูสูงอายุเปนอาสาสมัครในโรงเรียน หรือโรงพยาบาล โดยผานการอบรม

กอนลงปฏิบัติงาน 

- สงเสริมโครงการที่ใหความรูแกผูสูงอายุในกรณีฉุกเฉินเพื่อใหสามารถดูแลตนเองได

อยางปลอดภัย 

 
2. บริการสาํหรับผูสูงอายใุนเมืองบอสตัน (Boston)  
 

2.1 City Boston Commission on Affairs of the Elderly  
 คณะกรรมการผูสูงอายุของเมือง Boston เปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยนโยบายของ

กลุมผูบริหารที่ไดรับเลือกตั้งขึ้นมาบริหารเมือง Boston มีวาระการทํางานตามวาระของผูบริหาร  

การดําเนินงานของกรรมการผูสูงอายุเมือง Boston จะมีสภาที่ปรึกษา (Advisory 

Council) ทําหนาที่ประสาน เพื่อใหเกิดการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน หรือกรรมาธิการฯ กับ

ชุมชนในเมือง Boston เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในการดําเนินการในเรื่องตางๆ ไดแก การ

พัฒนา Boston ตามแผนพัฒนาทองถิ่น การพิทักษสิทธิสภาผูสูงอายุเมือง Boston และ เสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาโครงการกิจกรรมที่จะทําใหเกิดความรวมมือในการจัดบริการตามที่กําหนดไว

ในแผน  
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Elderly Commission / Commission Overview [February 2008] 
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City Boston Commission on Affairs of the Elderly เปนหนวยงานที่สนับสนุน

ทุนตามโครงการที่เสนอเขามาจากองคการที่จัดบริการใหกับผูสูงอายุ โดยจะจัดทุนสนับสนุนทุกๆ 

2 ป และ 3 ป และกําหนดนโยบายใหการสนับสนุนทุนในกิจกรรมตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ

สหรัฐอเมริกา (Older Americans Act : OAA) บริการดานตางๆ ไดแก  

1. ดานบริการสังคมตางๆ ที่จะชวยใหผูสูงอายุมีชีวิตอยูในบานและในชุมชน

อยางมีความสุข เทาที่ตองการ เปนบริการดานกฎหมาย การชวยซื้อของ การซอมแซมบาน 

นันทนาการ ศิลปะ การแปล/ลาม การเฝาระวังไมใหเกิดการทารุณกรรมและการทอดทิ้งผูสูงอายุ

และการบริหารจัดการรายกรณีที่บูรณาการวิชาชีพตางๆ เขามาดูแลชวยเหลือผูสูงอายุ  

 http://www.aoa.gov/about/org/org+cjart/as[/:ast I[dated 2/8/2008 
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2. ดานการรับเรื่องราวรองทุกข โดยชวยปกปองสิทธิของผูสูงอายุในประโยชนที่
พึงไดรับ ซึ่งจะมีการจัดสงอาสาสมัครที่ไดรับการฝกอบรมแลว เขาไปใหความชวยเหลือการพูดคุย
รับฟงปญหา ใหคําปรึกษาแกผูสูงอายุในบานและชุมชน  

3. บริการดานโภชนาการ ใหการสนับสนุนโครงการองคกรดานผูสูงอายุ เชน 
ศูนยบริการผูสูงอายุในชุมชน ศูนยบริการชุมชนโบสถที่สามารถจัดสงอาหารที่มีประโยชนสําหรับ
ผูสูงอายุ หรือคูสมรสที่มีรายไดนอย หรือผูพิการที่ยังไมสูงอายุ  

4. การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เปนการใหทุนสนับสนุนโครงการที่
สงเสริมการมีอายุขัยยืนยาว และการมีสุขภาพแข็งแรงในกลุมผูสูงอายุ เชน โครงการเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพ การใหความรูดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต การประสานหรือ
อํานวยความสะดวกในการจัดกลุมพูดคุยความรูเกี่ยวกับโรคตางๆ ในกลุมผูสูงอายุ เชน มะเร็ง 
ความจําเสื่อม สมองเสื่อม เปนตน  

5. การจัดการเกี่ยวกับการรักษาดวยยา เปนการใหทุนสนับสนุนหนวยงานที่
ตองการพัฒนากิจกรรมและบริการรักษาดวยยา การศึกษาที่เกี่ยวของกับอาการดื้อยา ผลขางเคียง
ของยาและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษาดวยยา 

6. สนับสนุนผูใหการดูแลผูสูงอายุ เปนการสนับสนุนทุนสําหรับโครงการที่ผูให
การดูแลและตองการเสนอกิจกรรมใหม หรือกิจกรรมที่จะเปนการชวยเหลือผูสูงอายุ เชน การให
คําปรึกษา การใหการศึกษาเปนกลุม การพิทักษสิทธิ์ การจัดสัมมนาปฏิบัติการ และ การฝกอบรม 
หรือกิจกรรมที่ผูดูแลเปนผูสูงอายุทําหนาที่เลี้ยงดูหลานหรือเด็กเล็กก็จะใหทุนสนับสนุน  

งบประมาณ แหลงทุน และรายจาย  
แหลงที่มาของงบประมาณ  
- รัฐบาลกลาง 
- มลรัฐ 
- มูลนิธิตางๆ  
- สถานประกอบการตางๆ และนักธุรกิจ 
- ผูสูงอายุบริจาค 
- สภาผูสูงอายุของมลรัฐ 
การใหทุนสนับสนุน 
ใหเงินทุนแกโครงการตางๆ ที่สงมาจากหนวยงานรัฐ เอกชน ศูนยผูสูงอายุในชุมชน 

หรือกลุมกิจกรรมในชุมชน โดยจะกําหนดใหทุนเปน 2 ป และ 3 ป ซึ่งในรอบปที่ผานมา City 
Boston Commission on Affairs of the Elderly ใหทุนชวยเหลือ ดังนี้  

1) ดานบริการสังคม 23 โครงการ จํานวน $ 819,000 เปนโครงการ 2 ป  
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2) ดานการรับเร่ืองรองราวทุกข 1 โครงการ จํานวน $ 171,534 เปนโครงการ 2 ป 
3) ดานโภชนาการ รวมทุกโครงการที่เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการ จํานวน $ 

3,218,457 เปนโครงการ 3 ป 
4) ดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 4 โครงการ จํานวน $ 63,000 เปน

โครงการ 2 ป 
5) การจัดการเกี่ยวกับการรักษาดวยยา 1 โครงการ จํานวน $ 35,000 เปน 

โครงการ 2 ป  

6) ดานการสงเสริมผูใหการดูแลผูสูงอายุ 6 โครงการ จํานวน $ 423,019 เปน

โครงการ 2 ป 
ปญหาขององคกร  
1. ปญหาเรื่องงบประมาณ ไมเพียงพอกับจํานวนประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มข้ึน และมี

ความตองการเพิ่มมากขึ้น  

2. เทคโนโลยี ที่จะเก็บรวบรวมขอมูลผูสูงอายุที่อยูตามที่ตางๆ ขอมูลผูที่ตองการ

ดูแล การจัดบริการจะตองมีการจัดทําฐานขอมูลใหถูกตอง แตยังไมสามารถจัดทําได  

3. ปญหาเรื่องที่พักอาศัย มีพื้นที่จํากัด มีการแยงชิงในการใชพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น 

4. ความหลากหลายของคนวัยตางๆ ที่เขาอยูในเมืองBoston ซึ่งกลุมคนเหลานี้มี

ความตองการ รวมทั้งวัฒนธรรมที่แตกตางที่จะตองจัดบริการใหอยางเสมอภาคกันทําไดยาก 

มากขึ้น 
แผนงานในอนาคต 
1. จะมีการทํางานรวมกันเปน Boston Partnership ระหวางภาคเอกชน ภาคธุรกิจ 

สถาบันการศึกษา และ City of Boston  

2. จะตองมีการรับทุนสนับสนุนมากขึ้น จึงตองมีงบประมาณเพิ่มข้ึน 
2.2 The Institute for Geriatric Social Work (IGSW), Boston University School of 

Social Work 
เปนสถาบันการศึกษาเอกชนที่จัดการเรียนการสอน การฝกอบรม และการวจิยั เพือ่

การทํางานสังคมสงเคราะหกับกลุมผูสูงอายุ ตั้งอยูใน School of Social Work, Boston 

University โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมเพื่อสงเสริมการทํางานของนักสังคมสงเคราะหในดาน

ตางๆ ไดแก  

- เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน 

- พัฒนาทักษะเฉพาะดานในการทํางานกับผูปฏิบัติงานกับผูสูงอายุและครอบครวั  
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- พัฒนาความรูเกี่ยวกับกระบวนการเขาสูวัยสูงอายุ 
- ขยายขอบเขตในการปฏิบัติงานและประสานการทํางานกับหนวยงานอื่น 

- เพิ่มพูนความรูที่จําเปนเกี่ยวกับการทํางานในสถานการณที่มีความหลากหลาย
ของประชากรสูงอายุ 

- เพิ่มคุณคาและโอกาสในการทํางาน  
จุดเนน ของ IGSW 
ใหความสําคัญตอการสรางกําลังแรงงาน ที่นอกเหนือจากนักสังคมสงเคราะห เพื่อ

รองรับการเพิ่มสูงขึ้นของประชากรสูงอายุ และมีจํานวนผูที่ตองการดูแลระยะยาวมากขึ้น ประกอบ
กับจํานวนนักสังคมสงเคราะหมีไมเพียงพอ สถาบันจึงมุงใหการศึกษาและฝกอบรมแรงกลุมงาน
กลุมตางๆ ใหมีความรูทักษะเพิ่มมากขึ้น ในการเขามามีบทบาทในการดูแลผูสูงอายุ ไดแก กลุมที่
เปนบุคคลในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน ผูชวยแมบาน ผูดูแลดานสุขภาพ และกลุมอาสาสมัคร ใน
ชุมชน เปนตน  

ดังนั้น การจัดหลักสูตร ระบบ On line จึงเปนจุดเนนของสถาบัน และไดพัฒนา
รายวิชาตางๆ เพิ่มข้ึน เพื่อใหตอบสนองความตองการของสังคม  

IGSW มีบทบาทในการดําเนินการ 3 ดาน คือ 
1) ใหการศึกษาและฝกอบรม ซึ่งมีรูปแบบตางๆ ดังนี้ 

- จัดการศึกษาแบบ E-Learning 
- จัดการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นๆ  
- จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
- จัดการศึกษาแบบ Home-study 
- จัดทําวีดีโอ เพื่อใชในการฝกอบรม  
ประเด็นเนื้อหาหลักสูตร ที่เสนอใหเลือกในการศึกษาและฝกอบรม เปนเรื่อง

เกี่ยวกับ  
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
- สุขภาพจิตและภาวะสมองเสื่อม 
- กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
- การประเมินสภาวะสูงวัย 
- การเพิ่มพูนความรูความสามารถในการเรียนรูความหลากหลาย ความ

แตกตางทางวัฒนธรรมของผูสูงอายุ 
- การดูแลผูสูงอายุ  
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2) ดานการวิจัย เปนการศึกษาวิจัยในเรื่องตางๆ อาทิ 

- การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหในสถานบริการ 

- การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการฝกอบรม 

3) นําเสนอสูการกาํหนดนโยบาย โดยการดําเนินการในลักษณะ  

- การนาํเสนอรายงานสถานการณและการเสนอเพื่อการกําหนดนโยบาย 

- การจัดการสนทนาสาํหรับผูบริหาร และผูกําหนดนโยบาย 
เปาหมายของ IGSW มี 7 ประการ คือ  
1. ขยายแนวคิดการทํางานกับผูสูงอายุสูครอบครัวและผูดูแลตางๆ  

2. สรางความเชื่อมโยงที่เหนียวแนนระหวางนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ กับ

ผูปฏิบัติงานดานบริการสังคมกับผูสูงอายุ ทั้งระดับ ปริญญาตรี และต่ํากวา  

3. จัดระบบการพัฒนาผูปฏิบัติงานกับผูสูงอายุ ใหสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลกลาง มลรัฐ และทองถิ่น  

4. เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายบริการดานการศึกษา และฝกอบรมสําหรับ

ผูปฏิบัติงานกับผูสูงอายุ 

5. เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุ 
6. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกตางๆ เพื่อสนับสนุนและรวมมือกันในการ

พัฒนาผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ  

7. สรางผลงานวิจัยระดับชาติ เกี่ยวกับดานผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาการทํางานดาน
ผูสูงอายุของประเทศ  

2.3 Beacon Hill Village 
Beacon Hill Village เปนองคกรสาธารณะกุศลไมหวังผลกําไร บริหารงานใน

รูปแบบของคณะกรรมการ ใหบริการแกบุคคลผูที่มีอายุ 50 ปข้ึนไป เขามาเปนสมาชิกในหมูบานที่

มีกลุมผูที่มีวัยใกลเคียงกันมาอยูดวยกัน บริการที่จัดใหจึงตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุ 

ซึ่งมีลักษณะดังนี้  

- เปนบานที่เชาพักเปนสวนตัว 

- มีเพื่อนที่คอยดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

- มีความปลอดภัย 

- มีบริการดานตางๆ ไดแก บริการดานการแพทย/สุขอนามัย บริการรถรับ-สง 

บริการดูแลในบาน บริการอาหาร และการพาไปซื้อของ บริการซอมบาน และเครื่องใชในบาน 
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บริการรับสงไปดูภาพยนตร และฟงดนตรี และซื้อต๋ัว บริการนํารถยนตและคอมพิวเตอรไปซอม 

และการดูแลรดน้ําตนไม และรับพัสดุไปรษณียขณะที่ผูสูงอายุไปพักผอน เปนตน  

และผูเขาพักใน Beacon Hill Village จะตองสมัครเปนสมาชิกและจาย

คาธรรมเนียม สําหรับการเขาพัก ดังนี้  

คาธรรมเนียม   สําหรับรายบุคคล ปละ $ 580  

     สําหรับครอบครัว ปละ $ 850  

คาธรรมเนียมพิเศษ รายบุคคล เดือนละ $ 100  

     ครอบครัว เดือนละ $ 150  

ผูที่จายคาธรรมเนียมพิเศษ คือ บุคคลที่อยูในเมือง BOSTON อายุ 60 ปข้ึนไป 

และมีรายไดตอป ต้ังแต $ 45,000 และรายไดตอครัวเรือน ต้ังแต $ 50,000 ข้ึนไป 

สมาชิกในชุมชนจะเปนผูเสนอความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมตางๆ สมาชิก

บางกลุมรวมกันเปน club ของตนเอง มีการเขากิจกรรมตางๆ ทั้ง club และชุมชนสวนรวม ปจจบัุน 

(มีนาคม 2551) มีสมาชิก จํานวน 450 คน มี Staff เต็มเวลา 1 คน บางเวลา 5 คน 

งบประมาณที่ใชในการบริการจัดการ มาจากคาธรรมเนียม 45% และเงิน

บริจาค 45% ไมไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลหรือทองถิ่น Beacon Hill Village มี

ความเชื่อมั่นวา กิจกรรมตางๆ เปนกิจกรรมที่ทําใหผู สูงอายุรู สึกวาตนเองมีคุณคามีพลัง

ความสามารถ ภายใตแนวคิดที่วา “Helps People keep power on Their Own Life” 
 2.4 Lasell Village  

เปนชุมชนที่สําหรับผูเกษียณอายุ (Retirement Community)ที่สามารถชวยตนเอง

ได ต้ังอยูในบริเวณ Lasell College มีการจัดเปนที่พักหลายรูปแบบ ทั้ง อพารทเมนต เปนบาน

เดี่ยว และอาคารสําหรับผูที่ตองการผูดูแล  

Lasll Village ต้ังขึ้นเมื่อ ค.ศ.2000 เปนชุมชนที่ผสมผสานบริการมุงใหเกิด

การศึกษาเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) การใชชีวิตหลังเกษียณ โดยมีการจัดบริการ

สังคมตางๆ การดูแลระยะฟนฟู ระยะสั้น และการดูแลระยะยาว ซึ่งผูสูงอายุตองเสียคาใชจายใน

ราคาที่แพงมาก โดยมีการจายเมื่อแรกเขา ต้ังแต $ 240,000 ถึง $ 930,000 และจายรายเดือนๆละ 

$2,800 ถึง $7,000 
บริการที่ผูสูงอายุจะไดรับ 
- ไดรับบริการอาหารวันละ 1 มื้อ จะเลือกมื้อใดก็ได 

- มีหองสมุด และบริเวณที่อานหนังสือ 

- มีแมบานดูแลกรณีที่ตองการความชวยเหลือ 
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- มีบริการแพทยใหการรักษา 

- มี Staff ชวยเหลือในการไปซื้อของ  

ฯลฯ 

 Lasell Village มุงสนับสนุนใหผูสูงอายุที่เขามาพักในชุมชน ไดมีการพัฒนาเรียน

รูอยูเสมอตลอดเวลา โดยกําหนดใหสมาชิกที่เขามาพักเลือกลงทะเบียนที่จะพัฒนาความรูของตน 

โดยจะเลือกกิจกรรรมใดกิจกรรมหนึ่งเปนรายวิชาที่ตองการศึกษา จะเปนการเรียนในชั้นเรียน หรือ

การบริหารรางกาย หรือการอานหนังสือในหองสมุด หรือการเลนกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่ง

จะกําหนดเปนหลักการวา ใน 1 ป จะมีชั่วโมงเรียนพัฒนาความรูตนเอง 450 ชั่วโมง การพัฒนา

ความรูนั้นผูสูงอายุไมถูกกําหนดใหจํากัดเฉพาะในสาขาวิชาในสถาบัน การศึกษาแหงใดแหงหนึ่ง 

ข้ึนอยูกับผูเรียนมีความสนใจ หรือพอใจจะเลือกลงทะเบียนในวิชาหรือกิจกรรมใด โดย Lasell 

Village มีขอเสนอแนะใหเลือก ดังนี้ 

- การเขาศึกษาในรายวิขาที่มีการเรียนการสอนใน Lasell Village 

- ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของ Lasell Collage  

- ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอื่น 

- เปนที่ปรึกษาของนักศึกษาใน Collage หรือ กลุม องคกร ตางๆ 

- เปนการเขารวมกิจกรรมชุมชน หรือเปนอาสาสมัครทํากิจกรรมตางๆ  

- ทัศนะศึกษา หรือ ไปรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณกับกลุมผูสูงอายุ 

หรือกลุมอ่ืน 

- กิจกรรมดานศิลปะ การแสดงศิลปะที่ทําขึ้น 

- กิจกรรรมการบริหารรางกาย 

- การศึกษาดวยตนเอง หรือการวิจัย 

- การทํางานตอเนื่อง เพื่อรับคาจาง  
    ฯลฯ  

จุดเดนของ Lasell Village 
- เปนองคกรภาคธุรกิจที่จัดบริการสําหรับผูสูงอายุที่ตองการสถานที่ที่พักอาศัย

เปนสวนตัวและไดรับบริการตามความตองการโดยเฉพาะดานการศึกษาเรียนรู มีการพัฒนาและ

ฝกการใชสมองอยูตลอดเวลา 

- มีอาคารสถานที่สวยงาม รมร่ืน สะอาดสงบเงียบ มีประเภทของที่พักใหเลือก

ตามความตองการและตามความสามารถจายของผูสูงอายุ 
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สรุปประเด็นสําคัญจากการศกึษาดูงาน 
 

ในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้ไดศึกษาดูงานองคการที่ดําเนินงานจัดสวัสดิการสําหรับ

ผูสูงอายุ 3 กลุม คือ  

1. หนวยงานภาครัฐ ทั้งระดับมลรัฐ และระดับทองถิ่น (City) ไดแก New York City 

Department for The Aging และ City Boston Commission on Affairs of the Elderly  

2. หนวยงานภาคเอกชน เปนลักษณะมูลนิธิ สภาองคกรผูสูงอายุ สถาบันการศึกษา

ไดแก The Carter Burden Center for the Aging Asian American Federation of New York และ 

Institute for Geriatric of Social Health ; Boston University School of Social Work 

3. องคกรในชุมชน องคกรธุรกิจ ไดแก Beacon Hill Village และ Lasell Village  
1. การจัดผูสูงอายุของหนวยงานภาครัฐ  

1.1 ดําเนินการตามกฎหมายที่กําหนด คือ The Older Americans Act (OAA) ทั้ง

รัฐบาลกลางและมลรัฐ และทองถิ่น 

1.2 ดําเนินการโดย การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแกองคกร ทั้งองคกรในระดับ

ทองถิ่นและองคกรเอกชน  

1.3 แหลงที่มาของงบประมาณ เปนการจัดสรรงบประมาณประจําป เงินบริจาค และ

การระดมทุนดวยวิธีตางๆ  

1.4 เงื่อนไขที่ใหการสนับสนุน เปนกิจกรรมที่องคกรนั้นๆ ดําเนินการใหประโยชน ทั้ง

ทางตรงและทางออมแกผูสูงอายุ เชน  

• การจัดบริการอาหาร/โภชนาการ  
• บริการตามความตองการของสมาชิก(ผูสูงอายุ) เชน กีฬาในรม นันทนาการ  

• การสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรค  

• การจัดบริการอํานวยความสะดวกและความมั่นคงปลอดภัยแกผูสูงอายุ  
• กิจกรรมที่สรางคุณคาแกผูสูงอายุ เชน ชวยสนับสนุนใหผูสูงอายุไดเขารวม

โครงการกิจกรรรมขององคกรในชุมชน  
2. การจัดบริการผูสูงอายุของหนวยงานภาคเอกชน 

2.1 เปนหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ และ

งบประมาณสวนหนึ่งมาจากรการขอรับบริจาค และการระดมทุนดวยวิธีตางๆ เชน การจัดงาน

เลี้ยงสังสรรค การไดรับการบริจาคจากผูสูงอายุที่ยกทรัพยสินภายหลังเสียชีวิต 
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2.2 การขอรับงบประมาณจากหนวยงานรัฐ ใชวิธีการจัดทําโครงการเสนอ เปน

โครงการ 2 ป 3 ป ตามที่หนวยงานกําหนด 

2.3 กิจกรรมที่ดําเนินการสําหรับผูสูงอายุ ประกอบดวย กิจกรรมทั้งในองคกร และ

ภายนอกองคกร คือ ในชุมชนและบริการสูผูสูงอายุที่บาน 

2.4 กิจกรรมที่จัดในองคกร ประกอบดวย  

1) ดานอาหารโภชนาการ คือ การใหบริการอาหาร  

• บางองคกรจัดบริการอาหารเฉพาะอาหารกลางวัน บางองคกรบริการ

อาหาร 2 มื้อ คือ อาหารเชาและอาหารกลางวัน  

• ผูสูงอายุที่มารับบริการอาหารในองคการจะมีทั้งที่สมัครเปนสมาชิกและ
ไมไดเปนสมาชิก  

• อาหารที่จัดบริการจะมีกําหนดเปนตารางรายสัปดาห และแจงใหผูสูงอายุ
ทราบลวงหนา  

• การใหบริการจะเปนรูปแบบที่เปนผูสูงอายุจายคาอาหารในราคาถูก ต้ังแต 

$ .50 ถึง $ 2.00 ตอคนตอมื้อ 

• ผูสูงอายุในพื้นที่ใกลเคียงกับองคกรและพื้นที่อ่ืนที่ไกลออกไป ก็สามารถ

มาขอรับบริการได 

นอกจากนี้ องคกรยังมีบริการอาหารไปสงใหผูสูงอายุที่พักอยูบาน หรือใน

สถานบริการอื่นที่ประสงค จะรับบริการอาหารก็สามารถสงไปไดในลักษณะที่เรียกวา Meal on 

Wheel ผูสงอาหารไปยังบานพักของผูสูงอายุ จะมีทั้งเจาหนาที่ (Staff) ขององคกร และอาสาสมัคร 

จะพบวา บางองคกรบริการสงอาหารไปยังบานผูสูงอายุ และศูนย หรือสถานบริการสําหรับ

ผูสูงอายุอ่ืนตอมื้อ เปนจํานวนถึง 1,000 กลองตอวัน (ที่ Carter Burden Lunch on club and 

Senior Program)  

2) กิจกรรมนันทนาการ สําหรับผูสูงอายุที่มาเขารวมกิจกรรมในองคกร  

• กิจกรรมที่จัดขึ้น ไดแก โยคะ ดนตรี อานหนังสือ การทําสมาธิ ศิลปะ 

ถักทอ เย็บปกถักรอย เลนไพ ปงปอง ฯลฯ 

3) กิจกรรมสุขภาพ  

• กิจกรรมที่จัดขึ้น เชน การรับผูสูงอายุเขามารับบริการบําบัด เพื่อฟนฟู

สุขภาพกับนักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด เจาหนาที่พยาบาล เชน โรคความจําเสื่อม โรค

อัมพฤษต เปนตน  
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4) กิจกรรมดานการศึกษา 

เปนการจัดบริการใหการศึกษาและฝกอบรมแกผูที่สนใจหรือผูปฏิบัติงานกับ

ผูสูงอายุทั้งภายในสถาบันและแบบ E- Learning 

5) กิจกรรมภายนอกองคกร  

• กิจกรรมที่จัดขึ้น เปนกิจกรรมรวมกับชุมชนและสถาบันอื่น เชน โรงเรียน

โดยการจัดโครงการ Foster Grandparent และโครงการ Helping Hand โครงการที่ใหผูสูงอายุทํา

หนาที่อาสาสมัคร ไปดูแลผูสูงอายุที่อยูกับบาน และที่เจ็บปวย หรือขาดการติดตอกับหนวยงาน 

เปนตน  
3. การจัดบริการผูสูงอายุขององคกรชุมชน  
มี 2 ลักษณะ คือเปนแบบองคกรที่ไมแสวงหากําไร และเปนองคกรเชิงธุรกิจ 

3.1 องคกรไมแสวงกําไร – เปนองคกรในชุมชนที่จัดบริการบานพักผูสูงอายุ เขามา

อยูเปนสมาชิกของชุมชน โดยจะไดรับบริการดานตางๆ ที่จะสรางความรูสึกอบอุนปลอดภัย มีกลุม

เพื่อน มีผูชวยเหลือ มีบริการที่จะชวยอํานวยความสะดวกในบาน เชน การทําความสะอาดบาน 

ซอมแซมเครื่องใชและที่พัก มีบริการรับฝากดูแลบาน รับสงไปรษณีย และที่ไมอยูบาน 

3.2 องคกรเชิงธุรกิจ – เปนองคกรที่จัดบริการที่พักสําหรับผูสูงอายุ รูปแบบ ทั้ง 

Apartment บานเดี่ยว และที่พักรักษาฟนฟูสุขภาพ สําหรับผูสูงอายุที่มีรายได ที่สามารถจาย

คาบริการได  องคกรไดสงเสริมใหผู สูงอายุมีการศึกษาเรียนรูตลอดชีพ  โดยประสานกับ

สถาบันการศึกษาใหผูสูงอายุไดลงทะเบียน เรียนรายวิชาตามความตองการของตนเอง ในทุกๆ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชน การอานหนังสือ การตอตัวอักษร การออกกําลังกาย หรือ

กิจกรรมที่ตองทํางานตอเพื่อรับคาตอบแทน หรือกิจกรรมที่ชวยสถาบันการศึกษาโดยทําหนาที่เปน

ผูชวยสอน เปนอาจารยที่ปรึกษา เปนผูชวยแนะแนว เปนตน  
4. สถาบันทางการศึกษา (IGSW, The Institute for Geriatric Social Work, Boston 

University) 
เปนสถาบันการวิชาการ  ที่ส ง เสริม  และพัฒนาผูป ฏิ บั ติงานกับผู สู งอายุ 

นอกเหนือจากนักสังคมสงเคราะห ที่เขามาศึกษาในสถาบัน โดยจัดทําเปนหลกัสตูรในลกัษณะของ

การฝกอบรม และจัดเปนหลักสูตร Online ที่ผูเรียนสามารถใชระบบเรียนทางไกล (Distance 

Learning) ทางระบบ Online โดยสถาบัน IGSW ไดพัฒนารายวิชาตางๆ อยูตลอดเวลา และเสนอ

ขอมูลใน Website ของสถาบัน เปดโอกาสใหบุคคลสามารถลงทะเบียนเรียน และพัฒนาความรู

ตนเองในการดูแลผูสูงอายุ ทั้งในบานของตนเอง ในชุมชน หรือในสถาบันตางๆ  
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ประเด็นที่นาสนใจสําหรับการจัดบรกิารผูสูงอายุในสังคมไทย 
 

1. การระดมทุน พบวา ในตางประเทศองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการระดมทุนมา

สนับสนุนการจัดบริการในรูปแบบตางๆ เชน การจัดงานเลี้ยง การขอรับการบริจาค การประสาน

กับสถานประกอบการ  

2. การสรางอาสาสมัคร ใหเขารวมในการปฏิบัติงานกับผูสูงอายุ มีทั้งอาสาสมัครที่เปน
ผูสูงอายุเอง และอาสาสมัครในชุมชน  

3. บทบาทขององคการที่เปนผูใหทุนสงเสริมองคการภาคเอกชน ใหจัดทําโครงการเพื่อ

ผูสูงอายุ จะกําหนดแผนการเสนอโครงการรอบ 2 ป หรือ 3 ป และมีบทบาทในการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผลเพื่อใหไดตามเกณฑมาตรฐาน 

4. ประสานงานรวมกับองคการในทองถิ่นใหเขามามีบทบาทในการดําเนินงานกับ
ผูสูงอายุ โดยมีกองทุนผูสูงอายุเปนพี่เลี้ยง  

5. จัดตั้งศูนยในลักษณะทดลองจัดบริการอาหารสําหรับผูสูงอายุ  
6. จัดใหมีศูนยผู สูงวัยหรือศูนยอเนกประสงคมากขึ้น โดยกองทุนผู สูงอายุเปน

ผูสนับสนุน และนํารูปแบบของกิจกรรมของหนวยงานในตางประเทศที่ไดไปศึกษาดูงานมาเปด

บริการในศูนยนี้ 

7. การจัดสรรทุน มีการจัดทําเปนรายป โดยอาจใหมีการสงโครงการปละ 1 คร้ังหรือ 2-

3 ปตอคร้ัง 

8. ใหมีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรมตางๆ ที่กองทุนใหการ

สนับสนุน 

9. ประสานกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาผูสูงอายุดานการศึกษาตลอดชีพ และ 

จัดฝกอบรมความรูการดูแลผูสูงอายุ ทั้งในครอบครัว ในสถานบริการ และในชุมชน โดยกองทุน

ควรใหการสนับสนุนงบประมาณ 

10. การจัดใหมีชุมชนที่เปนที่พักอาศัยแกผูสูงอายุในลักษณะที่เปนบาน มีบริการ

ตางๆ อํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุ มีอาสาสมัครเขามาทํางาน โดยกองทุนใหการสนับสนุน  

ทั้งงบประมาณ และการเผยแพรประชาสัมพันธ 

 

 



การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทนุผูสูงอายุ 

บทที่ 6 
 

 ขอมูลผูปฏิบัติงานและองคกรที่เกี่ยวของกับ 
กองทุนผูสูงอายุในประเทศไทย  

 
กองทุนผูสูงอายุ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูสูงอายุ ทั้งดานการศึกษา 

สุขภาพ สังคม ศาสนา ขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การ

สงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน นอกจากนี้ กิจกรรมหลักชอง

กองทุนผูสูงอายุ คือ การใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และการเขียนโครงการเพื่อขอรับการ

สนับสนุนทํากิจกรรม คณะผูวิจัยทําการรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และผูสูงอายสุวน

ภูมิภาค เพื่อใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุน

ผูสูงอายุของผูสูงอายุ และการศึกษาดูงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชนและชมรม

ผูสูงอายุ ซึ่งแบงการศึกษาเปน 3 ตอน รายละเอียดมีดังนี้  

 
ตอนที่ 1 ผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

กองทุนผูสูงอายุสวนภูมภิาค 
 

เนื่องจากกองทุนผูสูงอายุไดประสบปญหาหลายประการ คณะกรรมการบริหารกองทุน 

จึงดําเนินโครงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ภูมิภาค เพื่อสรางความเขาใจและหาแนวทางในการแกไขปญหารวมกัน โดยรูปแบบการ

ดําเนินการ คือ  

1. คณะกรรมการบริหารกองทุนไดอภิปรายเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุ 

ไดแก ทบทวนการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ กฎ ระเบียบ ขอกําหนดของกองทุนผูสูงอายุ ปญหา 

อุปสรรคในการพิจารณาใหการสนับสนุนทุน มุมมองของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  

2. วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับตัวอยางของการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุในจังหวัดที่มี
ผลการดําเนินการประสบความสําเร็จ รวมถึงปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานกองทุนผูสูงอายุ 

มุมมองจากผูปฏิบัติงานระดับภูมิภาค โดยผูแทนจังหวัดและผูแทนองคกรที่ทํางานดานผูสูงอายุ  

3. การเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกัน 

4. การทําเวทีเพื่อระดมสมองรวมกัน 
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กรณีของการจัดทําเวทีเพื่อระดมสมองนั้น มีผูเขารวมประกอบดวย ประธานสาขา

ผูสูงอายุ ประธาน คณะกรรมการ สมาชิกชมรมผูสูงอายุ เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัด นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนตน แยกกลุมผูเขารวมสัมมนาออกเปน 

กลุม ๆ และมีประเด็นคําถาม 4 คําถาม ไดแก 1) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 

และแนวทางในการแกไขปญหา 2) การตอบสนองความตองการตอกลุมเปาหมายของกองทุน

ผูสูงอายุ 3) ลักษณะกองทุนผูสูงอายุในอนาคต 4) การติดตามประเมินผลในพื้นที่ และใหมีการ

นํา เสนอตอสมาชิกทุกคนในภูมิภาคนั้น  ๆ  ซึ่ งคณะนักวิจัยสามารถสรุปเปนภาพรวม  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
1. ปญหา-อุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองทุนผูสูงอาย ุ
 

การระดมสมองของผูเขารวมสัมมนาทั้ง 4 ภูมิภาค ในประเด็นปญหา อุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานของกองทุนผูสูงอายุ พบวามีปญหาคลายคลึงกัน ไดแก ปญหาเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่สวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกองทุน

ผูสูงอายุ การบริหารจัดการของกองทุน และปญหาที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เปนตน 
 
1.1 ปญหาที่เกี่ยวกับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ 

ประเด็น แนวทาง/วิธีการแกไข 

- ขอมูลที่เกี่ยวกับกองทุนยังไมกระจายสูพื้นที่เทาที่ควร - กองทุนควรมีการจัดประชาสัมพันธเพื่อเผยแพร

ขอมูลขาวสารใหประชาชนอยางทั่วถึง 

- ผูสูงอายุยังไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ซึ่งเกิดจาก

การประชาสัมพันธกองทุนนอยไปหรือยังไมทั่วถึง 

- ควรมีการประชาสัมพันธในชุมชนโดยใชส่ือทุก

รูปแบบ  

 
1.2 การบริหารจัดการ 

ประเด็น แนวทาง/วิธีการแกไข 

- ขาดความยุติธรรมในการบริหารจัดการ - ประชุมชี้แจงผูสูงอายุในแตละพื้นที่และรวมกับจนท 

ทุกหนวยงาน 

- การพิจารณากองทุนระดับบนยังมีความลาชา - ใหมีคณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัด 

- จัดงบจางเจาหนาที่เพื่อชวยงานกองทุน 

- จํานวนผูยื่นกูมีจํานวนมากทําใหไมสามารถ

ตรวจสอบคุณสมบัติไดทั่วถึง 

- ควรจัดสรรยอดเงินใหจังหวัดตามสัดสวนและความ

เหมาะสม 
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ประเด็น แนวทาง/วิธีการแกไข 

- ระเบียบขอบังคับ และขั้นตอนในการขอกู และกรอก

แบบฟอรมตาง ๆ มากเกินไป และยุงยากหลักฐาน

เอกสารในการกูมีมากเกินไป 

- ปรับปรุงระเบียบใหยืดหยุนมากขึ้นลดแบบฟอรม 

ขั้นตอนใหงาย กะทัดรัดขึ้น หรือลดขั้นตอนมีเอกสารให

นอยลง - ใหประธานชมรมผูสูงอายุตําบล อําเภอ ชวย

กล่ันกรองขอมูลเบื้องตน 

- การประสานงานกับเครือขายตาง ๆ หรือ อบต 

ลําบาก 

- ทางจังหวัดทําหนังสือประสานงานเพื่อขอความรวมมือ

กับ อบต. รวมมือในการทํางานและประชาสัมพันธ 

 
1.3 ปญหาเกี่ยวกับเจาหนาที่สวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุ 

ประเด็น แนวทาง/วิธีการแกไข 

- เจาหนาที่กองทุนยังไมพอเพียง ไมมีเจาหนาที่

หนวยงานหรือองคกรรับผิดชอบโดยตรงในการชวย

กล่ันกรองโครงการ 

 - จนท พมจ. มีงานประจํา ไมมีเวลาใหบริการใน

รายละเอียด และบางครั้งก็ขาดความชัดเจนในการ

ดําเนินการ 

- จัดอบรมสัมมนาผูทําหนาที่เกี่ยวกับผูสูงอายุโดยตรง 

หรือจัดจางเจาหนาที่ดําเนินงานดานกองทุนโดยเฉพาะ 

- จัดอบรมแก จนท. พมจ. เกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ 

- จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดจางเจาหนาที่ให พมจ จาง

บุคลากรปฏิบัติงานดานกองทุน หรือทํางานดานนี้

โดยเฉพาะ 2 คน/1 จังหวัด (นักสังคม/การเงิน) 

- อัตรากําลังของ จนท. ดําเนินการไมพอ - ใหความรูและจัดอาสาสมัครเพื่อดําเนินการ รับผิดชอบ

โดยตรง จัดระบบในการกลั่นกรอง โดยใชสาขาสภาฯ 

- ชี้แจงใหภาคีเครือขาย อบต. ทองถิ่น วัด โรงเรียน  

พช. อพม. ทราบ โดยใชวิทยุ โทรทัศน มีการเชื่อมโยง

เครือขายเรื่องกองทุนกับ อปท. 

- ขาดการประชาสัมพันธเนื่องจากเจาหนาที่ไมมีความรู 

หรือผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตน 

- ใหมีการประชาสัมพันธอยางกวางขวาง เชน ทาง

โทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ 

- สนง. พมจ. บางพื้นที่ ไมสนับสนุนใหมีการกูยืม

สําหรับผูสูงอายุ  

 

 
1.4 ปญหาเกีย่วกับโครงการ 

ประเด็น แนวทาง/วิธีการแกไข 

- ขาดสถานที่ในการดําเนินโครงการ - ขอรับการสนับสนุนพื้นที่สาธารณะ 

- ขาดทักษะการเขียนโครงการ หรือการเขียนโครงการ

ทําไดไมดี ไมถูกตอง ไมไดใชแบบฟอรมของกองทุนฯ - 

ผูสูงอายุยังขาดความรูและความเขาใจในการเขียน

โครงการ  

- อบรมใหความรูในการเขียนโครงการกับผูกู 

- ฝกอบรมการเขียนโครงการ โดยใหกับสาขาสภา

ชมรม พมจ. เปนพี่เล้ียงในการเขียน 
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ประเด็น แนวทาง/วิธีการแกไข 

- ไมมีตัวอยางโครงการที่เคยไดรับเงินใหผูสูงอายุดู - มีตัวอยางโครงการที่ไดรับการอนุมัติเพื่อเปนแนวทาง

ที่ชัดเจน 

 
1.5 ปญหาเกีย่วกับผูสูงอายุ 

ประเด็น แนวทาง/วิธีการแกไข 
การกูเงนิประกอบอาชีพ  
- รายไดต่ํากวาเกณฑที่จะยื่นกู - หลักเกณฑควรมีการยืดหยุนตอผูสูงอายุ เชน ควร

กําหนดเกณฑรายไดขั้นต่ํา 2,000 บาท  

- ไมมีความรูเกี่ยวกับกองทุน เปนงานใหมที่ยังไม

ทราบรายละเอียด 

- ใหมีการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เชน ทําแผนพับ 

วิทยุ ผานชมรมผูสูงอายุ และหนวยงานราชการ ฯลฯ 

- โครงการไมไดรับการอนุมัติ เชน การเขียนโครงการ

ผิดวัตถุประสงค 

- การกูยืมนําเงินไปใชไมตรงวัตถุประสงค หรือผูกูหา

ประโยชน 

- จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการเขียนโครงการ (อพม. 

อผส. ประธานชมรม ผูสูงอายุ )  
 

- การเดินทางในการทําสัญญา (ที่ พมจ.) จะมีปญหา

คาใชจายในการเดินทาง และการปรับปรุงแกโครงการ

และการกูยืม 

- ให จนท. พมจ. ลงพื้นที่เพื่อทําสัญญากับผูสูงอายุ 

เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายในการเดินทาง 

- ผูค้ําประกัน (หาผูค้ําประกันไมได) - ใหใชหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยเพื่อค้ําประกัน 

โดยมีการตรวจสอบอยางชัดเจน หรือใชสิทธิผูนําชุมชน

ค้ําประกัน 

- กรณีกูแลวไมสงเงิน - จัดเจาหนาที่เฉพาะเขามามีสวนรวมในการติดตาม

ทวงหนี้ 

- เงินกูนอย - เพิ่มเงินกูเปนรายละ 20,000 บาท/ราย (ขั้นต่ํา) 

- ระยะเวลาสงคืนเงินกูส้ันเกินไป- ไมสงคืนตาม

กําหนด 

- ปลอดการผอนชําระ 3 เดือน  

- ผูกูไมควรเกิน 75 ป  

- ขาดความรูเรื่องระเบียบการใชจายเงินงบประมาณ - ใหมีการหาความรูเรื่องระเบียบใหมากขึ้น 

- มีการปกปดขอมูลของผูกูและผูค้ําประกัน - ปลูกจิตสํานึกใหกับผูกู 

- ผูกูเสียชีวิต - ผูค้ําประกันเปนผูที่รับผิดชอบ 

- ผูค้ําประกันเรียกเก็บเงินจากผูกู - ขาดเจาหนาที่รับผิดชอบงานกองทุนในระดับจังหวัด 
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2 การตอบสนองความตองการตอกลุมเปาหมาย 
 

วัตถุประสงคสําคัญของกองทุนผูสูงอายุเพื่อสงเสริมการพัฒนาผูสูงอายุทั้งทางดาน

การศึกษา สุขภาพ สังคม ศาสนา ขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมทาง

สังคม การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน การที่ผูสูงอายุขอ

กูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทํากิจกรรมที่พัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ พบวา การดําเนินการของกองทุนผูสูงอายุ สามารถตอบสนองความ

ตองการของผูสูงอายุไดในระดับหนึ่ง แตยังไมทั่วถึง เนื่องจากปญหาดังกลาวขางตน (ขอ 1) ดังนั้น 

หากจะทําใหกองทุนผูสูงอายุสามารถตอบสนองตอผูสูงอายุมากขึ้น สมาชิกที่เขารวมสัมมนาได

เสนอประเด็นที่นาสนใจ หลายประเด็น ดังนี้  
ควรใหทาง พมจ. อบต. มีการสํารวจความตองการของผูสูงอายุอยางเปนระบบ 
2.1 มิติเกี่ยวกับผูสูงอายุ ความตองการที่จะตอบสนองความตองการแกผูสูงอายุ โดย

มองที่ผูสูงอายุเปนศูนยกลาง พบวา มี 3 มิติ คือ มิติดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสุขภาพ 

เปนตน  

(1) ดานการเศรษฐกิจ 

- ใหมีการจัดตั้งสหกรณเกี่ยวกับผูสูงอายุ  

- กูเงินเพื่อประกอบอาชีพ เชน การผลิตสินคา และควรมีแหลงจําหนาย 

- อยากไดความรูในดานวิชาชีพตาง ๆ แกผูสูงอายุควรใหเงินสงเสริมอาชีพ

ใหกับกลุม/ชมรม 

(2) สังคม  

- ตองการคําแนะนํา การดํารงชีวิตอยางมีความสุขและยั่งยืน อยางมีศักดิ์ศรี 

- มีกิจกรรมดานสังคม ศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม เชน กีฬา วัน

ผูสูงอายุ กิจกรรมสําคัญที่ยกยองผูสูงอายุทัศนศึกษา การปฏิบัติธรรม กิจกรรมนันทนาการ การ

พบปะสังสรรค จัดกิจกรรมที่เปนประโยชน กิจกรรมสืบทอด อนุรักษภูมิปญญา สนับสนุนคลัง

ปญญาแกผูสูงอายุ  

- จัดกิจกรรมรวมกันในระดับอําเภอ 

- อุปกรณในการจัดกิจกรรม 

- สนับสนุนงบเรื่องการฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่นที่หนวยงานหลักเขาไปไมถึง 

- ควรมีการจัดบุคคลเขามาดูแลชวยเหลือผูสูงอายุที่ดูแลชวยเหลือตนเองไมได

ในชุมชน เชน มีอาสาสมัครทุกหมูบาน อําเภอ 
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- ตองการใหสนับสนุนงบประมาณใหกับชมรมผูสูงอายุ ที่มีความรับผิดชอบ

และดําเนินการอยางตอเนื่อง 

- กองทุนใหงบฯ สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 

- ควรจัดใหมีศูนยบริการผูสูงอายุเพื่อใหบริการผูสูงอายุในดานตาง ๆ 

- สรางอาคารศูนยอเนกประสงคผูสูงอายุใหทั่วถึง ทุกพื้นที่ 

- ใหความรูสิทธิผูสูงอายุ  

- ซอมแซมและสรางที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุ 

- ตองการใหมีการสงเคราะหเงินแบบใหเปลาที่สําหรับผูสูงอายุที่ยากจนจริง ๆ 

ซึ่งไมสามารถชําระเงินกูยืมได 

- ใหกองทุนสนับสนุนเรื่องเบี้ยยังชีพ สําหรับทุกคน ใหทั่วถึงและเปนธรรม 

- มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  

- มีกิจกรรมยอยสําหรับผูสูงอายุที่ไมสามารถเขากลุมได เชน ผูสูงอายุที่ไมได

เปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 

ใหเงินทุนในการสงเสริมกิจกรรมกลุม เชน การสนับสนุนคารถรับ-สงผูสูงอายุ

มาทํากิจกรรม 

- ควรหาระบบที่ชวยเหลือผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง 

(3) สุขภาพ 

- ความรูเร่ืองสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ เชน การดูแลดานสุขภาพกาย-จิต การ

ปองกันโรค 

- การสงเสริมศูนยกายภาพบําบัดสําหรับผูสูงอายุ 

- ศูนยดูแลผูสูงอายุในชุมชนยามเจ็บปวย มีเจาหนาที่ประจําศูนย 

- ตองการสุขภาพชีวิตที่ดี ขอมูลขาวสาร และการเขาถึงบริการของรัฐ เชน 

ชองทางพิเศษในโรงพยาบาล 

- จัดเจาหนาที่ออกเยี่ยมผูสูงอายุ 
2.2 มิติการบริหาร 

- การตั้งงบประมาณประชาสัมพันธกองทุนโดยเฉพาะ หรือให พมจ. จัดประชุม 

ชี้แจง ประชาสัมพันธ ในระดับพื้นที่ใหมากขึ้น 

- จัดงบประมาณมาสนับสนุนเพิ่มเติมในขณะที่องคกรภาครัฐมีไมเพียงพอ โดย

ประสานกับกองทุนผูสูงอายุ 
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- จัดสรรงบประมาณเพื่ออบรมอาสาสมัครนักพัฒนาสังคมระดับหมูบาน 

- กระจายอํานาจในการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุน ลงที่ทองถิ่น หมูบาน โดย

เร่ิมจากองคกร ผูสูงอายุที่เขมแข็ง ก็จะสามารถทําตอไปได 

- เห็นควรตั้งกองทุนระดับจังหวัด 

- ยกเลิกกองทุน แลวนําเงินมาเปนเบี้ยยังชีพเดือนละ 3,000 บาท (เปนสิง่ทีส่ะทอน

ถึงความเขาใจไมถูกตองเกี่ยวกับกองทุน) 

- ควรมีคาตอบแทนคณะทํางานในพื้นที่ 
2.3 มิติการเขียนโครงการ 

- ตองการตนแบบที่ถูกตองเกี่ยวกับการเขียนโครงการ และมีขอมูลโครงการตาง ๆ 

ที่สามารถบริหารจัดการได 

- ตองการอบรมการเขียนโครงการ 
2.4 มิติการกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ 

- ไมอยากใหมีการกูเงิน แตอยากใหสนับสนุนในรูปของโครงการ กลุมหากจะมีการ

กูเงิน ใหมีความรัดกุมยิ่งขึ้น โดยผานประธานผูสูงอายุ (คณะกรรมการผูสูงอายุ ) เพื่อเปนการ

กลั่นกรองเบื้องตน 

- ควรมีงบประมาณเกี่ยวกับการกูยืมและนํางบประมาณไปสนับสนุนโครงการและ

กิจกรรม บางกรณีไมมีภาระผูกพัน 
2.5 มิติอ่ืน ๆ 

- ปรับปรุงกิจกรรมที่กองทุนสนับสนุนควรจะมีความครอบคลุมทั่วถึง เปนธรรมกับ

ผูสูงอายุ 

- จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของผูสูงอายุในพื้นที่ เชนเวทีสมัชชา 

- ตองการใหกองทุน สนับสนุนงานของชมรมผูสูงอายุเพื่อเพิ่มความเขมแข็ง ให

ชมรมผูสูงอายุ(งบประมาณ งานวิชาการ กิจกรรมการมีสวนรวมของสังคม โครงการที่มีความ

ยั่งยืน) 

- ตองการกูกองทุนเพื่อทํากิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน 

โครงการพัฒนาทางจิต โครงการ อพส. 

- ตองการสถานที่ในการรวมกลุมเพื่อจัดกิจกรรม 

- หนวยงานราชการแนะนําใหความรูแกผูสูงอายุตามสายงานนั้น ๆ เชน ถาเรื่อง

สุขภาพอนามัย เปนเจาหนาที่อนามัย ดานกฎหมายก็เปนนักกฎหมาย 

- จัดกิจกรรมศักยภาพผูนําของชมรมผูสูงอายุ 
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3 ลักษณะกองทุนผูสูงอายุในอนาคต 
 

จากการระดมสมองของผูเขารวมสัมมนาตองการใหกองทุนผูสูงอายุพัฒนาไปขางหนา 

โดยตองการใหกองทุนผูสูงอายุมีลักษณะดังนี้  

1. มีการกระจายกองทุนผูสูงอายุลงไปในพื้นที่ /ระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูสูงอายุ (จังหวัด หรือสาขาสภาฯ) รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณใหทุกป (ตาม

อัตราสวนของผูสูงอายุในจังหวัด) โดยใหกองทุนผูสูงอายุระดับจังหวัดบริหารจัดการเอง รวมถึง

การจัดสรรงบใหชมรมผูสูงอายุ และเพิ่มบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยดําเนินการ ดังนี้ 

- กระจายฐานการรับบริการถึงระดับหมูบานโดยตรง เชน การสนับสนุนงบประมาณ

ในระดับจังหวัด เพื่อดําเนินการในเรื่องการพัฒนาความรู ขาวสาร ประชาสัมพันธ และขอมูลอ่ืน ๆ 

ที่จําเปนใหมากที่สุดโดยใหความรูโดยลงพื้นที่ 3 เดือน/คร้ัง  

- จัดใหมีผูประสานงานผูสูงอายุจากระดับตําบล แลกเปลี่ยนการเรียนรูขอมูล

ขาวสารจากบนลงลาง จากลางขึ้นบน หรือควรจัดจางเจาหนาที่ลงในระดับจังหวัดรับผิดชอบ 

(กรณีที่ควรกระจายอํานาจลงในระดับจังหวัด) 

- ผูประสานงานระดับจังหวัดมีบทบาทในการอนุมัติโครงการ โดยการพิจารณา  

ส่ังการ (มีวิสัยทัศนในการแกปญหา เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และ

คณะกรรมการระดับจังหวัด) หรือสรางเครือขายองคกรผูสูงอายุใหเขมแข็ง เชน หากมีโครงการที่

ผิด เจาหนาที่ควรแกไขใหและเซ็นกํากับไวโดยไมตองสงกลับมาใหผูสูงอายุแกไข 

- ตัวแทนจากภาคใต ระบุวา คณะกรรมการระดับจังหวัด ควรมีตัวแทนของบุคคล

ที่มาจากภาครัฐและเอกชน ไดแก เจาหนาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

รวมกับ อพม. อพก. ประธานสาขาสภาฯ และ อปท. เพื่อเปนผูพิจารณากลั่นกรองในการใหการ

สนับสนุน ตัวแทนจากภาคกลางเสนอวาใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยเปนเลขานุการ 

- ใหผูยื่นกู ยื่นที่องคการบริหารสวนทองถิ่น 

- กองทุนตองแกไขระเบียบที่ซ้ําซอน 

- กองทุนตองทํา MOU กับกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย 

2. ใหมีระเบียบปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 

3. ควรมีการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเครือขาย ผูสูงอายุ ระดับตําบล ระดับจังหวัด 

4. จางเจาหนาที่รับผิดชอบเรื่องกองทุนผูสูงอายุ 
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5. กูเงินกองทุนผูสูงอายุเพื่อจัดตั้งธนาคารชุมชน โดยชุมชนเพื่อผูสูงอายุ 

6. ตําบลใดมีคณะกรรมการฯ ระดับตําบลใหใชกรรมการชุดเดียวกัน โดยมีตัวแทน 

ผูสูงอายุ รวมเปนคณะกรรมการดวย กรณีคณะอนุกรรมการเปนชุดเดียวกันกับกองทุนฯ กสจ. ใหมี

ผูแทนจากสาขาสภาผูสูงอายุเขาเปนอนุกรรมการดวย 

7. มีคณะกรรมการติดตามประเมินผล ทวงหนี้ในพื้นที่ (ภาคอีสาน) 

8. กรณีผูยืมรายกลุมขอใหเจาหนาที่ออกไปดําเนินการและอํานวยความสะดวกในพืน้ที ่

เพื่อลดภาระของผูกู 

9. ลดกฎเกณฑและกติกาในการขอรับงบประมาณทํากิจกรรม 

10. สนับสนุนงบประมาณรายปใหกับชมรมผูสูงอายุ (ที่เขมแข็ง มีตัวตน) 

11. ใหเสนอโครงการที่ดี ประสบความสําเร็จ ( ฺBest practice) ใหผูสูงอายุดูดวย 

นอกจากนี้ ยังมีผูใหความเห็นในมิติที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมวา ควรสนับสนุน

งบประมาณลงไปที่เครือขายผูสูงอายุ เพื่อการอบรมใหความรูการเขียนโครงการ สําหรับเร่ืองการ

เพิ่มวงเงินกู และให องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดรับผิดชอบเรื่องกองทุนรวมกัน และมีคาบริหารจัดการในการดําเนินการรวมกัน  
 
4. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 
 

กองทุนผูสูงอายุใหความสําคัญการประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงการทํางาน ดังนั้น ในประเด็นการติดตามประเมินผลไดกลาวถึง ผูที่ทําหนาที่ติดตาม

ประเมินผล ระยะเวลาในการประเมินผล รูปแบบการประเมินผล และการใชประโยชนจากการ

ประเมินผล รายละเอียด ดังนี้ 
4.1 ผูที่ทําหนาที่ติดตามประเมินผล  

การติดตามประเมินผล ควรมีคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการในพื้นที่เปนผูทํา

หนาที่นี้ ซึ่งอาจอยูใน ระดับอําเภอ จังหวัด คณะกรรมการประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสีย 

นักวิชาการ อปท. พมจ. สาขาสภาฯ อบจ. สาธารณสุขจังหวัด ใชสมาชิกชมรมผูสูงอายุระดับ

อําเภอ หรือเครือขายชมรมผูสูงอายุเปนคณะทํางานติดตามประเมินผล หรือมอบหมายให

สวนกลางติดตามประเมินผลเอง โดยใหมีการติดตามประเมินผลการทํางานของแตละจังหวัด โดย 

สสว. มาติดตาม 
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4.2 ประเด็นในการประเมิน 
การติดตามประเมินผล ควรครอบคลุมการบริหารโครงการ บริหารงบประมาณ เพือ่

เปนแนวทางในการดําเนินการตอไป หรือการวิจัยประเมินผลที่เกี่ยวของกับปญหาในการ

ดําเนินการกองทุน 
4.3 ระยะเวลาในการประเมินผล  

มีรูปแบบการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง เปนระยะ เชน 3 เดือน 6 เดือนครั้ง 

หรืออยางนอยปละ 2 คร้ัง หรือติดตามระหวางดําเนินงานโครงการ กอนนําเสนอกับพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดหรือการติดตามประเมินผลในชวงเสร็จส้ินโครงการ 
 รูปแบบการประเมินผล  

ในการประเมินผลตองมีแผนปฏิบัติชัดเจน เชน  การสรางแบบการติดตาม 

ประเมินผลใหชัดเจน โดยมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลเปน 4 เกรด A, B, C, D ถาเกรด A 

เสนอเปนตนแบบ ถาเกรด D ตองมีการปรับปรุง และจัดอบรมเสริมศักยภาพ และทําคูมือสําหรับ

เจาหนาที่ทํางานกองทุน /ติดตามผล 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตรวจสอบ และให

เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพื้นที่รวมกันราง

แบบฟอรม การประเมินผลรวมกัน รวมถึงใหสวนกลางทําการสุมพื้นที่ออกตรวจสอบในพื้นที่ที่

เขมแข็ง และพื้นที่ที่มีปญหาระดับจังหวัด 

การติดตามประเมินผลเชิงวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู (ทั้งวิธีการประเมิน การ

ประเมินที่มีตัวอยางที่ดี ซึ่งไมใชการจับผิด) 
4.5 การใชประโยชนจากการประเมินผล 

มีการสรุปผลการในรูปรายงาน นอกจากนี้ ใหมีการทบทวนบทเรียน หรือมีการถอด

บทเรียนการทํางาน วาทําไมที่ผานมานโยบายของรัฐลมเหลว ก็ควรมีการรับฟงจากองคกรเอกชน 

ภาคประชาชน เขาไปมีสวนรวม และนําไปสูการปรับปรุงแกไข 
4.6 ประเด็นอื่น ๆ 

กองทนุผูสูงอายุมีการสนับสนุนงบประมาณในการติดตามผล 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในเรื่องการบรหิารกองทนุ 
ผูสูงอายุอยางยั่งยืน 

 
การศึกษาขอมูลในพื้นที่ภายในประเทศ คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวบขอมูลภาคสนาม 4 

ภาค คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต โดยทําการเก็บขอมูล

จากตัวแทน จังหวัดละ 4 คน ไดแก ประธานสาขาสภาผูสูงอายุฯ ประธานชมรมผูสูงอายุ สมาชิก

ชมรมผูสูงอายุ หรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดที่รับผิดชอบงานดานผูสูงอายุจากทุกจังหวัด  

วัตถุประสงคในการศึกษาขอมูลจากผู เขารวมประชุม  คือ  ตองการศึกษาถึง  

1) ความสามารถของชมรมผูสูงอายุและเครือขายในการบริหารกองทุนผูสูงอายุระดับจังหวัด และ

ความสําคัญในการดําเนินการชวยเหลือผูสูงอายุ 2) วิธีการสรางความมั่นคงยั่งยืนสําหรับเงินที่

ไดรับจากกองทุน 3) โครงการหรือกิจกรรมที่ตองการไดรับการสงเสริมจากกองทุน และ 4) ความ

คิดเห็นตอการอนุมัติใหผูสูงอายุกูยืมเงินจากกองทุน ผลการศึกษาสรุปโดยสังเขป ดังนี้  
 
1. ความสามารถของชมรมผูสูงอายุและเครือขายในการบริหารกองทุนผูสูงอายุระดับ
จังหวัดและความสําคัญในการดําเนินการชวยเหลือผูสูงอายุ  

 
หากกองทุนผูสูงอายุสงเงินไปที่ชมรมผูสูงอายุและใหชมรมผูสูงอายุดําเนินการบริหาร

จัดการเงินดังกลาว เพื่อประโยชนสําหรับผูสูงอายุในจังหวัดนั้น ๆ ผูตอบแบบสอบถามแสดงทัศนะ

ตอความรูความสามารถและศักยภาพของเครือขายที่ทํางานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ ไดแก สาขาสภา

ผูสูงอายุ หรือชมรมผูสูงอายุวา เครือขายผูสูงอายุ โดยเฉพาะชมรมผูสูงอายุสามารถรวมตัวกันเพื่อ

ดําเนินการในดานการบริหารจัดการเงินที่กองทุนผูสูงอายุสงลงมาในระดับจังหวัด ซึ่งอาจเปน

ลักษณะกองทุนระดับจังหวัดได  

การพิจารณาความสามารถของเครือขาย โดยเฉพาะชมรมผูสูงอายุที่จะรวมดําเนินการ

นั้น พบวา สามารถพิจารณาจากปจจัยหลายประเด็น คือ ชมรมผูสูงอายุ มีประธานชมรม 

คณะกรรมการชมรม และสมาชิกชมรม ที่สวนใหญเปนขาราชการบํานาญ ซึ่งเปนผูที่มีความรู 

ความสามารถที่จะดําเนินการบริหารจัดการได สําหรับเครือขายที่ทํางานเกี่ยวของกับผูสูงอายุใน

จังหวัดนั้นยินดีจะมีสวนรวมในการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนระดับจังหวัด โดยผูแทนของ

กรุงเทพมหานครระบุวา ชมรมผูสูงอายุจะรวมมือกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย ซึ่งเปนอาสาสมัครที่อยูในชุมชนตาง ๆ โดยให อพม. คัดเลือกผูสูงอายุในชุมชนของตน
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มาแลวทางชมรมผูสูงอายุจัดกิจกรรม เพราะเห็นวาผูสูงอายุดวยกันจะเขาใจจิตใจกันดีที่สุด ทําให

ชมรมผูสูงอายุเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเองที่ไดชวยเหลือผูอ่ืน สวนผูสูงอายุที่อยูใน

ชุมชนก็จะเกิดความรูสึกวาตนเองไมถูกทอดทิ้ง ยังมีทางชมรมฯ เขามาใหความสําคัญอยู ทําให

เกิดกําลังใจในการที่จะดํารงชีวิตตอไป  

ประเด็นที่สะทอนถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุบาง

ประการ โดยผูแทนจากจังหวัดบุรีรัมย มีขอสังเกตตอประเด็นปญหาวา “เจาหนาที่ที่มาจากพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดยังไมรูวามีกองทุนผูสูงอายุ ดังนั้น หากเพิ่มความรูและ

ความเขาใจเรื่องกองทุนกับเจาหนาที่หรือเครือขายที่เกี่ยวของก็จะสรางความมั่นใจใหกับชมรม

ผูสูงอายุมากขึ้น” หากเครือขายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุมีความเขมแข็ง คือ มีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ มีประสบการณในการดําเนินการสงเสริม และสนับสนุนการดําเนินการที่

เกี่ยวของกับผูสูงอายุแลวนั้น การดําเนินการในกรณีที่กองทุนสงเงินลงมาในระดับจงัหวดักม็โีอกาส

ที่จะเปนไปไดโดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
1.1 ต้ังคณะกรรมการการบริหารระดับจังหวัด 

การดําเนินการเริ่มตนจากการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ

คณะทํางานกองทุนผูสูงอายุระดับจังหวัด (อุทัยธานี เพชรบูรณ อุตรดิตถ นาน ตาก นครสวรรค 

แมฮองสอน พิจิตร ลําปาง แพร สุโขทัย พิษณุโลก ตรัง ยะลา ภูเก็ต สตูล นครศรีธรรมราช กระบ่ี 

สุราษฏรธานี พัทลุง พังงา นครราชสีมา สกลนคร มหาสารคาม เลย ยโสธร สุรินทร หนองบัวลําภู 

อํานาจเจริญ อุดรธานี ขอนแกน พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี สมุทรสงคราม 

สิงหบุรี อางทอง ระยอง ปราจีนบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา สระบุรี ประจวบคีรีขันธ) จังหวัดสวนใหญ

เห็นไปในแนวทางเดียวกันวาคณะกรรมการสวนกลางตองวางกรอบการดําเนินงานใหแก 

สวนภูมิภาค หรือระดับจังหวัดดวย แตจังหวัดชลบุรีกลับมองวา คณะกรรมการระดับจังหวัดควรมี

อํานาจในการสรางหลักเกณฑของตนเอง 

ผูแทนจากจังหวัดจันทบุรี ใหเหตุผลที่ตองมีคณะกรรมการในการดําเนินงาน

เกี่ยวกับกองทุนผู สูงอายุระดับจังหวัดวา  เพราะคณะกรรมเปนคนในพื้นที่ รูจักผู สูงอายุ 

สภาพแวดลอม ปญหาอุปสรรคของพื้นที่เปนอยางดี จังหวัดเพชรบูรณ กลาวเพิ่มเติมวา เพื่อ

พิจารณาถึงศักยภาพของผูสูงอายุสามารถจะดําเนินตามโครงการที่เสนอขอมา จะไดพิจารณาดวย

ความโปรงใส เปนธรรม และเพื่อใหผูสูงอายุไดรับผลประโยชนมากที่สุด นอกจากนี้ จังหวัดสิงหบุรี

ระบุวา การพิจารณาโครงการในระดับจังหวัดจะมีความรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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กระบวนกา รแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก ร รมกา รนั้ น  มี ก า ร เ สนอความ เห็ น ว า 

คณะอนุกรรมการควรมาจากผูวาราชการจังหวัด ประธานสาขาสภาผูสูงอายุประจําจังหวัด 

ประธานชมรมผูสูงอายุ เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด โดยรวมกับ

เครือขายที่เกี่ยวของหรือทํางานดานผูสูงอายุ ไดแก สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาชุมชน สปสช. 

ผูแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด องคกรสาธารณประโยชน ภาคธุรกิจ ปราชญชาวบาน และ

ภาคประชาชนเพื่อดําเนินงานดานกองทุนผูสูงอายุ หรือใหต้ังบุคคลขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่

คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนผูสูงอายุระดับจังหวัด โดยจังหวัดพัทลุงเสนอใหหนวยงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตั้งคณะทํางานขึ้นมา 1 คณะ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล

ที่เกี่ยวของและจัดตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินงานตอไป จังหวัดชัยนาทเนนใหชมรมผูสูงอายุเปน

ผูทําหนาที่คัดเลือกคณะกรรมการที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของจังหวัดนั้น ผูแทนจากจังหวัดชัยภูมิ 

เสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการเหมือนกองทุนเงินลาน โดยกิจกรรมหรือการดําเนินการใหพิจารณา

การจายเงินกู การติดตามเงินกู และการรับผิดชอบทั้งโครงการ ซึ่ง จังหวัดจันทบุรีเสนอจํานวน

คณะกรรมการไว ประมาณ 5-7 คน แตจังหวัดชัยภูมิ เสนอใหมีกรรมการจํานวน 9-12 คน 

เมื่อมีคณะกรรมการในการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุระดับจังหวัด มีการ

เสนอใหผูวาราชการจังหวัด หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนประธาน และ

เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนกรรมการหรือเลขานุการ หรือเปน

ฝายสนับสนุนดานวิชาการ และสนับสนุนงบประมาณใหชมรมผูสูงอายุและเครือขายที่เขมแข็ง 

ทั้งนี้ จังหวัดแมฮองสอนและประจวบคีรีขันธ เสนอแนะวาควรมีที่ปรึกษา เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา

การบริหารจัดการ และการดําเนินงานแกคณะกรรมการดวย แตควรมีการกําหนดหลักเกณฑให

ชัดเจนเพื่อใหการดําเนินการพิจารณาเปนไปในแนวทางเดียวกันทุกพื้นที่ ดังนั้น ตองมีแผนการใน

การดําเนินงานที่ชัดเจน 

หนาที่ของคณะกรรมการกองทุนผูสูงอายุระดับจังหวัดนั้น จังหวัดสมุทรสงคราม 

ระบุไววา ตองมีการจัดการประชุมปฏิบัติการใหความรูแกคณะอนุกรรมการและออกขอบังคับ

เพิ่มเติมที่ไมขัดตอระเบียบของกองทุนผูสูงอายุ มีการดําเนินการพิจารณาใหความชวยเหลือ

ผูสูงอายุ ติดตามผลการดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงในสวนที่บกพรอง จังหวัด

สุพรรณบุรีเสนอเพิ่มเติมวาในวาระการประชุมนี้เองที่คณะกรรมการจะทําการพิจารณาการทํา

กิจกรรม/โครงการที่ผูสูงอายุเสนอมา และแจงผลใหผูสูงอายุทราบเพื่อมาทําขอตกลงกับกองทุน

ผูสูงอายุตอไป 
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1.2 การประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบทุกหมูบาน 
เมื่อมีคณะกรรมการในการดําเนินการแลว ก็ควรมีการประชาสัมพันธใหสมาชิกซึ่ง

เปนผูสูงอายุและผูที่เกี่ยวของทราบขอมูลเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ เพื่อเปนชองทางในการให

ผู สูงอายุ เขามารับการสนับสนุนงบประมาณตอไป  (พระนครศรีอยุธยา  สระแกว )  การ

ประชาสัมพันธมีประเด็นที่สําคัญ คือ ตองการใหผูสูงอายุไดรับฟงการอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค 

หลักการเขียนโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ โดยเนนความรูความสามารถของผูสูงอายุใน

การดําเนินงาน จังหวัดสุพรรณบุรีเสริมวา ควรเนนผลสัมฤทธิ์ที่ตองการในการดําเนินโครงการดวย 

นอกจากนี้ จังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา เห็นวาควรมีการชี้แจงขั้นตอน 

รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุใหทุกฝายเขาใจอยางชัดเจน โดยเฉพาะชมรมผูสูงอายุ  

ควรมารับทราบหลักเกณฑในการดําเนินงานกองทุน 

สําหรับวิธีการประชาสัมพันธนั้น จังหวัดอางทองเสนอไวหลายวิธีการ ไดแก วิธีการ

สงผานขอมูลจากสวนกลางไปที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เพราะมี

ความใกลชิดกับคนในชุมชน และเครือขายชมรมผูสูงอายุ นอกจากนี้ อาจใชวิธีการสงผานขอมูล

ทางเวปไซดของสํานักงาน และเผยแพรขอมูลทางสถานีวิทยุชุมชน  
1.3 การสํารวจความตองการของผูสงูอายุ  

เมื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในเรื่องกองทุนผูสูงอายุ และสิทธิประโยชนที่

ผู สูงอายุควรไดรับ ไมวาจะเปนการกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ การเขียนโครงการเพื่อขอ

งบประมาณในการดําเนินงาน หากแตความตองการของผูสูงอายุแตละพื้นที่มีความแตกตาง หาก

กรรมการกองทุนผูสูงอายุประสงคใหการดําเนินงานสามารถเขาถึงผูสูงอายุแตละพื้นที่ จําเปนตอง

ทําการสํารวจความตองการของผูสูงอายุเชนกัน ซึ่งการสํารวจดังกลาว อาจแบงผูสูงอายุออกเปน 

3 ประเภท คือ  

1. ผูสูงอายุที่ดอยโอกาสยากจน 

2. ผูสูงอายุชวยตัวเองไดและชวยผูอ่ืนได 

3. ผูสูงอายุที่ชวยตัวเองได ชวยผูอ่ืนไมได 

จังหวัดสุพรรณบุรีระบุวาควรสํารวจความสามารถของชมรมผูสูงอายุวาแตละ

ชมรมมีความถนัดในเรื่องใด และสามารถดําเนินกิจกรรมอะไรที่จะเปนประโยชนแกผูสูงอายุไดบาง 

ไมใชเพียงการสํารวจเฉพาะผูสูงอายุเปนรายบุคคลเทานั้น  

นอกจากนี้ จังหวัดปทุมธานีเห็นวาในการดําเนินการสํารวจผูสูงอายุจะไดรับทราบ

วาจํานวนผูสูงอายุไดรับความเดือนรอนมีเทาไร จากการสํารวจความตองการของผูสูงอายุนี่เอง 

สามารถนําไปสูการพัฒนาผูสูงอายุไดอยางครอบคลุม และตอบสนองความ ตองการสงเสริมอาชีพ



                                                    การศึกษาแนวทางการดําเนนิงานกองทุนผูสูงอายุ 
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และตองการเงินกู หรือกิจกรรมประเภทอื่น ๆ ในสวนนี้ สอดคลองกับจังหวัดสงขลาที่วา สํารวจ

ความตองการของผูสูงอายุ โดยจัดทําเวทีวาโครงการที่ผูสูงอายุตองการควรจะดําเนินการ โครงการ

ไหนสําคัญ โดยเรียงลําดับความสําคัญ และมีการติดตามการประเมินผลอยางตอเนื่อง จังหวัด

กาญจนบุรีเสนอแนะวา ชมชมรมผูสูงอายุทั้งหมดควรมาประชุมกัน และมารวมกันจัดทําแผนฯ 

การพัฒนาชมรมเครือขายผูสูงอายุ  
1.4 การเสนอโครงการ 

ในการเสนอโครงการตอคณะกรรมการนั้น จังหวัดเพชรบุรี กลาววา ควรใหชมรม

ผูสูงอายุเปนตัวแทนในการเขียนโครงการไปที่กองทุนผูสูงอายุเพื่อชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลอง

กับจังหวัดสมุทรปราการ ที่เนนใหชมรมผูสูงอายุเปนหลักในการเสนอโครงการ เมื่อไดเงินมาก็มา

แจกจายกับชมรมผูสูงอายุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระบุเพิ่มเติมวาโครงการที่นําเสนอควรเปน

โครงการแบบ SMART คือ เนน ผลผลิต ผลลัพธ ผลสัมฤทธิ์  
1.5 ตรวจสอบ/พิจารณาโครงการอยางละเอียดรอบคอบ 

บุคคลที่ เขามาเปนคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมีหนาที่กลั่นกรอง

ตรวจสอบขอเท็จจริง อนุมัติโครงการ และเปนการตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ในการพิจารณา

โครงการที่ผูสูงอายุเสนอขอมา อาจเปนการกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ พิจารณาถึงความ

เหมาะสมที่จะกูยืม ดวยความเปนธรรม และเนนหนักใหกับผูสูงอายุที่ดอยโอกาสกอน เพื่อจะเนน

การพัฒนาใหผูสูงอายุมีรายได มีเงินเพื่อใชจายในสิ่งที่จําเปนของชีวิต และควรใหผูสูงอายุไดรับ

ผลประโยชนมากที่สุด จังหวัดมุกดาหาร และสกลนคร ระบุไปในทิศทางเดียวกันวา ควรให

เครือขายผูสูงอายุเขามามีสวนรวมในการพิจารณาการขอรับบริการ โดยจังหวัดสระแกวเนนวา 

กระบวนการในการพิจารณาตองมีความเปนธรรม เสมอภาคมากที่สุด 
1.6 การติดตามประเมินผล 

 เมื่อพิจารณา และอนุมัติโครงการใหแกผูสูงอายุแลว ควรมีการติดตามประเมินผล

การดําเนินโครงการของผูสูงอายุ เปนชวง ๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งผูเขารวมสัมมนาเสนอใหมีการจัด

จัดตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลขึ้นอีกคณะหนึ่ง เพื่อความโปรงใส และคณะกรรมการมี

หนาที่เปนผูประสานตรวจสอบการดําเนินการโครงการ และรวบรวมผลการดําเนินงานของชมรม

ผูสูงอายุและเครือขาย โดยจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานกับกองทุนผูสูงอายทุีส่วนกลางดวย 

นอกจากนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธเสนอใหนําผลการประเมินผลที่จัดทําในรูปรายงานไป

ประชาสัมพันธเผยแพรผลการดําเนินโครงการใหแกชุมชนและประชาชนไดรับทราบ และอาจเปน

ลักษณะการถอดบทเรียนการทํางานของผูสูงอายุ และกองทุนผูสูงอายุดวย แตมีบางจังหวัด เชน 

จังหวัดระนองไมเห็นดวยที่จะใหชมรมและเครือขายที่ทํางานดานผูสูงอายุเขามาดําเนินการดาน
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กองทุนผูสูงอายุ ซึ่งสอดคลองกับจังหวัดราชบุรี โดยใหเหตุผลวาภาระของผูนําในชุมชนมีมาก  

เกรงวาการมอบหมายงานลงไปแลวจะไมพนภาระของเจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัดจะตองดําเนินการเอง ควรใชวิธีสงผานมายังสวนกลางดีกวามอบหมายไปที่

เจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของผูแทน

จังหวัดชลบุรีที่ตองการใหการดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนอยูที่สวนกลางเหมือนเดิม ซึ่งสอดคลอง

กับจังหวัดสระแกวเห็นวา ควรใหชมรมผูสูงอายุเขียนโครงการ ควรสงไปที่พัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดเพื่อของบประมาณจากกองทุนผูสูงอายุ และใหหนวยงานสงไปที่กองทุน

ผูสูงอายุจากสวนกลางตอไป ซึ่งผูแทนของจังหวัดสมุทรปราการแสดงทัศนะวาจังหวัดของตนยัง 

ไมมีความพรอมที่จะดําเนินการในระดับจังหวัดเชนกัน  

จังหวัดนครนายกและสมุทรสงครามระบุไปในแนวทางเดียวกันวา ยังไมมีความ

พรอมที่จะใหเกิดกองทุนระดับจังหวัด สืบเนื่องจากชมรมผูสูงอายุและเครือขายผูสูงอายุยัง 

ไมเขมแข็งมากพอที่จะดําเนินการได การรวมตัวของเครือขายยังไมมีความชัดเจน สมควร

เสริมสรางความเขมแข็งของชมรมผูสูงอายุกอน แลวจึงจะสงเงินลงมาที่จังหวัด เพื่อใหเกิด

ประโยชนกับกลุมผูสูงอายุอยางสูงสุด รวมทั้งผูสูงอายุที่อยูในชมรม เครือขายตาง ๆ มีปญหาดาน

สุขภาพรางกาย ควรเปนความรับผิดชอบของเจาหนาที่มากกวาจะเปนผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ 

จังหวัดราชบุรีเสนอใหมีการจัดจางบุคลากร เจาหนาที่เฉพาะของกองทุนผูสูงอายุเพื่อมาทํางาน

ใหแกผูสูงอายุอยางเต็มที่  

 
2. วิธีการสรางความมั่นคงยั่งยืนสําหรับเงินที่ไดรับจากกองทุน  
 

จากการเก็บขอมูล สวนใหญผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ

กองทุนระดับจังหวัด เพื่อใหเกิดความยั่งยืนสําหรับเงินที่ไดรับจากกองทุนผูสูงอายุ โดยมีวิธีการ

ดําเนินการทั้งในระดับนโยบาย ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ ดังนี้  
2.1 ระดับนโยบาย 

มุมมองของผูตอบแบบสอบถามที่สะทอนวิธีการสรางความยั่งยืนสําหรับเงนิทีไ่ดรับ

จากกองทุนในระดับนโยบาย โดยการใหความสําคัญกับแผนการบริหารกองทุน และตองมีการ

กําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน คือ การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่ผูสูงอายุไดรับจาก

กองทุนผูสูงอายุ (กาญจนบุรี) และใหมีตัวชี้วัดในการดําเนินงานดวย ซึ่งการสรางความยั่งยืน

สามารถใชแนวคิดการจัดสวัสดิการชุมชน หรือสวัสดิการสามขาเปนตนแบบ โดยจังหวัด

กําแพงเพชร  กลาวถึงแนวคิดนี้วา  การที่มีทั้ งภาครัฐ  ภาคประชาชน  และทองถิ่น  และ 
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ภาคประชาชน เปนผูขับเคลื่อนสวัสดิการและมีผูใหการสนับสนุนจากภาครัฐ และทองถิ่น สวนหนึง่

ก็คืองบประมาณจากกองทุนในการซื้อหุนสวัสดิการใหกับผูสูงอายุในขั้นแรก และใหกลุมผูสูงอายุ 

ไดเปนผูต้ังหลักเกณฑการพิจารณา ใหความชวยเหลือสมาชิกกลุมทั้งดานการรักษาพยาบาล ที่อยู

อาศัย หรือคาจัดการศพตาง ๆ และการตอยอดไมใหกองทุนหมดไป คือ การออมสัจจะหรือ 

การออม เปนตน 

นโยบายที่สําคัญในการกอใหเกิดความยั่งยืนในการจัดการเงินนั้น ตองใชการมี

สวนรวมของภาคประชาชนเปนแนวทางในการดําเนินการ วิธีการใหภาคประชาชนมีสวนในการ

รวมคิด วางแผน ทํา รับผลประโยชน ประสานงานกับพหุภาคีไดรวมรับผิดชอบ ใหความรูความ

ชัดเจนแก กลุม ชมรม องคกรผูสูงอายุ และสรางความมั่นใจใหแกเจาหนาที่ของพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดในการทําหนาที่เกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ รวมทั้งมีนโยบายเนนความ 

สามารถตรวจสอบได เพื่อความโปรงใส ซึ่งจังหวัดชัยนาทกลาววา ใหผูสูงอายุมีสวนรวมใน 

การดําเนินงานของกองทุนใหมากที่สุด นอกจากนี้ ในการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอาย ุตองมหีลกั

เร่ืองคุณธรรมใหเกิดกับผูบริหาร มีหลักการบริหารคือ หลักความคุมคา ประโยชนสูงสุดเพื่อ

ผูสูงอายุอยาแทจริง และผูบริหารตองเสียสละ มีวินัย ใจกวาง (ประจวบคีรีขันธ) 
2.2 ระดับบริหาร 

มีการกําหนดแนวทางสําหรับการปฏิบัติงาน โดยแบงเปนประเด็น ดังนี้ 

(1) ดําเนินการในรูปคณะกรรมการ  

การดําเนินงานควรมีคณะบุคคลที่ทําหนาที่ในการวางแนวทางในการการ

บริหารจัดการเงินเพื่อผูสูงอายุ ใหมีคณะกรรมการชวยดําเนินการตามระเบียบหรือขอกําหนด 

(อุบลราชธาน ีชลบุรี สมุทรสงคราม) โดยมีคณะกรรมการระดับตาง ๆ คือ ระดับชมรมของผูสูงอายุ 

ระดับเครือขายชมรมผูสูงอายุ ตําบล อําเภอ จังหวัด และคณะกรรมการ พมจ. จังหวัด (เชียงใหม 

บุรีรัมย) โดยคณะกรรมการจะพิจารณาวา ผูสูงอายุที่อยูชมรมผูสูงอายุ มีกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

และเปนกิจกรรมที่เกิดประโยชนตอสวนรวม จึงใหเงินสนับสนุนโครงการ (ตรัง) หรือเปนโครงการ

กูยืมนั้นตองติดตามวาจะเอาเงินไปดําเนินการตามที่เสนอหรือไม 

มีระเบียบกฎเกณฑขอปฏิบัติ มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน ควรกําหนด

วาระการประชุม ตองมีรายชื่อผูกูทุกคนเสนอตอที่ประชุมรับทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงไมวา

กรณีใด ตองแจงใหประธานชมรมเครือขายรับรูทุกครั้ง รวมทั้งมีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล 

ตองติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ และการเฝาติดตามเงินกองทุนเปนระยะ 
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รายงานปญหาและอุปสรรคตาง ๆ นํามาวางเปนระเบียบปฏิบัติในปตอ ๆ ไป นอกจากนี้ ผูบริหาร

ควรมีความเชื่อถือได  

(2) มีการจัดระบบการบริหารแบบธนาคาร ใหมีทุนหมุนเวียนอยางตอเนื่อง เชน  

ผูชําระหนี้ตองครบตรงเวลา ไดรับปนผลคืน เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูชําระหนี้ที่ไมมีปญหา ชําระหนีไ้ด

อยางครบถวน ใหมีการฝากสมทบเพิ่มในกองทุน เชนเดียวกับกองทุนสวัสดิการของหมูบานหรือ

ตําบล (กองทุนวันละบาท)  

(3)  มีระเบียบและแผนสําหรับการดํา เนินงานที่ ชัด เจน  โดยยึดระเบียบ

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา

เงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 อยางเครงครัด นอกจากนี้ 

ตองมีการยึดหลักหลักธรรมาภิบาล มาเปนแนวทางในการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ รวมถึง 

การพิจารณาโครงการนอกจากจะพิจารณาโครงการที่กําหนดไวเดิมแลว จังหวัดราชบุรีเสนอวา 

ควรพิจารณาโครงการที่เปนแบบตอยอดโครงการเดิมที่มีอยูแลว และโครงการที่เสนอควรใหมี 

ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม 

(4) มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ตองจัดใหมีการอบรม

ชี้แจงวัตถุประสงคของเงินกองทุน ตลอดจนกระบวนการบริหารเงินกองทุน มีข้ันตอนการกํากับ

ดูแลการใชจายใหเปนไปตามวัตถุประสงค โดยการสรางความมั่นคงยั่งยืนสําหรับเงินของกองทุน

ผูสูงอายุตองมีคณะกรรมการดูแล บริหารจัดการเงินโดยเฉพาะ มีการสอบบัญชีทุก ๆ 6 เดือน 

(5) การพัฒนาศักยภาพผูนําองคกรใหมีสมรรถนะดานการบริหารกองทุนอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของบูรณาการ มีสวนรับผิดชอบรวมกัน มีระบบควบคุม

ภายในที่มีประสิทธิภาพในดับอําเภอ 

(6)  การระดมเงิน เขากองทุน  จั งหวัดชลบุ รี  ราชบุ รี  พระนครศรีอยุธยา 

ประจวบคีรีขันธ เสนอใหมีการระดมเงินเขากองทุน อาจใชวิธีการแสวงหากําไรเพียงเล็กนอย  

ไมควรเปนโครงการแบบใหเปลาทั้งหมด กรุงเทพมหานครเสนอใหมีการบริหารเงินแบบหมุนเวียน 

เชน ทําเปนกลุมใหญหรือทําทั้งชุมชน แลวใหไดผลตอบแทนกลับคืนมา หรือ นอกจากนี้ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และนครนายกเสนอวา เสนอวาแหลงงบประมาณควรมาจากองคกรภายนอก 

องคการภาครัฐ องคกรภาคเอกชน ทองถิ่น หรือจากผูมีจิตศรัทธา ซึ่งจังหวัดสิงหบุรีระบุวา ทุนใน

ที่นี้อยูในรูปเงิน ส่ิงของ เขาไปในกองทุนระดับจังหวัด และควรมีแนวทางการใชจายงบประมาณที่

คุมคาดวย นอกจากนี้ มีการสรางกลไกควบคุมเงินกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.3 ระดับการปฏิบัติงาน/ดําเนินงาน 
ในการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ ควรมีการประชาสัมพันธใหผูสูงอายุ

ทราบขอมูลเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ จังหวัดมหาสารคาม ราชบุรี และจังหวัดสุโขทัยเสนอวา

คณะกรรมการบริหารเงินกองทุน อาจเปนคณะกรรมการชมรมผูสูงอายุเปนผูรับผิดชอบการ

ดําเนินการเอง และใหคณะกรรมการพิจารณารวมกับสมาชิกชมรมผูสูงอายุวาควรสนับสนุนเงินให

ดําเนินการในรูปแบบกิจกรรม และจังหวัดภูเก็ตเสนอรูปแบบกิจกรรม เชน การซื้อบานพรอมที่ดิน

ตามราคาที่กองทุนใหมา เพื่อใหคนทั่วไปเชา เก็บคาเชามาเปนกองทุนตอ หรือซื้อที่ดินเปลา ให 

คนอื่นเชา และนําคาเชามาบริหารตอไป แตควรพิจารณาดวยความรอบคอบ มีการติดตามผลโดย

สม่ําเสมอ และการพิจารณาใหเฉพาะรายที่ไมมีปญหาในอนาคต (ลําพูน สงขลา นครศรีธรรมราช 

กระบี่ พังงา) นอกจากนี้ ตองมีการกลั่นกรอง/ตรวจเยี่ยมบานผูกูยืมวามีความเปนไปไดกอนที่จะ

นําเสนอตอคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการในระดับตอไป (สุรินทร) 

กรณีการกูยืมเงินฯ จังหวัดอุดรธานี เสนอวา การกูยืมเงินรายบุคคลและรายกลุม

ควรมีกฎเกณฑในการพิจารณา เชน ตองมีหลักฐานครบถวน มีผูคํ้าประกันที่เชื่อถือได เขาใจกรอบ

เวลาในใชคืนเงินแตละงวด เปนตน จังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนประเด็นนี้วา การกูรายบุคคลและ

รายกลุมใหธนาคารของรัฐ คือ ธนาคารออมสินหรือธนาคาร ธกส. เปนผูดําเนินการ เนื่องจากเปน

สถาบันการเงินที่มีระบบการจัดการ มืออาชีพ โดยตองกําหนดคุณสมบัติของผูกู เชน ชวงอายุที่จะ

ขอกูเงิน ควรอยูที่ 60-70 ป (นครศรีธรรมราช) และผูคํ้าประกันควรเปนขาราชการหรือผูจางประจํา 

หรือพนักงานของรัฐ (พัทลุง สุรินทร) นอกจากนี้ จังหวัดพังงา เสนอใหมีการทําทะเบียนควบคุม

ลูกหนี้รายบุคคลและรายกลุม เพื่อตรวจสอบและยืนยันยอดหนี้คงเหลือในแตละเดือน รวมทั้งผูกู

เองควรจัดทําสมุดบัญชีรายรับ รายจาย โครงการสามารถตรวจสอบได ควรมีเจาหนาที่ หรือลูกจาง

มาชวยงานในการติดตามการจัดเก็บการกูยืมเงิน เนื่องจากเจาหนาที่พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยจังหวัดมีงานและหนาที่มากอยูแลว (นครราชสีมา บุรีรัมย) หรือควรมีนิติกรประจํา

สํานักงานในแตละจังหวัด (อํานาจเจริญ) 

วิธีการนําเงินไปใชอยางมีคุณภาพ ยั่งยืน โดยใหผูสูงอายุสามารถกูยืมเงินเพื่อ

พัฒนาอาชีพ  หารายไดใหตนเองและครอบครัว  แตควรมีมาตรการการกูยืมใหเปนระบบมีแนว

ทางการเพิ่มรายไดอยางดีใหแกผูกู  มีการติดตามผลตลอดระยะเวลาการกูยืม (อุดรธานี) ทั้งควรมี

การชี้แนะการพัฒนางานนั้น ๆ ใหดวยจะดียิ่ง ในการพิจารณาใหกูยืมตองมีการพจิารณากลัน่กรอง

การใหกูอยางเขมงวด  และมีข้ันตอนในการติดตามทวงหนี้อยางตอเนื่อง (พิจิตร) หรือการ 
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คํ้าประกันนั้น ใหขาราชการระดับ  5  เปนคนค้ําประกันเงินกู ใชทรัพยสินที่มีคามากกวาเงินกู  3  เทา

ของเงินที่กูไป (ลําปาง) 

สําหรับการพิจารณาโครงการที่แสดงใหเห็นถึงความยั่งยืนและตอเนื่องบาง

โครงการ สามารถสืบทอดและขยายผลของโครงการไดนั้น หรือโครงการที่มีลักษณะการตอยอด

ของโครงการที่ผูสูงอายุทําไวแลว ควรเปนโครงการสงเสริมอาชีพ โดยใหผูกูยืมเขารับการอบรมใน

อาชีพที่ทําอยู เพื่อพัฒนางานใหดีข้ึน (เพชรบูรณ สิงหบุรี) หรือตองหมุนเวียนเงินทุนใหสําหรับ

ผูสูงอายุมากข้ึน (สงขลา) ทั้งนี้ใหชมรมรับไปดําเนินการใหเกิดดอกผล อาจใหชมรมเปนผูให

คําปรึกษาและวิธีการที่จะขยายผลของกิจกรรมตามโครงการที่ไดยื่นเสนอดวย (พังงา) จังหวัด

สุโขทัย เสนอวา ผลประโยชนที่ไดจากการดําเนินการ ควรจัดสรรเปนคาใชจายการดําเนินการ เชน 

กันไวเปนการขยายกิจการ ทุนสาธารณะประโยชน ทุนชวยเหลือสมาชิกประสบภัย สมาชิกขาด 

ผูเลี้ยงดู อาหาร เสื้อผา เบี้ยคายังชีพ และคาตอบแทนคณะกรรมการ เปนตน 

กรณีการอนุมัติโครงการใหแกผู สูงอายุ  ควรใหประธานชมรมผู สูงอายุหรือ

คณะกรรมการในพื้นที่ไดรับรู กลั่นกรองเบื้องตน (ตราด) จังหวัดนครสวรรคกลาววา หากชมรม

หรือองคกรที่มีศักยภาพเปนผูพิจารณาเบื้องตน สามารถบริหารงานขับเคลื่อนไดอยางเขมแขง็ และ

ยืนอยูบนขาตนเองได จะถือวาจํานวนเงินนั้น ๆ ไมไดสูญหายไป  

จากแนวคิดการมีสวนรวมจะเห็นวา เมื่อนํามาสูการปฏิบัตินั้น ผูสูงอายุมีสวนรวม

ในการดําเนินงานกองทุนฯ โดยการใชเงินกองทุนนั้นตองสนับสนับสงเสริมการทํากิจกรรมในสังคม

และชุมชน อยางตอเนื่อง  

เมื่อผูสูงอายุไดรับการอนุมัติโครงการ ไมวาจะเปนการกูยืมเงินประกอบอาชีพ หรือ

การเขียนโครงการเพื่อทํากิจกรรมที่เปนประโยชนสําหรับผูสูงอายุ จําเปนตองมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการกูยืมเงิน หากเกิดปญหาในระหวางปฏิบัติงานตองประชุม 

หารือ และหาทางแกไขปญหา จังหวัดสมุทรปราการเสนอใหมีคณะกรรมการในการติดตามการ

ทํางาน จังหวัดราชบุรีเสนอใหมีการติดตามอยางจริงจัง มีการฟองศาลเปนตัวอยางกรณีที่ไมสงเงิน

คืนกองทุน เปนตน 

ผูแทนจังหวัดอุตรดิตถเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการพิจารณาอนุมัติ

โครงการอยางเปนรูปธรรมอยางนาสนใจ ดังนี้ 
1. การกูยืมเงินประกอบอาชีพรายบุคคล/รายกลุม 

- ควรกําหนดใหมีดอกเบี้ย (เชน รอยละ 5-10 ตอป) เพื่อรักษาวินัยการเงินการ

คลังของผูกู และความเติบโตของกองทุนในระยะยาว (ตองมีการกําหนดระยะเวลาการปลอด
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ดอกเบี้ย) โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองในระดับอําเภอและจังหวัด เพื่อคัดกรองและตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูกูและผูคํ้าประกัน (ลดจํานวนผูคํ้าประกัน เชน กูกลุม 5 คน เอาคนค้ํา 1 คน)  

ควรจัดใหมีเจาหนาที่ รับผิดชอบโครงการกู เงินผู สูงอายุ โดยเฉพาะในแตละจังหวัด และมี 

การตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

- ควรมีการนําเงินภาษีจากบุหร่ีและสุรามาเขากองทุนผูสูงอายุ เพื่อเปนรายได

เพิ่มในการประกอบกิจกรรมตาง ๆ  

- ควรมี software ที่สนับสนุนการทํางานของ พมจ. ในเรื่องขอมูลผูกูเงิน เพื่อ

เปนฐานขอมูล 

1. การพิจารณาอนุมัติโครงการ มีข้ันตอนและกระบวนการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปดรับขอเสนอ

โครงการ 

นําเสนอ Best practice 

และขยายผลสูพื้นที่อื่นๆ  

ศึกษาความเปนไปไดโครงการ

(SMART CRITERIA) 

 

จัดการความรู (km) 

อนุมัติโครงการ 

ดําเนินการตาม

แผน 

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 

(Evaluation) 

ปรับปรุงแกไข

ขอเสนอ

เปนไปไดนอย/ไม

เปนไปไดมาก/
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2. การเสนอแนะการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ เชน ลงพื้นที่ติดตามผล (จัดเจาหนาที่ลงไป

ติดตามผลรวมกับเครือขายและคณะกรรมการกองทุน และประธานชมรมในพื้นที่) (ตาก) ควบคุม

ตามวัตถุประสงคในการดําเนินการอยางชัดเจน (สตูล สระแกว) ต้ังกรรมการติดตามประเมินผล

งานของผูกูเงินและประเมินการพัฒนาชมรม จะตองพิจารณาผูคํ้าประกันที่เชื่อถือได มีหลักทรัพย

มั่นคง (ยะลา) มีเจาหนาที่ติดตามทวงหนี้ มีองคกรทางกฎหมายชวยงาน โดยมอบใหเปนหนาที่

ของนิติกรกองทุนระดับจังหวัด จัดใหมีการประชุมใหญในกลุมสมาชิกเพื่อกูเงิน (แพร) การติดตาม

นั้น ควรติดตามทุก 6 เดือน จังหวัดอางทองระบุวา การติดตามดังกลาว จะสามารถใหคําแนะนําที่

ดี และนําไปสูความยั่งยืนของกองทุนได นอกจากนี้ จังหวัดสระบุรีเสนอวาควรมีการรายงานผล 

การปฏิบัติงานจากที่ประเมินผลแลว 

วิธีการสรางความเขมแข็งและความมั่นคงยั่งยืนของกองทุนระดับจังหวัดที่ไดรับเงินมา

บริหารจัดการเอง คือ การมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบที่จะบริหารกองทุนใหเกิดประโยชนแก

ผู สูงอายุตอไป (สมุทรปราการ) หากจังหวัดใดมีการบริหารอยางมีประสิทธิภาพก็จะเกิด 

การเลียนแบบในการบริหารกองทุนผูสูงอายุระดับจังหวัดใหแกจังหวัดตาง ๆ 

ประเด็นที่ทําใหเกิดการเลียนแบบ หรือเอาอยางกรณีที่กองทุนระดับจังหวัดมีการ

ดําเนินการอยางยั่งยืน คือ นําประสบการณในการดําเนินกิจกรรมของผูสูงอายุมาบอกเลากัน 

จังหวัดสุพรรณบุรีกลาววา กรณีที่ผูสูงอายุที่ดําเนินโครงการเพื่อของบประมาณในการดําเนิน

กิจกรรมจนประสบความสําเร็จมาบอกเลาใหผูสูงอายุทานอื่น ๆ รับทราบ และระดมความคิดเห็น

พม. 

สป พส สค สท สก 

องคกรมหาชน 

- การเคหะแหงชาต ิ

- พอช. 

- SPU ดานกองทนุ

ประเภทตาง ๆ (กองทุน

คนพิการ เด็ก ผส. ฯลฯ) 

- มีหนาที่บริหารจัดการ

กองทนุทั้งหมดทาง พม. 



                                                    การศึกษาแนวทางการดําเนนิงานกองทุนผูสูงอายุ 

 

 

139 

ของผูสูงอายุเพื่อนําไปปรับใชตอไป จะเปนปจจัยอยางหนึ่งที่ทําใหสามารถสรางตระหนัก และเปน

แรงกระตุนใหเกิดการพัฒนากิจกรรมของตนเอง จนเกิดความยั่งยืนกับเงินที่ไดรับจากกองทุน 

 
3. โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ ผูสูงอายุและเครือขายตองการใหกองทุนผูสูงอายุ
ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุน  

 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหมีกิจกรรมหรือโครงการที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ใหครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม ภูมิปญญาและ

สภาพแวดลอมของผูสูงอายุ ซึ่งกิจกรรมทั้ง 4 ดาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 ดานเศรษฐกิจ 

หากพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมดานเศรษฐกิจ เปนความตองการของผูสูงอายุ

และเครือขายผูสูงอายุที่เห็นถึงศักยภาพของผูสูงอายุในเร่ืองการประกอบอาชีพ การหารายได ถือ

เปนการสะทอนถึงคุณคาของผูสูงอายุ โครงการดานเศรษฐกิจที่ตองการใหสนับสนุนแกผูสูงอายุ 

ประกอบดวย 

- กิจกรรมรวมกลุมทําอาชีพเสริม  หรือสงเสริมอาชีพ สงเสริมรายได โดยใหภาครัฐ

กําหนดอาชีพสําหรับผูสูงอายุ  (อุทัยธานี ลําพูน อุตรดิตถ สตูล บุรีรัมย สุรินทร อํานาจเจริญ 

แมฮองสอน พิจิตร สุโขทัย จันทบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี อางทอง กรุงเทพมหานคร) เชน  การทํา

ส่ิงประดิษฐ หัตถกรรม เชน ดอกไมจันทน การจักสานผลิตภัณฑจากผักตบชวา การทอผา เย็บปก 

ถักรอย  ทําดอกไม  เปนตน อาชีพเกษตร การเลี้ยงสัตว เชน เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงไก โคนม ปลาใน

กระชัง ดานการเพาะปลูก เชน การปลูกพริก ปลูกพืชสมุนไพร เพาะเห็ดฝาง ทําปุยชีวภาพ ดาน

อาหาร เชน การทําขนม และดานความสวยงาม เชน การสอนดัดผม เครื่องใชในชีวิตประจําวัน 

เชน การทําน้ําหอม สบู ยาสีฟนจากสมุนไพรไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมีอาชีพและมีรายได  นอกเหนือจาก

เบี้ยยังชีพ (ตาก พังงา สกลนคร) หรือบางกรณีก็ใหกองทุนสนับสนุนใหผูสูงอายุมีรายได โดย 

ไมตองกูยืม 

- การสงเสริมโครงการกูยืมเงินไปประกอบอาชีพ โครงการจัดหาตลาด (สุโขทัย) 

หรือการกูยืมเพื่อใชจายในชีวิตประจําวัน (อุดรธานี) 

- โครงการจัดตั้งรานคาชุมชนเพื่อผูสูงอายุ หรือการคารูปแบบสหกรณ (อุทัยธานี 

นครสวรรค นครราชสีมา)  ที่ราคาต่ํากวาทองตลาดไวบริการ  ผูสูงอายุในหมูบาน หรือที่จังหวัด

จันทบุรีระบุใหมีกองทุนสําหรับจัดซื้อผลิตภัณฑของผูสูงอายุไปขายตอ 
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- สงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุ  มีรายไดพอเพียงตอการครองชีพ  จะโดยให

สวัสดิการบัตร/  คูปองครองชีพหรือจะเปนรูปแบบใดก็ไดที่เหมาะสมในการครองชีพของผูสูงอายุ 

(เชียงใหม) 
3.2 ดานสังคม 

 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย วิถีการดําเนินชีวิตเริ่มเปลี่ยน โครงการหรือ

กิจกรรมดานสังคม เปนความตองการของผูสูงอายุและเครือขายผูสูงอายุที่มีความรูสึกถึงการ

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ส่ิงของ และสิ่งแวดลอม รวมถึงการสนับสนุนทางสังคมที่ชวยยึดโยง

ผูสูงอายุใหผูในสังคมอยางมีความสุข ดังนั้น กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ที่สะทอนถึงคุณคาของ

ผูสูงอายุและตองการใหสนับสนุนแกผูสูงอายุ ประกอบดวย 

- การสืบสานวัฒนธรรม สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น สงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่น(พะเยา แมฮองสอน ลําพูน นาน ลําปาง สุพรรณบุรี เพชรบุรี สระแกว อางทอง อุตรดิตถ 

ปตตานี นาน บุรีรัมย ชัยภูมิ หนองบัวลําภู พะเยา) ไดแก การสอนดนตรีพื้นเมือง ภาษาทองถิ่น 

ทั้งนี้ เพื่อใหคนรุนหลังไดเห็นประเพณีเกา ๆ ที่คนรุนกอนทิ้งไวให เชน  การละเลนพื้นบาน  การเลน

ดนตรีไทย  ประเพณี อุมพระดําน้ํา วงดนตรีปพาท  กลองยาว  ฟอน  เปนตน (พิจิตร เพชรบูรณ 

สุพรรณบุรี) โครงการ “เดินตามวิถีปูยาตายาย” (กําแพงเพชร) โครงการขอมูลปราชญชาวบาน 

คลังสมองชุมชน  ทุก  ๆ  ดานถาสามารถจัดทําได (นครสวรรค) โครงการฝกทายาทตอเนื่องเพื่อ

ทองถิ่น  ชุมชนใหพรอมรับสืบทอดการงานไดตลาดไป (นครสวรรค) สนับสนุนโครงการเกี่ยวกับ

ปราชญชาวบาน เชน หมอเมือง หมอชาวบาน โดยการถายทอดความรูใหคนในชุมชน  บุตร  หลาน 

เพื่อสืบทอดองคความรูพื้นบานในการดูแลรักษา  วิธีการและยาสมุนไพรในทองถิ่น (พิจิตร) หรือ

การศึกษาอบรมเพื่อคนหาความรูประสบการณของผูสูงอายุต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  “หา 

ภูมิปญญาทองถิ่น” (พิษณุโลก) 

- สงเสริมสนับสนุนใหผูสูงอายุ  ไดชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของชมรมหรือ

รูปแบบอื่นใดก็ได เชน ศูนยอเนกประสงคในชุมชน (กระบ่ี อุบลราชธานี ขอนแกน) แตทาง  พม. 

จะตองสนับสนุนใหมีเอกภาพและศักยภาพในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (เชียงใหม) 

สรางเสริมความเขมแข็ง สามัคคีในกลุมผูสูงอายุ (สิงหบุรี) เพิ่มศักยภาพความแข็งแกรงใหแก

ชมรมผูสูงอายุ เพื่อขยายเครือขาย(พิษณุโลก ตรัง ยะลา นครนายก ราชบุรี อางทอง สิงหบุรี) 

เพื่อใหผูสูงอายุรูจักพึ่งพาตนเองและอยูอยางมีศักดิ์ศรี (พิษณุโลก)  

- โครงการสวัสดิการทุกๆ  ดาน  เพื่อ  ผูสูงอายุ ในชุมชน ต้ังแตเจ็บปวย  รักษาพยาบาล

ถึงแกกรรมและอื่นๆ  (นครสวรรค กําแพงเพชร สงขลา สุพรรณบุรี) เชน โครงการเพื่อนชวยเพื่อน 
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(ลําปาง) โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน (สงขลา) โครงการชวยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ  แกผูสูงอายุที่ยากไร

จริง  ๆ  ใหทั่วถึงทุกคน  โดยใหมีคณะกรรมการชมรม  เขารวมเสนอชื่อและพิจารณาบุคคลผูยากไร

เพื่อเสนอ  พมจ.  ดวย  เพราะปจจุบันมอบใหผูนําไปทองถิ่นเสนอตัวเลือก  สวนมากจะเอาญาติ  

พี่นอง  และพวกพองของผูนําทองถิ่นเขาไปรับเบี้ยยังชีพทั้งนั้น  คนยากไรจริง  ๆ  ไมไดรับการ

พิจารณา (สุโขทัย) โครงการเฝาระวังและเตือนภัยผูสูงอายุ (พังงา ขอนแกน) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีข้ึน  

- โครงการสงเสริมการพัฒนาทางจิต ดานคุณธรรม /จริยธรรม ไดแก การปฏิบัติ

ธรรม การบวชสามเณรภาคฤดูรอน (แมฮองสอน นาน อุตรดิตถ ปตตานี เพชรบุรี) สําหรับการ

ปฏิบัติธรรมนั้น จังหวัดจันทบุรีไดใหเหตุผลวา ตองการใหผูสูงอายุไดเตรียมตัวเตรียมใจ จากไป

อยางสงบ 

- โครงการสงเสริมการมีสวนรวมทางสังคม อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อุตรดิตถ 

นาน นครศรีธรรมราช บุรีรัมย อุบลราชธานี ชลบุรี นครนายก สระบุรี) โดยจังหวัดยะลาเสนอให

อาสาสมัครมีคาตอบแทนตามสมควร เชน เดือนละ 2,000 บาท จังหวัดอางทองเสนอใหมีการชวยเหลือ

ผูดอยโอกาส โดยจังหวัดระยองเสนอใหมีศูนยประสานงานและปฏิบัติงานผูสูงอายุประจําจังหวัดๆ ละ 

1 แหง นอกจากนี้ จังหวัดราชบุรีเสนอใหมีการอบมรบุคลากรในการดูแลผูสูงอายุ ระยะสั้น ๆ  

- โครงการสรางความตระหนักของครอบครัว ชุมชน สังคมในการดูแลผูสูงอายุ เชน 

การจัดกิจกรรมวันครอบครัว กิจกรรมมหกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติ (กาญจนบุรี อางทอง) และ

โครงการสงเสริมบทบาทผูสูงอายุอันพึงมีตอครอบครัว  ชุมชนและสังคม รวมถึงความสัมพันธใน

ครอบครัว (พะเยา แมฮองสอน) 

- โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กดอยโอกาส ไดแก สอนหนังสือไทยใหญ  ใหแกเด็ก 

เยาวชน (แมฮองสอน ประจวบคีรีขันธ)  

- การศึกษา  การเรียนรู เพิ่มความรูประสบการณใหแกผูสูงอายุ การศึกษาตลอด

ชีวิต (พะเยา ลําปาง พิษณุโลก ปตตานี พังงา หนองบัวลําภู ขอนแกน ประจวบคีรีขันธ) เชน 

เผยแพรความรูในเรื่องสิทธิของผูสูงอายุ หรือขอมูลสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุ ศึกษาดูงาน หรือ

การจัดเวทีใหผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู

เกี่ยวกับผูสูงอายุ หรือคลังสมองของผูสูงอายุ จังหวัดชลบุรีเสนอใหสอนหรือสงเสริมใหผูสูงอายุมี

ความรูดานการบริหารงาน นอกจากนี้ ควรมีการจัดอบรมการเขียนโครงการแกเครือขายผูสูงอายุ 

(สมุทรปราการ สิงหบุรี) จังหวัดนครนายกเสนอใหผูสูงอายุซึ่งเปนปราชญชาวบานไดมีบทบาทใน

การใหความรูกับเด็กและเยาวชน คนในชุมชนเชนเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการที่ตองการให



       ขอมูลผูปฏิบัติงานและองคกรที่เกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุในประเทศไทย 

 

142 

ผูสูงอายุไดอบรมเยาวชนใหรูจักความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ มีโครงการ

ศึกษาดูงานเพื่อนําตัวอยางที่ ดีมีประโยชนมาบริหารพัฒนาในชุมชนตนเอง  (นครสวรรค 

กรุงเทพมหานคร)  

- เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุในกรณีจําเปน  เชน  เกิดภัยพิบัติ  หรือเกิดอุบัติเหตุ

กระทันหัน จําเปนตองออกเยี่ยมผูสูงอายุดวยกับกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ (พิษณุโลก) หรือ

กิจกรรมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูสูงอายุ หรือโครงการตานยาเสพติด 

- เพื่อใชเปนคาใชจายในการดูแลผู สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง  โดยใหเทศบาลขอ

งบประมาณจากกองทุนผูสูงอายุ 
3.3 ดานสุขภาพ 

โครงการหรือกิจกรรมดานสุขภาพ เปนความตองการของผูสูงอายุและเครือขาย

ผูสูงอายุที่เห็นผูสูงอายุมีสุขภาพดี และสามารถชวยเหลือตนเองได ไมเปนภาระของบุตรหลาน โดย

กิจกรรมดานสุขภาพเนนเรื่องการสงเสริมภาวะสุขภาวะที่ดี และปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวย 

โครงการดานสุขภาพที่ตองการใหสนับสนุนแกผูสูงอายุ ประกอบดวย 

- ในการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ หากมีการพิจารณาถึงโครงการเกี่ยวกับ

สุขภาพ ไดแก การสงเสริมการออกกําลังกาย การแขงขันกีฬา (ลําพูน พะเยา ลําปาง ปตตานี 

บุรีรัมย หนองบัวลําภู ชลบุรี เพชรบุรี อางทอง สระบุรี) และดูแลสุขภาพจิต (บุรีรัมย) การซื้อกาย

อุปกรณ (อุบลราชธานี) และการใหมีการตรวจสุขภาพสําหรับผูสูงอายุทุกเดือนจะเปนการสราง

คุณภาพชีวิตที่ดีแกผูสูงอายุดวย 

- โครงการสนับสนุนใหผูสูงอายุ  สามารถครองตนไดอยางสงางามตามวัย )  สุขภาพ

แข็งแรงตามวัย  ( เชียงใหม) โดยการมีโภชนาการที่ดี  คือ  สงเสริมให  ผูสูงอายุ มีการดํารงชีวิต

ประจําวันใหมีคุณภาพ  ถูกหลักอนามัย  ตามหลักของสาธารณสุข  เชน  เกี่ยวกับอาหารการกิน

สําหรับผูสูงอายุ (เพชรบูรณ) ดานการออกกําลังกาย เพื่อใหรางการแข็งแรง มีอายุยืนนาน โดย

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ (อุตรดิตถ ภูเก็ต พังงา) นอกจากนี้ ตองการสถานที่ออกกําลังกายอีก

ดวย 

- สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม  สนับสนุนดานสุขภาพอนามัย 

 การดูแลตนเองใหเปนผูสูงอายุที่เกง  ดี  มีความสุข  ชวยเหลือสังคม  เปนแบบอยางที่ดี  สืบทอดแก

บุตรหลาน (พิจิตร) 
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- จัดคลินิกการแนะนํา  รักษาผูสูงอายุเจ็บปวย  แยกจากบุคคลทั่วไป  และ 

จัดใหบริการทุกวัน โดยไมเสียคาใชจาย  ( สุโขทัย) หรือ กิจกรรมดานอาชีวบําบัด เชน จัดฝกอบรม

ใหผูสูงอายุ โครงการรักษาชองปากและฟนเทียม (แมฮองสอน) 

- จังหวัดสุโขทัยเสนอวา ควรมีโครงการชวยเหลือในดานอาหาร  เครื่องนุงหมและ 

ยารักษาโรค และจังหวัดราชบุรีเสนอใหมีโครงการเยี่ยมเยียนผูสูงอายุที่เจ็บปวยตามบาน 
3.4 ดานสิ่งแวดลอม  

จังหวัดลําปาง และหนองบัวลําภูตองการใหมีการรณรงคเร่ืองการรักษาสิ่งแวดลอม 

และจังหวัดสมุทรปราการเสนอใหมีโครงการสวนสาธารณของชุมชน 
ขอสังเกต 
แมจะเปนกิจกรรมดานใดก็ตาม จัดหวัดอุตรดิตถ ใหขอสังเกตวา ตองมาถามความ

ตองการของ  ผูสูงอายุ ในพื้นที่  โดยมีกระบวนการคนหาประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ

ทั้งในระดับหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  และเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุ 

ทุกระดับ จังหวัดนครสวรรคเห็นวาโครงการตาง ๆ ควรจัดชุมชนใหเปนศูนยรวมของผูสูงอายุของ

หมูบาน  โดยจัดใหมี ขอมูลผูสูงอายุ  ทุกคนในหมูบานอยางชัดเจนและเปนระบบ  เชน  เพศ  อายุ 

อาชีพ ความสามารถของผูสูงอายุ รายได การดูแล โรคภัยไขเจ็บ ฯลฯ ภูมิปญญาทองถิ่น 

จังหวัดแพร เสนอแนะใหมีการสงเสริมโครงการ  โดยควรจัดทําโครงการตัวอยางมอบให

สาขาสภาผูสูงอายุฯ  เปนตัวแทน  เขียนสิ่งที่บกพรอง  และแกไขที่สงมาจากจังหวัดไมควรจะงด 

 ไมพิจารณาโครงการ ควรกําหนดกิจกรรมตาง  ๆ  ที่จะใหชมรมเขียนโครงการเสนอขอเงิน  และ

กําหนดกิจกรรมเหนือที่แจงใหตอนตนและเปดโอกาสใหชมรมเขียนโครงการตาง  ๆ  ตามของฝายที่

กองทุนกําหนด  

การดําเนินงานดานตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน ตองอาศัยการมีสวนรวม จังหวัดตราด

เสนอใหแตละพื้นที่ไดรวมคิด รวมมือ รวมพัฒนาจึงจะประสบความสําเร็จ จังหวัดปทุมธานีเสนอ

ใหมีการเลือกกิจกรรมที่มีตนทุนอยูแลวในพื้นที่โดยใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัด และอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุแตละพื้นที่เปนพี่เลี้ยง 

 
4. ความคิดเห็นตอการใหผูสูงอายุกูยืมเงิน  
 

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุกําหนดใหกองทุนผูสูงอายุมีการสงเสริม การพัฒนา

ผูสูงอายุทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพ สังคม ศาสนา ขอมูลสารสนเทศ ขาวสาร อาชีพ การมี 

สวนรวมในกิจกรรมทางสังคม การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมในลักษณะเครือขาย



       ขอมูลผูปฏิบัติงานและองคกรที่เกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุในประเทศไทย 

 

144 

ชุมชน โดยเฉพาะการสงเสริมดานอาชีพ กองทุนผูสูงอายุมีการเปดโอกาสใหผูสูงอายุขอกูยืม

เงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ การศึกษาภาคสนาม พบวา เงินที่ไดกูยืมไปนั้นผูสูงอายุนําไปประกอบ

อาชีพคาขาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว เปนตน แมวากองทุนจะเห็นถึงศักยภาพของผูสูงอายุ แตการที่

เปดโอกาสใหผูสูงอายุกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพก็มีประเด็นโตแยงวาควรใหผูสูงอายุกูยืมเงิน

หรือไม ดวยเหตุผลที่หลากหลายนักวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
4.1 ประสงคใหผูสูงอายุกูยืมเงิน 

กลุมจังหวัดที่เห็นวาการที่กองทุนผูสูงอายุใหผูสูงอายุกูยืมเงินจากกองทุนผูสูงอายุ

เพื่อประกอบอาชีพนั้นเปนสิ่งที่ตอบสนองผูสูงอายุได และควรใหมีการกูยืมตอไป จังหวัดดังกลาว 

ไดแก จังหวัดลําพูน อุตรดิตถ แมฮองสอน พะเยา พิจิตร ลําปาง แพร สงขลา กระบี่ ปตตานี พัทลุง 

พังงา นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ สกลนคร สุรินทร หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี ชลบุรี 

เพชรบุรี ปราจีนบุรี ชัยนาท ระยอง ฉะเชิงเทรา สระบุรี สระแกว สมุทรสงคราม พระนครศรีอยุธยา 

กาญจนบุรี สิงหบุรี ปทุมธานี นครนายก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในการกูยืมควรกําหนดวงเงิน 

เทาเดิม คือ การกูรายบุคคล สามารถกูไดจํานวน 15,000 บาท และกูรายกลุม กูไดจํานวน 

200,000 บาท  

เหตุผลที่ประสงคใหผูสูงอายุสามารถกูยืมเงิน คือ ผูสูงอายุบางคนมีความจําเปน

จริง  (อุตรดิตถ แมฮองสอน พังงา หนองบัวลําภู ชลบุรี) นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมา เพชรบุรี 

ระบุวา ผูสูงอายุสวนใหญยังมีศักยภาพในการทํางานเลี้ยงชีพ และยังมีความตองการรวมกลุม

ประกอบอาชีพเพื่อดํารงชีพ ใหสามารถชวยเหลือตนเองได ดีกวาไปยืมเงินนอกระบบเพื่อมาลงทุน 

(สกลนคร) จังหวัดสมุทรสงครามเสริมวา กรณีที่ผูสูงอายุไมมีบุตร หลานดูแล หากไดประกอบ

อาชีพจะมีรายไดชวยเหลือตนเองตอไป นอกจากนี้ เห็นวาเปนสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุเสริมสราง

การดํารงชีพของผูสูงอายุเองไดตามความเหมาะสม เพื่อใหมีเงินทุนพอเพียงที่จะดําเนินการตาม

สภาพการณของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (เชียงใหม) 

จังหวัดสระแกว สะทอนประเด็นการกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพวา มีทั้งขอดีและ

ขอเสีย ขอดี คือ กองทุนนี้จะเปนอีกชองทางหนึ่งที่เปดโอกาสใหผูสูงอายุที่มีแนวความคิดในทางที่

สรางสรรคเปนประโยชนตอชมรมผูสูงอายุเอง ตอสังคม จะไดมีเงินหรือทุนในการนําไปใชในการ

พัฒนา หรือเสริมตอแนวคิดโครงการที่ผูสูงอายุคิดขึ้นมา ขอเสีย คือ กองทุนนี้จะสรางปญหาใหกับ

ผูสูงอายุในดานการใชเงินคืน เนื่องจากผูสูงอายุที่จางผูอ่ืนใหเขียนโครงการใหเพื่อการกูเงินไปใช 

อาจทําใหใชเงินผิดวัตถุประสงค และถึงเวลาใชเงินคืน ผูสูงอายุไมมีเงินมาคืนกองทุนได ดังนั้น 



                                                    การศึกษาแนวทางการดําเนนิงานกองทุนผูสูงอายุ 
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ควรพิจารณาใหกูยืมเงินในอัตราที่ไมสูงเกินไป เพราะจะไดไมใหเงินงบประมาณสูญเปลา ควรให

อยูตอไป เพื่อใหเปนทุนอีกหนึ่งชองทางในการชวยเหลือผูสูงอายุ 
มีขอสังเกตจากผูแทนจังหวัดตางๆ  
หากใหผูสูงอายุกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ควรมีการพิจารณาหลาย

ประเด็น ดังนี้  
(1) การกูยืมควรผานความเห็นชอบของชุมชนผูสูงอายุในทองถิ่น (หนองบัวลําภู) 

หรือบุตรหลานควรรับทราบ (ชลบุรี) 

(2) รูปแบบการกูยืม มีการเสนอใหมีการพิจารณาถึงรูปแบบการกูยืมในรูปแบบ 

อ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ โดยอาจกําหนดเปนระเบียบ 

กฎเกณฑข้ึนมาเพื่อใชในการพิจารณา จังหวัดอุดรธานี เสนอวา การกูยืมเพื่อประกอบอาชีพเพียง

อยางเดียวไมเพียงพอ อาจใหกูยืมไปใชในการดํารงชีวิต หรือรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

(3) เงื่อนไขรายได อายุ และสุขภาพของผูสูงอายุที่กูยืม ควรขยายรายไดจากขั้นต่ํา 

5,000 บาท เปน 7,000 บาท หากยังคงกําหนดรายไดเทาเดิม จะมีผูกูจํานวนมาก และควรกําหนด

เพดานอายุของผูกูยืมเงิน  เชน  กําหนดใหอายุต้ังแต  60-70  ป  เนื่องจากเมื่ออายุมากกวา  70  ป 

ผูสูงอายุมีความสามารถในการดูแลตนเองหรืออาชีพที่ดําเนินการลดลง  ซึ่งหากใหกูแลวจะพบ

ปญหาวาบุตรหลานใหผูสูงอายุมากูตามสิทธิ  แตผูที่ดําเนินการคือบุตรหลานที่ขอใหสิทธิแทน ซึ่งมี

ผลใหเงินกูไมเปนไปตามวัตถุประสงค หรืออาจสูญหายได (ขอนแกน พิจิตร)ถามีความจําเปนตอง

ใหผูสูงอายุกูยืมจริง ตองจํากัดอายุผูกูใหชัดเจนเกิน 70 ป ไมใหกูไมใชพิจารณาเฉพาะเรื่องสุขภาพ

ของผูสูงอายุเทานั้น หากผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพไมสามารถกูได หรือมีหนี้กับกองทุนหมูบานก็

ไมใหกู และแบบการยื่นขอกูตองสั้นกระชับ (อุบลราชธานี)  

(4) ศักยภาพผูกูยืมเงินและผูคํ้าประกัน ในการใหกูยืมเงินควรพิจารณาถึงศักยภาพ

ผูกู  วาสามารถสงเงินคืนไดตามระยะเวลาที่กําหนด และมีหลักฐานค้ําประกันที่ถูกตอง (ปตตานี) 

ถาเปนโฉนดที่ดิน  เจาของที่ดินตองมีหนังสือมอบอํานาจใหแกผูยื่นคําขอกู นอกจากนี้ ตองสราง

กฎเกณฑในการปองกันการไมชําระหนี้ใหชัดเจน  และมีกฎเกณฑในการทวงถามอยางรอบคอบ 

เชน  การตั้งกองทุนประกันการเสี่ยงไว  หรือต้ังกฎเกณฑใหผูกู  หลักฐานที่มั่นคงที่สุด  หากผูกู

บิดพลิ้วก็สามารถเอาเงินคืนไดจากหลักประกันที่ใหไว  เชน  คํ้าประกันมีฐานะทางสังคม  เชื่อถือได 

มีความรับผิดชอบสูง  เชน  ขาราชการตั้งแต  ซี  3  ผูใหญบาน  กํานัน  ผูมีฐานะในหมูบาน  เปนตน 

(พิษณุโลก) ถาใหกูจํานวนเงินมาก  ๆ  ตองมีการประกันชีวิตหมู  เพื่อผูกูถึงแกชีวิต  บริษัทประกัน

ชีวิตชดใชหนี้ตามผูคํ้าประกันควรตัดออกหรือไม (แมฮองสอน) 
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จังหวัดตราดเสนอใหมีการลดเงื่อนไขผู คํ้าประกัน  เชน ผูกู เปนหัวหนา

ครอบครัว ขอใหบุคคลในครอบครัวเปนผูรับผิดชอบ (ที่บรรลุนิติภาวะ) เซ็นค้ําประกัน ถือวามี

ผลประโยชนรวมกันอยูแลว สําหรับกลุม 5 คนขึ้นไป ก็ให 5 ครอบครัวเปนผูรับผิดชอบเชนกัน 

(5) การพิจารณาของคณะกรรมการ ควรพิจารณาผูสูงอายุที่ขอกูยืมเงิน  เปนรายๆ 

ทั้งนี้ การกูยืมเงินควรเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑที่ครบถวน รัดกุม (บุรีรัมย ขอนแกน) 

โดยใหคํานึงถึงผลประโยชนของผูสูงอายุที่จะไดรับการกูยืมเงิน สวนผูคํ้าประกันนั้น  ควรจะใหสิทธิ

ขอกูไดเชนเดียวกัน และการพิจารณาไมควรสงไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

เพราะมีความลาชา จึงควรสงเรื่องการกูยืมเงินไปยังสํานักงานกองทุนผูสูงอายุโดยตรง 

(6) การชําระเงินคืน ควรแบงเปนเงินกูยืม  25%  อีก  75%  เปนการพัฒนาความ

มั่นคงขององคกรและสรางสุขแกผูสูงอายุและควรจะเพิ่มทุนขึ้นทุกป (แพร) นอกจากนี้ สมควรปรับ

หลักเกณฑการกูยืมเงิน  ตรงเงื่อนไขที่วา  “ใหชําระคืนเปนรายงวด  ภายในระยะเวลาไมเกิน  3  ป 

โดยไมคิดดอกเบี้ย”  หากเกิน  3  ป  ควรมีการคิดอัตราดอกเบี้ย  เปนรอยละตอป  เพื่อรักษาเงินการ

คลังไว แตอยางไรก็ตามการคิดอัตราดอกเบี้ยนั้นจะตองอยูในขั้นต่ํา (อุตรดิตถ) 

(7) ควรมีการศึกษาโดยติดตามประเมินผล (Evaluation Research) เพื่อหาขอดี 

ขอเสีย  ปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน  ความยั่งยืน  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุและครอบครัว 

ควรมีเจาหนาที่ของกองทุนคอยติดตามอยางใกลชิด (สุโขทัย) และจัดทําขอเสนอแนะตอกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตอไป (อุตรดิตถ) ระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบ

ทุก ๆ 3-6 เดือน 

(8) ขอสังเกตอื่นๆ มีการเสนอวาควรใหเปลา โดยไมตองสงคืน เนื่องจากผูสูงอายุมี

รายไดนอย การใหเงินทุนของกองทุนนาจะเปนการชวยเหลือใหผูสูงอายุมีรายได (สงขลา) 

จากกรณีความเห็นที่ตองการใหผูสูงอายุสามารถกูยืมเงินไดตอไปนั้น มีการเสนอ

ขอสังเกตตอจํานวนเงินที่ใหผูสูงอายุกูดวย คือ มีผูสนับสนุนใหมีการเพิ่มจํานวนเงิน แตมีผูคัดคาน

โดยตองการใหมีการลดจํานวนเงินที่ใหกูลง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.1.1 การเพิ่มวงเงินกู เปนการใหความเห็นตอการเพิ่มจํานวนเงินกูใหมากขึ้น 

เพื่อใหผูสูงอายุสามารถนําเงินดังกลาวไปดําเนินการดานอาชีพเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ จังหวัด

กาญจนบุรีใหเหตุผลในการเพิ่มวงเงินวา ปจจุบันคาครองชีพสูงขึ้น แตจังหวัดลําปางเห็นวาการ

เพิ่มวงเงินนั้น ควรมีการพิจารณาใหกับผูสูงอายุที่มีกิจการอยูแลว และสามารถจะชําระเงินกูตรง

ตามกําหนดเวลา หรือในการกูคร้ังตอไปจะเพิ่มทุนได ถาจายเงินกูของเดิมครบกอนเทานั้น 

(อํานาจเจริญ) สําหรับจํานวนเงินที่ควรเพิ่มจังหวัดสกลนครระบุวาจากเงิน 15,000 บาท ควรเปน 
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20,000 บาท หรือตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่จะนําไปดําเนินการ (ยะลา) จังหวัดอางทอง

เสนอวาจํานวนเงินกูควรใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 

4.1.2 การลดวงเงินกู การใหผูสูงอายุกูยืมเงินไปเพื่อทํากิจกรรมตาง  ๆ  นั้นเปน

แนวคิดที่ดี แตเห็นวาอาจมีปญหาในการทวงถามคืน ควรลดกองทุนลง และไปเพิ่มเงินงบประมาณ

ในโครงการมากกวา  

4.1.3 ควรสงเสริมการประกอบอาชีพสําหรับผูสูงอายุ โดยมีลักษะเปนการใหเปลา 

จําวนเงินรายละ 5,000 บาท โดยใหเจาหนาที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

เปนผูพิจารณาเปนราย ๆ ไป (ราชบุรี) 
4.2 การตัดการกูยืมเพื่อประกอบอาชีพออก  

4.2.1 กลุมจังหวัดที่ไมเห็นดวยใหมีการกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ทั้งการกูยืม

รายบุคคล และการกูยืมรายกลุม ซึ่งจังหวัดที่เสนอใหตัดออก ไดแก อุทัยธานี เชียงใหม เพชรบูรณ 

กําแพงเพชร นาน ตาก นครสวรรค ตรัง ระนอง สตูล นครศรีธรรมราช มุกดาหาร อุบลราชธานี 

มหาสารคาม เลย ชัยนาท จันทบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สมุทรปราการ ราชบุรี 

ปราจีนบุรี สิงหบุรี อางทอง สระบุรี สาเหตุที่ใหตัดออกเพราะไมตองการใหผูสูงอายุมีหนี้สิน 

ผูสูงอายุมีสุขภาพกายและใจไมพรอมที่จะประกอบกิจกรรมอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เหมือนคนหนุมสาว  หรือคนวัยทํางาน (เชียงใหม) ถายังคงใหผูสูงอายุกูยืมเงิน เปนการเพิ่มภาระ

หนี้สินแกผูสูงอายุ (เลย สุพรรณบุรี) ภาระหนี้สินเปนผลใหเกิดภาวะทางจิตใจแกผูสูงอายเุกดิความ

ทอแทส้ินหวัง (เพชรบูรณ สมุทรปราการ)  

นอกจากนี้ ปญหาที่พบสวนใหญผูสูงอายุไมไดกูยืมเงินเพื่อตนเอง แตบุตร

หลานขอใชสิทธิของผูสูงอายุ โดยใหกูเงินออกมาและนําไปใชประโยชนอยางอื่น เนื่องจากผูสูงอายุ

ไมสามารถประกอบอาชีพได ถือวาเปนการเอาเปรียบผูสูงอายุ (นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี 

เพชรบุรี) นอกจากนี้ จังหวัดชัยนาทกลาววา อาจมีความยุงยากในการติดตามเงินในระยะยาว ซึง่มี

ผลกระทบตอสภาพคลองของกองทุน จังหวัดสิงหบุรีกลาวเพิ่มเติมในประเด็นผูคํ้าประกันวาจะเปน

ภาระหากวาค้ําประกันแลวผูสูงอายุไมมีความสามารถในการสงเงินคืน และเหตุผลประการสําคัญ 

ผูสูงอายุอยูในวัยที่ควรไดรับสวัสดิการจากสังคมมากกวาจะผูกพันนิติกรรมใด ๆ ตอสังคม 

(มุกดาหาร อุบลราชธานี) โดยจังหวัดสมุทรปราการเห็นวาควรจะใหการชวยเหลือผูสูงอายุเปนราย

เดือน โดยทั่วถึงผูสูงอายุทุกคน จังหวัดอางทองเสนอวา หากตองการชวยเหลือผูสูงอายุเกี่ยวกับ

รายได ตองการใหมีโครงการจางงานผูสูงอายุในชุมชน การสอนบุตรหลานใหรูจักขยันทํางาน  
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ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เพราะผูสูงอายุควรเปนปูชนียบุคคลที่

คนรุนหลังควรเอาเปนตัวอยางที่ดี 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูตอบแบบสอบถามเสนอใหมีการปรับเร่ืองการ

กูยืมเปนโครงการเพื่อสนับสนุนใหผูสูงอายุทํากิจกรรมสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี

เสนอแนะตอประเด็นดังกลาว ดังนี้ 

(1) ปรับขอกําหนดการใชเงิน จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนาน ตาก อางทอง 

และสตูล เสนอวา ถาตองการใหผูสูงอายุอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ควรสนับสนุนในรูปแบบ

โครงการ/กิจกรรม  เสนอของบประมาณดําเนินการดีกวากูยืมเสนอใหมีการสนับสนุนโครงการ  การ

สนับสนุนเงินงบประมาณใหพิจารณาจากประชากรผูสูงอายุของแตละจังหวัด  

(2) เห็นควรพิจารณาตั้งกองทุนผูสูงอายุในการดําเนินการสงเสริม หรือ

จัดเปนโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต  หรือภูมิปญญา  หรือสนับสนุนโครงการที่เปนนวัตกรรม

สําหรับผูสูงอายุ  ทั้งนี้ จังหวัดกําแพงเพชร เสนอใหมีการจัดสวัสดิการชุมชนสําหรับผูสูงอายุในแต

ละพื้นที่นาจะมีความยั่งยืน จังหวัดภูเก็ตเสนอใหลดความยุงยากในการเขียนโครงการลง จังหวัด

ชัยนาทเสนอใหชวยเหลือสงเคราะหเปนครั้งๆ จังหวัดสุพรรณบุรี และสมุทรปราการเสนอใหเงิน

โดยไมตองกู “แบบใหเปลา” ในขณะที่ จังหวัดสมุทรสงคราม เสนอใหมีการเพิ่มทุนเกี่ยวกับ

โครงการ และเงินสงเคราะหชวยเหลือจาก 2,000 บาท เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุที่ประสบปญหา

ความเดือนรอนแบบเรงดวน เฉพาะหนา 

4.2.2 กลุมจังหวัดที่ไมเห็นดวยใหมีการกูยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพรายบุคคล แต

เห็นดวยกับการกูยืมรายกลุม ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยจังหวัดนครนายกเสนอใหคงการ

กูยืมเงินสําหรับเปนรายกลุมเทานั้น เนื่องจากผูสูงอายุจะไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน 
4.3 การดําเนินการในปจจุบันดีอยูแลว 

 จังหวัดระยองระบุวา ควรคงรูปแบบเดิมไว เนื่องจากเปนการดําเนินการที่ดีอยูแลว 

 
ตอนที่ 3 การศึกษาดูงานศูนยอเนกประสงคสาํหรับผูสูงอาย ุ

และชมรมผูสูงอาย ุ
 

การศึกษาภาคสนาม เพื่อศึกษาขอมูลการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ ที่สนับสนุน

งบประมาณในการจัดทําโครงการตาง ๆ และการสนับสนุนการกูยืมประกอบอาชีพ โดยนักวิจัยใช

วิธีการศึกษาดูงาน ในจังหวัดพัทลุง จังหวัดขอนแกน สกลนคร สิงหบุรี และสนทนากลุมกับ

คณะกรรมการ ผูปฏิบัติงาน และองคกรที่เกี่ยวของในจังหวัดดังกลาว เพื่อติดตามความกาวหนาใน
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การดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุฯ ที่อนุมัติโครงการสําหรับการจัดตั้งศูนยอเนกประสงคสําหรับ

ผูสูงอายุ ไดแก ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน โรงพยาบาลเขาชัยสน ตําบลควนขนุน 

อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน องคการบริหารสวน

ตําบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เทศบาลเมือง

สกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รวมถึงการติดตามผูสูงอายุที่ไดรับเงินกูยืมประกอบอาชีพ

จากกองทุนดวยนอกเหนือจาก ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุแลว นักวิจัยไดศึกษาองคกรที่

ใหบริการผูสูงอายุ ซึ่งมีความประสงคที่จะขอรับบริการจากกองทุนผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาองคกรเปน

ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในอนาคต คือ ชมรมผูสูงอายุ ตําบลถอนสมอ อําเภอทาชาง 

จังหวัดสิงหบุรี ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
3.1 ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน โรงพยาบาลเขาชัยสน ตําบล ควนขนุน 

อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 

จังหวัดพัทลุงเปนจังหวัดนํารองในภาคใตเพื่อดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยอเนกประสงค

สําหรับผูสูงอายุในชุมชน ตามแนวคิดเปนศูนยรวมสําหรับองคการและชุมชนที่ใชในการจัดบริการ 

และกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในรูปแบบบูรณาการดานสุขภาพและสังคมบนพื้นฐานของครอบครัว

และชุมชน โดยมีชมรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โรงพยาบาลเขาชัยสน เปนองคกรที่มีความพรอม

ในการจัดตั้งศูนยฯ ซึ่งนายแพทยวิษณุ ฝอยทอง ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาชัยสนเห็น

ความสําคัญ จึงอนุญาตใหใชอาคารศูนยแพทยแผนไทย เปนศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุใน

ชุมชน  

การจัดตั้งศูนยอเนกประสงคนี้ มุงเนนการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ลดภาพพจนของ

การสงเคราะหผูสูงอายุ แบบบรรเทาปญหาเฉพาะหนา ขณะเดียวกัน ก็เปนศูนยรวมของการ

พัฒนากาย จิต สังคม ปญญา เปนบริการที่เขาถึงผูสูงอายุและครอบครัว ชวยลดปญหาความเทา

เทียมในการรับบริการและเพิ่มการกระจายบริการอยางทั่วถึง เปนแหลงรวมทรัพยากร ลดความ

ซ้ําซอน และนําไปสูความเข็มแข็งของชุมชน โดยองคกรหรือหนวยงานทั้งหลายสามารถไป

จัดบริการรวมกันในสถานที่นี่ได 

ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน โรงพยาบาลเขาชัยสน ตําบลควนขนุน 

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผูสูงอายุใหเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนยฯ คือ มีปรับปรุง

อาคารโรงพยาบาลเกาใหอยูในสภาพดี จํานวน 100,000 บาท และองคการบริหารสวนตําบลควน

ขนุน จํานวน 50,000 บาท และจากองคการบริหารสวนจังหวัด 10,000 บาท  
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การบริหารจัดการภายในศูนยฯ มีเจาหนาที่ประสานงานประจําศูนยฯ 1 คน ซึ่งไดรับ

การจัดจางจากเทศบาล คณะกรรมการบริหารศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน โดยมี

นายอําเภอเขาชัยสนเปนกรรมการที่ปรึกษา 

สมาชิกซึ่งเปนผูสูงอายุจากหลากหลายที่เขารวมกิจกรรม เชน สมาชิกของโรงพยาบาล 

มีจํานวน 206 คน และมีถึง 300 คนที่เปนสมาชิกของเทศบาล (และชมรมดานนอกดวย) ไมมีการ

เก็บคาสมาชิก สําหรับการดําเนินงาน หรือการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุนั้น พบวา มีกิจกรรม

ดานตางๆ เชน ดานสุขภาพ การออกกําลังกาย การรักษา/อนุรักษภูมิปญญา การฝกอาชีพสําหรับ

ผูสูงอายุ ไดแก การทําพวงหรีด ราคาอันละ 250- 350 ดอกไมจัน การฝกอาชีพไดรับการสนับสนุน

จากกรมพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด (ฝกฟรี) รายไดเขาบัญชีไว และจะแบงเปอรเซ็นตใหกับสมาชิก

ภายหลัง โครงการ ภูมิปญญาผูสูงอายุนั้น เปนโครงการที่ไดรับความสนใจจากผูสูงอายุและบุตร 

หลาน คือ โครงการทําเครื่องแตงกายมโนราห (รอยดวยลูกปด) ทําเชิด (ที่สวมหัวมโนราห) ซึ่งผูที่

เปนครูมโนราหจะมาสอนเด็ก นักเรียน และผูสูงอายุ โดยของบประมาณไปที่กรมพัฒนาฝมือ

แรงงานจังหวัด ประมาณ 100,000 บาท นอกจากนี้ มีโครงการที่มีบุตรหลาน เยาวชน เขามารวม

กิจกรรมดวย เชน การนวด ซึ่งเด็ก/เยาวชนไดรับการสอนจากผูสูงอายุ และใหเด็กมาฝกนวดกับ

ผูสูงอายุ เปนตน 

การขยายศูนยอเนกประสงคในอนาคตนั้น ทางคณะกรรมการไดระบุวา ควรมีการทํา

ความเขาใจของเครือขายที่เกี่ยวของใหรับทราบและเขามามีสวนรวมกันดําเนินการ หากมีโครงการ

ใหม ๆ ก็จะเชิญสมาชิกและคณะกรรมการมาคุยกัน โดยประชุมกันประมาณ 3-5 คร้ังตอเดือน  

จึงจะสามารถริเร่ิมกิจกรรมใหม ๆ ที่ผูสูงอายุตองการตอไป 

 
3.2 ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

จังหวัดขอนแกน 
 

ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน องคการบริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง 

เปดอยางเปนทางการ 4 สิงหาคม 2550 การจัดตั้งศูนยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการจัดบริการ และ

เปน ศูนยรวมในการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุและคนในชุมชน เพื่อเปนตนแบบและสรางแนวคิด

ใหชุมชนใชเปนพื้นฐานในการพึ่งพาตนเอง เพื่อใหเกิดการยอมรับบทบาทและความสามารถของ

ผูสูงอายุ เพื่อใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุในชุมชน ทั้งดานกาย จิต อารมณ สังคมและ

ภูมิปญญา และเพื่อทําหนาที่ในการพิทักษสิทธิ์ใหกับผูสูงอายุในชุมชนโดยมีผูสูงอายุของ อบต. 

เขาสวนกวางที่เขามาใชบริการในศูนยดังกลาวจํานวนประมาณ 337 คน 
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กระบวนการจัดต้ัง เร่ิมต้ังแตการประชุมจังหวัดเพื่อใหรับทราบนโยบายการจัดตั้ง

ศูนยฯ กอน ตอจากนั้นมีการประชุมสภา อบต. เพื่อจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการ มีการจัดเวที

ประชาคมตําบล เพื่อดําเนินการจัดตั้งศูนยฯ ซึ่งไดใหประชาคมหมูบานเขามามีสวนรวม โดยการ

สํารวจความตองการของผูสูงอายุและคนในชุมชนวาตองการใหศูนยฯ ดําเนินการไปในทิศทางใด 

เมื่อจัดตั้งศูนยฯ แลวก็ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร และดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนงานที่ไดกําหนดไว 

การจัดตั้งศูนยฯ นั้น ปลัดองคการบริหารสวนตําบลไดใหขอมูลวา แนวทางการปฏิบัติสู

ความสําเร็จในการจัดตั้งศูนยฯ นั้นมี 2 กระบวนการ คือ กระบวนการจัดตั้งและบริหารศูนย

อเนกประสงคแบบมีสวนรวม โดยการการบูรณาการ และการประสานความรวมมือบริการในพื้นที่ 

และการแสวงหาความรวมมือของภาคี และเครือขายรวมทํากิจกรรมและสรางประโยชนรวมกัน ดัง

แผนภาพตอไปนี้ 
ภาคีและเครือขายของศูนยฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

สํานักสงเสริมและพิทักษ
ผูสูงอาย ุ

หนวยราชการและองคกร  
 - พมจ. ขอนแกน  

 - สนง.แรงงานขอนแกน  

 - ศพส.5 ขอนแกน  

 - ศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

ศูนยอเนกประสงคฯ

อบต.เขาสวนกวาง 

 

แกนนํากลุม สมาคม และชมรม
ในพื้นที ่ 
- แกนนํากลุม อสม. อผส. กํานัน

ผูใหญบาน  

 - ชมรมผูสูงอาย, ประชาชนในพื้นที่  

หนวยงานในพืน้ที ่ 
- วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง  

- กศน. อ.เขาสวนกวาง  

- สถานีอนามัยตําบล  

- ที่ทําการปกครองอําเภอ  

- สนง.สาธารณสุขอําเภอ 
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จากการศึกษาดูงานที่ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน องคการ
บริหารสวนตําบลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล สรุปผลการ

ดําเนินงานของศูนยฯ ดังนี้  

กิจกรรมที่ศูนยดําเนินการ ประกอบดวย 

- ดานสุขภาพ (ออกกําลังกาย, ตรวจสุขภาพ) 

-  ดานศาสนา (วันเขาพรรษา, กฐิน) 

-  สมาคม/ นันทนาการ (วันผูสูงอายุ) 

-  สังคมสงเคราะห (เบี้ยยังชีพ, เงินชวยเหลือ) 

-  อาสาสมัคร (อผส. อสม. ผูนําออกกําลังกาย) 

-  ภูมิปญญาทองถิ่น (ทําพานบายศรี, นวดแผนไทย) 
เปรียบเทียบกอนและหลังการจัดต้ังศูนยฯ ทําใหเห็นรายละเอียดที่สมบูรณ 

มากขึ้น ผูสูงอายุไดรับประโยชนอยางไร ดังตารางตอไปนี้ 
 
กอนจัดต้ังศนูย หลังจัดต้ังศนูย 

1. ผูสูงอายุในชุมชนขาดการดูแล มีชีวิต  

ความเปนอยูตามอัตภาพ เศราหมอง 

1. ผูสูงอายุในชุมชนไดรับการดูแลจากคน ในชุมชน 

อผส. (ทั้งทางตรงและทางออม) มีความสุขขึ้น 

2. ผูสูงอายุตองอยูคนเดียว ไมมีอาชีพ  

ไมมีรายได 

2. ผูสูงอายุมีเพื่อน (ชมรม,สมาคม) 

มีอาชีพ (ภูมิปญญา) มีรายได (เบี้ยยังชีพ) 

3. ผูสูงอายุเจ็บปวยงาย ปวดหลัง ปวดขา 

บางคนชวยเหลือตัวเองไดไมดี 

3. ผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น (ออกกําลังกาย) 

สามารถชวยเหลือตัวเองไดดีข้ึน 

 
ดังนั้น การดําเนินการของศูนยที่จะกอใหเกิดความยั่งยืน มีกลไกที่สําคัญ คือ  
1. ผูนํามีวิสัยทัศนและมีความคิดเชิงสรางสรรค 
2. มีระบบและระเบียบ 

3. การทํางานประสานกันระหวางหนวยงานดานสุขภาพและหนวยงานดานสังคม 

4. มีการสํารวจความตองการของประชาชน 

5. การชี้ใหเห็นถึงประโยชนของ การเขารวมกิจกรรมของศูนยฯ 

6. การสนับสนุนจาก อบต. และรัฐบาล เงินทุน จัดสวัสดิการ 
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3.3 ศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุในชุมชน เทศบาลเมืองสกลนคร อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร 

 
ศิริศักดิ์  เซียสกุล ดํารงตําแหนง ผูอํานวยศูนยอเนกประสงค สําหรับผูสูงอายุเทศบาล 

ศูนยอเนกประสงค สําหรับผูสูงอายุเทศบาล สกลนคร ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ 

จํานวน 130,200 บาท นอกจากนี้ มีเครือขายที่สนับสนุนในการดําเนินงานภายในศูนย ฯ คือ สาขา

สภาผูสูงอายุประจําจังหวัด เทศบาลเมืองสกลนคร และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัด 

การดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยฯ มีการจัดเวทีประชาคมในการจัดตั้งศูนย หา

ขอมูลในการจัดกิจกรรม เพื่อสนองความตองการของผูสูงอายุ เมื่อจัดตั้งเปนศูนยฯ ไดเรียบรอย

แลว มีการประชุมเดือนละ 1 คร้ังกิจกรรมภายในศูนยฯ คือ ดนตรีไทย อบรมศิลปะบายศรี เลี้ยงวัน

เกิด ประชาสัมพันธใหผูสูงอายุรวมกิจกรรม ชุมชนละ 1 คน งานหัตถกรรม ดอกไมประดิษฐ 

กิจกรรม ฟอนรํา สําหรับกิจกรรมนอกศูนยฯ คือ ออกเยี่ยมผูสูงอายุ ที่ไมมีอาสาสมัครดูแล ทุกวัน

พฤหัสบดี อบรมการถักโคเช นวดผอนคลาย 

การทํางานของศูนยฯ ประมาณ 8 เดือนที่ผานมา มีผูสูงอายุตองการการสงเสริมในเรือ่ง

ภูมิปญญา อยากใหผูสูงอายุเปนแกนนํา ตามดวยพอแม พี่ นอง ลูก หลาน ปรากฏวา เร่ิมเปนรูป

เปนราง ซึ่งขณะนี้มีการอบรมผูสูงอายุดวยภูมิปญญาพื้นบานสกลนคร คือ การรําภูไท รําบายศรี

หาชั้น รําสกลนครหกเผา รําหนองหารแหงรัก รําศรีโคตรบูรณ เมื่อดําเนินการแลวศูนยจะถอด

บทเรียน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน 

ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน คือ  

1. คนที่มาทํางานในศูนย ซึ่งเปนอาสาสมัคร คณะกรรมการศูนย มาจากผูนําชุมชน 

ประธานชมรมผูสูงอายุ แตไมไดใชศักยภาพเทาที่ควร อยากใหเปนแบบเครือขาย อยาใหทําได 

2. ในสวนการทํางาน คนที่ใชบริการประมาณ 30-40 คน ในแตละวัน ถือวานอย ตอง

เพิ่มกิจกรรมมาเปนตัวตั้ง โดยนําผูสูงอายุมาสอนใหคนมาเรียนมากขึ้น ซึ่งมีการถายทอดการรําภู

ไทตั้งแตเด็กถึงผูสูงอายุ โดยการสอนจะใชภาษายอ เปนตน 

 
3.4 ชมรมผูสงูอายุ ตําบลถอนสมอ อําเภอทาชาง จงัหวัดสงิหบุร ี
 

สถานที่ต้ังของชมรม : สถานีอนามัยตําบลถอนสมอ เลขที่ 77/5 หมู 8 อําเภอทาชาง 

จังหวัดสิงหบุรี ตําบล ถอนสมอ อําเภอ ทาชาง จังหวัด สิงหบุรี รหัสไปรษณีย 16140 เขต 1  
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ภาคกลาง จัดตั้งขึ้นในป 2544 โดยการรวมตัวของผูสูงอายุ จํานวน 50 คน จาก 8 หมูบานของ

ตําบล ถอนสมอ การสนับสนุนงบประมาณ และวิทยากรจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาชาง 

จัดประชุมคร้ังแรกในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2544  

นโยบายของชมรม คือ สงเสริมความรูเกี่ยวกับการดูแลตนเองในผูสูงอายุทั้งทาง

รางกายและจิตใจของผูสูงอายุ เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางผูสูงอายุในชุมชน สงเสริมการมี 

สวนรวมขององคกรในชุมชนในการพัฒนาใหชุมชนเขมแข็ง  

เดิมสถานที่ต้ังชมรมเปนของโรงพยาบาลทาชาง ประธานชมรมคนปจจุบัน คือ พันโท

สุนทร  นพกุลสถิตย  นํามาปรับปรุงให เปนอาคารของชมรมผู สูงอายุ  สําหรับชมรมฯ  มี

คณะกรรมการ จํานวน 20 คน มีผูสูงอายุในตําบลถอนสมอ จํานวน 1,270 คน แตเปนสมาชิก

ชมรมผูสูงอายุจํานวน 348 คน ที่มารวมกิจกรรมสม่ําเสมอจํานวน 180 คน สําหรับผูที่ไมสามารถ

เขารวมกิจกรรมไดนั้น พบวา ปวยพิการ นอนติดเตียง เปนตน  

ชมรมฯ ไดรับงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เพราะ

ชมรมไดจดทะเบียนเปนองคกรสาธารณประโยชน ป 50 จึงไดรับงบมาดําเนินการ มีการรับบริจาค

จากสมาชิกชมรม เชน เกาอี้ พัดลม เปนตน 

กิจกรรมของชมรม  แบงเปน  กิจกรรมปกติ  และกิจกรรมกาวหนาเชิงพัฒนา  

ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 
กิจกรรมมาตรฐานปกติ กิจกรรมกาวหนาเชิงพัฒนา 

- การประชุมกรรมการหรือสมาชิก - การประชุมระดมสมองหาขอเสนอแนะ 
- การเลี้ยงอาหาร - การนาํผูอ่ืนออกกําลงักาย 
- การฟงเทศนา ทําบุญ ทําทาน - กิจกรรมพฒันาชุมชน/สังคม 
- การออกกําลังกาย - การเปนวทิยากรบรรยาย 
- กิจกรรมนันทนาการ - การระดมทุนจากสมาชิกเอง 
- การทองเที่ยวทัศนาจร  
- การฟงบรรยายวิชาการ  
- การของบประมาณผูอื่น  
- การศึกษาดูงานชมรมอื่น  
- การเยี่ยมเยียนสมาชิกที่ปวย หรือชวยเหลือตนเองไมได  
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ผลการดาํเนนิการของชมรมฯ 
1. จัดประชุมสมาชิกตามแผนที่กําหนดไว ทุกวันศุกรที่ 3 ของเดือน มีรถรับ-สงผูที่อยูไกล 

2. สงเสริมความรูและชักชวนใหมีการออกกําลังกาย เชน รํากระบอง รําไทเกก 

3. สงเสริมความรูเร่ืองการปองกันตนเองและการดูแลโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ เชน  HT  

DM และขอเสื่อม เปนตน 

4. ตรวจสุขภาพประจําปใหสมาชิก เชน ชั่งน้ําหนัก วัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน ตอ

กระจก 

5. กิจกรรมนันทนาการและการละเลนพื้นบาน เชน รําโทน และรําวง 

6. กิจกรรมการดูแลสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน การถางหญาริมถนน ริมแมน้ํานอย และ

ทําความสะอาดบริเวณที่ต้ังชมรม 

7. กิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวมและชุมชน เชน การรณรงครวมพลคน 

เสื้อเหลือง 

8. ทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางศาสนา เชน วัดพระนอนจักรสีห วัดไชโย วัดตนสน  

วัดขุนอินทรประมูล วัดพระปรางค 
การดําเนินงานเกีย่วกบักองทุนผูสูงอายุ 
สมาชิกชมรมฯ ไดไปขอกูยืมเงินประกอบอาชีพ จํานวน 2-3 ราย ทั้งนี้ เนื่องจากไดรับ

ขอมูลขาวสารจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด โดยอาชีพที่ผูสูงอายุนําเงินที่

กูยืมมาประกอบอาชีพนั้น เชน การขายเสื้อผา คาขาย โดยกูยืมมา รายละ 15,000 บาท กูมา

ประมาณ 6 เดือน และทําการผอนเดือนละ 500 บาท โดยผูสูงอายุจะนําเงินมาสงไวที่ประธาน

ชมรมฯ และไดนําสงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตอไป 

ทัศนะของประธานชมรมฯ ตอการกูยืมเงินประกอบอาชีพนั้นมีประโยชนมาก แตมี

ปญหาวาไมคอยมีคนค้ําประกัน เชน กํานันกลัววา คํ้าไปเยอะแยะแลว ถาเห็นวาเปนผูสูงอายุจะ

ไมเซ็น เพราะถือวา ผูสูงอายุมีอัตราการใชคืนนอยกวาคนในวัยอื่น ๆ ดังนั้น จึงตองการเสนอแนะ

สําหรับการกูยืม คือ ผูคํ้าประกันอาจจะไมใชกํานัน ผูใหญบาน แตควรเปนบุคคลที่มีความเชื่อถือ

ได มีเงินฝากในบญัชีประจํารายเดือน  

โครงการ/กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุในอนาคต ตองการใหผูสูงอายุที่ยากไรมีอาสาสมัคร

ลงไปดูแล และควรใหอาสาสมัครมีเงินไปชวยสนับสนุนผูสูงอายุ ซึ่งประธานมีความเห็นวา 

“อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ตองของบจากกองทุนฯ เพื่อจัดทําโครงการสําหรับการดูแลผูสูงอายุ เชน 

การซอมแซมบาน คาใชจายอื่น ๆ คิดอยูวาจะเขียนโครงการ แตเราตองเตรียมคน”  

 



       ขอมูลผูปฏิบัติงานและองคกรที่เกี่ยวของกับกองทุนผูสูงอายุในประเทศไทย 

 

156 

ปจจุบันชมรมฯ ประสบปญหาหลายประการ ไดแก  

1. ทองถิ่นไมสนใจ เมื่อโดนมอบหมายงานมากๆ ก็หนี 

2. การยึดติดตัวบุคคล ไมยอมเปลี่ยนประธานชมรมฯ ทําใหคนอื่นๆ ไมไดแสดง

ศักยภาพ 

3. หลักในการบริหารชมรม ความเสมอภาค สิทธิ โครงการตางๆ ที่อยากทํา 

 



การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทนุผูสูงอายุ 
 

 

บทที่ 7 
 

การวิเคราะหกองทุนผูสูงอายุ 
 

กองทุนผูสูงอายุ โดยมีวัตถุประสงคการใชจายเงินกองทุน เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ
ประโยชนสูงสุดและเกิดความยั่งยืน พรอมทั้งสามารถขยายผลการดําเนินงานไปอยางกวางขวาง
และสรางความมั่นคงในการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้  

 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหกองทุนผูสูงอายุ 

 
กองทุนผูสูงอายุเปนกองทุนที่จัดตั้งใหม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้น กองทุน

ผูสูงอายุจึงจําเปนตองกําหนดแนวทางในการดําเนินงานกองทุนโดยวิเคราะหและประเมินปจจัย
ตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยใชเทคนิคที่เรียกวา การวิเคราะห SWOT ประกอบดวย 
โอกาส ขอจํากัด ที่เกิดจากปจจัยภายนอก จุดแข็ง และจุดออน ที่เกิดจากปจจัยภายใน เพื่อคิดคน
แนวทางในการดําเนินงานที่ เหมาะสมที่ สุดทามกลางการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตางๆ  
ผลการศึกษามีดังนี้  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

โอกาส (O) หมายถึง ปจจัยที่เอื้อตอการสนับสนุน/เพิ่มประสิทธิการทํางานของกองทุน 

อุปสรรค (T) หมายถึง ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการทํางานกองทุนหรือทําใหงานกองทุนดอยประสิทธิภาพ 

 

 ปจจัย 

ภาย 

ใน 

จุด

แข็ง

(S) 

จุด 

ออน 

(W) 
 

ตัวแบบ  

7  ปจจัย 

1. โครงสราง  
2. กลยุทธ  
3. บุคลากร  
4. ระบบการ

ปฏิบัติงาน 

5. ทักษะ  
6. สไตล  
7. คานิยมรวม 

 

ปจจัย 

ภาย 

นอก 

สังคม 

โอกาส (O) 

อุปสรรค (T) 

เศรษฐกิจ 

โอกาส (O) 

อุปสรรค (T) 

การเมือง 

โอกาส (O) 

อุปสรรค (T) 



        การวิเคราะหกองทุนผูสูงอายุ 
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1. การประเมินปจจัยภายนอก (External assessment) 
 

กา รประ เมิ นป จ จั ยภายนอก  เ ป น ก า รหาข อจํ า กั ด ( Threats) และ โอกาส 

(Opportunities) จากสภาพแวดลอมในการดําเนินงานของกองทุนที่ไดรับผลกระทบจากปจจัย

ภายนอกตางๆ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 

1.1 การประเมินสภาพแวดลอมทางสังคม ไดแก คุณลักษณะของประชากรสูงอายุ การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรผูสูงอายุ ความตองการของผูสูงอายุ ตลอดจนเครือขายในการ

ทํางานที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 

1.2 การประเมินสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ หมายถึง สภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจ

สงผลกระทบตอกองทุนผูสูงอายุ ซึ่งไดแก สถานะทางการเงินการคลังที่รัฐรับผิดชอบ และอาจ

สงผลกระทบตอการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกกองทุนผูสูงอายุ นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบ

กันระหวางกองทุนทางสังคมและกองทุนทางสวัสดิการสังคมประเภทอื่น เชน กองทุนคุมครองเด็ก 

กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เปนตน  

1.3 การประเมินสภาพแวดลอมทางการเมือง ไดแก นโยบายรัฐบาลตอผูสูงอายุ แผน 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ  
1. การประเมินภายนอก (External assessment)  
 

ประเด็น ขอเท็จจรงิ สรุปประเด็น วิเคราะห 
1.1 การ
ประเมิน
สภาพแวดลอม
ทางสังคม 
ไดแก 

คุณลักษณะของ

ประชากรสูงอายุ 

การ

เปล่ียนแปลง

โครงสราง

คุณลักษณะของประชากรสูงอายุ จาก

รายงานสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ.2549 

แสดงขอมูลเกี่ยวกับประเด็น การรูหนังสือ 

และการศึกษาผูสูงอายุ รอยละ 24.6 เปนผู

ไม รูหนังสือ  (อานไมออกและเขียนไมได) 

ผูสูงอายุสวนใหญ รอยละ 68.8 เรียนจบชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 รอยละ 5.3 จบต่ํากวาชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 รอยละ 16.8 ไมเคยเรียน

หนังสือ  มีเพียง  9.1 ที่ เรียนจบสูงกวาชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4  

- จํานวนผูสูงอายุสวนใหญ

ขาดโอกาสทางการศึกษา

จํ า น ว น ม า ก  แ ล ะ ไ ม รู

หนังสือ หรือจบการศึกษา

ระดับช้ันประถมศึกษา 

 

อุปสรรค 
(T5) 
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ขนาดและแนวโนมประชากรสูงอายุ 

พบวา ประชากรสูงอายุจะเพิ่มจากรอยละ 5.0 

ในป พ.ศ. 2493 เปน 2 เทาในป พ.ศ. 2543 

(รอยละ 10.1) ซึ่งใชเวลา 50 ป จะเพิ่มเปน 3 

เทา ในป พ.ศ. 2558 (รอยละ 15.6) ซึ่งใชเวลา 

15 ป จะเพิ่มเปน 4 เทา ในป พ.ศ. 2568 (เปน

รอยละ 21.5) ซึ่งใชเวลา 10 ป จะเพิ่มเปน 5 

เทา ประมาณ ป พ.ศ. 2576 (ประมาณรอยละ 

25) ซึ่งใชเวลาประมาณ 8 ป และจะเพิ่มเปน 

6 เทา ประมาณป พ.ศ. 2495 (ประมาณรอย

ละ 31) ซึ่งใชเวลาประมาณ  9 ป แสดงวา

ประเทศไทยจะมีอัตราการเพิ่มของสัดสวน

ของประชากรสูงอายุอยางรวดเร็วมากในอีก 

18 ปขางหนา คือในชวง พ.ศ. 2568-2576 

และระยะเวลาที่ประชากรสูงอายุจะเพิ่ม

เทาตัวจะสั้นลงเรื่อยๆ หลังจากนั้นอัตราเพิ่ม

ประชากรสูงอายุแบบเทาตัวก็คอยๆ ชาลง 

(รายงานสถานการณผูสูงอายุ 2549, น. 2) 

- โ ค ร ง ส ร า ง ป ร ะ ช าก ร

เปล่ียนแปลงไป กลาวคือ 

สัดสวนของประชากรวัย

เด็ กลดลง  สั ดส วนของ

ป ร ะ ช า ก ร วั ย แ ร ง ง า น

เพิ่ มขึ้ น ในอัตราที่ ลดลง 

และสัดสวนของประชากร

วั ย สู งอายุ เ พิ่ ม ขึ้ น  กา ร

เปล่ียนแปลงโครงสราง

ประชากรสงผลกระทบตอ

การพัฒนาประเทศตอง

รั บ ภ า ร ะ ใ น ก า ร ดู แ ล

ผูสูงอายุเพิ่มขึ้น  

อุปสรรค 
(T5) 

การเขาสูสังคมสูงอายุ การเขาสู

สังคมผูสูงอายุ ตามมาตรฐานสากลประเทศที่

มีประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป มากกวา

รอยละ 10 และ/หรือประชากรมีอายุมัธยฐาน

มากกวา 30 ป ถือวาเขาสู “สังคมผูสูงอายุ” 

(Shryock, Henry s., 2004) ในป พ.ศ. 2549 

ประเทศไทยมีประชากรอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 

ประมาณ รอยละ 11 และประชากรมีอาย ุ

มัธยฐานประมาณ 33 ป แสดงวาประเทศไทย

ไดกาวเขาสู สังคมผู สูงอายุแลว  (รายงาน

สถานการณผูสูงอายุ 2549 , 2550) 

- ประเทศไทยเขาสูสังคม

ผูสูงอายุซึ่งมีผลใหจํานวน

ผูสูงอายุที่มีความตองการ

ก า ร ช ว ย เ ห ลื อ ใ ห ก า ร

สนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 

อุปสรรค 
(T5) 

ประชากร

ผูสูงอายุ ความ

ตองการของ

ผูสูงอายุ 

ตลอดจน

เครือขายในการ

ทํางานที่

เกี่ยวของกับ

ผูสูงอายุ 

 
  

ประเภทผู สูงอายุ จัดแบงเปน  3 

กลุม คือ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2551, น. 7)  

 

- ผู สูงอายุสวนใหญ เปน

ผู สู ง อ า ยุ ที่ มี ศั ก ย ภ า พ 

กลาวคือ  ร อยละ  58.08 

ของประชากรวัยสูงอายุ (ป 

โอกาส 
(O5) 
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 - กลุมผูสูงอายุที่มีศักยภาพ 

(Active Aging อายุ 60-69 ป) มีจํานวน

มากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมผูสูงอายุทั้งหมด 

โดยมีสัดสวนมากที่ สุด รอยละ 58.08 ของ

ประชากรวัยสูงอายุ (ป 2551) ซึ่งเมื่อ

เ ป รี ย บ เ ที ย บกั บป ร ะ ช าก ร ร วม  มี ก า ร

เปล่ียนแปลงสัดสวนเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว จาก

รอยละ  6.46 ของประชากรรวมในป 2551 

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 13.53 ในป 2573 
- กลุมที่พอชวยเหลือตนเองได 

(Independent Living for Elderly อายุ 70-
79 ป) มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 คือ รอยละ 

32.05 ข อ ง ก ลุ ม วั ย สู ง อ า ยุ  แ ล ะ เ มื่ อ

เปรียบเทียบกับประชากรรวมแลว  การ

เปล่ียนแปลงจํานวนประชากรกลุมนี้เพิ่มขึ้น

เทาตัวเชนเดียวกัน คือ จากรอยละ 3.56 ของ

ประชากรรวม ในป 2551 เปนรอยละ 8.53 ใน

ป 2573 

2551) มากกวาครึ่งหนึ่ง

ของกลุมผูสูงอายุทั้งหมด 

และแนวโนมกลุมที่ตองการ

ความชวยเหลือเพิ่มสูงขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุมที่ตองการความชวยเหลือ 
(Disabled Elderly อายุตั้งแต 80 ป ขึ้นไป) 
เปนกลุมที่มีขนาดเล็กที่สุดในประชากรสูงอายุ 

(รอยละ 9.87) มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเพิ่มมาก

ขึ้นกวา 1 เทาตัว เมื่อเปรียบเทียบเทียบกับ

ประชากรรวม คือ จากรอยละ 1.10 ในป 2551 

เปนรอยละ 3.05 ของประชากรรวม ในป 2573 

- จํานวนผูสูงอายุที่ตองการ

การดูแลระยะยาวเพิ่มมาก

ขึ้น 

อุปสรรค 
(T5) 
 

ความตองการของผูสูงอายุ การ

ประชุมสมัชชาผูสูงอายุระดับชาติ ป 2551 

เปนการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวม ระหวางผูสูงอายุ นักวิชาการ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ สาระสําคัญที่ไดมีดังนี้ 

แนวทางการเพิ่มรายได เชน เพิ่มโอกาสในการ

ทํางานของผูสูงอายุ การจัดการองคความรู 

การสรางคุณคางาน /อาชีพของผูสูงอายุอยาง

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส มั ช ช า

ผู สูงอายุระดับชาติ  เมื่ อ

วันที่ 8 เมษายน 2551 สรุป

สาระ สําคัญไดดังนี้ รัฐจึง

ควรมีนโยบายในการสราง

หลักประกันทางรายไดแก

คนไทยทุกคน ใหมีรายไดที่

เพียงพอจากการประกอบ

โอกาส 
(O5) 



                                                     การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 

 

 

161 

ประเด็น ขอเท็จจรงิ สรุปประเด็น วิเคราะห 

เปนระบบ โดยใหองคการปกครองสวนทองถิ่น

เปนหนวยงานที่ดําเนินการ  แนวทางการ

ส ง เสริมการออม  มีการส ง เสริม สุขนิ สัย

พฤติกรรมการใชจายที่เหมาะสม ควบคูไปกับ

การใหความรู ขาวสาร และสรางทักษะในการ

บริหารจัดการเงินออมอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยรัฐบาลกําหนดเปนวาระแหงชาติ  มี

มาตรการเพื่อจูงใจใหมีการออมระยะยาวของ

ครอบครัว และแนวทางสรางระบบบํานาญ

สําหรับผู สู งอายุ  ภาครัฐ เร งจัดทําระบบ

บํานาญผูสูงอายุไทย 

อาชีพและสนับสนุนใหเกิด

ร ะ บ บ ก า ร อ อ ม ห ล า ย

รูปแบบ เชน เพิ่มโอกาสใน

การทํางานของผู สูงอายุ 

การจัดการองคความรู การ

สรางคุณคางาน  /อาชีพ

ของผู สู งอา ยุอย า ง เป น

ระบบ 

ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูคนเดียว
เพ่ิมขึ้น 2 เทาในรอบ 12 ป (คณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 

2551, น.11) แนวโนมของผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง

ใหอยูตามลําพังมีเพิ่มขึ้น จากขอมูลการสํารวจ 

ประชากรสูงอายุ ในป 2537-2545 และการ

สํารวจอนามัยและสวัสดิการ ในป 2546-2549 

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ผูสูงอายุที่

อยูคนเดียวเพิ่มขึ้นถึง 2 เทาในรอบ 12 ป โดย

เพิ่มขึ้นจากรอยละ  3.6 คน  ตอผู สูงอายุ

ทั้งหมดในป 2537 เปน 7.1 คน ในป 2548 

และ 7.5 คน ในป 2549 

- แนวโนมของผูสูงอายุที่ถูก

ทอดทิ้งใหอยูตามลําพังมี

เพิ่มขึ้น 

อุปสรรค 
(T5) 
 

เครือขายในการทํางานของกองทุน หมายถึง 

หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ ไดแก 

  

- สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และ

พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ

ผูสูงอายุ 

- สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 

- หนวยงานภาครัฐที่

รั บ ผิ ด ช อบดู แ ล

ผูสูงอายุโดยตรง 

โอกาส 
(O3) 
 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย 

- มีเครือขายของกระทรวงใน

ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล 

ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร

ดําเนินงานจึงมีความสําคัญ 

โอกาส 
(O3) 
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- สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยจังหวัด 

 - มี ภ า ร กิ จ รั บ ผิ ด ช อ บ

กลุมเปาหมายทุกกลุมใน

จังหวัด ทําใหไมสามารถ

ดูแลทั่วถึง 

อุปสรรค
(T2) 

- กระทรวงการคลัง 
- สํานักงานงบประมาณ 

      - เปนหนวยงานหลักที่

ใหการสนับสนุนและ

ควบคุมงบประมาณ

และการเงินกองทุน

ผูสูงอายุ 

โอกาส 
(O3)) 

- กระทรวงสาธารณสุข - เปนหนวยงานใหบริการ

สุขภาพใหแกผูสูงอายุ 

โอกาส 
(O6) 
 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)  - ผู นํ าองคกรปกครอง

สวนทองถิ่ น  (อปท . ) 

บางพื้นที่ไมสนใจการ

จัดสวัสดิการผูสูงอายุ 

อุปสรรค 
(T4) 

- สถาบันการศึกษา - เปนหนวยสนับสนุนทาง

วิชาการแกผูสูงอายุ 

โอกาส 
(O6) 

- สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ - สภาผูสูงอายุฯ มีสวนรวม

ดําเนินการกองทุน  ตาม

บันทึกขอตกลง  เมื่ อ  14 

ก.ค.2549 

โอกาส 
(O5) 

- สาขาสภาผูสูงอายุฯ - มีเครือขายที่เปนสาขาสภา

ฯ อยูในแตละจังหวัด 

โอกาส 
(O8) 

- สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร
ผูสูงอายุฯ 

- เปนแหล งความรู ด าน

ผูสูงอายุ  

โอกาส
(O8) 

- ชมรมผู สู งอายุ  ครอบครัว  ชุมชน 

ผูสูงอายุ 

- ผูสูงอายุ/ ผูนําในชุมชน ยัง

ไมไดรับขอมูลกองทุน 

อุปสรรค 
(T6) 



                                                     การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 

 

 

163 

ประเด็น ขอเท็จจรงิ สรุปประเด็น วิเคราะห 

รายได ผูสูงอายุมีรายไดเฉล่ียตอปอยู

ในชวงต่ํากวา 10,000 บาท 10,000 – 19,999 

บาท 20,000-29,999 บาท และ 30,000 – 

39,999 บาท มีสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือรอย

ละ 17.0 และรอยละ 10.2 มีรายไดเฉล่ีย 

100,000 – 299,999 บาท มีเพียงรอยละ 4.5 

ที่มีรายไดตอปสูงถึง 300,000 บาท 

- ผูสูงอายุสวนใหญมีรายได

น อย  คือ  มี รายได เฉ ล่ีย 

ต่ํากวา 10,000 บาทตอป  

อุปสรรค 
(T5) 

ความเพียงพอของรายได สวนใหญ

รอยละ 55.9 มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 

รอยละ 20.8 มีความเพียงพอเปนบางครั้ง 

และรอยละ 21.7 มีรายไดไมเพียงพอ มีเพียง

รอยละ 1.6 เทานั้นที่มีรายไดเกินเพียงพอ 

- ผูสูงอายุเพียงรอยละ 1.6 

เ ท า นั้ น ที่ มี ร า ย ไ ด เ กิ น

เพียงพอ 

อุปสรรค 
(T5) 

- กองทุนผูสูงอายุ จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนทุน

ใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง สงเสริม และ

สนับสนุนผูสูงอายุตาม พ.รบ.ผูสูงอายุ พ.ศ.

2546 

 

- เปนแหลงทรัพยากรดาน

การเงินที่เปนประโยชนแก

ผูสูงอายุโดยตรง 

โอกาส 
(O3) 

รายไดกองทุน ตั้งแตเริ่มดําเนินการ

จัดตั้ งกองทุน ผู สู งอายุมาจนถึ งปจจุบัน 

กองทุนผูสูงอายุไดรับงบประมาณดังนี้  

ป งบประมาณ  2 5 4 8  จํ านวน 

30,000,000 บาท  

ป งบประมาณ  2 5 4 9  จํ านวน 

30,000,000 บาท 

ป งบประมาณ  2 5 5 0  จํ านวน 

60,000,000 บาท 

 ป งบประมาณ  2 5 5 1  จํ านวน 

60,000,000 บาท 

- จํานวนเงินงบประมาณที่

ไดรับการจัดสรร มีลักษณะ

เปนเงินประเดิม  อาจผัน

แปรตามภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

อุปสรรค 
(T3) 

1.2 การ
ประเมิน
สภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ 
หมายถึง สภาวะ

ทางเศรษฐกิจที่

อาจสงผล

กระทบตอ

กองทุนผูสูงอายุ 

ซึ่งไดแก สถานะ

ทางการเงินการ

คลังที่รัฐ

รับผิดชอบ และ

อาจสงผล

กระทบตอการ

จัดสรรเงิน

งบประมาณ

ใหแกกองทุน

ผูสูงอายุ 

นอกจากนี้ยังมี

การเปรียบเทียบ

กันระหวาง

กองทุนทาง

สังคมและ

กองทุนทาง

สวัสดิการสังคม

ประเภทอื่น เชน 

กองทุนคุมครอง

เด็ก กองทุน

ฟนฟู

สมรรถภาพคน

พิการ เปนตน 

- กองทุนคุมครองเด็ก จัดตั้งขึ้นเพื่อ

เปนทุนใชจายในการสงเคราะห คุมครอง

สวัสดิภาพ และสงเสริมความประพฤติเด็ก 

รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภของ

เด็ก 

- มีคณะอนุกรรมการดาน

เด็กในระดับจั งหวัดที่ มี

บทบาทหนาที่ชัดเจน 

อุปสรรค 
(T3) 
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 - กองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 

จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนเงินหมุนเวียนใหคนพิการ

กูยืมเงินทุนประกอบอาชีพอิสระ และเพื่อเปน

เงินทุนอุดหนุนองคกรที่ดําเนินโครงการฟนฟู

สมรรถภาพคนพิการ 

- มี ลักษณะการใหกู ยื ม

คล ายกัน  และสามารถ

บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ผ า น

เครือขายผูพิการได  

อุปสรรค 
(T3) 

- กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม  จัดตั้ งขึ้ น เพื่ อสนับสนุนองคการ

สวัสดิการสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมหรือ

การปฏิบัติงานดานการจัดสวัสดิการสังคม 

- กองทุนสงเสริมการจัด

ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม  เ ป น

กองทุ น ใช จ าย เพื่ อการ

ปองกัน แกไขปญหา การ

พัฒนา  และการสงเสริม

ความมั่นคงทางสังคมมี

ความครอบคลุมทั้งพื้นที่

และกลุมเปาหมาย  

โอกาส 
(O2) 
 

กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้    
- พระราชบัญญัติผู สู งอายุ  พ .ศ . 

2546 ประเทศไทยไดใชพระราชบัญญัติ

ผู สูงอายุ  พ .ศ .  2546 เพื่อ เปนกรอบการ

ดําเนินงานดานผูสูงอายุสําหรับหนวยงาน

ตางๆ เปนกฎหมายที่บัญญัติ เพื่อคุมครอง 

การสงเสริม และการสนับสนุนตอสิทธิและ

ประโยชนของผูสูงอายุใหครอบคลุมทุกดาน

สํ าห รั บ ผู สู ง อ ายุ  และ เพื่ อ ใ ห ส ามา รถ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

- พ .ร .บ . ผู สู งอายุ  พ .ศ . 

2546 เปนกฎหมายหลักที่

ใชเปนกรอบการดําเนินงาน

ดานผูสูงอายุ ในมาตรา 13 

ร ะ บุ ใ ห จั ด ตั้ ง ก อ ง ทุ น

ผูสูงอายุ ขึ้น 

โอกาส 
(O2) 
 

1.3 
การประเมิน
สภาพแวดลอม
ทางการเมือง 
ไดแก นโยบาย

รัฐบาลตอ

ผูสูงอายุ แผน 

และกฎหมายที่

เกี่ยวของกับ

ผูสูงอายุ  

- พระราชบัญญัติสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ใน

พ .ร .บ .  นี้  นิยามคําวา  “สวัสดิการสังคม” 

หมายความวา ระบบการจัดบริการทางสังคม

ซึ่งเกี่ยวกับการปองกัน การแกไขปญหา การ

พัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม 

เพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเอง

ไดอยางทั่วถึง เหมาะสมเปนธรรม และให

เปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา 

- พ .ร .บ . สงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 

เปนกฎหมายวาสงเสริม

การจัดบริการทางสังคม 

เพื่อตอบสนองความจําเปน

ขั้นพื้นฐานของประชาชน 

ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

พึ่ งตนเองไดอยางทั่ วถึง 

เหมาะสม เปนธรรม และ

ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โอกาส 
(O2) 
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สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางาน และ

การมี รายได  นันทนาการ  กระบวนการ

ยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดย

คํานึงถึ งศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิที่

ประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมใน

การจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ  

“ผู รั บ บ ริ ก า ร ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ” 

หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งอยูใน

สภาวะยากลําบากหรือที่จําตองไดรับความ

ชวยเหลือ เชน เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร 

ผูพิการ หรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูก

ละเมิดทางเพศ  หรือกลุมบุคคลอื่นตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

ถือ เปนแหล งทรัพยากร

สําคัญสําหรับผูดําเนินงาน

ดานผู สูงอายุ  นอกเหนือ 

จากกองทุนสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม มีบุคลากร

ที่ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ร ะ ดั บ

จั ง ห วั ด  คื อ  ค ณ ะ 

อ นุ ก ร ร ม ก า ร ส ง เ ส ริ ม

สวัสดิการสังคม  

  - นโยบายรัฐบาล รัฐบาลนายสมัคร 

สุนทรเวช ( 29 มกราคม พ.ศ. 2551- ปจจุบัน) 

มีนโยบายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ดังนี้  

นโยบายดานการพัฒนาสุขภาพของ

ประชาชน (ขอ 2.3.4) “เพิ่มแรงจูงใจและ

ขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเปน

กําลังสําคัญใหชุมชนในการดูแลเด็ก ผูสูงอายุ 

คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและ

การเฝาระวังโรคในชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการ

ดํา เนินงานร วมกับองคกรปกครองส วน

ทองถิ่น”  

ความมั่นคงของชีวิตและสังคม  (ขอ 

2.5.1) “ประสานเชื่อมโยงการดําเนินงานและ

ใชประโยชนจากกองทุนตาง ๆ เชน กองทุน

ผู สูงอายุ  กองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุน

สนับสนุนการวิจัย เพื่อใหเปนพลังรวมในการ

สรางสรรคและพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยที่มีประสิทธิภาพ” และ 

 

- นโยบายรัฐบาลตอ

ผูสูงอายุชุดปจจุบันไดให

ความสําคัญกับผู สูงอายุ 

โดยใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่ น ร วมดํ า เนิ นการ 

และการประสานเชื่อมโยง

ทรัพยากร โดยเฉพาะเงิน

จากกองทุนตางๆ  มาใช

เ ป น แ ห ล ง ร ว ม ใ น ก า ร

ส ร า ง ส ร รค แ ละพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของ

มนุษย  และเตรียมความ

พรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ 

โดยยึดหลักการใหผูสูงอายุ

เปนทรัพยากรที่ มีคุณคา

ของระบบเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ  

โอกาส 
(O1) 
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 (ขอ2.5.4) “เตรียมความพรอมใหแก

สังคมผูสูงอายุ โดยยึดหลักการใหผูสูงอายุ

เปนทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ  เปนผู สูงอายุที่ มี

สุขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ โดยสราง

หลักประกันดานรายไดและระบบการออม

ในชวงวัยทํางานที่เพียงพอสําหรับชวงวัยชรา 

สรางพฤติกรรมดานสุขภาพที่เหมาะสมกับ

ชวงวัย สนับสนุนครอบครัวใหเขมแข็งสามารถ

ดูแลสมาชิกไดอยางมีคุณภาพ ขยายฐานการ

ใหเบี้ยยังชีพแกคนชราที่ ไม มีรายได  และ

สงเสริมการใชประสบการณของผูสูงอายุใน

กระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลัง

สมอง” 

 
สรุป ปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสและอุปสรรค ดังนี้ 
 

โอกาส (O) กองทุน ขอพิจารณา 

O1- รัฐบาลมีนโยบายใหการสนับสนุน จัดสรร

งบประมาณใหประจําทุกป 

1-เปนส่ิงที่เอื้อตอการดําเนินงานของกองทุน 

O2- มีกฎหมายรองรับ คือ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

ระเบียบ/ประกาศและขอกําหนด 

2-ชวยใหเกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจในการ

พิจารณาใหการอนุมัติความชวยเหลือ 

O3- มีการกําหนดหนวยงานในการดูแล กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

3-เอื้อตอการประสานงานกับหนวยงานอื่นในกระทรวง

เดียวกันในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

O4- มีเครือขายของกระทรวงในระดับจังหวัด อําเภอ 

ตําบล 

4-ชวยใหผูสูงอายุเขาถึงบริการไดมากขึ้นและบริการที่

ลงไปสูผูสูงอายุครอบคลุมมากขึ้น 

O5- สภาผูสูงอายุฯมีสวนรวมดําเนินงานกับกลุม/

ชมรม / ผูสูงอายุ  

5-เปนองคกรหลักที่ชวยสนับสนุนการจัดบริการตอ

ผูสูงอายุ 

O6- มีกระทรวงสาธารณสุขจัดบริการสุขภาพเปนหลัก

ใหแกผูสูงอายุอยูแลว 

6-เปนองคกรที่มีภารกิจสอดคลองและเกี่ยวของกับ

ผูสูงอายุและมีเครือขายครอบคลุมทุกพื้นที่ 

O7- มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถ

ประสานงานลงไปในพื้นที่ 

7-เปนองคกรที่จะชวยในการกลั่นกรองและติดตามผลการ

ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โอกาส (O) กองทุน ขอพิจารณา 

O8- มีเครือขายที่เปนสาขาสภาฯ อยูในแตละจังหวัด 

และมีเครือขายที่ทํางานดานผูสูงอายุอื่นๆ เชน 

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตรผูสูงอายุ  

8-เปนองคกรที่มีเปาหมายเดียวกันจะทําใหบริการ

ทั่วถึงและเพียงพอ 

 
อุปสรรค (T) กองทุน   ขอพิจารณา 

T1- พฒันาสังคมจังหวัดบางจังหวัดไมให

ความรวมมือไมสนับสนุนการกูยืมเงนิของ

ผูสูงอาย ุ

1- ประชุมทาํความเขาใจในวิธีการและเปาหมาย

รวมกัน 

T2- เจาหนาทีใ่นระดับจังหวดัไมใหความ

รวมมือ เจาหนาที่มีภาระงานมาก

อัตรากําลังไมเพียงพอ 

2- จางเจาหนาที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะในระดับ

จังหวัด 

T3- มีกองทุนอื่นลงไปสูชุมชนมาก  3- สนับสนนุใหระดับพืน้ทีม่อีงคกรประสานกลาง

กับกองทุนตางๆ ที่ลงไปสูชมุชน 

T4- ผูนาํในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(อปท.) ไมสนใจเร่ืองการจัดสวัสดิการ

ผูสูงอาย ุ

4- สงเสริมใหมีการลงพืน้ทีป่ระชุมทาํความเขาใจ

ในรายละเอียดกับผูนําในองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ 

T5- จํานวนผูสูงอายทุี่มีความตองการการ

ชวยเหลือ ใหการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 

5- หาแหลงทนุมากขึ้นทั้งการระดมทนุ การสราง

เครือขายในการทํางานในทองถิ่น 

T6- ผูสูงอาย/ุผูนําในชุมชน ยังไมไดรับขอมูล

กองทนุ 

6- เรงการประชาสัมพนัธในรูปแบบตางๆ 

 
2. การประเมินปจจัยภายใน 
 

การประเมินสภาพแวดลอมภายในจะเกี่ยวกับการวิเคราะหและพิจารณาทรัพยากร

และความสามารถภายในกองทุนผูสูงอายุ ทุกๆ ดาน โดยใชตัวแบบ 7 ปจจัย (Model Mckinsey's 

7s) ของ R. Waterman คือ โครงสราง (Structure) กลยุทธ (Strategy) บุคลากร (Staff) ทักษะ 

(Skill) สไตล (Style) และคานิยมรวม (Shared values) 
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จุดแข็งของกองทุนผูสูงอายุ (S-Strengths) เปนการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมอง

ของผูที่อยูภายในกองทุนผูสูงอายุนั้นเองวา ปจจัยใดภายในกองทุนผูสูงอายุที่เปนขอไดเปรียบหรือ

จุดเดนของกองทุนผูสูงอายุที่กองทุนผูสูงอายุควรนํามาใชในการพัฒนากองทุนผูสูงอายุได และ

ควรดํารงไวเพื่อการ เสริมสรางความเข็มแข็งของกองทุนผูสูงอายุ  

- จุดออนของกองทุนผูสูงอายุ (W-Weaknesses) เปนการวิเคราะห ปจจัยภายในจาก

มุมมองของผูที่อยูภายในจากมุมมอง ของผูที่อยูภายในกองทุนผูสูงอายุนั้น ๆ เองวาปจจัยภายใน

กองทุนผูสูงอายุที่เปนจุดดอย ขอเสียเปรียบของกองทุนผูสูงอายุที่ควรปรับปรุงใหดีข้ึนหรือขจัดให

หมดไป อันจะเปนประโยชนตอกองทุนผูสูงอายุ  
2.1 โครงสรางองคกร (Structure) 

การจัดโครงสรางองคกรที่ดี มีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ลด

ความซ้ําซอน หรือขัดแยงในหนาที่ ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความ

สะดวกในการติดตอประสานงาน ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการ ไดอยางถูกตอง

และรวดเร็ว แนวทางการพิจารณาโครงสรางของกองทุนพิจารณาจาก โครงสรางการบริหาร และ

โครงสรางการปฏิบัติงาน  
1. โครงสรางการบริหาร  

การบริหารกองทุนผูสูงอายุ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.

2548 มาตรา 4 และมาตรา 9 ระบุถึงองคประกอบ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการแหงชาติ 

(กผส.) จํานวน 28 คน ซึ่งมีทั้งกรรมการโดยตําแหนง มีนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 

(มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบแทน) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย เปนรองประธานกรรมการ คนที่1 ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหง

ประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนรองประธานกรรมการคนที่ 

2 และใหผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ 

และผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนเลขานุการ และมีกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง  
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คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติมีอํานาจหนาที ่(มาตรา 9) ดังตอไปนี ้ 

(1) กําหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการ

สนับสนุน สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ 

ตองสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันครอบครัวไดมีสวนรวมในการชวยดูแลผูสูงอายุ  

โครงสรางคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 

 รองประธานคนที่ 1  รมต.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 

นายกรัฐมนตร ี 
() 

 ประธาน 

1.ปลัด ก.การคลัง 
2.ปลัด ก.การตางประเทศ 
3.ปลัด ก.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย  
4.ปลัด ก.มหาดไทย  
5.ปลัด ก.แรงงาน  
6. ปลัด ก.ศึกษาธิการ  
7. ปลัด ก.สาธารณสุข 
8. ปลัดกรุงเทพมหานคร 
9. ผอ.สํานักงบประมาณ  
10. เลขาธิการสภาพัฒนฯ 

ผูแทนองคกรเอกชน ท่ี
เกี่ยวของกับงาน
ผูสูงอายุ (5)  

 กรรมการ (22)  

 ผูทรงคุณวุฒิ (10) 

ประธานสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ  รองประธานคนที่ 2 

ภาครัฐ (10) ภาคเอกชน (2) 

 คณะกรรมการ กผส. 
คัดเลือก (5) 

1.ประธานสภาสังคม
สงเคราะหแหงประเทศไทย 
2.เลขาธิการสภากาชาดไทย 

  

ผูอํานวยการ สท.  เลขานุการ 

ผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตร
ผูสูงอายุ 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พิทักษผูสูงอายุ ผูชวยเลขานุการ 
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(2) กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตาม (1) ตลอดจน

ประสานงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักดังกลาว  

(3) พิจารณาใหการสนับสนุนและชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรฐัและ

ภาคเอกชนเกี่ยวกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ  

(4) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชนและ

การจัดการกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 20 (1)  

(5) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการคุมครอง 

การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามมาตรา20 (2)  

(6) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหาร

กองทุนตามมาตรา 20 (3) 

(7) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษา

เงินกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 21 

(8) กําหนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

(9) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอคณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมายที่

เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ  

(10) เสนอรายงานสถานการณเกี่ยวกับผูสูงอายุของประเทศตอคณะรัฐมนตรี

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

(11) พิจารณาเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับผูสูงอายุตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือ

กฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

นอกจากนี้คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ข้ึนมา

จํานวน 10 คณะ ใหมีหนาที่ดําเนินงานภารกิจตามที่กําหนดดานตางๆเพื่อการกล่ันกรอง และ

ผลักดันใหเกิดผลการปฏิบัติในเชิงรูปธรรม ประกอบดวย 

1. คณะอนุกรรมการติดตามสิทธิผูสูงอายุ ตาม พ.ร.บ.ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 

มีองคประกอบคณะอนุกรรมการ จํานวน 14 คน  

2. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินการตามนโยบายและแผนผูสูงอายุ 
มีองคประกอบคณะอนุกรรมการ จํานวน 12 คน  

3. คณะอนุกรรมการระดมทุน มีองคประกอบคณะอนุกรรมการ จํานวน 10 คน  

4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกูยืม
เงินทุนประกอบอาชีพ มีองคประกอบคณะอนุกรรมการ จํานวน 11 คน 
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5. คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการนํารองการจัดตั้งศูนยอเนกประสงค
สําหรับผูสูงอายุในชุมชน มีองคประกอบคณะอนุกรรมการ จํานวน 16 คน 

6. คณะอนุกรรมการจัดงานวันผู สู งอายุแห งชาติ  มีองคประกอบ

คณะอนุกรรมการ จํานวน 32 คน 

7. คณะอนุ ก ร ร มก า รด า น ก า รป ร ะ ช าสั มพั น ธ  มี อ ง ค ป ร ะ กอบ

คณะอนุกรรมการ จํานวน 16 คน 

8. คณะอนุกรรมการบูรณาการขยายผลการดําเนินงานโครงการอาสาสมัคร
ดูแลผูสูงอายุที่บาน มีองคประกอบคณะอนุกรรมการ จํานวน 30 คน 

9. คณะอนุกรรมการสรรหาผูสูงอายุที่เปนตัวอยางที่ดีในสังคม มี

องคประกอบคณะอนุกรรมการ จํานวน 7 คน 

10. คณะอนุกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดตราสัญลักษณและตรา
สัญลักษณผูสูงอายุ มีองคประกอบคณะอนุกรรมการ จํานวน 9 คน 

โดยสรุป คณะกรรมการกองทุนผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) เปนหนวยระดับ

นโยบาย มีอํานาจหนาที่กําหนด นโยบาย และแผนเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการ

สนับสนุน สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ รวมถึงเสนอแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ

ภายใตความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติยังมีอํานาจในการ

ออกระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนผูสูงอายุ อาทิ การบริหารกองทุน การ

จัดหาผลประโยชน การจัดการกองทุน การพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การรับเงิน การจายเงิน 

และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมถึงระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ (มาตรา 21) 

การบริหารกองทุน มาตรา 18 ของพระราชบัญญัติผูสูงอายุกําหนดใหมี

คณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ” มี

กรรมการที่มาจากภาครัฐ (โดยตําแหนง) และผูทรงคุณวุฒิ (การคัดสรร) โดยมีปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เปนรองประธานกรรมการ 

มีผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ เปนกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งหมด 11 คน  

อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน (ขอ 7) มีดังตอไปนี้ 

(1) บริหารกองทุน รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนและการ

จัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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(2) พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การสงเสริม และการ

สนับสนุนผูสูงอายุตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

(3) รายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารกองทุน มีฐานะเปนหนวยเปนหนวยบริหาร 

คือ รับผิดชอบบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุ ใหเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุ

แหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหา

ผลประโยชน และการจัดการกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุ

แหงชาติวาดวยการพิจารณาอนุมัติการจายเงิน การจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหาร

กองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2548  

 

 

เมื่ อพิจารณาจากโครงสร างคณะกรรมการผู สู งอายุแห งชาติและ

คณะกรรมการบริหารกองทุน จะเห็นวา กองทุนผูสูงอายุ มีหุนสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้  

1. หนวยงานราชการตางๆ ที่เปนสวนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย  

คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอาย ุ

ครม.แตงตั้ง 

ปลัดกระทรวง 

ผูแทนองคกรผูสูงอายุ (1) 

ผูแทน

กรมบัญชีกลาง 

ผูแทน 

ก.สาธารณสุข 

ผูแทนสํานัก 

งบประมาณ 

ผอ.สทส. 

 ผอ.สท. 

ผูแทนองคกรเอกชนฯ (1) 

ผูเชี่ยวชาญระดมทุน (1) 

ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย(1) 

กก.ผูทรงคุณวุฒิ 

 (5) 

ประธานฯ 

รองประธานฯ 

เลขานุการฯ 

ผูเชี่ยวชาญดานสังคมศาสตรฯ (1) 
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2. กระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของโดยคณะกรรมการโดยตําแหนง ไดแก 

กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  

3. สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรี- 

นครินทราบรมราชชนนี 

4. ผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิดานผูสูงอายุ 

5. สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  

6. สภากาชาดไทย 

คณะกรรมการบริหารกองทุนไดต้ังคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ประกอบดวย 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และ

คณะอนุกรรมการระดมทุน ที่สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารกองทุน 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพ เปนกรรมการระดับการบริหารและจัดการกองทุน มีหนาที่พิจารณากลั่นกรอง 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุม  

คณะอนุกรรมการระดมทุน เปนกรรมการระดับการบริหารและจัดการกองทุน 

มีหนาที่ดานการหารายไดเขากองทุน ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาการบริหาร

กองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 ขอ 10 กําหนดไววา เงินที่จะเขาบัญชีกองทุนผูสูงอายุ ไดแก 

(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให  

(2) เงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําป 

(3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 

(4) เงินอุดหนนุจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(5) เงินหรอืทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทนุไดรับตามกฎหมายหรือ

โดยนิติกรรมอืน่ๆ 

 (6) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

นอกจากนี้ ยังมีขอปฏิบัติที่เปนกรอบในการบริหารกองทุน ไดแก ระเบียบ 

ประกาศ ขอกําหนด และคําสั่ง ดังตอไปนี้  



        การวิเคราะหกองทุนผูสูงอายุ 
 

 

174 

(1) ระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการบริหารกองทุน การรับ

เงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุนสูงอายุ พ.ศ. 

2548  

(2) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการ พิจารณา

อนุมัติการจายเงิน การจัดทํารายงาน สถานะทางการเงิน และการบริหารกองทุน พ.ศ. 2548  

(3) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เร่ือง หลักเกณฑ และ

เงื่อนไขอื่นที่ใหการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2549 

(4) ขอกําหนดผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ วาดวยคุณสมบัติผูกูยืม และหลักเกณฑในการ

พิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคลจากกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ.2550  

(5) ขอกําหนดผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ วาดวยคุณสมบัติผูกูยืม และหลักเกณฑในการ

พิจารณาใหกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายกลุมจากกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ.2550 

(6) คําสั่งสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 

คนพิการ และผูสูงอายุ ที่ 2667/2549 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2549 เร่ืองมอบอํานาจการสั่งจายเงิน

และการลงนามในสัญญากูยืมเงินและสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผูสูงอายุ 

(7) คําสั่งสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 

คนพิการ และผูสูงอายุ ที่ 33/ 2550 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550 เร่ือง มอบอํานาจการลงนามใน

สัญญากูยืมเงินและสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผูสูงอายุ 

รายไดของกองทุนผูสูงอายุ - รายงานการดําเนินงานดานผูสูงอายุของ

คณะกรรมการผู สูงอายุแหงชาติ ป พ . ศ. 2549 -2550 กองทุนผู สูงอายุได รับการจัดสรร

งบประมาณจากรัฐบาล ต้ังแต ป พ.ศ.2548 จํานวน 30 ลานบาท ป พ.ศ. 2549 จํานวน 30 ลาน

บาท และในป พ.ศ. 2550 จํานวน 60 ลานบาท รวมเปนเงินกองทุนทั้งสิ้น 120 ลานบาท  

2. โครงสรางการปฏิบัติงาน หมายถึง โครงสรางของหนวยงานที่ทําหนาที่การ

ดําเนินการกองทุนผูสูงอายุ ในที่นี้ คือ “กลุมงานกองทุนผูสูงอายุ” ทําหนาที่รับผิดชอบงานกองทุน

ผูสูงอายุโดยตรงอยูภายใตสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 

2546 บัญญัติใหจัดตั้งกองทุนผูสูงอายุข้ึน ในสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุดังภาพ  
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เมื่อพิจารณาจากระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ วาดวยการบริหาร

กองทุนการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 ไดนิยามคําวา “สํานักงาน” ที่เปนหนวยงานทําหนาที่ควบคุมรับผิดชอบการ

จายเงินกองทุน (ขอ 16) หมายถึง สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ และใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัด  

ซึ่งหมายความวา สํานักงานกองทุน สวนกลางตั้งอยูที่ สํานักงานสงเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ (สท) และสวนภูมิภาค

กองทุนผูสูงอายุจะตั้งอยูที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ของแตละ

จังหวัด  

สํานักสงเสริมสวัสดิภาพ และพทิักษเด็ก  
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและผูสูงอายุ (สท.) 

กระทรวงการพฒันาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย (พม.) 

 กลุมงานกองทนุผูสูงอาย ุ 
(สํานักงานกองทนุ) 

สํานักสงเสริมและพิทกัษผูสูงอาย ุ(สทส.) 

    โครงสรางการปฏิบัติงาน 

 สํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัด 
(สํานักงานกองทนุ) 

ปฏิบัติงาน (สวนกลาง) 

ประสานงาน 
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2.2 กลยุทธ (Strategies)  
"กลยุทธ" เปนการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในระยะยาวขององคกร และ

การเลือกแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปน เพื่อใหสามารถดําเนินการบรรลุ

เปาหมาย กลยุทธของกองทุนผูสูงอายุ จึงหมายถึง แผนงาน หรือโครงการตางๆ ที่กองทุนกําหนด

ข้ึนมาในระยะยาว เพื่อใหกองทุนมีวิธีการหรือเครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน จนสามารถบรรลุ

เปาหมายของกองทุนผูสูงอายุ  

กลยุทธสัมพันธกับประเด็น แผน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค จาก

รายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2550 ของสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ รายงานเกี่ยวกับ วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค ของกองทุน

ผูสูงอายุมีรายละเอียดดังนี้ 

- แผน (plan) หมายถึง กรอบวิธีการดําเนินงานตามกลยุทธและวัตถุประสงค 

ประกอบดวย แผนแมบท (master plan) และแผนปฏิบัติการ (operation plan) ผลการศึกษา

พบวา กองทุนไมมีแผนการดําเนินงานในลักษณะแผนปฏิบัติการ แตแผนที่มีเปนลักษณะแผน

งบประมาณ  

คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนผูสูงอายุ 

คณะกรรมการ 
ผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) 

คณะอนุกรรมการ  
(10 คณะ) 

แผนภูมิโครงสราง กองทุนผูสูงอายุ 

นโยบาย 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
(พิจารณาโครงการ) 

บริหารกองทุน 

คณะอนุกรรมการระดมทุน 
(ระดมทุน) 

ผลักดัน พรบ.ใหเกิดผลในเชิงรูปธรรม 
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- วิสัยทัศน (vision) หมายถึง ภาพในอนาคตที่กองทุนผูสูงอายุ ตองการเห็น 

ตองการเปน ทิศทางของกองทุนผูสูงอายุในอนาคต เปนการมองระยะยาว คือ เปนแหลงทรัพยากร

ที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

- พันธกิจ (mission) เปนสิ่งที่กองทุนผูสูงอายุตองปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย เพื่อใหบรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนที่กําหนดไว ไดแก 

1. สนับสนุนกิจกรรมกลุม / อาชีพ / และหรือเครือขายผูสูงอายุ 

2. สนับสนุนกิจกรรมการบริการเงินทุนประกอบอาชีพและชวยเหลือผูสูงอายุ 

- วัตถุประสงค (objective) วัตถุประสงค หรือเปาประสงคหลักของกองทุน

ผูสูงอายุ เปนขอบขายของผลสัมฤทธิ์หลักที่กองทุนผูสูงอายุตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต 

กลุมเปาหมายของกองทุนผูสูงอายุ ตามความหมายพระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

พ.ศ. 2546 ไดแก ผูสูงอายุ และ กลุม/องคกรที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อผูสูงอายุ ซึ่งแตละกลุม ไดนิยาม

ความหมาย ดังตอไปนี้  

ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ป บริบูรณข้ึนไป และมีสัญชาติไทย 

องคกรของผูสูงอายุ คือ องคกรที่ผูสูงอายุรวมตัวกันดําเนินการตามวัตถุประสงค

และกิจกรรมเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุ (ประกาศคณะกรรมการ

บริหารกองทุนผูสูงอายุ มิถุนายน 2549) 
2.3 ระบบการปฏิบัติงาน (System) 

 ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไว นอกจาก

การจัดโครงสรางที่เหมาะสมและมีกลยุทธที่ดีแลว การจัดระบบการทํางาน (Working System) กม็ี

ความสําคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี /การเงิน ระบบพัสดุ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการ

ติดตาม/ประเมินผล ฯลฯ ระบบเหลานี้จะทําใหองคกรสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด ระบบการปฏิบัติงานของกองทุนผูสูงอายุ มีดังนี้  

ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting /Financial System) กองทุนผูสูงอายุจัดเปน 

“เงินนอกงบประมาณ” คือ เงินนอกจาก เงินงบประมาณรายจาย เงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกิน

สงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน และลักษณะประเภททุนหมุนเวียน ซึ่งอนุญาตใหนํารายรับ

สมทบไวใชจายได กองทุนผูสูงอายุมีระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุฯ วาดวยการ

บริหาร การเงินกองทุน ระบุใหจัดบัญชีกองทุนผูสูงอายุทําตามหลักบัญชีคู เกณฑคงคาง ตาม

หลักการและนโยบายบัญชี ผังบัญชีมาตรฐาน และมาตรฐานรายงานการเงินสําหรับหนวยงาน
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ภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด และใหจัดทํางบการเงินสงสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน (ขอ16) ทําใหการดําเนินงานดานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบพัสดุ (Supply System) กองทุนผูสูงอายุไมระบบพัสดุเปนของกองทุนเอง 

ใชระบบงานพัสดุของสํานักพิทักษผูสูงอายุเปนหลัก  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) กองทุน

ผูสูงอายุ ยังไมมีระบบสารสนเทศเปนของกองทุนเอง แตใชระบบของสํานักสงเสริมและพิทักษ

ผูสูงอายุ สนับสนุนระบบ การจัดทําระบบฐานขอมูลกองทุนผูสูงอายุ ไดแก เว็บไซตสํานักสงเสริม

และพิทักษผูสูงอายุ (สทส.)(http://oppo.opp.go.th) ระบบศูนยปฏิบัติการ สท. (DOC) ระบบ

อินทราเน็ต สท. นอกจากนี้ อุปกรณสําหรับการปฏิบัติงาน ไดแก คอมพิวเตอร ทั้งแบบตั้งโตะ (PC) 

และแบบพกพา (Notebook) รวมถึงอุปกรณอ่ืนๆ  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริการของกองทุนผูสูงอายุเกี่ยวของกับเอกสารและการ

ทําบัญชีการเงิน จึงควรมีระบบฐานขอมูลของกองทุนเอง อีกทั้งอุปกรณปฏิบัติงานควรจะมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย อํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล บันทึก สืบคน และบริหารจัดการ

ขอมูล ทําใหเกิดความงายตอการทํางาน กองทุนผูสูงอายุมีแผนในการจัดทําระบบฐานขอมูล

กองทุน โดยกําหนดคุณสมบัติของระบบ ดังนี้  

1. สามารถบันทึกรายการพิจารณาการกูยืมรายบุคคลและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ

การกูยืมรายบุคคล 

2. สามารถบันทึกรายการพิจารณาการกูยืมรายกลุม และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับ

การกูยืมรายกลุม 

3. สามารถบันทึกรายการโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ และ

ขอมูลตางๆที่เกี่ยวของกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ 

4. สามารถบันทึกรายการดานการเงินของกองทุนผูสูงอายุ และขอมูลตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับดานการเงินของกองทุนผูสูงอายุ 

5. สามารถสืบคนขอมูลที่สําคัญของการกูยืม ทั้งรายบุคคลและรายกลุม  

6. สามารถสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน

ผูสูงอายุ 

7. สามารถสืบคนขอมูลที่เกี่ยวกับดานการเงินของกองทุนผูสูงอายุ 

8. สามารถสรางรายงานสรุปการกูยืมรายบุคคล และรายกลุมไดสามารถแยกเปน

รายจังหวัดได 
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9. สามารถสรางรายงานสรุปโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ  
10. สามารถสรางรายงานสรุปดานการเงินของกองทุนผูสูงอายุ 
11. ระบบมีการรักษาความปลอดภัยและการยืนยันตัวตนโดยใชรหัสผาน 
12. มีระบบสํารองขอมูล สามารถสํารองขอมูลอัตโนมัติตามชวงเวลาที่กําหนด 
แตโครงการดังกลาวไดถูกระงับไป เนื่องจากสํานักพิทักษและสงเสริมผูสูงอายุ

รับผิดชอบงานดานนี้อยูแลว  
ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ยังไมมีการ

กําหนด รูปแบบการประเมินผลทั้งการติดตามผลการกูยืม และการประเมินผลโครงการที่ขอรับ
เงินกองทุนสนับสนุนอยางเปนทางการ อยางไรก็ตาม ผลการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ 
กรมบัญชีกลางรวมกับทริสทําการประเมินผลการดําเนินงานกองทุน โดยจัดทําบันทึกขอตกลง เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ซึ่งสามารถ มีคะแนนเฉลี่ย 4.2545 ผลการดําเนินงานของกองทุน 
รายละเอียดตังตอไปนี้  

1. ผลการดําเนินงานดานการเงิน ไดคะแนน 5.000 
ประเมินผลจาก รอยละของเงินใหกูที่สามารถคืนไดในเวลาที่กําหนดให และ

รอยละของสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอจํานวนเงินกองทุนรวม (ไมเกินรอยละ 10) 
1.1 กองทุนฯ มีเงินกูที่สามารถไดคืนในระยะเวลาที่กําหนด โดยไมมียอดคาง

ชําระเงินเกิน 3 งวด ติดตอกัน ทั้งสิ้น 5,122,860 บาท จากเงินกูทั้งหมด (ณ 30 ก.ย.50) จํานวน 
5,164,000 บาท คิดเปนรอยละ 99.20 ซึ่งดีกวาเปาหมายมาก เนื่องจากกองทุนฯ กําหนดแบบ
รายงานผลการชําระเงินกูยืมทุนประกอบอาชีพ โดยให พมจ. ติดตามผูกูยืมอยางใกลชิด  

1.2 กองทุนฯ มีงบประมาณสําหรับการบริหารจัดการในบัญชี 2550 เปนเงิน 
1,462,480.45 บาท คิดเปน รอยละ 2.43 จากเงินกองทุน 60 ลานบาท  

2. ผลการดําเนินงานดานปฏิบัติการ ไดคะแนน 2.3299 
ประเมินผลจาก รอยละของคําขอกูยืมที่สามารถทราบผลการขออนุมัติได

ภายในระยะเวลา 30 วัน และรอยละของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน 
2.1 ผูกูยืมสามารถทราบผลการขออนุมัติไดภายในระยะเวลา 30 วัน (นับแต

วันที่กองทุนไดรับเร่ือง) นับต้ังแตการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ สามารถเริ่มดําเนินงานอยาง
สมบูรณ ในปบัญชี 2550 คณะกรรมการสามารถแจงผลการพิจารณา จํานวน 1,147 ราย จาก
จํานวน 1,309 ราย คิดเปนรอยละ 87.62 ซึ่งดอยกวาเปาหมายเล็กนอย  

2.2 ความสําเร็จในการดําเนินตามแผนของโครงการ /ผูกูยืม ในปบัญชี 2550 
มีจํานวนผูสูงอายุไดรับบริการ 500 ราย จํานวนกลุม ชมรม ศูนยบริการที่ไดเงินอุดหนุน 60 
โครงการ ซึ่งแยกการประเมินผลออกเปน 2 กิจกรรม คือ ความสําเร็จในการดําเนินการตาม
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แผนปฏิบัติการ (โครงการ) และความสําเร็จในการดําเนินการตามแผน (ผู รับทุน) ผลการ
ดําเนินงานปรากฏดังตอไปนี้  

(1) กองทุนสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ (โครงการ) จํานวน 
40 โครงการ (มูลคา 9.935 ลานบาท) จากเปาหมายตามแผนฯ 60 โครงการ ซึ่งดอยกวาเปาหมาย
มาก คิดเปนรอยละ 66.67 ระดับคะแนนของการประเมินขอนี้ มีคาเทากับ 1.0000 เนื่องจาก
ผูสูงอายุ/องคการผูสูงอายุ ยังขาดทักษะในการเขียนโครงการ ทําใหไมสอดคลองกับเกณฑการ
พิจารณาโครงการที่กําหนดไว  

(2) กองทุนสามารถดําเนินการไดตามแผน (ผูรับทุน) จํานวน 717 ราย 
(มูลคา 9,500 ลานบาท) จากเปาหมายที่กําหนดไว 500 ราย ซึ่งทําไดดีกวาเปาหมายมาก คิดเปน
รอยละ 143.40 ระดับคะแนนของการการดําเนินงานขอซึ่งมีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายมาก  

จากกิจกรรมขางตน สงผลใหกองทุนมีการดําเนินงานในภาพรวมที่ตํ่ากวา
เปาหมายเล็กนอย  

3. การสนองประโยชนผูมีสวนไดสวนเสีย ไดคะแนน 4.4803 
ประเมินผลจาก รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (ผูขอทุน)และประเมินผล

จาก รอยละความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
3.1 ความพึงพอใจของผูขอรับทุน ประเมินจากผลสํารวจความพึงพอใจของ 

ผูขอรับทุน ทั้งผูที่ไดรับการสนับสนุน และผูที่ไมไดรับการสนับสนุน จํานวนทั้งหมด 508 คน โดย
แบงเปน 4 ดาน ไดแก 1) ความพึงพอใจในการใชบริการ 2) ความพึงพอใจในบุคลากร 3) ความ 
พึงพอใจตอวงเงินกูที่ขอกู และ 4) ความพึงพอใจตอคุณภาพบริการ พบวา ผูที่ขอรับทุนมีความ 
พึงพอใจในภาพรวม คิดเปน 81.10 ซึ่งมีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายมาก  

3.2 ความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุน ประเมินจากผลสํารวจความ 
พึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 11 คน โดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก 1) ความ 
พึงพอใจตอการดําเนินงานจัดการประชุม 2) ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกองทุน และ 
3) ความพึงพอใจในวงงบประมาณและคาตอบแทนที่ไดรับ พบวาคณะกรรมการบริหารกองทุน มี
ความพึงพอใจในภาพรวมดีกวาเปาหมายมาก คิดเปน 93.93 ซึ่งมีผลการดําเนินงานดีกวา
เปาหมายมาก  

4. การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ไดคะแนน 5.000 
ประเมินผลจาก ความสําเร็จในการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผล 

ความสําเร็จในการออกระเบียบและขั้นตอนการพิจารณาโครงการและเงินกู ความสําเร็จในการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ความสําเร็จในการพัฒนาฐานขอมูลผูกูรายบุคคลและ
โครงการ ความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําป และจํานวนชองทางการชําระเงินคืนเงินกู  
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ความสําเร็จในการพัฒนากลไกติดตามประเมินผล มีเนื้อหาที่สําคัญ ไดแก  
4.1 การพัฒนากลไกติดตามประเมินผลของกองทุนฯ การประเมินผลจากการ

ดําเนินการดานตางๆ ที่สําคัญ เชน ดานการบริหาร ดานการเงิน ดานนโยบายและแผนงาน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนฯ เปนตน แผนงาน /โครงการ แยกรายโครงการ โดยมีการ
ระบุถึง หลักการและเหตุผล เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ฝายงานที่
รับผิดชอบ และข้ันตอนการดําเนินงาน ซึ่งมีรายเอียดของกระบวนการ /กิจกรรม และระยะเวลา
ของแตละกระบวนการ/ กิจกรรมที่ชัดเจน โดยมีการดําเนินงาน 5 ระดับ คือ 1) มีการตั้ง
คณะทํางาน 2) มีการออกแบบกลไกการติดตามประเมินผล 3) มีการจัดสรางระบบติดตาม
ประเมินผล 4) มีการนําขอมูลเขาระบบ และ 5) มีระบบการติดตามประเมินผลที่สามารถ
ดําเนินการได ซึ่งกองทุนผูสูงอายุ มีการดําเนินงานครบถวน ผลการประเมินการดําเนินงานดีกวา
เปาหมายที่กําหนดไว  

4.2 ความสําเร็จในการในการออกระเบียบและขั้นตอนการพิจารณาโครงการ
และเงินกูยืม ประเมินความสําเร็จจากการออกระเบียบและขั้นตอนการพิจารณาโครงการและเงินกู 
ในการดําเนินงาน 5 ระดับ ไดแก 1) มีการตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการออกระเบียบและขั้นตอน
การพิจารณาโครงการและเงินกู 2) มีรางระเบียบและขั้นตอนการพิจาณาโครงการและเงินกู 3) มี
การรับฟงความคิดเห็นและปรับปรุงแกไขระเบียบและขั้นตอนการพิจารณาโครงการและเงินกู  
4) ผูอํานวยการใหความเห็นชอบระเบียบและขั้นตอนการพิจารณาโครงการและเงินกู และ  
5) คณะกรรมการใหความเห็นชอบและประกาศใชระเบียบและขั้นตอนการพิจารณาโครงการและ
เงินกู ผลการประเมินการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว  

4.3 ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลความสําเร็จพิจารณา
จากบุคลากรกองทุนฯ ไดรับการอบรมครบตามกําหนดเวลาของแผนการพัฒนาสมรรถนะ 
บุคลากร ทั้งหมดของกองทุนฯ ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและผานเกณฑ สงผลใหกองทุนฯ มีผล
การดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว  

4.4 ความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลของผูกูรายบุคคล และโครงการ 
กองทุนฯ ไดดําเนินการพัฒนาขอมูลทั้งฐานขอมูลผูกูรายบุคคล และผูขอรับการสนับสนุนโครงการ 
ครบ 5 ระดับ ไดแก การตั้งคณะทํางาน การออกแบบระบบฐานขอมูล การจัดสรางระบบ
ฐานขอมูล การนําขอมูลเขาระบบ และระบบฐานขอมูลที่เปนประโยชนตอการบริหาร สงผลให
กองทุนมีผลการดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว  

4.5 ความสําเร็จในการจัดทํารายงานประจําป กองทุนฯ สามารถจัดทํา
รายงานประจําปแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สงผลใหกองทุนมีผลการดําเนินงานดีกวา
เปาหมายที่กําหนดไว  
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4.6 ชองทางการชําระคืนเงินกู ประเมินจากจํานวนชองทางการชําระเงินกู โดย
กองทุนฯ ไดมีการพัฒนาระบบเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุในการชําระเงินกูใหแกผูกู จาก
มีเพียงการชําระคืนทาง ณ สํานักงานกองทุนผูสูงอายุ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค เพิ่มชอง
ทางการชําระคืนทางไปรษณีย และชําระคืนโดยการโอนผานธนาคาร สงผลใหกองทุนมีผลการ
ดําเนินงานดีกวาเปาหมายที่กําหนดไว  

5. ขอสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานกองทุน
หมุนเวียน  

5.1กองทุนควรมีการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการชําระเงินกูยืม 
เนื่องจากผูกูเปนผูสูงอายุ ซึ่งบางรายมีความยากลําบากในการเดินทางมาชําระเงินคืน  

5.2 กองทุนฯ ควรมีการพัฒนาเพื่อลดข้ันตอน และระยะเวลาของการพิจารณา
กลั่นกรองการกูยืม โดยการใหความรู และจัดทําคูมือ /หลักเกณฑการกูยืมกองทุนผูสูงอายุ 
เผยแพรสําหรับผูที่จะกูยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูกูยืม (ผูสูงอายุ /
องคกรผูสูงอายุ) ยังขาดทักษะในการเขียนโครงการ และเอกสารการกูยืมขาดขอมูลที่ชัดเจน/ 
ไมครบถวน ไมสามารถนําเขาสูการพิจารณากลั่นกรองได  

5.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง /คณะกรรมการบริหารกองทุน เปน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีภารกิจหลายดาน ทําใหการกําหนดระยะเวลาการประชุมที่แนนอนคอนขางยาก 
มีปญหาความลาชาในการพิจารณาและการแจงผลโครงการ (ขอเท็จจริง คณะกรรมการได
ดําเนินการพิจารณาโครงการและการขอกูยืมเดือนละ 2 คร้ัง และสามารถแจงผลการพิจารณาได
ภายใน 30 วัน แตขอมูลที่สงใหกับหนวยงานที่ประเมินผลการดําเนินงานไมสมบูรณ เนื่องจาก
ความผิดพลาด สวนบุคคลที่รับผิดชอบเร่ืองนี้ จัดสงขอมูลไมครบถวนทําใหผลการประเมินในเรื่อง
นี้ตํ่า)  

5.4 เนื่องจากการใหกูยืมเงินกองทุนผู สูงอายุ ลักษณะเปนงานกึ่งสังคม
สงเคราะหแกผูสูงอายุ ใหสามารถมีเงินทุนประกอบอาชีพ การประเมินผลจึงไมควรใหน้ําหนักแก
มิติทางดานผลการดําเนินงานดานการเงินเปนหลัก แตควรมุงที่การปรับปรุงกระบวนงานและการ
พัฒนาองคกร  

2.4 บุคลากร (Staff) 
ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร 

องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไมสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับการจัดการบุคลากรในองคกร หรือที่
เรียกวาการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : HRM) ลักษณะโดยรวม
ของบุคลากรระดับผูปฏิบัติงานของกองทุน ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด เพียง 11 คน จัดแบงไดเปน 3 กลุม 
คือ ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางกองทุน บุคลากรที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ลูกจาง
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โครงสรางกลุมกองทุนผูสูงอายุ [15] 

งานเลขานุการ คณะ

กรรมการฯ [3] 

งานบริหารจัดการ

กองทุนและฝายวิชาการ 

[7] 

งานจัดหาผลประโยชน

และประชาสัมพันธ [3] 

งานการเงินและบัญช ี

[2] 

1 นักพัฒนาสังคม  

1 จนท. วิเคราะห

นโยบายและแผน 

1. จนท.บันทึกขอมูล  

2 นักพัฒนาสังคม 

1 นักสังคมสงเคราะห 

1 นักวิชาการเงินและบัญช ี

1 จนท.ระบบงาน

คอมพิวเตอร 

1 จนท. การเงินและบัญช ี

1 จนท.บันทึกขอมูล 

2 นักพัฒนาสังคม 

1 นักวิชาการเงินและ

บญัช ี

1 นักวิชาการเงินและ

บัญช ี

1 จนท.การเงินและ

บัญช ี

 

โครงสรางที่กําหนดไว 

กองทุน จํานวน 6 คน รองลงมาคือ ขาราชการ จํานวน 3 คน และพนักงานราชการ จํานวน 2 คน 
บุคลากรทั้ง 11 คนนี้ เปนคณะทํางาน รับผิดชอบหนาที ศึกษาและรวบรวมขอมูล ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการกูยืมรายบุคคลและรายกลุม  

 
สายงานบุคลากรในกองทนุผูสูงอาย ุ

สายงาน จํานวน 

ขาราชการ 3 คน 
พนกังานราชการ 2 คน 
ลูกจางกองทนุ 6 คน 

รวม 11 คน 

 
แมวากองทุนผูสูงอายุจะมีการกําหนดภาระหนาที่ความรับผิดชอบของแตละ

บุคคล (Job description) แตดวยจํานวนบุคลากรไมพอเพียง ขาดความรูที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานตรง ในขณะที่เปาหมายของการใหบริการคือผูสูงอายุทั่วประเทศ อีกทั้งการทํางานของ
บุคลากรที่ผานมายังอยูในรูปแบบการทํางานในเชิงตั้งรับ การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร 
การบริหารคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูผลสําเร็จของกองทุนผูสูงอายุ  
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ปจจุบัน (2550) มีอัตรากําลัง 11 กําลัง ประกอบดวย ขาราชการ 3 อัตรา 

พนักงานราชการ 2 อัตรา และมีลูกจางกองทุน 6 อัตรา อยางไรก็ตาม กองทุนยังมีอัตราที่วาง คือ 

ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห วุฒิปริญญาโท ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผูสูงอายุ คร้ัง 2 /2549 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 ไดอนุมัติไดจัดจางของกองทุนผูสูงอายุใน

เบื้องตน จํานวน 7 อัตรา มอบหมายฝายเลขานุการดําเนินการจัดจาง โดยกําหนดอัตราคาจางตอ

เดือน ดังนี้ 

1. วุฒิ ป.ตรี – 7,630 บาท 

2. วุฒิ ป.โท – 9,320 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5 ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skills) 
บุคลากรภายในกองทุนผูสูงอายุ แบงเปนขาราชการและพนักงานราชการในกลุม

งานกองทุนเปนผูปฏิบัติงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมากอนแลว 

และไดโอนยายมาปฏิบัติงานในกลุมงานกองทุนผูสูงอายุ สวนลูกจางกองทุนไดรับการคัดเลอืกและ

จัดจางเขามาปฏิบัติงานในกลุมงานกองทุนผูสูงอายุตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผูสูงอายุ คร้ังที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท จํานวน 3

โครงสรางกลุมกองทุนผูสูงอายุ [13] 

งานเลขานุการ คณะ

กรรมการฯ  
[2] 

งานบริหารจัดการกองทุน

และฝายวิชาการ 

[4] 

งานจัดหาผลประโยชน

และประชาสัมพันธ 
[4] 

งานการเงินและบัญช ี

[3] 

 1 นักสังคมสงเคราะห 

 (ผูควบคุมดูแล)  

1 นักพัฒนาสังคม  

  

1 นักสังคมสงเคราะห 

 (ผูควบคุมดูแล)  

1 นักวิชาการพัฒนาสังคม 

1 นักพัฒนาสังคม 

1 นักวิชาการเงินและ

บัญชี 

1 นักพัฒนาสังคม 

 (ผูควบคุมดูแล)  

1 นักพัฒนาสังคม 

1 นักวิชาการเงินและ

บัญช ี

1 จนท.วิเคราะหระบบ

คอมพิวเตอร 

1 นักพัฒนาสังคม 

 (ผูควบคุมดูแล) 

1 นักวิชาการเงินและ

บัญช ี

1 จนท.ธุรการ 

โครงสรางตามจริงในปจจุบัน 

 

เพิ่มเงินคาครองชีพ และเงนิสมทบประกนัสังคม 5 % 
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ราย ดานสังคมสงเคราะหศาสตร 2 ราย และดานจิตวิทยา 1 ราย สวนที่เหลือมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ประกอบดวย สาขารัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร การเงินการธนาคาร (2 ราย) 

การตลาด บริหารธุรกิจ (2 ราย) และดานการบัญชี 
เปรียบเทียบคุณวุฒิ หนาที่หลัก และการอบรมความรูของบุคลากรของ

กองทุนผูสูงอายุ 
 

ตําแหนง คุณวุฒิ หนาที่หลัก การอบรม 

1.หัวหนากลุม

กองทุนผูสูงอายุ 

นักสังคม

สงเคราะห 8ว 

1. สังคม

สงเคราะห

ศาสตร และ

จิตวิทยา

สังคม  

1 .  ค ว บ คุ ม  กํ า กั บ ดู แ ล 

ต ร ว จ ส อ บ แ ผ น ง า น ต า ม

ยุทธศาสตร 

2. ศึกษา คนควา วิ เคราะห

ขอมูล เพื่อเสนอแนะแนวทางใน

การกําหนด และพัฒนารูปแบบ

การสงเสริม สนับสนุน คุมครอง

ผูสูงอายุ 

3 .  ศึ ก ษ า พั ฒ น า ข อ มู ล

สารสนเทศ องคความรูดาน

ผูสูงอายุ 

4. ใหคําปรึกษา แนะนํา ตอบ

ปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงาน

แกเจาหนาที่  

5.จัดการประชุม แนะนํา ตอบ

ปญหา รวมทั้ งประสานงาน

เกี่ยวกับเครือขาย  

6. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให

มีประสิทธิภาพ 

7 .  ปฏิ บั ติ งานอื่ นๆ  ตามที่

ผูบังคับบัญชามอบหมาย  

1. การอบรม PART และ PMQA 

2. อบรมโครงการพัฒนาภาวะผูนําดาน

พัฒนาสังคม สท. 

3. อบรมเชิงวิชาการออกแบบและเขียน

โครงการเชิงระบบเชิงระบบ 

4. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ

การทํางานใหมีประสิทธิภาพ” (รุนที่ 2) 

3. เขารวมโครงการ รวมพลัง สท.2550 

4. อบรมการควบคุมภายใน 

5 .  อบ รมหลั ก สู ต ร  “ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง

คุณภาพ” 

2. นักพัฒนาสังคม 

7ว 

2. 

รัฐศาสตร 

1. อนุกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองโครงการที่ขอรับการ

สนับสนุนและกู ยืม เ งิ นทุน

ประกอบอาชีพจากกองทุน

ผูสูงอายุ 

1 .  อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  “ก า ร จั ด ทํ า

ยุทธศาสตร” 

2. อบรมหลักสูตร “อบรมนักบริหาร

ระดับกลาง”  
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ตําแหนง คุณวุฒิ หนาที่หลัก การอบรม 

2.  ควบคุมการดํา เนินงาน

ระบบบัญชีการเงิน 

3. จัดทําโครงการติดตามการ

ประเมินผลการดําเนินงาน

กองทุนผูสูงอายุ 4ภาค 

3. อบรมเชิงวิชาการการออกแบบและ

การเขียนโครงการ  

3. เจาหนาที่ธุรการ 

1 

3. การเงิน

การธนาคาร 

1.อนุมัติคาใชจายในการจัด

ประชุมกองทุน 

2.ออกใบเสร็จในกรณีผูกูยืม

ชําระเงินคืนเงินบริจาค 

3.จัดทํารายงานผลการกู ยืม

เงินประกอบอาชีพในสวนกลาง 

4.จัดเก็บเอกสารในการชําระ

เงินกูยืมประกอบอาชีพในสวน

ภูมิภาค เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตอง 

5.จัดทํารายงานคุมยอดลูกหนี้

เงินกูยืมทั้งสวนกลางและสวน

ภูมิภาค 

6. รับผิดชอบในสวนงาน  E-

Budgeting 

1. อบรมการใชระบบการจัดทําคําขอ

งบประมาณอิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2552 

4. นักวิชาการ

พัฒนาสังคม 

4. จิตวิทยา 

และ

รัฐศาสตร 

1.วิเคราะหโครงการที่ขอรับ

การสนับสนุนจากกองทุน

ผูสูงอายุ 

2.  ติดตามและประเมินผล

โครงการที่ขอรับการสนับสนุน

จากกองทุนผูสูงอายุ 

3 . เ ต รี ย ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารกองทุน 

ผู สู งอายุ  และการประชุม

คณะอนุกรรมการพิจารณา

กล่ันกรองฯ 

4.จัดทํารายงานการประชุม 

  

1 .  อบรมหลักสูตร ”อบรมพนักงาน

ราชการ” 

2. อบรมเชิงวิชาการการออกแบบและ

เขียนโครงการการอบรมเชิงระบบ 

3. เขารวมกิจกรรมโครงการชุมชนนัก

ปฏิ บั ติ เ รื่ อ ง  “มาต ร ฐ าน เ กี่ ย ว กั บ

กลุมเปาหมายของสท.” 

4.อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ

การทํางานใหมีประสิทธิภาพรุนที่ 1”  

5. เขารวมโครงการ รวมพลัง สท.2550 
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ตําแหนง คุณวุฒิ หนาที่หลัก การอบรม 

5.นักพัฒนาสังคม 5. รัฐ

ประศาสน

ศาสตร 

1 .  ติ ด ต อ ป ร ะ ส า น คณ ะ

ก ร รมก า รบ ริ ห า ร กอ งทุ น

ผูสูงอายุ 

2. ทําหนังสือเชิญ จัดทําวาระ

การประชุม และรายงานการ

ประชุม 

3 .  เสนอรายงานพิจารณา

โครงการในแตละครั้ง  

4 .  ตอบปญหาข อซั กถาม

เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ข อ รั บ ก า ร

สนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ 

5. ประสานงานกับองคกรอื่นๆ 

และ  พมจ . เกี่ยวกับการทํา

สัญญารับเงินสนับสนุนจาก

กองทุน 

6.งานอื่นๆ ที่รับมอบหมาย 

1 .  อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  “ก า ร จั ด ทํ า

ยุทธศาสตร”  

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ

และเขียนโครงการเชิงระบบ 

3. หลักสูตร “การเขียนโครงการของ

ภาคเอกชนเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก

กองทุน พม.” 

4.เขารวมกิจกรรมโครงการชุมชนนัก

ปฏิ บั ติ  เ รื่ อ ง  มาต ร ฐ าน เ กี่ ย ว กั บ

กลุมเปาหมายของ สท. 

5. เขารวมโครงการ รวมพลัง สท.2550 

6. อบรมหลักสูตร “การวิเคราะหขอมูล

ดวยคอมพิวเตอร โปรแกรม SPSS” 

6.นักพัฒนาสังคม 6. 

การตลาด 

1. วิเคราะหขอมูลของผูกูยืม

เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 

2. สรุปผลที่วิเคราะหขอมูลของ

ผูกูยืมเงินทุนเพื่อการประกอบ

อาชีพ 

3. นําผลสรุปเขาเสนอตอคณะ 

อนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 

4. นําผลพิจารณาจากคณะ อนุ

กรรมการฯ เขาเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารกองทุน 

5. นําผลการอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารกองทุนฯ แจงไป

ยัง พมจ. 

6. ทําหนังสือเพื่อแจงการอนุมัติ

ของผู กู ยื ม เงิ นทุ นเพื่ อการ

ประกอบอาชีพไปให  พมจ . 

ทราบ 

1. อบรมระบบการจองวาระผูบริหาร 

2. อบรมเชิงวิชาการการออกแบบและ

การเขียนโครงการเชิงระบบ 

3. เขารวมกิจกรรมโครงการชุมชนนัก

ปฏิ บั ติ  เ รื่ อ ง  มาต ร ฐ าน เ กี่ ย ว กั บ

กลุมเปาหมายของ สท. 

4. เขารวมโครงการ รวมพลัง สท.2550 

5. อบรมหลักสูตร “การวิเคราะหขอมูล

ดวยคอมพิวเตอร SPSS” 
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ตําแหนง คุณวุฒิ หนาที่หลัก การอบรม 

7. นักวิชาการเงิน

และบัญชี 

บริหารธุรกิจ 1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูล

ดานการคุมครองสงเสริม และ

สนับสนุนผูสูงอายุที่เกี่ยวของ

กับกองทุนผูสูงอายุ 

2 .  วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล แ ล ะ

ตรวจสอบเอกสารประกอบ 

การกูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

รายบุคคล  เพื่ อส รุปลงใน

แบบฟอรมรายชื่อ เพื่อเสนอ

ต อ ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร

ก ล่ั น ก ร อ ง ฯ  แ ล ะ เ ส น อ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

3. สรุปผลการพิจารณาอนุมัติ

ของคณะกรรมการบริหาร

กองทุนผูสูงอายุ 

4. ประสานงานกับ พมจ. และ

ผูสูงอายุที่ขอกูยืมเงินทุนฯ ใน

กรณีที่ เกิดปญหาทั้งในดาน

ขอมูลและเอกสาร 

5. จัดเก็บฐานขอมูลเบื้องตน

ของผูกูยืม 

1.  อบรมหลักสูตร  “อบรมพนักงาน

ราชการ” 

2 .  อบ รมก า รบั น ทึ ก ข อ มู ล คํ า ข อ

งบประมาณ E-Budgeting” 

3. อบรมเชิงวิชาการการออกแบบและ

เขียนโครงการเชิงระบบ 

4. เขารวมกิจกรรมโครงการชุมชนนัก

ปฏิ บั ติ  เ รื่ อ ง  มาต ร ฐ าน เ กี่ ย ว กั บ

กลุมเปาหมายของ สท. 

5. อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพ

การทํางานใหมีประสิทธิภาพ รุนที่ 1” 

6. เขารวมโครงการ รวมพลัง สท.2550 

7. อบรมหลักสูตร “การสรางแบบฟอรม

อิ เ ล็ กทรอนิกส  ( e-form)  เพื่ อ ใช ใน

สํานักงาน” 

8. อบรมหลักสูตร “การวิเคราะหขอมูล

ดวยคอมพิวเตอร โปรแกรมSPSS” 

8.นักวิชาการเงิน

และธนาคาร 

การเงินและ

การธนาคาร 

1 .  ลงรับ เอกสารกู ยื ม เ งิ น

ประกอบอาชีพรายบุคคลและ

รายกลุม 

2 .ตรวจสอบ เอกสารและ

ติดตอประสานงานกับพมจ. 

3. เก็บรวบรวมสัญญาเงินกู

รายกลุม 

4. สอบขอเท็จจริงรายบุคคล

และรายกลุม และติดตามทวง

หนี้ดวยตนเองในเขตกทม. 

5 .ประสานกับ  พมจ .  เพื่ อ

ติดตามทวงหนี้ 

1. เขารวมกิจกรรมโครงการชุมชนนัก

ปฏิ บั ติ  เ รื่ อ ง  มาต ร ฐ าน เ กี่ ย ว กั บ

กลุมเปาหมายของ สท. 

2.เขารวมโครงการ รวมพลัง สท.2550 
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ตําแหนง คุณวุฒิ หนาที่หลัก การอบรม 

9.นักวิชาการและ

การเงิน 

การบัญชี 1.จัดทําบัญชีประจําเดือนของ

สวนกลาง เพื่อออกรายงาน

ทางการเงิน  

2.รวบรวมรายงานทางการเงิน

ประจําจังหวัดพรอมตรวจสอบ

ความถูกตอง 

3 .  ทํ า ร า ย ง า น ก า ร เ งิ น

ป ร ะ จํ า เ ดื อ น ใ นภาค ร วม

สวนกลางและสวนภูมิภาค 

1. เขารวมกิจกรรมโครงการชุมชนนัก

ปฏิ บั ติ  เ รื่ อ ง  มาต ร ฐ าน เ กี่ ย ว กั บ

กลุมเปาหมายของ สท. 

2.เขารวมโครงการ รวมพลัง สท.2550 

10. เจาหนาที่

ระบบคอมพิวเตอร 

บริหารธุรกิจ 1. วิเคราะหโครงการที่ขอรับ

การสนับสนุนจากกองทุนและ

นําเสนอตอคณะกรรมการ 

บริหารกองทุน 

2 .ติ ดต อป ระสานงานกั บ

ผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อขอ

ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

1. เขารวมกิจกรรมโครงการชุมชนนัก

ปฏิ บั ติ  เ รื่ อ ง  มาต ร ฐ าน เ กี่ ย ว กั บ

กลุมเปาหมายของ สท. 

2.เขารวมโครงการ รวมพลัง สท.2550 

11. เจาหนาที่

ระบบคอมพิวเตอร 

บริหารธุรกิจ 1.วิเคราะหโครงการที่ขอรับการ

สนับสนุนจากกองทุน 

2.ติดตอประสานงานกับองคกร 

ชมรมที่ขอรับการสนับสนุน 

3.ดูแลเวปไซดกองทุนผูสูงอายุ 

4.ประชาสัมพันธงานตางๆ ของ

กองทุนผานเวปไซด  

1. เขารวมกิจกรรมโครงการชุมชนนัก

ปฏิ บั ติ  เ รื่ อ ง  มาตรฐาน เ กี่ ย ว กั บ

กลุมเปาหมายของ สท. 

2.เขารวมโครงการ รวมพลัง สท.2550 

3. อบรมการสรางสรรคหนังสือมัลติมีเดีย

แอนนิชั่นดั่งจินตนาการ 

 

การดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุบุคลากรของกองทุนจําเปนตองมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑของกองทุนเปนอยางดี มีการแบงงานตามความรับผิดชอบตามตําแหนง 

(Job description) แตเนื่องจากกองทุนผูสูงอายุไมไดกําหนดคุณสมบัติพิเศษในการปฏิบัติงาน 

นอกเหนือจากความรูทั่วไป ขาราชการ และพนักงานราชการบางคนที่โอนยายมาก็ไมมีพื้นฐานการ

ดําเนินงานดานนี้มากอน รวมถึงลูกจางกองทุนสวนใหญนั้นเปนผูที่ เพิ่งจบการศึกษาขาด

ประสบการณการทํางาน ขาดความรูเฉพาะดานที่ใชการปฏิบัติงาน เชน การวิเคราะหโครงการ 

การติดตอประสานงาน  
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2.6 รูปแบบการบรหิารจดัการ (Style) 
ความเปนผูนําขององคกรจะมีบทบาทที่สําคัญตอความสําเร็จหรือลมเหลวของ

องคกร แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของ

สภาพแวดลอมภายในองคกร การกระทําหรือพฤติกรรมของผูบริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลตอ

ความรูสึกนึกคิดของพนกังานภายในองคกรมากกวาคําพูดของผูบริหาร บุคลิกภาพของผูบริหาร  

ปญหาสําคัญของการดําเนินงานกองทุน คือ การที่กองทุนผูสูงอายุมีสํานักงาน

บริหารตั้งอยูภายในสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) ซึ่งเปนหนวยงานราชการ ผูบริหารของ

สํานักงานกองทุนเปนขาราชการ ทําใหรูปแบบมีการทํางานลักษณะแบบเดียวกับราชการ ยึดกฎ 

ระเบียบของทางราชการเปนหลัก แตจํานวนบุคลากรของสํานักงานกองทุนผูสูงอายุสวนใหญเปน

ลูกจางอัตราจาง (ลูกจางเงินกองทุนผูสูงอายุ) ที่มีจํานวนถึง 6 คน จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 11 

คน จึงทําใหประสบปญหาในการปฏิบัติงานที่ไมสามารถไดรับสวัสดิการของราชการได กองทุน

ผูสูงอายุเองยังไมมีระเบียบการบริหารบุคคล รูปแบบการบริหารจึงเปนลักษณะกึ่งราชการ ใชระเบยีบ

ของทางราชการเปนแนวทางการปฏิบัติ ลูกจางเหลานี้ไดรับสิทธิของลูกจางเงินประกันสังคมเทานั้น 

แตขาดโอกาสที่จะไดรับสวัสดิการและโอกาสการพัฒนาตามระเบียบราชการ  

ขอเท็จจริงนั้น กองทุนผูสูงอายุมีสถานภาพเปนเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงิน

หมุนเวียน หมายความวา เปนกองทุนที่ต้ังขึ้นเพื่อกิจการ ซึ่งอนุญาตใหนํารายรับสมทบทุนไวใชจาย

ไดโดย  

มาตรา 20 พระราชบัญญัติผูสูงอายุไดบัญญัติวา คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ

อํานาจออกระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (8) ดังนั้น คณะกรรมการ

ผูสูงอายุจึงสามารถออกระเบียบการบริหารงานบุคคลไดเอง เพื่อใหบุคลากรมีกรอบในการ

ปฏิบัติงาน และมีสวัสดิการรองรับ รวมถึงการมีขวัญกําลังใจ  
2.7 คานิยมรวม (Shared values) 
คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคกรที่ไดกลายเปน

รากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผูบริหารภายในองคกร พบวา ใน

กองทุนผูสูงอายุ ไมปรากฏชัดเจนในคานิยมรวม แตพบวาสวนใหญมีความตั้งใจปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายและนําเสนองานตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารไดตามรอบประชุมที่

กําหนด  
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สรุปการประเมินสภาพแวดลอมภายใน  
 

ประเด็น ขอเท็จจรงิ สรุปประเด็น วิเคราะห 
1.โครงสราง
องคกร 
(Structure) 

1. โครงสรางการบริหาร  
1.1 คณะกรรมการกองทุนผูสูงอายุแหงชาติ 

(กผส.) การบริหารกองทุนผูสูงอายุ ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2548 มาตรา 4 และ

มาตรา 9 ระบุถึงองคประกอบ และอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการแหงชาติ (กผส.) จํานวน 28 คน  

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติมีอํานาจ

หนาที่ (มาตรา 9) ดังตอไปนี้  

(1) กํ าหนดนโยบายและแผนหลัก

เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน 

สถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตองสงเสริมและ

สนับสนุนใหสถาบันครอบครัวไดมีสวนรวมในการชวย

ดูแลผูสูงอายุ  

(2) กําหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย

และแผนหลักตาม (1) ตลอดจนประสานงานติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลัก

ดังกลาว  

(3) พิจารณาใหการสนับสนุนและ

ชวยเหลือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน

เกี่ยวกับการสงเคราะหและการพัฒนาผูสูงอายุ  

(4) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร

กองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุน

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 20 

(1)  

(5)  กํ าหนดระเบี ยบเกี่ ยวกั บการ

พิจารณาอนุมัติการจายเงินเพื่อการคุมครอง การ

สงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามมาตรา20 (2)  

(6) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการจัดทํา

รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตาม

มาตรา 20 (3) 

โดยสรุป คณะกรรมการ

กองทุนผูสูงอายุแหงชาติ 

(กผส.) เปนหนวยระดับ

นโยบาย มีอํานาจหนาที่

กําหนด  นโยบาย  และ

แผนเกี่ยวกับการคุมครอง 

การส ง เสริม  และการ

สนับสนุ น  สถานภาพ 

บทบาท และกิจกรรมของ

ผู สู งอายุ  รวมถึ ง เสนอ

แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ

ภายใตความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรี และ

คณะกรรมการผูสูงอายุ

แหงชาติยังมีอํานาจใน

การออกระเบียบตางๆ ที่

เกี่ยวกับการดําเนินการ

ของกองทุนผูสูงอายุ อาทิ 

การบริหารกองทุน การ

จัดหาผลประโยชน การ

จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น  ก า ร

พิ จ า รณ า อ นุ มั ติ ก า ร

จายเงิน การรับเงิน การ

จ าย เ งิ น  และการ เก็บ

รักษาเงินกองทุน รวมถึง

ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวของ 

(มาตรา 21) 

จุดแข็ง 
(S1) 
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(7) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน 

การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนโดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 21 

(8) กําหนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

(9) เสนอความเห็นและขอสังเกตตอ

คณะรัฐมนตรีใหมีหรือแกไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

คุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนสถานภาพ 

บทบาท และกิจกรรมของผูสูงอายุ  

(10) เสนอรายงานสถานการณเกี่ยวกับ

ผูสูงอายุของประเทศตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ

หนึ่งครั้ง  

(11) พิจารณาเรื่ องอื่ นใดเกี่ ยวกับ

ผูสูงอายุตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

 1.2 คณะกรรมการบริหารกองทุน
ผูสูงอายุ มีกรรมการที่มาจากภาครัฐ (โดยตําแหนง) 

และผูทรงคุณวุฒิ (การคัดสรร) โดยมีปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนประธาน

กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษเด็กเยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ

ผูสูงอายุ เปนรองประธานกรรมการ มีผูอํานวยการ

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ เปนกรรมการและ

เลขานุการ รวมทั้งหมด 11 คน  

หนาที่หลักของคณะกรรมการ บริหาร

กองทุน ไดแก  

(1) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร

กองทุน การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุน

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ตามมาตรา 

20 (1)  

(2) กํ าหนดระเบี ยบเกี่ ยวกั บการ

พิจารณาอนุมัติการจายเงิน เพื่อการคุมครอง การ

- มีกรรมการที่เหมาะสม

กับภารกิจของกองทุนทั้ง

กรรมการโดยตําแหนง

แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ผู ท ร ง 

คุณวุฒิ  

 

จุดแข็ง 
(S1) 
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สงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามมาตรา 20 (2)  

(3) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํา

รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตาม

มาตรา 20 (3) และ  

(4) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน 

การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน โดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา 21  

รายไดกองทุน - ตั้งแตเริ่มดําเนินการ

จัดตั้งกองทุนผูสูงอายุมาจนถึงปจจุบัน กองทุน

ผูสูงอายุไดรับงบประมาณดังนี้  

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 4 8  จํ า น ว น 

30,000,000 บาท  

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 4 9  จํ า น ว น 

30,000,000 บาท 

ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 0  จํ า น ว น 

60,000,000 บาท 

 ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 5 1  จํ า น ว น 

60,000,000 บาท 

มีเงินในการบริหาร

ดําเนินการกองทุน 

จุดแข็ง 
(S2) 

1.3 การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ  2 

คณะ ประกอบดวย  

คณะอนุ ก ร ร ม ก า ร ก ลั่ น ก ร อ ง

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนและกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพ เปนกรรมการระดับการบริหารและ

จัดการกองทุน  มีหน าที่ พิ จารณากลั่ นกรอง 

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพรายบุคคลและรายกลุม  

คณะอนุกรรมการระดมทุน  เปน

กรรมการระดับการบริหารและจัดการกองทุน มี

หนาที่ดานการหารายไดเขากองทุน ซึ่งตามระเบียบ

คณะกรรมการผู สูงอายุแหงชาติวาการบริหาร

กองทุน การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

การจัดหาผลประโยชน และการจัดการกองทุน

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2548  

- อนุ ก ร ร มก า รมี

ความตั้ ง ใจที่ จะใหทุน

สนับสนุน และดําเนินการ

พิ จ า ร ณ า ด ว ย ค ว า ม

รวดเร็ว ในปแรกของการ

ดําเนินงานกองทุน  

- ใ น ร อ บ ป 

งบประมาณ  2550 ไม

ปรากฏขอ มูลว ามีการ

ระดมทุน 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง 
(S3) 
 

 

 

 
จุดออน 
(W8) 
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จากรายงานประจําป  2550 ของกองทุน

ผู สู ง อ า ยุ  พบว า  รอบป งบป ระมาณ  2 5 5 0 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีการจัด

ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจํานวน 15 ครั้ง 

และมี โครงการส ง เข าพิจารณาจํ านวน  100 

โครงการ และจํานวนผูขอกูยืมเพื่อการประกอบ

อาชีพรายบุคคล จํานวน 1,259 ราย 

รายไดจากแหลงอื่นๆ ตั้งแต ป 2548 

จํานวน เงินบริจาคเขากองทุนผูสูงอายุ มีการ

บริจาคเขากองทุนผูสูงอายุ เพียง 40,425 บาท  

- รายไดจากแหลงอื่นๆ มี

จํานวนนอยมาก  

จุดออน 
(W8) 

โครงสรางของหนวยงานที่ทําหนาที่การ

ดําเนินการกองทุนผูสูงอายุ ในที่นี้ คือ “กลุมกองทุน

ผูสูงอายุ” ทําหนาที่รับผิดชอบงานกองทุนผูสูงอายุ

โดยตรงอยูภายใตสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ 

แตสถานะกลุมนี้ ยังไมเปนสวนหนึ่งของโครงสราง

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุในเชิงบริหาร  

จากระเบียบคณะกรรมการผูสูงอายุ

แหงชาติ วาดวยการบริหารกองทุนการรับเงิน การ

จายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน 

และการจัดการกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2548 ได

นิยามคําวา “สํานักงาน” ที่เปนหนวยงานทําหนาที่

ควบคุมรับผิดชอบการจายเงินกองทุน (ขอ 16) 

หมายถึง สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ

เด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 

และใหหมายความรวมถึงสํานักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

- สํ า นั ก ง า น ก อ ง ทุ น

ผูสูงอายุ “กลุมงานกองทุน

ผู สู ง อ า ยุ ” ทํ า ห น า ที่

รั บผิดชอบงานกองทุน

ผูสูงอายุโดยตรงอยูภายใต

สํานักสงเสริมและพิทักษ

ผูสูงอายุ มีสถานะเปน

หนวยงานภายในที่ เปน

อุปสรรคตอการพัฒนาและ

บริหารงาน 

  

 

จุดออน 
(W7) 

ระเบียบขอปฏิบัติ ที่เปนกรอบในการบริหาร

กองทุน มีดังตอไปนี้  

(1) ระเบียบคณะกรรมการผู สู งอายุ

แหงชาติวาดวยการบริหารกองทุน การรับเงิน การ

จายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน และ

การจัดการกองทุนสูงอายุ พ.ศ. 2548  

 

มี ร ะ เ บี ย บ /ป ร ะก าศ /

ขอกําหนด และคําส่ังเปน

แนวทางการปฏิบัติงาน 

ซึ่งชวยในการตัดสินใจ

ข อ ง เ จ า ห น า ที่ แ ล ะ

คณะกรรมการ  ทํ า ให

ทํางานไดงายขึ้น 

จุดออน 
(S3) 
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(2) ระเบี ยบคณะกรรมการกองทุน

ผูสูงอายุแหงชาติวาดวยการ พิจารณาอนุมัติการ

จายเงิน การจัดทํารายงาน สถานะทางการเงิน และการ

บริหารกองทุน พ.ศ. 2548  

(3) ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผูสูงอายุ เรื่อง หลักเกณฑ และเงื่อนไขอื่นที่ใหการ

สนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผูสูงอายุ พ.ศ. 2549 

(4) ขอกําหนดผูอํานวยการสํานักงาน

ส ง เสริ มสวั สดิ ภาพและพิ ทั กษ เด็ ก  เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ วาดวยคุณสมบัติ

ผูกูยืม และหลักเกณฑในการพิจารณาใหกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคลจากกองทุนผูสูงอายุ 

พ.ศ.2550  

(5) ขอกําหนดผูอํานวยการสํานักงาน

ส ง เสริ มสวั สดิ ภาพและพิ ทั กษ เด็ ก  เยาวชน 

ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ วาดวยคุณสมบัติ

ผูกูยืม และหลักเกณฑในการพิจารณาใหกูยืมเงินทุน

ประกอบอาชีพ ประเภทรายกลุมจากกองทุนผูสูงอายุ 

พ.ศ.2550 

(6) คําส่ังสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ

ผูสูงอายุ ที่ 2667/2549 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2549 เรื่อง

มอบอํานาจการสั่งจายเงินและการลงนามในสัญญา

กูยืมเงินและสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุน

ผูสูงอายุ 

  (7) คําส่ังสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ

และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ

ผูสูงอายุ ที่ 33/ 2550 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550 เรื่อง 

มอบอํานาจการลงนามในสัญญากูยืมเงินและสัญญา

รับเงินอุดหนุนจากกองทุนผูสูงอายุ 

 ความสําเร็จในการดําเนินตามแผน
ของโครงการ /ผูกูยืม ป 2550 มีจํานวนผูสูงอายุ

ได รั บบ ริการ  5 0 0  ราย  จํ านวนกลุ ม  ชมรม 

  การให การสนั บสนุ น

โครงการต่ํากวาเปาหมาย 

เนื่องจากผูสูงอายุ/องคการ

จุดออน 
(W7)  
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ศูนยบริการที่ไดเงินอุดหนุน 60 โครงการ ผลการ

ดําเนินงานปรากฏดังตอไปนี้  

(1 )  โครงการที่ ขอรับการสนับสนุนมี

จํานวนนอย  กองทุนสามารถดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการ (โครงการ) จํานวน 40 โครงการ 

(มูลคา 9.935 ลานบาท) จากเปาหมายตามแผนฯ 

60 โครงการ  คิดเปนรอยละ  66.67 ซึ่งต่ํากวา

เปาหมายมาก 

(2) ผูสูงอายุสวนใหญใชบริการดานการ

ขอกูยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ จํานวน 717 

ราย (มูลคา 9.5 ลานบาท) จากเปาหมายที่กําหนด

ไว 500 ราย คิดเปนรอยละ 143.40 ซึ่งทําไดดีกวา

เปาหมายมาก  

ผูสูงอายุ ยังขาดทักษะใน

การเขียนโครงการ ทําใหไม

สอดคลองกับเกณฑการ

พิ จ า รณ า โ ค ร ง ก า ร ที่

กําหนดไว  

 

2. กลยุทธ 
(Strategies) 

กลยุทธสัมพันธกับประเด็น แผน วิสัยทัศน 

พันธกิจ และวัตถุประสงค จากรายงานผลการ

วิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจาก

ก า ร ใ ช จ า ย ง บป ร ะม าณ  ( PART) ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ พ.ศ.2550 ของสํานักงานสงเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 

คนพิการ และผูสูงอายุ รายงานเกี่ยวกับ วิสัยทัศน 

ภารกิจ  วัตถุประสงค  ของกองทุนผู สูงอายุ มี

รายละเอียดดังนี้ 

-  แผน (plan) หมายถึง กรอบวิธีการ

ดํ า เ นิ น ง านตามกลยุ ท ธ แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค 

ประกอบดวย แผนแมบท (master plan) และ

แผนปฏิบัติการ (operation plan) ผลการศึกษา

พบวากองทุนไมมีแผนการดําเนินงานในลักษณะ

แผนปฏิบัติการ  แตแผนที่ มี เปนลักษณะแผน

งบประมาณ  

- วิสัยทัศน (vision) หมายถึง ภาพใน

อนาคตที่กองทุนผูสูงอายุ ตองการเห็น ตองการเปน 

ทิศทางของกองทุนผูสูงอายุในอนาคต เปนการมอง

ระยะยาว คือ เปนแหลงทรัพยากรที่ใหการ

- กองทุนผูสูงอายุยังไมมี
แผนการดํ าเนินงานใน

ลักษณะแผนปฏิบัติการ 

แตมีแผนงบประมาณ 

-  นับแตเริ่มดําเนินงาน

กองทุนมีบริการที่ ใหแก

ผูสูงอายุเพียง 2 กิจกรรม 

คือ 

( 1 )  สนั บ ส นุ น

โครงการ 

(2) ใหกู ยืมเพื่ อ

การประกอบอาชีพ 

- การกําหนดทิศทางใน

อนาคตจะชวยใหกองทุนมี

ความสามารถในการ

แขงขัน และมีความยั่งยืน 

ซึ่งควรดําเนินการโดยใหผู

มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย 

(stakeholder) กับกองทุน

ผูสูงอายุ 

จุดออน 
(W2) 
 
 
 
จุดออน 
(W1) 
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สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ เพื่อให

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

-  พันธกิจ (mission) เปนส่ิงที่กองทุน

ผูสูงอายุตองปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

เพื่อใหบรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

ไดแก 

1. สนับสนุนกิจกรรมกลุม / อาชีพ / และ

หรือเครือขายผูสูงอายุ 

2. สนับสนุนกิจกรรมการบริการเงินทุน

ประกอบอาชีพและชวยเหลือผูสูงอายุ 

- วัตถุประสงค (objective) วัตถุประสงค 

หรือเปาประสงคหลักของกองทุนผู สูงอายุ  เปน

ขอบขายของผลสัมฤทธิ์หลักที่กองทุนผู สูงอายุ

ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต 

กลุมเปาหมายของกองทุนผูสูงอายุ ตาม

ความหมายพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 

ไดแก ผูสูงอายุ และ กลุม/องคกรที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อ

ผู สู งอายุ  ซึ่ งแตละกลุ ม  ไดนิ ยามความหมาย 

ดังตอไปนี้  

ผูสูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน  60 ป 

บริบูรณขึ้นไป และมีสัญชาติไทย 

องคกรของผูสูงอายุ คือ องคกรที่ผูสูงอายุ

รวมตัวกันดําเนินการตามวัตถุประสงคและกิจกรรม

เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน

ผูสูงอายุ  

3. บุคลากร 
(Staff) 

ลั ก ษณะ โ ด ย ร ว ม ข อ ง บุ ค ล า ก ร ร ะ ดั บ

ผูปฏิบัติงานของกองทุน ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด เพียง 

11 คน  จัดแบงได เปน  3 กลุม  คือ  ขาราชการ 

พนักงานราชการ และลูกจางกองทุน บุคลากรที่มี

จํานวนมากที่สุดคือ ลูกจางกองทุน จํานวน 6 คน 

รองลงมาคือ  ขาราชการ  จํานวน  3  คน  และ

พนักงานราชการ จํานวน 2 คน บุคลากรทั้ง 11 คน

นี้ เปนคณะทํางาน รับผิดชอบหนาที่ ศึกษา และ

- แมวากองทุนผูสูงอายุจะ

มีการกําหนดภาระหนาที่

ความรับผิดชอบของแตละ

บุคคล (Job description) 

แตดวยจํานวนบุคลากรไม

พอเพียง  ขาดความรู ที่

เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร

ปฏิบัติงานตรง ในขณะที่

จุดออน 
(W2) 
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รวบรวมขอมูล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

การดําเนินงานเกี่ยวกับการกูยืมรายบุคคล และราย

กลุม และแตละตําแหนงมีการกําหนดภาระหนาที่

ความรับผิดชอบเปน แนวปฏิบัติภายในกลุม และมี

การจั ดส งบุ คลากร เข า รับการอบรมร วมกับ

หนวยงานในกระทรวงเดียวกัน 

เปาหมายของการใหบริ

การคือผูสูงอายุทั่วประเทศ

และมีแนวโนมเพิ่มจํานวน

มากขึ้น  

 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม กล ยุ ท ธ ใ ห บ ร ร ลุ

เปาประสงคตามที่กําหนดไว  นอกจากการจัด

โครงสรางที่เหมาะสมและมีกลยุทธที่ดีแลว การ

จัดระบบการทํางาน  รายละเอียด  ระบบการ

ปฏิบัติงานของกองทุนผูสูงอายุ มีดังนี้ 

  

ระบบบัญชี /การเงิ น  (Accounting 
/Financial System) กองทุนผูสูงอายุจัดเปน “เงินนอก

งบประมาณ” คือ เงินนอกจาก เงินงบประมาณ

รายจาย เงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงิน

เหลือจายปเกาสงคืน และลักษณะประเภททุน

หมุนเวียน ซึ่งอนุญาตใหนํารายรับสมทบไวใชจายได  

กอ งทุ น ผู สู ง อ า ยุ มี ร ะ เ บี ย บคณะ

กรรมการบริหารกองทุนผู สูงอายุฯ วาดวยการ

บริหาร การเงินกองทุน ระบุใหจัดบัญชีกองทุน

ผูสูงอายุทําตามหลักบัญชีคู เกณฑคงคาง ตาม

หลักการและนโยบายบัญชี ผังบัญชีมาตรฐาน และ

มาตรฐานรายงานการเงินสําหรับหนวยงานภาครัฐ 

ที่กระทรวงการคลังประกาศกําหนด และใหจัดทํา

งบการเงินสงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (ขอ

16) ทําใหการดําเนินงานดานนี้ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  

- การบริหารการเงินอิง

ระเบียบราชการเปนหลัก

ทําใหขาดความคลองตัว 

รายการและกิจกรรมบาง

ป ร ะ เ ภ ท ที่ จํ า เ ป น ไ ม

สามารถดาํเนินการได 

จุ ดอ อน 
(W3) 
 

ระบบพัสดุ (Supply System) กองทุน

ผูสูงอายุไมมีระบบพัสดุเปนของกองทุนเอง ใช

ระบบงานพัสดุของสํานักส ง เสริมและพิทักษ

ผูสูงอายุเปนหลัก  

- ใช ระบบรวมกับกลุม

งานอื่นในสํานักสงเสริม

และพิทักษผูสูงอายุ 

จุดออน 
(W6) 

4. ระบบการ
ปฏิบัติงาน 
(System) 

ร ะบบ เ ทค โ น โ ลยี ส า ร สน เ ทศ 
(Information Technology System) กองทุน

- ใชระบบคอมพิวเตอร

ของสํานักงานสงเสริม

จุดออน 
(W5) 
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ผูสูงอายุ ยังไมมีระบบสารสนเทศเปนของกองทุน

เอง  แตใชระบบของสํานักสงเสริมและพิทักษ

ผู สู ง อายุ  สนั บสนุ น ระบบ  การจั ดทํ า ร ะบบ

ฐานขอมูลกองทุนผูสูงอายุ ไดแก เว็บไซตสํานัก

สงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.)(http://oppo. 

opp.go.th) ระบบศูนยปฏิบัติการ สท. (DOC) 

ระบบอินทราเน็ต สท. นอกจากนี้ อุปกรณสําหรับ

การปฏิบัติงาน ไดแก คอมพิวเตอร ทั้งแบบตั้งโตะ 

(PC) และแบบพกพา (Notebook) รวมถึงอุปกรณ

อื่นๆ  

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก 

เยาวชน ผูดอยโอกาส คน

พิการ และผูสูงอายุ 

 ระบบการติ ดตาม /ประเมิ นผล 
(Monitoring/Evaluation System) ยังไมมีการกําหนด 

รูปแบบการประเมินผลทั้งการติดตามผลการกูยืม และ

การประเมินผลโครงการที่ขอรับเงินกองทุนสนับสนุน

อยางเปนทางการ อยางไรก็ตาม กรมบัญชีกลาง

รวมกับบริษัทไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมชั่นเซอรวิส 

จํากัด (ทริส) ทําการประเมินผลการดําเนินงานกองทุน 

ภาพโดยรวมที่  ทริส ประเมินการดําเนินงานของ

ผูสูงอายุ ทั้งดานการเงิน ดานการสนองประโยชนผูมี

สวนไดสวนเสีย และดานการบริหารพัฒนาทุน

หมุนเวียน ถือวาอยู ในระดับดี  ยกเวนดานการ

ปฏิบัติการที่มีคาการดําเนินงานดานนี้อยูในระดับต่ํา 

ซึ่งวัดจาก ผูกูยืมสามารถทราบผลการขออนุมัติได

ภายในระยะเวลา 30 วัน (นับแตวันที่กองทุนไดรับ

เรื่อง) และความสําเร็จในการดําเนินตามแผนของ

โครงการ /ผูกูยืม  
ขอสังเกตการประเมินและติดตามใน

รอบป 2550 จากผูประเมิน (ทริส) ซึ่งเปนการ

ติดตามผลในระยะรอบปแรกที่ สามารถนํ ามา

ประกอบการพิจาณาการดําเนินงานของกองทุน 

1. กองทุนควรมีการพัฒนาระบบอํานวยความ

สะดวกในการชําระเงินกูยืม 

 

- ยังไมมีการกําหนดแผน 

หรือระบบการติดตามและ

ประเมินผล  

จุดออน 
(W5) 
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2. กองทุนฯ ควรมีการพัฒนาเพื่อลดขั้นตอน 

และระยะเวลาของการพิจารณากลั่นกรองการกูยืม โดย

การใหความรู และจัดทําคูมือ /หลักเกณฑการกูยืม

กองทุนผูสูงอายุ เผยแพรสําหรับผูที่จะกูยืมเงินเพื่อการ

ประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผูกูยืม (ผูสูงอายุ /

องคกรผูสูงอายุ) ยังขาดทักษะในการเขียนโครงการ 

และเอกสารการกูยืมขาดขอมูลที่ชัดเจน/ ไมครบถวน 

ไมสามารถนําเขาสูการพิจารณากลั่นกรองได  

3. เนื่องจากการใหกูยืมเงินกองทุน

ผูสูงอายุ ลักษณะเปนงานกึ่งสังคมสงเคราะหแก

ผู สูงอายุ ใหสามารถมีเงินทุนประกอบอาชีพ การ

ประเมินผลจึงไมควรใหน้ําหนักแกมิติทางดานผลการ

ดําเนินงานดานการเงินเปนหลัก แตควรมุงที่การ

ปรับปรุงกระบวนงานและการพัฒนาองคกร  

 ความสําเร็จในการดําเนินตามแผนของ

โครงการ /ผูกูยืม ป 2550 มีจํานวนผู สูงอายุไดรับ

บริการ 500 ราย จํานวนกลุม ชมรม ศูนยบริการที่ได

เงินอุดหนุน 60 โครงการ ผลการดําเนินงานปรากฏ

ดังตอไปนี้  

(1) การใหการสนับสนุนโครงการต่ํากวา

เปาหมาย กองทุนสามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

การ (โครงการ) จํานวน 40 โครงการ (มูลคา 9.935 ลาน

บาท) จากเปาหมายตามแผนฯ 60 โครงการ คิดเปน

รอยละ 66.67ซึ่งต่ํากวาเปาหมายมาก 

(2) กองทุนสามารถดําเนินการไดตามแผน 

(ผูรับทุน) จํานวน 717 ราย (มูลคา 9.5 ลานบาท) จาก

เปาหมายที่กํ าหนดไว  500 ราย ซึ่ งทําไดดีกวา

เปาหมายมาก คิดเปนรอยละ 143.40  

 การใหการสนับสนุน

โครงการต่ํากวาเปาหมาย 

เนื่องจากผูสูงอายุ/องคการ

ผูสูงอายุ ยังขาดทักษะใน

การเขียนโครงการ ทําใหไม

สอดคลองกับเกณฑการ

พิจารณาโครงการที่กําหนด

ไว  

 

จุดออน 

5. ทักษะ 
ความรู 
ความสามารถ 
(Skills) 

บุคลากรภายในกองทุนผู สู งอายุ  แบ งเป น

ขาราชการและพนักงานราชการในกลุมกองทุนเปน

ผูปฏิบัติงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยมากอนแลว และไดโอนยายมา

ปฏิบัติงานในกลุมงานกองทุนผูสูงอายุ สวนลูกจาง

- กองทุนผู สู งอายุ ไม ได

กําหนดคุณสมบัติพิเศษใน

การปฏิบัติงาน นอกเหนือ 

จ า ก ค ว า ม รู ทั่ ว ไ ป 

ขาราชการ และพนักงาน

จุดออน 
(W2) 
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กองทุนไดรับการคัดเลือกและจัดจางเขามาปฏิบัติงาน

ในกลุ มงานกองทุนผู สู งอายุ ตามมติที่ ประชุ ม

คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ ครั้งที่ 2/2549 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2549 คุณวุฒิทางการศึกษา 

ปริญญาโท จํานวน 3 ราย ดานสังคมสงเคราะหศาสตร 

2 ราย และดานจิตวิทยา 1 ราย สวนที่ เหลือมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวย สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร รัฐศาสตร การเงินการธนาคาร (2 

ราย) การตลาด บริหารธุรกิจ (2 ราย) และดานการ

บัญชี 

ราชการบางคนที่โอนยาย

มาก็ ไ ม มี พื้ น ฐ านกา ร

ดําเนินงานดานนี้มากอน 

รวมถึงลูกจางกองทุนสวน

ใหญนั้ นเปนผู ที่ เพิ่ งจบ

ก า ร ศึ ก ษ า ข า ด

ประสบการณการทํางาน 

ขาดความรูเฉพาะดานที่ใช

การปฏิบัติงาน  

6. รูปแบบ
การบริหาร
จัดการ (Style) 

ความเปนผูนําขององคกรจะมีบทบาทที่สําคัญ

ตอความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร แบบแผน

พฤติ กรรมในการปฏิบั ติ งานของผู บ ริหารเป น

องคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของสภาพแวดลอม

ภายในองคกร การกระทําหรือพฤติกรรมของผูบริหาร

ระดับสูงจะมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของพนักงาน

ภายในองคกรมากกวาคําพูดของผูบริหาร บุคลิกภาพ

ของผูบริหาร  

ปญหาสําคัญของการดําเนินงานกองทุน คือ 

การที่กองทุนผูสูงอายุมีสํานักงานบริหารตั้งอยูภายใน

สํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ (สทส.) ซึ่งเปน

หนวยงานราชการ ผูบริหารของสํานักงานกองทุนก็เปน

ขาราชการ ทําใหรูปแบบมีการทํางานลักษณะแบบ

เดียวกับราชการ ยึดกฎ ระเบียบของทางราชการเปน

หลัก แตจํานวนบุคลากรของสํานักงานกองทุน

ผูสูงอายุสวนใหญเปนลูกจางอัตราจาง (ลูกจาง

เงินกองทุนผูสูงอายุ) ที่มีจํานวนถึง 6 คน จากจํานวน

บุคลากรทั้งหมด 11 คน จึงทําใหประสบปญหาในการ

ปฏิบัติงานที่ไมสามารถไดรับสวัสดิการของราชการได 

กองทุนผูสูงอายุเองยังไมมีระเบียบการบริหารบุคคล 

รูปแบบการบริหารจึงเปนลักษณะกึ่งราชการ ใช

ระเบียบของทางราชการเปนแนวทางการปฏิบัติ 

ลูกจางเหลานี้จึงไมไดรับสวัสดิการใดๆ  

- ก อ ง ทุ น ผู สู ง อ า ยุ มี

สถานภาพเปนเงินนอก

งบประมาณ ประเภทเงิน

หมุนเวียน หมายความวา 

เปนกองทุนที่ตั้ งขึ้นเพื่ อ

กิจการ ซึ่งอนุญาตใหนํา

รายรับสมทบทุนไวใชจาย

ได โดย  

ม า ต ร า  2 0  พ ร ะ ร า ช 

บั ญญั ติ ผู สู ง อ า ยุ ไ ด

บัญญัติวา คณะกรรมการ

ผูสูงอายุแหงชาติอํานาจ

ออกระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ

เ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม

พระราชบัญญั ติ นี้  (8 ) 

ดั งนั้ น  คณะกรรมการ

ผูสูงอายุจึงสามารถออก

ระเบียบการบริหารงาน

บุ คคล ได เ อ ง  เ พื่ อ ใ ห

บุคลากรมีกรอบในการ

ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ล ะ มี

สวัสดิการรองรับ รวมถึง

การมีขวัญกําลังใจ 

จุดออน 
(W2) 
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ประเด็น ขอเท็จจรงิ สรุปประเด็น วิเคราะห 
7.คานิยมรวม 
(Shared 
values) 

คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดย

สมาชิกขององคกรที่ไดกลายเปนรากฐานของระบบ

การบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ

ผูบริหารภายในองคกร พบวา ในกองทุนผูสูงอายุ 

ไมปรากฏชัดเจนในคานิยมรวม แตพบวาสวนใหญ

มีความตั้งใจปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายและ

นําเสนองานตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

บริหารไดตามรอบประชุมที่กําหนด  

- บุคลากรในกองทุน

ผู สูงอายุ  ตางมีคานิยม

ร วมที่ ยึ ดถือ  คือ  ความ

มุ ง มั่ น ที่ จ ะ ร ว ม กั น

ปฏิบัติงาน 

จุดแข็ง 
(S6) 

 
สรุปปจจัยที่เปนจุดแข็ง (S) และจุดออนกองทุน ไดแก 
 

จุดแข็ง (S) กองทนุ ขอพิจารณา 

S1- เปนกองทุนใหม เปนที่สนใจของกลุมผูสูงอายุ 

และผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ 

1-มีกองทุนอื่นเปนตนแบบที่สามารถนํามาพิจารณา

บริหารกองทุนผูสูงอายุ 

S2- มีงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนและมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น เปนเงินนอกงบประมาณที่มีลักษณะ

ยืดหยุน  

2-สามารถใหการสนับสนุนแกผูสูงอายุไดอยางทั่วถึง 

 

S3 มีระเบียบ /ประกาศ /ขอกําหนด และคําส่ัง เปน

แนวปฏิบัติงาน ทําใหทํางานงายขึ้น 

3-ชวยในการตัดสินใจในการทํางานของเจาหนาที่และ

กรรมการ 

S4- มีกรรมการบริหารที่พรอมจะเขารวมในการทํางาน 

มีความมุงมั่น 

4-กรรมการเปนผูมีประสบการณและมีความสนใจใน

การทํางานเกี่ยวกับผูสูงอายุ 

S5- มีกรรมการที่เหมาะสมกับภารกิจของกองทุนทั้ง

กรรมการโดยตําแหนงและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5-เอื้อตอการดําเนินงานของกองทุน 

 

S6- มีเจาหนาที่ที่มีความตั้งใจในความทํางาน 6-ทํางานที่มีปริมาณมากและยากได 

S7- เจาหนาที่มีความรักสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน มีความเปนพี่เปนนองสูง 

7-ทําใหมีกําลังใจในการทํางานที่ยากและหนัก 

 

S8-มีการวิเคราะหโครงการและเสนอตอกรรมการ

พิจารณาไดรวดเร็ว 

8-เปนการจัดบริการที่ดีตอผูสูงอายุ 

S9- เปดโอกาสใหผูสูงอายุ /หนวยงาน สามารถสง

โครงการมาขอรับการสนับสนุนได โดยไมมีกําหนด

วัน เวลา ปดรับโครงการ  

9-เปนการงายในการเขาถึงบริการของกลุมผูสูงอายุ 
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จุดออน (W) กองทุน ขอพิจารณา 

W1-บริการที่ใหเพียง 2 กิจกรรม คือ สนับสนุน

โครงการ และการใหกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ 

1- พิจารณาขยายขอบเขตการใหการสนับสนุนตามพ.ร.บ. 

และสิทธิผูสูงอายุ  

W2-กองทุนผูสูงอายุยังไมแผนการดําเนินงานใน

ลักษณะแผนปฏิบัติการ 

2- การจัดทําแผนชวยเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

W2-เจาหนาที่มีวุฒิการศึกษาไมตรงกับหนาที่ที่

ปฏิบัติ 

2-สงเสริมการพัฒนาบุคลากรเฉพาะดาน 

W2-เจาหนาที่ขาดทักษะและขาดประสบการณ

ในการทํางาน 

2-สงเสริมการพัฒนาทักษะเฉพาะสงเสริมใหฝกอบรม 

W2-เจาหนาที่มีไมเพียงพอกับปริมาณงาน 2-จัดอัตรากําลังเพิ่มในเหมาะกับปริมาณ 

W2-เจาหนาที่ขาดขวัญและกําลังใจ 2-จัดระบบสรางขวัญและกําลังใจ 

W3-การบริหารการเงินอิงระเบียบราชการเปน

หลักทําใหขาดความคลองตัวและเปน

อุปสรรคตอการเสนอโครงการ 

3-จัดทําระเบียบโดยอิงตามวัตถุประสงคของกองทุนและ

สอดคลองกับความจําเปนในกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุน 

เพื่อประโยชนตอผูสูงอายุ 

W4-ยังขาดระเบียบบางเรื่องที่จะรองรับการ

บริหารงานเชนระเบียบการบริหารงานบุคคล 

ระเบียบสวัสดิการเจาหนาที่ 

4-จัดทําระเบียบที่สอดคลองกับภารกิจและความตองการ

ของบุคลากร 

 

W4-ร ะ เ บี ย บบา ง ข อ เ ป น ข อ จํ า กั ด ใ นก า ร

ปฏิบัติงาน 

5-แกไขระเบียบใหเหมาะสมกับภารกิจและเปาหมาย 

W5-ระบบขอมูลสารสนเทศไมมีประสิทธิภาพ 5-จัดระบบสารสนเทศและจัดหาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยใน

การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ 

W6-ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ในการทํางาน 

6-จัดหาวัสดุครุภัณฑที่ ช วยสนับสนุนการทํางานของ

เจาหนาที่ใหเพียงพอ 

W7-ไมสามารถปฏิบัติ ไดตามแผนที่กําหนด

ลวงหนาได  

7-จัดทําแผนที่ชัดเจนทั้งแผนงานแผนเงินและแผนพัฒนา

องคการ 

W7-สถานที่คับแคบใชพื้นที่รวมกับงานอื่นที่มี

ภาระงานและเอกสารมากเชนเดียวกัน 

7-จัดหาสถานที่ใหมที่เปนสัดสวนเพื่อจัดเก็บเอกสารวัสดุ

ครุภัณฑอยางเปนระเบียบ 

W8 -ยั ง ไม มี กา ร ระดมทุน เ ข ามา ใช ในการ

ดําเนินงาน 

8-แสวงหาแนวทางและวิธีการระดมทรัพยากรประเภทตางๆ

อาทิ อาสาสมัคร ผูประกอบการ นักวิชาชีพ นักวิชาการ เงิน

บริจาค ที่ดิน อาคารสถานที่และอื่นๆ 
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การกําหนดกลยุทธ  
SWOT  MATRIX คือกระบวนการจับคูของปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน เพื่อสราง 

กลยุทธที่เปนไปไดและเหมาะสมของกองทุน 

 
ปจจัยภายใน 

ปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง(S) จุดออน(W)  

โอกาส(O) SO-Strategies 

(นําจุดแข็งไปเพิ่ม

โอกาส) 

สรางกลยุทธหลัก 

WO-Strategies 

(นําโอกาสไปแกจุดออน) 

สรางกลยุทธเพื่อการ

พัฒนา 

กลยุทธ SO 

 กําหนดโดยนํ าจุดแข็ งของกองทุน

ประกอบมาเปนองคประกอบสําคัญใน

การ ฉกฉวยโอกาสจากปจจัยภายนอกที่

เอื้ออํานวยจึงเปนกลยุทธหลัก 

อุปสรรค(T) ST-Strategies 

(นําจุดแข็งไปลด

อุปสรรค) 

สรางกลยุทธเพื่อการ

ขยายงาน 

WT-Strategies 

(ปดจุดออนเพื่อลด

อุปสรรค) 

สรางกลยุทธเพื่อการ

ปรับปรุงกองทุน 

กลยุทธ WO 

 กําหนดโดยพยายามแกไขจุดออนของ

กองทุน และพยายาม ฉกฉวยโอกาสจาก

ปจจัยภายนอกที่เอื้ออํานวยจึงเปนกลยุทธ

การพัฒนา 

กลยุทธ ST 

 กําหนดโดยนําจุดแข็ง

ของกองทุนเปน

องคประกอบที่สําคัญ

ในการลบลางหรือ

เอาชนะอุปสรรคจาก

ภายนอกจึงเปนกล

ยุทธเพื่อการขยายงาน 

กลยุทธ WT 

 กําหนดโดยพยายาม

แกไขจุดออนของกองทุน 

เพื่อเอาชนะอุปสรรค จึง

เปนกลยุทธเพื่อการ

ปรับปรุงกองทุน 

 

 

วิธีการจับคูปจจัยภายนอกและปจจัยภายในเพื่อกําหนดกลยุทธ 
ขั้นที่ 1 จับคู S กบั O ไดกลยุทธ SO (กลยุทธหลกั) 

 จับคู W กับ O ไดกลยุทธ WO (กลยุทธเพ่ือการพัฒนา) 

จับคู S กับ T ไดกลยุทธ ST (กลยุทธเพ่ือขยายงาน) 

จับคู W กับ T ไดกลยุทธ WT (กลยุทธเพ่ือปรับปรุงกองทุน) 

 

 

กลยุทธที่ไดสามารถจัดเขากลุม

เดียวกันได  ถามีวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธคลายกัน 
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การกําหนดตารางยุทธศาสตร (Strategies Matrix) 
 

ยุทธศาสตรเชิงรุก SO (มีจุดแข็งและมโีอกาส -สราง เปด เพิ่ม บุก รุก ขยาย) 
 

จุดแข็ง  
S1 S2 S3 

 เปนกองทุนใหม เปนที่

สนใจของกลุมผูสูงอายุ 

และผูปฏิบัติงาน

เกี่ยวของกับผูสูงอายุ 

มีงบประมาณจากรัฐบาล

สนับสนุนและมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น เปนเงินนอก

งบประมาณที่มีลักษณะ

ยืดหยุน  

มีระเบียบ /ประกาศ /

ขอกําหนด และคําส่ัง 

เปนแนวปฏิบัติงาน ทํา

ใหทํางานงายขึ้น 

โอกาส กลยุทธเชิงรุก 
O1  

- รัฐบาลจัดสรร

งบประมาณใหประจําทุกป 

S1O1 

- พัฒนาระบบบริหาร

กองทุนใหมีศักยภาพ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ  

S2O1 

-เกิดความมั่นคงในดาน

เงินทุน 

S3O1 

-ปฏิบัติงานไดอยางมี

ความมั่นคง ปลอดภัย 

O2  

มีกฎหมายรองรับ คือ 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

ระเบียบ/ประกาศและ

ขอกําหนด 

S1O2 

- ทําใหการสงเสริม

สนับสนุนคุมครองกลุม

ผูสูงอายุไดทั่วถึง 

S2O2 

- พัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานองคการ

สวัสดิการสังคม  

S3O2 

-เกิดความรวดเร็วใน

การตัดสินใจของ

ผูปฎิบัติ 

O3  

มีการกําหนดหนวยงานใน

การดูแล กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย 

S1O3 

-ใชกลไกของกระทรวง

ในสวนภูมิภาคเปน

หนวยจัดบริการได  

S2O3 

-บริหารงบประมาณชวย

สนับสนุนการดําเนินงาน

ของหนวยงานในระดับ

ภูมิภาคไดเพิ่มขึ้น 

S3O3 

- พัฒนาระบบ

เครือขายเพื่อบริการ

ผูสูงอายุ  
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ยุทธศาสตรการปองกัน ST (มีจุดแข็งแตมีภัยคุกคาม- ปรับปรุง 
พัฒนา ลดตนทุน ลดระยะเวลา) 

 
จุดแข็ง 

S1 S2 S3 
 

เปนกองทุนใหม เปนที่

สนใจของกลุมผูสูงอายุ 

และผูปฏิบัติงานเกี่ยวของ

กับผูสูงอายุ 

มีงบประมาณจากรัฐบาล

สนับสนุนและมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น เปนเงินนอก

งบประมาณที่มีลักษณะ

ยืดหยุน  

 มีระเบียบ /ประกาศ /

ขอกําหนด และคําส่ัง เปน

แนวปฏิบัติงาน ทําให

ทํางาน งายขึ้น 

ภัยคุกคาม กลยุทธปองกันตัว/แตกตัว 
T1 

พัฒนาสังคมจังหวัด

บางจังหวัดไมให

ความรวมมือไม

สนับสนุนการกูยืม

เงินของผูสูงอายุ 

S1T1  

– สรางความตระหนักให

พมจ. พัฒนาการทํางานให

ตอบสนองความตองการ

ของผูสูงอายุ  

S2T1  

- กองทุนจัดสรรเงินทุนชวย

สนับสนุน พมจ. 

  

S3T1  

- ทําความตกลงในการ

ปฏิบัติงานรวมกันทํางาน

ตามระเบียบที่กําหนดไว 

T2  

เจาหนาที่ในระดับ

จังหวัดไมใหความ

รวมมือ เจาหนาที่มี

ภาระงานมาก

อัตรากําลังไม

เพียงพอ 

S1T2 

- กองทุนจัดจางเจาหนาที่

ให พมจ. 

- จัดประชุมสรางความ

เขาใจกับ พมจ. 

S2T2  

- จัดทําโครงการประชุม

รวมกันชวยแกไขปญหาแก

เจาหนาที่  

S3T2  

- ประชุมชี้แจงกับ

เจาหนาที่ในกรณีโครงการ

และคําขอกูยืมไมถูกตอง  

T3 

มีกองทุนอื่นลงไปสู

ชุมชนมาก 

S1T3  

- กองทุนผูสูงอายุตองมี

บทบาทมากขึ้นทั้งตอ

ผูสูงอายุและหนวยงานที่

เกี่ยวของ  

S2T3  

- จัดบริการใหผูสูงอายุ

อยางทั่วถึง  

S3T3  

-สรางระเบียบให

ครอบคลุม เพื่อสนองความ

ตองการผูสูงอายุ  
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ยุทธศาสตรการพัฒนา WO (มีจุดออนแตมีโอกาส- ปรับปรุง พฒันา  
แกไข ทบทวน, ประสานความรวมมือ ขอรับการสนับสนุน) 

 
จุดออน 

W1 W2 W3 
 

บริการที่ใหเพียง 2 

กิจกรรม คือ สนับสนุน

โครงการ และการใหกูยืม

เพื่อการประกอบอาชีพ 

กองทุนผูสูงอายุยังไม

แผนการดําเนินงานใน

ลักษณะแผนปฏิบัติการ 

การบริหารการเงินอิง

ระเบียบราชการเปน

หลักทําใหขาดความ

คลองตัว 

โอกาส กลยุทธการพัฒนาองคการ 

O1  

 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ

ใหประจําทุกป 

W1O1  

 ทบทวน ระเบียบ ขอ

ปฏิบัติใหครอบคลุม

ปญหาและความ

ตองการของผูสูงอายุ  

W2O1  

-เรงพัฒนาบุคลากรใหมี

ความสามารถในดาน

วิชาการ บริหาร และการ

ใหบริการ 

W3O1 

 - การขอรับการสนับสนนุ

งบประมาณประจําปมา

ใชปฏิบัติงานของ

กรรมการ  

O2  

 มีกฎหมายรองรับ คือ 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ 

ระเบียบ/ประกาศและ

ขอกําหนด 

W1O2  

- พัฒนาระบบการ

บริหารใหสอดคลองกับ

กฎหมายที่กําหนด 

W2O2 

 - พัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพ 

W3O2  

-กรรมการทํามาจาก

หลากหลายหนวยงาน

จะทําใหเกิดความ

หลากหลายในการ

เผยแพรงานดาน

ผูสูงอายุ 

O3 - มีการกําหนด

หนวยงานในการดูแล 

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย 

W1O3  

- สามารถกระจายกําลัง

อัตราเขามาชวย

ปฏิบัติงานไดงาย 

W2O3 

-สามารถขอความรวมมือ

นักกฎหมายในกระทรวงมา

พัฒนาระเบียบขอปฏิบัติ

ไดอยางมีความเขาใจใน

ภารกิจตางๆ  

W3O3  

- เปนองคการที่มีความ

ม่ันคงและชวยใหงาย

ตอการประสานงานกับ

หนวยงานภายนอก 
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ยุทธศาสตรการถอนตัว/ถอย WT (มีจุดออนและมีภัยคุกคาม-เลิก  
ลด ถายโอน, คิดนอกกรอบ) 

 
จุดออน  

W1 W2 W3 
 บริการที่ใหเพียง 2 

กิจกรรม คือ สนับสนุน

โครงการ และการใหกูยืม

เพื่อการประกอบอาชีพ 

กองทุนผูสูงอายุยังไม

แผนการดําเนินงานใน

ลักษณะแผนปฏิบัติการ 

การบริหารการเงินอิง

ระเบียบราชการเปนหลัก

ทําใหขาดความคลองตัว 

ภัยคุกคาม กลยุทธการถอนตัว/ถอย 
T1 

พัฒนาสังคมจังหวัด

บางจังหวัดไมให

ความรวมมือไม

สนับสนุนการกูยืม

เงินของผูสูงอายุ 

W1T1  

- จัดทําแนวทางการ

ดําเนินงานกองทุนสงให 

พมจ. รับทราบและเขาใจ 

W2T1  

 - จัดทําแผนปฏิบัติงาน

และแผนงบประมาณ

ประจําปและแผน

ประเมินผลระยะยาว 

เผยแพรให พมจ. ทราบ  

W3T1 

 - ปรับแกระเบียบที่เปน

อุปสรรคและทําให พมจ.

ทํางานใหยาก 

T2  

เจาหนาที่ในระดับ

จังหวัดไมใหความ

รวมมือ เจาหนาที่มี

ภาระงานมาก

อัตรากําลังไม

เพียงพอ 

W1T2 

 - จัดทําคูมือการทํางาน 

เพื่อใหเกิดความสะดวก 

รวดเร็ว 

W2T2 

 - กองทุนควรกําหนด

แผนการติดตาม

ประเมินผลเปนกลุม

จังหวัด เพื่อชวยเหลือแกไข

ปญหาใหเจาหนาที่  

  

W3T2 

 - จัดทําคูมือการทํางานใช

เปนแนวทางการทํางาน

ของเจาหนาที่ ปรับแกไข

ระเบียบที่เปนปญหาใน

การทํางาน 

T3 

มีกองทุนอื่นลงไปสู

ชุมชนมาก 

W1T3  

 - ใหทุนสนับสนุนกิจกรรม

ผูสูงอายุอยางทั่วถึง 

W2T3 

 - เรงจัดทําแผน เพื่อ

กําหนดนโยบายและ

ภารกิจใหชัดเจน ที่แสดง

ถึงจุดแข็งของกองทุน 

W3T3  

- แกไขระเบียบ/ ประกาศ

ของกองทุน ใหครอบคลุม

บุคลากรกองทุน  

 

 



การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทนุผูสูงอายุ 

 

บทที่ 8 
 

อนาคตกองทุนผูสูงอายุ  
 
จากการศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงานตางประเทศ การศึกษาภาคสนาม และการ

วิเคราะหองคกรดวยเทคนิค SWOT ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะหขอมูลดังกลาวแลวจึงขอเสนอ

แนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุในอนาคต ดวยการเสนอเปนแผนแมบทเพือ่การดาํเนนิงาน

กองทุนผูสูงอายุดังนี้ 

 
1. วิสัยทัศน 
 

กองทุนผูสูงอายุ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 13 

กําหนดไววา “ใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง ในสํานักสงเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” เพื่อเปนทุนใชจาย
เกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้” กองทุน

ผูสูงอายุจึงไดกําหนดวัตถุประสงค ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอาย ุคือ กาํหนดให

จายเงินในเรื่องตางๆ ที่จะมีสวนสนับสนุนใหเกิดประโยชนตอผูสูงอายุทั้งทางตรงและทางออม อาทิ 

แผนงาน และโครงการในการสงเสริมการพัฒนาตนเอง ทั้งทางดานการศึกษา สังคม ศาสนา ขอมูล

ขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมใน

ลักษณะเครือขายชุมชน การชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม การถูก

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย การถูกทอดทิ้งใหผูสูงอายุกูยืมเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ 

เปนตน  

จากบทบาทหนาที่กองทุนผูสูงอายุดังกลาวเห็นไดวา กองทุนผูสูงอายุเปนปจจัยเสริมการ

ทํางานของรัฐใหเขมแข็งขึ้น และเปนการเปดโอกาสใหผูสูงอายุเขาถึงบริการตาง ๆ ไดโดยสะดวก

อยางทั่วถึง ไมจํากัดขอบเขตความแตกตางในเรื่องเพศ อายุหรือสถานภาพใด ๆ  

ซึ่งอาจกลาวไดวา กองทุนผูสูงอายุ เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเติมเต็มระบบการ

จัดการดานการเงินการคลังของภาครัฐ ใหสามารถทําหนาที่ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนทุกระดับ ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานสุขภาพทั้งรางกาย จิตใจ การสรางหลักประกัน
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ดานรายไดและระบบการออม รวมถึงการสนับสนุนครอบครัวใหเขมแข็งสามารถดูแลผูสูงอายุได

อยางมีคุณภาพ ทันเหตุการณและเหมาะสม ดังนั้น วิสัยทัศนของกองทุนผูสูงอายุที่ควรกําหนด คือ 
วิสัยทัศนของกองทุนผูสงูอายุ 
 

 
 “สรางโอกาสสาํหรับผูสงูอายุอยางถวนหนา” 

 
 

2. วัตถุประสงคของกองทุน 
 

จากเจตนารมณของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 กําหนดให คุมครอง สงเสริม 

และสนับสนุนผูสูงอายุ จึงนําไปสูวัตถุประสงคกองทุนผูสูงอายุ ดังนี้ 

1. เพื่อสนับสนุนบทบาทของรัฐบาลในการสรางสวัสดิภาพที่ดีแกผูสูงอายุ 
2. เพื่อกระจายงบประมาณอยางรวดเร็วไปสูผูสูงอายุ และองคกรสาธารณประโยชน 

และหนวยงานภาครัฐ  

3. เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ 

 
3. พันธกิจ 
 

เปนกองทุนที่สนับสนุนการคุมครอง การสงเสริมและการสนับสนุนผูสูงอายุใหมี

ศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พันธกิจของกองทุนผูสูงอายุ สะทอน 3 ถอยคําสําคัญ คือ คุมครอง สงเสริม และ

สนับสนุนตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึ่งไดแก 

3.1 สนับสนุนใหเกิดการกระจายบริการสูผูสูงอายุอยางทั่วถึง 

3.2 มุงพัฒนากองทุนใหมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

3.3 มุงพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ 

3.4 สรางระบบการระดมทุนและการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม 

3.5 รณรงคสรางความตระหนักตอผูสูงอายุอยางตอเนื่อง 
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4. ยุทธศาสตร แผนงาน แนวทาง 
 
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางศักยภาพของกองทุนใหเอ้ือตอการสรางโอกาส

สําหรับผูสูงอายุอยางถวนหนา 
การเสริมสรางศักยภาพของกองทุน หมายถึง วิธีการ กลไกที่ทําใหกองทนุสามารถสราง

โอกาสในการเขาถึงบริการสําหรับผูสูงอายุอยางทั่วถึงและเปนธรรม 

ยุทธศาสตรนี้มาจากการวิเคราะหปญหาที่เกิดจาก 

1. ลักษณะการจัดองคกรยังเปนองคกรที่มีโครงสรางและการบริหารแบบอิงระบบ

ราชการ จึงไมมีความอิสระเทาที่ควรและมีปญหาดานการบริหารงบประมาณและทรัพยากรบุคคล 

2. การบริหารของคณะกรรมการบริหารกองทุนมีการแบงสวนเปน 3 งาน คือ งาน

บริหารทั่วไปซึ่งมีสํานักงานกองทุนรับผิดชอบ การพิจารณาการอนุมัติเงินสนับสนุนโครงการ/กูยืม

ซึ่งมีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ รับผิดชอบ และงานระดมทุน ซึ่งมีคณะอนุกรรมการระดมทุน

รับผิดชอบ จากรายงานการประเมินผลการดําเนินงานประจําปบัญชี 2550 พบวา กองทุนมี

คะแนนรอยละของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนการระดมทุนเพียงรอยละ 2.2 ซึ่งเปน

ผลงานที่ไมประสบความสําเร็จนัก 

3. การที่สํานักงานกองทุนผูสูงอายุ เปนเพียงกลุมงาน ภายใตสังกัดสํานักสงเสริมและ

พิทักษผูสูงอายุและมีสถานะเปนหนวยงานภายใน ทําใหในการปฏิบัติงานกองทุนขึ้นอยูกับการ

จัดสรรทรัพยากรของสํานักสงเสริมและพิทักษผูสูงอายุ ซึ่งมีอยางจํากัด และเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินงาน  

4. การที่กองทุนผูสูงอายุไมมีระบบการติดตามประเมินผลที่เปนทางการ ทําใหไมทราบ

ความกาวหนาของการดําเนินงานกองทุนเอง หรือไมทราบขอมูลการดําเนินงานของกลุมผูสูงอายุ 

ดังนั้น เพื่อใหเอื้อตอการสรางโอกาสสําหรับผูสูงอายุอยางถวนหนา กองทุนผูสูงอายุควรกําหนด

รูปแบบ ประเด็น และระยะเวลาในการประเมินผล  
แผนงานตามยุทธศาสตรที่ 1 
1.1 แผนการปรับโครงสรางองคกร 

กองทุนผูสูงอายุเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยเจตนารมณของรัฐที่จะกระจาย

งบประมาณสูผูสูงอายุ โดยใหกองทุนไดทําหนาที่คุมครอง สงเสริม และสนับสนุนผูสูงอายุใหเกิด

คุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น กองทุนผูสูงอายุจึงมีลักษณะเปนกองทุนสังคม (SOCIAL FUND) ซึ่ง

คุณลักษณะสําคัญของกองทุนสังคม คือ มีบทบาทการเติมเต็มชองวาง (Stop-Gap) ของระบบ

โครงสรางของรัฐที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางสมบูรณ และมีบทบาทการเขาไปชดเชย 
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(COMPENSATORY) ปญหาสังคมบางประการที่เกิดขึ้นอยางไมคาดฝนกับผูสูงอายุ เชน การ

ประสพความยากลําบากอยางรุนแรง หรือเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ เปนตน อาจกลาวไดวา 

กองทุนสังคมเปนกองทุนที่มีความคลองตัวอยางสูง และมีระบบที่สามารถเอื้อตอการคุมครอง 

สงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุไดทันที ดังนั้น หากจะใหกองทุนผูสูงอายุสามารถกระทําหนาที่ได

อยางสมบูรณ ควรมีการปรับปรุงโครงสรางของกองทุนใหมีอิสระ และมีความคลองตัวสูง ซึ่งมิใช

องคกรที่อยูในระบบราชการ หรือผูกติดกับกฎระเบียบทางราชการมากนัก 
แนวทาง  
ควรพัฒนาใหกองทุนเปนองคกรอิสระภายใตการกํากับของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยจัดหาผูบริหารมืออาชีพเขามาบริหาร มีกระบวนการบริหาร

จัดการ ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และระบบงาน เปนของตนเอง จะทําใหกองทุนมีระบบการ

บริหารจัดการที่คลองตัวและสามารถดําเนินการไดกวางขวาง รวดเร็ว และครอบคลุมข้ึน 

(แผนภาพ )  

 

  
1.2 แผนการพัฒนาศกัยภาพของสํานกังานพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ

มนุษยจงัหวดั (พมจ.)ในการดําเนินงานดานผูสงูอาย ุ
 การศึกษาขอมูลภาคสนาม พบวา การที่ฝายตางๆ ไดแก ผูสูงอายุ หนวยงานที่

เกี่ยวของ ตองการใหมีการกระจายอํานาจการบริหารจัดการกองทุนลงสูสวนภูมิภาค (จังหวัด) ซึ่ง

นับวาเปนสิ่งที่ดี ที่จะใหโอกาสแกกองทุนในการดูแลกลุมเปาหมายในพื้นที่ไดอยางทั่วถึง ซึ่งหากมี

สํานักงานกองทุน (องคกรอิสระ) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย 

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
(กําหนดนโยบายกองทุน) 

คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
(บริหารกองทนุ) 

แผนภาพ โครงสรางองคกรอิสระ “กองทุนผูสูงอายุ” 
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การกระจายอํานาจดังกลาวนี้ สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จะเปนผูรับผิดชอบในฐานะเปนหนวยงาน

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด 

จากผลการศึกษาหลายเรื่องไดระบุวา สํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดมีอัตรากําลงั

ไมเพียงพอและบางแหงไมสนใจเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ นอกจากนั้น จากการดําเนินงานที่ผาน

มา พบปญหาอุปสรรคในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผูสูงอายุ ที่ผูขอรับทุนไดเสนอ

โครงการผานสํานักงานพัฒนาสังคมฯ และเมื่อเขาคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พบวา โครงการตางๆ 

ไมไดรับการอนุมัติ หรือถูกสงกลับไปปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามหลักเกณฑของกองทุนเปน

จํานวนมาก (รอยละ 40.3 ของโครงการที่เสนอมา) ซึ่งผลที่ปรากฏเชนนี้ แสดงใหเห็นถึงความไม

สามารถดําเนินการ และความไมพรอมของสํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัด 

ดังนั้น การกระจายการบริหารของกองทุนผูสูงอายุลงสูสวนภูมิภาค ยังไมควร

ดําเนินการในขณะนี้ ควรกําหนดเปนการในระยะยาว โดยในระยะเรงดวนควรมีการพัฒนา

ศักยภาพของสํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดใหสามารถเตรียมตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของ

กองทุนในอนาคตได 
แนวทาง  
ระยะเรงดวน 
(1) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควรจัดสรรกําลังอัตรา

เจาหนาที่ อยางนอย 1 อัตรา ไปปฏิบัติงานในจังหวัดที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ 

เพื่ออํานวยความสะดวก ใหขอมูลขาวสาร และดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับกองทุนผูสูงอายุ 

(2) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทุกระดับตามยุทธศาสตร ที่ 2  
ระยะกลาง 
ดําเนินการกระจายการบริหารกองทุนลงสูสวนภูมิภาค 

โดยใชหนวยงานที่เปนกลไกในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยในระดับจังหวัด อาศัยการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ .ศ .  2546 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  มีอํานาจอยู  ซึ่ง  พรบ .  ฉบับนี้  ไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เรียกโดยยอวา “ก.ส.จ.” โดยให ก.ส.จ. มี

อนุกรรมการดานผูสูงอายุ โดยจํานวนอนุกรรมการชุดนี้จะตองมีผูสูงอายุไมนอยกวารอยละ 60 ซึ่ง

กองทุนตองจัดสรรงบประมาณใหจังหวัด และมอบอํานาจเกี่ยวกับการพิจารณากลั่นกรองโครงการ 

การอนุมัติเงิน เพื่อความรวดเร็วและอํานวยความสะดวกแกผูขอรับทุน (แผนภาพ) 
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ระยะยาว 
ดําเนินการกระจายการบริการ โดย มีองคกรอิสระ และเครือขายในพื้นที่รวม

ดําเนินการ 
1.3 แผนการปรับปรุงโครงสรางภายในกลุมกองทุนผูสูงอายุ 

กลุมงานกองทุนผูสูงอายุถูกจัดใหเปนกลุมงานภายในของสํานักงานสงเสริมและ

พิทักษผูสูงอายุ จึงไมมีโครงสรางอัตรากําลังที่สามารถกําหนดไดชัดเจน ขาราชการที่เขามา

ปฏิบัติงานในกลุมกองทุนผูสูงอายุ ไมมีอัตรารองรับ ถูกยืมตัวมาจากกลุมงานอื่นในสํานักสงเสริม

และพิทักษผูสูงอายุ ทําใหโอกาสที่จะกาวหนาในการเลื่อนระดับเปนไปไดยาก ซึ่งสงผลตอกําลังใจ

และแรงจูงใจในการทํางาน สวนบุคลากรกลุมที่เปนลูกจางในกลุมกองทุนผูสูงอายุ พบวา มีความ

ไมสอดคลองกันในเรื่อง คุณวุฒิการศึกษา ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย และการไดรับโอกาส

ฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ในระยะแรกของกองทุนการเริ่มงานกองทุน มีความจําเปนตองจาง

บุคลากรพรอมกันหลายอัตรา จึงจําเปนตองโอนลูกจางที่จาง ไวในกลุมงานอื่นมาดําเนินการ และ

พบวา ไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับงานสวัสดิการสังคม หรือการจัดสวัสดิการผูสูงอายุ 

เมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงการ ทั้งโครงการกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ และ

(สํานักงานเลขา) 

 กลุมงานกองทุนผูสูงอายุ  

แผนภาพ การกระจายการบริหารกองทนุลงสูสวนภูมิภาค 

คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 
(พิจารณาอนุมัติเงินให ผส.ในจังหวัด) 

คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 
(บริหารกองทุน) 

คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาต ิ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
(กําหนดหลักเกณฑการใหเงิน) 

องคกร ชมรม ผูสูงอายุ 

 ติดตามผล

 ติดตามผล  
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โครงการจัดบริการผูสูงอายุในดานเศรษฐกิจ อาชีพ การตลาด ดานสังคม ศิลปวัฒนธรรม จึงเปน

ความยากลําบาก ประกอบกับกองทุนผูสูงอายุไมไดมีแผนพัฒนาบุคลากรไว จึงเปนอุปสรรคตอ

การดําเนินงานของกองทุน  
แนวทาง  
(1) ปรับปรุงโครงสรางกลุมกองทุนผูสูงอายุใหเปนกลุมงานหลัก และมีการ

กําหนดตําแหนง อัตราขาราชการ ในแตละตําแหนงใหชัดเจน เปนลายลักษณอักษร จัดทําแผน

อัตรากําลังขาราชการใหชัดเจน และรองรับกับปริมาณงานที่กําหนด  

(2) พิจารณายกรางระเบียบ ประกาศ หรือขอกําหนด เพื่อรองรับการปฏิบัติ และ

เปนแนวทางในการดําเนินงาน เชน รางระเบียบการพัฒนาบุคลากรทุกระดับในกองทุน ระเบียบ

สวัสดิการบุคลากรในฐานะลูกจางของกองทุนผูสูงอายุ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงสรางกลุมกองทุนผูสูงอายุ [15] 

งานเลขานุการ 

คณะกรรมการฯ 
[3] 

งานบริหารจัดการ

กองทุนและฝาย

วิชาการ [7] 

งานจัดหา

ผลประโยชนและ

ประชาสัมพันธ [3] 

งานการเงินและ

บัญช ี

[2] 

1 นักพัฒนาสังคม  

1 จนท. วิเคราะห

นโยบายและ

แผน 

1. จนท.บันทึก

ขอมูล  

2 นักพัฒนาสังคม 

1 นักสังคมสงเคราะห 

1 นักวิชาการเงินและ

บัญช ี

1 จนท.ระบบงาน

คอมพิวเตอร 

1 จนท. การเงินและ

บัญช ี

1 จนท.บันทึกขอมูล 

2 นักพัฒนาสังคม 

1 นักวิชาการเงิน

และบัญช ี

1 นักวิชาการเงิน

และบัญช ี

1 จนท.การเงินและ

บัญช ี

 

โครงสรางที่กําหนดไว 
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1.4 แผนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุน
ผูสูงอายุ 

การที่กองทุนผูสูงอายุขาดผู รับผิดชอบดานการติดตามประเมินผลสงผลตอ

ประสิทธิผลการดําเนินงานของกองทุน จึงควรจัดโครงสรางกองทุนผูสูงอายุใหมีคณะอนุกรรมการ

ฝายติดตามประเมินผล ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของกองทุนภายใตโครงสราง

ของคณะกรรมการบริหารกองทุน  
แนวทาง 
(1) จัดโครงสรางกองทุนผูสูงอายุใหมีคณะอนุกรรมการฝายติดตามประเมินผล 

ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 

 

(2) วางระบบการติดตาม และการประเมินผลที่มีมาตรฐาน  

การติดตาม เปนการดําเนินการเพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของโครงการ

และกิจกรรม สวนการประเมินผล เปนการดําเนินการเพื่อใหไดรับสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ

ดําเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนั้น กองทนุ

ผูสูงอายุควรมีแนวทางติดตาม ดังนี้ 

คณะกรรมการ 
บริหารกองทุนผูสูงอายุ 

คณะกรรมการ 
ผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) 

คณะอนุกรรมการ  
(10 คณะ) 

นโยบาย 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
(พิจารณาโครงการ) 

บริหารกองทุน 

คณะอนุกรรมการระดมทุน 
(ระดมทุน) 

ผลักดันพรบ.ใหเกิดผลในเชิงรูปธรรม 

คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผล 

แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอาย ุ
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1) การใชเงื่อนไขในการเบิกจายงวดเงินเพื่อติดตามการดําเนินงาน โดยใหมี
การรายงานความกาวหนาโครงการ เพื่อชวยใหผูรับผิดชอบโครงการดําเนินกิจกรรมตามปฏิทิน
งาน และหากไมรายงานผลดังกลาว ก็จะไมสามารถเบิกงบงวดถัดไปได 

2) การตรวจเยี่ยมและเขารวมกิจกรรม โดยกรรมการกองทุนผู สูงอายุ 
ผูทรงคุณวุฒิ หรือเจาหนาที่ ซึ่งตรวจเยี่ยมหรือเขารวมกิจกรรมจะไดเห็นการดําเนินกิจกรรมของ
ภาคีเครือขายดวยตนเอง 

3) การใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทาง ในกรณีที่โครงการมีใหญหรือไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป  

4) กองทุนควรวางระบบการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน และ
จัดสรรงบประมาณไวในแผนงบประมาณประจําป  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกระดับ 

ในการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารกองทุน 1 ชุด 
และอนุกรรมการ ซึ่งประกอบดวย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและ
กูยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และคณะอนุกรรมการระดมทุน  

โดยคณะกรรรมการบริหารจะทําหนาที่ บริหารกองทุน พิจารณาอนุมัติการจายเงิน 
และรายงานสถานะการเงินตอคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ และองคประกอบของคณะ
กรรมการบริหาร ประกอบดวย คณะกรรมการที่มาโดยตําแหนง และกรรมการที่มาจากการสรรหา 
จากบทบาทหนาที่ที่กําหนด จะตองมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเปนประจํา เพื่อพิจารณา
อนุมัติเงินสนับสนุนโครงการและเงินกูยืม ที่ผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
จากขอมูลการสัมภาษณพบวา การประชุมคณะกรรมการบริหารยังไมมีการกําหนดเปนแผน
ประชุมที่ชัดเจน  และมีการนัดหมายประชุมตามภารกิจของประธานกรรมการบริหาร 
(ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ) ทําใหคณะกรรมการบางคนไมสามารถเขารวมประชุมได สงผล
ตอการบริหารกองทุน 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ มีบทบาทสําคัญในการกลั่นกรองและใหความเห็นที่จะ
อนุมัติและไมอนุมัติในโครงการและการกูยืมที่เสนอมา ผลการสัมภาษณพบวา คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ ยึดระเบียบการจายเงินตามระเบียบราชการ ทําใหโครงการจํานวนหนึ่งไมไดรับการ
อนุมัติ ดวยเหตุผลที่ไมสอดคลองกับระเบียบและหลักเกณฑที่กําหนดหรือไดรับการอนุมัติภายใต
งบประมาณที่จํากัดมากสงผลตอประสิทธิผลของโครงการ นอกจากนั้นคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ มีความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุไทยในที่อยูในชนบทในระดบันอยมผีลตอ
การพิจารณาอนุมัติโครงการ 
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ดานบุคลากร ซึ่งประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางซึ่งมีจํานวนไม
เพียงพอตอปริมาณงานที่เพิ่มข้ึน คือ การทําหนาที่ประสานกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดและผูสูงอายุ องคกรที่เสนอโครงการเขามาขอรับการสนับสนุนทุน
จากทั่วประเทศ นอกจากนี้ บุคลากรของกองทุนผูสูงอายุที่มีอยูยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุ และเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงการ ในดานการผลิต การตลาด เพื่อความตอเนื่อง ยั่งยืน
ของโครงการ  

แผนงานตามยุทธศาสตรที่ 2  
2.1 แผนการสรางวิสัยทัศน ของคณะกรรมการ รวมถึงผูปฏิบัติงานตอการ

ดําเนินงานผูสูงอายุ  
เปนการสงเสริมใหคณะกรรมการบริหารทั้งที่มาจากแตงตั้งและการสรรหา ใหมี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับผูสูงอายุไทยในเรื่องดานตางๆ อยางถองแท ทั้งผูสูงอายุที่อยูในสังคม

เมือง และสังคมชนบท เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถนํามาเชื่อมโยงกับการพิจารณาอนุมัติ

ทุน และการวิเคราะหโครงการไดอยางเหมาะสม 
แนวทาง 
(1) สนับสนุนใหมีการประชุมระดมความคิดของคณะกรรมการบริหารเพื่อแสวงหา

แนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ มีวิสัยทัศนในการดําเนินงานผูสูงอายุ 

(2) สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนาความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุเพื่อให

ไดรับความรูใหมๆ สามารถนํามาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานได 
2.2 แผนพัฒนาบุคคลากรในระดับปฏิบัติใหมีความสามารถในการทํางานเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนในปจจุบันและอนาคต 
แนวทาง 
(1) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรมดานเทคนิค วิธีการทํางานตรง

ตามตําแหนงเพื่อใหมีศักยภาพในการทํางานและสามารถพัฒนาการทํางานรองรับการบริหารงาน

กองทุนผูสูงอายุ 

(2) จัดจาง บรรจุ แตงตั้งบุคคลากรใหครบตามโครงสรางที่กําหนดเพื่อใหเหมาะกับ

ปริมาณงานที่มีมากขึ้น 

(3) สนับสนุนใหมีการประชุมเพื่อพิจารณาขอจํากัดและปญหาเกี่ยวกับการ

พิจารณาโครงการอันเนื่องมาจากระเบียบ หลักเกณฑเพื่อหาแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑหรือ

เงื่อนไขที่เหมาะสม 
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(4) สนับสนุนใหมีการอบรมผูปฏิบัติงานในภูมิภาคเพื่อสรางความรู ความเขาใจ
รวมกัน ระหวางกองทุนกับผูปฏิบัติงานในพัฒนาสังคมจังหวัด และเครือขาย สาขาสภาผูสูงอายุฯ 
และเจาหนาที่ในองคการบริหารสวนทองถิ่น 

(5) สงเสริมใหมีการวางแผนการปฏิบัติงานประจําป โดยกําหนดเปาหมาย กิจกรรม 
งบประมาณที่ใช และบุคลากรที่รับผิดชอบและกํากับใหเปนไปตามแผน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเครอืขายและการมีสวนรวมของเครือขาย 
การดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุจําเปนตองอาศัยเครือขายการทํางานเพื่อใหการ

ดําเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินงานเกี่ยวกับ
กองทุนนั้นควรประกอบดวยระบบ 3 ระบบ คือ ระบบสนับสนุนตามโครงสราง ทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค ระบบสนับสนุนเชิงพื้นที่ และระบบสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับชุมชนโดยตรง ซึ่งระบบ
สนับสนุนตามโครงสรางทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคของกองทุนผูสูงอายุ ที่ประกอบดวย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัด (พมจ.) กระทรวงการคลัง สํานักงานงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข และสภา
ผูสูงอายุแหงประเทศไทยมีการดําเนินงานรวมกันและมีความเขมแข็งอยูแลว แตระบบสนับสนุน
เชิงพื้นที่ และระบบสนับสนุนที่เชื่อมโยงกับพื้นที่โดยตรง ไดแก จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ชมรมผูสูงอายุและสาขาสภาผูสูงอายุฯ ยังไมมีการดําเนินการที่ชัดเจนทําใหกองทุนไมสามารถ
กระจายบริการไปสูผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงและไมสามารถสรางความยั่งยืนของกองทุนได 

แผนงานตามยุทธศาสตรที่ 3  
3.1 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนภูมิภาค 

จากการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุปรากฏอยางชัดเจน วาเครือขายสวนภูมิภาค
มีความสําคัญตอกองทุนผูสูงอายุมาก ทั้งนี้ เนื่องจากเครือขายสวนภูมิภาคสามารถเปนเชื่อมโยง
งานกองทุนผูสูงอายุ ในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง ดังนั้น 
บุคลากรที่อยูในเครือขายตองมีความสามารถในการขับเคลื่อนงานอยางเปนระบบดวย 

แนวทาง 
(1) ประชุมระดมความคิดรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานสวนกลางและสวนภูมิภาค

(ผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุใน พมจ.) ถึงเปาหมาย วัตถุประสงคของกองทุน บทบาทหนาที่ของ
เจาหนาที่ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานที่ประสบ
รวมกันและรวมกันหาแนวทางแกไข 

(2) สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานแกสาขาสภาฯ ในการทําหนาที่

ประสานงานระหวางผูสูงอายุ กลุมและชมรมตางๆ ในชุมชนกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด เพื่อใหสาขาสภามีความสามารถเพิ่มข้ึนในการปฏิบัติงาน 
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3.2 แผนพัฒนาระบบการสนับสนุนเชิงพื้นที่ 
แมกองทุนผูสูงอายุมีหนวยงานสนับสนุนในภูมิภาคอยูแลวก็ตาม ทวาการ

ขับเคลื่อนกองทุนผูสูงอายุตองอาศัยความรวมมือจากเครือขายอื่นๆ ในเชิงพื้นที่ เพื่อเสริมพลังให

กองทุนสามารถกระจายบริการไปสูผูสูงอายุในภูมิภาคตางๆ ไดอยางทั่วถึง 
แนวทาง 
(1) การทําความตกลงกับสถาบันการศึกษาในระดับภูมิภาคหรือเชิงพื้นที่ โดยขอ

ความรวมมือในการเปนพี่เลี้ยงใหกับชมรมผูสูงอายุ หรือกลุมผูสูงอายุที่ประสงคจะเขียนโครงการ

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผูสูงอายุ ทั้งนี้ แตละสถาบันการศึกษา อาจมีกลุม

อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย เขารวมเปนทีมที่มีรายชื่อ เบอรโทรศัพทที่ติดตอได โดยกองทุน

ผูสูงอายุตองสนับสนุนคาใชจาย สําหรับการทําหนาที่ดังกลาวปละ 20,000 บาท โดยมีเปาหมาย

โครงการขอรับงบประมาณจากผูสูงอายุ จังหวัดตาง ๆ จังหวัดละ 6 โครงการ 
3.3 แผนสรางการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร

สาธารณประโยชน 
โดยทั่วไป องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรสาธารณประโยชน บางพื้นที่ให

ความสําคัญกับการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุนอยกวากลุมเปาหมายอื่น แตปจจุบันมีหลายพื้นที่

เร่ิมตระหนักถึงปญหานี้ ดังนั้น หากกองทุนผูสูงอายุสามารถสรางการมีสวนรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และองคกรสาธารณประโยชนได ก็จะสามารถผสานความรวมมือในการสรางโอกาส

สําหรับผูสูงอายุไดมากยิ่งขึ้น  
แนวทาง 
(1 )  สร างการมีส วนร วมขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น  และองคกร

สาธารณประโยชน โดยการสงเสริมใหมีการประชุมทําความตกลงรวมกันในการดําเนินงาน

ผูสูงอายุทั้งในดานการพัฒนาบทบาทการดําเนินงานและการสนับสนุนหรือการกําหนดแผน

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ 
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการสรางความยัง่ยืนของกองทุนผูสูงอาย ุ

เนื่องจากกองทุนผูสูงอายุขาดการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุน ทําให
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ และหนวยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูสูงอายุยังไมมี
ความรู ความเขาใจ และบทบาทในการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ แมวากองทุนไดทําบันทึก
ขอตกลง เร่ือง ความรวมมือระหวางภาครัฐและองคกรเอกชน กรณีกองทุนผูสูงอายุ ระหวาง
กองทุนผูสูงอายุกับสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกันทั้งในสวนของการจัดทําโครงการเพื่อขอรับการ
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อุดหนุนทางการเงินสําหรับการคุมครอง สงเสริม สนับสนุนผูสูงอายุ และเพื่อทําใหเกิดการรวมมือ
กันในการรณรงคและการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของ
ผูสูงอายุ รวมทั้งการสรางจิตสํานึกในการดูแลผูสูงอายุและการพึ่งตนเองของผูสูงอายุในชุมชนดวย 
ซึ่งในปจจุบันยังพบวา สาขาสภาผูสูงอายุฯไมสามารถขับเคลื่อน หรือส่ือสารใหกับผูสูงอายุ หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ ดังนั้น กองทุนควรมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานของสาขาสภา
ผูสูงอายุตางจังหวัดใหสามารถดําเนินการได 

อยางไรก็ตาม การประชาสัมพันธมีสวนเกี่ยวของโดยตรงตอภาพพจนของกองทุน และ
มีผลกระทบตอการระดมทุน เพื่อสรางความยั่งยืนของกองทุน และการหารายไดของกองทุน
ผูสูงอายุ พิจารณาถึงแหลงรายไดของผูสูงอายุแลว เบื้องตนนับวารัฐบาลเปนแหลงรายไดหลักของ
กองทุนผูสูงอายุ ทั้งนี้ เนื่องจากแหลงรายไดที่มาจากการบริจาคและการอุดหนุนจากตางประเทศ 
(มาตรา 14 (3) และ(4)) นั้นขึ้นอยูกับความสมัครใจและไมมีความแนนอน สวนรายไดที่เกิดจาก
ความสามารถในการบริหารกองทุน (มาตรา 14 (5)และ (6)) นั้น ก็เปนสิ่งที่คาดหวังไมไดมากนัก 
เนื่องจากผูบริหารกองทุนสวนใหญมิใชมืออาชีพ แตเปนคณะกรรมการ  (มาตรา 15) ซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งบุคคลเหลานี้มีภารกิจหลักที่ตองรับผิดชอบใน
สวนที่ตนสังกัดอยูแลว สวนผูทรงคุณวุฒิที่เปนองคประกอบหนึ่งของคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ก็มาจากเอกชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุ จึงไมมีความเชี่ยวชาญดานการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเงิน
หรือทรัพยสินของกองทุนแตอยางใด (ณัทภัทร ถวัลยโพธิ. http://www.krisdika.go.th/pdfPage. 
jsp?type=act&actCode=115) ดังนั้น กองทุนผูสูงอายุ ควรวางระบบการจัดหาเงินทุนที่แนนอน
และยั่งยืน 

แผนงานตามยุทธศาสตรที่ 4 
4.1 แผนงานประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของกองทุน 

การสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองดวยการประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอจะเปนประโยชนตอผูสูงอายุและภาคสวนตางๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับผูสูงอายุ 
สามารถเขามามีสวนรวมในรูปแบบตางๆไดอยางแข็งขัน ทั้งดานการรวมคิด การรวมลงปฏิบัติและ
การรวมบริจาคทุน  

แนวทาง 
(1) ทําการประชาสัมพันธขอมูลกองทุนผูสูงอายุผานสื่อตางๆ ทั้งสื่อส่ิงพิมพ ส่ือ

วิทยุ และสื่อโทรทัศน ทั้งในสวนกลางและระดับทองถิ่น ที่จะชวยใหกองทุนผูสูงอายุเปนที่รูจัก และ

คุนเคยไววางใจ  
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(2) ประชาสัมพันธผานการใหทุนสนับสนุนกิจกรรม ที่ผูสูงอายุไดรับประโยชนทั้ง

ทางตรงและทางออม เชน กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา อาชีพ การรวมของชมรม

ผูสูงอายุ ทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมบันเทิงตางๆ 

(3) จัดประชุมสัมมนารวมกับเครือขายการปฏิบัติงานทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ทั้งหนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวง

อ่ืนๆ องคการภาคเอกชน องคกรสาธารณประโยชน เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ

แนวทางการดําเนินงานของกองทุน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ และหาแนวทางการปฏิบัติ

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (แผนภาพ) 

 

 
4.2 แผนการระดมทุนจากภาคธรุกิจเอกชน 

การจัดสรรเงินภาษีผลิตภัณฑยา และภาษีผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการดูแลระยะ

ยาว (Long Term Care) สมทบเปนเงินทุนสําหรับผูสูงอายุ  
แนวทาง 
(1) คณะกรรมการกองทุนผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) เสนอรัฐบาลขอใหรัฐกระจาย

เม็ดเงินจากภาษีผลิตภัณฑยา และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการดูแลระยะยาว เพื่อผูสูงอายุเขาสู

กองทุน ปละ 0.5% - 1% เพื่อใหกองทุนผูสูงอายุสามารถใชงบประมาณชวยเหลือผูสูงอายุไดอยาง

เพียงพอและทั่วถึง  

  

  

ประชาสัมพันธผานการใหทุนสนับสนุนกิจกรรม

สื่อสิ่งพิมพ สื่อวทิยุ และสื่อโทรทศัน 

จัดประชุมสัมมนารวมกับเครือขายการปฏิบัติงาน 

การประชาสัมพันธ
กองทุนผูสูงอาย ุ

 

ดําเนินการทั้งใน

ระดับสวนกลางและ 

สวนภูมิภาค 

แผนภาพ รูปแบบการประชาสัมพันธ 



การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทนุผูสูงอายุ 

 

 

บทที่ 9 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่องแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา

วิเคราะห บทบาท และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุโดยใชเทคนิค SWOT Analysis

ศึกษาทบทวนการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนเพื่อสังคมและกองทุนผูสูงอายุ ทั้งในและ

ตางประเทศศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนผูสูงอายุที่เหมาะสมในประเทศไทยและจัดทํา

แผนในการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เปนการศึกษาวิจัยรวมระหวางคณะผูวิจัยกับคณะกรรมการ

บริหารกองทุนผูสูงอายุโดยเก็บขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย ส่ืออิเล็กทรอนิกส เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการกองทุนสังคม และกองทุนผูสูงอายุ ในตางประเทศ ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และ

เอเชีย ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนที่ดําเนินการโดยรัฐ และชุมชน และปจจัย

ความสําเร็จความยั่งยืนของกองทุนตางๆ ในประเทศไทย ศึกษารายงานประจําป รายงานการ

ประชุมสัมมนาตางๆ ที่เกี่ยวของการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกับ

ผูแทนสาขาสภาผูสูงอายุฯ ผูสูงอายุ และเจาหนาที่ของพัฒนาสังคมจังหวัด (พมจ.) ที่ปฏิบัติงาน

กับผูสูงอายุ และองคกรเอกชนที่ทํางานดานผูสูงอายุ การดูงานศูนยอเนกประสงคสําหรับผูสูงอายุ 

และศูนยบริการผูสูงอายุ การศึกษาดูงานศูนยอเนกประสงค การศึกษาดูงานชมรมผูสูงอายุ และ

เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จากผูแทน 75 จังหวัด และกรุงเทพมหานครและการสัมภาษณ

คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกลุมงานกองทุนผูสูงอายุ การดงูาน

ตางประเทศ โดยคณะผูวิจัยรวมกับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดูงานดานการบริหารจัดการ

ขององคกรที่ปฏิบัติงานผูสูงอายุ เมืองนิวยอรก และเมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

จากศึกษาดูงานและการทบทวนขอมูลดานการดูแลผูสูงอายุในตางประเทศ โดยศึกษา 

บทบัญญัติ กฎหมาย นโยบาย และหนวยงานที่รับผิดชอบการดูแลผูสูงอายุของ 14 ประเทศ ไดแก 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ญ่ีปุน เกาหลี สิงคโปร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สวีเดน 

นอรเวย เดนมารก ฟนแลนด เยอรมนี และประเทศไทย พบวาประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบ

สหพันธรัฐ /สมาพันธรัฐ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมนี มีจุดเดนที่คลายกนัคอื 

ประเทศเหลานี้ รัฐบาลกลางจะมีหนวยงาน /องคกรที่จัดตั้งเพื่อรับผิดชอบการดูแลผูสูงอายุรวมถึง
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ครอบครัว ภายใตกรอบกฎหมายที่บัญญัติไว เชน The Older American Act ของสหรัฐอเมริกามี

หนวยงาน Administration on Aging อยูในสังกัด Department of Health and Human Services 

เปนศูนยกลางที่สนับสนุนองคกรตางๆ ที่ใหการบริการแกผูสูงอายุอเมริกัน The British North 

America Act 1867 ที่ระบุวากระทรวงสาธารณสุขแคนาดามีอํานาจหนาที่ในการดูแลและติดตาม

ตรวจสอบเกี่ยวกับสุขภาพและสภาพความเปนอยูของผูสูงอายุ และ Australian Institute of 

Health and Welfare Act ของออสเตรเลีย ซึ่งใหอํานาจ FaCSIA ดูแลงานดานสวัสดิการครอบครวั

และชุมชน (รวมบริการผูสูงอายุ) โดยใหบริการชวยเหลือประชาชนจะทําผาน Centrelink ของรัฐ

อ่ืน ประเทศเยอรมนีมีกฎหมาย Altenpflegegesetz ที่กําหนดคุณสมบัติของผูดูแลผูสูงอายุ

เกี่ยวกับความรูและการศึกษาเบื้องตน เนื่องจากเยอรมันใหการดูแลผูสูงอายุเปนหนาที่ของ

ภาคเอกชนเปนหลัก สวนรัฐบาลทองถิ่นเปนหนวยงานที่ใหบริการแกผูสูงอายุโดยตรงหรือเปด

โอกาสใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการทํางานควบคูไปกับการทํางานของภาครัฐ ดาน

งบประมาณรายไดการดําเนินการตางๆ ที่ใชในการดูแลผูสูงอายุ รัฐบาลทองถิ่นสามารถบริหาร

จัดการไดเองและจะมีงบประมาณสวนหนึ่งที่มาจากรัฐบาลกลาง  

สําหรับประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยวไดแก สหราชอาณาจักร ญ่ีปุน 

เกาหลี สิงคโปร นิวซีแลนด และประเทศไทย รวมทั้งในกลุมประเทศที่เปนรัฐสวัสดิการ เชน สวีเดน 

นอรเวย เดนมารก และฟนแลนด รัฐบาลจะมีบทบาทตอการดูแลผูสูงอายุของประเทศตนตั้งแต

แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต งบประมาณที่ใชมาจากการจัดเก็บภาษีเงินได ดังนั้น ประเทศเหลานี้จึง

มีนโยบายหลักเกี่ยวกับผูสูงอายุ คือ การมุงเนนการสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตตามปกติ

มากที่สุด โดยภาครัฐจะดูแลสนับสนุนและจัดหาบริการทางสังคมและบริการทางสาธารณสุขจาก

ผูเชี่ยวชาญใหแกผูสูงอายุ สําหรับผูสูงอายุที่ไมสามารถพํานักในบานพักของตนเองและครอบครัว

ไดอีกตอไป ภาครัฐมีบริการบานพักสวัสดิการและสถาบันการดูแลผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุไดรับ

การดูแลอยางดีที่สุดในชวงบั้นปลายของชีวิต มีการกําหนดกฎหมายเพื่อเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานในดานหลักที่สําคัญไดแกดานสุขภาพอนามัย ดานสวัสดิการ การสรางหลักประกันดาน

รายได และการเขาถึงบริการของผูสูงอายุรวมทั้งการสงเสริมสนับสนุนใหองคสวนทองถิ่นเขามามี

บทบาทในการจัดบริการสวัสดิการผูสูงอายุ  

ประเทศไทยเริ่ มตระหนักถึ งสิทธิของผู สู งอายุ ต้ั งแตป  2494 ในการจัดทํา

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขึ้น ในป 2496 ไดจัดสรางบานบางแคขึ้นเพื่อเปนที่พักสําหรับ

ผูสูงอายุที่เรรอน ยากจนและถูกทอดทิ้ง ป 2525 ไดจัดตั้งคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติข้ึนแตยัง

ไมไดมีการกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน จนกระทั่งในป 2542 รัฐบาล นักการเมือง องคการ
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ภาคเอกชนไดรวมกันกําหนดปฏิญญาวาดวยผูสูงอายุไทยขึ้นเพื่อเปนพันธกรณีที่จะดําเนินการ

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการดูแลชวยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดรับการคุมครองและพิทักษสิทธิ 

จนกระทั่งมีการกําหนดพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 ในการจัดบริการระยะยาวรัฐบาล

กําหนดใหมีแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564 ภายใตวิสัยทัศน “ผูสูงอายุ เปน

บุคคลที่มีประโยชน ตอสังคม และสมควรสงเสริมใหคงคุณคาไวใหนานที่สุด แตในกรณีที่ตกอยูใน

สถานะจะตองพึ่งพิงผูอ่ืน ครอบครัว และชุมชนจะตองเปนดานแรก ในการเกื้อกูลเพื่อใหผูสูงอายุ

สามารถดํารงอยูในชุมชน ไดอยางมีคุณภาพที่สมเหตุสมผลใหนานที่สุด โดยมีสวัสดิการจากรัฐ

เปนระบบเสริม เพื่อใหเกิดหลักประกันในวัยสูงอายุ และความมั่นคงทางสังคม” กําหนดแผน

ยุทธศาสตร ที่สําคัญ 5 หมวด มีดังนี้ 

หมวดที่ 1 ยุทธศาสตรดานการเตรียมความพรอมของประชากร เพื่อวัยสูงอายุที่มี

คุณภาพ  

หมวดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการสงเสริมผูสูงอายุ  

หมวดที่ 3 ยุทธศาสตรดานระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ  

หมวดที่ 4 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติ 

และการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ  

หมวดที่ 5 ยุทธศาสตรการประมวล และพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ และการ

ติดตามประเมินผล  

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 กําหนดใหมีกองทุนผูสูงอายุ ซึ่ง

กองทุนผูสูงอายุมีลักษณะเปนกองทุนสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่มุงสนับสนุนใหทองถิ่นไดสรางบริการ

ใหแกผูสูงอายุ และสรางโอกาสใหกับทองถิ่นในการพัฒนาบริการและคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุซึง่

เปนการปกปองและคุมครองผูสูงอายุจากภาวะปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และกอผลกระทบตอความ

อยูดีมีสุข ดังนั้น การที่มีกองทุนผูสูงอายุจะเปนกลไกทางสังคมที่จะทําใหผูสูงอายุมีหลักประกัน

ความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น แตทวา การบริหารจัดการกองทุนอันจะทําใหเกิดความยั่งยืนไดนั้น 

จําเปนตองวิเคราะหและแสวงหาแนวทางที่ชัดเจน ผลการศึกษาที่สําคัญ มีดังนี้ 
 1. การประเมินปจจัยภายนอก  

 เพื่อที่จะจําแนกโอกาสและสิ่งที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุจาก

สภาพแวดลอม ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง พบปจจัยภายนอกที่เปนโอกาสเอื้อใหการ

ทํางานของกองทุน คือ1) นโยบายรัฐบาลดานผูสูงอายุของรัฐบาลปจจุบันไดใหความสําคัญกับ

ผูสูงอายุ โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมดําเนินการ และการประสานเชื่อมโยงทรัพยากร 
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โดยเฉพาะเงินจากกองทุนตางๆ เชน กองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม มาใชเปนแหลงรวม 

ในการสรางสรรคและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และเตรียมความพรอมใหแกสังคม

ผูสูงอายุ โดยยึดหลักการใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 2) การมีกฎหมายรองรับการทํางาน ซึ่งอยูในรูปพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546 

รวมถึง  ประกาศ  ระเบียบ  และขอกําหนดตางๆ  ที่ บัญญัติใหสอดคลองเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ เปนกลไกสําคัญและเปนเครื่องมือการบริหาร ที่จะเอื้อประโยชนตอการ

ดําเนินการของคณะกรรมการบริหารฯ และบุคลากรกองทุนผูสูงอายุมีการปฏิบัติตาม และการ

บริหารจัดการเปนไปอยางมีระเบียบ 3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปน

หนวยงานที่เอื้อตอการประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทําใหมี

เครือขายของกระทรวงในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล ชวยใหผูสูงอายุเขาถึงบริการไดมากขึ้น 

สามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว และใหบริการที่ลงไปสูผูสูงอายุครอบคลุมมากขึ้น และปจจัยที่เปน

อุปสรรคขัดขวางการทํางานของกองทุนผูสูงอายุคือการไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานใน

ระดับจังหวัดคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 
2. การประเมินปจจัยภายใน 
การประเมินสภาพแวดลอมภายในกองทุนผูสูงอายุ ใชตัวแบบ 7 ปจจัย (Model 

Mckinsey's 7s) ไดแก โครงสราง กลยุทธ บุคลากร ทักษะ สไตล และคานิยมรวม ผลการวิเคราะห

พบปจจัยที่เปนจุดแข็งที่จะใชใหเปนประโยชน คือการเปนกองทุนใหมเปนที่สนใจของกลุมผูสูงอายุ 

เนื่องจากกองทุนผูสูงอายุอยูในชวงระยะการกอต้ัง จึงสามารถนํากองทุนอื่นมาพิจารณาเปน

ตนแบบบริหารกองทุนผูสูงอายุ และการบริหารงานภายใตคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติและ

กองทุนเปนเงินนอกงบประมาณที่มีลักษณะยืดหยุนและมีระเบียบ /ประกาศ /ขอกําหนด และ

คําสั่ง เปนแนวปฏิบัติงาน และปจจัยที่เปนจุดออนที่จะตองแกไขของกองทุนผูสูงอายุ คือ กองทุน

ใหบริการไมหลากหลาย กองทุนผูสูงอายุไมมีการวางแผนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ

ดานการเงินอิงระเบียบราชการจึงขาดความคลองตัว 

ในการบริหารกองทุนผูสูงอายุที่เหมาะสมในประเทศไทย คณะผูวิจัยไดเสนอ

ประเด็น วิสัยทัศนของกองทุนผูสูงอายุ วัตถุประสงคของกองทุน พันธกิจ ยุทธศาสตร แผน และ

แนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนากองทุนผู สูงอายุใหมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ดังนี้ 

1. วิสัยทัศนของกองทุนผูสูงอายุ คือ “สรางโอกาสสําหรับผูสูงอายุอยางถวนหนา” 

2. กองทุนผูสูงอายุ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 
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2.1 เพื่อสนับสนุนบทบาทของรัฐบาลในการสรางสวัสดิภาพที่ดีแกผูสูงอายุ 

2.2 เพื่อกระจายงบประมาณอยางรวดเร็วไปสูผูสูงอายุ และองคกร

สาธารณประโยชน และหนวยงานภาครัฐ  

2.3 เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ 

3. พันธกิจของกองทุนผูสูงอายุ คือ กองทุนที่สนับสนุนการคุมครอง การสงเสริมและ

การสนับสนุนผูสูงอายุใหมีศักยภาพ ความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ยุทธศาสตร  
คณะผูวิจัยนําเสนอ ยุทธศาสตรสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

กองทุนผูสูงอายุ 4 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางศักยภาพของกองทุนใหเอื้อตอการสรางโอกาสสําหรับ

ผูสูงอายุอยางถวนหนา ประกอบดวย 4 แผนงาน 

1.1 แผนการปรับโครงสรางองคกร 

1.2 แผนการพัฒนาศักยภาพของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัด (พมจ.)ในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ 

1.3 แผนการปรับปรุงโครงสรางภายในกลุมกองทุนผูสูงอายุ 

1.4 แผนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 

ยุทธศาสตร ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทุกระดับ ประกอบดวย 2 แผนงาน 

2.1 แผนการสรางวิสัยทัศน ของคณะกรรมการ  รวมถึงผูปฏิบัติงานตอการ

ดําเนินงานผูสูงอายุ  

2.2 แผนพัฒนาบุคคลากรในระดับปฏิบัติใหมีความสามารถในการทํางานเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนในปจจุบันและอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวมของเครือขาย 

ประกอบดวย 3 แผนงาน 

3.1 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนภูมิภาค 

3.2 แผนพัฒนาระบบการสนับสนุนเชิงพื้นที่ 

3.3 แผนสรางการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร

สาธารณประโยชน 
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ยุทธศาสตรที่  4 การสง เสริมการสรางความยั่ งยืนของกองทุนผู สู งอายุ 

ประกอบดวย 2 แผนงาน 

4.1 แผนงานประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของกองทุน 

4.2 แผนการระดมทุนจากภาคธุรกิจเอกชน 

จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ ที่กลาวมา

ขางตน จะสามารถแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการทํางานของกองทุนผูสูงอายุไดอยางเปนระบบ 

คือ โครงสรางกองทุนมีความชัดเจน เอื้อตอการปฏิบัติงานของทุกระดับในกองทุน รวมถึงการมี

เครือขายที่ เขมแข็ง สามารถเชื่อมโยงการทํางานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีของกองทุน ทั้งนี้ การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรนี่เอง 

สามารถ “สรางโอกาสสําหรับผูสูงอายุอยางถวนหนา” และเกิดสัมฤทธิ์ผลในการดําเนินงานในการ

ตอบสนองความตองการแกผูสูงอายุอยางทันการณ 

 
การอภิปรายผล 
 

การศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

เอกสารจากแหลงตางๆ การเก็บขอมูลภาคสนาม การศึกษาดูงานแลวนําขอมูลวิเคราะห 

สังเคราะห จัดทําเวทีรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ

และผูเกี่ยวของ มีประเด็นตางๆ ที่นาสนใจนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
1. วิสัยทัศนกองทุนผูสูงอายุ 
วิสัยทัศนกองทุนผูสูงอายุ หมายถึงการมองไปสูแนวทางการดําเนินงานในอนาคต

ซึ่งกองทุนผูสูงอายุจะตองกําหนดบทบาท ภารกิจที่จะตองดําเนินงานและกําหนดความสามารถ

หลักของกองทุนไดอยางชัดเจน ซึ่งจุดเริ่มตนของกองทุนนั้นถูกจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติ

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมาตรา 13 กําหนดไววา “ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งใหสํานักสงเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ เรียกวา “กองทุนผูสูงอายุ” 

เพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติ

นี้” ซึ่งกองทุนผูสูงอายุมีวัตถุประสงค ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ คือ 

กําหนดใหจายเงินในเรื่องตางๆ ที่จะมีสวนสนับสนุนใหเกิดประโยชนตอผูสูงอายุทั้งทางตรงและ

ทางออม อาทิ แผนงาน และโครงการในการสงเสริมการพัฒนาตนเอง ทั้งทางดานการศึกษา สังคม 

ศาสนา ขอมูลขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การ

รวมกลุมในลักษณะเครือขายชุมชน การชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม 
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การถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย การถูกทอดทิ้งใหผูสูงอายุกูยืมเพื่อเปนทุนประกอบ

อาชีพ เปนตน  

จากบทบาทหนาที่กองทุนผูสูงอายุดังกลาวมาขางตน เปรียบเสมือนการคุมครองทาง

สังคมแบบหนึ่ง ซึ่งหมายถึงเครื่องมือที่รัฐใชดําเนินการเพื่อใหบริการตางๆ ครอบคลุมการคุมครอง

ประชาชนในสังคม ซึ่งมีความยากจน และอยูในภาวะเสี่ยงตอการถูกคุกคามจากภัยเศรษฐกิจและ

ภัยสังคม ทั้งนี้ บริการตางๆ จะเปนในลักษณะของการใหการดูแลที่เกี่ยวกับระบบการดูแลทั้งเรื่อง

เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินในระยะยาว ต้ังแต 

การทํางาน การเจ็บปวย และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย  

การดําเนินงานดานผูสูงอายุของรัฐบาลอาจตองอาศัยองคกรทางสังคม ซึ่งเปน

กลไกในการขับเคลื่อนงานดานการคุมครอง สนับสนุนและสงเสริมผูสูงอายุ โดยรูปแบบองคกร

ดังกลาวอาจอยูในรูปกองทุนเพื่อสังคม เปนกองทุนที่มุงสนับสนุนใหทองถิ่นไดสรางบริการใหแก

ผูดอยโอกาส และสรางโอกาสใหกับทองถิ่นในการพัฒนาบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ดังนั้น กองทุนผูสูงอายุก็ควรไดรับการสนับสนุนจากทองถิ่น และทองถิ่นเองก็ควรไดรับการพัฒนา

บริการเพื่อหนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางเหมาะสม โดยบทบาทของกองทุน

ผูสูงอายุสามารถดําเนินการไปในทิศทางเดียวกับกองทุนสังคม ซึ่งมีดังนี้ ประการแรกบทบาทการ

เติมเต็มชองวางของระบบ (Stop-gap) กรณีที่โครงสรางของรัฐบาลและระบบไมสามารถทําหนาที่

ไดอยางสมบูรณ กองทุนผูสูงอายุจะมีบทบาทเขาไปเสริมระบบอยางชั่วคราว เพื่อไมใหเกิดปญหา

ที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบทรัพยากรของทองถิ่นที่มักมีความขาดแคลนอยูเสมอ เชน 

การที่บุคลากรในทองถิ่นซึ่งเปนกลไกในการดําเนินงานของกองทุนยังไมมีศักยภาพเพียงพอ ควรมี

การสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระดับทองถิ่นเพิ่มข้ึน รวมถึงการสนับสนุน

งบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธงานของกองทุนผูสูงอายุเพื่อใหทองถิ่นเขาใจและสามารถ

ขับเคลื่อนงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ประการที่สอง บทบาทการชดเชย (Compensatory) 

ปญหาสังคมบางประการเกิดขึ้นโดยไมไดคาดฝน กองทุนผูสูงอายุจะเปนชองทางในการอนุมัติ

โครงการตางๆ เพื่อเขาไปชดเชยสิ่งที่ขาดหายไป ไดแก กรณีที่ผูสูงอายุไดรับความยากลําบากอยาง

รุนแรง เชน การเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ และบทบาทประการสุดทาย คือ การสรางนวัตกรรมและ

การปฏิรูป (Innovation and Reform) ความตองการนวัตกรรมใหมเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา กองทุน

ผูสูงอายุสามารถเขาไปสนับสนุนในสิ่งเหลานี้ โดยการพัฒนาระบบตางๆ และการกระจายบริการ

ใหครอบคลุมการปฏิรูประบบบริการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน การพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
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สําหรับผูสูงอายุในสภาวะที่ประชากรผูสูงอายุเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการ

สําหรับรองรับผูสูงอายุที่จะอยูในภาวะพึ่งพิง กองทุนผูสูงอายุสามารถสรางหรือพัฒนาระบบนี้ได 

การสนับสนุนการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวดังกลาว กองทุนสามารถพิจารณา

จากโครงสรางประชากรผูสูงอายุ ความตองการของผูสูงอายุ ตลอดจนเครือขายในการทํางานที่

เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551, น. 7) ได

จัดผูสูงอายุ เปน 3 กลุม คือ กลุมผูสูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging อายุ 60-69 ป) มีจํานวน

มากกวาครึ่งหนึ่งของกลุมผูสูงอายุทั้งหมด โดยมีสัดสวนมากที่สุด รอยละ 58.08 ของประชากรวัย

สูงอายุ (ป 2551) กลุมที่พอชวยเหลือตนเองได (Independent Living for Elderly อายุ 70-79 ป) 

มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 คือ รอยละ 32.05 ของกลุมวัยสูงอายุ และกลุมที่ตองการความชวยเหลือ 

(Disabled Elderly อายุต้ังแต 80 ป ข้ึนไป) แมจะเปนกลุมที่มีขนาดเล็กที่สุดในประชากรสูงอายุ 

(รอยละ 9.87) แตก็มีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน รวมถึงการดูแลก็ยิ่งมีความยากลําบาก ดังนั้น หากกองทุน

จะใหการคุมครอง สนับสนุนผูสูงอายุทุกกลุมอยางทั่วถึง และเหมาะสม ก็สามารถพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุไดอยางทันทวงที 

จากการที่กองทุนผูสูงอายุ เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเติมเต็มระบบการจัดการ

ดานการเงินการคลังของภาครัฐ ใหสามารถทําหนาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน 

ทุกระดับ ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานสุขภาพทั้งรางกาย จิตใจ การสรางประกันดานรายไดและ

ระบบการออม รวมถึงการสนับสนุนครอบครัวใหเขมแข็งสามารถดูแลผูสูงอายุไดอยางมีคุณภาพ 

ทันเหตุการณและเหมาะสม ดังนั้น วิสัยทัศนของกองทุนผูสูงอายุที่ควรจะเกิดขึ้น คือ “สรางโอกาส

สําหรับผูสูงอายุอยางถวนหนา” 
2. คุณลักษณะและโครงสรางกองทุนผูสูงอายุ 
โดยทั่วไปคุณลักษณะเฉพาะของกองทุนสังคมมีลักษณะเปนกองทุนขนาดกลางที่มี

แหลงที่มาทั้งจากรัฐบาลและจากผูบริจาค ลักษณะการจัดเปนกึ่งองคกรเลี้ยงตัวเอง (semi- 

autonomous agencies) โครงสรางการบริหารกองทุนมีลักษณะแตกตางจากโครงสรางภาค

ราชการ สามารถใชการบริหารในระบบราชการได แตไมเครงครัดมากนัก มุมมองดานสาธารณะ 

กองทุนสังคมเปนกองทุนที่แยกการบริหารออกมาจากภาครัฐ เพื่อใหมีความคลองตัว กองทุนเนน

การอํานวยความสะดวก และการสนับสนุนใหกับโครงการระดับทองถิ่น และบริการระดับชุมชน 

และมีความจํากัดดานงบประมาณและทรัพยากรบุคคล  

จากที่กลาวมาขางตน พบวา กองทุนผูสูงอายุมีลักษณะของกองทุนไมสอดคลองกับ

กองทุนสังคม คือ เปนกองทุนขนาดเล็ก แมจะมีแหลงที่มาจากรัฐบาลและผูบริจาค (รัฐบาทสมทบ
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งบประมาณ จํานวน 180 ลานบาท และรายไดจากเงินบริจาคเขากองทุนผูสูงอายุ เพียง 40,425 

บาท) ลักษณะการจัดองคกรนั้นยังไมเปนองคกรแบบเลี้ยงตัวเอง ยังมีโครงสรางการบริหารที่อยูใน

สวนราชการ และใชการบริหารแบบอิงระบบราชการ จึงไมมีความยืดหยุนเทาที่ควร และมีปญหา

ดานงบประมาณและทรัพยากรบุคคล ซึ่งจากการศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะพบวา 

New York City Department for The Aging ไดรับงบประมาณที่สนับสนุนในการดําเนินงานดาน

ผูสูงอายุมาจากทั้งรัฐบาลกลาง ประมาณ 43% มลรัฐนิวยอรค ประมาณ 35 % และเมือง(City of 

New York) ประมาณ 22 % ซึ่งนอกจากนี้ยังมีเงินบริจาคอีกสวนหนึ่ง 

ดังที่ ณัทภัทร ถวัลยโพธิ กลาวไวในบทความทางกฎหมาย เร่ือง “ผูสูงอายุใน

กฎหมายไทย” (http://www.krisdika.go.th/pdfPage.jsp?type=act&actCode=115) “พิจารณา

ถึงแหลงรายไดของผูสูงอายุแลว สันนิษฐานเบื้องตนไดวา รัฐบาลเปนแหลงรายไดหลักของกองทุน

ผูสูงอายุ ทั้งนี้ เนื่องจากแหลงรายไดที่มาจากการบริจาคและการอุดหนุนจากตางประเทศ (มาตรา 

14 (3) และ(4)) นั้นขึ้นอยูกับความสมัครใจและไมมีความแนนอน สวนรายไดที่ เกิดจาก

ความสามารถในการบริหารกองทุน (มาตรา 14 (5)และ (6)) นั้น ก็เปนสิ่งที่คาดหวังไมไดมากนัก 

เนื่องจากผูบริหารกองทุนสวนใหญมิใชมืออาชีพ แตเปนคณะกรรมการ  (มาตรา 15) ซึ่ง

ประกอบดวยผูแทนสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งบุคคลเหลานี้มีภารกิจหลักที่ตองรับผิดชอบใน

สวนที่ตนสังกัดอยูแลว สวนผูทรงคุณวุฒิที่เปนองคประกอบหนึ่งของคณะกรรมการบริหารกองทุน 

ก็มาจากเอกชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับผูสูงอายุ จึงไมมีความเชี่ยวชาญดานการลงทุนเพื่อเพิ่มพูนเงิน

หรือทรัพย สินของกองทุนแตอยางใด  การที่กองทุนเปนเพียงกลไกเพียงกลไกเดียวใน

พระราชบัญญัติผูสูงอายุที่สงเสริมใหมาตรการความชวยเหลือผูสูงอายุเปนรูปธรรมข้ึนไดนั้น และ

การที่รัฐบาลยังคงเปนแหลงรายไดหลักสําหรับการใหชวยเหลือผูสูงอายุ จึงอาจกลาวไดวา 

พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 เปนกฎหมายในเชิงสงเคราะหและรัฐสวัสดิการ มิใชกฎหมาย

มารองรับโครงสรางประชากรใหมที่มีผูสูงอายุเปนประชากรสวนใหญของประเทศ หรือกลาวอีกนัย

หนึ่งวา การพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเปนหลักยอมไมเพียงพอที่จะรองรับโครงสรางประชากร

ในปจจุบันของไทยที่กาวเขาสูสังคมสูงอายุ จึงจําเปนตองมีกฎหมายที่สรางกลไกใหทุกภาคสวนที่

มีบทบาทดานการจางงานและการสรางรายไดแกผูสูงอายุ เพื่อมิใหผูสูงอายุเปนภาระของ

ครอบครัว และรัฐบาลในอนาคต” ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดจากการ SWOT ถือวาเปนจุดออน

ของกองทุนผูสูงอายุที่ตองเรงดําเนินการแกไข 

โครงสรางการบริหารจัดการของกองทุนผูสูงอายุในอนาคตจึงควรเปนอสิระหรือแยก

ออกมาจากภาครัฐ ซึ่งผลจากการศึกษาภาคสนามพบวา ผูสูงอายุและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในสวน



   สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

232 

ภูมิภาคมีทัศนะไปในแนวทางเดียวกันที่ตองการใหกองทุนผูสูงอายุกระจายอํานาจลงไปในพื้นที่ /

ระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ (จังหวัด หรือสาขาสภาฯ) รวมทั้งมีการ

จัดสรรงบประมาณใหทุกป (ตามอัตราสวนของผูสูงอายุในจังหวัด) โดยใหกองทุนผูสูงอายุระดับ

จังหวัดบริหารจัดการเอง รวมถึงการจัดสรรงบใหชมรมผูสูงอายุ และเพิ่มบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานใน

ระดับจังหวัดดวย  
3. การบริหารงบประมาณของกองทุนผูสูงอายุ 
วัตถุประสงคของกองทุนทางสังคมนั้นเพื่อกระจายงบประมาณอยางรวดเร็วไปสู

องคกรทองถิ่น และองคกรสาธารณะประโยชน และหนวยงานภาครัฐ เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวม

ของทองถิ่นและชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของสถาบันระดับทองถิ่น ชุมชน ทั้งของภาคเอกชน 

และรัฐบาล เพื่อเสริมสรางบทบาทของรัฐบาลในการสรางสวัสดิภาพที่ดีแกประชาชน ภายใตการ

ปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้น กองทุนผูสูงอายุในฐานะกองทุนทางสังคมรูปแบบหนึ่งจึง

มีหนาที่ตองดําเนินการตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน  

การใชจายเงินของกองทุนผูสูงอายุ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น (การ

ประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) คร้ังที่ 5/2551) ต้ังแต ตุลาคม 2549 – มิถุนายน 

2551 กองทุนผูสูงอายุมีการใชจายเงินสนับสนุนโครงการ และการใหกูยืมเงิน (รายบุคคลและราย

กลุม) รวมทั้งสิ้น 42,075,159 บาท โดยแยกเปนการสนับสนุนโครงการเปนเงิน 13,572,140 บาท 

ใหกูยืมรายบุคคล 27,810,459 บาท และใหกูยืมรายกลุม เมื่อพิจารณาจากขอมูลดังกลาวจะ 

เห็นวา กองทุนใหการมีการใชจายเงินดานเงินกูยืมสําหรับการประกอบอาชีพ (ทั้งบุคคลและกลุม) 

รอยละ 67.76 สูงกวาการใชจายในการสนับสนุนโครงการ (แผนภาพ) 
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เมื่อจําแนกประเภทการอนุมัติเงินแตละภูมิภาค พบวา ภาคกลางมีจํานวนโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติมากที่สุด 26 โครงการ และภาคใตมีโครงการที่ไดรับอนุมัติเพียง 6 โครงการ สําหรับ
จํานวนผูที่กูยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ ภาคเหนือมีจํานวนผูที่ขอกูยืมเงินรายบุคคลเพื่อ
ประกอบอาชีพจากกองทุนสูงกวาภาคอื่น และภาคกลางมีจํานวนผูที่ขอกูยืมเงินรายกลุมสูงกวา
ภาคอื่น (ตารางที่ 9.1 )  

 
ตารางที่ 9.1 การอนุมัติเงนิกองทุนของผูขอรับการสนับสนุนโครงการ 

ผูขอกูยืมรายบุคคล และผูขอกูยืมรายกลุม จาํแนกตามภาค 

โครงการ กูยืมรายบุคคล กูยืมรายกลุม 
ภาค 

จํานวนเงนิ โครงการ จํานวนเงนิ ราย จํานวนเงนิ ราย 

เหนือ 1,394,080 24 13,345,200 915 200,000 2 

กลาง 9,609,855 26 7,570,025 523 292,560 3 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

1,677,935 
 

24 
 

3,867,980 
 

280 
 

100,000 
 

1 
 

ใต 890,270 6 3,027,254 220 100,000 1 

รวม 13,572,140 80 27,810,459 1,938 692,560 7 
ที่มา:  รายงานการประชุมคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ (กผส.) คร้ังที่ 5/2551  

1.66 % 
กูยืมรายกลุม 

32.25 % 
สนับสนุน
โครงการ 

66.09 % 
กูยืมรายบุคคล 

แผนภาพ แสดงคาใชจายในการสนับสนุนผูสูงอายดุานตางๆ 
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นอกจากนี้ การวิเคราะห SWOT พบวา การกระจายงบประมาณไปสูระดับองคกร

ทองถิ่นไดนอย โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานปรากฏของกองทุนผูสูงอายุ คือ โครงการที่

ขอรับการสนับสนุนมีจํานวนนอย กองทุนสามารถดําเนินการตามแผน (โครงการ) จํานวน 80 

โครงการ (มูลคา 13,572,140 ลานบาท) มีผูสูงอายุที่ใชบริการดานการขอกูยืมเงินเพื่อการ

ประกอบอาชีพรายบุคคล จํานวน 1,938 ราย (มูลคา 27,810,459 ลานบาท) และการกูยืมราย

กลุม จํานวน 7 ราย (มูลคา 692,560 บาท) 

เมื่อพิจารณาที่ประเภทของโครงการที่ไดอนุมัติ ระหวาง ตุลาคม 2549 – มิถุนายน 

2551 ทั้ง 80 โครงการ สามารถจําแนกประเภทของโครงการ ไดคือ โครงการที่เกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพมากสุด คิดเปนรอยละ 26.25 รองลงมาเปนโครงการอนุรักษวัฒนธรรม รอยละ 20.00 สวน

ประเภทโครงการวิจัยไดรับการอนุมัตินอยสุด เพียง รอยละ 1.25 (ตารางที่ 9.2) 
 

ตารางที่ 9.2 โครงการที่ไดรับการอนุมติัจําแนกตามประเภทโครงการ 
ประเภทโครงการ จํานวน รอยละ 

โครงการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 21 26.25 

โครงการอนุรักษวัฒนธรรม 16 20.00 

โครงการอื่นๆ  11 13.75 

โครงการฝกอบรม/ใหความรูแกผูสูงอายุ 9 11.25 

โครงการศูนยอเนกประสงค 9 11.25 

โครงการภูมิปญญาผูสูงอายุ  5 6.25 

โครงการใหการสงเคราะห 5 6.25 

โครงการพัฒนาอาชีพ 3 3.75 

โครงการวิจัย 1 1.25 

รวม 80 100.00 

 

1) จะพบวาโครงการดานการวิจัยที่จะนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ สําหรับ

การสนับสนุน สงเสริมผูสูงอายุมีจํานวนนอยที่สุด นอกจากนี้ การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ

กองทุนในประเด็นเรื่องการเสริมสรางการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน และเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของสถาบันระดับทองถิ่น ชุมชน ทั้งของภาคเอกชน และรัฐบาล ยังไมเปนไปตามทิศทาง

ที่เหมาะสม สืบเนื่องจาก ทองถิ่นและชุมชนยังไมสามารถเขาถึงกองทุนผูสูงอายุได จากการ
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วิเคราะห SWOT พบวา ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) บางพื้นที่ไมสนใจการจัด

สวัสดิการผูสูงอายุซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานผูสูงอายุ ในขณะที่กองทุนผูสูงอายุไดทํา

ขอตกลงรวมกับสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย ซึ่งมีเครือขายสาขาสภาผูสูงอายุฯ ทุกจังหวดั จงึเปน

โอกาสที่ดีที่กองทุนผูสูงอายุสามารถดําเนินงานในระดับภูมิภาคไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อ

เปรียบเทียบกับการใหการสนับสนุนโครงการตางๆที่ New York City Department for The Aging 

ใหการสนับสนุนจะพบวาเปนโครงการที่ผูสูงอายุไดรับประโยชนอยางแทจริงอาทิโครงการ 

Intergenerational Work Study Program โครงการ Foster Grandparent Program โครงการ 

Emergency Management Program โครงการ Your Guide To The Senior Citizen Rent 

Increase Exemption Program เปนตนและ City Boston Commission on Affairs of the 

Elderly ใหงบประมาณสนับสนุน โดยศูนยบริการผูสูงอายุ หรือองคกรที่ทํางานดานผูสูงอายุ 

จะตองมาเสนอโครงการเขามาขอรับการสนับสนุนทุกป ดานบริการสังคม 23 โครงการ จํานวน $ 

819,000 เปนโครงการ 2 ป ดานการรับเร่ืองรองราวทุกข 1 โครงการ จํานวน $ 171,534 เปน

โครงการ 2 ปดานโภชนาการ รวมทุกโครงการที่เกี่ยวของกับอาหารและโภชนาการ จํานวน $ 

3,218,457 เปนโครงการ 3 ปดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค 4 โครงการ จํานวน $ 

63,000 เปนโครงการ 2 ปการจัดการเกี่ยวกับการรักษาดวยยา 1 โครงการ จํานวน $ 35,000 เปน 

โครงการ 2 ป ดานการสงเสริมผูใหการดูแลผูสูงอายุ 6 โครงการ จํานวน $ 423,019 เปนโครงการ 

2 ป เปนตน 
4. การระดมทุน 
แหลงงบประมาณสําหรับการดําเนินงานในกองทุน ไมวาจะเปนสวนการบริหาร

กองทุน หรือสวนที่ตองนําไปดําเนินงานคุมครอง สงเสริม และสนับสนุนผูสูงอายุ จากที่เงินของ

กองทุนผูสูงอายุที่มาจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งจํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร มี

ลักษณะเปนเงินประเดิม อาจผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งนับวาเปนความเสี่ยงและ

เปนจุดออนของกองทุน ดังนั้น การดําเนินเพื่อเพิ่มพูนเงินในกองทุน หรือการทําใหกองทุนมีความ

ยั่งยืน กองทุนตองพิจารณาเรื่องการระดมทุนอยางจริงจัง จะพบวา City Boston Commission on 

Affairs of the Elderly ซึ่งตองรับผิดชอบในการสนับสนุนงบประมาณแกโครงการตางๆ เปน

จํานวนมาก แตไดแสดงใหทราบวามีแหลงงบประมาณจากที่ตางๆเชนรัฐบาลกลาง มลรัฐ มูลนิธิ 

สถานประกอบการตางๆ และนักธุรกิจผูสูงอายุบริจาคและสภาผูสูงอายุของมลรัฐและ The Carter 

Burden Center for the Agingไดรับงบประมาณจากภาครัฐและการระดมทุน (สัดสวน 38% : 

62%) วิธีการระดมทุน กระทําในหลายวิธี เชน การเขียนโครงการไปของรับการสนับสนุนจากState 
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/City /มูลนิธิอ่ืนๆ ที่เปนมูลนิธิใหญๆ / สถานประกอบการ การประชาสัมพันธขอรับบริจาค หรือ

จากผูสูงอายุทําพินัยกรรมยกใหหลังเสียชีวิต รวมถึงการจัดกิจกรรมสังสรรค เชน Rainbow Room 

เปนตน 

สําหรับบทบาทของรัฐบาลในการสรางสวัสดิภาพที่ดีแกประชาชนนั้น สุวัฒนา  

ศรีภิรมย (2549, น. 65-66) ไดเทียบเคียงกับการมีสวนรวมของภาครัฐในการเขามาหนุนเสริมให

บทบาทของกองทุนการออมชุมชนเขมแข็งและมั่นคงมากขึ้น คือ การสมทบโดยการนําเงินออมไป

ลงทุนในตราสารของรัฐ และใหผลตอบแทนในระดับสูง เพื่อใหเกิดผลประโยชนรายไดของเงินออม 

ทดแทนการใหเปนเงินสมทบ หรือมีการบริหารจัดการการลงทุนโดยองคกรที่นาเชื่อถือซึ่งรัฐบาลให

การรับรอง ทั้งนี้ การสมทบจากภาครัฐจะมีผลดีในเรื่องความมั่นคงและความนาเชื่อถือของกองทุน 

ตลอดจนการบริหารจัดการดวยการดําเนินการของกองทุนปจจุบันเปนการดําเนินการของชุมชน

เองตามลําพัง โดยใชภูมิปญญาชุมชนและใชทุนทางสังคมนั้น ๆ การเขามามีบทบาทและศักยภาพ

ของภาครัฐในลักษณะการสนับสนุน เสริมจะเปนการชวยเพิ่มพลังและศักยภาพของกลไกระดับ

ฐานรากของประเทศใหเขมแข็งตอไป แตตองระมัดระวังผลที่จะเกิดขึ้นกับวัฒนธรรม ชุมชน และ

การเกิดเปนภาระที่เกินสมควรของภาครัฐ  

ประเด็นเรื่องความนาเชื่อถือของกองทุนนี้เอง จะเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจ

เขามาระดมทุน ปจจัยดังกลาวอาจเกิดจากความศรัทธาและยอมรับชื่อเสียงองคกร ความพึงพอใจ

ตอการใหบริการของเจาหนาที่ สถานที่ต้ังขององคกร การโฆษณา และประชาสัมพันธ ความ

ชัดเจนของขอมูลขาวสาร และความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกร (พัทธมน  ผลิพัฒน, 

2547, น. 145-146) จากภาพลักษณของกองทุนผูสูงอายุ ซึ่งไดดําเนินงานตามวัตถุประสงค คือ 

เพื่อนําเงินไปสนับสนุนใหเกิดประโยชนตอผูสูงอายุ ทั้งทางดานการศึกษา สังคม ศาสนา ขอมูล

ขาวสาร อาชีพ การมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม การสงเสริมบทบาทอาสาสมัคร การรวมกลุมใน

ลักษณะเครือขายชุมชน การชวยเหลือผูสูงอายุที่ไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม การถูก

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย การถูกทอดทิ้งใหผูสูงอายุกูยืมเพื่อเปนทุนประกอบอาชีพ

นั้น สามารถทําใหประชาชน องคกรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนหันมามีสวนรวมในการระดมทุนใหกับ

กองทุนผูสูงอายุไดไมยากนัก  

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานการระดมทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น กองทุน

ผูสูงอายุ  

1. ควรกําหนดแผนงานระดมทุนที่ครอบคลุมประชากรกลุมเปาหมาย โดยคํานึงถึง

สภาพเศรษฐกิจของกลุมเปาหมายเปนสําคัญ  
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2. ควรประชาสัมพันธสรางภาพลักษณ เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมาย ไดแก 

ประชาชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน เกิดความรูสึกเชื่อมั่นตอองคกรที่จะนํารายไดจากการระดม

ทุนไปใชประโยชนเพื่อสนับสนุน ชวยเหลือผูสูงอายุอยางทั่วถึงและเปนธรรมตอไป 

3. ควรจัดนัดพบผูบริจาคสัมพันธ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง 

ผูบริจาคกับผูปฏิบัติการและรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ

สรรคสรางและพัฒนากิจกรรมระดมทุนตอไป อีกทั้งยังเปนสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน และ

เปนการกระชับความสัมพันธที่ดีตอกัน 

เนื่องจากผลการวิเคราะห SWOT ชี้ใหเห็นวาในรอบปงบประมาณ 2550 ไมปรากฏ

ขอมูลวามีการระดมทุน ดังนั้น กองทุนผูสูงอายุควรเรงดําเนินการระดมทุนอยางเรงดวน ศศิพัฒน 

ยอดเพชร (2550, น. 172-174) กลาวถึงวิธีการระดมทุน 2 วิธีการหลัก ดังนี้ 

1. วิธีการระดมทุนโดยตรง คือ วิธีการที่มีการติดตอโดยตรงกับกลุมเปาหมาย ดวย

วิธีการตางๆ เชน การสนทนาตัวตอตัว การขอรับบริจาคตามบาน การจัดงานการกุศล การขายของ

ที่ระลึก การทอดผาปาและการตั้งกองบุญ เปนตน 

2. วิธีการระดมทุนโดยออม คือ วิธีการที่ไมไดมีการติดตอโดยตรงกับกลุมเปาหมาย 

ซึ่งอาจใชวิธีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเตอรเน็ต  

เปนตน 

การระดมทุนจะตองอาศัยการทําสื่อประชาสัมพันธที่สามารถกระจายขอมูล 

ขาวสารเกี่ยวกับกองทุนอยางทั่วถึง แมกองทุนผูสูงอายุไดดําเนินการใหอนุกรรมการดานการ

ประชาสัมพันธ ซึ่งอยูในคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติไดทําสื่อประชาสัมพันธ หากแตยัง 

ไมเผยแพรตอสาธารณชน ดังนั้น กองทุนผูสูงอายุอาจพิจารณาดําเนินการดวยตนเอง ในรูปแบบ 

ตาง ๆ เชน การใชหนังสือพิมพ วิทยุ หรือการขอรับบริจาคจากกลุมองคกรตาง ๆ เปนตน 

เมื่อมีการระดมทุนเขาสูกองทุนผูสูงอายุ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีหนาที่ใน

การวางแผนการใชจายเงิน โดยพิจารณาแบงสัดสวนการใชจาย ไดแก คาบริหารจัดการ คา

ดําเนินการ หรืออยางอื่นตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร ซึ่งสอดคลองกับการทบทวน

วรรณกรรมเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนจะเปนผูรับผิดชอบ

ดูแลกองทุน ทั้งนี้รายไดสวนหนึ่งจากกองทุนมักใชในการบริหารใหแผนงานและโครงการ

ดําเนินการไปไดอยางราบรื่น ถูกตอง และการใชเงินของกองทุนตองสามารถตรวจสอบได โดย 

อูจินิโอ เอ็ม กอนซาเลส (Eugenio M. Gonzales) เขียนบทความเรื่อง Building and Managing 
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Endowments : Lessons from Southeast Asia ไดมีการสรุปแผนภาพการไหลเวียนของทุนใน

องคกรกองทุนไวดังนี้ (อูจินิโอ เอ็ม กอนซาเลส, 2547 น.2) 

 

 
ดังนั้น การนําเงินที่ไดจากกองทุนไปใชในการดําเนินงานดานตางๆ ของกองทุน ตอง

มีการอนุมัติและการใหทุนเพื่อใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมของผูสูงอายุนั้นจะตองเปนไปตามแนวทาง

หรือแผนงานที่กําหนดไวโดยกลุมบุคคลซึ่งเปนคณะกรรมการกองทุน ซึ่งเปนผูมีอํานาจตาม

กฎหมายดูแลกองทุน หากแตมีระเบียบ/ประกาศ/ขอกําหนด และคําสั่งเปนแนวทางการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการบริหารกองทุน ซึ่งชวยในการตัดสินใจของเจาหนาที่และคณะกรรมการ ทําใหทํางาน

ไดงายขึ้น 
5. รูปแบบโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน คุมครองผูสูงอายุ 
กองทุนผูสูงอายไดใชพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 และนโยบาย

ของรัฐบาลมาพิจารณาเรื่องการจัดบริการสําหรับผูสูงอายุ ไมวาจะเปนการการคุมครอง การ

สงเสริม และการสนับสนุนแกผูสูงอายุ (รัฐบาลนายสมัคร  สุนทรเวช, 29 มกราคม พ.ศ. 2551- 

ปจจุบัน) ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ ดังนี้  

นโยบายดานการพัฒนาสุขภาพของประชาชน (ขอ 2.3.4) “เพิ่มแรงจูงใจ

และขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเปนกําลังสําคัญใหชุมชนในการดูแล

เด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลและการเฝาระวังโรคใน

ชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

ความมั่นคงของชีวิตและสังคม  (ขอ 2.5.1) “ประสานเชื่อมโยงการ

ดําเนินงานและใชประโยชนจากกองทุนตาง ๆ เชน กองทุนผูสูงอายุ กองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย เพื่อใหเปนพลังรวมในการสรางสรรคและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยที่มีประสิทธิภาพ” และ 

 

กองทุน 
ผูบริจาคภายนอก 

การออมเงินและ 

การไหลเวียนกลับ 

เงินอุดหนุน แผนงาน หรือ

บริการ 

การบริหาร 
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(ขอ2.5.4) “เตรียมความพรอมใหแกสังคมผูสูงอายุ โดยยึดหลักการให

ผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เปน

ผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ โดยสรางหลักประกันดานรายไดและ

ระบบการออมในชวงวัยทํางานที่เพียงพอสําหรับชวงวัยชรา สรางพฤติกรรมดาน

สุขภาพที่เหมาะสมกับชวงวัย สนับสนุนครอบครัวใหเขมแข็งสามารถดูแลสมาชกิ

ไดอยางมีคุณภาพ ขยายฐานการใหเบี้ยยังชีพแกคนชราที่ไมมีรายได และ

สงเสริมการใชประสบการณของผูสูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศโดย

ระบบคลังสมอง” 

 

ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการจัดบริการในตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
เยอรมัน เกาหลีใต สิงคโปร ซึ่งใชกฎหมาย นโยบายของรัฐเปนกรอบในการดําเนินงานดาน
ผูสูงอายุ เปนตน  

กรณีสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่เกี่ยวกับผูสูงอายุที่สําคัญ คือ พระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ (The Older American Act หรือ OAA) ซึ่งตราขึ้นมาเพื่อรองรับความตองการของ
ผูสูงอายุในอเมริกาที่มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการกําหนดสิทธิที่จะไดรับบริการตางๆ สําหรับ
ผูสูงอายุและครอบครัว ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ มีโครงการที่จัดขึ้นมาเพื่อใหบริการสวัสดิการสังคมแก
ผูสูงอายุมากมาย อาทิ โครงการบริการจางงานผูอาวุโสในชุมชน (The Senior Community 
Service Employment Program) รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําโครงการวิจัย
และโครงการฝกอบรมสําหรับผูสูงอายุ (55 ปข้ึนไป) และใน New York City Department for The 
Aging ไดกําหนดนโยบายที่สําคัญที่จัดบริการผูสูงอายุไดแก ใหการสนับสนุนในกิจกรรมดูแล
ผูสูงอายุในบาน และในชุมชนสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถพึ่งตนเองได ไดรับโอกาสในการแสดง
ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญของตนเผยแพรขอมูลขาวสารตอสาธารณะเกี่ยวกับผูสูงอายุ 
การจัดบริการและสรางโอกาสใหแกผูสูงอายุและครอบครัวเปนตน 

ในขณะที่ประเทศอังกฤษ มีกฎหมาย และนโยบาย ที่เกี่ยวของกับหลักประกัน
สุขภาพของผูสูงอายุโดยเฉพาะ Principle of NHS Plan เปนหลักการสําคัญของการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ และผลจากการพัฒนาคือ กรอบการบริการแหงชาติสําหรับ
ผูสูงอายุ (National Service Framework (NSF) for Older People) ซึ่งโครงการที่ดําเนิน การมี
ระยะสั้นๆ มีความเหมาะสม และมีขอจํากัดทางการเงิน (http://www.imsersomayores.csic.es/ 
documentos /documentos/procare-providingre inounido-01.pdf) ในสวนของเยอรมนี ให
ความสําคัญกับผูสูงอายุเปนอยางมาก ต้ังแตป 1991 มีการจัดตั้งกระทรวง Federal ministry for 
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Family and Senior citizens ทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุโดยเฉพาะ ซึ่งตอมาในป 1994 ไดเปลี่ยนชื่อ
เปน Federal ministry for Family Affaire, Senior Citizens, Woman and Youth (BMFSF) 
โดยมีนโยบายในการดําเนินงาน โดยการสนับสนุนใหมีการใชประโยชนจากความรูความสามารถ
และประสบการณ การสนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคม และการสนับสนุน
ดานชีวิตความเปนอยู 

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไดแก เกาหลีใต รัฐบาลเกาหลี โดย Ministry of Health 

and Welfare ไดออกพระราชบัญญัติ “Welfare of the Aged Act” ซึ่งประกอบไปดวยบทเกี่ยวกับ

เงินบํานาญสําหรับผูสูงอายุเกี่ยวกับการจัดการจัดการดานสุขภาพและสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ 

การจัดสรางและดําเนินการศูนยสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ เกี่ยวกับคาใชจาย และเกี่ยวกับ

บทลงโทษ รัฐบาลสิงคโปรมีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติข้ึนเมื่อป 2547 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้

ประกอบดวย ผูแทนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคราชการ ภาควิชาการ และสื่อสารมวลชน 

ฯลฯ มีนโยบายสําคัญที่ภาครัฐไดจัดใหแกผูสูงอายุในสิงคโปร ไดแก ที่พักอาศัย การสราง

สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการใชชีวิตของผูสูงอายุ ไมวาจะเปนสวัสดิการชุมชน (Community 

Services) เชน Community Center สําหรับกิจกรรมเพื่อการอยูรวมในสังคม Accessibility ของ

ผูสูงอายุในการไดรับบริการ และบริการที่จําเปนแกการใชชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ในป 2549 

รัฐบาลไดมีนโยบายดานสังคมมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลไดมีการฝกอบรมดานอาชีพใหกับผูสูงอายุ 

(retrain) เพื่อใหผูสูงอายุเขาสูตลาดงานมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อสงเสริมการสรางรายไดในกลุมผูสูงอายุที่

ไดรับผลกระทบจากการขาดรายไดสูงที่สุด (สทอ. ณ สิงคโปร, 2549) 
6. ยุทธศาสตรกองทุนผูสูงอายุ  

 ในฐานะที่ เปนกองทุนทางสังคมกองทุนผู สูงอายุจะมีบทบาทสําคัญในการ

ชวยเหลือสงเสริม สนับสนุนใหกลไกการจัดบริการแกผูสูงอายุทั้งในองคกรภาครัฐ องคกร

สาธารณะประโยชน และองคกรในชุมชน สามารถจัดบริการใหตอบสนองความตองการผูสูงอาย ุ

และชวยแกไขปญหาของผูสูงอายุ และสงเสริมใหใหผูสูงอายุมีอยางมีคุณคา และมีศักดิ์ศรี กองทุน

ผูสูงอายุควรกําหนดแนวทางยุทธศาสตรการดําเนินงานเพื่อเปนเปาหมายในการดําเนินงานรวมทั้ง

มีการกําหนดแผนการทํางานที่ชัดเจน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในการวิจัยไดวิเคราะห 

สังเคราะห ขอมูลที่ไดคนควา และรวบรวมจากแหลงตางๆ เสนอยุทธศาสตรกองทุนเปน  

4 ยุทธศาสตร ดังนี้  
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางศักยภาพของกองทุนใหเอ้ือตอการสรางโอกาส

สําหรับผูสูงอายุอยางถวนหนา ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก 

1.1 แผนการปรับโครงสรางองคกร 
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1.2 แผนการพัฒนาศักยภาพของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัด (พมจ.) ในการดําเนินงานดานผูสูงอายุ 

1.3 แผนการปรับปรุงโครงสรางภายในกลุมกองทุนผูสูงอายุ 

1.4 แผนการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ ประกอบดวย 2 แผนงาน ไดแก 

2.1 แผนการสรางวิสัยทัศน ของคณะกรรมการ  รวมถึงผูปฏิบัติงานตอการ

ดําเนินงานผูสูงอายุ 

2.2 แผนพัฒนาบุคคลากรในระดับปฏิบัติใหมีความสามารถในการทํางานเพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานของกองทุนในปจจุบันและอนาคต 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวมของเครือขาย 

ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก 

3.1 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวนภูมิภาค 

3.2 แผนพัฒนาระบบการสนับสนุนเชิงพื้นที่ 

3.3 แผนสรางการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร

สาธารณประโยชน 
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการสรางความยั่งยืนของกองทุนผูสูงอายุ 

ประกอบดวย 3 แผนงาน ไดแก 

4.1 แผนงานประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณของกองทุน 

4.2 แผนการระดมทุนจากภาคธุรกิจเอกชน 

 
ขอเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาแนวทางการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุมีขอคนพบและนํามาอภิปรายผล

ดังที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้ 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการทํางานกองทุนผูสูงอายุ 
1. คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุควรผลักดันใหมีการปรับโครงสรางการ

บริหารงานเปนองคหลักและเปนองคกรแรกที่ผูสูงอายุมาใชบริการเมื่อประสบปญหารวมทั้งใหการ

ยอมรับและมั่นใจในบริการ 
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2. คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุควรพิจารณาทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 
ขอกําหนดตางๆ ที่เปนขอจํากัดในการใหทุนสนับสนุนแกผูสูงอายุและใหมีการแกไขเพื่อใหทันกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความตองการของผูสูงอายุ 

3. กองทุนผูสูงอายุควรเสริมสรางศักยภาพการปฏิบัติงานกองทุนผูสูงอายุในสวน
ภูมิภาคดวยการจัดสรรอัตรากําลังใหแกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 

4. กองทุนผูสูงอายุควรมีการประสานความรูความเขาใจรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสวงหาแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน 

5. กองทุนผูสูงอายุควรสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานแกสาขาสภาผูสูงอายุเพื่อ
ทําหนาที่ในการประสานงานระหวางผูสูงอายุ กลุม ชมรมผูสูงอายุและองคกรตางๆ 

6. กองทุนผูสูงอายุควรทําความตกลงรวมมือกับสถาบันการศึกษาในสวนภูมิภาคให
เขามาทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกับผูสูงอายุและชมรมผูสูงอายุในการเขียนโครงการ 

7. กองทุนผูสูงอายุควรสรางการมีสวนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกร
สาธารณประโยชนใหเขามามีบทบาทมากขึ้นในการดําเนินงานผูสูงอายุ 

8. คณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุควรสนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธกองทุน
ผูสูงอายุรวมทั้งทบทวนการทําความตกลงกับสภาผูสูงอายุแหงชาติเพื่อใหมีการกระจายขอมูล
ขาวสารตางๆ ไปสูผูสูงอายุอยางทั่วถึงและครบถวน 

9. ควรมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุเพื่อให
ทราบความสําเร็จตลอดจนแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ  

10. คณะอนุกรรมการระดมทุนควรจัดทําแผนการระดมทุนเขาสูกองทุนผูสูงอายุและ
สรางความเขาใจ กับสังคมใหเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือดูแลและพัฒนาผูสูงอายุมากขึ้นใน
รูปแบบตางๆ ที่ไมใชเปนการบริจาคเงินเทานั้นเชนวิธีการจัดสรรเงินภาษีผลิตภัณฑยาและภาษี
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ตามตําแหนงอยางชัดเจน 
2. จัดทําแผนอัตรากําลังและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งดานการพัฒนาและดานสวัสดิการ 
3. มีระเบียบรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งระเบียบการปฏิบัติงานและระเบียบ

สวัสดิการโดยเฉพาะกลุมลูกจางในกองทุนผูสูงอายุ 
4. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารับการอบรม/สัมมนาความรูใหมๆ เกี่ยวกับ

ผูสูงอายุและความรูทางเทคนิคเฉพาะเพื่อการปฏิบัติงานตามตําแหนง 
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ที่  พิเศษ/2551                                                     คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

           เลขที่ 2   พระนคร  กทม. 10200 

  

          พฤษภาคม  2551 

 

เรื่อง    ขอความรวมมือตอบขอคําถาม 

 

เรียน    กรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ  
  

ตามที่ สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการและ

ผูสูงอายุ ไดตกลงวาจางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนที่ปรึกษาโครงการศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางการ

ดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุ”  โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มอบหมายให รองศาสตราจารย เล็ก  สมบัติ ให

ทําการศึกษาวิเคราะห บทบาท และแนวทางการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ เพื่อใหการบริหารจัดการ

กองทุนมีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน นั้น 

ดงันั้น คณะผูวิจัยฯ จึงขอความกรุณาจากทานในฐานะคณะกรรมการบริหารกองทุนผูสูงอายุ 

โปรดตอบขอคําถามตามความเปนจริง ขอมูลที่ไดจากทานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษา ซึ่งจะนําไปใช

เปนแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานกองทุนผูสูงอายุตอไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ จักเปนพระคุณยิ่ง 

 
       
 

        รองศาสตราจารย เล็ก  สมบตัิ    

                            หัวหนาโครงการฯ 

 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

โทรศัพท:  0-2613-2514 

โทรสาร  : 0-2623-5855 
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1. จุดแข็งของกองทุนผูสูงอายุคือเรื่องใด โดยอธิบายเหตุผลประกอบ   
1.1 รายได /แหลงที่มาของรายได 

 

 
 

1.2 บุคลากร 
 

 
 

1.3 สถานที่ตั้ง 
 

 
 

1.4 ผลการปฏิบัติงาน 
 

 
 

1.5 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................ 
 

 
 

2. จุดออนของกองทุนผูสูงอายุคือเรื่องใด โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ  
2.1 เปาหมาย 

 

 
 

2.2 รายได 
 

 
 

2.3 บุคลากร 
 

 
 

2.4 บริการของกองทุน 
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2.5 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................ 
 

 
 

3. ส่ิงใดที่เปนอุปสรรคของกองทุนผูสูงอายุ มีอะไรบาง โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ 
3.1 ระเบียบของกองทุน 

 

 
 

3.2 การเผยแพรขอมูล 
 

 
 

3.3 ขอจํากัดในการบริหารจดัการ 
 

 
 

3.4 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................ 
 

 
 

4. ในสถานการณปจจุบัน มีปจจัยใดที่เปนโอกาสสําหรับกองทุนผูสูงอายุโปรดระบุ  
4.1 กฎหมาย 

 

 
 

4.2 นโยบายระดับรัฐ 
 

 

 
4.3 สถานการณดานประชากร 

 

 
 

4.4 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................ 
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5. ทานคิดวา อนาคตกองทุนผูสูงอายุ ควรมีลักษณะอยางไร   
5.1 วิสัยทัศน 

 

 
 

5.2 กลยุทธ 
 

 
 

5.3 แผนงาน 
 

 
 

5.4 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................ 
 

 

 
6. ทิศทางการดําเนินงานของกองทุนผูสูงอายุ   

6.1 ลักษณะการบริหารจัดการ เชน บริหารรปูแบบราชการ/ กึ่งราชการ หรอืรูปแบบอื่น โปรด
อธิบายเหตุผลประกอบ  

 

 
 

6.2 ภาพรวมการดําเนนิงานกองทุนควรเปนอยางไร โปรดอธิบายเหตุผลประกอบ  
 

 
 

6.3 อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................ 
 

 

 

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

คณะผูวิจัยฯ ขอขอบพระคุณในความรวมมืออยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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