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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการของต่างประเทศ และของ
ประเทศไทย เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการในประเทศไทย  ผลการศึกษา 
พบว่า ในปัจจุบันประเทศไทย มีการก าหนดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายในหลายหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแต่ละ
ฉบับที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและความไม่เสมอภาคในการขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมาย 
รวมถึงยังมีการก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในลักษณะเดียวกันหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความทับซ้อนของ
การท างาน และท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการตรา
กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบ
สังคมสวัสดิการให้อยู่ในกฎหมายเพียงฉบับเดียว เพื่อให้การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนของไทย เป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการช่วยเหลือ
ชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างสมบูรณ ์
ค าส าคัญ : สวัสดิการสังคม, รัฐสวัสดิการ, ชุมชน 
Abstract 
 The dissertation aims to study basic information, concept, principle and legal theory 
regarding the promotion and development of social welfare process by community in the 
social welfare system, including the legal measurement thereof in Thailand and other 
countries, in order to efficiently and sustainably resolve the problem on the legal 
enforcement on the promotion and development of social welfare process by community in 
the social welfare system in Thailand. The study found that there are many issues as to the 
enforcement of laws on the promote and development of social welfare process by 
community in the social welfare system in Thailand where the laws create several criterions 
which lead to the disparity and inequality. Besides, the overlapping power between 
government sectors also causes the duplication of expenditure. The issues aforesaid, 
therefore, are the reason which make difficulties for the sustainable promotion and 
development of social welfare process by community in Thailand. 
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บทน า 
 ระบบสวัสดิการสังคมนั้น หากพิจารณาในความหมายอย่างแคบ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่
สมาชิกของประชาสังคมที่ไม่มีศักยภาพพอที่จะเลี้ยงชีพตนเองได้ ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือตลอดชีวิต ให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยการพยุงฐานะ พัฒนาศักยภาพ และสร้างโอกาสให้มีงานท า และ
หากพิจารณาในความหมายอย่างกว้าง สวัสดิการสังคม จะหมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคม ซึ่งเกี่ยวกับ
การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นขั้น
พ้ืนฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การท างานและการมีรายได้ กีฬาและนันทนาการ 
กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมท่ัวไป โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้อง
ได้รับ และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ (ทองแถม นาถจ านง, 2555: ออนไลน์)  
 การจัดสวัสดิการสังคมมีรากฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีแบบสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมุ่ งให้การช่วยเหลือผู้
ทุกข์ยาก คนจน โดยอาจเป็นการช่วยเหลือแบบน้อยที่สุด หรือการช่วยเหลือเต็มรูปแบบในมุมมองแบบสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งในสังคมสวัสดิการไม่ใช่การผลักความรับผิดชอบ เรื่องสวัสดิการสังคมมาให้ประชาชนรับผิดชอบ
กันเองเท่านั้น แต่รัฐจะต้องมีบทบาทเพ่ิมข้ึน 
 อีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มและชุมชนให้เข้มแข็งโดยขยายมิติชุมชนให้
ครอบคลุมชุมชน คนงานซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากด้วย เพื่อให้กลุ่มและชุมชนในชนบท ชุมชนแออัดในเมือง และ
ชุมชนคนงาน ซึ่งเป็นชุมชนฐานรากมีสวัสดิการที่เข้มแข็งดูแลกันเองได้  ในขณะเดียวกัน รัฐยังคงต้องมีบทบาท
ในการจัดสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมคนทั้งประเทศต่อไป และต้องไม่ปิดกั้นประชาชนในการ
เรียกร้องสิทธิสวัสดิการที่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มคนชายขอบต่าง ๆ ที่เข้าไม่ถึงสวัสดิการที่จัดโดยรัฐซึ่งมีอีกจ านวน
มากด้วย การรวมตัวกัน เพ่ือช่วยเหลือกันในการจัดสวัสดิการ น าไปสู่อีกแนวคิดหนึ่งในการจัดสวัสดิการสังคม
ในลักษณะ“ร่วมลงขัน” และกลายมาเป็นรูปแบบการประกันสังคม ซึ่งขยายไปสู่สวัสดิการสังคมซึ่งถือเป็นสิทธิ
มนุษยชนที่รัฐต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนและด าเนินการ ท าให้เกิดรูปแบบรัฐสวัสดิการที่แตกต่างกันไปตามบริบท
ของประเทศ มีการใช้การลงขันโดยตรงในรูปแบบเงินสมทบ (ประกันสังคม) หรือใช้ภาษีในการด าเนินการจัด
สวัสดิการสังคม การด าเนินการสวัสดิการสังคม ในลักษณะนี้มีผลในการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ า
อย่างชัดเจน(ถาวร สกุลพาณิชย์ และคณะ, 2553: บทคัดย่อ)  จากการศึกษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 พบว่า มีบทบัญญัติก าหนดสิทธิของบุคคลและชุมชนไว้ว่า “บุคคลและชุมชนย่อมมี
สิทธิจัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชน” ซึ่งเมื่อพิจารณากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกา พบว่า มีการก าหนดบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมไว้  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพบปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการของประเทศไทย โดยผู้วิจัยจะขอ
กล่าวถึงรายละเอียดปัญหา ดังต่อไปนี้  
 1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่
จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมายนับตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลของประเทศไทยมีการมุ่งเน้นที่จะก าหนดนโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
เพ่ือเป็นการสร้างโครงการอันจะท าให้ประชาชนพอใจในผลงานของรัฐบาลและเป็นการสร้างฐานคะแนนเสียง
ของตน หรือเรียกว่า ประชานิยม โดยโครงการที่มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนารูปแบบของโครงการที่
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ส าคัญรูปแบบหนึ่ง คือ การสร้างกลไกทางกฎหมายให้รองรับการน าเงินงบประมาณมาให้แก่กลุ่มตั วแทนของ
ชาวบ้านโดยตรง และให้ตัวแทนของชาวบ้านน าเงินของแผ่นดินนี้ไปใช้ในการจัดโครงการต่าง ๆ ผ่านการก ากับ
ดูแลของภาครัฐ โดยรัฐบาลมองว่าจะท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ซึ่งโครงการโดยส่วนใหญ่จะท าใน
รูปแบบของการจัดสวัสดิการสังคม และเมื่อชุมชนเข้มแข็งรัฐบาลชุดนั้น ๆ ก็จะสามารถมีคะแนนนิยมให้มี
อ านาจอยู่บริหารประเทศต่อไปได้ ระบบการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองในลักษณะนี้ เรียกว่า 
ระบบสังคมสวัสดิการ นั่นเอง 
 2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางของรัฐที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ  
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการหลากหลายฉบับ(พระราชบัญญัติ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2547)  โดยกฎหมายแต่ละฉบับจะก าหนดให้มีหน่วยงานของรัฐมา
ก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในแต่ละฉบับแตกต่างกันไปตามแต่ที่กฎหมายในฉบับนั้นจะก าหนด แต่หน้าที่
และอ านาจจากการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้จะมีหน้าที่หลักเหมือนกัน คือ ก าหนดให้หน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายฉบับนั้น ๆ มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดย
ชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ ซึ่งกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการท างานจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนตามที่
กฎหมายแต่ละฉบับก าหนด  
 3. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่ นดินผ่าน
โครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ก าหนดให้มีกลไกการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินหรือเงินงบประมาณ
ที่รัฐจัดสรรตามโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุน รวมถึงการก าหนดกลไกการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินตามกองทุนที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายในแต่ละฉบับ ในกรณีการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการของประเทศไทยนั้น 
โครงการต่าง ๆ ที่มาขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐจะได้รับการจัดสรรเงินทุนตามหลักเ กณฑ์ที่
กฎหมายแต่ละฉบับก าหนด โดยแหล่งเงินทุนก็จะมีที่มาแตกต่างกันออกไป เช่น เงินทุนมาจากการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐให้แก่หน่วยงานโดยตรง หรือจะเป็นการน าเงินจากกองทุนที่กฎหมายก าหนดมาเป็นแหล่ง
เงินทุนให้แก่โครงการต่าง ๆ ได้ต่อไป 
 4. มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอันเนื่องมาจากกระบวนการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินผ่านโครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ 
 ค าว่า “ทุจริต” นั้น เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา หมายถึง เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้ โดยที่ชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1)  ส่วน “การ
คอร์รัปชั่น” หมายถึง พฤติการณ์การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้
อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ ไม่ว่า
พฤติการณ์ดังกล่าวจะมุ่งที่ผลประโยชน์ในทางทรัพย์สิน หรือประโยชน์ทางอ่ืนที่มิใช่ทรัพย์สิน การทุจริต
คอร์รัปชั่น จึงมักจะน ามาใช้ในความหมายของการกระท าความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจใน
ต าแหน่งแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวทุกรูปแบบ(วิทยากร เชียง
กุล. 2561. ออนไลน์)  ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงหมายถึง มาตรการ
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ทางกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือน ามาใช้ในการป้องกัน ปราบปราม หรือป้องปราม เพ่ือมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความสัมพันธ์กับโครงการ
สวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ ในแง่ของการป้องกันหรือป้องปรามมิให้การด าเนิน
โครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชน มีพฤติการณ์หรือการกระท าใดอันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการด าเนินโครงการดังกล่าว อันเป็นการป้องกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินในส่วนของการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบการ
จัดสวัสดิการสังคม  
 ดังนั้น หากประเทศไทยยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชน โดยก าหนดให้มีมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอันเนื่องมาจากกระบวนการใช้จ่ายเงินแผ่นดินผ่านโครงการสวัสดิการ
สังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบังคับใช้
กฎหมาย การสร้างความเชื่อมั่นในระบบสวัสดิการของชุมชน และที่ส าคัญที่สุด คือ การกระทบระบบ
สวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพราะเม่ือชุมชนไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
ภาระหนักก็จะตกมาสู่รัฐและสังคมโดยรวมของประเทศ เมื่อส่วนที่เล็กที่สุดของประเทศล้มเหลว ระบบสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ความสงบสุข และการด ารงอยู่ของประเทศก็จะล้มเหลวไปเป็นล าดับอย่างต่อเนื่องนั่นเอง 
 ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการของประเทศไทย และศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายที่เก่ียวข้องตลอดจนศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าวทั้งในต่างประเทศ และประเทศไทย เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการในประเทศไทย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ 
 2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัด
สวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการของต่างประเทศ และประเทศไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ เน้นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นส าคัญ ซึ่งรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 และข้อบังคับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ศึกษาจากต าราทางกฎหมาย บทความทางวิชาการทางนิติศาสตร์ เอกสารที่เป็นค าวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าวในประเทศไทย เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนท าการวิจัยภาคสนาม (Field Research) 
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ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
ผลการศึกษาวิจัย  
 พบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีการก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการหลายฉบับ มีการก าหนดหลักเกณฑ์
ตามกฎหมายในหลายหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแต่ละฉบับที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าและความไม่
เสมอภาคในการขอรับความช่วยเหลือตามกฎหมาย รวมถึงยังมีการก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในลักษณะ
เดียวกันหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดความทับซ้อนของการท างาน และท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้
จ่ายงบประมาณ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรให้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ ให้อยู่ในกฎหมายเพียงฉบับเดียว 
เพ่ือให้การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนของไทย เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการช่วยเหลือชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้อย่างสมบูรณ ์
 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะขอสรุปปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการของประเทศ
ไทย ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 4 ประเด็นปัญหา ได้แก่ ประการที่หนึ่ง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคม ที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ ไม่
สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย ประการที่สอง คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่
จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ ประการที่สาม คือ ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนด
กระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินผ่านโครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคม
สวัสดิการ และประการสุดท้าย คือ มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อันเนื่องมาจาก
กระบวนการใช้จ่ายเงินแผ่นดินผ่านโครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชน ในระบบสังคมสวัสดิการ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่
จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย 
 นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลของประเทศไทยมีการมุ่งเน้นที่จะก าหนดนโยบายด้านการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างโครงการอันจะท าให้ประชาชนพอใจในผลงานของรัฐบาลและเป็นการ
สร้างฐานคะแนนเสียงของตน หรือเรียกว่า ประชานิยม โดยโครงการที่มีการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
รูปแบบของโครงการที่ส าคัญรูปแบบหนึ่ง คือ การสร้างกลไกทางกฎหมายให้รองรับการน าเงินงบประมาณมา
ให้แก่กลุ่มตัวแทนของชาวบ้านโดยตรง และให้ตัวแทนของชาวบ้านน าเงินของแผ่นดินนี้ไปใช้ในการจัดโครงการ
ต่าง ๆ ผ่านการก ากับดูแลของภาครัฐ โดยรัฐบาลมองว่าจะท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ซึ่งโครงการ โดย
ส่วนใหญ่จะท าในรูปแบบของการจัดสวัสดิการสังคม และเมื่อชุมชนเข้มแข็งรัฐบาลชุดนั้น ๆ ก็จะสามารถมี
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คะแนนนิยมให้มีอ านาจอยู่บริหารประเทศต่อไปได้ ระบบการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองใน
ลักษณะนี้ เรียกว่า ระบบสังคมสวัสดิการ นั่นเอง 
 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขาดหน่วยงานกลางของรัฐที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
กระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการหลากหลายฉบับ โดยกฎหมายแต่ละ
ฉบับจะก าหนดให้มีหน่วยงานของรัฐมาก ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในแต่ละฉบับแตกต่างกันไปตามแต่ที่
กฎหมายในฉบับนั้นจะก าหนด แต่หน้าที่ และอ านาจจากการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้จะมีหน้าที่หลัก
เหมือนกัน คือ ก าหนดให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายฉบับนั้น ๆ มีหน้าที่ และ
อ านาจเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ ซึ่งกระบวนการและหลักเกณฑ์ใน
การท างานจะข้ึนอยู่กับขั้นตอนตามที่กฎหมายแต่ละฉบับก าหนด  
 3. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินผ่าน
โครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ก าหนดให้มีกลไกการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณ
ที่รัฐจัดสรรตามโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุน รวมถึง การก าหนดกลไกการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินตามกองทุนที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของกฎหมายในแต่ละฉบับ ในกรณีการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการของประเทศไทยนั้น 
โครงการต่าง ๆ ที่มาขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐจะได้รับการจัดสรรเงินทุนตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายแต่ละฉบับก าหนด โดยแหล่งเงินทุนก็จะมีที่มาแตกต่างกันออกไป เช่น เงินทุนมาจากการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐให้แก่หน่วยงานโดยตรง หรือจะเป็นการน าเงินจากกองทุนที่กฎหมายก าหนด มาเป็นแหล่ง
เงินทุนให้แก่โครงการต่าง ๆ ได้ต่อไป 
 4. มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน อันเนื่องมาจากกระบวนการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินผ่านโครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ 
 การทุจริต หมายถึง การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระท าที่ชั่วช้า และฉ้อโกงโดย
เจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระท าที่ขัดต่อต าแหน่งหน้าที่ ส่วนการคอร์รัปชัน หมายถึง 
พฤติการณ์การกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่ากรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้
นั้นมีต าแหน่งหน้าที่ในเรื่องนั้นหรือไม่ หรือใช้อ านาจ ในต าแหน่งหรือหน้าที่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสวงหา
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่ว่าพฤติการณ์ดังกล่าวจะมุ่งที่ผลประโยชน์ในทางทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ทางอ่ืน 
ที่มิใช่ทรัพย์สิน ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันนับได้ว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในทุกสังคม ดังนั้ น 
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จึงหมายถึง มาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
น ามาใช้ในการป้องกัน ปราบปราม หรือป้องปราม เพื่อมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ มาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมีความสัมพันธ์กับโครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนใน
ระบบสังคมสวัสดิการ ในแง่ของการป้องกัน หรือป้องปรามมิให้การด าเนินโครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดย
ชุมชน มีพฤติการณ์หรือการกระท าใดอันเป็นการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากการด าเนินโครงการดังกล่าว อันเป็นการป้องกันความ เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับการใช้จ่ายเงิน 
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ของแผ่นดินในส่วนของการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม  
 ดังนั้น หากประเทศไทยยังไม่มีการอนุวัติการเนื้อหาของบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การบังคับใช้กฎหมาย การสร้างความเชื่อมั่นในระบบสวัสดิการของชุมชน และที่ส าคัญที่สุด คือ การกระทบ
ระบบสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพราะเมื่อชุมชนไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ ภาระหนักก็จะตกมาสู่รัฐ และสังคมโดยรวมของประเทศ เมื่อส่วนที่เล็กที่สุดของประเทศล้มเหลว 
ระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความสงบสุข และการด ารงอยู่ของประเทศก็จะล้มเหลวไปเป็นล าดับอย่าง
ต่อเนื่อง นั่นเอง 

ข้อเสนอแนะของการศึกษาในครั้งนี้ 
 1. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่
จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ ไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย  
 ควรให้มีบทบัญญัติที่ก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัด
สวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ โดยก าหนดให้ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าถึง
การให้ความช่วยเหลือจากรัฐในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดย
ชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน  
 2. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเพ่ือการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ  
 ควรให้มีบทบัญญัติที่ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการ
จัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ โดยต้องก าหนดความเป็นอิสระ รวมถึงก าหนด
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายให้มีภารกิจหลักในการก ากับดูแล และช่วยเหลือการส่งเสริม และ
พัฒนากระบวนการจัดสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการเป็นการเฉพาะ  
 3. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินผ่าน
โครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ  
 ควรให้มีบทบัญญัติที่ก าหนดกระบวนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินผ่านโครงการสวัสดิการ
สังคมท่ีจัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ  
 4. มาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอันเนื่องมาจากกระบวนการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินผ่านโครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ 
 ควรให้มีบทบัญญัติที่ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอันเนื่องมาจาก
กระบวนการใช้จ่ายเงินแผ่นดินผ่านโครงการสวัสดิการสังคมที่จัดท าโดยชุมชนในระบบสังคมสวัสดิการ  
 ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ซึ่งตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้รัฐต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง  
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