
การบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในฐานะนายทะเบียนกลาง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์1* 

Management of Cremation Aid Association as the central  
register of Cremation Aid Association under the law of cremation aid 

พยุดา แย้มกลิ่น2** 
 

บทคัดย่อ 
 การศกึษาการบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในฐานะนายทะเบียนกลางตามกฎหมาย
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของนายทะเบียนกลาง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 โดยใช้ข้อมูลเอกสาร 
ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล ค าสั่ง ประกาศ กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
งานเขียน บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยใช้การสัมภาษณ์และการสังเกต 
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่ครบถ้วนจากผู้ให้ข้อมูลหลักโดยเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ เป็นอย่างดีโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
ตามแนวทางทีน่ายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) 
ได้ให้แนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวไว้ ผลการศึกษา 
พบว่า การบริหารจัดการงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในบทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนกลาง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 จะเป็นการประกาศ 
จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา การประกาศเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ในราชกิจจานุเบกษา การให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และการส่งเสริม 
สนับสนุนคือการอบรมให้ความรู้และงานพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจ 
สงเคราะห์ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  

ค าส าคัญ นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ประจ าท้องที ่และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  

บทน า 
 การฌาปนกิจสงเคราะห์ของไทยมีมานานเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ประชาชนตามชนบท
ท้องถิ่นต่างๆ โดยทั่วไปกล่าวคือเมื่อมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดถึงแก่ความตายเพ่ือนบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการศพตามประเพณีทางศาสนาให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของ เช่น ข้าวสาร และสิ่งของต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นรวมทั้งเงินทองแก่ครอบครัวผู้ตายอีกด้วย (เรียกว่าเงินอนุโมทนาศพ) ตามสัมพันธภาพที่มีต่อกัน 
เดิมการสงเคราะห์ช่วยเหลือจัดการศพอยู่ในวงแคบในหมู่ญาติพ่ีน้องกลุ่มเล็ก ๆ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น 
การสงเคราะห์ช่วยเหลือกันในเรื่องนี้จึงได้ขยายกว้างโดยมีผู้น าท้องถิ่น เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส ครู 
                                                           
1*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ืองการบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในฐานะนายทะเบียนกลางว่าด้วย 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
2 **นกัศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ได้จัดการรวมกลุ่มประชาชนในท้องถิ่นของตนเองให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน   
ในการจัดการศพและช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ประเพณีดังกล่าวนี้เริ่มมีวิวัฒนาการ เป็นที่นิยมมากขึ้น 
ต่อมาสั งคมทั่ ว ๆ ไปมองเห็นคุณประโยชน์ของวิธีการช่วยเหลือในลักษณะนี้ จึ งได้มีการจัดตั้ ง  
ในกลุ่มผู้ประกอบการงานหรืออาชีพต่าง ๆ ขึ้น เช่น กลุ่มที่ท างานในส านักงาน สมาคม สโมสร เป็นต้น 
การด าเนินกิจการได้เป็นไปในลักษณะของการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ตามกฎเกณฑ์ 
หรือระเบียบที่แต่ละกลุ่มก าหนดขึ้นโดยถือว่าช่วยเหลือกันเสียสละเงินคนละเล็กละน้อยเพ่ือจัดการศพ
ของเพ่ือนร่วมงาน เพื่อนร่วมสังคม โดยถือว่าเป็นการกุศลและช่วยเหลือกัน (กรมประชาสงเคราะห์ 
กระทรวงมหาดไทย, ม.ป.ป. หน้า 3) จากวิธีดังกล่าวได้มีบุคคลบางกลุ่ม และบริษัทการค้าได้เล็งเห็น
ผลประโยชน์เพ่ือแสวงหาผลก าไรแก่ตนเอง พรรคพวก โดยมิได้ค านึงถึงคุณธรรม ได้น าวิธีของการ
ประกันชีวิตในแบบกลุ่มมาแฝงด าเนินการในรูปแบบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยอาศัยกิจการ
การกุศลบังหน้า  
 นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีหน้าทีด่ าเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้ความช่วยเหลือ 
กับนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ ในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
การฌาปนกิจสงเคราะห์พร้อมการส่งเสริมสนับสนุนการให้คู่มือในการปฏิบัติงานแก่นายทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ เพ่ือให้นายทะเบียนมีแนวทางในการให้ค าแนะน าปรึกษาในการด าเนิน 
กิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการบริหารจัดการที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานหลายแห่ง ซึ่งเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะมีฐานะเป็น 
นิติบุคคล โดยการด าเนินการจะอาศัยนายทะเบียน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ในการ
ควบคุมดูแล ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย บัญชี โดยการจัดการต่าง ๆ นายทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการฌาปนกิจสงเคราะห์
อย่างเข้าใจและสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนกลางสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์จะเป็นผู้ช่วยเหลือ สนับสนุนเพื่อให้ปฏิบัติงาน  ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
การบริหารจัดการของนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์การปฏิบัติงานบริหารจัดการ 
โดยสนับสนุนส่งเสริมให้นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที ่ทุกพื้นที่มีความรู้  
มีแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ วิธีปฏิบัติแก่นายทะเบียน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ในการก ากับ
ควบคุมดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  
พ.ศ. 2545 การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนายทะเบียนกลางสมาคมปนกิจสงเคราะห์จะสามารถ
ด าเนินการ ได้อย่างเข็มแข็งนั้น ต้องอาศัยบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายในการเผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และ
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ข้อมูลด้านการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้มีการจัดท าขึ้นโดยสามารถตรวจสอบข้อมูล
ต่างๆ ที่เวปไซต์ cmt.dwf.go.th และทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวยังได้มีบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดท า หลักสูตรอบรมออนไลน์ “การฌาปนกิจ
สงเคราะห”์ เพ่ือส่งเสริมให้นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ กรรมการเจ้าหน้าที่

http://www.cmt.dwf.co.th/
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สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รวมถึงผู้ที่สนใจในงานด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์เข้ามาอบรบ
ความรู ้เกี ่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)  โดยนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ยังมีหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที ่ได้ก าหนดไว้ตามประกาศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ และการตอบข้อหารือเป็นหนังสือให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติที่ถูกต้อง  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรของ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งทางกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวได้
ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ และได้ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
โดยจะต้ องเป็ นผู้ ประสานขอความร่ วมมื อและเป็ นผู้ คอยปฏิ บั ติ ตามที่ กฎหมายก าหนด 
ภายใต้อ านาจหน้าที่นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพราะท าให้ทราบถึงแนวคิดหลัก
ปฏิบัติ พัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์และทราบถึงการบริหารจัดการ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในฐานะนายทะเบียนกลาง 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์  
 2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในฐานะนายทะเบียนกลาง 
ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 
ระเบียบวธิีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร 
(documentary data) และการสัมภาษณ์ (interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) จ านวน 9 คนซึ่ง
เป็นบุคคล ที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องและประเด็นต่าง ๆ (เฉลิมพล ศรีหงส์, 2562  
หน้า 33) เกี ่ยวกับการบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในฐานะนายทะเบียนกลาง  
ส าหรับเอกสาร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ (1) เอกสารชั้นต้น ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล ค าสั่ง ประกาศ 
กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้อง (2) เอกสารชั้นรอง 
ได้แก่ งานเขียน บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุภางค์ จันทวานิช, 
2561, หน้า 107) 

แนวคิดในการวิจัย 
 หลักการส าคัญของ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ 
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การ แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ทั้งองค์การในภาครัฐและองค์การภาคเอกชน (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562 
หน้า 36) การพัฒนาหน่วยงานราชการให้เป็นองค์กรที่มีสมรถนะสูงความสามารถในการบริหาร
ยุทธศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การก าหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (จิรประภา อัครบวร, 2552, อ้างถึงในปรัชญา  
ชุมนาเสียว, 2562, หน้า 21) การวินิจฉัยองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลคือ SWOT Analysis  
เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกเพ่ือน าผลที่ได้ในรูปแบบ
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ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมาก าหนดเป็นกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการวางแผน
พัฒนาองค์การ (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553, อ้างถึงใน ปรัชญา ชุมนาเสียว, 2562, หน้า 21) 
ผลการวิจัย 
พัฒนาการของกฎหมายการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 ข้อมูลการวิเคราะห์จากเอกสารประกาศของคณะปฏิวัติที่ 287 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2517 และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  
 พัฒนาการของกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์จะเห็นว่าในกฎหมายแต่ละฉบับ          
ที่ก าหนดมาเพ่ือให้การฌาปนกิจสงเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์           
มีรูปแบบและการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและทันสมัยตามสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ โดยประกาศ    
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 287 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ และนายทะเบียนกลาง 
คืออธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ และเป็นการเริ่มต้นของกฎหมายฌาปนกิจสงเคราะห์เพ่ือก าหนดและ
ควบคุมการปฏิบัติงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยสมาคมจะต้องมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก าไร 
หรือรายได้เพ่ือมาแบ่งปันกันแต่เป็นเพียงการช่วยเหลือกันของกลุ่มประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
และเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประชาชน แต่เนื่องจากประกาศของคณะปฏิบัติมีวิธีปฏิบัติหลายเรื่อง
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น และมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้วย 
จึงต้องปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว จึงได้ตราพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  
พ.ศ. 2517 ออกมาบังคับใช้แทนโดยกฎหมายฉบับนี้จะก าหนดการด าเนินกิจการของการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ภาครัฐเพ่ิมขึ้นมาเพ่ือเป็นสวัสดิการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ และกฎหมายฉบับนี้     
จะเป็นการกระจายอ านาจลงสู่จังหวัดและแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนประจ าท้องที่
จังหวัดมีอ านาจอนุมัติและอนุญาตในการด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยพระราชบัญญัติ 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฉบับนี้จะปรับปรุงเกี่ยวกับทางด้านการเงินก าหนดไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคมขณะนั้น และการด าเนินการในการบริหารกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ยังไม่รัดกุมพอ 
ที่จะป้องกันการฉ้อโกงจากการแสวงหาผลประโยชน์จากกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรรมการ 
และเจ้าหน้าที ่จึงได้ตราพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ออกมาเพ่ือใช้บังคับแทน
โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นนายทะเบียนกลาง 
และแต่งตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นนายทะเบียนประจ าท้องที่เพ่ือจะได้ดูแลสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาการทุจริตของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
โดยมีการปรับปรุงเกี่ยวกับด้านการเงินและการบัญชีและเพ่ือให้การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์
ของประชาชนที่เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารงานของคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยกฎหมายแต่ละฉบับ 
ที่ได้ตราขึ้นมาเพ่ือให้การด าเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นไปอย่างรัดกุม แก้ไขปัญหาทางด้านการเงิน 
การฉ้อโกง เพ่ือลดความเดือดร้อนแก่สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จะเห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
หรือกระจายอ านาจลงสู่ส่วนราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะเห็นว่ากฎหมายที่กระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นนั้นก็เพ่ือให้การด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการหา 
หลักฐานเอกสารเป็นไปได้ง่ายขึ้นและเพ่ือลดขั้นตอนให้การด าเนินการควบคุม ดูแล เป็นไปอย่างทั่วถึง 
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 จะเห็นได้ว่ากฎหมายของการฌาปนกิจสงเคราะห์จะออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ  
ของการด าเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อลดความเดือดร้อนของสมาชิกและเป็นการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้มีการควบคุมดูแลโดยกฎหมาย
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านการเงินบัญชีจะมีรูปแบบ วิธีการด าเนินงานและการตรวจสอบที่มากยิ่งขึ้น  
เมื่อด าเนินการไม่เป็นตามที่กฎหมายก าหนดบทก าหนดโทษจะมีการเพ่ิมโทษและค่าปรับที่เพ่ิมสูงขึ้น
เพ่ือป้องปรามการกระท าผิดของผู้ด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  โดยมีการปรับกฎหมาย
เพ่ือให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ขณะนั้นเพ่ือให้การด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็น
กฎหมายที่มีการควบคุม และไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือหารายได้เป็นการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน 
การบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในฐานะนายทะเบียนกลาง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของนายทะเบียนกลางโดยแบ่งงานเป็นด้าน ๆ ตามลักษณะการรับผิดชอบและ 
แบ่งโครงสร้างงานของกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงของครอบครัว สรุปได้ดังนี้  
 การบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์จะเป็นการดูแลตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เช่น ด้าน 
การประกาศจดทะเบียน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา ด้านการขอความเห็นชอบ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ด้านการประกาศจดและประกาศเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่ส าคัญคือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานนั้นจะต้องมีความละเอียด รอบคอบอย่างยิ่ง ซึ่งเอกสาร
ทุกอย่างของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้มาจ าเป็นต้องตรวจสอบเพราะทุกอย่างจะต้องด าเนินการ
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ก าหนดเท่านั้น เช่น เรื่องค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
จะมีได้เพียง 13 ข้อตามที่ประกาศ กระทรวงก าหนดเท่านั้น ส่วนข้อ 14 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จะต้อง
ด าเนินการขอความเห็นต่อนายทะเบียนกลางเท่านั้น นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ า
ท้องที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เพราะข้อบังคับของสมาคมจะเป็นการก าหนดรูปแบบการ
ด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
 ด้านการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา การเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น 
ประกอบด้วยเหตุแห่งการเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อยู่ 3 วิธีการ คือ ประการแรก การเลิกโดยมติ 
ที่ประชุมใหญ่โดยสมาชิกออกเสียงกันเพ่ือให้มีการเลิกกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น ประการที่สอง 
การเลิกโดยค าสั่งของนายทะเบียนประจ าท้องที่ และประการที่สาม การเลิกโดยค าสั่งศาล โดยส่วนใหญ่ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จะเลิกด าเนินการโดยวิธีที่ 1 คือมีมติที่ประชุมใหญ่ในการประชุมประจ าปี
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สาเหตุแห่งการเลิกสมาคมเช่น ส่วนใหญ่ไม่มีสมาชิกมาสมัครเพ่ิม 
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ หรืออาจไม่มีเงินทุนในการด าเนินกิจการต่อไป ทางสมาคมจึงจะขอมติ 
ที่ประชุมใหญ่เพ่ือให้เลิกกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 ด้านการให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นายทะเบียนกลาง
จะต้องพิจารณาเป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ซึ่งจะต้องพิจารณาดังนี้คือ เกิดประโยชน์และมี
ความส าคัญกับสมาคมและสมาชิกหรือไม่ ค่าใช้จ่ายที่ขอมาเกินกว่าสถานะการเงินของสมาคมหรือไม่ 
ถ้าท่ีขอมาเกิดผลกระทบกับสมาคมและสมาชิกที่ขอมานายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
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ก็จะไม่ให้ความเห็นชอบในค่าใช้จ่ายนั้น โดยค่าใช้จ่ายต้องไม่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการสมาคม 
ในการเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นมาและไม่ท าให้ทุนสะสมของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลดลงจนมีปัญหาใน
การด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 การสนับสนุนส่งเสริมให้นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ด าเนินการ
ก ากับดูแลให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  
 ด้านการเงินและบัญชี การก ากับดูแลเกี่ยวกับงบการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
เป็นส่วนที่ส าคัญมากที่สุด เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่สามารถจ่ายเงิน
ให้แก่ทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิตได้จะท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ของสมาคมอาจเกิดการขัดข้องต่อสมาชิก 
ขาดความเชื่อถือหรืออาจท าให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ล้มเลิกกิจการได้เพราะเมื่อขาดความเชื่อถือ 
สมาชิกสมาคมก็จะไม่จ่ายเงินค่าจัดการศพให้แก่สมาชิกอ่ืน ๆ และมีการค้างค่าจัดการศพเพ่ิมมากขึ้น 
อาจเป็นเหตุให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องล้มเลิกไปในที่สุดหรือเกิดการฟ้องร้องขึ้นได้ 
 ด้านทะเบียนสมาชิก การจัดท าทะเบียนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นส่วนจ าเป็น 
และส าคัญในการด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยประโยชน์และความส าคัญของการจัดท า 
ทะเบียนสมาชิกก็เพ่ือให้รู้ว่ามีจ านวนสมาชิกเท่าไหร่ รู้เลขประจ าตัวของสมาชิก รู้ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 
รู้ผู้รับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกหรือผู้จัดการศพเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ต่าง ๆ ของสมาชิกท่ีมาแก้ไขจะได้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องจัดส่ง
ข้อมูลให้แก่นายทะเบียนประจ าท้องที่ในสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี
เพ่ือเป็นการตรวจสอบการด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 ด้านสนับสนุนส่งเสริมนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ โดยการจัดอบรม 
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ และการด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ โดยมีการทดสอบและให้มีการฝึกปฏิบัติจริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริตของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ และเพ่ือให้นายทะเบียนประจ าท้องที่ เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยการจัดการอบรมสัมมนาจะมีการแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ การเงินและบัญชีและทะเบียนสมาชิก การวางแผนงบประมาณเพ่ือให้มีการ
อบรมสัญจรไปตามภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีการจัดอบรมจ านวน 3 ครั้งและมีผู้เข้าร่วม
ประกันจ านวน 286 คน (กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของ
ครอบครัว, 2560) และในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการจัดประชุม จ านวน 3 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมดจ านวน 251 คน (ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมาย, 2561) โดยทางนายทะเบียน
กลางมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เพ่ือให้เป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานให้แก่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่  บุคลากรเดิมและ
บุคลากรที่พ่ึงย้ายมาให้สามารถตรวจสอบและให้ค าแนะน ากับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเรื่อง
ต่างๆ พร้อมการให้ความรู้ผ่านหลักสูตรอบรมออนไลน์ “การฌาปนกิจสงเคราะห์” ในการท าความ
ร่วมมือกับสถาบัน การศึกษา (ธรรมศาสตร์) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น าไปสู่การยกระดับการด าเนินงานเกี่ยวกับการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือส่งเสริมช่องทางการขาดงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอของการ
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ด าเนินงานเกี่ยวกับการให้ความรู้ตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์  (บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560)  

ตารางท่ี 1 การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ 
ล าดับ รายละเอียดการอบรม งบประมาณที่ใช้ (บาท) จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 

1 ปีงบประมาณ 2561 737,200 286 
2 ปีงบประมาณ 2562 620,500 251 

รวม 1,357,700 537 

ที่มา. หนังสือขออนุมัติหลักการโครงการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว ประจ าปี
งบประมาณ 2561 โดยกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว, 2560. และหนังสือขออนุมัติหลักการโครงการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 (ระยะที่ 1) โดยส านักงาน
เลขานุการกรมครอบครัว, 2561. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง. 
 ส าหรับการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่         
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและลดปัญหาการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจะได้สามารถให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือให้การด าเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ด าเนินการได้อย่างมีระบบและถูก โดยมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 
จัดท า 200 เล่ม ปีงบประมาณ 2561 จัดท า 350 เล่ม ปีงบประมาณ 2562 จัดท า 500 เล่ม 
ตารางท่ี 2 ข้อมูลการจัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  

 
ที่มา. ทะเบียนคุมคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545       
โดยกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว, ม.ป.ป, กรุงเทพมหานคร: กลุ่มเสริมสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว  
 ด้านการรับเรื่องร้องเรียน มีแนวทางและวิธีการรับเรื่อง เช่น ทางหนังสือ การตอบข้อซักถาม
สงสัยทางโทรศัพท์ การติดต่อผ่านไลท์นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การลงพื้นที่          
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการด าเนินกิจการซึ่งนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์              
จะด าเนินการโทรศัพท์เพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงทั้งผู้ถูกร้องเรียนและผู้ร้องเรียนโดยการด าเนินการ     
ขอความร่วมมือกับนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริง    
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และด าเนินการรายงานข้อเท็จจริงให้นายทะเบียนกลางเพ่ือทราบ ซึ่งทางกลุ่มเสริมสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของครอบครัวมีเรื่องเก่ียวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นเอกสารหนังสือเข้ามาปรึกษา
จ านวน 317 เรื่อง ซึ่งจะแบ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อหารือ ข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ จ านวน  
161 เรื่อง จะมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับด้านกฎหมายดูแลตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อร้องเรียนจ านวน  
3 คน โดยข้อหารือ ข้อร้องเรียน และอุทธรณ์จะมีมาจากหลายที่ด้วยกัน เช่น นายทะเบียนสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ กรรมการเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดย
เรื่องการร้องเรียนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิก การตัดสมาชิกภาพ
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อการด าเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจะต้องด าเนินการแจ้ง
เรื่องท่ีตรวจสอบให้แก่ผู้สอบถามได้ทราบโดยท าหนังสือถึงผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางประเมินมาตรฐาน
การด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยองค์ประกอบตัวชี้วัด 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการ
องค์กร 4 ตัวชี้วัด ด้านการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 5 ตัวชี้วัด ด้านการให้บริการสมาชิก 
3 ตัวชี้วัด โดยจะเริ่มประเมินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในสังกัดของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรก่อนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในการทดลองใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน   
ในปี 2562 โดยมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 533 สมาคม โดยมีสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น 25 สมาคม ดีมาก 65 สมาคม ดี 443 สมาคม (กองส่งเสริม
สถาบันครอบครัว กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงของครอบครัว, 2562) เพ่ือเป็นแนวทางและ
ต้นแบบแก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในการด าเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ตารางที่ 3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ปี 2562 

 
ที่มา. รายงานการประเมินมาตรฐานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ , โดยกลุ่มเสริมสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงของครอบครัว กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว, 2563 กรุงเทพมหานคร: กลุ่มเสริมสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว, 2563 
 ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ได้ให้แนวทางไว้เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์และ     
การสื่อสารติดต่อกับนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ กรรมการและเจ้าหน้าที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับงานด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งในระบบ     
จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ รายชื่อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้อมูลตามไตรมาส    
การถามตอบเกี่ยวกับปัญหาด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ เรื่องร้องเรียนและข้อหารือระเบียบกฎหมาย
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เกี่ยวกับงานด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ ในการด าเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือจัดท าระบบงาน
ข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเพ่ือการศึกษาหารือร่วมกันระหว่างนายทะเบียนกลาง
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2560) 

แผนภาพ 1. สถิติข้อมูลการรับเรื่องของกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว
ปีงบประมาณ 2562 

 
ที่มา. จากทะเบียนหนังสือรับปีงบประมาณ 2562 โดย กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคง      
ของครอบครัว, 2562, กรุงเทพมหานคร: กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงของครอบครัว 
 ในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีเรื่องเข้ามาเกี่ยวกับ    
การประกาศจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา ล าดับ 2 เรื่องข้อหารือ     
ในด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ ล าดับ 3 เรื่องร้องเรียนของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์    
ล าดับที่ 4 การขอความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ล าดับที่ 5 การประกาศเลิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา และล าดับที่ 6 คือเรื่องการอุทธรณ์  

ตารางที่ 7  วิเคราะห์ SWOT Analysis ของการบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในฐานะ
นายทะเบียนกลาง 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 
1.1 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ (เวปไซต์) ระบบฐานข้อมูลดา้น
การฌาปนกิจสงเคราะห์)  
1.2 มีการแบ่งงานกันอยา่งเป็นระบบและมี
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง 
1.3 มกีารส่งเสริมให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มี
มาตรฐานเพื่อให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
1.4 มีการบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษา  เพื่อ
จัดการพัฒนาหลักสูตรระบบออนไลน์“การฌาปนกิจ
สงเคราะห”์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานการ
ฌาปนกิจสงเคราะห ์
 

2.1 ขาดงบประมาณในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ 
2.2 ขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญดา้นกฎหมาย และ
ด้านบัญช ี
2.3 ขาดการวางแผนทดแทนก าลังคนที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย บัญชี 
2.4 บุคลากรในหน่วยงานขาดความสนใจงานด้าน
การฌาปนกิจสงเคราะห์ เนื่องจากเป็นภารกิจ
เฉพาะท าให้บุคลากรภายในหนว่ยงานขาดความ
สนใจและมสี่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงาน
การฌาปนกิจสงเคราะห ์
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โอกาส Opportunity อุปสรรค Threat 
3.1 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนายทะเบียนใน
ระดับพื้นที่เพื่อก ากับ ควบคุม ดแูลสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ์
3.2 มีพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ชว่ย
ในการก ากับ ควบคุม ดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
3.3 มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็นเครือข่ายในการดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ในสังกัดของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

4.1 ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
4.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหบ์างส่วนมีการเชิญ
ชวนให้สมัครเป็นสมาชิกโดยเสนอผลประโยชน์
สูงสุดที่จะได้รบั (เกินจริง) 
4.3 สายการบังคับบัญชาเก่ียวกับงานด้านสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ใช่สายตรง จึงท าให้การ
ประสานงานเร่ืองต่าง ๆ ไม่ทนัท่วงที 

 ในการวิเคราะห์การบริหารจัดการสมาคมฯ พบประเด็นที่ส าคัญ ประกอบด้วย จุดแข็ง ได้แก่ 
การมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ (เวปไซต์) ระบบฐานข้อมูล
ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยทางกลุ่มมีการแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบและมีผู้รับผิดชอบงานโดยตรง
ท าให้ผู้ติดต่อประสานงานสามารถประสานงานได้โดยตรงและมีความรู้เพียงพอที่จะด าเนินการตอบ  
ข้อซักถามหรือสงสัยได้ และทางกลุ่มมีการส่งเสริมให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีมาตรฐานเพ่ือให้
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และการบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือจัดการพัฒนาหลักสูตรระบบออนไลน์   
“การฌาปนกิจสงเคราะห์” เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ จุดแข็งที่มี
ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาต่อไปโดยทางกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันได้มีการบูรณาการและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีความเข้มแข็ง 
 ในด้านจุดอ่อนหลายด้านที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่หลายประการด้วยกันคือทางหน่วยงาน
จ าเป็นต้องมีการวางแผนในการทดแทนก าลังคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย บัญชี และปัจจุบัน
ทางกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงของครอบครัวมีการขาดก าลังคนในด้านที่กล่าวมา เพราะมี 
การโยกย้ายเปลี่ยนหน่วยงานแต่ยังขาดก าลังทดแทนในส่วนที่ได้ย้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยงานไปและ
เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายยังเป็นเพียงเจ้าหน้าที่จ้างเหมายังไม่เป็นข้าราชการจึงท าให้ทางกลุ่มขาด
บุคลากรและเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาลาออก ซึ่งการลาออกบ่อยท าให้การท างานเกี่ยวกับ  
ข้อกฎหมายต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่ใหม่ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการประสานงานและทางกลุ่มยัง
ขาดงบประมาณในการจัดอบรมให้ความรู้อย่างทั่วถึง และบุคลากรของกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวยังขาดความสนใจเกี่ยวกับงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์  
 ส าหรับอุปสรรคของการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ  
ในการด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ท าให้ประชาชนหลงเชื่อในการโฆษณาจากบุคคล   
ที่แสวงหาผลประโยชน์จากกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ท าให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อน   
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โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงของครอบครัว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  การบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของนายทะเบียนกลางจะมีแนวทางโดยการ  
ใช้หลัก POSDCORE โดยได้สรุปแนวทางในการบริหารของนายทะเบียนกลางดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) มีการวางแผนจากนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ในการด าเนินการก าหนดในด้านต่าง ๆ ดังนี้ แนวทางการก ากับดูแลนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ  
สงเคราะห์ประจ าท้องที่ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนนายทะเบียนประจ าท้องที่ แนวทางการจัดการ
ข้อร้องเรียน แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในฐานะนายทะเบียนกลาง  
 2. การจัดการองค์การ (Organization) ในการจัดองค์กรทางกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความ
มั่นคงของครอบครัวที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบโดยอาศัยความช านาญและมีการแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบและมีผู้รับผิดชอบงานโดยตรง 
 3. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) ได้มีการแบ่งงานกันท าเป็นด้าน ๆ ตามความถนัดและความ
เชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลโดยจะประกอบไปด้วย งานด้านข้อกฎหมาย ด้านบัญชี งานประกาศ 

นายทะเบียนกลางสมาคม 
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

 
 

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 
 

ผู้อ านวยการกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันฯ 
 
 

1. แต่งตั้งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ประจ าท้องที ่
2. วินิจฉัยช้ีขาดการโต้แย้งการ
ปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวง 
3. การให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
4. การประกาศจดทะเบยีนจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา 
5. การประกาศเลิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา 
6. ก าหนดแบบบัญชีรายได้ รายจ่าย 
ทะเบียนสมาชิก 

1. การอบรมให้ความรู ้
2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
3. ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห ์
4. งานพัฒนากฎหมายฌาปนกิจสงเคราะห ์
5. งานพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน ์
6. ส่งเสรมิมาตรฐานการปฏิบัติงานของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ์
7. การเงินและบญัชี (ตรวจสอบงบดุลและการให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี) 
8. การตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียนและการให้
ค าปรึกษาด้านกฎหมายตามช่องทางต่าง ๆ 
 
 

งานตามพระราชบัญญตัิการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2545 

 
 

งานส่งเสรมิสนับสนุนให้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจ

สงเคราะห ์
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จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในราชกิจจานุเบกษา งานเลิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา งานด้านการตรวจสอบงบการเงินและบัญชี งานด้านฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจ
สงเคราะห์  
 4. การสั่งการ (Directing) ได้มีแนวทางก าหนดให้กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคง  
ของครอบครัวด าเนินการโดยยึดหลักความถูกต้องโดยก าหนดแนวทางการตอบข้อหารือ ข้อร้องเรียน
โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ก าหนด การให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบดูสถานะการเงินของสมาคม เมื่อได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายไปแล้ว 
จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือการด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในปีต่อไป 
 5. การประสานงาน (Coordinating) จากการศึกษาขั้นตอนประสานงานนั้นทางกลุ่มเสริมสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของครอบครัวจะมีการประสานงานอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ หน่วยงานภายใน 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่  สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยจะประสานผ่านช่องทางโทรศัพท์ ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจ
สงเคราะห ์หนังสือหารือและหนังสือขอความร่วมมือ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
 6. การท ารายงาน (Reporting) เมื่อมีการตอบข้อหารือข้อร้องเรียนและข้อเท็จจริง        
หรือการตรวจสอบงบการเงินนั้น ทางเจ้าหน้าที่มีการจัดท าเสนอรายงานเพ่ือให้ผู้มีอ านาจได้รับทราบ
ทุกขั้นตอนโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้ถูกสั่งการหรือมอบหมายจัดท ารายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน        
ว่าได้ด าเนินการตามแผนงานมีความสอดคล้องและเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด 
 7. การงบประมาณ (Budgeting) ได้ใช้งบประมาณจากงบประมาณตามแผนงานที่ก าหนด
โดยกลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวได้งบประมาณในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
งานด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ต่ าลงทุกปี จึงไม่สามารถที่จะจัดอบรมให้ความรู้ด้านการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ให้กับนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่ได้โดยทั่วถึงกัน  

ปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในฐานะนายทะเบียนกลาง 
 1. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า ในกลุ่มเสริมสร้างหลัก 
ประกันความมั่นคงของครอบครัวยังขาดการวางแผนอัตราก าลังของข้าราชการในการเข้ามาเรียนรู้
งานเกี่ยวกับด้านกฎหมายและบัญชีเนื่องจากในกลุ่มมีเจ้าหน้าที่ใกล้เกษียณอายุราชการหลายคนอาจ
ไม่มีคนเข้ารับงานต่อโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายเป็นเพียงจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานท าให้ถ้าเจ้าหน้าที่
ออกไปจะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงที และผู้บังคับบัญชาไม่เห็นความส าคัญของงานใน  
ด้านนี้จึงอาจมองว่าการด าเนินการในเรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห์ ใครก็สามารถด าเนินการได้ 
 2. การประสานงาน จากการศึกษาพบว่า การประสานงานกับองค์กรภายนอก เช่น นายทะเบียน 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าท้องที่เป็นไปได้ช้าในการขอความร่วมมือในด้านต่างๆ เพราะมีสาย
การบังคับบัญชาอยู่ต่างกระทรวงต่างกรมท าให้เรื่องต่าง ๆ ต้องด าเนินการตามข้ันตอนบังคับบัญชา 
 3. การวางแผน จาการศึกษาพบว่า การวางแผนงานจะเป็นเพียงแผนระยะสั้นเท่านั้น 
เนื่องจากการของบประมาณประจ าปีไม่สามารถรู้ได้ว่างบประมาณจะได้เท่าไหร่ในการด าเนินงาน  
ของกลุ่ม จึงเป็นการวางแผนไว้อย่างหลวมๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 
 4. งบประมาณ ในการศึกษาพบว่า ในด้านงบประมาณต่างๆ มีเพียงจ านวนน้อยไม่สามารถ
ด าเนินการจัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นายทะเบียนประจ าท้องที่ได้ทุกพ้ืนที่ที่สมาคมตั้งอยู่       
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จึงต้องมีการวางแผนการจัดอบรมสัมมนาเป็นรายภาคหรือจังหวัดที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
เท่านั้น  
 5. บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า ในกลุ่มเสริมสร้าง
หลักประกันความมั่นคงของครอบครัว มีอัตราข้าราชการที่ย้ายไปอยู่ที่ส่วนราชการอ่ืนและเจ้าหน้าที่  
ที่เข้ามาใหม่ยังไม่มีการเรียนรู้งานได้ทันทีท าให้มีผลกระทบต่อการท างานในกลุ่มเพราะข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ขาดทักษะและความรู้ความสามารถในงานเฉพาะด้าน เช่น ด้านกฎหมาย ด้านบัญชี    
 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะนายทะเบียนกลางได้มีแนวทาง       
และหลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว
ได้ปฏิบัติโดยได้มีการวางแผนการด าเนินการทุกขั้นตอนเพ่ือให้การท างานในแต่ละปีงบประมาณ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย และให้มีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโดยตรง มี
การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความถนัดเพ่ือมาท าหน้าที่ต่างๆ ในกลุ่ม โดยผู้บริหารมีการสั่งการ
งานเป็นระดับขั้นการบังคับบัญชา พร้อมการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นบังคับบัญชา  

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานคือ ทางกรมกิจการสตรียังไม่มีแผนการระยะยาว
ในการพัฒนาการฌาปนกิจสงเคราะห์และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีน้อยและยังขาดทักษะในเรื่อง
กฎหมายและการเงินบัญชี โดยบุคลากรส่วนมากในกลุ่มเป็นเจ้าหน้าที่สูงอายุและยังไม่มีการก าหนด
คนเพ่ือลงมารับงานต่อจึงเป็นเหตุให้การด าเนินงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
ยังขาดผู้มาสานต่อในรุ่นต่อไป และมีการปรับเปลี่ยนต าแหน่งและย้ายงานของผู้ปฏิบัติงานท าให้การ
ด าเนินงานในกลุ่มเป็นไปได้ยากและขาดการสอนงานอย่างต่อเนื่องท าให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ามารับต าแหน่ง
ใหม่ต้องมีการเรียนรู้งานเอง  
 การเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว การฌาปนกิจสงเคราะห์ถือเป็นหลักประกัน
ความมั่นคงอย่างหนึ่งของครอบครัวโดยแนวคิดนี้มาจากที่เมื่อสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถึงแก่
ความตายนั้นจะมีเงินในการจัดการศพเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและเป็นแนวทางในการจัด
สวัสดิการรูปแบบหนึ่งในชุมชนในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวเมื่อมีการเสียชีวิต มีจุดแข็งอยู่
ที่มีความเข้มแข็งในการจัดตั้งกลุ่ม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันด้วยความสมัครใจโดยมีพ้ืนฐานมาจาก
วัฒนธรรมและความเชื่อของท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทิยา ศรีวรสาร (อ้างถึงใน นิรันดร 
พินิจศร, หน้า 114) โดยประชาชนมีส่วนร่วมช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอง โดยกลุ่มพลังของประชาชน ซึ่งเป็น
รากฐานอันน าไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งของครอบครัว   
 การฌาปนกิจสงเคราะห์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการจัดการศพและ
สงเคราะห์ครอบครัวเมื่อมีสมาชิกถึงแก่ความตาย โดยการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์นั้น
เป็นการจัดตั้งองค์กรโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือรายได้มาแบ่งปันกันการฌาปนกิจสงเคราะห์
มีรากฐานมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย โดยถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ     
ว่าเมื่อมีคนในละแวกบ้านถึงแก่ความตายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลใดก็ตาม ทั้งเด็กหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุ 
จะต้องมีการช่วยเหลือเรื่องการจัดการศพ (ปิยะฉัตร ชื่นตระกูล 2542 หน้า 63) 
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ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อการน าไปใช้ 
 1. ควรมีการแก้ไขและพัฒนากฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือก าหนด 
อ านาจการควบคุมการด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ชัดเจนขึ้นว่าจะด าเนินการโดยสาย 
การบังคับบัญชาโดยตรงหรือต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลของนายทะเบียนกลาง    
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น  
 2. ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เดือดร้อน   จาก
การโดนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฉ้อโกงหรือทายาทไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 เพื่อการวิจัยต่อไป 
 1. ควรศึกษาโดยวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุทีส่มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินล่าช้าหรือไม่ครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด 
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