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คำ�นำ�
ในการบริหารราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา
ได้กำ�หนดนโยบายของ พม. เพื่อ“ขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนและวางรากฐาน
การพัฒนาในระยะยาว” ซึ่งได้ยึดกรอบแนวทาง “การลดความเหลื่อมลํ้า
ของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ” ตามนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้านสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า
ของสังคมซึ่งเป็นสาเหตุสำ�คัญของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อน
ทั้งหลายของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละห้วงรอบปีที่ผ่านมาได้
กำ�หนดนโยบาย ๓ ด้าน ได้แก่ นโยบายเร่งด่วนนโยบายการปฏิรูปและพัฒนา
และนโยบายพันธกิจ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียกว่า “นโยบาย ๗-๔-๙”
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียกว่า “นโยบาย ๘-๕-๑๑” นับว่าได้รับ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนของ พม. ในการนำ�ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ในห้วงรอบปีที่ผ่านมา พม. มีผลการดำ�เนินการที่สำ�เร็จเป็นเชิงประจักษ์
ได้แก่ การยกระดับของประเทศไทยในการร่วมขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่ง
ทำ�ให้ในปี ๒๕๕๙ สหรัฐอเมริกาจัดระดับประเทศไทยดีขึ้น โดยให้อยู่ในระดับ
๒ ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มี
รายได้น้อยที่สำ�คัญ การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
ให้ดำ�เนินโครงการระยะที่ ๑ การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว
ชุมชนริมแม่นํ้าเจ้าพระยา และปทุมธานีโมเดล การอุดหนุนเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ในครัวเรือนยากจน จากรายละ ๔๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๖๐๐ บาท ต่อเดือน
ในปี ๒๕๖๐ การปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการ จากรายละ ๕๐๐ บาท
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เป็น ๘๐๐ บาทต่อเดือน การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียม
ความพร้อมคนทุกวัย เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ การจัดระเบียบ
คนขอทาน และเพิ่มศักยภาพของคนยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับสู่
สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี นอกจากนี้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์
ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ในการรับแจ้งเหตุให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� ประสานส่งต่อ
และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างทันท่วงที
ในด้านการขับเคลื่อนการบริหาร ได้มีการสั่งการและติดตามปัญหา
สังคมผ่านการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พม. โดยรัฐมนตรี พม. ได้เข้าร่วมประชุม
กับคณะผู้บริหาร พม. ทุกเช้ากว่า ๔๘๔ ครั้ง และได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
อาเซียนด้านสังคม ทั้งนี้ ผลการประเมินนโยบายและการดำ�เนินการของ พม.
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก พม. พบว่ามีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
สำ�หรับในปีที่ ๓ ของการบริหารราชการ พม. ยังคงยึดกรอบนโยบาย
รัฐบาลด้านสังคม ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ กรอบการปฏิรูปประเทศ และร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเป็นแนวทางในการจัดทำ�นโยบายที่จะ
ดำ�เนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและรองรับอนาคตที่เรียกว่า “3A” ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน
(Agenda Based) ๙ ข้อ นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based)
๕ ข้อ และนโยบายระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) ๕ ข้อ โดยมีการร่วม
ระดมความคิดเห็นในการจัดทำ�จากทุกหน่วยงานของ พม. มีการรับฟังความเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นนโยบายที่
เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง
อีกครั้งหนึ่ง
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จึงให้ส่วนราชการของ พม. นำ�นโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำ�
“แผนปฏิบัติการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ที่ร่วมคิดร่วมทำ�ด้วยกันมา และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันสร้างและวางรากฐานสังคมไทยให้เกิดความอยู่ดีมีสุข
และตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สืบไป
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สารบัญ
คำ�นำ�
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ส่วนที่ ๒ สถานการณ์ภายนอกและประเด็นท้าทายทางสังคม
๒.๑ สถานการณ์ภายนอกและบริบทของประเทศไทยโดยรวม
๒.๒ สถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย
๒.๓ แนวโน้มและประเด็นท้าทาย
๒.๔ ผลการประเมินการดำ�เนินงานของ พม.
ส่วนที่ ๓ วิสัยทัศน์ พม.
ส่วนที่ ๔ เจตนารมณ์ของรัฐมนตรี พม.
ส่วนที่ ๕ นโยบาย พม.ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕.๑ นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based)
๕.๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๕.๑.๒ การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ
และคนพิการ
๕.๑.๓ การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
๕.๑.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๕.๑.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
๕.๑.๖ การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว
๕.๑.๗ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
๕.๑.๘ การพัฒนาบทบาทประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
๕.๑.๙ การส่งเสริมพลังประชารัฐ

หน้า
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๑๐
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๕.๒ นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) ๓๘
๓๘
๕.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
๓๙
๕.๒.๒ การพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
และมุ่งสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
๕.๒.๓ การพัฒนาระบบและกระบวนการทำ�งานให้เกิด ๔๐
ประสิทธิผล
๔๑
๕.๒.๔ การพัฒนากฎหมายด้านสังคม
๔๒
๕.๒.๕ การจัดสวัสดิการสำ�หรับบุคลากร
๔๒
๕.๓ นโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด
(Area Based)
๔๒
๕.๓.๑ การบูรณาการการขับเคลื่อนเป็นทีม พม.
จังหวัด ภายใต้แนวคิด “บ้านเดียวกัน (One
Home)”
๕.๓.๒ การยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม
๔๓
๔๔
๕.๓.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสังคม
๔๔
๕.๓.๔ การพัฒนาศักยภาพการประสานงานภาคี
(ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม)
๔๕
๕.๓.๕ การสนับสนุนให้อำ�เภอและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพ
ในการพัฒนาสังคม

นโยบาย ๖๐

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สารบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ ๖ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ ๗ ตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล
ส่วนที่ ๘ ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
ส่วนที่ ๙ การวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป
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ส่วนที่ ๑ : ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
		ภายใต้การบริหารงานตามนโยบาย “๘ เร่งด่วน ๕ พัฒนา ๑๑ พันธกิจ”
ที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยยึดกรอบแนวทางการลด
ความเหลื่อมลํ้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ
ตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยมีผลงานสำ�คัญ ดังนี้
		๑.๑ การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย โดยขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) เพื่อพัฒนา
ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ได้มาตรฐานและเหมาะสมสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย จำ�นวน
ประมาณ ๒.๗ ล้านครัวเรือน โดยมีการดำ�เนินโครงการที่สำ�คัญในปี ๒๕๕๙
ได้แก่
				๑.๑.๑ จัดทำ�โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ตามแผนแม่บท
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๗) โดยเป้าหมายการ
พัฒนาเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัย รวมทั้งสิ้น ๒๐,๒๙๒ ครัวเรือน ในระยะเวลา ๘ ปี
และได้มีการก่อสร้างระยะที่ ๑ แปลง G รองรับผู้อยู่อาศัย จำ�นวน ๓๓๔
ครัวเรือน
				๑.๑.๒ จัดทำ�โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ตามแผน
เสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย ตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติดำ�เนินการ
จำ�นวน ๒๗,๖๓๑ ครัวเรือน
				 ๑.๑.๓ จัดหาที่อยู่อาศัยเข้าร่วมโครงการบ้านเคหะประชารัฐ
สำ�หรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ซึ่งจะได้รับสิน
เชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน ๒,๕๖๕ ครัวเรือน
				๑.๑.๔ พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว เป้าหมาย
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๒๕ ชุมชน ๓,๘๑๐ ครัวเรือน โดยได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย
ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใน ๑๖
ชุมชน ๒,๑๐๕ ครัวเรือน ดำ�เนินการรื้อย้ายเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ ๖ ชุมชน
๒๙๑ ครัวเรือน และสร้างที่อยู่อาศัยใหม่แล้วเสร็จ ๒ ชุมชน ๒๘ ครัวเรือน
				๑.๑.๕ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย “ปทุมธานีโมเดล1” เป้าหมาย
๑,๔๓๓ ครัวเรือน โดยมีการประกาศใช้กฎหมายมาตรา ๔๔ ถอนสภาพที่ดิน
สาธารณะให้เป็นที่ราชพัสดุเพื่อดำ�เนินโครงการอาคารอยู่อาศัย มีกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะเข้าอยู่อาศัย ๒๗๕ ครัวเรือน และมีกลุ่มที่ดำ�เนินการซื้อที่ดินเพื่อสร้าง
ชุมชนใหม่ ๑๒๖ ครัวเรือน
				๑.๑.๖ จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
โครงการริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ๖๔ ครัวเรือน จากเป้าหมาย ๓๐๙ ครัวเรือน
		๑.๒ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้บูรณาการความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ผนึกกำ�ลังป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ ปิดจุดอ่อนทางกฎหมาย เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย ให้การคุ้มครอง
ช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชน และป้องกันกลุ่มเสี่ยงในทุกรูปแบบ จนสหรัฐ
อเมริกายอมรับถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของรัฐบาล จึงยกระดับ
ประเทศไทยดีขึ้นอยู่ในระดับ ๒ ที่ต้องจับตามอง สำ�หรับปี ๒๕๕๘ มีคดี
ค้ามนุษย์จำ�นวน ๓๑๗ คดี จำ�แนกเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ๒๔๕ คดี
การบังคับใช้แรงงาน ๖๙ คดี และการนำ�มาขอทาน ๓ คดี ซึ่งมีผู้ต้องหาจำ�นวน
๕๔๗ คน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำ�นวน ๗๒๐ คน มีการอายัดทรัพย์
มากกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นที่สนใจของนานาชาติ และ
เป็นที่กล่าวถึงกันมาก เมื่อนำ�ปัญหาการค้ามนุษย์ไปเชื่อมโยงกับการควํ่าบาตร
1 ปทุมธานีโมเดล เป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยเพื่อรองรับนโยบายการจัดที่อยู่

อาศัยชุมชนแออัด ที่รุกลํ้าลำ�นํ้าสาธารณะ ดำ�เนินการในพื้นที่คลองหนึ่ง อำ�เภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
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ทางเศรษฐกิจ เช่น จากกรณี TIP Report ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
(EU) ให้ใบเหลืองกับไทย กรณีการทำ�ประมงผิดกฎหมาย โดยเป็นประเด็นที่ถูก
นำ�ไปเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์
		๑.๓ การสนับสนุนเงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน
ให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานและลด
ความเหลื่อมลํ้า รายละ ๔๐๐ บาท ต่อเดือน เป็น ๖๐๐ บาทต่อเดือน ครอบคลุม
เด็กตั้งแต่ ๑ – ๓ ขวบ โดยมีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ จำ�นวนทั้งสิ้น ๑๓๒,๒๖๔ คน โดยปรับเพิ่มจำ�นวนเงินจาก ๔๐๐ บาท
เป็น ๖๐๐ บาทต่อเดือน และขยายอายุเด็ก จาก ๑ ขวบ เป็น ๑ – ๓ ขวบ
		๑.๔ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในส่วนราชการและสถานที่ประกอบการ
โดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก จำ�นวน ๑๓ แห่ง เพื่อให้เด็กปฐมวัย
ในช่วงอายุ ๐ - ๓ ปี ได้รับการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม
รวมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำ�เนินการจดทะเบียนและผ่าน
มาตรฐาน จำ�นวน ๑,๕๗๒ แห่ง
		๑.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีการดำ�เนิน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านสุขภาวะทางเพศแก่วัยรุ่น ผ่านกลไกท้องถิ่น และสภาเด็กและ
เยาวชนในเทศบาลและตำ�บล ใน ๗๖ จังหวัดในพื้นที่ ๒๒๘ แห่ง รวมทั้งการ
ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนให้มีทัศนคติเชิงบวกและสื่อสารด้าน
สุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นอย่างสร้างสรรค์ในครอบครัวผ่านเครือข่ายผู้ปฏิบัติ
งานด้านครอบครัวในศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล และเครือข่ายด้านครอบครัว จำ�นวน ๓๐๐ คน ใน ๒๐ จังหวัด
ซึ่งเกิดเครือข่ายการทำ�งานในพื้นที่ ในการทำ�งานด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น
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		๑.๖ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
โดยมีต้นแบบระบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อเฝ้าระวัง
พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย รวมทั้ง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำ�ความผิดอื่นๆ และใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
		๑.๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เสนอให้รัฐบาลปรับเพิ่ม
สวัสดิการเบี้ยความพิการ จากเดือนละ ๕๐๐ บาท เป็นเดือนละ ๘๐๐ บาท
ต่อคน จำ�นวน ๑,๓๘๔,๗๓๔ คน โดยคนพิการที่มีบัตรประจำ�ตัวคนพิการแล้ว
สามารถได้รับเบี้ยความพิการทันที นอกจากนั้น ได้มีการส่งเสริมการจ้างงาน
คนพิการในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ จัดสิ่งอำ�นวยความสะดวก
สำ�หรับคนพิการและทุกคนในสังคม (อารยสถาปัตย์) “ชุมชนต้นแบบเกาะเกร็ด”
ขยายพื้นที่ชุมชนต้นแบบ ๓๓ จังหวัด และบริเวณสวนลุมพินี ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะภายใต้โครงการจากถนนสู่ดวงดาว
(From Street to Stars)
		๑.๘ การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมคนทุกวัยเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเพิ่มโอกาสในการทำ�งาน และสร้าง
ความมั่นคงด้านรายได้ สร้างความเข้มแข็งของชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุโดยการ
ปรับปรุงทะเบียนคลังปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน เสริมสร้างความเข้มแข็ง
การดำ�เนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ ๘๙ แห่ง ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำ�นวน ๑,๑๒๐ หลัง และสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จำ�นวน ๘๗๘
แห่ง
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		๑.๙ การดำ�เนินงานด้านการต่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ การเข้าร่วม
ประชุมระดับนานาชาติต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย
สถานภาพสตรี รวมถึงการเยี่ยมเยียนเพื่อรับทราบและพูดคุยหารือกับกลุ่มคนไทย
ที่ประสบปัญหาทางสังคมในต่างประเทศ ตลอดจนการกระชับความสัมพันธ์
กับประเทศต่างๆ ด้วยการรับรองการเข้าเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตและ
ผู้นำ�จากนานาประเทศ นอกจากนี้ ได้ขับเคลื่อนงานในฐานะเจ้าภาพหลักของ
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community:
ASCC) เช่น จัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ผลักดันเรื่องทศวรรษคนพิการในอาเซียน (ค.ศ. ๒๐๑๑
- ๒๐๒๐) ผลักดันให้เกิดเวที GO-NGO Forum เป็นต้น และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนด้านสังคม (ศปก.อซ.พม.) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
และเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์ด้านสังคมของประเทศไทยและประเทศต่างๆ
ในอาเซียน และขับเคลื่อนประเด็นระหว่างประเทศที่สำ�คัญ
		๑.๑๐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ
ความรุนแรงในครอบครัว ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในมิติพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
มีเครือข่ายระดับตำ�บล ๖,๓๕๐ คน มีกลไกรองรับการปฏิบัติงาน ๑,๒๐๐ คน
มีผู้ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือโดย พม. และเครือข่าย ๘๑๘ คน (ณ กรกฎาคม
๒๕๕๙) ผู้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ๒๗๙,๐๐๐
คน รวม ๙๐,๐๐๐ ครอบครัว รวมทั้งผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว
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		๑.๑๑ เครือข่ายช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ มีการจัดทำ�บันทึก
ความร่วมมือ (MOU) การช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์
www.yingthai.net ระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กรมการกงสุล สำ�นักงานอัยการสูงสุด กรมสุขภาพจิต
กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง และบริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) โดยมีข้อตกลงความร่วมมือ ในการสนับสนุน
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการทำ�งานของเครือข่ายหญิงไทยให้เกิดความเข้มแข็ง
และสามารถช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ และ
ร่วมกันปรับปรุงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของทุกหน่วยงานให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
		๑.๑๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง หน่วยงานในจังหวัด
ของศูนย์พัฒนาชาวเขา มีจำ�นวน ๗๘ เขต อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนา
ชาวเขา จำ�นวน ๑๖ แห่ง ขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบน
พื้นที่สูงให้มีความยั่งยืน สอดคล้องกับหลักภูมิสังคม และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม และใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกระเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ ลัวะ อาข่า เมี่ยน ลีซู ขมุ ถิ่น
และ มลาบรี จำ�นวนทั้งสิ้น ๑,๔๔๑,๑๓๕ คน อยู่ใน ๒๐ จังหวัด และดำ�เนิน
การให้การแก้ไขปัญหากรณีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ไม่เป็นไปตามมติ ครม.
(ภูทับเบิก) โดยใช้แผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก
		๑.๑๓ กลไกการขับเคลื่อนการทำ�งาน มีการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ
พม. (ศปก.พม.) โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม วิเคราะห์สถานการณ์
และข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำ�ทุกวัน ประเมินสถานการณ์ทางสังคมอย่าง
ทันท่วงที เพื่อกำ�หนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ให้เป็นศูนย์กลางให้คำ�ปรึกษา
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แนะนำ�แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั่วประเทศ ผ่าน ๓ ช่องทางได้แก่ โทรศัพท์
สายด่วน สื่อสังคมออนไลน์ และการติดต่อด้วยตนเองมีจำ�นวนผู้ใช้บริการ
เพิ่มสูงขึ้น จำ�นวน ๔๘,๑๕๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙) และมี
แนวทางในการขยายผลและเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการเชิงประเด็นต่อไป
		๑.๑๔ การติดตามและประเมินผล ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำ�เนินการศึกษาการรับรู้ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ
จากประชาชนต่อผลการดำ�เนินงานตามนโยบายของ พม. โดยนำ�เสนอผลลัพธ์
และผลกระทบที่เกิดจากการดำ�เนินงานตามนโยบายของ พม. รวมถึงการนำ�
นโยบายลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และแม้ว่าภาพรวมของการดำ�เนินนโยบาย
ในปีที่ผ่านมาจะนับว่าประสบความสำ�เร็จ แต่เนื่องจากความเคลื่อนไหว
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ทำ�ให้สภาพทางสังคมเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว รัฐมนตรี พม. จึงเห็นควรให้มีการประเมินผลการดำ�เนินงาน
ตามนโยบาย พม. ในห้วง ๒ ปี ที่ผ่านมา และวิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคม
โดยนำ�นโยบายรัฐบาลมาเป็นหลักในการกำ�หนดนโยบายของ พม. ในปี ๒๕๖๐
ต่อไป
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ส่วนที่ ๒ : สถานการณ์ภายนอกและประเด็นท้าทายทางสังคม

		
๒.๑ สถานการณ์ภายนอกและบริบทของประเทศไทยโดยรวม 		
		สถานการณ์โลกและภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ในสังคม และการ
ดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อการสร้างหลักประกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้กับคนในประเทศ ในขณะที่ประเทศต่างๆ มุ่งยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
สำ�หรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมและนำ�มาใช้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกด้าน และให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ๑๗ เป้าหมาย2 ที่องค์การ
สหประชาชาติกำ�หนดไว้ ซึ่งจากเป้าหมายดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พม. ๙
เป้าหมาย3
		นอกจากนี้ ประเทศไทยได้กำ�หนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานใน
๒ ยุทธศาสตร์สำ�คัญ คือ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม รวมถึง
การปรับโครงสร้างประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อย่างไรก็ดี สถานการณ์
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนประเทศที่สำ�คัญ ประกอบด้วย
2 SDGs ๑๗ เป้าหมายโดยสรุป ประกอบด้วย ๑) การขจัดความยากจน ๒) การขจัดความ
หิวโหย ๓) สุขภาวะในการดำ�รงชีวิต ๔) การศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ๕) ความเท่าเทียม
ทางเพศ ๖) นํ้าและสุขาภิบาล ๗) พลังงาน ๘) การจ้างงาน ๙) โครงสร้างพื้นฐาน ๑๐) การลดความ
เหลื่อมลํ้า ๑๑) ความปลอดภัย ๑๒) การผลิตและบริโภค ๑๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๔) การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล ๑๕) ระบบนิเวศบนบก ๑๖) ความยุติธรรม ๑๗) หุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากล
3 ๙ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ , ๒ , ๔ , ๕ , ๘ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๖ และ ๑๗
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				ด้านค้ามนุษย์ ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ประเทศไทยถูกจัดลำ�ดับ ๓
ใน TIP Report ของสหรัฐอเมริกา ที่ประเทศไทยมีการดำ�เนินการเรื่องการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ชัดเจน จนในปี ๒๕๕๙ รัฐบาลได้ถือ
เป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกภาคส่วน ทำ�ให้ได้รับ
การยกระดับจาก Tier 3 เป็น Tier 2 ที่ต้องจับตามองในการป้องกันและแก้ไข
การค้ามนุษย์ในประเทศและระหว่างประเทศ
				ด้านผู้สูงอายุ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี
๒๕๔๘ โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมด จากการสำ�รวจ
ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
มีผู้สูงอายุจำ�นวน ๑๐,๐๑๔,๖๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙ ของประชากร
ทั้งหมด และจากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ จำ�นวน ๑๐,๗๘๓,๓๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕4
และในอีก ๕ ปีข้างหน้า คือ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น
สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์5 โดยคาดว่าจะมีประชากรผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ
๒๐ ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. ๒๕๘๓ คาดว่าประเทศไทยจะเป็น
ประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุสูงที่สุดในอาเซียน ประมาณร้อยละ ๓๓.๕ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อแรงงานในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับผู้สูงอายุในประเทศไทย
4 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓ โดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5 จากนิยามขององค์การสหประชาชาติ (United Nations)
๑. สังคมสูงวัย (Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั้งหมด
๒. สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) หมายถึง สังคมที่มี
ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมด
๓. สังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากร
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ ๒๘ ของประชากรทั้งหมด
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ยังเป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงครอบครัวและสังคมในการดำ�รงชีวิต
				 ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รัฐบาลมอบหมายให้ พม. เป็น
เจ้าภาพหลักของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural
Community : ASCC) โดยกระทรวงจะต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ทักษะการเรียนรู้และประยุกต์การใช้เทคโนโลยี ในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อเสริมสวัสดิการร่วมกัน ตลอดจนการสร้างวิศวกรทางสังคม
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่าง
				 ด้านการจัดการที่อยู่อาศัย ในสถานการณ์ที่มีความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม มีครอบครัวเป้าหมายที่ต้องจัดการให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ๒.๗๒๖
ล้านครัวเรือน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความมั่นคงด้าน
ที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ พม. มีการดำ�เนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
โครงการปทุมธานีโมเดล โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนริมแม่นํ้าเจ้าพระยา ตลอดจน
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน และ
โครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
๒.๒ สถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย
		๒.๒.๑ สถานการณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง
นายกรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็น
วาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ทำ�เนียบรัฐบาล โดยมีเจตนารมณ์
เพื่อนำ�ตัวผู้กระทำ�ความผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุด และให้การคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งคนไทยและคนต่างด้าวโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งในปี
๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ได้นำ�ข้อสังเกตในรายงานการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
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ของสหรัฐอเมริกา (TIP Report) มาเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติราชการ ซึ่งทำ�ให้
ทุกส่วนราชการมีความมุ่งมั่นในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มีการ
คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำ�ผิด
ดำ�เนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ส่งผลให้
การจัดลำ�ดับของสหรัฐอเมริกาปี ๒๕๕๙ ให้ประเทศไทยซึ่งอยู่ในระดับ ๓
(Tier 3) ขึ้นมาเป็นระดับ ๒ ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List)
		 ๒.๒.๒ สถานการณ์ผู้สูงอายุ
จากกรณีสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ลักษณะ
การพึ่งพิงทางเศรษฐกิจระหว่างประชากรวัยต่างๆ เปลี่ยนไป ในอนาคตจำ�นวน
ผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้น รูปแบบการอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ตามลำ�พังคนเดียว หรืออยู่ตามลำ�พังกับคู่สมรสในสัดส่วน
ที่สูงขึ้น และ ๑ ใน ๔ ของจำ�นวนผู้สูงอายุเคยหกล้ม โดยมีสาเหตุสำ�คัญจาก
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย กว่าร้อยละ ๗๕
		๒.๒.๓ สถานการณ์ที่อยู่อาศัย
รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมลํ้า สร้างความเป็นธรรมในสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย
ซึ่งถือเป็นสวัสดิการสังคม จากข้อมูลของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘
พบว่า ประเทศไทยมีจำ�นวนครัวเรือนทั้งสิ้นประมาณ ๒๑.๓๒๕ ล้านครัวเรือน
เป็นครัวเรือนที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยประมาณ ๕.๘๗๓ ล้านครัวเรือน
ในจำ � นวนนี้ เ ป็ น ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
ประมาณ ๒.๗๒๖ ล้านครัวเรือน ทั้งนี้ ได้จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่
อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) มีการจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน
ในระดับราคาที่สามารถรับภาระ ได้จำ�แนกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
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					 ๑) กลุ่มผู้มีรายได้น้อย จำ�นวน ๑,๗๐๗,๔๓๗ ครัวเรือน
จำ�แนกเป็น ๔ แผนงาน คือ (๑) แผนยกระดับคุณภาพชีวิต จัดหาที่อยู่อาศัย
ประเภทเช่า จำ�นวน ๙๑,๖๕๗ ครัวเรือน (๒) แผนเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
การอยู่อาศัย จัดหาที่อยู่อาศัยประเภทเช่าซื้อ จำ�นวน ๔๒๑,๐๓๔ ครัวเรือน
(๓) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำ�หรับข้าราชการ จำ�นวน ๕๕,๐๐๐ ครัวเรือน และ
(๔) แผนความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย (บ้านประชารัฐ)
จำ�นวน ๑,๑๓๙,๗๔๖ ครัวเรือน
					 ๒) กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก คนไร้บ้าน
และผู้มีรายได้น้อยในชนบท ดำ�เนินการ รวม ๑,๐๔๔,๕๑๐ ครัวเรือน จำ�แนก
เป็น ๒ แผนงาน คือ (๑) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัด และผู้มีรายได้น้อย
และ (๒) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชนบท ดำ�เนินการภายใต้
โครงการ “บ้านพอเพียงชนบท” จำ�นวน ๓๕๒,๐๐๐ ครัวเรือน ปัจจุบันอยู่
ระหว่างดำ�เนินการเสนอขอจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มี
รายได้น้อย เพื่อเป็นกลไกด้านการเงินสนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย
ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย6 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย
๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) เพื่อเป็นแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า สำ�หรับผู้มีราย
ได้น้อยที่มีวินัยทางการเงิน
		๒.๒.๔ สถานการณ์คนพิการ
		ในประเทศไทยมี ค นพิ ก ารที่ ยั ง ขาดโอกาสในการพั ฒ นา
ศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ตลอดจนการช่วยเหลือ
6 ประกอบด้วย การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร
จำ�นวน ๑๑,๐๐๔ ครัวเรือน การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน จำ�นวน ๖๙๘ ครัวเรือน และการ
แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” จำ�นวน ๖๘๐,๘๐๘ ครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ “ปทุมธานี
โมเดล”และการแก้ไขปัญหาชุมชนริมแม่นํ้าเจ้าพระยา
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จากรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการศึกษา การมีงานทำ� รายได้และ
บริการทางสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ จำ�นวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำ�ตัว
คนพิการ ณ เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๙ มีทั้งสิ้น ๑,๕๕๙,๖๐๔ คน (ชาย
๘๓๒,๙๕๙ คน หญิง ๗๒๖,๖๔๕ คน) ในจำ�นวนนี้มีคนพิการที่อยู่ในวัยทำ�งาน
(อายุ ๑๕-๖๐ ปี) มากถึง ๗๕๖,๗๔๘ คน แต่เป็นคนพิการที่ประกอบอาชีพ
เพียงร้อยละ ๒๖.๘๔ และเป็นคนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังคง
ไม่ได้ประกอบอาชีพ อีกร้อยละ ๕๕.๙๘
รัฐบาลได้มีนโยบายในการดูแลคนพิการเพื่อให้คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในการดำ�รงชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายใต้
แนวคิด “เกียรติ โอกาส กำ�ลังใจ” โดยได้ดำ�เนินการจัดสิ่งอำ�นวยความสะดวก
และขยายพื้นที่ชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำ�รงชีวิตของทุกคน (อารยสถาปัตย์)
จำ�นวน ๓๓ จังหวัด และบริการขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมสำ�หรับคนพิการ
และทุกคนในสังคมให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การส่งเสริมอาชีพและ
การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ การสนับสนุน
เงินทุนในการกู้ยืมประกอบอาชีพสำ�หรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ การส่งเสริม
พัฒนา วิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี และการดำ�เนินโครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักร้องนักดนตรีพิการให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถประกอบอาชีพและ
ดำ�รงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี
		 ๒.๒.๕ สถานการณ์เด็กและเยาวชน
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง
๐ – ๒๕ ปี จำ�นวน ๒๑,๘๑๓,๓๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๙ ของจำ�นวน
ประชากรทั้งหมด ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี ๒๕๔๗ ซึ่งมีประชากรเด็กและ
เยาวชน ร้อยละ ๓๘.๓๑ ของจำ�นวนประชากรทั้งหมด จำ�นวนเด็กและเยาวชน
ที่ลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างประชากรของประเทศ และในขณะ

13

นโยบาย ๖๐

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เดียวกันยังคงมีปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กและเยาวชนไทยทำ�ให้
เกิดสภาวะ “เด็กเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ” โดยปัญหาที่สำ�คัญของกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ได้แก่
					 ๑) ปัญหาจำ�นวนแม่วัยรุ่นและการคลอดซํ้าของแม่วัยรุ่น คงมี
อัตราสูง โดยอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุระหว่าง ๑๐ – ๑๔ ปี และ ๑๕ – ๑๙ ปี
ในปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๑.๕ และ ๔๔.๓ ตามลำ�ดับ เมื่อเทียบกับหญิงวัยเดียวกัน
๑,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ยังพบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยังคงมีอัตราที่สูง คือ
ร้อยละ ๑๒.๔ ในปี ๒๕๕๘
					 ๒) ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งตามที่สาธารณะ ส่วนหนึ่งมีสาเหตุ
จากปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยในปี ๒๕๕๙ มีเด็กในความอุปการะของ
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนที่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง มากถึง ๗๓๖ คน
					 ๓) ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม
ได้แก่ เด็กและเยาวชนบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ เพิ่มมากขึ้น
เป็นร้อยละ ๒๙.๕ และร้อยละ ๑๕.๒ ตามลำ�ดับ วัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
อายุน้อยลง และสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงการกระทำ�ความผิดของเด็กและเยาวชน เช่น ความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด
ให้โทษ และการแข่งรถในทาง มีเพิ่มมากขึ้น
					 ๔) ปัญหาเด็กและเยาชนมีความเสี่ยงจากการใช้อินเตอร์เน็ต
จากการสำ�รวจพบว่า เด็กและเยาวชนไทยใช้อินเตอร์เน็ตสูงถึง ๕๔.๒ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ และมีพฤติกรรมติด Social Media ส่งผลกระทบต่อการเรียน ความ
สัมพันธ์ในครอบครัว สุขภาพ และมีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดี
					 ๕) ปัญหาสติปัญญาของเด็กไทยตํ่ากว่ามาตรฐาน จากการ
สำ�รวจระดับสติปัญญาของเด็กไทย (IQ) ของนักเรียนไทยทั่วประเทศล่าสุด พบว่า
IQ เฉลี่ยของเด็กไทยอยู่ที่ระดับ ๙๘.๕๙ ซึ่งตํ่ากว่าค่ากลางมาตรฐานสากลที่
กำ�หนดไว้เท่ากับ ๑๐๐
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		 ๒.๒.๖ สถานการณ์สตรี
องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทำ�เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) จำ�นวน ๑๗ เป้าหมาย โดยเป้าหมายที่ ๕ บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ
และสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง มีเป้าประสงค์สำ�คัญที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัญหาด้านสตรีของประเทศไทย ๓ ประการ คือ ๑) การขจัด
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงทั้งในที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล รวมทั้งการ
ค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบ
อื่นๆ ๒) การยอมรับและเห็นคุณค่าของการทำ�งานบ้านและดูแลครอบครัวโดย
ไม่ได้รับค่าจ้างผ่านนโยบายและการสนับสนุนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ประเทศ ๓) สร้างหลักประกันให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีโอกาสที่เท่าเทียมสำ�หรับการเป็นผู้นำ�ในทุกระดับการตัดสินใจ ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และชีวิตของประชาชน
จากการประเมินผลการพัฒนาจากสมัชชาสตรีแห่งชาติประจำ�ปี
๒๕๕๙ พบว่าประชากรในประเทศ ๖๕,๗๒๙,๐๙๘ คน เป็นผู้หญิงร้อยละ
๕๐.๘๙ มีผู้หญิงถูกกระทำ�ความรุนแรง และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพการงานน้อย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ และได้รับ
ค่าจ้างเฉลี่ยน้อยกว่าผู้ชายมาโดยตลอด มีสัดส่วนการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการบริหารน้อย ขาดปัจจัยพื้นฐานในการดำ�รงชีวิตอย่างมีคุณภาพและ
มีศักดิ์ศรี ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะผู้หญิง
ในชนบทและกลุ่มชนเผ่า รวมทั้งผู้หญิงกลุ่มแม่บ้านและหญิงบริการที่เสี่ยง
ต่อการติดเชื้อเอชไอวี นอกจากนี้ กลุ่มผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติและ
ที่ทำ�งานในต่างประเทศประสบปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ขาดความรู้เรื่อง
กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และถูกกระทำ�ความรุนแรง
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		 ๒.๒.๗ สถานการณ์ครอบครัว
จากงานวิจัยของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง
ครอบครัวเข้มแข็งกับความขัดแย้ง ระหว่างงานกับครอบครัวในสังคมโลกาภิวัตน์
พบว่า ปัญหาของครอบครัวสามารถจำ�แนกได้ ๖ กลุ่ม คือ กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับ
บุตร กลุ่มปัญหาหนี้สิน กลุ่มปัญหาอบายมุขในครอบครัว กลุ่มปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว กลุ่มปัญหาครอบครัวที่มีผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือช่วย
ตนเองได้น้อย และกลุ่มปัญหาสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กลุ่มปัญหาที่
ครอบครัวส่วนใหญ่ประสบมากที่สุด คือ กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับบุตร เช่น การไม่ได้
ดูแลบุตรในช่วงที่บุตรเป็นเด็กเล็ก การที่บุตรไม่ได้รับนมแม่ การมีเวลากับบุตร
ในแต่ละวันน้อย ฯลฯ สาเหตุหลักมาจากการทำ�งานนอกบ้านของพ่อและแม่
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่มุ่งเน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมสูง ทำ�ให้พ่อแม่ไม่สามารถ
ทำ�บทบาทหน้าที่ได้
ข้อเสนอสำ�หรับการแก้ปัญหา คือ การเพิ่มเวลาให้พ่อแม่ได้
เลี้ยงดูบุตรในช่วงปฐมวัย การทำ�ให้งานอยู่ใกล้บ้าน การทำ�ให้โรงเรียนและครู
เป็นบ้านและพ่อแม่คนที่สองของเด็กนักเรียน ลดความไม่เป็นธรรมในการแบ่งงาน
ระหว่างหญิงชาย ด้วยการสร้างความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการทำ�งาน ทั้งนี้ ปัญหา
ของครอบครัวอาจเป็นเหตุให้เกิดครอบครัวในลักษณะที่หลากหลายมากขึ้น
ในปัจจุบัน เช่น ทำ�ให้เกิดครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวแหว่งกลาง การเพิ่มขึ้น
ของครอบครัวขยาย ฯลฯ
		 ๒.๒.๘ สถานการณ์คนขอทาน คนไร้ที่พึ่ง ราษฎรบนพื้นที่สูง และ
นิคมสร้างตนเอง
๑) คนขอทาน
จากข้ อ มู ล การจั ด ระเบี ย บคนขอทานตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม
๒๕๕๗ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดำ�เนินการจัดระเบียบขอทานรวม ๗ ครั้ง
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พบว่ามีขอทานทั้งสิ้น ๔,๖๖๕ ราย ส่วนใหญ่จะพบในภาคกลางถึง ๒,๗๐๕ ราย
๑๐ จังหวัดที่พบมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ ๑,๖๗๘ ราย เป็นคนไทย ๒,๙๕๗
คน ต่างด้าว ๑,๗๐๘ ราย ซึ่งในส่วนขอทานต่างด้าวส่วนใหญ่จะเป็นสัญชาติ
กัมพูชา รองลงมา คือ พม่า ลาว เวียดนาม และสัญชาติอื่นๆ ตามลำ�ดับ ทั้งนี้
พม. ได้ดำ�เนินการผ่านกระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือ อาทิ การช่วยเหลือและ
ส่งคืนครอบครัว (ในรายที่มีครอบครัว) การคุ้มครองในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
การผลักดันกลับประเทศต้นทางในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว เป็นต้น และมีการ
ประกาศใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง
การรณรงค์ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” และดำ�เนินการภายใต้นโยบาย
3P ได้แก่ การขับเคลื่อนนโยบาย (Policy) การคุ้มครอง (Protection) และการ
ป้องกัน (Prevention) อย่างต่อเนื่อง
๒) คนไร้ที่พึ่ง
จากการสำ�รวจข้อมูลคนไร้ที่พึ่ง (ตาม พ.ร.บ. การคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗) ที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาทั่วประเทศ ณ วันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ พบว่ามีคนไร้ที่พึ่ง ๑,๑๐๓,๑๗๙ คน โดยให้ความช่วยเหลือ
แก่คนไร้ที่พึ่งในชุมชน ๓๒๕,๖๐๙ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)
และให้การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถาบัน ๙,๐๙๖ คน (ข้อมูล ณ
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙)และในจำ�นวนนี้ พบว่า ๑,๕๔๔ คน ในสถานคุ้มครองฯ
เป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรจากการป่วยจิตเวช และอาการหลงลืม
จนไม่สามารถให้ข้อมูลแสดงตัวตนได้ การตกหล่นจากการสำ�รวจหรือจากการ
ไม่ได้แจ้งเกิดเพราะความไม่รู้ และอีกจำ�นวนมากที่อยู่ในชุมชนทั่วไป กลุ่มคน
เหล่านี้จะประสบปัญหาในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากรัฐ เช่น หลัก
ประกันสุขภาพ เบี้ยยังชีพต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ดำ�เนินงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
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เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตลดการพึ่งพิง
ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมเป็นเครือข่าย
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในระดับพื้นที่
๓) ราษฎรบนพื้นที่สูง
ข้อมูลจากการสำ�รวจราษฎรบนพื้นที่สูง พบว่า ปัจจุบันมี
จำ�นวนราษฎรบนพื้นที่สูง ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาชาวเขา เป็น
กระเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ ลัวะ อาข่า เมี่ยน ลีซู ขมุ ถิ่น และมลาบรี มีจำ�นวนทั้งหมด
๑,๔๔๑,๑๓๕ คน ใน ๒๐ จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙)
สถานการณ์ พบว่า ราษฎรบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาด้านต่างๆ เช่น
มีคุณภาพชีวิตที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน ทั้งด้านการศึกษา รายได้ อาชีพ สาธารณสุข
ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหายาเสพติด
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และสัญชาติ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พม. จึง
ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาชาวเขาจำ�นวน ๗๘ เขต อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์
พัฒนาชาวเขา จำ�นวน ๑๖ แห่ง ดำ�เนินการให้การป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักภูมิสังคม
การจัดการและพัฒนาพื้นที่ภูทับเบิก ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้ง
อพยพมาจากประเทศจีนตอนใต้ ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มาตั้งรกรากและ
กระจายตัวอยู่ในจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงใหม่ และบางส่วนได้ลงมา
อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ให้
กรมประชาสงเคราะห์ใช้เ ป็นที่ตั้งนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ ช าวเขาพื้ นที่
๒๐๕,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร ต่อมาในปี ๒๕๔๔ ได้มีการสำ�รวจ พบว่า พื้นที่
ภูทับเบิก จำ�นวน ๑๓,๔๔๗ ไร่ มีการบุกรุกจากราษฎรชาวเขาและบุคคล
ภายนอกไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ สร้างที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร
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ขึ้น จำ�นวน ๙๕ แห่ง ๒๖๗ ไร่ ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย และทำ�ลายระบบ
นิเวศน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินดังกล่าว
๔) นิคมสร้างตนเอง
ปัจจุบันมีนิคมสร้างตนเอง ๔๔ แห่ง ๓๖ จังหวัด มีพื้นที่
ทั้งหมด ๖,๒๕๐,๕๕๔ ไร่ พื้นที่จัดสรร ๓,๙๖๘,๑๐๗ ไร่ จำ�นวนสมาชิก
๒๙๒,๖๔๐ ราย ซึ่งขณะนี้นิคมสร้างตนเองประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อน
เนื่องจากหน่วยงานราชการใช้แนวเขตตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน โดย
ยึดถือแนวเขตกฤษฎีกาคนละฉบับ ส่งผลให้แนวเขตแตกต่างกัน รัฐบาลจึงมี
นโยบายการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (แผนที่มาตราส่วน
๑ : ๔,๐๐๐ One Map) เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของหน่วยงานราชการ
สำ�หรับนิคมสร้างตนเองมีปัญหาในเรื่องราษฎรบุกรุกพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำ�กิน
เนื่องจากการขยายตัวของราษฎรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ นิคมสร้างตนเองมี
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการสำ�รวจราษฎร และจำ�นวนพื้นที่ที่ถูกบุกรุกใน
เขตพื้นที่ เพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของราษฎร และหา
แนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในเขต
พื้นที่ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ให้ครบถ้วน
และจัดเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเองต่อไป
		๒.๒.๙ สถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
พม. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักของประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ของ
ประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำ�เนินการใน ๖ ด้าน ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ การ
คุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิ การส่งเสริมความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างการพัฒนา
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ผลงานสำ�คัญที่ผ่านมา เช่น มีบทบาทผลักดันในเวทีอาเซียน ประกอบด้วย
การจัดตั้งคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็ก การผลักดันในเรื่องทศวรรษคนพิการอาเซียน (ปี ค.ศ. ๒๐๑๑
- ๒๐๒๐) การจัดทำ�ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
มาตรการคุ้มครองทางสังคม การจัดทำ�แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วย
การขจัดความรุนแรงต่อสตรี และแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการ
ขจัดความรุนแรงต่อเด็ก การจัดทำ�แนะแนว การเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็ก
โดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อม การผลักดันให้มีเวที GO-NGO
Forum เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทในเวทีความ
ร่วมมืออาเซียน สำ�หรับในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า แผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๕ คุณลักษณะดังนี้
๑) เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ๒) ครอบคลุม ๓) ยั่งยืน ๔) มี
ภูมิคุ้มกัน ๕) มีพลวัต และมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน ๑๐๙ มาตรการ
๒.๓ แนวโน้มและประเด็นท้าทาย
		 ๒.๓.๑ ปัจจัยภายนอกประเทศส่งผลต่อการบริหารจัดการภายใน
ประเทศ และการพัฒนาประเทศ
กระแสการพัฒนาของโลกกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในรูปแบบพหุภาคีและทวิภาคี การรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน การปฏิบัติตามอนุสัญญาต่างๆ ล้วนมีส่วนในการกำ�หนด
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย จึงเป็นความท้าทายในการดำ�เนินการอย่าง
สอดคล้องตามกรอบความร่วมมือต่างๆ ในทุกระดับ
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		 ๒.๓.๒ การเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างความเหลื่อมลํ้าระหว่างกลุ่ม
คนในสังคม
สถานการณ์ความเหลื่อมลํ้าทางด้านรายได้และโอกาสการเข้า
ถึงบริการภาครัฐ การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ และการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม อาจนำ�ไปสู่การลดความขัดแย้งและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม เป็นความท้าทาย
ของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรและโอกาสอย่างเป็นระบบ ให้มีความครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมายและในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างการกระจายทรัพยากรและโอกาส
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
		 ๒.๓.๓ รูปแบบของการดำ�รงชีวิตและความเป็นครอบครัวมีการ
เปลี่ยนแปลง
รู ป แบบโครงสร้ า งและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก ภายใน
ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็น
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การที่ฐานะครอบครัวยากจน จำ�เป็นต้องทิ้งบุตรให้ ปู่ย่า
ตายาย เป็นผู้เลี้ยงดูแทน เป็นต้น ประกอบกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านบวกและด้านลบ ทำ�ให้รูปแบบของการใช้ชีวิต แนวคิด
และทัศนคติในการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น จึงเป็นความ
ท้าทายในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว
		 ๒.๓.๔ การเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์
รัฐบาลได้ให้ความสำ�คัญในการกำ�หนดมาตรการเตรียมรองรับ
กับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยการสร้างความตระหนักให้คนทุกวัยเตรียม
ความพร้อมในมิติต่างๆ เช่น การดูแลรักษาสุขภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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ทางสังคม การสร้างความมั่นคงทางรายได้ และโอกาสในการประกอบอาชีพ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยการส่งเสริมความเข้มแข็ง การดำ�เนินงานของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุให้เป็นกลไกในชุมชนในการ
บูรณาการทรัพยากร อาทิ งบประมาณ คน องค์ความรู้ ในการส่งเสริมและยก
ระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน ๔ มิติ คือ สังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ และสภาพ
แวดล้อม ขณะเดียวกันได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและสร้างความเข้มแข็ง
ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญา โดยจะนำ�ไปสู่การยกระดับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ตลอดจน
การพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุด้วยการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยสำ�หรับผู้สูงอายุ
		 ๒.๓.๕ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและผล
กระทบทั้งเชิงบวก และภัยคุกคามต่อประเทศไทย ผลกระทบเชิงบวก เช่น
ก่อให้เกิดพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกันผลกระทบในเชิงลบ
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ปัญหาจากการเคลื่อนย้ายอพยพแรงงานข้ามชาติ การ
ค้ามนุษย์ การขอทานข้ามชาติ เกิดโรคอุบัติใหม่ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร
และที่อยู่อาศัย ปัญหายาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ จึงเป็นความท้าทายเป็นอย่าง
มากในการสร้ า งความร่วมมือจากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้ อ งร่ วมกั นดำ � เนิ นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
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๒.๔ ผลการประเมินการดำ�เนินงานของ พม.
		การติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานของ พม. ประกอบด้วยการ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายใน และผู้เชี่ยวชาญภายนอก ดังนี้
		๒.๔.๑ ผลการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำ�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (คตป.พม.) ซึ่ง
จากการสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการในระดับพื้นที่
จำ�นวน ๒ โครงการ ๑ แผนงาน คือ (๑) โครงการเสริมพลังทางสังคมและการ
มีส่วนร่วมของเครือข่าย (๒) โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ และ (๓) แผนงานบูรณาการการจัดการแรงงานต่างด้าวและการ
ค้ามนุษย์ มีข้อสังเกต ดังนี้
				๑) ปัญหา อุปสรรค
					 ๑.๑) แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงาน ยังมีข้อจำ�กัดในการ
ศึกษาและทำ�ความเข้าใจ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บางพื้นที่ยังไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
					 ๑.๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมขาดความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
				 ๒) ข้อเสนอแนะ
					 ๒.๑) ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติการและ
คู่มือให้ชัดเจน เช่น การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ
และทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและความ
จำ�เป็น
					 ๒.๒) จัดทำ�คู่มือมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
และเข้าใจง่ายเหมาะกับผู้ปฏิบัติและกลุ่มเป้าหมาย
					 ๒.๓) ควรมีการขยายผลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
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อาชีพสำ�หรับผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณ
และองค์ความรู้แก่ชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์
ได้
					 ๒.๔) สร้างแรงจูงใจให้แก่อาสาสมัครและเครือข่ายของ พม.
ในพื้นที่ โดยสนับสนุนสวัสดิการต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ศึกษาดูงาน ค่าตอบแทน เป็นต้น
		๒.๔.๒ ผลการประเมินจากผู้ตรวจราชการ พม. มีข้อสังเกต ดังนี้
๑) การจัดสรรงบประมาณในบางพื้นที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
และความต้องการของพื้นที่
๒) บุคลากรเฉพาะทางมีไม่เพียงพอ เช่น นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา นักกายภาพบำ�บัด นักโภชนาการและล่ามภาษา ส่งผลต่อการดูแล
การคุ้มครองสิทธิ และการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
๓) กระบวนการคุ้มครองและประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม ในบางกรณียังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น การแจ้งตำ�แหน่งสถานที่
คลาดเคลื่อน ปัญหาในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมมีจำ�นวนมากขึ้น ในขณะ
ที่หน่วยงานไม่สามารถรองรับผู้ประสบปัญหาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
๕) ข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัด
ในระดับพื้นที่ พม. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะ
การช่วยเหลือสังคมในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อย่างไรก็ดี ขอให้สร้างความเป็น
เอกภาพในการทำ�งาน มีการบูรณาการกันอย่างชัดเจนและใช้กลไกเครือข่าย
ที่มีอยู่ในระดับพื้นที่ขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถจัดสวัสดิการสังคม
ในทุกรูปแบบได้อย่างครอบคลุม
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๖) ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ พม.
๖.๑) ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันใน
รูปแบบ ทีม พม. มีข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และต้องมีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
๖.๒) ทุกหน่วยงานในส่วนภูมิภาคต้องติดตามสถานการณ์
รับฟังข่าวสาร และข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม. ทุกวัน
๖.๓) การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและ
โครงการที่กำ�หนดไว้
๖.๔) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อ
เนื่อง
		 ๒.๔.๓ ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำ�นวน ๓,๐๐๐ ตัวอย่าง
จากประชาชนทั่วประเทศ พบว่า
๑) ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานตามนโยบายเร่งด่วน พบว่า
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ (๑) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ (๒) การจัดที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย เช่น ซ่อมแซม
บ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ และ (๓) การแก้ไขปัญหาการกระทำ�ความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
๒) ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานตามนโยบายปฏิรูปและ
พัฒนา พบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนา
ระบบและกระบวนการทำ�งาน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติการข่าวสารโดยจัดให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารในกระทรวงฯ
(๑) การพัฒนาบุคลากร (๒) การพัฒนาองค์กร และ (๓) การพัฒนาระบบและ
กระบวนการทำ�งาน
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๓) ความพึงพอใจต่อการดำ�เนินงานตามนโยบายพันธกิจ พบว่า
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ (๑) การพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต (๒) การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและบริการสังคม และ (๓) การเสริม
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
๔) นโยบายมีความชัดเจน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้อง
กับประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้กระทรวงฯ สามารถดำ�เนิน
งานได้โดยการสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์กับทุกพื้นที่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ ได้รับคำ�ชมเชยและชื่นชมจากกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย แสดงให้
เห็นว่ามีการดำ�เนินงานอย่างมี “จิตสาธารณะ” และการบูรณาการโครงการ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย จะสามารถแก้ไขปัญหาความไม่เพียงพอของ
งบประมาณได้
๕) ข้อเสนอแนะต่อการกำ�หนดนโยบายของ พม. ปี ๒๕๕๙ ที่
สำ�คัญสรุปได้ ดังนี้ (๑) ดำ�เนินการนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคมโดยเน้นประเด็นในเชิงโครงสร้าง (๒) เน้นการดำ�เนินงานเชิงบูรณาการ
หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง (๓) ขยายความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน
ด้านที่พักพิงผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (๔) แก้ไขปัญหาของเด็กเยาวชน สตรี
และผู้สูงอายุ ด้วยการเสริมพลัง (๕) กำ�หนดแนวทาง/มาตรฐาน/มาตรการที่
ความชัดเจนในการแยกขอทานและคนไร้บ้าน (๖) ให้ความสำ�คัญกับมิติความ
หลากหลายในสังคมและความหลากหลายทางเพศ (๗) สร้างการยอมรับและ
ความเท่าเทียมของผู้พิการในสังคม (๘) ให้ความสำ�คัญกับความสัมพันธ์ของ
คน ๓ ช่วงวัย ภายในครอบครัว และ (๙) เน้นนโยบายด้านการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคประชาชน
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ส่วนที่ ๓ : วิสัยทัศน์ พม.
“เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคม
เพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

ส่วนที่ ๔ : เจตนารมณ์ของรัฐมนตรี พม.
“ลดความเหลื่อมลํ้า สร้างความเป็นธรรม
พัฒนาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ส่วนที่ ๕ : นโยบาย พม. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พม. ยังคงมุ่งมั่นดำ�เนินการตามนโยบาย
เดิมอย่างต่อเนื่อง จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต จึงได้กำ�หนดนโยบายเชิงรุกที่ให้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการหน่วยงานภายใน พม. และหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
โดยน้อมนำ� “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เป็นนโยบายที่เรียกว่า “3A” ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน
(Agenda Based) ๙ ข้อ นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration
Based) ๕ ข้อ และนโยบายระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based) ๕ ข้อ
ดังนี้
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๕.๑ นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based)
		๕.๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์์
๑) ขับเคลื่อนและบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ตามหลักมาตรฐานสากลผ่านกลไกทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่การยอมรับถึง
ความมุ่งมั่นของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
๒) พัฒนาระบบคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหาย จัดหาล่ามให้
เพียงพอ และสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสียหายให้ความร่วมมือดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�
ความผิด
๓) สร้างความตระหนักรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์แก่ทุกกลุ่ม
เป้าหมาย และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหาทุกพื้นที่เสี่ยง จำ�นวน
๖๐,๖๕๐ คน
๔) ประสานและติดตามความคืบหน้าในการดำ�เนินคดีสำ�คัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำ�เนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๕) จัดทำ�และพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี
กับประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ทั้งด้านป้องกัน ด้านดำ�เนินคดี
และบังคับใช้กฎหมาย ด้านคุ้มครองช่วยเหลือและการส่งกลับคืนสู่สังคมอย่าง
ปลอดภัย
๖) ขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยผนึกกำ�ลังทุกภาคส่วน ให้ดำ�เนินการตามแผน
ปฏิบัติการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
		 ๕.๑.๒ การพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ
๑) ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) สำ�หรับในปี ๒๕๖๐ มีเป้าหมายการดำ�เนินการดังนี้
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๑.๑) ดำ�เนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑
พื้นที่แปลง G จำ�นวน ๓๓๔ ครัวเรือน งบประมาณ ๔๖๐.๕๓ ล้านบาท
๑.๒) จัดทำ�โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงต่อเนื่องในระยะ
ที่ ๒, ๓ และ ๔ เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัย จำ�นวน ๑๙,๙๕๘ ครัวเรือน งบประมาณ
๓๕,๒๙๓.๗๒ ล้านบาท
๑.๓) ดำ�เนินโครงการบ้านเคหะประชารัฐ เพื่อให้ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยได้รับสินเชื่อในเงื่อนไขผ่อนปรน
โดยคัดเลือกที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำ�นวน ๒๒,๘๘๔ ครัวเรือน
๑.๔) พัฒนาที่อยู่อาศัยสำ�หรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ชั้นผู้น้อยของหน่วยงานรัฐ ภายใต้แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยสำ�หรับข้าราชการ โดย
เร่งรัดดำ�เนินโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ตามมติคณะรัฐมนตรี
อนุมัติเมื่อปี ๒๕๕๙ จำ�นวน ๕,๐๙๙ ครัวเรือน และโครงการบ้านสวัสดิการ
ข้าราชการ (เช่าซื้อ) ซึ่งจะจัดทำ�ตามความต้องการของหน่วยงานราชการ จำ�นวน
๑๓,๕๐๐ ครัวเรือน
๑.๕) พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย จำ�นวน ๑๐๐ ชุมชน
๑.๖) พัฒนาที่อยู่อาศัย “โครงการบ้านกตัญญู” เพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว โดยบุตรหลานมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่อยู่
อาศัย ดูแลบุพการี และผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (วัดพระเงิน) จำ�นวน
๓๕๒ ครัวเรือน และจังหวัดเชียงราย จำ�นวน ๔๒๕ ครัวเรือน
๑.๗) พัฒนาที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้มีรายได้น้อย ประเภทเช่า
จำ�นวน ๕,๕๗๐ ครัวเรือน และประเภทเช่าซื้อ ซึ่งมีเป้าหมายเริ่มก่อสร้าง
จำ�นวน ๘,๕๑๔ ครัวเรือน และก่อสร้างแล้วเสร็จ จำ�นวน ๗,๔๗๔ ครัวเรือน
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๑.๘) บูรณาการการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระหว่างการเคหะ
แห่งชาติกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่เหมาะสมและมีระดับราคาที่กลุ่มเป้าหมาย
สามารถรับภาระได้
๑.๙) พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวต่อเนื่องจาก
ปี ๒๕๕๙ จำ�นวน ๓,๗๘๒ ครัวเรือน และปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่คลองลาดพร้าว
และคลองเปรมประชากร จำ�นวน ๔,๖๙๖ ครัวเรือน
๑.๑๐) แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ภายใต้โครงการ “บ้าน
มั่นคง” เป้าหมายทั่วประเทศ ๕,๐๐๐ ครัวเรือน เน้นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
“ปทุมธานีโมเดล” จำ�นวน ๙๐๖ ครัวเรือน และแก้ไขปัญหาชุมชนริมแม่นํ้า
เจ้าพระยา จำ�นวน ๒๔๕ ครัวเรือน
๑.๑๑) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์คนไร้บ้าน เพื่อเป็นสถานที่
ฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น จำ�นวน ๕๔๗ ครัวเรือน
๑.๑๒) สนับสนุนองค์กรชุมชนในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพทรุดโทรม ภายใต้โครงการ “บ้านพอเพียงชนบท” จำ�นวน
๙,๐๐๐ ครัวเรือน
๒) พัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรสำ�หรับผู้สูงอายุใน
พื้นที่จังหวัดชลบุรีและนครราชสีมา โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓) ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม สำ�หรับผู้สูง
อายุ จำ�นวน ๒,๖๕๔ แห่ง คนพิการ จำ�นวน ๑,๓๘๕ แห่ง และผู้ด้อยโอกาสใน
๔ จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา) จำ�นวน ๑,๙๘๘ แห่ง
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		 ๕.๑.๓ การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
๑) พัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพสำ�หรับผู้สูงอายุ จำ�นวน ๘๗๘ แห่ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ โดยพัฒนานำ�ร่องศูนย์ต้นแบบจำ�นวน ๒๐ แห่ง
๒) ยกระดับการดำ�เนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ จำ�นวน ๑๒ แห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๓) พัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุจำ�นวน ๘๙
แห่ง ให้รองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดตั้งเพิ่มจำ�นวน ๒๑ แห่ง
๔) ผลักดันและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำ� และมีการจ้างงานใน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
๕) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะและประสบการณ์ ด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญา จำ�นวน ๓,๐๐๐ คน
๖) พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำ�นวน ๓,๘๐๐ คน เพื่อ
ให้การคุ้มครองและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จำ�นวน ๑๙,๐๐๐ คน
๗) ยกระดับศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัด
ชลบุรี ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรด้านสังคมและเครือข่ายผู้สูง
อายุ
		 ๕.๑.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑) ขยายผลการพัฒนาพื้นที่ชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำ�รงชีวิต
ของทุกคน (Universal Design Community Model) (อารยสถาปัตย์)
โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๙ จำ�นวน
๓๓ จังหวัด เพิ่มเติมอีก ๒๕ จังหวัด และพื้นที่บริเวณสวนลุมพินี ในปี ๒๕๖๐
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๒) ส่งเสริมให้คนพิการได้รับการจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ
๙,๐๐๐
ในสถานประกอบการจำ�นวน ๔๐,๐๐๐ คนและส่งเสริมอาชีพ
อิสระในชุมชน จำ�นวน ๑๕๐ กลุ่ม เช่น กลุ่มจักสาน หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์
ชุมชน เป็นต้น
๓) เพิ่มศักยภาพนักร้องนักดนตรีคนพิการ (From Street to
Stars) ให้มีความเป็นมืออาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง เป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน
๔) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสิ่ง
อำ�นวยความสะดวกสำ�หรับคนพิการ เช่น แท็กซี่ที่เอื้อต่อคนพิการ รถเข็นไฟฟ้า
สำ�หรับคนพิการ แขนกลเทียมด้วยระบบประสาท เป็นต้น
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการบริการของกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย
๕.๑) บริการกู้ยืมเงินกองทุน โดยไม่เสียดอกเบี้ยจำ�นวน
๑๓,๐๐๐ รายๆ ละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และ
การกู้ยืมแบบกลุ่ม ไม่เกินกลุ่มละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕.๒) สนับสนุนการดำ�เนินงานขององค์กรด้านคนพิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำ�นวน ๘๐๐ โครงการ และติดตามประเมินผลโครงการ
นวดแผนไทยสำ�หรับคนตาบอด วงเงิน ๘๔ ล้านบาท
๖) ยกระดับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการ
สากล) ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน ทันสมัย และ
ขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์
คน7

7 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติ

งานตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถทำ�งานได้เข้าทำ�งานตามมาตรา ๓๓ หรือให้สัมปทานตาม
มาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำ�หนด ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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		 ๕.๑.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
๑) เด็กปฐมวัย (๐ - ๕ ปี)
๑.๑) จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอายุ ๐ - ๓
ปี ในครัวเรือนยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจน คนละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน
เป้าหมาย ๒๐๐,๐๐๐ คน และการเตรียมความพร้อมของแม่ก่อนคลอดเพื่อให้
เด็กที่เกิดมามีพัฒนาการสมวัยต่อไป
๑.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้มี
มาตรฐาน ๑,๕๘๘ แห่ง
๒) เด็กวัย ๖ - ๑๗ ปี
๒.๑) ดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ “เพชรนํ้าหนึ่ง8” ต่อเนื่อง
เป้าหมาย ๓๐ แห่ง ๖,๐๔๕ คน โดยร่วมกับภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชา
สังคม และภาคส่วนอื่น ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
๒.๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชนลาดพร้าว
๕๐ ชุมชน ๕๐๐ คน คลองเปรมประชากร ๓๓ ชุมชน ๓๐๐ คน และชุมชน
ดินแดง ๑๐๐ คน รวม ๙๐๐ คน
๒.๓) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรมแก่เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ชายแดนใต้ แผ่นดินเดียวกัน”
เป้าหมาย ๖๗๕ คน
๒.๔) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ๑๕,๐๐๐
คน
8 เพชรนํ้าหนึ่ง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามวัย มีความสามารถตามความถนัด และความสนใจ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคม
ได้อย่างมั่นใจ
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๓) เยาวชน ๑๘ - ๒๕ ปี
๓.๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนใน
การเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย จำ�นวน ๑๐,๐๐๐ คน เพื่อให้มีจิตอาสาและ
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครอบครัวที่ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด จำ�นวน ๕๐,๐๐๐ ครอบครัว
๓.๒) รณรงค์มิให้ทิ้งเด็กโดยสนับสนุนให้มีช่องทางการให้
คำ�ปรึกษาและกระบวนการช่วยเหลือที่เน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เป้าหมาย
เด็กถูกทิ้งลดลง ร้อยละ ๒๐
๓.๓) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เป้าหมาย ๑๖,๕๐๐ คน
		 ๕.๑.๖ การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว
๑) เตรียมความพร้อมหญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
๓๐๐ คน และส่งเสริมอาสาสมัครให้มีทักษะในการให้คำ�ปรึกษาแก่คนไทยใน
ต่างประเทศ ๗๐ คน
๒) ลดความรุนแรงในครอบครัวในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดที่มีปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวสูง9
๓) พัฒนาสตรีให้มีทักษะอาชีพ มีงานทำ� และรายได้ที่สูงขึ้น
จำ�นวน ๑๒,๐๐๐ คน (มีทักษะอาชีพ ๘,๑๖๐ คน และมีงานทำ� ๓,๘๔๐ คน)
โดยใช้กลไกศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง
๔) พัฒนาหลักสูตรครอบครัวศึกษา และนำ�ร่องโรงเรียนครอบครัว
ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดสงขลา
9 เรียงจังหวัดตามลำ�ดับความรุนแรง ๑๐ จังหวัดแรก ได้แก่ (๑) ราชบุรี (๒) ร้อยเอ็ด
(๓) เชียงใหม่ (๔) สุราษฎร์ธานี (๕) อุดรธานี (๖) น่าน (๗) เชียงราย (๘) พิษณุโลก (๙) ชลบุรี และ
(๑๐) สงขลา
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๕) จัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗ ประเทศ ระหว่างวันที่
๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
		 ๕.๑.๗ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
๑) พัฒนาระบบสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม
อย่างมีเงื่อนไข10 โดยช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อการครองชีพเดือนละ ๗๐๐
บาท และจัดทำ�แผนการพัฒนารายบุคคล (Case Management) ให้แก่ผู้มี
รายได้ตํ่ากว่าเส้นความยากจนและลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างน้อย
๑๐๐,๐๐๐ คน
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อขอรับรองเป็นองค์กร
สาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ ในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
เป้าหมาย ๑๐ ประเทศ และให้องค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
๑๓ แห่ง ใน ๔ ประเทศ11 ดำ�เนินการจัดสวัสดิการสังคมสำ�หรับคนไทยใน
ต่างประเทศ
๓) ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินรัฐใหม่ (One Map) เพื่อลด
ผลกระทบและความขัดแย้งและดำ�เนินการสำ�รวจพื้นที่ทับซ้อนในเขตพื้นที่
นิคมสร้างตนเอง ภายใต้แผนบูรณาการร่วมกับสำ�นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดำ�เนินการในพื้นที่นิคม ๔๒ แห่ง
๔) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมชุมชนบนพื้นที่สูง
และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง จำ�นวน ๗๘ แห่ง
เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความยั่งยืน
10 เป็นการให้ความช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfers) โดยกลุ่มเป้า
หมายต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้
11 ประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์
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สอดคล้องกับหลักภูมิสังคม และรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ดั้งเดิม และใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕) แก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง ด้วยการจัดระเบียบ “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”
การฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพ และการปรับทัศนคติคนขอทาน ภายใต้นโยบาย
ประชารัฐและหลัก “ธัญบุรีโมเดล12” ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จำ�นวน ๘๕๐ คน และพัฒนาทักษะอาชีพและการดำ�รงชีวิตให้แก่คนไร้ที่พึ่ง
คนขอทานให้คืนสู่ครอบครัวและชุมชน ภายใต้โครงการบ้านน้อยในนิคม
สร้างตนเอง ๒๒ แห่ง และกองทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน
๖) เพิ่มช่องทางบริการรับจำ�นำ�ของภาครัฐ โดยการขยายสาขา
สถานธนานุเคราะห์ไปสู่ส่วนภูมิภาค จำ�นวน ๓ สาขา ในจังหวัดลำ�พูน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุดรธานี
๗) จัดสถานีสวัสดิการบ้านมิตรไมตรีเคลื่อนที่ (Welfare Station)
เพื่อป้องกันการเข้าสู่วงจรการขอทาน เร่ร่อน ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ในพื้นที่
สถานีรถไฟบางซื่อและหัวลำ�โพง
๘) เร่งรัดและพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผล
กระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองจำ�นวน ๕๑๘ คน ควบคู่กับการ
เสริมสร้างทัศนคติเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ จำ�นวน ๓๗๑ คน
๙) บูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก กับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัดทำ�แผนแม่บทแก้ไข
12 ธัญบุรีโมเดล คือ รูปแบบการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพแก่คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ริเริ่มดำ�เนินการเป็นครั้งแรก ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ชาย – หญิง
ธัญบุรี ก่อนขยายไปสู่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ ทั้ง ๑๑ แห่ง
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ปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์คืนสู่ความสมบูรณ์ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑๐) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการถอนสภาพนิคมสร้างตนเองสู่
ชุมชนสภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง ตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.
๒๕๑๑ จำ�นวน ๔๔ แห่ง โดยสิ้นสุดในปี ๒๕๗๙
		 ๕.๑.๘ การพัฒนาบทบาทประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๑) ยกระดับการทำ�หน้าที่หน่วยประสานงานหลักประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน โดยใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนด้านสังคม พม.
ในการขับเคลื่อน บูรณาการ และติดตามผลการดำ�เนินงานตามแผนงาน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ใน ๑๐๙ มาตรการ
๒) เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยใช้เทคโนโลยีและ
สื่อที่ทันสมัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนอย่างทั่วถึง
๓) เตรียมความพร้อมรองรับภารกิจการเป็นประธานการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ในปี ๒๕๖๒
		 ๕.๑.๙ การส่งเสริมพลังประชารัฐ
๑) ขับเคลื่อนกลไกประชารัฐเพื่อสังคม โดยการบูรณาการภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
๒) ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายทางสังคม และภาคประชา
สังคม รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ประสานงานองค์การอาสาสมัครแห่งชาติ ศูนย์ส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจแห่งชาติ (CSR) และการประกอบกิจการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)
๓) สนับสนุนการยกระดับพื้นที่ต้นแบบสัมมาชีพชุมชนในการ
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พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ๕๐๐ ตำ�บล โดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน
รัฐ และภาคธุรกิจเอกชน
๔) เร่งรัดการขอออกสลากการกุศลใช้สนับสนุนกองทุนของ พม.
เพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานตามแนวทางประชารัฐ
๕.๒ นโยบายการบริหารการพัฒนา (Administration Based)
		 ๕.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
๑) พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
วิชาชีพ และเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำ�แหน่งบริหาร
๒) พัฒนาขีดสมรรถนะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรตาม
ตำ�แหน่งงานในแต่ละสายงาน โดยการกำ�หนดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ชัดเจน
รวมทั้งให้มีการปรับทัศนคติในการทำ�งานเชิงบูรณาการ และการคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการยกระดับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นผู้นำ�และผู้เชี่ยวชาญงาน
ด้านสังคมระดับจังหวัด
๓) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความเป็นมืออาชีพ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการต่างประเทศตามมาตรฐานสากล และรองรับภารกิจด้าน
อาเซียนที่กระทรวงได้รับมอบหมาย โดยมุ่งเน้นในเรื่องพิธีการทูต ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับการสนทนา เจรจาต่อรอง การเข้าใจคำ�ศัพท์เฉพาะการ
เข้าใจภาษาของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
และใกล้เคียง ทักษะด้านการประชุมนานาชาติระดับสากล และกฎหมายของ
ประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พม.
๔) ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ตั้งแต่องค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น ประเทศ
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ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง
และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี เช่น ความสามารถทางภาษา
การนำ�เสนอ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำ�อินโฟกราฟิค วิธีการคิดแบบ
เสนาธิการ เป็นต้น
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำ�นักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ (สสว.) เป็นพี่เลี้ยงเชิงวิชาการ เชื่อมโยงหน่วยงานระหว่างส่วนกลาง
และภูมิภาค รวมทั้งร่วมกำ�หนดหลักสูตรการฝึกอบรมกับส่วนกลาง
๖) พัฒนาบุคลากรและบุคคลภายนอกตามหลักสูตรที่กำ�หนด
เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
มีคุณสมบัติตามที่กำ�หนด เพื่อให้สามารถปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ได้
เป็นต้น
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของ พม. ขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต ตามพระราช
บัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อสร้างมาตรฐานนักสังคม
สงเคราะห์อย่างมืออาชีพ
๘) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
		 ๕.๒.๒ การพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและมุ่งสู่การแข่งขัน
ในระดับนานาชาติ
๑) ยกระดับ พม. ให้เป็นองค์กรมาตรฐานในระดับอาเซียน ซึ่ง
มีการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคลากรอย่างคุ้มค่า
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะการจัดทำ�คู่มือ
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การปฏิบัติภารกิจเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน
๒) ให้บริการเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริงโดยพัฒนาศูนย์ราชการ
สะดวกให้ได้มาตรฐาน (Government Easy Contact Center: GECC)
๓) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนให้
หน่ ว ยงานพั ฒ นากิ จ กรรมและระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
๔) พัฒนาระบบอาคารสถานที่ ภูมิสถาปัตย์ และสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน การบริหาร และภาพลักษณ์
องค์กร
๕) เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านสังคมและระบบ
กระดานสถานการณ์ทางสังคม (Dashboard) ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เชื่อมโยง
ครอบคลุมภารกิจของทุกส่วนราชการในกระทรวง สำ�หรับผู้บริหารนำ�ไปใช้
ในการวางแผนและตัดสินใจทั้งในระดับประเทศและจังหวัด
๖) ให้มีการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ ในสังกัด พม. ซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสนับสนุนงบ
ประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่อง รวมทั้งใช้กองทุนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
		 ๕.๒.๓ การพัฒนาระบบและกระบวนการทำ�งานให้เกิดประสิทธิผล
๑) ยกระดับขีดความสามารถศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) ของ
ทุกหน่วยงานให้มีฐานข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจของผู้บริหารและมีความ
พร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ทางสังคม
๒) ให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเชิงประเด็น เพื่อใช้ในการ
บริหาร และการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความรับผิดชอบและขยายผล
ให้ครอบคลุม เช่น ศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนด้านสังคม ศูนย์ส่งเสริมและประสาน
การพัฒนาสังคมสำ�หรับคนไทยในต่างประเทศ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้า
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มนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการสื่อออนไลน์ เป็นต้น
๓) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชน
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการ เช่น การให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม
๑๓๐๐ และการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงานต่างๆ
๔) พัฒนาการออกบัตรประจำ�ตัวคนพิการด้วยระบบออนไลน์
และพัฒนาศูนย์ข้อมูลคนพิการให้มีประสิทธิภาพ
		 ๕.๒.๔ การพัฒนากฎหมายด้านสังคม
๑) จัดทำ�อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับกฎหมายที่มีผลบังคับ
ใช้ที่สำ�คัญ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราช
บัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นต้น
๒) ผลักดันร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา รวมทั้ง
กฎหมายที่จะเสนอเพิ่มเติม ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล
ในครอบครัว พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฯลฯ
๓) ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ฯลฯ
๔) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน
ภารกิจกระทรวง
๕) ตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายในภารกิจกระทรวง
ที่มีผลบังคับใช้
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		 ๕.๒.๕ การจัดสวัสดิการสำ�หรับบุคลากร
๑) จัดสวัสดิการสำ�หรับบุคลากรเพื่อการปฏิบัติราชการ เช่น
ที่อยู่อาศัย จัดห้องพยาบาล ห้องสมุด สถานที่ออกกำ�ลังกาย จำ�หน่ายสินค้า
ราคาถูก ความปลอดภัยในการทำ�งาน ห้องละหมาด สถานที่รับเลี้ยงเด็กกลาง
วัน การตรวจสุขภาพประจำ�ปี
๒) สร้างขวัญและกำ�ลังใจให้บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น เช่น
ยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีผลงานและความประพฤติดี
๕.๓ นโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด (Area Based)
		 ๕.๓.๑ การบูรณาการการขับเคลื่อนเป็นทีม พม. จังหวัด ภายใต้
แนวคิด “บ้านเดียวกัน (One Home)”
๑) ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
กำ�กับเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานในสังกัด พม. ในพื้นที่ ให้เกิดการบูรณาการ
การทำ�งาน ประสานการใช้ทรัพยากร และการประสานส่งต่ออย่างเป็นระบบ
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ โดย
สำ�นักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) เป็นหน่วยส่งเสริมสนับสนุน
วิชาการให้เกิดการเชื่อมโยงการดำ�เนินการระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รวมทั้งกำ�กับยุทธศาสตร์ด้านสังคมในกลุ่มจังหวัด
๒) บูรณาการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/ตัวชี้วัดของแต่ละ
กรม/กลุ่มเป้าหมายในระดับส่วนกลาง ก่อนนำ�ไปสู่การจัดทำ�งบประมาณ
ประจำ�ปี/ก่อนนำ�ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการบูรณาการใน
ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เครือข่าย ตามบริบทของพื้นที่ให้บังเกิดประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม
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๓) ให้หน่วยงานเป็นแหล่งเรียนรู้/อบรมของประชาชนและ
เครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในการทำ�กิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้เป็นที่ตั้งของภาคประชาสังคม เช่น
มูลนิธิ สมาคม ชมรม เป็นต้น
๔) สร้างสัญลักษณ์ของสำ�นักงาน (Brand) จากความโดดเด่นใน
ลักษณะของ ๑ สำ�นักงาน ๑ ความโดดเด่นด้านการงาน (One Office One
Outstanding Performance)
๕) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสร้างค่านิยม/อุดมคติ/ปณิธาน และ
สร้างคำ�อธิบายที่เห็นเป็นประจักษ์ทั่วกันว่าเป็นเป้าหมายของหน่วยงาน
๖) ให้คำ�นึงถึงผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ตามหลักการ 4C (Case
Management/Customers/Citizen/Center) โดยให้ความช่วยเหลือจนสิ้นสุด
กระบวนการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการอำ�นวยความสะดวกและการช่วยเหลือ
อย่างเท่าเทียมกันและมีศักดิ์ศรี
๗) ให้ความสำ�คัญในการบริหารและกำ�กับดูแลกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ เช่น กลุ่มประชาชนบนพื้นที่สูง กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกนิคมสร้างตนเอง
ผู้พ้นโทษ เป็นต้น
๘) พัฒนา ปรับปรุงหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ๓๕๓ แห่ง
(สำ�นักงาน/ศูนย์/สถาน/บ้าน/นิคม) ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพ ให้มี
ความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
		 ๕.๓.๒ การยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม
๑) ส่งเสริมให้ พมจ. เป็นเจ้าภาพในการทำ�ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
ในระดับจังหวัด โดยการสนับสนุนของ สสว. เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด ส่วนกลาง
และมีบทบาทนำ�ด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัด
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๒) ผลักดันให้ พมจ. บูรณาการคณะกรรมการระดับจังหวัดชุด
ต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมจังหวัด เพื่อ
นำ�ไปสู่การเป็นเจ้าภาพด้านสังคมในระดับจังหวัด
		 ๕.๓.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสังคม
๑) ให้สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เป็นศูนย์กลางข้อมูลของการบริหารยุทธศาสตร์สังคมจังหวัด รายงาน
สถานการณ์ทางสังคม โดยประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัด พม.
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลเชิงกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลเชิงประเด็น
ข้อมูลเชิงสังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ และผลักดันให้ สสว. เป็นศูนย์กลางข้อมูล
ด้านสังคมระดับกลุ่มจังหวัด
๒) ให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ จัดทำ�ระบบฐานข้อมูล
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในมิติพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน พม. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
		 ๕.๓.๔ การพัฒนาศักยภาพการประสานงานภาคี (ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม)
๑) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) จำ�นวน ๑๓๓,๒๕๓ คน ให้มีคุณสมบัติและทักษะการ
ทำ�งานอย่างรอบด้าน และได้มาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครอง พัฒนา
และประสานส่งต่อบริการเพื่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยใน
ชุมชน ควบคู่กับการเป็นนักเฝ้าระวังทางสังคม และนักสื่อสารสาธารณะ เพื่อ
ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในระดับพื้นที่ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
กระทรวง
๒) สร้าง “อพม. หนึ่งเดียวในดวงใจ” โดยการวางระบบอาสา
สมัครให้เป็นเอกภาพ และยกระดับ อพม. ให้มีบทบาทนำ�ในการช่วยเหลือผู้
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ประสบปัญหาทางสังคม โดยยึดพื้นที่เป็นฐานและเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
ร่วมกับอำ�เภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายทางสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓) สร้างความเข้มแข็งกลไกการประสานส่งต่อในระดับพื้นที่ เช่น
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ (ศพอส.) และ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) สภาเด็กและ
เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น
โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน พม. ในพื้นที่ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
		 ๕.๓.๕ การสนับสนุนให้อำ�เภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาสังคม
๑) ให้สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประสานกับอำ�เภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมเป็นเจ้าภาพ
และเป็นฐานในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม การประสานส่งต่อ
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัยตามภารกิจ พม.
๒) จัดช่องทางการประสานงานระหว่างอำ�เภอ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น กั บ สำ � นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
เพื่อให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทำ�แผนด้านสังคมการ
ประสานแผน และการนำ�แผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดตั้งคณะ
อนุกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมระดับอำ�เภอนำ�ร่อง (กสอ.)
๓) เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ๗๗ แห่ง
และศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของท้องถิ่น และองค์กรคนพิการ เป้าหมาย
๑,๐๐๐ แห่ง
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ส่วนที่ ๖ : การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
๖.๑ ให้ทุกส่วนราชการชี้แจงนโยบายและมอบภารกิจที่รับผิด
ชอบ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับ
๖.๒ ให้ทุกส่วนราชการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดย
ให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง
พร้อมทั้งกำ�หนดตัวชี้วัดสำ�คัญรองรับนโยบายและให้สอดคล้องกับงบประมาณ
ของแต่ละหน่วย
๖.๓ ให้ใช้ศูนย์ปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการ
บริหาร ขับเคลื่อนนโยบาย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๖.๔ ใช้กลไกคณะกรรมการระดับชาติและคณะอนุกรรมการ
ระดับชาติในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการและเชื่อมโยงกัน
๖.๕ ให้ผู้บริหารและผู้ตรวจราชการกระทรวง กำ�กับดูแล ตรวจ
เยี่ยม และติดตามผลการดำ�เนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย
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ส่วนที่ ๗ : ตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล
๗.๑ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับกระทรวง
เพื่อกำ�หนดแนวทางการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ โดย
คำ�นึงถึงพระราชบัญญัติงบประมาณ และคำ�รับรองการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง
๗.๒ ให้มีการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก โดย
๗.๒.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับกระทรวง
มีหน้าที่กำ�กับ ดูแล ดำ�เนินการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานในภาพ
รวม
๗.๒.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวง มีหน้าที่ตรวจ ติดตามความ
ก้าวหน้าผลการดำ�เนินงานตามนโยบายในระดับพื้นที่
๗.๒.๓ คณะทำ�งานวิเคราะห์และรายงานสถานการณ์สังคม
มีหน้าที่ติดตาม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ รายงาน และจัดทำ�ข้อเสนอ
สถานการณ์ทางสังคม
๗.๒.๔ จัดให้มีการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
ดำ�เนินการประเมินผลนโยบายของ พม. รายไตรมาส พร้อมทั้งรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร
๗.๓ กำ�หนดกรอบระยะเวลาการประเมินรายไตรมาส และตาม
ความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
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ส่วนที่ ๘ : ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
๘.๑ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำ� สร้างขวัญกำ�ลังใจให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๘.๒ ทุกหน่วยงานต้องสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชา และมี
การทำ�งานเป็นทีม
๘.๓ บุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างมืออาชีพ
๘.๔ ทุกหน่วยงานต้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำ�
แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนแผนติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
มีการทำ�งานแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน
๘.๕ ทุกหน่วยงานใช้ศูนย์ปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหาร
ขับเคลื่อน ติดตามและแก้ไขสถานการณ์
๘.๖ ทุกหน่วยงานต้องใช้การประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการ
ข่าวสาร (Information Operation: IO) ในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างการรับรู้ความ
เข้าใจ และความร่วมมือของประชาชน
๘.๗ ทุกภาคส่วนของสังคมให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วม และมี
ความเชื่อมั่นต่อการทำ�งานของหน่วยงาน

48

นโยบาย ๖๐

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนที่ ๙ : การวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป
การวางรากฐานในระยะต่อไป พม. มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนส่งต่อ
เป้าหมายการดำ�เนินงานดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ให้กับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อให้
เกิดการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและการบูรณาการ เพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พม. จึงได้เตรียมการในด้านโครงสร้างการบริหาร
ราชการของกระทรวง กระบวนการทำ�งานและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
และสามารถตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ภายใต้
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคม เพื่อความ
อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” โดยมีแนวทางการดำ�เนินการที่สำ�คัญ ดังนี้
๙.๑ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำ�หรับผู้ที่มีรายได้
น้อย และชุมชนแออัดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่
อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) โดยมีเป้าหมายรวม ๒.๗๒๖ ล้านครัวเรือน
ประกอบด้วย การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย (จัดหาที่อยู่อาศัย
ประเภทเช่า) จำ�นวน ๙๑,๖๕๗ ครัวเรือน การเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่
อาศัย (จัดหาที่อยู่อาศัยประเภทเช่าซื้อ) จำ�นวน ๔๒๑,๐๓๔ ครัวเรือน พัฒนา
ที่อยู่อาศัยสำ�หรับข้าราชการ จำ�นวน ๕๕,๐๐๐ ครัวเรือน การร่วมมือกับเอกชน
ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จำ�นวน ๑,๑๓๙,๗๔๖ ครัวเรือน โครงการพัฒนาที่อยู่
อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากรตามแผนงานระยะ ๓ ปี
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) จำ�นวน ๗๔ ชุมชน ๑๑,๐๐๔ ครัวเรือน โครงการการแก้ไข
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ปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” จำ�นวน ๑๗๐,๐๐๐ ครัวเรือน และโครงการ
บ้านพอเพียงในชนบท สนับสนุนการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้านที่มีสภาพ
ทรุดโทรมในพื้นที่ชนบท จำ�นวน ๓๕๒,๐๐๐ ครัวเรือน
๙.๒ การบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เพื่ อ มุ่ ง สู่ สั ง คมปลอดจากการค้ า มนุ ษ ย์ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ เข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือที่รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ส่งเสริมความร่วมมือ
กับนานาประเทศเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนผลักดันนโยบายไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบงานและระบบล่ามภาษา ตลอดจน
ริเริ่มและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำ�หรับการบริหารงาน
๙.๓ การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุน
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและการพัฒนาเด็กและเยาวชน ขยายอายุ
เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนจากเด็กแรกเกิด – ๖ ปี ขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔๐
จังหวัด มีสภาเด็กและเยาวชนครอบคลุม ๗,๒๕๕ ตำ�บลทั่วประเทศ พัฒนา
ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร และส่งเสริมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนให้ได้
มาตรฐานและรับใบอนุญาต ๒๐๐ แห่ง
๙.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยขยายพื้นที่ชุมชน
ต้นแบบที่เอื้อต่อการดำ�รงชีวิตของทุกคน (อารยสถาปัตย์) ครบ ๗๖ จังหวัด
ทั่วประเทศ ขยายผลศูนย์บริการคนพิการต้นแบบและส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
บริการคนพิการ จำ�นวน ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผลักดันการปรับ
เพิ่มเบี้ยความพิการตามความรุนแรง ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ผลักดันการจ้าง
งานคนพิการทั้งในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ ร้อยละ ๑๐๐ ตาม
กฎหมาย และพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีพิการทุกประเภท “จากถนนสู่
ดวงดาว (From Street to Stars)” เป้าหมาย ๑,๕๐๐ คน
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๙.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยพัฒนาศักยภาพ
ศพอส.๘๗๘ อำ�เภอทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ๘๗๘
อำ�เภอทั่วประเทศหรือร้อยละ ๑๐๐ ขยายโอกาสการทำ�งานและมาตรการการ
จูงใจในการจ้างงานผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างเป็นระบบ
สร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพครอบครัว/ชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
๙.๖ การพัฒนาศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสตรีและครอบครัว โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานระดับพื้นที่ พัฒนาศักยภาพกลไกการทำ�งาน
ด้านสตรีและครอบครัวทุกระดับ และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการทำ�งาน
ด้านสตรีและครอบครัว
๙.๗ การป้องกันและแก้ไขปัญหาคนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง
สร้างจิตสำ�นึกในการลดการขอทาน ขยายผลต้นแบบ โดยเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับคนขอทาน ส่งเสริมระบบกิจการเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม
ผลักดันมาตรการกีดกันบุคคลต่างด้าวที่มีประวัติขอทานซํ้าซาก ผลักดันระบบ
การคุ้มครองทางสังคมเพื่อช่วยเหลือบุคคลยากจนแบบมีเงื่อนไข ๙๗,๓๙๘ คน
และการจัดการรายกรณี
๙.๘ การพัฒนากระบวนการและกลไกของศูนย์ช่วยเหลือสังคม
๑๓๐๐ โดยสร้างมาตรฐานการให้คำ�ปรึกษาทางโทรศัพท์ และสร้างความร่วม
มือระดับอาเซียนของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
๙.๙ การจัดสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า โดยใช้ประโยชน์
จากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิ
สวัสดิการและใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยง บูรณาการการปฏิบัติงานของ พม.
กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างมีระบบ
ต่อเนื่อง และสามารถช่วยเหลือตนเองได้
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ในด้านการดำ�เนินงานระหว่างประเทศ พม. จะดำ�เนินการเพื่อ
แสวงหาความร่วมมือ ริเริ่มและขับเคลื่อนการดำ�เนินงานทั้งหลายให้เป็นไป
ตามข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงการดำ�เนินการเพื่อ
ขับเคลื่อนให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี การขับ
เคลื่อนการดำ�เนินงานตามภารกิจของ พม. ในการดูแลและพัฒนาคนตลอด
ทุกช่วงวัย เป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกับหลายกระทรวงในหลากหลายมิติ
ซึ่ง พม. ไม่สามารถดำ�เนินการได้เพียงหน่วยงานเดียว จึงจำ�เป็นต้องมีการ
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการ
ประสานการทำ�งานร่วมกัน เพื่อผลักดันภารกิจในการพัฒนาคนและสังคม
ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายของความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนร่วมกันสืบไป
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๕๙ ๖๔๙๔ โทรสาร ๐๒ ๖๕๙ ๖๔๙๘
Email: planpo2@hotmail.com
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