พลตำ�รวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นโยบาย ๖๑

คำนำ
ภายใต้การนาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเวลากว่า ๓ ปี ที่ได้
กาหนดนโยบายและขับเคลื่อนงานด้านสังคมที่มุ่ง “ลดควำมเหลื่อมลำของสังคมและสร้ำงโอกำส
เข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรของรั ฐ ” และ “ไม่ ทิ งใครไว้ ข้ ำ งหลั ง ” ซึ่ ง พลต ารวจเอก อดุ ล ย์ แสงสิ ง แก้ ว
รัฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ได้ ส นองนโยบายและ
ขับ เคลื่ อนงานแก้ ไขปัญ หาสั งคมและวางรากฐานการพั ฒ นาในระยะยาว จากการประเมิน ผล
การดาเนินงานมีความก้าวหน้าเป็นลาดับและต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับความพึงพอใจ
จากประชาชนเป็นอย่างมาก ตามผลสารวจประชามติของสื่อมวลชนและสถาบันการศึกษา
การบริหารราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในห้วงที่
ผ่านมาได้กาหนดนโยบายใน ๒ ปีแรก เป็น ๓ ด้าน ได้แก่ นโยบายเร่งด่วน นโยบายการปฏิรูปและ
พัฒนา และนโยบายพันธกิจ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียกว่า “นโยบำย ๗-๔-๙” และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียกว่า “นโยบำย ๘-๕-๑๑” สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งในระดับจังหวัด จึงได้
กาหนดนโยบายเป็ น ๓ ด้าน หรือ ที่เรียกว่า “นโยบำย ๙-๕-๕” หรือ “3A” ได้แก่ นโยบำย
เร่ ง ด่ ว น (Agenda Based) นโยบำยบริ ห ำรกำรพั ฒ นำ (Administration Based) และ
นโยบำยกำรขับเคลื่อนในระดับพืนที่/จังหวัด (Area Based) ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการการทางาน
และการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ
สาหรับในรอบปีที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มี ผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่ การยกระดับของประเทศไทยในการร่วมขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งทา
ให้ในปี ๒๕๕๙ ต่อเนื่องมาจนถึงปี ๒๕๖๐ สหรัฐอเมริกาจัดระดับประเทศไทยดีขึ้น โดยให้อยู่ใน
ระดั บ ๒ ที่ ต้ อ งจั บ ตามอง (Tier 2 Watch List) การพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย
ผู้สูงอายุ และคนพิการ การอุดหนุนเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจน การส่งเสริมการ
จ้างงานคนพิการในภาครัฐและเอกชน การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม
ของคนทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาระบบสวัสดิการสั งคม การจัดระเบียบคนขอทานและ
เพิ่มศักยภาพของคนยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี การขับเคลื่อน
กลไกประชารัฐด้านสังคม
ในด้านการขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาและการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ได้มี การ
ติดตามปั ญ หาสังคมและสั่งการผ่านการประชุม ศูนย์ป ฏิบั ติการกระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกเช้า
กว่า ๗๒๔ ครั้ง โดยมีการเชื่อมโยงไปยัง ทุกจังหวัด สร้างระบบบูรณาการการขับเคลื่อนเป็นทีม
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั งหวั ด ภายใต้ แ นวคิ ด “บ้ านเดี ย วกั น
(One Home)” มีการพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับผู้ปฏิบัติ
สู่ความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน ๑๓๐๐
ในการรับแจ้งเหตุและประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง พัฒนาระบบการช่วยเหลือ
ไปยังคนไทยในต่างประเทศ
สาหรับในปีที่ ๔ ของการบริหารราชการ กระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่นคง
ของมนุษย์ยังคงน้อมนา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับแนวทางตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กรอบการปฏิ รูป
ประเทศ การปรั บ โครงสร้ า งประเทศไทยไปสู่ ป ระเทศไทย ๔.๐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ (SDGs) มาเป็ น แนวทางในการจั ด ท านโยบายในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยยึดกรอบแนวทางนโยบาย “3A” เป็นแนวทำงหลักในกำรจัดทำ ประกอบด้วย
นโยบำยเร่งด่วน ๙ ข้อ นโยบำยบริหำรกำรพัฒ นำ ๕ ข้อ และนโยบำยกำรขับเคลื่อ นระดับ
พืนที่/จังหวัด ๕ ข้อ ด้วยการร่วมระดมความคิดเห็นจากทุกส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ มีการรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายการพัฒ นา
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง
อันจะเป็นการวางรากฐานการพัฒนาสังคมให้กับรัฐบาลชุดต่อไป
จึ ง ขอให้ ส่ ว นราชการของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
นานโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทา “แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ร่วมคิดร่วมทาด้วยกันมา และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ตามหลั กธรรมาภิ บาล เพื่ อ ร่วมกั นสร้างและวางรากฐานสั ง คมไทยให้เกิด ความอยู่ ดีมี สุข และ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สืบไป
พลตารวจเอก
(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นโยบาย ๖๑

สารบั
สำรบัญ
ญ
หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
ส่วนที่ ๑ ผลกำรดำเนินงำนสำคัญประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๑ ผลการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based)
๑.๒ ผลการดาเนินงานตามนโยบายบริหารการพัฒนา
(Administration Based)
๑.๓ ผลการดาเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนระดับพื้นที่/จังหวัด
(Area Based)
๑.๔ ผลการประเมินการดาเนินงานของ พม.

๑
๑
๑๙
๒๗
๓๐

ส่วนที่ ๒ สถำนกำรณ์และแนวโน้มทำงสังคม
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกประเทศ
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายในประเทศ

๓๕
๓๕
๓๘

ส่วนที่ ๓ วิสัยทัศน์ พม.

๔๘

ส่วนที่ ๔ เจตนำรมณ์ของรัฐมนตรี พม.

๔๘

ส่วนที่ ๕ นโยบำย พม. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๔๘

๕.๑ นโยบำยเร่งด่วน (Agenda Based)
๕.๑.๑ การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนทั้งมวล
๕.๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๕.๑.๓ การบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
๕.๑.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๕.๑.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
๕.๑.๖ การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว
๕.๑.๗ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและจิตอาสาเพื่อสังคม
๕.๑.๘ การยกระดับงานด้านต่างประเทศและอาเซียน
๕.๑.๙ การส่งเสริมพลังประชารัฐเพื่อสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๔๘
๔๘
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๖
๕๖
๕๘
๕๙
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
๕.๒ นโยบำยบริหำรกำรพัฒนำ (Administration Based)
๕.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
๕.๒.๒ การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
๕.๒.๓ การพัฒนาระบบและกระบวนการทางานให้เกิดประสิทธิผล
๕.๒.๔ การพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านสังคมสู่การปฏิบัติ
๕.๒.๕ การจัดสวัสดิการสาหรับบุคลากร

๖๑
๖๑
๖๑
๖๒
๖๔
๖๕

๕.๓ นโยบำยกำรขับเคลื่อนระดับพืนที่/จังหวัด (Area Based)
๕.๓.๑ การขับเคลื่อนทีมงาน พม. จังหวัดอย่างเป็นเอกภาพ
๕.๓.๒ การยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม
๕.๓.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสังคม
๕.๓.๔ การพัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือกับภาคี
(ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม) ในการพัฒนาสังคม
๕.๓.๕ การสนับสนุนให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาสังคม

๖๖
๖๖
๖๗
๖๗
๖๘
๖๘

ส่วนที่ ๖ กำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ

๗๐

ส่วนที่ ๗ ตัวชีวัดและกำรติดตำมประเมินผล

๗๑

ส่วนที่ ๘ ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ

๗๒

ส่วนที่ ๙ กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำในระยะต่อไป

๗๓

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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ส่วนที่ ๑ : ผลการดาเนินงานสาคัญประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ภายใต้การบริหารงานตามนโยบาย “๙-๕-๕” ที่ผ่ านมา กระทรวงการพั ฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุษ ย์ (พม.) ได้ขั บเคลื่อ นการด าเนิน งานตามนโยบายดัง กล่ าว โดยยึดกรอบ
แนวทางการลดความเหลื่อมลาของสังคมและการสร้า งโอกาสเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐ
ตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี
๑.๑ ผลการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน (Agenda Based)
๑.๑.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๑) รายงานสถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ ข องสหรั ฐ อเมริ ก า (TIP Report)
จัดสถานะให้ประเทศไทยอยู่ระดับ ๒ ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) ในปี ๒๕๖๐ ต่อเนื่อง
จากปี ๒๕๕๙ ซึ่งสูงกว่าปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ที่ถูกจัดอยู่ในระดับ ๓ (Tier 3)
๒) ปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแก้ไขคานิยามและเพิ่มลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์ให้มีความชัดเจนมากขึน
๓) ดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ตังแต่ปี ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน จานวน ๕๔ ราย รวมถึง มีการสนับสนุนเงินรางวัลและค่าตอบแทน
ในการน าจั บ และด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์ จ ากกองทุ น ฯ จ านวน ๑๔ คดี
เป็นเงิน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท
๔) เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายฯ โดยปรับปรุงแบบสัมภาษณ์
ที่เข้าใจง่าย และจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อแก้ปัญ หาการตีความที่ไ ม่ตรงกัน จัดห้องสัมภาษณ์ ที่เป็ น
สัดส่วน และสถานที่รองรับภายหลังการสัมภาษณ์ โดยใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
๕) พั ฒ นาระบบการคุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ โดยปรั บ ปรุ ง บริ ก ารให้ ไ ด้
ตามมาตรฐานสากล ได้แก่
(๑) อนุญ าตให้ ผู้เสียหายอยู่ และทางานในไทยได้ ๒ ปี หลัง สินสุดคดี
เพิ่ม ประเภทงานให้ ผู้เสี ยหายทางานนอกสถานคุ้ มครองได้ ทุ กประเภท โดยมี ผู้เสีย หายท างาน
ทังในและนอกสถานคุ้มครอง รวม ๑๙๖ คน (จากเดิมปี ๒๕๕๘ จานวน ๔๗ คน)
(๒) ก าหนดมาตรการส่ ง เสริ ม การมี ง านท าให้ แ ก่ ผู้ เสี ย หายฯ โดย
ช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสม วันละ ๓๐๐ บาท เพื่อจูงใจให้ทางานระหว่างการคุ้มครองและ
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๒

ให้ความร่วมมือดาเนินคดี ทังนี ให้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ จานวน ๒๒ ราย เป็น
เงินทังสิน ๕๒๙,๘๐๐ บาท
(๓) กาหนดแนวทางการเรียกค่าสินไหมทดแทนค่าจ้างค่าแรงค้างจ่าย
หรือ ค่ าตอบแทนอื่ น ให้ แ ก่ ผู้ เสี ย หายฯ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ให้ ผู้ เสี ย หายฯ ได้ รั บ
ประโยชน์มากขึน
(๔) พัฒนากิจกรรมในสถานคุ้มครองให้มีความหลากหลาย เช่น จัดทา
ศาลจ าลองเพื่ อเตรียมความพร้อมของผู้เสี ยหายก่ อนขึนศาล จัด ให้ บุ ตรของผู้ เสีย หายได้ เรีย น
หนังสือ ประสานส่งตัวไปประเทศที่สามเพื่ออนาคตที่สดใส
(๕) เปิดโอกาสให้องค์กรเอกชนสามารถจัดตังสถานคุ้มครองผู้เสียหายฯ
ได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้เสียหายฯ
๖) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมองค์ความรู้ทีมสหวิชาชีพ/บุคลากร และล่าม
เพื่อการปฏิบัติงานด้านช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น อบรมการเตรียมพยาน
เด็ก (Child Witness Support) อบรมล่ามใหม่ ภาษากัมพูชา เมียนมา และ เวียดนาม จานวน
๑๓๐ คน อบรมวิทยากรกระบวนการหลักสูตรล่าม (Training of Trainer: TOT) จานวน ๔๐ คน
อบรมการเพิ่ ม ทั ก ษะการเป็ น วิท ยากรหลั ก สู ต รล่ า ม จ านวน ๒๐ คน โดยปั จ จุ บั น มี ล่ ามที่ ขึ น
ทะเบียนแล้วจานวน ๒๕๑ คน
๗) รณรงค์ ส ร้ า งการรั บ รู้ เพื่ อ ป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ ทั งการจั ด อบรม
ให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็ก เยาวชน และสตรี จัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับปัญ หาการค้ามนุษ ย์ รวมถึง การผลิตสื่อ ประชาสัมพัน ธ์ต ามสายการบิน ต่างๆ (Inflight
VDO) เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แฝงมากับการท่องเที่ยว
๘) บูรณาการความร่วมมือเพื่อจัดระเบียบที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว
นาร่องในพื นที่จัง หวัดสมุทรสาคร เป็น โครงการบ้านเอืออาทร สมุทรสาคร ท่าจีน จานวน ๒๙
อาคาร ๑,๓๘๘ ห้อง ๕,๐๐๐ คน และจะขยายผลต่อไปในพืนที่อื่น
๙) พัฒ นาความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีการลงนามในบันทึกความ
เข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ (MOU ไทย – ลาว)
๑๐) สร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
การค้าประเวณี จานวน ๑,๖๐๐ คน และเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนเพื่อป้องกันการเข้าสู่การค้า
ประเวณี จานวน ๗๐๐ คน
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๓
๑๑) จั ดประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อขั บเคลื่ อ นระบบการท างานและกลไก
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีระดับชาติและระดับจังหวัด จานวน ๒๖๔ คน รวมทัง
ขับเคลื่อนการบูรณาการป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการค้าประเวณีผ่านคณะกรรมการคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพระดับชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัด จานวน ๗๖ จังหวัด
๑.๑.๒ การพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ
ได้ จัดท ายุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาที่อ ยู่อ าศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) เพื ่อ ใช้เ ป็น กรอบในการพัฒ นาที ่อ ยู่อ าศัย ในระยะยาว โดยมุ่ง เน้น ให้ป ระชาชน
ทุก กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ได้มาตรฐาน และมีสภาพแวดล้อมการ
อยู่อาศัยที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุก กลุ่มเป้าหมายให้ดีขึน โดย
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี
๑) การพัฒนาและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(๑) โครงการฟื้นฟู เมืองชุมชนดินแดง ซึ่ง คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ
แผนแม่บทโครงการฯ ระยะดาเนินการ ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๗) เพื่อจัดสร้างอาคารพักอาศัย
๓๖ อาคาร รวม ๒๐,๒๙๒ หน่วย โดยในปี ๒๕๖๐ การเคหะแห่งชาติ ไ ด้เริ่มก่อสร้างระยะที่ ๑
อาคารพักอาศัยแปลง G สูง ๘ ชัน เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจานวน ๓๓๔ ครัวเรือน คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ส่วนระยะที่ ๒ – ๔ ที่จะต้องพัฒนาเพื่อรองรับครัวเรือนอีก ๑๙,๙๕๘
ครัวเรือน มีแผนจะนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(๒) โครงการบ้ านเคหะประชารัฐ เพื่ อให้ ผู้มี รายได้น้ อยได้ มี โอกาสมี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยได้รับการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบียต่าจากสถาบันการเงินได้ ซึ่ง
สามารถนาหน่วยพักอาศัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จออกขายได้ถึง ๑๕,๓๔๖ หน่วย คิดเป็นร้อยละ
๑๔๖ ของเป้าหมาย
(๓) โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่
ชันผู้น้อยของหน่วยงานรัฐ โดยผลักดันโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) จานวน ๕,๐๙๙
หน่วย ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติกรอบดาเนินการสาหรับข้าราชการ ๕ เหล่าทัพ๑ ไว้จานวน
๕,๐๙๙ หน่วย และได้ดาเนินโครงการเร่งด่วนไปแล้วจานวน ๗๘๓ หน่วย
๕ เหล่าทัพ ได้แก่ (๑) กองบัญชาการกองทัพไทย (๒) กองทัพบก (๓) กองทัพเรือ (๔) กองทัพอากาศ และ (๕) สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
๑
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๔

(๔) โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ยใหม่ จานวน ๑๒,๑๘๕ หน่ วย โดยมี
หน่วยเริ่มสร้าง ๔,๖๙๙ หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จ จานวน ๗,๔๘๖ หน่วย
(๕) พัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรสาหรับผู้สูง อายุ (Senior
Complex) ณ อ าเภอบางละมุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ งเป็ น การสร้ า งอาคารพั ก อาศั ย ที่ พ ร้ อ มด้ ว ย
สิ่งอานวยความสะดวกครบถ้วนสาหรับผู้สูงอายุ โดยให้ความสาคัญกับการออกแบบพืนที่ใช้สอย
ที่คานึงถึงหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design)
(๖) พัฒ นาที่อ ยู่อ าศั ยให้ แ ก่ราษฎรยากจนและด้ อยโอกาสในจั งหวั ด
ชายแดนใต้ โดยได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมปรับปรุง ที่อยู่อาศัยครบตามเป้าหมาย
จานวน ๑,๙๘๘ หลัง
๒) การแก้ปัญหาชุมชนแออัดและรุกลาที่สาธารณะ
(๑) แก้ ไ ขปั ญ หาชุ ม ชนแอ อั ด ภายใต้ โ ครงการ “บ้ า น มั่ น คง ”
โดยสนับสนุนให้ ชุมชนรวมกลุ่มเพื่อแก้ปั ญหาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ มีการออกแบบวางผัง
ชุมชน จัดระบบก่อสร้าง จัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และส่งเสริมการ
ออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย จานวน ๔,๕๓๐ ครัวเรือน ๖๗ ชุมชน ในพืนที่ ๒๑ จังหวัด
(๒) พั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ชุ ม ชนริ ม คลองลาดพร้ า วและคลองบางซื่ อ
โดยสนั บสนุนการพั ฒนาระบบสาธารณู ปโภคและช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบ จานวน ๖,๑๒๐
ครัวเรือน ๕๐ ชุมชน สนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ๔,๐๖๗ ครัวเรือน รือย้ายเพื่อจัดระเบียบ
ชุมชน จานวน ๒,๑๒๐ ครัวเรือน ๑๐ ชุมชน และพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ จานวน ๘๔๖ ครัวเรือน
๑๒ ชุมชน
(๓) จัดหาที่อยู่อาศัยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาริมฝั่ง
แม่นาเจ้าพระยา ๑๕๐ ครัวเรือน โดยจัดให้เข้าอยู่อาศัยในแฟลต ขส.ทบ. ๖๔ ครัวเรือน เข้าอยู่
อาศัยในโครงการบ้านเอืออาทรนครชัยศรี (ท่าตาหนัก) ๒๓ ครัวเรือน และซือที่ดินเพื่อสร้างชุมชน
ใหม่ ๖๓ ครัวเรือน
(๔) แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัด
ปทุ ม ธานี ตามโครงการ “ปทุ ม ธานี โมเดล” ๕๘๙ ครัว เรื อ น โดยก่ อ สร้ างที่ อ ยู่ อ าศั ย บนที่ ดิ น
ราชพัสดุ จานวน ๔๘๙ ครัวเรือน และซือที่ดินเพื่อสร้างชุมชนใหม่ จานวน ๑๐๐ ครัวเรือน
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๓) การปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
(๑) สนั บสนุ นการซ่อ มแซม ปรับ ปรุ ง ที่อ ยู่อ าศัย ให้ แก่ ผู้มี รายได้น้ อ ย
ในชนบท ภายใต้โครงการ “บ้านพอเพียงชนบท” จานวน ๑๐,๓๐๐ ครัวเรือน ในพืนที่ ๗๔ จังหวัด
๗๔๖ ตาบล
(๒) สนั บ สนุ น การปรับ ปรุ ง ซ่ อ มแซมที่ อ ยู่ อ าศั ย และสภาพแวดล้ อ ม
สาหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถดารงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันได้อย่าง
อิสระ สะดวก ปลอดภัย เหมาะสมกับสภาพความพิการ เช่น ห้องนา หลังคาบ้าน พืนบ้า น และ
บันไดบ้าน เป็นต้น โดยมีเป้าหมาย ๑,๓๘๕ แห่ง แล้วเสร็จจานวน ๑,๒๖๘ หลังๆ ละ ๒๐,๐๐๐
บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท
(๓) ปรับ ปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมสาหรับผู้สูง อายุ
โดยมีเป้าหมาย ๒,๖๕๔ แห่ง ซึ่งดาเนินการได้ จานวน ๑,๑๖๕ หลัง และดาเนินการปรับปรุงสถานที่
จานวน ๘๙ แห่ง
(๔) พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ อ ยู่ อ าศั ย ในชุ ม ชน โดยได้ พั ฒ นาและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้ได้มาตรฐานและมีสิ่งแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดี
ซึ่งดาเนินการได้ตามเป้าหมาย ๑๐๐ ชุมชน อาทิ โครงการเคหะชุมชนบ่อนไก่ (บ้านพระราม ๔)
ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
๔) การจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม
(๑) สนับสนุนการปรับปรุงศูนย์แรกรับคนไร้บ้านสุวิทย์ วัดหนู เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร รองรับกลุ่มคนไร้บ้าน ๑๒๐ ครัวเรือน และเริ่มดาเนินการก่อสร้างศูนย์คนไร้บ้าน
จังหวัดเชียงใหม่ รองรับกลุ่มคนไร้บ้าน จานวน ๑๖๖ ครัวเรือน ให้เป็นสถานที่ที่กลุ่มคนไร้บ้าน
ดาเนินกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตร่วมกัน
(๒) พัฒนาทักษะสังคมและอาชีพให้แก่คนไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ตามโครงการ
“บ้านน้อยในนิคม” ในนิคมสร้างตนเอง ดาเนินงานครบตามเป้าหมาย ๒๘๕ หลัง และมีคนไร้ที่พึ่ง
จานวน ๒๔๖ ราย โดยกลับคืนสู่ครอบครัวแล้ว ๔ ราย
(๓) พัฒ นาอาคารสถานที่แ ละคุณ ภาพชี วิต ผู้ใช้บริการบ้านมิ ตรไมตรี
ซึ่งเป็นคนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อน เป้าหมาย ๑๐ แห่ง รองรับผู้ใช้บริการ ๓๘๑ ราย ซึ่งได้มีการจัดตัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

5

นโยบาย ๖๑

๖

ศูนย์พักพิงครบตามเป้าหมาย พร้อมบริการปัจจัยสี่ ฝึกอาชีพระยะสัน ให้คาปรึกษาแนะนา จัดหา
งานและประสานส่งต่อ มีผู้ใช้บริการ ๑๓๘ ราย รวมทัง ได้ จัดบริการสถานีสวัสดิการ ณ สถานี
รถไฟหัวลาโพงและสถานีรถไฟบางซื่อ มีผู้ใช้บริการ ๑๗ ราย ปรับปรุงศูนย์พักพิงสี่มุมเมือง ในพืนที่
อ่อนนุ ช ห้วยขวาง สายไหม และธนบุรี รองรับได้ ๓๙๐ ราย มีผู้ใช้บริการถึ งปั จจุบัน รวม ๔๐ ราย
๑๔ ครอบครัว
๑.๑.๓ การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
๑) พัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.) ได้ตามเป้าหมาย ๘๗๘ แห่ง และพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบนาร่อง จังหวัดละ ๑ แห่ง ให้มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในพืนที่ จานวน ๗๖ จังหวัด
๒) ยกระดับการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
(ศพส.) ๑๒ แห่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยได้สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ศพส.
ที่ เป็ น ศู น ย์ ให้ บ ริก ารผู้ สูง อายุส าหรับ พั ก อาศั ย ๑๑ แห่ ง รวม ๑,๖๕๑ ราย และ ศพส. ที่ เป็ น
ศูนย์บริการให้คาปรึกษา/บริการงานด้านผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีผู้สูงอายุพั กอาศัยมีลักษณะเป็น Day
care ๑ แห่ง โดยให้บริการผู้สูงอายุรวม ๗,๐๖๕ คน
๓) พัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ได้ตามเป้าหมาย ๒๐ แห่ง และส่งเสริม
การดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน ๘๙ แห่ง โดยดาเนินการได้ถึง ๘๙๐ แห่ง ได้แก่ (๑) จัดตัง
ในพืนที่ ศพอส. จานวน ๒๕๗ แห่ง และ (๒) ส่งเสริมการดาเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุที่ขยายผล
การจัดตังร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จานวน ๖๓๓ แห่ง
๔) ผลักดันและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทา โดยร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน
สภาอุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย และเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน ตามนโยบายประชารัฐ เพื่อ สังคม เป้าหมาย ๓๙,๐๐๐ คน ซึ่ง ได้ดาเนิน การส่ง เสริม
การมีร ายได้ และการมีงานทาของผู้สูงอายุประกอบอาชีพแล้วรวม ๓๔,๒๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๘๗.๘๔ ได้แก่ (๑) หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ๙,๗๖๒ คน (๒) ภาคเอกชน ๖,๗๑๙ คน และ
(๓) อาชีพอิสระ ๑๗,๗๖๒ คน
๕) ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ในรูปแบบการให้บริการกู้ยืมเงิ น
ผ่า นกองทุ น ผู้ สู ง อายุ โดยไม่ คิ ด ดอกเบี ย ได้ แ ก่ (๑) กู้ ยื ม เงิ น รายบุ ค คลไม่ เกิ น ๓๐,๐๐๐ บาท
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๗
จานวน ๗,๖๒๓ คน และ (๒) อุดหนุ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตผู้สูง อายุ
จานวน ๙๙ โครงการ
๖) ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ จานวน ๑,๙๐๐ คน ในการถ่ายทอดภูมิปัญ ญาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปในพืนที่ทั่วประเทศ
๗) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เป้าหมาย ๓,๘๐๐ คน
(อาสาสมัคร ๑ คน ดูแลผู้สูงอายุ ๕ คน) โดยอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อผส. ได้ถึง ๑๗,๖๓๕ คน
๘) ยกระดับศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ให้มีขีด
ความสามารถในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านสัง คมและเครือข่ ายผู้สู ง อายุ เป้ าหมาย ๑,๐๐๐ คน
โดยดาเนินการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกได้ถึง ๑,๕๑๓ คน
๙) ดาเนิ น โครงการ “คนไทยต้ อ งตอบแทนบุ ญ คุณ แผ่ น ดิ น ” ในรู ป แบบ
กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility: CSR) ร่ ว มกั บ ภาครั ฐ และเอกชน
โดยตรวจสายตาเพื่ อคัดกรองและส่งต่อผู้ประสบปัญ หาทางสายตาให้กับโรงพยาบาล และแจก
แว่นตาฟรีให้แก่ผู้สูงอายุ จานวน ๑๗,๔๙๕ คน
๑.๑.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑) ผลั ก ดั น การจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกส าหรั บ คนพิ ก ารและทุ ก คน
ในสัง คมตามรูป แบบอารยสถาปัต ย์ (Universal Design) ไปยัง ๕๙ จัง หวัด ทังในส่วนกลาง
(สวนลุมพิ นี) และส่วนภูมิ ภาคในสถานที่ ราชการและสถานที่ท่อ งเที่ ยว รวมทังดาเนิน การตาม
แนวทางประชารัฐโดยบู รณาการท างานร่ว มกั บ บริษั ท ปตท. จากั ด (มหาชน) จากเป้ าหมาย
ทั่วประเทศ ๑๒๐ แห่ง ดาเนินการได้ถึง ๒๐๐ แห่ง
๒) พัฒนาศักยภาพคนพิการด้านดนตรีและการร้องเพลงเพื่อเป็นอาชีพ ดังนี
(๑) พัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่
ดวงดาว (From Street to Stars: S2S) เพื่ อยกระดั บการประกอบอาชี พ ของนั กร้ องนั ก ดนตรี
ตาบอด (วณิพก) ทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับค่ายอาร์สยาม ในเครือบริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และสมาคม
คนตาบอดแห่ง ประเทศไทย รับสมัค รคนพิก ารทางการเห็นเข้า ร่วมโครงการกว่า ๑,๐๐๐ คน
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๘

จากเป้าหมาย ๘๐๐ คน และผ่านการคัดเลือก ๕๐ คน ซึ่งคนพิการที่ผ่านโครงการได้มีโอกาสแสดง
ดนตรีในที่สาธารณะ เป็นนักร้องในสังกัดค่ายเพลงมีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง
(๒) ดาเนิ น โครงการพิ ช ิ ต ฝั น สู่ ด วงดาว (The Dream Stars)
เป็นโครงการต่อเนื่อง S2S Season 2 โดย พม. ร่วมกับ ค่ายอาร์สยาม ในเครือบริษัท อาร์เอส จากัด
(มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
เปิดโอกาสให้คนพิการทุกประเภทจากทั่วประเทศที่มีความสามารถรอบด้านได้เข้าร่วมคัดเลือก
เพื่อเป็นศิลปินมืออาชีพสังกัดค่ายเพลงดัง โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ๕ คน ซึ่งผู้ชนะเลิศได้ออกซิง
เกิลเพลง และเป็นศิลปินในสังกัดค่ายอาร์สยามแล้ว
(๓) จัดงานคอนเสิร์ต S2S: Light of Love เมื่อ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่เป็นการรวมกลุ่มคน
พิการทางสายตาและคนพิการประเภทต่างๆ ที่มีความสามารถด้านดนตรีครังใหญ่ที่สุด เป็นครังแรก
ของประเทศไทย โดยความร่วมมือ ตามแนวทางประชารัฐร่วมกับ ๓ ค่ายเพลงดัง ได้แก่ บริษั ท
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จากัด (มหาชน) บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน) และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต มากกว่า ๑,๖๐๐ คน
(๔) S2S Live in New York เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา ศิลปิน S2S ร่วมขับร้องเพลงในงาน First Annual Gala Ball ในโอกาสครบรอบ ๑ ปี
สมาคม Thai-American Society of New York วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ของคนไทยที่อาศัยในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และระดมทุนนาเงินไปบริจาคการกุศลให้กับ
โครงการช่ว ยเหลื อ เด็ ก พิ ก ารในประเทศไทยและกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ คนไทย
โดยถือเป็นก้าวสาคัญของการแสดงศักยภาพของศิลปิน S2S ในเวทีต่างประเทศครังแรก ซึ่งมียอด
การรับชมทาง Facebook live ตลอดการแสดงกว่า ๘,๐๐๐ ครัง
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๙
๓) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการมีเป้าหมาย ๖๒,๗๗๘ คน
และ ในหน่วยงานภาครัฐมีเป้าหมาย ๗,๗๖๐ คน (ร้อยละ ๖๐) โดยมีผลการดาเนินงานดังนี
การปฏิบัติตามกฎหมาย
ต้องจ้าง
จ้างงานตามมาตรา ๓๓
สัมปทาน๒ตามมาตรา ๓๕
ส่งเงินเข้ารัฐ
ร้อยละที่จ้างแล้ว
(มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕)

ภาคเอกชน
จานวน (คน)
ร้อยละ

ภาครัฐ
จานวน (คน)
ร้อยละ

๖๒,๗๗๘
๓๔,๗๓๕
๕๕.๓๓
๑๐,๙๘๒
๑๗.๕๐
๑๕,๗๗๘
๒๕.๒๐
๗๒.๘๒

๑๒,๙๓๒
๔,๓๑๒
๓๓.๓๔
๑,๓๒๖
๑๐.๒๕
๔๓.๕๙

นอกจากนี ได้สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ
ทั่วประเทศ จานวน ๑๑๔ กลุ่ม รวม ๒,๒๘๐ คน
๔) ขั บ เคลื ่ อ นและจั ด ทาแผนระดั บ ชาติ ด้ า นคนพิ ก าร ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยบู ร ณาการร่ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่าง มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม นอกจากนี ได้จัดทาแผนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) ร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ (๒) ร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติ ฉบับที่ ๑ และ
(๓) ร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๕) ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการเป้าหมาย ๑๖ เรื่อง ดาเนินการได้ถึง ๒๕ เรื่อง อาทิ การพัฒนาและผลิตอุปกรณ์
ช่ ว ย ฝึ ก เดิ น ส าห รั บ ค น พิ ก าร ผู้ ป่ ว ย โร ค ห ล อ ด เลื อ ด ส ม อ ง (I-Walk) โด ย ร่ ว ม กั บ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลและสถานคุ้มครองและ
พัฒนาศักยภาพคนพิ การ จานวน ๑๐ แห่ง ๑๐ เครื่อง เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการที่มีปัญหาด้านอัมพาตครึ่งซีก และกล้ามเนืออ่อนแรง
๖) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโดยลดขั นตอน และขยายพื นที่ ข องศู น ย์ บ ริ ก าร
คนพิการระดับจังหวัด จากเดิม ๕๙ แห่ง เป็น ๗๗ แห่ง ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของท้องถิ่น และ
องค์กรคนพิการ จากเดิม ๘๖๓ แห่ง เป็น ๑,๐๙๖ แห่ง โดยให้บริการคนพิการ จานวน ๑๔,๖๐๘ ราย
การให้สัมปทาน หมายถึง การให้สิทธิแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ อาทิ
การให้หรือเช่าพืนที่ทาการค้าขาย
๒
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นโยบาย ๖๑

๑๐

๗) พัฒนาแนวทางการจัดบริการสุนัขนาทางสาหรับคนตาบอดในประเทศ
ไทย (Guide Dogs) เพื่ออานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถดารงชีวิตอิสระ และเดินทางไปยัง
สถานที่ต่างๆ ด้วยตนเอง ขณะนี อยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทังภายใน
และต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางการจัดบริการสุนัขนาทางในประเทศไทย
๘) พั ฒ นาและปรับ ปรุง ระบบข้ อ มู ล คนพิ ก าร โดยจั ด ท าข้ อ มู ล คนพิ ก าร
ของหน่วยงานในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพ คนพิการ รวมทังเชื่อมโยง
แลกเปลี่ย นข้ อมู ลคนพิก ารกั บหน่ วยงานต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อขั บเคลื่ อนงานด้านการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
๑.๑.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
๑) เด็กปฐมวัย (๐ – ๕ ปี)
(๑) จัด สรรเงิน อุด หนุน เพื ่อ การเลี ยงดูเ ด็ก แรกเกิด อายุ ๐-๓ ปี
ในครั วเรือ นยากจนหรื อ เสี่ ย งต่ อ ความยากจนคนละ ๖๐๐ บาทต่ อ เดื อ น โดยมี ผู้ ล งทะเบี ย น
๓๑๕,๐๔๔ คน และได้รับเงิน ๒๒๘,๑๒๒ คน จากเป้าหมายที่กาหนดไว้ ๒๐๐,๐๐๐ คน
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของสถานรับเลียงเด็กเอกชน
ให้มีมาตรฐาน เป้าหมาย ๑,๕๘๘ แห่ง ดาเนินการได้ถึง ๑,๖๑๒ แห่ง
๒) เด็กวัย (๖ – ๑๗ ปี)
(๑) พั ฒ นาศั ก ยภาพเด็ ก ในสถานรองรั บ : เพชรน าหนึ่ ง ๓ ๓๐ แห่ ง
จานวน ๖,๐๔๕ คน ในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ วิชาการ อาชีพ ฯลฯ โดยมีผลงานที่สาคัญ เช่น การเข้าร่วม
กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลระหว่ า งเด็ ก ก าพร้ า จากสถานสงเคราะห์ ทั่ ว โลก ครั งที่ ๕
ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ จานวน ๙ คน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จานวน ๕๔ คน
อาทิ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุง เทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(๒) แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ท างวัฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย (พหุ วัฒ นธรรม)
ระหว่ า งเด็ ก และเยาวชนในพื นที่ ช ายแดนภาคใต้ “ชายแดนใต้ แผ่ น ดิ น เดี ย วกั น ” กั บ ภาค
๓เพชรนาหนึ่ง

: ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามวัย มีความสามารถ
ตาม ความถนัด และความสนใจ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมั่นใจ
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๑๑
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ ตามเป้ าหมาย ๖๗๕ คน เพื่ อให้ เด็ก เกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิต ร่ว มกับ เด็ ก
ต่างวัฒนธรรม
(๓) ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั งครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ขั บ เคลื่ อ นการ
ดาเนินงานได้ตามเป้าหมายโดยใช้เครือข่ายเด็กและเยาวชน ๒๒๘ เครือข่าย จานวน ๑๕,๐๐๐ คน
สื่อสารผ่านชุมชนโดยนักจัดรายการวิทยุวัยรุ่น (DJ TEEN) เพื่อรณรงค์ให้สังคมเกิดความตระหนัก
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
๓) เยาวชน (๑๘ – ๒๕ ปี)
(๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยส่งเสริมให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม และการมีจิตอาสาเพื่อสังคม จานวน ๑๕,๐๐๐ คน
(๒) รณรงค์ สั งคมมิ ให้ ทิ งเด็ ก ผ่ า นช่ อ งทางการให้ ค าปรึก ษาแนะน า
ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และบริการของบ้านพักเด็กและครอบครัว ๗๗ แห่ง
ทั่ว ประเทศ เพื่อ ให้คาปรึก ษาช่ว ยเหลือ และส่ง ต่อ ให้ห น่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง รวมทั งเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
(๓) ดาเนินงานโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (Ship for Southeast
Asian and Japanese Youth Program) โดยคณะเยาวชนจากประเทศอาเซี ยน ๑๐ ประเทศ
และญี่ปุ่น อายุระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี รวม ๓๓๐ คน ร่วมเดินทางไปกับเรือนิปปอนมารู ระหว่าง
วันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีจุดเริ่มต้น ณ ประเทศญี่ปุ่น ทังนี ได้มุ่งเน้นการเตรียม
ความพร้อมแก่คณะเยาวชนผู้แทนประเทศไทย ๒๘ คน ก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ ในการฝึก
ระเบียบวินัยและการทางานเป็นทีม ทังภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และ
ฝึกทักษะก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ
๑.๑.๖ การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว
๑) จัดทาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
เพื่อผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๕ : ความเสมอภาค
ทางเพศและเสริมความเข้มแข็งให้สตรีและเด็กหญิ ง ผ่านกลไกผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาท
หญิงชาย (Chief Gender Equality Officer: CGEO) ของทุกกระทรวง
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๑๒

๒) ส่งเสริมให้ อปท. จัดทาแผนงานและงบประมาณที่คานึงถึงมิติหญิงชาย
(Gender Responsive Budgeting) ในพื นที่ ๓ ภาค ได้ แ ก่ ภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน ๑๗๕ คน
๓) เตรี ย มความพร้ อ มและคุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ หญิ ง ไทยที่ จ ะไปท างาน
ในต่างประเทศ โดยฝึกอบรมก่อนเดิน ทางไปต่างประเทศ ๓๐๐ คน และส่งเสริมอาสาสมัครให้มี
ทัก ษะในการให้ คาปรึก ษาแก่ คนไทยในต่ างประเทศ ๗๐ คน ซึ่ ง เป็ น ไปตามเป้าหมาย รวมทั ง
พัฒนาช่องทางในการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ Yingthai.net มีผู้เข้า
ใช้งาน ๑๒,๔๘๗ คน จานวน ๓๒,๘๖๙ ครัง และมีการติดตัง Application Yingthai.net จานวน
๑,๒๙๔ เครื่อง
๔) พัฒนาทักษะอาชีพให้สตรีและเยาวสตรีตามเป้าหมายกว่า ๑๒,๐๐๐ คน
(มีทักษะอาชีพกว่า ๘,๑๖๐ คน และมีงานทา ๓,๘๔๐ คน) สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
๑,๒๐๐ คน และเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่สตรี จานวน ๔๐๐ คน โดยการพัฒนาทักษะการ
ประกอบอาชีพ การบริหารจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ มีรายได้
เพิ่มขึน และมีอาชีพมั่นคงและยั่งยืนในภูมิลาเนา
๕) ดาเนินโครงการนาร่อง “โรงเรียนครอบครัว” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนา
สตรีแ ละครอบครั วภาคใต้ จังหวั ด สงขลา และพั ฒ นาที มวิทยากรด้านครอบครั ว ระดั บจั งหวั ด
เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนสมรส การเตรียม
ความพร้อมสาหรับพ่อแม่มือใหม่ การส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และการเสริมสร้างคุณค่า
ให้ผู้สูงอายุในครอบครัวในพืนที่ ๑๓ จังหวัด ๔,๐๖๖ คน
๖) พัฒนาศักยภาพกลไกระดับชุมชนในการป้องกันการกระทาความรุนแรง
ในครอบครัว โดยการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข
ปั ญ หาความรุน แรงในครอบครั ว และขั บ เคลื่ อ นแผนการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัวในพืนที่ที่มีความรุนแรงสูง ๑๐ จังหวัด ได้แก่ (๑) ราชบุรี (๒) ร้อยเอ็ด
(๓) เชียงใหม่ (๔) สุราษฎร์ธานี (๕) อุดรธานี (๖) น่าน (๗) เชียงราย (๘) พิษณุโลก (๙) ชลบุรี และ
(๑๐) สงขลา จานวน ๑๐๑ คน และจัด การอบรมเชิง ปฏิ บั ติการเสริมสร้างศั กยภาพครอบครัว
เพื่อลดความรุนแรงในเด็กเล็ก ๒๓ จังหวัด จานวน ๓๖๑ คน
๗) จัดประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพมหานคร
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๑๓
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๗ ประเทศ ซึ่งเป็นครังแรกที่ได้มีการรวมประเด็นด้ านครอบครัวและด้านการ
ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศไว้ในการประชุม คราวเดียวกัน และร่วมกันประกาศ ปฏิญ ญา
กรุงเทพ หรือ Bangkok Declaration ซึ่งเป็นข้อตกลงในการทางานด้านครอบครัวและความเสมอ
ภาคระหว่างเพศที่มุ่งบรรลุเป้าประสงค์ของ SDGs ทังนี ประเทศไทยได้นาเสนอประเด็ นเร่ง ด่วน
ที่มีความสาคัญ ได้แก่ (๑) ความรุนแรงในครอบครัว (๒) ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน
และ (๓) การตังครรภ์ในวัยเรียนและการวางแผนครอบครัว
๑.๑.๗ การพัฒนาระบบสวัสดิการ
๑) ผลั ก ดั น ยุ ท ธศาสตร์ ส วั ส ดิ ก ารสั ง คมไทย ฉบั บ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔) โดยคณะกรรมการส่ งเสริม การจัด สวั สดิ ก ารสั งคมแห่ งชาติ มี ม ติ เห็ น ชอบให้ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
๒) ผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สั ง คมแห่ ง ชาติ มี ม ติ เห็ น ชอบ “โครงการสวั ส ดิ ก ารลดความเหลื่ อ มล า” เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่
ลงทะเบี ย นสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ ไ ม่ มี ร ายได้ / ที่ มี ร ายได้ ไ ม่ เกิ น ๑๐,๐๐๐ บาทต่ อ ปี จ านวน
๖,๓๐๐,๐๐๐ คน โดยใช้ ก ระบวนการจั ด การรายกรณี (Case Management) และให้ ค วาม
ช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfers)
๓) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม และรั บ รองการเป็ น องค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ในต่างประเทศ เป้าหมาย ๑๐ ประเทศ ผลการดาเนินงานได้รับรอง ๒๓ องค์กร
ใน ๙ ประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่น สวิ ตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา
นอร์เวย์ สเปน และฝรั่ง เศส ทั งนี มี อ งค์ กรสาธารณประโยชน์ ได้ รับ การสนั บ สนุ น เงิน กองทุ น
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ๖ องค์กร ใน ๓ ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ๔ องค์กร ญี่ปุ่น ๑ องค์กร
และสวิตเซอร์แลนด์ ๑ องค์กร
๔) ปรับปรุงแผนที่ แนวเขตที่ ดิ น รัฐใหม่ (One Map) เป้ าหมาย นิ คมสร้าง
ตนเอง ๔๒ แห่ง ผลการดาเนินงานในพืนที่นิคมสร้างตนเองครบตามเป้าหมาย จานวน ๑๙๘,๙๙๗
แปลง
๕) จัดตังศูนย์ ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนพืนที่สูง (ศสส.) เป้าหมาย
๗๘ แห่ง และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพืนที่สูง (ศรส.) เป้าหมาย ๑๖ แห่ง
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๑๔

ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย พร้อมทังส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และรวมกลุ่มส่งเสริม
อาชีพ ๖๘,๐๘๘ ราย และผลักดันให้ได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ๖ แห่ง
๖) แก้ไขปัญหาการขอทานอย่างยั่งยืน โดยจัดระเบียบพัฒนาศักยภาพผู้ทา
การขอทานและ สื่อสาร รณรงค์ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน”เป้าหมาย ๘๕๐ ราย ผลการ
ดาเนินงานตามนโยบาย 3P (Policy: Protection: Prevention) ๙๔๔ ราย (คนไทย ๕๗๓ ราย
และต่างด้าว ๓๗๑ ราย) ยกระดับกองทุนเพื่อพัฒ นาศักยภาพคนไร้ที่ พึ่ง คนขอทานเป็นมูลนิ ธิ
พัฒนาคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน พัฒนาทักษะอาชีพ การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้โครงการธัญ บุรีโมเดลและขยายผล มีผู้เข้าร่วมโครงการสถานคุ้มครอง ๑๑ แห่ง
จานวน ๘๗๗ ราย การพั ฒ นาอาชีพ ให้ แก่คนไร้ที่ พึ่ งและผู้ท าการขอทาน ในศู นย์ส่ งเสริมและ
พัฒนาทักษะชีวิต ๓ แห่ง มีผู้ใช้บริการ ๒๐๔ ราย
๗) ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ประสบปัญหาการเงินเฉพาะหน้า
โดยสานักงานธนานุเคราะห์ได้ให้บริการรับจานาแก่ประชาชน ๘๐๔,๙๕๑ ราย เป็นเงินรับจานา
๑๑,๗๕๔.๒๓ ล้ านบาท โดยเรียกเก็ บอั ตราดอกเบี ยรั บจาน าต่ ากว่ าอั ตราดอกเบี ยตามที่ กฎหมาย
กาหนด ซึ่ งช่วยเหลือแบ่ งเบาภาระรายจ่ายดอกเบียให้แก่ประชาชนได้ถึง ๑๒๐ ล้านบาท และ
ได้เพิ่ม ช่องทางบริการรับ จานาของภาครัฐ โดยการจัด ตังสถานธนานุเคราะห์ในภูมิภ าคได้ตาม
เป้าหมาย ๓ แห่ง ณ จังหวัดลาพูน อุดรธานี และสุราษฎรธานี
๘) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ท างการเมื อ ง
เป้าหมาย ๓๗๑ รายผลการดาเนินการได้ช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมจากเหตุการณ์ ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ และ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ควบคู่กับเสริมสร้างทัศนคติเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท์ รวม ๓๘๔ ราย
๙) บู รณาการความร่วมมื อแก้ ไขปั ญ หาพื นที่ ภู ทั บเบิ ก ได้ มี การด าเนิ นการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
มอบหมายให้จังหวัดเป็นผู้ดาเนินการแก้ไขปัญหาพืนที่ภูทับเบิก ดังนี กลุ่มที่ ๑ (๑๙ แห่ง) รือถอน
แล้ ว ๑๙ ราย (จ านวน ๑๕๕ หลั ง ร้า นค้ า ๙ หลั ง ) กลุ่ม ที่ ๒ (๑๙ แห่ ง ) รือถอนแล้ ว ๖ ราย
(คงเหลือ ๑๓ ราย) กลุ่มที่ ๓ (๖๕ แห่ง) รือถอนแล้ว ๙ ราย อยู่ระหว่างรือถอน ๑ ราย (คงเหลือ
๕๕ ราย) โดยอยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น คดี ๕ ราย และเสนอให้ เป็ น พื นที่ ผ่ อ นปรน ๕๐ ราย และ
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เห็ น ชอบแผนแม่ บ ทการแก้ ไ ขปั ญ หาภู ทั บ เบิ ก เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
ขับเคลื่อน
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๑๕
๑๐) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง เป้าหมาย ๔๔
แห่ง ในปี ๒๕๗๙ ได้สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่บุค ลากรทัง ๔๔ แห่ง แต่งตังคณะทางาน
ขับเคลื่อนแผนงานปฏิบัติการถอนสภาพนิคม ตามคาสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๗๓๖/
๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจัดทาแผนถอนสภาพนิคมสร้างตนเองนาร่อง ๓ แห่ง
๑๑) การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
- ผู้ ป ระสบปั ญ หาสั ง คมกรณี ฉุ ก เฉิ น รายละ ๒,๐๐๐ บาท จ านวน
๔๕,๒๐๐ ราย ดาเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว จานวน ๓๙,๒๓๖ ราย
- การช่ ว ยเหลื อ เยี ยวยาผู้ ได้ รับ ผลกระทบสื บ เนื่ อ งจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรายกรณี ได้แก่ กรณี เสียชีวิต รายละ ๖,๐๐๐ บาท
กรณีบาดเจ็บ รายละ ๓,๐๐๐ บาท กรณีบาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และกรณี
จ่ายรายเดือนต่อเนื่อง รายละ ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ๗,๙๔๗ ราย ดาเนินการให้ความ
ช่วยเหลือแล้ว จานวน ๗,๕๐๑ ราย
- การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในพื นที่ ภ าคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ติดตามผลการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
จานวน ๙๙ ครอบครัว เด็กและเยาวชนกาพร้า จานวน ๒๗ ราย
๑.๑.๘ การพัฒนาบทบาทประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๑) การดาเนินงานภายในประเทศเพื่อพัฒ นาบทบาทประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
(๑) พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษและความรู้ทั่ วไป (ระดั บ สากล)
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร โดยกาหนดให้มีการประชุม ศปก.พม. ภาคภาษาอังกฤษเป็นประจาทุก
สัปดาห์
(๒) จัด ตั งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารอาเซี ย นด้ านสัง คม พม. ในการขั บ เคลื่อ น
บูรณาการ และติดตามผลการดาเนิน งานตามแผนงานประชาคมสัง คมและวัฒ นธรรมอาเซี ยน
พ.ศ. ๒๕๖๘ ใน ๑๐๙ มาตรการ และเพิ่มช่องทางเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์กองการต่างประเทศ http://www.foreignaffairs.m-society.go.th/, แอพพลิเคชั่นบน
ระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ ที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า MSDHS-Foreign Affairs Division, เฟซบุ๊ ค เพจ:
MSDHS-Foreign Affairs Division, ทวิตเตอร์: @MSDHSFAD
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(๓) จัดทายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕
(๔) ดาเนินงานตามแผนงานการจัดตังประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ซึ่งมีทังหมด ๖ เป้าหมาย ๓๓๙ มาตรการ ได้ดาเนินการแล้วครบถ้วนทุกมาตรการ
(๕) จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ในมิติด้านสังคม โดยจัดประชุมไปแล้ว ๑ ครัง และประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (ASCC Dialogue)
อย่างต่อเนื่อง
๒) การดาเนินงานระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาบทบาทประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
(๑) ผู้แทนไทยมีบทบาทนาในการจัดทาแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วย
การขจัดความรุน แรงต่อ สตรี และแผนปฏิ บัติ การอาเซี ยนว่าด้ วยการขจั ดความรุ นแรงต่อ เด็ ก
ซึ่งผู้นาอาเซียนทัง ๑๐ ประเทศได้ให้การรับรองเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และรับไปขับเคลื่อน
ต่อไป
(๒) เป็ น เจ้า ภาพจั ด ประชุ ม ที่ ส าคั ญ เช่ น การประชุ ม วิ ช าการระดั บ
ภูมิภาคอาเซียนร่วมกับยูนิเซฟ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ ๕๐ ปี หัวข้อ “เราจะไม่
ทิงใครไว้ข้างหลัง” (Leaving No One Behind) การประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการ
ส่ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ส ตรี แ ละสิ ท ธิ เด็ ก (ACWC) การประชุ ม คณะกรรมการอาเซี ย นและ
อาเซียนบวกสามด้านสตรี (ACW และ ACW+3) การประชุมอาเซียนบวกสาม เรื่อง รูปแบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในระดับครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น การประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการภูมิภาค และบูรณาการ
ประเด็ น คนพิ ก ารในอาเซี ย นการประชุม เชิ งปฏิบั ติ การร่วมกับ กรมพิ นิจ และคุ้ ม ครองเด็ กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรมโดยการหันเหคดีออก
จากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์การจัดทาแนวทางและกระบวนการพหุสาขาระดับภูมิภาค
ในการตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่อการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ร่วมกับ ASEAN-U.S. PROGRESS และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) จั ด ตั งคณะกรรมการเครื อ ข่ า ยผู้ เชี่ ย วชาญผู้ ป ระกอบการด้ า น
คนพิการระดับอาเซียน
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๑๗
๓) การดาเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๑) ความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคี พหุภาคี และความร่วมมือร่วมกับ
องค์ ก รระหว่ างประเทศ เพื่ อ ผลั ก ดั น ความร่ วมมื อ ในประเด็ น ที่ มี ค วามสนใจร่ว มกั น กระชั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติ
ด้านการพัฒ นาสั งคมที่ เป็ นมาตรฐานร่วมกับ กระทรวง พม. ได้ มีผ ลการเจรจากับ ต่างประเทศ
ประกอบด้วย การประชุมเจรจาระดับทวิภาคี ๕ ครัง การประชุมเจรจาระดับพหุภาคี ๑๖ ครัง
(๒) ด าเนิ น การตามพั น ธกรณี ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระหว่ า งประเทศ
ติดตามการดาเนินงานและรายงานผลอนุสัญญา ๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) อนุสัญ ญาว่าด้วยการ
ขจั ด ก ารปฏิ บั ติ ทุ ก รู ป แบ บต่ อ สตรี (Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination against Women: CEDAW) (๒) อนุสัญ ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) (๓) อ นุ สั ญ ญ า ว่ า ด้ ว ย สิ ท ธิ เด็ ก
(Convention on Rights of the Child: CRC) และพิธีสารเลือกรับ และเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ในการดาเนินงานตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนอื่น อาทิ ยุทธศาสตร์อินชอน “ทาสิทธิให้เป็น
จริง” และด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับรายงานประเทศ (Country
Report)
(๓) ติดตามผลการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของไทยและรายงาน
ผลการดาเนินงานตามกลไกตรวจสอบ Universal Periodic Review (UPR)
(๔) ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เน้น เป้าหมายที่ ๕
ความเท่าเทียมทางเพศไปสู่การปฏิบัติ และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอีก ๘ เป้าหมาย
(๕) พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ น าเยาวชนระหว่ า งประเทศกั บ
ประเทศภาคี เครื อ ข่า ย เช่น ประเทศญี่ ปุ่ น (โครงการเรือ เยาวชนเอเชี ย อาคเนย์ ) สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย จานวน ๕,๘๖๒ คน
๑.๑.๙ การส่งเสริมพลังประชารัฐ
๑) แต่งตัง “คณะทางานประชารัฐเพื่อสังคม (E6)” ประกอบด้วย ๓ ภาค
ส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ซึ่งมีคณะทางานย่อย ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการ
ส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทาของคนพิการ (๒) ด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทา
ของผู้สูงอายุ (๓) ด้านการออมเพื่อการเกษียณอายุ (๔) ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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๑๘

อาศัย และ (๕) ด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อหาแนวทางเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนประเด็น
ด้านการพัฒนาสังคมให้ได้ผลเป็นรูปธรรมให้บรรลุเป้าหมาย “ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดี”
๒) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ได้ร่วมมือกับบริษัทต่างๆ อาทิ เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ กลุ่มเซ็นทรัล เครือ SCG กลุ่มเบทาโกร กลุ่ม ปตท. เพื่อจ้างคนพิการเข้าทางาน จานวน
๔๕,๗๑๗ อัตรา หรือ ร้อยละ ๗๒.๘๒ ของคนพิการที่ภาคเอกชนต้องจ้าง
๓) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (Social Enterprise)
โดยรวบรวมองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการต้นแบบ จานวนทังสิน ๓๐ องค์กร และก่อตัง
เป็นเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่ อคนพิการ ในนาม “สมาคมการค้าผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจ
เพื่ อ สั ง คมเพื่ อ คนพิ ก ารไทย” หรือ Thai Social Enterprise for Empowering the Disabled
Association (THAI-SEED) ทังนี จะมีการพัฒนาแนวทางการกาหนดมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพื่อคนพิการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปในอนาคต
๔) สนับสนุนพืนที่รูปธรรม๔การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนตามศักยภาพ
และทุ น ของชุ ม ชนในแต่ ล ะพื นที่ จ านวน ๕๑๓ ต าบล ใน ๖๗ จัง หวั ด โดยเกิ ดการขยายภาคี
ความร่วมมือในการดาเนินงานที่กว้างขวางและหลากหลาย ร่วมกับภาครัฐ ประชาสังคม และภาคเอกชน
๕) จั ด ตั งศู น ย์ ส่ ง เสริ ม ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมของภาคธุ ร กิ จ แห่ ง ชาติ
(CSR) เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลการดาเนินงานได้จัดตังศูนย์ฯ ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และได้จัดตังศูนย์ CSR ระดับจังหวัด ๒ จังหวัด (ราชบุรี
และ สงขลา)
๖) เร่งรัดการขอออกสลากการกุศลเพื่อลดความเหลื่อมลา เป้าหมายให้มี
การออกสลาก ๑ ครัง ผลการดาเนินงานได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อกาหนดเกณฑ์
การดาเนินงาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติ
๗) ด าเนิ น โครงการ “พม. พาคนไกลมาใกล้ พ่ อ ” โดยร่วมมื อ กับ องค์ ก ร
ภาคประชาสังคมด้านคนพิการและผู้สูงอายุในพืนที่และที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน พม. และ
ภาคเอกชนโดยมู ล นิ ธิ เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการด าเนิ น การอ านวย
๔

สนับสนุนพืนที่รูปธรรม หมายถึง สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนในชุมชนให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม
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๑๙
ความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ระหว่าง
วันที่ ๓ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รวมเวลาการจัดกิจกรรม ๑๐ วันๆ ละ ๑๐๐ คน รวมทังสิน
๑,๐๐๐ คน
๘) เปิดชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจะมี
การขยายพืนที่การสร้างชุมชนต้นแบบ ภายใต้ โครงการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอือต่อการดารงชีวิต
ของคนพิก าร ผู้ส ูง วัย และทุก คนในสัง คม ตามแนวทางประชารัฐ ๕๙ จัง หวัด Kick off
กรุงเทพมหานคร (สวนลุมพินี) ลาปาง ยโสธร นครพนม น่าน และตาก
๙) พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระสบปั ญ หาทางสั ง คม คนไร้ ที่ พึ่ ง และผู้ ท าการ
ขอทานอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิประชาบดีกิจการเพื่อสังคม ในรูปแบบกิจการ Social Enterprise
(SE) และ Corporate Social Responsibility (CSR) ผ่านกิจกรรม “Start up SE ธัญบุรีโมเดล”
ต า ม แ น ว คิ ด “ School – Based Integrated Rural Development (School – BIRD)”
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐ ร่วมกับภาคธุรกิจ/เอกชน และ
โรงเรียนในอาเภอธัญบุรี โดยการเสริมทักษะอาชีพ ด้านเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่กลุ่มเป้าหมาย ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ทังนี ได้มีการคัดเลือกโรงเรียน
นาร่อง ๒ โรงเรียน ได้แก่ (๑) โรงเรียนมูลจินดาราม และ (๒) โรงเรียนวัดเขียนเขต ให้ดาเนินกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็ ง ฝึ กอบรมนั กเรียน ครู และกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการจัดตังฟาร์มการเกษตร
จัดตังกองทุน เงิน กู้เศรษฐกิจพอเพียง ปรับ ปรุง สุขาภิบ าลและสิ่ง แวดล้อม เพื่อ ยกระดับรายได้
ที่มั่นคง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืน
๑.๒ ผลการดาเนินงานตามนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based)
๑.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
จั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รต่ า งๆ ทั งในส่ ว นของการพั ฒ นาบุ ค ลากรในสั งกั ด
กระทรวง เพื่อพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในสายงาน และ
บุคคลภายนอกเพื่อแต่งตังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน โดยดาเนินการไปแล้ว จานวนทังสิน ๔๓ หลักสูตร มีบุคลากรผ่านการอบรม
ครบตามหลักสูตร จานวนทังสิน ๕,๔๑๔ คน รายละเอียดมีดังนี
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๒๐

๑) พัฒนาขีดสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ตามสายงานในระดับปฏิบัติการ ชานาญการ และชานาญการพิเศษ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเลื่อ นระดั บ ที่ สูงขึ น จ านวน ๑๙ หลัก สู ตร มี บุ ค ลากรผ่ านการอบรมครบตามหลัก สู ต ร
จานวนทังสิน ๔,๔๕๗ คน
๒) พัฒ นาบุคลากรในสังกัด และบุคคลภายนอก เพื่อแต่ง ตังเป็น พนักงาน
เจ้ าหน้ า ที่ ต ามที่ ก ฎหมายก าหนด จ านวนทั งสิ น ๘ หลั ก สู ต ร มี บุ ค ลากรผ่ า นการอบรมครบ
ตามหลักสูตร จานวนทังสิน ๙๔๑ คน
๓) จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับส่วนราชการภายนอก จานวนทังสิน ๖
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การสร้างผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง ป.ย.ป. ๒/๑ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) หลักสูตร
นักบริหารระดับ สูง : ผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม (นบส. ๑) และหลักสูตรนักบริหารการทู ต
(นบท.) โดยมีบุคลากรผ่านการอบรมครบตามหลักสูตร จานวนทังสิน ๑๖ คน
๔) พั ฒ นาบุ ค ลากรสู่ ค วามเป็ น นวั ต กรสั ง คม และเตรี ย มความพร้ อ ม
ในบทบาทเวทีอาเซียน เป้าหมาย ๘๘๒ คน เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ และพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ต่อ การปฏิ บั ติง าน โดยได้ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาบุค ลากรอย่ างต่ อเนื่ อง เช่ น โครงการพั ฒ นา
บุ ค ลากรกั บ การบริ ห ารงานด้ า นคนพิ ก ารในบริ บ ทอาเซี ยนบวกสาม การพั ฒ นาข้ า ราชการสู่
การเป็นนวัตกรสังคม จานวน ๙๐ คน การพัฒนาเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ (จานวน ๖๐ คน)
การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์ทางสังคม (จานวน ๑๐๐ คน)
การเตรียมความพร้อมในเวทีอาเซียน (จานวน ๑๗๘ คน) รวมจานวน ๒๗๘ คน
๕) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล จานวนทังสิน ๒,๕๗๕ คน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ตักบาตรพระสงฆ์ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่ วมของชุ มชนบนพื นที่ สู งด้ านการปราบปรามการทุ จริต สั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ อพม. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประชุมผ่านระบบ
Web Conference ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เสริมสร้างศักยภาพ อพม. ด้านการป้องกันการ
ทุจริต พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันแก้ไขการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
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๒๑
๑.๒.๒ การพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลือ่ นและมุ่งสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ
๑) ยกระดั บ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม สายด่ ว น ๑๓๐๐ สู่ ม าตรฐานสากล
โดยได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานให้เป็ นศูนย์ราชการสะดวก และเป็น ๑ ใน ๖ ของส่วน
ราชการทังประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์และเป็นต้นแบบในการให้บริการประชาชน ตังแต่ปี ๒๕๕๙ และ
รักษามาตรฐานต่อเนื่องถึง ปี ๒๕๖๑
๒) พัฒ นาบริก ารสู่ความเป็น เลิศ โดยได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่ง ชาติ
ประจาปี ๒๕๖๐ ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จานวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่
(๑) สานั กงานปลัด กระทรวง พม. (ส านั ก งานพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์จั งหวั ด
เชียงราย) ผลงาน : หน่วยปฏิ บัติการด่วนช่วยเหลื อสังคม ๒๔ ชั่วโมง (๒) กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา) ผลงาน : พัฒนากระบวนงานบริการ “โรฮิงญา”
เพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ (๓) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองส่งเสริมสิทธิ
และสวัสดิการคนพิการ) ผลงาน : เกาะเกร็ดโมเดล “ชุมชนต้นแบบเพื่อทุกคน”
๓) พัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงาน
ที่ได้รับรางวัลชมเชย ด้านพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุ ษย์จังหวัดนครราชสีมา จากผลงานโครงการพัฒ นาสภาพแวดล้อมเพื่อการ
อยูอ่ าศัยของคนพิการ
๔) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีค่านิยม “อุทิศตน อาสางาน เอืออาทร อานวยประโยชน์สุข ” ประกอบกับมีค่านิยม “เพื่อน พี่
น้อง” สื่อสารผ่าน Web Conference และการนิเทศติดตามของผู้บริหาร ๖ คณะ รวมทังจัดตัง
สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดราชบุรี
๕) พั ฒ นาระบบอาคารสถานที่ มี ร ะบบงานบริ ห ารจั ด การอาคาร
ประกอบด้วย งานรักษาความปลอดภัย พร้อมทังอานวยความสะดวกแก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ งานรักษาความสะอาด ทังภายในและภายนอกอาคาร ห้องนา
ต้นไม้ และสวน งานบารุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล
และดับเพลิง ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร ระบบลิฟท์/บันไดเลื่อน และประตูอัตโนมัติ
รวมทังงานห้องประชุมและสถานที่ ให้บริการทังหน่วยงานภายในและภายนอก และสถานที่แถลง
ข่าว/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
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๒๒

๖) เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ได้แก่ (๑) ระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
(๒) ระบบงานบริการทางสังคม (๓) ระบบการจัดระเบียบขอทานและคนไร้ที่พึ่ง (๔) ระบบการ
ออกบั ต รผู้ แ สดงความสามารถ (๕) ระบบพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ รับ บริ ก ารในสถานคุ้ ม ครอง
คนไร้ที่พึ่ง (Q life Plus) และ (๖) ระบบสารสนเทศด้านสังคม (Social MIS)
๗) ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานกองทุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คม
โดยสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมในการจัดทาโครงการด้านสวัสดิการสังคม ๑,๓๒๒ โครงการ
เป็นเงิน ๗๐,๗๓๒,๗๖๗ บาท ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ๒๑๕,๓๒๕ คน
๑.๒.๓ การพัฒนาระบบและกระบวนการทางานให้เกิดประสิทธิผล
๑) ขับ เคลื่อ นศูน ย์ ป ฏิ บัติ ก าร พม. (ศปก.พม.) โดยมี รมว.พม. ในฐานะ
ผอ.ศปก.พม. เป็นประธานการประชุม และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม จานวน ๗๒๔ ครัง
ด้วยระบบการประชุมทางไกล ถ่ายทอดสดไปยัง ศปก. กรม, ศปก. หน่วยรอง, ศปก. เชิงประเด็น
และหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ
๒) ยกระดั บ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารของหน่ ว ยงาน โดยจัด ตั ง War Room ศู น ย์
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่จัดตังใหม่ ๑๗ แห่ง และสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ปรับปรุงระบบ Web Conference รวมทัง ติดตามความก้าวหน้า ให้คาปรึกษานิเทศ
งานอย่างต่อเนื่อง และร่วมประชุมกับองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสาหรับคนไทยในต่างประเทศของประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี ๒ ครัง
๓) พัฒ นาระบบการให้บ ริการสายด่ วน ๑๓๐๐ ให้ ประชาชนที่ ใช้ บริก าร
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว โดยให้คาปรึกษา ๗๑,๗๒๙ กรณี ประสานส่งต่อ ๖,๙๖๗ กรณี และ
หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในพืนที่กรุงเทพมหานคร ๑,๐๙๑ กรณี รวมการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน จานวนรวมทังสิน ๗๙,๗๘๗ กรณี
๔) จั ด ตั งศู น ย์ ส่ ง เสริ ม และประสานการพั ฒ นาสั ง คมส าหรั บ คนไทย
ในต่างประเทศ (ศส.ตปท.) เพื่ อบู รณาการ เชื่อมประสาน และขับเคลื่ อนการพัฒ นาสังคมไทย
ในต่างประเทศที่จัดตังขึนเป็นองค์กรในรูปแบบใหม่ที่ดาเนินงานภายใต้แนวคิดองค์กรเสมือนจริง
(Virtual Organization) ที่ยึดเครือข่ายและเป้าหมายเดียวกันในการดาเนินงานร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่า
เป็น อีกผลงานนวัตกรรมการบริหารการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศของ พม. โดยมีผลการ
ดาเนินงานในเชิงประจักษ์ ดังนี
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๒๓
(๑) ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์สาหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ครอบคลุ่ม ๕ ภารกิจ ได้แก่ (๑) เพิ่มพลังการพึ่งตนเอง
(Empowerment) (๒ ) เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ออน ไลน์ (Linkage) (๓ ) สร้ า งเครื อ ข่ า ยคน ไท ย
ในต่างประเทศ (Networking) (๔) หุ้นส่วนการท างานสถานทู ตและสถานกงสุล (Partnership)
และ (๕) บูรณาการภารกิจ พม. คนไทยในต่างประเทศ (Integration)
(๒) พัฒนาระบบผู้ประสานงานการพัฒนาสังคมสาหรับในต่างประเทศ
ประจาหน่วยงาน จานวน ๓๑ คน เพื่อทาหน้าในการส่งเสริม และประสานภารกิจด้านการพัฒนา
สังคมไทยในต่างประเทศ และเป็นผู้ให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อม
เพื่ อใช้ชีวิตในต่างประเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มที่คิดจะไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ
(๒) กลุ่ ม ที่ ไ ด้ ตั ด สิ น ใจว่ า จะไปใช้ ชี วิ ต ในต่ างประเทศ (๓) กลุ่ ม ที่ ได้ ไปใช้ ชี วิ ต ในต่ า งประเทศ
ในช่วงแรก (๔) กลุ่มที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นเวลานาน และ (๕) กลุ่มที่ตัดใจกลับถิ่นฐานเดิม
ในประเทศไทย
(๓) จัดทาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสาหรับคนไทยที่จะไปใช้ชีวิต
ในต่างประเทศ เพื่ อ เสริม พลังให้ค นไทยในต่ างประเทศอยู่ได้อ ย่างมีศั กดิ์ ศรีแ ละมี ความพร้อ ม
ในการใช้ ชี วิ ต ในต่ า งประเทศทุ ก รู ป แบบ ด้ ว ยแนวคิ ด “การเตรี ย มพร้ อ มทุ ก ช่ ว งการใช้ ชี วิ ต
ในต่างประเทศ” โดยได้นาไปใช้ในจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมให้กับหญิงไทยที่จะไปใช้ชีวิต
ในต่างประเทศ จานวน ๑๒๐ คน
(๔) ร่ว มมื อ กั บ สถาบั น เกอร์ เธ่ ประเทศไทย (The Goethe-Institut
Thailand) โดยแปลเอกสารการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศเป็นภาษาเยอรมัน
และนาไปเผยแพร่ในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
(๕) จั ด ท าและเผยแพร่ เอกสาร “บั น ได ๕ ขั นสานฝั น ในต่ า งแดน”
ให้กับคนไทยทังในประเทศและในต่างประเทศ อาทิ สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลไทย
ในประเทศต่างๆ และกรมการจัดหางาน การท่าอากาศยาน รวมทัง สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
และสถานกงสุลต่างประเทศที่ตังอยู่ในประเทศ จานวน ๑๐,๕๐๐ เล่ม
(๖) ถ่ายทอดแนวคิดเตรียมพร้อมทุกช่วงการใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วย
บันได ๕ ขันให้กับแกนนาคนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้นาเอาแนวคิด ไปขับเคลื่อนสู่การปฎิบัติ
จานวนกว่า ๕๐๐ คน ในการประชุ ม ต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าที่ Amnestry for Women เจ้าหน้าที่
สมาคมธารา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน คณะทางานส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
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๒๔

สั ง คมส าหรั บ กลุ่ ม คนไทยในสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ผู้ แ ทนองค์ ก รสวั ส ดิ ก ารสั ง คมไทย
ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
(๗) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ Institut für Soziologie Leibniz
University of Hanover สหพั น ธ์ส าธารณรัฐ เยอรมนี เพื่ อ ร่ว มกั น พั ฒ นาแนวคิด และงานวิจั ย
ในประเด็นการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ
๕) จัดทาระบบออกบัตรผู้แสดงความสามารถด้วยระบบออนไลน์ โดยออก
บัตรประจาตัวผู้แสดงความสามารถ ๑,๙๗๖ คน
๖) จัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรอบ ๘ เดือน ระหว่างวัน ที่
๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผลจากการสัมมนาได้มีมติในการ
ขั บ เคลื่ อ นการท างานร่ ว มกั น โดยประกาศเป็ น “ปฏิ ญ ญาปากช่ อ ง” หรื อ Pak Chong
Declaration
๑.๒.๔ การพัฒนากฎหมายด้านสังคม
ได้ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านสังคมในภารกิจ ดังนี
๑) กฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
(๒) พระราชบัญ ญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
๒) กฎหมายและอนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างการผลักดัน
(๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ และขณะนีได้ส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณา
(๒) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. .... ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการ
นาเสนอผู้ บ ริห ารเพื่ อลงนามไปยัง สานั ก เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรี ก่อ นน าเสนอคณะรั ฐมนตรี
พิจารณาต่อไป
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(๓) ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ส่ง เสริม สถาบั น การจัด สวัส ดิ ก ารของชุ ม ชน
ตาบล พ.ศ. .... และ ร่างพระราชบัญ ญั ติ ส่งเสริมและพัฒ นาองค์ก รภาคประชาสัง คม พ.ศ. ....
โดยได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ และขณะนีอยู่
ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
(๔) อนุบัญ ญัติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน
๑ ฉบับ คือร่างกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
หอพัก พ.ศ. ....
(๕) อนุ บั ญ ญั ติ เพื่ อ รองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
การตังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๑ ฉบับ คือ ร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความ
เห็นชอบ และขณะนีได้ส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว
(๖) อนุ บั ญ ญั ติ เ พื่ อ รองรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขอทาน
พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๕ ฉบับ และขณะนีได้แต่งตังคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด และจัดประชุม
เพื่อชีแจงทิศทางการขับเคลื่อนงานให้กับทัง ๗๖ จังหวัด
๓) กฎหมายที่อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุง
พ ระ ราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู ง อ ายุ พ .ศ. ๒ ๕ ๔ ๖ ซึ่ ง ขณ ะนี ผ่ า น ก ลไก
คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายด้านผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
นอกจากนี ยังได้ดาเนินการอบรมความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบั ติ
ราชการแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด จานวน ๒๐๐ คน และเสริมสร้างการให้ความรู้ด้านกฎหมาย อาทิ
เรื่องสิทธิผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเขตพืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้สูงอายุได้รับ
ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จานวน ๑๘๓ คน
๑.๒.๕ การจัดสวัสดิการสาหรับบุคลากร
๑) มีสถานที่รับเลียงเด็กกลางวันเพื่อช่วยลดภาระผู้ปกครองที่มีบุตรที่ยังเล็ก
และไม่มีใครดูแล มีเด็กในความดูแล ๒๕๐ คน
๒) จัดกิจกรรม Happy Kids in Summer โดยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ของบุตรหลานข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒๙๕ คน
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๒๖

๓) ศู น ย์ ร องรั บ ผู้ เกษี ย ณราชการ เจ้ า หน้ า ที่ และประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ
ราชการ มีผู้ใช้บริการ ๕๑ ราย
๔) จัดห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ มีผู้ใช้บริการ ๒,๖๓๕ ราย
๕) จัด ห้ อ งพยาบาลเพื่ อเป็ น สวัส ดิ ก ารการรั ก ษาพยาบาลเบื องต้ น ให้ แ ก่
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีผู้ใช้บริการ ๑,๕๗๑ ราย
๖) จัดให้มีห้องละหมาดเพื่อประกอบศาสนกิจของบุคลากรที่นับถือศาสนา
อิสลาม มีผู้ใช้บริการ ๗๐๐ ราย
๗) จัดกิจกรรม “รวมพลัง พม. เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี” ให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ในช่วงบ่ายของวันพุธเป็นประจาทุกสัปดาห์ มีผู้เข้าร่วมจานวน ๓,๐๔๙ ราย และจัดให้มี
ลานกิจกรรมออกกาลั งกายแอโรบิ ค ในช่ วงเย็ น ของวัน อั ง คารและวัน พฤหั สบดี เป็ น ประจ าทุ ก
สัปดาห์ มีผู้เข้าร่วม ๘๗๙ ราย
๘) จัดให้ มีการจาหน่ ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดเป็นประจาทุ กสินเดือน
เพื่อช่วยลดภาระรายจ่ายแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่
๙) ร้ า นค้ า สวั ส ดิ ก าร โดยให้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟและร้ า นค้ า สวั ส ดิ ก าร
“ณ วังสะพานขาว” เพื่อนารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
๑๐) บริการตรวจสุขภาพประจาปีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
๑๑) จัดโครงการเงินกู้สวัสดิการที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
จากสถาบันการเงินต่างๆ
๑๒) ให้เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร กรณีประสบเหตุอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ
เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีสมาชิกครอบครัวเจ็บป่วย/เสียชีวิต และเงินกู้ปลอดดอกเบีย
๑๓) ฝึก ซ้อ มการหนี ภั ยจากอัค คี ภัย ในอาคารสู ง เพื่ อ ป้ องกั น และเตรีย ม
ความพร้อมจากเหตุที่อาจจะเกิดขึนได้โดยไม่คาดคิด อันเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากร
๑๔) จั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต และสวั ส ดิ ก ารแก่ บุ ค ลากร
เพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข จานวน ๖๐๒ คน
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๑๕) จัดให้มีกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจากราชการ
๑.๓ ผลการดาเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนระดับพืนที่/จังหวัด (Area Based)
๑.๓.๑ การบู ร ณาการการขั บ เคลื่ อ นเป็ น ที ม พม. จั ง หวั ด ภายใต้ แ นวคิ ด
“บ้านเดียวกัน (One Home)”
๑) ให้หน่วยงานเป็นแหล่งเรียนรู้/อบรมของประชาชนและเครือข่ายในพืนที่
โดยพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการฝึกอบรมของประชาชนหนองสาหร่าย มีผู้เข้าศึกษาดูงานการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๑๓๐ คน และได้ร่วมออกร้านแสดงผลงาน ณ การเคหะ
ปากช่อง ๒ มีผู้เข้าชมร้านแสดงสินค้า ๒๕๐ คน ศูนย์การเรียนรู้ฯ ดอยเชียงดาว ได้จัดฝึกอบรมแก่
กลุ่มภาคีเครือข่าย ๔ รุ่น รวม ๒๘๐ คน นอกจากนี ยังได้จัดตังพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพืนที่สูง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชม ๙๖๒ คน
๒) สร้ า งสั ญ ลั ก ษ ณ์ ขอ งส านั ก งาน (Brand) ได้ แก่ “ Bag Again”
(ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากป้ า ยโฆษณาไวนิ ล ฝีมื อ คนไร้ ที่ พึ่ ง ) และ “Hope” (ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จากผู้ ใช้ บ ริก าร/
สมาชิกนิคมฯ/ราษฎรบนพืนที่สูง)
๓) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งค่ า นิ ย ม อุ ด มคติ และปณิ ธานในการท างานที่ ดี
ของหน่วยงาน ๑๕๒ แห่ง
๔) สร้ า งวั ฒ นธรรมการท างานโดยค านึ ง ถึ ง ผู้ ใช้ บ ริ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ตามหลักการ 4C (Case Management, Customers, Citizen, Center) น าร่อง ๒ โมเดล (บางซื่อ
โมเดลและธัญบุรีโมเดล)
๕) พัฒนาบุคลากรที่บริหารและกากับดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ๖๒ แห่ง
(ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืนที่สูง นิคมสร้างตนเอง และศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ) ๒๒,๓๙๕ คน
(๑) พั ฒ นาศั ก ยภาพประชากรในพื นที่ โ ครงการพระราชประสงค์
โครงการพระราชดาริ ๒,๔๗๓ คน โครงการหลวง ๓,๙๓๐ คน
(๒) โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีผู้สูงวัยได้รับแว่นสายตา ๓,๑๒๐ คน
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(๓) พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต
(Miracle of Life) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามกรอบแนวคิด
Power+plus...อาสาพลังบวก” ๖,๔๘๗ คน และสนับสนุนการดาเนินงานโรงเรียนเพียงหลวง ๑๘
จังหวัด
(๔) โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน ๑๕,๕๐๐ ถุง
ในพืนที่ ๓๑ จังหวัด
๖) จัด กิ จ กรรม ๕ส. ทุ ก สัป ดาห์ ๆ ละ ๑ วั น เพื่ อ ให้ มี ค วามเป็ น ระเบี ย บ
สะอาด สวยงาม สร้างบรรยากาศในการทางานของทุกหน่วยงาน และทาให้ผู้รับบริการเกิดความ
เชื่อมั่นในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑.๓.๒ การยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม
สานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทัง ๗๖ จังหวัด
มีการดาเนินงานในการเป็นเจ้าภาพด้านสังคมโดยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อ น
งานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายทุกเพศ ทุกวัยในระดับจังหวัด โดยบูรณาการ
ร่วมกับส่วนราชการด้านสังคม เครือข่าย องค์กรเอกชน ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง
๑.๓.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสังคม
ให้สานักงานพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นศูนย์กลาง
ข้ อ มู ล ของการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์สั ง คมจั ง หวั ด รายงานสถานการณ์ ท างสั ง คม โดยประสาน
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัด พม. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยพบว่า กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน อยู่ ร ะหว่ า งการสนั บ สนุ น ให้ ส านั ก งานส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ช าการ (สสว.)
เป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านเด็กและเยาวชน จานวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมี ส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) การเสริม สร้างเครือข่ ายการคุ้ม ครอง
สวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตาบลอย่างมีส่วนร่วม (๒) โครงการประเมิน
ผลสัม ฤทธิ์โครงการเงินอุ ดหนุน เพื่ อการเลียงดูเด็กแรกเกิ ด และ (๓) โครงการประเมิน ผลการ
ดาเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน
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๑.๓.๔ การพัฒ นาศักยภาพการประสานงานภาคี (ภาครัฐ เอกชน และประชา
สังคม)
๑) บูรณาการระหว่างหน่วยงานสาหรับการเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการบูรณาการดาเนินการเกี่ยวกั บการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
ร่วมกันจัดทาแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อ รองรับ สัง คมผู้สูง อายุ โดยมี ๓ เป้าหมาย
ดังนี (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคม มีผู้ได้รับการ
เตรียมความพร้อมตามเป้าหมาย จานวน ๒๐๐,๐๐๐ คน (๒) การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว โดยมีการพัฒนานวัตกรรม จานวน ๙ เรื่อง (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือต่อการ
ด ารงชี วิ ต ในสั ง คมสู ง วั ย โดยซ่ อ มแซมที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ แ ละคนพิ ก าร และปรั บ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนทุกวัย ได้ตามเป้าหมาย ๒,๖๕๔ แห่ง
๒) สร้างความเข้มแข็งกลไกการประสานส่งต่อระดับพืนที่ เช่น ศูนย์บริการ
คนพิการทั่วไป และพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพสาหรับผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยเชื่ อมโยง
กับหน่วยงาน พม. ในพืนที่ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ซึ่งได้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
ผ่านการประสานกับหน่วยงานในพืนที่เพื่อให้เงินช่วยเหลือสูงอายุ ที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ
ขันพืนฐาน โดยให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุในภาวะยากลาบาก เป้าหมายจานวน ๑๒,๕๐๐ คน
ด าเนิ น การได้ จ านวน ๘,๗๑๐ คน และให้ เงิ น สนั บ สนุ น ค่ า จั ด การศพผู้ สู ง อายุ ต ามประเพณี
(รายละ ๒,๐๐๐ บาท) เป้าหมาย ๑๘,๕๐๐ คน ดาเนินการได้จานวน ๙,๑๒๖ ราย
๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ศูนย์พัฒ นาครอบครัวในชุมชน โดยการ
พัฒนาศักยภาพคณะทางานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อดาเนิน การเฝ้าระวังสถานการณ์
ครอบครัว คุ้มครอง ช่วยเหลือ และร่วมดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวในพืนที่ กว่า
๑,๕๐๐ แห่ง ๗๓,๐๔๘ คน
๔) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครอบครัว ลดความ
รุน แรงในเด็ ก เล็ ก ๓๖๑ คน และสนั บ สนุ น การด าเนิ น กิ จกรรมเสริม สร้างศั กยภาพครอบครั ว
ลดความรุนแรงในเด็กเล็ก ในพืนที่ ๒๓จังหวัด
๕) การส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย เป้าหมาย
๑๓๓,๒๕๓ คน ผลการดาเนินงาน ได้พัฒนาระบบการขึนทะเบียนและจัดทาบัตรอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ส่งเสริมบทบาท อพม. ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
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เชิดชูเกียรติ ขับเคลื่อน ศปก.อพม. รวมทังส่งเสริมการดาเนิน งานคณะกรรมการระดับจังหวัด
รวม ๑๘๙,๗๓๕ คน ๑๘,๕๐๕ เครือข่าย
๖) สร้าง “อพม. หนึ่งเดียวในดวงใจ” สนับสนุน อาสาสมัค รให้เป็น กลไก
ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการจัดสวัสดิการและพัฒ นาสังคม ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนา
สัง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ว่า ด้ว ยอาสาสมั ค รพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีผลให้การดาเนินงานด้านอาสาสมัครของทุกกรมในสังกัด พม. เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีภารกิจที่ชัดเจนและไม่ซาซ้อน
๑.๓.๕ การสนั บ สนุ น ให้ อ าเภอและองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาสังคม
๑) สนับสนุนให้สานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ประสานอาเภอ และองค์ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น ในการร่วมเป็ น เจ้าภาพและเป็ น ฐานในการ
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม และได้เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด
โดยมี การจั ดตั งศู น ย์ บ ริก ารคนพิ การระดั บ จัง หวัด ครบทั ง ๗๖ จัง หวัด และกรุ ง เทพมหานคร
รวม ๗๗ แห่ง และมีการจัดตังศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
รวม ๑,๐๙๖ ศูนย์
๒) โครงการตาบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิงกัน ดาเนินการคัดเลือกพืนที่นา
ร่องจั ง หวัด ละ ๑ แห่ ง และจัด ท าแผนปฏิ บั ติก ารร่ว มกั บ ศู น ย์คุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง ครบทั ง ๗๖
จังหวัด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งให้สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
๑.๔ ผลการประเมินการดาเนินงานของ พม.
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ พม. ประกอบด้ วยการประเมินผล
จากหน่วยงานภายใน และผู้เชี่ยวชาญภายนอก ดังนี
๑.๔.๑ ผลการประเมิ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผล ประจ า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ค.ต.ป.พม.) ซึ่งจากการสรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลโครงการในระดับพืนที่ จานวน ๔ โครงการ คือ (๑) โครงการเงินอุดหนุน
เพื่ อ การเลี ยงดู เด็ ก แรกเกิ ด (๒) โครงการส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของสภาเด็ ก และเยาวชน
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นโยบาย ๖๑
๓๑
(๓) โครงการพัฒ นาทั ก ษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ แก่สตรีและครอบครัว (๔) โครงการ
สนับสนุนและยกระดับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ มีข้อเสนอแนะดังนี
๑) ควรจัดทาข้อมูลครอบครัวเด็กแรกเกิด เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการ
ช่วยเหลือและติดตามประเมินผลครอบครัวทังระยะสันและระยะยาว และควรขยายการสนับสนุน
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพิ่มเป็นช่วงปฐมวัย (๐ – ๕ ปี)
๒) ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน และควรใช้ทีม One Home โดยให้ พมจ. เป็นเจ้าภาพหลักในการ
ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ
๓) ควรส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ สตรีแ ละครอบครั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการและกลไกการตลาดในปัจจุบัน
๔) ควรเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ๑๒
ศูนย์ ให้ เป็น หน่วยงานด้านยุทธศาสตร์และมีระบบฐานข้อมูลด้านผู้สูง อายุ เพื่ อเป็น หน่วยงาน
ต้นแบบให้กับท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงาน ศพอส. ในพืนที่ โดยเชื่อมโยงการดาเนินงานกับ พมจ.
อย่างเป็นระบบ
๑.๔.๒ ผลการประเมินจากการตรวจราชการ
๑) ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง
(๑) ควรพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการ และการติดตามประเมินผล
(๒) ควรส่งเสริมให้ คณะกรรมการต่างๆ และเครือข่ายช่วยขับ เคลื่อน
งานด้านสังคมของจังหวัด โดยใช้กองทุนต่างๆ และกฎหมายเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดาเนินงาน
(๓) ควรพั ฒ นาและยกระดั บ ศูน ย์ ปฏิ บั ติก ารเพื่ อ ขับ เคลื่อ นงาน พม.
ให้ทันต่อสถานการณ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน พม. อย่างหลากหลายช่องทาง
(๔) ควรส่ งเสริม และสนับ สนุ น ให้ พมจ. เป็ น เจ้าภาพหลักด้ านสัง คม
โดยบูรณาการการดาเนินงานในพืนที่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล ด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภาคีเครือข่าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดนวัตกรรม
ศูนย์การเรียนรู้ทางสังคม เป็นต้น
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นโยบาย ๖๑

๓๒

(๕) กาชับผู้บริหารหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล สื่อสาร
นโยบายให้บุคลากรมีทิศทางในการทางานร่วมกัน พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัดสวัสดิการสร้าง
ขวัญกาลังใจ และเชื่อมโยงให้เห็นภาพ One Home อย่างแท้จริง
๒) ข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่ ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ชื่ น ชมการทุ่ ม เทท างานของบุ ค ลากร พ ม.
ทุกหน่วยงาน และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ มากขึน สาหรับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชนชื่ น ชมหน่ ว ยงาน พม. ซึ่ ง เป็ น หน่ วยงานแรกที่ ม ารั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของภาค
ประชาชนและเครือข่าย ทังนี ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี
(๑) ควรบู ร ณาการขั บ เคลื่ อ นงาน พม. ให้ เป็ น One Home ยิ่ ง ขึ น
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
(๒) ควรพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล จากทุ ก ภาคส่ ว นในระดั บ จั ง หวั ด
ให้สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ ไข
ปัญหาร่วมกัน
(๓) ควรพั ฒ นาศั ก ยภาพการประสานงานกั บ ภาคี เครือ ข่ า ย ภาครั ฐ
เอกชน ประชาสังคม อาสาสมัคร สถาบันทางวิชาการ และหน่วยสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้
ประชาชนได้ รั บ บริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง เป็ น ธรรม ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย และสนั บ สนุ น
การดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(๔) สนับสนุนให้อาเภอ และ อปท. มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการ
พั ฒ นาสั ง คม พั ฒ นาพื นที่ ต้ น แบบ และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามโครงการพระราชด าริ
ซึ่งในบางจังหวัดเสนอให้มีการตังหน่วยงาน พม. ระดับอาเภอ
(๕) ยกระดับให้ พมจ. เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ด้านสังคม
ของจั ง หวั ด พร้ อ มทั งสนั บ สนุ น งบประมาณให้ ภ าคี เ ครื อ ข่ า ยได้ ร่ ว มบู ร ณาการการท างาน
อย่างเป็นรูปธรรม
(๖) เน้ น การท างานเชิ ง รุ ก และประชาสั ม พั น ธ์ ง านด้ านสั ง คมให้ เกิ ด
การรับรู้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกมิติผ่านช่องทางต่างๆ อย่างหลากหลาย
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นโยบาย ๖๑
๓๓
๑.๔.๓ ผลการประเมินจากสถาบันการศึกษา
๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก พม. ให้ทาการศึกษา
เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย พบว่า
(๑) นโยบาย ๙-๕-๕ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals-SDGs) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) อีกทังยังสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการด้านสังคมที่เป็น ความจาเป็นเร่งด่วนในระดับประเทศ อาทิ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และการพัฒนาที่อยู่อาศัย
(๒) การก าหน ดเป้ า หมายน โยบายเร่ ง ด่ ว น ที่ ชั ด เจน ส่ ง ผลให้
การขับเคลื่อนงานด้านสังคมชัดเจนยิ่งขึน และยังกระตุ้นให้เกิดการสรัางกลไกในการทางานระดับ
ปฏิบัติให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน
(๓) การส่ งเสริม กลไกในระดั บ พื นที่ ในรู ป แบบ One Home ช่ ว ยให้
การทางานเกิดการบูรณาการทังหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานอื่นๆ ภายในพืนที่
ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การประสานส่งต่องานเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
ในพืนที่เป็นไปอย่างมีระบบ และมีเอกภาพ
(๔) การส่ งเสริ ม ให้ พั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด
เป็นเจ้าภาพในการจัดทายุทธศาสตร์ด้านสังคมระดับจังหวัด โดยให้คณะกรรมการระดับจังหวัดชุดต่างๆ
เชื่อมโยงการทางานกับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
(๕) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยใช้กลไกประชารัฐ ในการขับเคลื่อนนาไปสู่
การบูรณาการการทางานเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
(๖) ข้อเสนอแนะต่อการกาหนดนโยบายของ พม. ปี ๒๕๖๑
(๑) ควรมีการวางตาแหน่ง (Positioning) ของกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ใน ๓ ระดับ (นานาชาติ/ชาติ/พืนที่) โดยกาหนดตัวชีวัดร่วม/เฉพาะ
ที่แตกต่างกัน
(๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสังคมที่มีความน่าเชื่อถือ อันนาไปสู่
การวางแผนระบบสังคมในอนาคต
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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๓๔

(๓) ส่งเสริมการยกระดับ “สังคมคุณภาพ” ประกอบด้วย การพัฒนาคน
พัฒนาสังคมร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ประชารัฐอย่างต่อเนื่อง
(๔) ควร Kick off แนวร่วมพลังประชารัฐ (ภาคเอกชน ประชาชน
ชุมชน) หนุนเสริมงานของกระทรวง
(๕) ควรมี ก ารถ่า ยทอดนโยบายเร่ง ด่ว นสู่ ระดั บ ปฏิ บั ติ ที่ ชั ดเจน
โดยกาหนดแผนงาน งบประมาณ และตัวชีวัดของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นภาพรวมกันก่อน
เพื่อให้การดาเนินงานนโยบายมีความชัดเจนยิ่งขึน
(๖) ส่ ง เสริ ม ให้ พมจ. พั ฒ นาระบบ/กลไก และที ม ท างาน
เพื่อรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายแต่ละประเด็นให้ชัดเจน ภายใต้รูปแบบการทางาน One Home
(๗) ส่งเสริมให้จังหวัดมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบาย เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพืนที่
(๘) จัดทานโยบายก่อนการจัดทาแผนงาน หรือแผนงบประมาณ
ประจาปี เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และให้การขับเคลื่อนนโยบายบรรลุตามเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
(๙) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เพื่อเอือต่อ
การทางานของ อปท.
(๑๐) จั ด ท าเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ด้ า นอาชึ พ (Career Path)
ของบุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม ทุ ก ระดั บ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ างเพี ย งพอ มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
นวัตกรรมสังคมขององค์กร
๒) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยนิด้าโพลได้สารวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการบริ หารประเทศ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา ๓ ปี ของรัฐบาลโดยการนาของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ พบว่า รมว.พม. ติดลาดับ ๕
ของรัฐมนตรีที่ประชาชนประทับใจมากที่สุด (ร้อยละ ๓๔.๑๖)
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นโยบาย ๖๑
๓๕
ส่วนที่ ๒ : สถานการณ์และแนวโน้มทางสังคม
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกประเทศ
สถานการณ์โลกและภูมิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงใกล้ชิด
กั น มากขึ น ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเป็ น อยู่ ในสั ง คม และการด าเนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
เป็นอย่างมาก ส่งผลต่อการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับคนในประเทศ ในขณะที่
ประเทศต่างๆ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน จึงเป็นความท้าทาย
อย่า งยิ่ ง สาหรั บ ประเทศไทยที่ จ ะต้ อ งเร่ง พั ฒ นานวัต กรรมและน ามาใช้ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ในทุ ก ด้ า น และให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายโดยรวมของการพั ฒนาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ๑๗ เป้ า หมาย ๕ ที่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ ก าหนดไว้ ซึ่ ง จาก
เป้าหมายดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พม. ๙ เป้าหมาย๖
นอกจากนี ประเทศไทยได้ ก าหนดแนวทางการขับ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานใน ๒ ยุทธศาสตร์สาคัญ คือ
ยุท ธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษ ย์ และยุท ธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมลาในสังคม รวมถึงการปรับโครงสร้างประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อย่างไรก็ดี
สถานการณ์และแนวโน้มภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนประเทศที่สาคัญ ประกอบด้วย
ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการที่อยู่อาศัย การจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่
ทั่วโลกให้ความสาคัญ และเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพื่อลดความเหลื่อม
ลาทางสังคม ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหราชอาณาจักร ได้ดาเนินนโยบายจัดหาที่อยู่อาศัย
จานวน ๑ ล้านหน่วย โดยมีพระราชบัญญัติที่อยู่อาศัย มาตรา ๑๐๖ ให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน
จัดหา/จัดทาหน่วยเช่าในโครงการอาคารเช่า (Built to Rent) ในส่วนประเทศในเอเชีย เช่น ประเทศ
๕

SDGs ๑๗ เป้ าหมายโดยสรุป ประกอบด้ วย ๑) การขจัดความยากจน ๒) การขจัด ความหิ วโหย ๓) สุ ข ภาวะในการ
ดารงชีวิต ๔) การศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ๕) ความเท่าเทียมทางเพศ ๖) นาและสุขาภิบาล ๗) พลังงาน
๘) การจ้ า งงาน ๙) โครงสร้ า งพื นฐาน ๑๐) การลดความเหลื่ อ มล า ๑๑) ความปลอดภั ย ๑๒) การผลิ ต และบริ โภค
๑๓) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๑๔) การอนุ รักษ์ และใช้ป ระโยชน์จากทรัพ ยากรทางทะเล ๑๕) ระบบนิเวศบนบก
๑๖) ความยุติธรรม และ ๑๗) หุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากล
๖

๙ เป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ , ๒ , ๔ , ๕ , ๘ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๖ และ ๑๗
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สิงคโปร์ รัฐให้ความสาคัญ และจัดหาที่อยู่อาศัย จานวนกว่า ๑ ล้านหน่วย ประชากรกว่าร้อยละ ๘๐
อาศัยอยู่ในโครงการของ Housing Development Board (HDB) ส่วนที่เหลืออาศัยอยู่ในโครงการ
ของภาคเอกชน เช่าและซือ หรือสร้างบนพืนที่ดินรัฐ ร้อยละ ๙๕ ของครัวเรือนทังหมด มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง ในประเทศมาเลเซีย ได้กาหนดนโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาล อยู่ภายใต้โครงการ
Housing Ownership Democracy เพื่อการรับรองว่าทุกครัวเรือนสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้
ในเวลาอันเหมาะสม และรัฐบาลจะกาหนดให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ต้องจัดสร้างที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นสัดส่วนหนึ่งของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยปกติ จึงทาให้รัฐสามารถ
จัดหาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีมาตรฐานเหมาะสม
ด้านค้ามนุษ ย์ รายงานสถานการณ์ การค้ามนุษ ย์ของสหรัฐอเมริกา (TIP Report)
ได้จัดสถานะให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ ๓ ในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทย
ไม่ได้ดาเนินการขจัดการค้ามนุษย์ให้เป็นไป ตามมาตรฐานต่าสุดอย่างครบถ้วน หลังจากนันปรับ
ระดับให้ดีขึนในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยให้อยู่ในระดับ ๒ ที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List)
เนื่องจากสหรัฐฯ เห็นถึงความพยายามของประเทศไทยในการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ทังนี ในรายงานฯ ประจาปี ๒๕๖๐ สหรัฐฯ มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในประเด็น
สาคั ญ ได้แก่ การให้ความสาคัญ กับ การด าเนินคดี การลงโทษผู้ ค้ามนุษ ย์และเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ
ที่เข้าไปเกี่ ยวข้ อ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการคั ด แยกผู้ เสีย หายฯ เพิ่ มการอบรมให้ แ ก่ผู้ บัง คั บ ใช้
กฎหมาย การเพิ่มแรงจูงใจสาหรับผู้เสียหายฯ ที่ให้ความร่วมมือทางด้านคดี การปรับปรุงสถานะ
ทางกฎหมายและการกากับดูแลแรงงานต่างด้าว สร้างความตระหนักต่อปัญ หาค้ามนุษย์ให้กับ
นายจ้างรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการทางเพศ และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคประชาสังคม
เพิ่มมากขึน
ด้ า นผู้ สู ง อายุ โครงสร้ า งทางอายุ ข องประชากรโลกก าลั ง เปลี่ ย นไปในทิ ศ ทาง
ที่ไม่ สมดุล ซึ่ง สืบเนื่องมาจากอัต ราการเกิ ด ลดลง และประชากรมี อายุยืนยาวขึ น ในปี ๒๕๕๘
ประชากรโลกมี ๗,๓๔๙ ล้านคน ซึ่งในจานวนนีเป็นประชากรอายุ ๖๐ ปีขึนไปประมาณ ๙๐๑
ล้ า นคน หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๑๒ ของประชากรทั งหมด จึ ง นั บ ได้ ว่ า ประชากรรวมทั งโลกได้
เข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็น “สังคมสูงอายุ” ซึ่งในแต่ละภูมิภาคมีระดับการสูงอายุไม่เท่ากัน โดยทวีป
ยุโรปมีสัดส่วนประชากรสูง อายุสูงสุด คือ มีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึนไปสูง ถึงร้ อยละ ๒๔
ของประชากรทังทวีป ในขณะที่ทวีปแอฟริกามีสัดส่วนประชากรสูงอายุต่าสุด สาหรับกลุ่มประเทศ
อาเซียนมีประชากรรวมทังสิน ๖๓๐ ล้านคน เป็นประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปีขึน ประมาณ ๕๙ ล้าน
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คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙ ของประชากรทังหมด โดยประเทศที่เข้าเกณฑ์เป็นสังคมสูงอายุ แล้ว
๓ ประเทศ ได้แก่ (๑) สิงคโปร์ มีประชากรที่อายุ ๖๐ ปี ขึนไป ร้อยละ ๑๘ (๒) ไทย ร้อยละ ๑๖
และ (๓) เวียดนาม ร้อยละ ๑๐
ด้านสตรีและครอบครัว องค์การสหประชาชาติ ได้จัดทาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) จ านวน ๑๗ เป้ า หมาย โดยเป้ า หมายที่ ๕ คื อ
การบรรลุความเท่ าเที ยมทางเพศ และสร้างความเข้ มแข็ง แก่ สตรีและเด็ กหญิ ง มีเป้าประสงค์ ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาด้านสตรีของประเทศไทย ๓ ประการ คือ ๑) การขจัดความรุนแรง
ต่อสตรีและเด็กหญิงทังในที่สาธารณะและที่ส่วนบุคคล รวมทังการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ๒) การยอมรับและเห็นคุณค่าของการทางาน
บ้านและดูแลครอบครัวโดยไม่ได้รับค่าจ้างผ่านนโยบาย และการสนับสนุนตามความเหมาะสมของ
แต่ ละประเทศ ๓) สร้างหลัก ประกั น ให้ ผู้ห ญิ ง ได้ มี ส่วนร่วมอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ และมี โอกาส
ที่เท่าเทียมสาหรับการเป็นผู้นาในทุกระดับการตัดสินใจ ทังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และชีวิตของ
ประชาชน
ด้ า นอ าเซี ย น ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN Community) ประกอบด้ ว ย ๓
ประชาคมหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
สาหรับประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียน ได้กาหนดวิสัยทัศน์ภ ายในปี พ.ศ.
๒๕๖๘ ในการเป็นประชาคมที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอาเซียน มีความ
ครอบคลุม มี ความยั่งยืน มีภูมิ คุ้มกัน และมีพลวัตและแผนงานประชาคมสังคมและวัฒ นธรรม
อาเซีย น ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้ว ย ๕ คุ ณ ลั ก ษณะ ได้แ ก่ ๑) เกี่ ยวข้อ งและเป็น ประโยชน์
ต่อประชาชนอาเซียน ๒) ครอบคลุม ๓) ยั่งยืน ๔) มีภูมิคุ้มกัน และ ๕) มีพลวัต
ปี ๒๕๖๐ เป็นปี แห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปีก ารก่อ ตังประชาคมอาเซีย น
ซึ่งเป็นวาระของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในการเป็นประธานอาเซียน โดยหัวข้อหลักในการประชุมสุด
ยอดผู้ น าอาเซี ย นในปี ๒๕๖๐ คื อ "Partnering for Change, Engaging the World" หรื อ
“การร่วมเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมกับประชาคมโลก” และประเด็นสาคัญที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
จะมีการผลักดันในการประชุมระดับต่างๆ ได้แก่ การก่อการร้าย ข้อพิพาทเกี่ยวกับหมู่เกาะในทะเล
จีนใต้ และการปราบปรามยาเสพติด
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ในวาระการครบรอบ ๕๐ ปีการก่อตังประชาคมอาเซียนดังกล่าว เป็นโอกาสสาคัญ
สาหรับ ประเทศสมาชิก อาเซียนที่จะยกระดั บความร่วมมือระหว่างกัน ในทุ กมิติ เพื่อธารงไว้ซึ่ ง
สันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการกินดีอยู่ดี
ของประชาชนบนพืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายในประเทศ
๒.๒.๑ สถานการณ์ที่อยู่อาศัย
ท่ามกลางกระแสโลกในศตวรรษที่ ๒๑ มีการเพิ่มขึนของจานวนประชากร
การเข้าสู่สังคมสูงอายุ การอพยพย้ายถิ่น และปัญหาที่ท้าทายหลากหลาย การพัฒนาประเทศไทย
ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในระยะยาวได้นัน ประเทศต้องเร่ง
พัฒนาปัจจัยพืนฐานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี ปัญหาที่อยู่อาศัย
ยังคงเป็นปัญหาสาคัญสาหรับประเทศไทย จากการสารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปี ๒๕๕๖
ของส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ พบว่า คนไทยประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ที่ อ ยู่ อาศัย เป็ น จานวนมาก
ทังปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย และการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยประเทศไทยมีผู้ที่ยังไม่มี
กรรมสิท ธิ์ในที่ อ ยู่อาศั ย ๕.๘๗ ล้านครั วเรือ น จากจ านวนครัวเรื อนทั งหมดประมาณ ๒๑.๓๒
ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ ของครัวเรือนทังหมด โดยในจานวนนีเป็นผู้มีรายได้น้อย
ซึ่งควรได้รับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ๓.๕๗ ล้านครัวเรือน
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลา
สร้ างความเป็ น ธรรมในสั งคม และการสร้างโอกาสในการเข้า ถึ ง สวัส ดิ ก ารและบริก ารของรั ฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่น คง
แก่ประชาชน เน้นกลุ่มผู้มีรายได้ น้อย ผู้ด้อยโอกาสเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมถึง การมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายในระดับ สากลที่ ให้ความสาคั ญ
กับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จากการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ๑๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘) ที่ผ่านมากว่า ๑ ปีรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยมากกว่า
หนึ่งแสนครัวเรือน ภายใต้โครงการต่างๆ อาทิ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ซึ่งใช้เวลากว่า ๑๖ ปี
ในการทาความเข้ าใจกั บประชาชนจนเริ่มดาเนิน การได้ในยุครัฐบาลนี เช่นเดียวกับการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนไร้บ้านที่ใช้เวลากว่า ๑๐ ปีจึงเริ่มดาเนินการได้ในปี ๒๕๖๐ ตลอดจนการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว และริมแม่นาเจ้าพระยา ทังนี การขับเคลื่อนการดาเนินงาน
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ด้านที่อยู่อาศัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สาเร็จได้โดยอาศัยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบแนวคิด “ไม่เป็นเพียงการสร้างบ้าน แต่เป็นการมีส่วนร่วม
ของทุกคนทุกฝ่ายให้ชุมชนเข้มแข็ง”จากผลสาเร็จดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จึงขยายผลต่อยอดโดยจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) คู่ขนานไปกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์“คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในปี ๒๕๗๙ (Housing for All)” โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วได้ ยึ ด โยงกั บ ปฏิ ญ ญาสากล
ที่ ป ระเทศไทยได้ ใ ห้ ก ารรั บ รอง ได้ แ ก่ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เป้ า หมายที่ ๑๑
ของสหประชาชาติและวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ทางการเมืองในการพัฒนา
เมืองและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและยั่งยืนสาหรับทุกคน โดยเน้นการแบ่งตามระดับรายได้และการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวงจรชีวิต (life cycle)
๒.๒.๒ สถานการณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอ ย่ า งร้ า ยแรง
นายกรั ฐ มนตรี จึ งได้ ป ระกาศให้ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์ เป็ น วาระแห่ ง ชาติ
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ทาเนียบรัฐบาล โดยมีเจตนารมณ์ เพื่ อนาตัวผู้กระทาความผิดมา
ลงโทษให้ถึงที่สุด และให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทังคนไทยและคนต่างด้าว
โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยยึดหลักมาตรฐานสากล และแนวคิด “ประชารัฐร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์”
ซึ่งทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ผนึกกาลังร่วมมือกับทุกภาคส่วน พยายามแก้ไขปัญ หาที่เกิดขึน
ในทุกมิติเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมาย ให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายฯ ตามหลักสิทธิมนุษยชน
โดยยึดผู้เสียหายฯ เป็นศูนย์กลาง โดยปี ๒๕๕๙ มีคดีค้ามนุษย์จานวน ๓๓๓ คดี ซึ่งรูปแบบที่พบ
มากที่สุด คือ การแสวงประโยชน์ทางเพศ ๒๔๔ คดี คิดเป็นร้อยละ ๗๕ ของคดีทังหมด รองลงมา
คือ การบังคับใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและในภาคประมง ๔๓ คดี การบังคับใช้แรงงาน
ทั่วไป ๓๒ คดี การนาคนมาขอทาน ๘ คดี การใช้เด็กในการผลิตสื่อลามก ๓ คดี และรูปแบบอื่นๆ
อีก ๓ คดี โดยมีผู้กระทาความผิด ๖๐๐ ราย เป็นชาย ๒๖๕ ราย หญิง ๓๓๕ ราย และเป็นคนไทย
๔๖๒ ราย ต่างชาติ ๑๓๘ ราย ทังนี ในชันพนักงานอัยการ ได้ยื่นฟ้องถึง ๓๐๑ คดี และในชันศาล
พิพากษาลงโทษ ๒๖๘ คดี โดยพิพากษาโทษแรงขึน จาคุก ๕ ถึง ๑๐ ปี มากถึง ๙๘ คน ใช้เวลา
พิพากษาน้อยลง โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาดาเนินคดีภายใน ๑ ปี นอกจากนี มีการยึดทรัพย์จานวนมาก
ที่สุ ดในรอบ ๑๐ กว่าปี ที่ ผ่ านมา คือ ๗๘๔ ล้านบาท มี ผู้ เสี ยหายฯได้รั บการคุ้ ม ครองในสถาน
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๔๐

คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน ๕๖๑ ราย เป็นชาย ๒๙๐ ราย หญิง ๒๗๑
ราย ซึ่งที่ผ่านมาทุกส่วนราชการมีความมุ่งมั่นในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
แต่อย่างไรก็ตามในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ประจาปี ๒๕๖๐ (TIP Report 2017)
ยั ง คงจั ด ระดั บ ประเทศไทยอยู่ ในระดั บ ๒ ที่ ต้ อ งจั บ ตามอง (Tier 2 Watch List) เป็ น ปี ที่ ๒
เช่นเดียวกับปี ๒๕๕๙
๒.๒.๓ สถานการณ์ผู้สูงอายุ
ประเทศไทยเข้ า สู่ สั ง คมสู ง อายุ ม าตั งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คื อ มี สั ด ส่ ว น
ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึนไป สูงถึงร้อยละ ๑๐ ซึ่งประชากรสูงอายุกาลังเพิ่มขึนด้วยอัตราที่เร็วมาก
คือ สูงกว่าร้อยละ ๔ ต่อปี ในขณะที่ประชากรรวมเพิ่มขึนด้วยอัตราเพียงร้อยละ ๐.๕ เท่านัน โดย
ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีประชากรที่อายุ ๖๐ ปีขึนไปประมาณ ๑๐.๗๘ ล้านคน เป็นผู้สูงอายุวัย
ต้น (อายุ ๖๐-๖๙ ปี) ๖.๑๔ ล้านคน (ร้อยละ ๕๗) ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ ๗๐-๗๙ ปี) ๓.๑๕ ล้าน
คน (ร้อยละ ๒๙.๒๘) และผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ ๘๐ ปีขึนไป) ๑.๔๗ ล้านคน (ร้อยละ ๑๓.๗๒)๗
ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์๘ และในปี ๒๕๗๔ จะเป็นสังคมสูงอายุ
ระดับสุดยอด๙
จากสั ด ส่ ว นผู้ สู ง อายุ ที่ มี เพิ่ ม มากขึ นอย่ า งรวดเร็ ว ประกอบกั บ รู ป แบบ
และขนาดของครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลงอย่างมากจากในอดีต ทาให้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่คนเดียว
หรืออยู่ตามลาพังกับคู่สมรสในสัดส่วนที่สูงขึน โดยผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุที่เกิดขึน
อย่างเห็ นได้ชัด ได้แก่ สวัสดิการสังคมที่ ไม่ เพียงพอ ที่อ ยู่อาศัย ไม่เหมาะสม รายได้ ไม่เพียงพอ
ขาดหลักประกันในชีวิต และปัญหาสุขภาพจากการเสื่อมถอยของร่างกายและการเจ็บป่วย ดังนัน
จึงจาเป็นต้องบูรณาการการดาเนินงานเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ทังในมิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ
และการจัดสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะอย่างจริงจัง

๗

การคาดประมาณการประชากรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(aged society) หมายถึง สังคมที่มีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึนไปมากกว่าร้อยละ ๒๐ ของประชากร
ทังหมด
๙สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (super-aged society) หมายถึง สังคมที่มีสัดส่วนประชากรอายุ ๖๐ ปีขึนไป ร้อยละ ๒๘ ของ
ประชากรทังหมด
๘สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
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๒.๒.๔ สถานการณ์คนพิการ
ประเทศไทยมีคนพิการที่ยัง ขาดโอกาสในการพัฒ นาศักยภาพ การเข้าถึง
สิท ธิป ระโยชน์ แ ละสวัส ดิ ก าร ตลอดจนการช่ ว ยเหลื อ จากรัฐ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั งการจั ด
การศึกษา การมีงานท า รายได้ และบริการทางสัง คม เป็ นต้น ทังนี องค์การอนามั ยโลก (WHO)
ได้ประมาณการว่ามีคนพิการประมาณร้อยละ ๑๐ ของประชากรทั่วโลก และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขต
ชนบทของประเทศก าลังพั ฒนา และกว่ าร้อยละ ๗๕ ไม่ สามารถเข้ าถึ งหรือได้รั บบริการที่ จ าเป็ น
สาหรับจานวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจาตัวคนพิการ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ มีจานวนทังสิน ๑,๘๐๒,๓๗๕ ราย (ชาย ๙๕๑,๑๙๙ คน
หญิง ๘๕๑,๑๗๖ คน) ในจานวนนีมีคนพิการที่อยู่ในวัยทางาน (อายุระหว่าง ๑๕ - ๖๐ ปี) มากถึง
๘๐๒,๐๕๘ คน แต่ เป็ น คนพิ ก ารที่ ป ระกอบอาชี พ เพี ย ง ร้ อ ยละ ๒๘.๔๒ และเป็ น คนพิ ก าร
ที่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังคงไม่ได้ประกอบอาชีพ อีกร้อยละ ๕๖.๘๕
รัฐบาลได้มีนโยบายในการดูแลคนพิ การเพื่อให้คนพิการมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี
มีความมั่นคงในการดารงชีวิตอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายใต้แนวคิด “เกียรติ โอกาส กาลังใจ”
โดยได้ดาเนินการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและขยายพืนที่ชุมชนต้นแบบที่เอือต่อการดารงชีวิต
ของทุกคน (อารยสถาปัตย์) จานวน๕๙ จังหวัด และบริการขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมสาหรับคน
พิการและทุกคนในสังคมให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน
คนพิการในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ การสนับสนุนเงินทุนในการกู้ยืมประกอบ
อาชีพสาหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ การส่งเสริมพัฒนา วิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีการดาเนิน
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักร้องนักดนตรีพิการให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถประกอบอาชีพ
และดารงชีวิตอย่างมี ศักดิ์ ศรีรวมทั งการจั ดบริก ารสุนั ขน าทางสาหรับ คนพิ การในประเทศไทย
(Guide Dogs)
๒.๒.๕ สถานการณ์เด็กและเยาวชน
สถานการณ์เด็กและเยาวชน ปัจจุบันประชากรเด็กและเยาวชนของประเทศ
ไทย (อายุ ๐- ๒๕ ปี) มีจานวน ๒๑,๕๓๑,๘๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๖ ของประชากรทังหมด
ลดลง จากปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๗ ซึ่ ง มี ป ระชากรเด็ ก และเยาวชน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๓.๑๙
และ ๓๘.๓๑ ตามลาดับ ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของโครงสร้างประชากรระหว่ างวัยเด็ก และ
วัยแรงงาน ที่มีสัดส่วนลดลงในขณะที่วัยสูงอายุเพิ่มจานวนสูงขึนและยังมีปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเด็กและเยาวชนไทยทาให้เกิดสภาวะเด็กเกิดน้อยแต่ด้อยคุณภาพ และในขณะเดียวกัน
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๔๒

การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว และรองรั บ ประเทศไทย ๔.๐ ให้ มี พื นฐานที่ ดี มั่ น คง สามารถเติ บ โตและอยู่ ร อดได้
อย่างมีคุณภาพในอนาคต โดยสถานการณ์สาคัญของกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้แก่
๑) การตังครรภ์ในวัยรุ่น จานวนแม่วัยรุ่น ยังคงมีอัตราที่สูงแม้จะมีแนวโน้ม
ลดลง โดยอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ ๑๕-๑๙ ปี ต่อหญิงวัยเดียวกัน ๑,๐๐๐ คน พ.ศ. ๒๕๕๗๒๕๕๙ โดยพบอัตรา ๔๗.๙๐, ๔๔.๓๐ และ ๔๑.๗๕
๒) เด็กถูกทอดทิง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ พบจานวนเด็กถูกทิงในที่สาธารณะ
๘๔ ราย และในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๙๔ ราย ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการตังครรภ์ในวัยรุ่น โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ที่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิงมากถึง
๗๓๖ คน
๓) เด็กและเยาวชนที่มีพ ฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทาผิดและความรุนแรง
ได้ แ ก่ เด็ ก และเยาวชน บ ริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลก อ ฮ อล์ แ ละสู บ บุ ห รี่ เด็ ก แข่ ง รถยน ต์
และรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ นอกจากนี ยังมีปัญหาวัยรุ่นไทยมีสัดส่วนการมีเพศสัมพันธ์
เพิ่มมากขึน
๔) ความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน
จากการสารวจพบว่า มีการใช้คอมพิวเตอร์กับเด็กที่มีอายุน้อยลง โดยเด็กอายุต่ากว่า ๕ ปี มีของ
เล่น เป็ น อุ ป กรณ์ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ในช่ว งอายุ ๖-๑๔ ปี มีก ารใช้ คอมพิ วเตอร์ม ากที่ สุด ร้ อยละ
๘๔.๙๐, ๘๐.๕๐ และ ๗๔.๖๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ตามลาดับ และมีการใช้
อินเทอร์เน็ตมากขึนในช่วง ๑๕-๒๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๐, ๗๖.๘๐ และ ๘๖.๐๐ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ตามลาดับ
๕) ความสามารถทางเชาว์ ปั ญ ญา (IQ) จากการส ารวจเด็ ก ไทย ปี พ.ศ.
๒๕๕๙ อยู่ที่ระดับ ๙๘.๒๓ ซึ่งต่ากว่าค่ามาตรฐานสากลที่กาหนดไว้เท่ากับ ๑๐๐ และความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) มีค่าเฉลี่ย ๔๕.๑๒ ซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ปกติที่ ๕๐-๑๐๐ คะแนน
๖) เด็กไร้สัญ ชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักศึกษาที่ไม่มีสัญ ชาติไทย จานวน
๗๘,๑๗๕ คน ซึ่ ง ได้ ต รวจสอบเอกสารหลั ก ฐานเบื องต้ น ที่ เก็ บ ไว้ในระบบสารสนเทศที่ ส านั ก
ทะเบียนกลาง ปรากฏว่ามีคุณสมบัติที่อาจจะได้รับสัญ ชาติตามกฎหมายจานวน ๒๐,๓๓๗ ราย
เท่านัน
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๗) แรงงานย้ายถิ่นที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย จานวน ๓.๔๐ ล้านคน
มาจากประเทศกัม พูชา ลาว และเมี ยนมา ส่ง ผลต่อ ปัญ หาของเด็กย้ายถิ่น ในประเทศไทย เช่ น
แรงงานเด็ก ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เป็นต้น
๘) การพั ฒ นาศั ก ยภาพความแตกต่ างของคุ ณ ลั ก ษณะตามเจเนอเรชั่ น
(Generation) ซึ่ ง เด็ ก และเยาวชนจะมี ลั ก ษณะนิ สั ย และมี รู ป แบบพฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ างกั น
ซึ่ง เทคโนโลยี และสื่อสั งคมออนไลน์ ปั จจุบั น ส่ง ผลกระทบต่อ วิถีชีวิ ตและการเรียนรู้ของคนทุ ก
เจเนอเรชั่น
๙) การสร้างจิต สานึ ก และปลูก ฝัง ความซื่อ สัต ย์สุ จริต ในเด็ก และเยาวชน
จากการสารวจระดับความคิดเห็นของคนไทยในหัวข้อสถาบันหลักกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ในเด็ กและเยาวชนไทย พบว่า ระดั บคุ ณธรรมจริ ยธรรมในหมู่ คนไทย เมื่ อเที ยบกั บอดี ตที่ ผ่ านมา
โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีสติสัมปชัญญะ และความมีวินัยลดลง
๒.๒.๖ สถานการณ์สตรีและครอบครัว
ประเทศไทยได้ ก าหนดกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี และก าหนด
แนวทางการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมียุทธศาสตร์สาคัญ
ในการขับ เคลื่อ นงานของกรมกิจ การสตรีและสถาบั นครอบครัว จานวน ๒ ยุ ทธศาสตร์ ได้แ ก่
(๑) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีเป้าหมายคือ สถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึน โดยเฉพาะสถาบัน ครอบครัว สถาบันการศึกษา
ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน ภายใต้ตัวชีวัดดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึน และ (๒)
ยุทธศาสตร์ก ารสร้างความเป็ นธรรมลดความเหลื่อ มลาในสัง คม ตามเป้าหมายลดปั ญ หาความ
เหลื่อมลาด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน
จากการรายงานผลดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี ๒๕๕๕๒๕๕๗ พบว่า ครอบครัวไทยมีความอบอุ่น ลดลง ซึ่ง ค่าดัชนี ครอบครัวอบอุ่นเป็ นการประเมิ น
ประเด็นสาคัญ เกี่ย วกั บบทบาทหน้ าที่ ของครอบครัว สัม พันธภาพในครอบครัว และการพึ่งพิ ง
ตนเอง ซึ่งค่าดัชนีครอบครัวอบอุ่นมีแนวโน้มลดลง โดยในปี ๒๕๕๕ มีค่าดัชนีครอบครัวอบอุ่น
ร้อยละ ๖๘.๓๑ ปี ๒๕๕๖ ร้อยละ ๖๖.๒๐ และปี ๒๕๕๗ ร้อยละ ๖๕.๖๐ อีกทังยังอยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๘) และยัง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

43

นโยบาย ๖๑

๔๔

พบว่ามีผู้ถูกกระทาความรุนแรงในปี ๒๕๖๐ เฉลี่ย ๕๕ ราย/วัน โดยผู้ถูกกระทาความรุนแรงเป็น
เพศหญิงมากถึงร้อยละ ๙๔.๕๑ (ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๖๐)
นอกจากนี สถานการณ์การค้าประเวณีในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ น จากสถิ ติการจับกุม กลุ่มคดีที่รัฐเป็ นผู้เสีย หาย พบว่า ในปี ๒๕๕๙ มีการจับ กุมคดี ตาม
พระราชบัญ ญั ติป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่ง เพิ่ มขึนจากปี ๒๕๕๕
ถึงร้อยละ ๓๒.๗๑ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, ๒๕๖๐)
ตนเอง

๒.๒.๗ สถานการณ์คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทาการขอทาน ราษฎรบนพืนที่สูง และนิคมสร้าง
๑) คนไร้ที่พึ่ง

จากการสารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พบว่ามีคนไร้ที่พึ่งทังสิน จานวน ๗๐,๕๓๙ คน โดยแบ่งเป็นบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและมีรายได้น้อย
ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ จานวน ๒๗,๑๐๙ คน เป็นบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรแต่ยังไร้
สัญชาติ จานวน ๑๔๗ คน และเป็นบุคคลที่ประสบปัญ หาความเดือดร้อน จานวน ๓๙,๖๐๔ คน
มีความต้องการได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน จานวน ๖๒,๙๔๑ คน และเครื่องอุปโภคบริโภค
๑๕,๓๐๗ คน ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านีขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิขันพืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นโอกาส
ในฐานะพลเมือง สิทธิการรักษาพยาบาล โอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดปัญ หาความเหลื่อมลา
และยังเผชิญกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ สังคม หรือโอกาสที่จะถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทังนี ได้ดาเนินงานทังเชิงรุกและเชิงรับ
เพื่ อ ป้ อ งกั น กลุ่ ม เสี่ ย ง คุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง ส่ งเสริ ม อาชี พ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ลดการพึ่ ง พิ ง
ตลอดจนการเข้าถึงสิทธิและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
๒) ผู้ทาการขอทาน
ผู้ทาการขอทานในความหมายของพระราชบัญ ญัติควบคุ มการขอทาน
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ข อเงิ น หรือ ทรั พ ย์ สิ น จากผู้ อื่ น เพื่ อ เลี ยงชี พ ไม่ ว่ า จะด้ ว ยวาจา
ข้อความ หรือแสดงกิริยาอาการใดๆ ให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้ โดย
กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารได้ ร่ ว มกั บ สหวิ ช าชี พ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน
ดาเนินการจัดระเบียบคนขอทาน ในปีง บประมาณ ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๕ สิงหาคม
๒๕๖๐) พบผู้ทาการขอทาน จานวนทังสิน ๙๔๔ ราย เป็นคนไทย ๕๗๓ ราย และคนต่างด้าว
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๓๗๑ ราย ตักเตือนผู้ทาการขอทานที่มีญาติและส่งคืนสู่ครอบครัว ๔๕๖ ราย ส่งสถานคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง ๑๑๖ ราย ส่งสานักงานตารวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อส่งกลับประเทศ ๒๖๔ ราย ส่งตรวจ
DNA เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด ๑๐๗ ราย ส่งโรงพยาบาล ๑ ราย สาเหตุที่ทาการ
ขอทานเนื่อ งจากยากจน ไม่ มีงานท า เจ็บป่ วย สู งอายุ และหาเงินได้ง่าย แนวโน้ม การขอทาน
ในระยะสันหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้พบว่ามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมาตรการจัดระเบียบ
ผู้ทาการขอทานทาให้เกิดการคัดกรอง และจาแนกกลุ่มเป้าหมายชัดเจนขึน อีกทังมีการสร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายการควบคุมการขอทานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการให้ทานอย่างถูก
วิธีโดยการบริจาคแก่องค์กรสาธารณะประโยชน์มิใช่ให้ที่ผู้ทาการขอทาน
๓) ราษฎรบนพืนที่สูง
ราษฎรและชุ ม ชนบนพื นที่ สู ง ยั ง มี ปั ญ หาและเงื่ อ นไขที่ ส่ ง ผลต่ อ
สถานการณ์ความมั่นคงของประเทศ โดยปี ๒๕๕๙ จากการสารวจข้อมูลของกรมพัฒนาสังคมและ
สวั ส ดิ ก าร พบว่ า มี ร าษฎรบนพื นที่ สู ง จ านวน ๑,๔๔๑,๑๓๕ คน จ านวน ๔,๔๘๙ หมู่ บ้ า น
ซึ่ ง มี จ านวนมากที่ ยั งไม่ ได้ รั บ สั ญ ชาติ ไทย และการจั ด ตั งถิ่ น ฐานของชุ ม ชนบนพื นที่ สู ง ตั งอยู่
กระจัดกระจายบนพืนที่สูง ห่างไกล ทุรกันดาร ทาให้ราษฎรบนพืนที่สูงมีปัญหาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ที่มี ไม่ ทั่วถึ ง และไม่ได้คุ ณ ภาพ โดยกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวัสดิ การ ได้ม อบหมายให้ ห น่วยงาน
ที่มีราษฎรบนพืนที่สูงในความรับผิดชอบของกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้ดาเนินการ
ส่งเสริมและสนับ สนุ นการพั ฒ นาศั กยภาพและคุณ ภาพชีวิต ของราษฎรบนพืนที่สูง โดยมี ศูน ย์
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมชุมชนบนพืนที่สูง (ศสส.) และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนบนพืนที่สูง (ศรส.) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพืนที่ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมชุมชนบนพืนที่สูง และสอดคล้องตามภูมิสังคม
๔) นิคมสร้างตนเอง
ปั จ จุ บั น มี นิ ค มสร้ า งตนเอง ๔๔ แห่ ง ๓๖ จั ง หวั ด มี พื นที่ ทั งหมด
๖,๒๕๐,๕๕๔ ไร่ พืนที่จัดสรร ๓,๙๖๘,๑๐๗ ไร่ จานวนสมาชิก ๒๙๒,๖๔๐ ราย ซึ่งพบว่า นิคม
สร้างตนเองยังประสบปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น เนื่องมาจากการยึดถือแนวเขตตาม
กฎหมายแต่ละหน่วยงาน รัฐบาลจึงมีนโยบายปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (แผนที่
ตามมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้จัดทาข้อมูลพืนที่ของนิคมสร้างตนเอง
เพื่อเสนอต่อคณะทางานแล้วเบืองต้น เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลต่อไป ประกอบ
กับนิคมสร้างตนเองได้ขับเคลื่อนแผนถอนสภาพนิคมสร้างตนเอง โดยนาผลการศึกษาแผนถอน
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สภาพนิคมสร้างตนเอง ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาวิเคราะห์และจัดทาแผนปฏิบัติการของ
นิคมสร้างตนเอง ๔๓ แห่ง ที่จะดาเนินการถอนสภาพ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ช่วง คือ ระยะเวลา ๘ ปี,
๑๒ ปี, ๑๔ ปี และ๑๙ ปี ตามลาดับ พร้อมทังแต่งตังคณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการถอนสภาพนิคม
สร้างตนเองต่อไป
๒.๒.๙ สถานการณ์คนไทยและสังคมไทยในต่างประเทศ
การก่ อตั ว ของสั งคมไทยข้ ามชาติ มี พั ฒ นาการมาอย่ างยาวนานในหลาย
ประเทศทั่วโลกเป็นผลทาให้มีคนไทยเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึน
ทุกปี ด้วยเหตุผลเดินทางไปเพื่อการทางาน การศึกษา และการสมรส ซึ่งคนไทยเหล่านีบางส่วนอยู่
ในสภาพสังคมที่ไม่คุ้นเคย ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ในประเทศที่พานักจึงเป็นอุปสรรคในการดาเนินชีวิต ทาให้มีสภาพปัญหาและความต้องการในรูป
และลักษณะเฉพาะ อาทิ ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาความรุนแรง และปั ญหาเด็กและเยาวชนไทย
ในบริ บ ทสองวั ฒ นธรรม ปั ญ หาการไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง บริ ก ารการสวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ รั ฐ จั ด ให้
ทั งจากประเทศไทยและในประเทศที่ ไ ปพ านั ก เนื่ อ งจากข้ อ จ ากั ด ต่ างๆ ทั งนี จากข้ อ มู ล ของ
กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า ในปี ๒๕๕๙ มีคนไทยที่อาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลก จานวนทังสิน
๑,๑๓๖,๖๓๒ คน อาทิ สหรัฐอเมริกา ๒๓๘,๕๓๖ คน ออสเตรเลีย ๑๒๓,๓๑๔ คน จีน ๑๐๔,๖๘๕ คน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ๑๐๐,๐๐๐ คน เกาหลีใต้ ๙๑,๖๙๐ คน และญี่ ปุ่น ๘๙,๑๗๘ คน
ซึ่ง การตั งถิ่ น ฐานของคนไทยในต่ า งประเทศท าให้ เกิ ด สั ง คมไทยข้ า มชาติ ดั ง เช่ น Thai Town
ในสหรัฐอเมริกาหรือ ออสเตรเลีย เป็นต้น
จากสถานการณ์ ดังกล่าวข้างต้ น กระทรวงการพั ฒนาสั งคมและความมั่ นคง
ของมนุ ษ ย์ จึ งตระหนั กถึ งบทบาทและภารกิ จของกระทรวงในต่ างประเทศ เพราะคนไทยใน
ต่างประเทศถือได้ว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพที่สามารถนามาพัฒนาประเทศไทยได้
ดังปรากฏให้เห็นถึงการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อคนไทยในต่างประเทศในหลายรูปแบบที่ อาทิ แต่งตัง
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ แต่งตังคณะทางาน
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับกลุ่มคนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดตังศูนย์ส่งเสริม
เสริมและประสานการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ จัดตังศูนย์และแต่งตังคณะทางานศูนย์ เรียนรู้
การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วัดพุทธวิหาร ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ส่งเสริมและ
สนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยในต่างประเทศ และส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายหญิงไทย
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การด าเนิ นงานเหล่ านี เพราะ “เกิ ด ใต้ ธ งไทยนั นปวงชนทุ ก คนคื อ ไทย”
ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะต้องเข้าไปดูแล ดังคาพูดที่กล่าวไว้ว่า “พม.
ห่วงใย มุ่งพัฒนาสังคมไทยทั่วทุกมุมโลก”
๒.๒.๑๐ สถานการณ์ด้านอาเซียน
นโยบายด้านอาเซียน ถือเป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ภายใต้
การนาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีซึ่งได้ให้ความสาคัญ กับการเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ รวมถึงการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทและการ
ใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี เมื่อวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไ มตรี หลังในทาเนียบรัฐบาล ภายหลังจากรับฟั งการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นยาให้ประเทศไทยมีบทบาทนาเชิงพฤตินัยและส่งเสริม
บทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางการดาเนินงานด้านอาเซียน
พม. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ยน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ขอ งป ระ เท ศไท ย ซึ่ ง ที่ ผ่ า น ม า
ได้ดาเนินการใน ๖ ด้าน ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรม
และสิทธิ การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่าง
การพัฒนา ผลงานสาคัญที่ผ่านมา เช่น มีบทบาทผลักดันในเวทีอาเซียน ประกอบด้วยการจัดตัง
คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก การผลักดันในเรื่อง
ทศวรรษคนพิ การอาเซีย น (ปี ค.ศ. ๒๐๑๑ - ๒๐๒๐) การจั ด ท าปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่า ด้ว ยการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางมาตรการคุ้มครองทางสังคม การจัดทาแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน
ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี และแผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรง
ต่ อ เด็ ก การจั ด ท าแนวแนะการเลี ยงดู ดู แ ล และ พั ฒ น าเด็ ก โดยไม่ ใ ช้ ค วามรุ น แรง
ในทุกสภาพแวดล้อม การผลักดันให้มีเวที GO-NGO Forum เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีบทบาทในเวทีความร่วมมืออาเซียน สาหรับในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า แผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๕ คุณลักษณะดังนี ๑) เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ ต่ อประชาชน ๒) ครอบคลุ ม ๓) ยั่ ง ยืน ๔) มี ภู มิคุ้ ม กัน ๕) มี พ ลวัต และมีม าตรการ
ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๐๙ มาตรการ
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ส่วนที่ ๓ : วิสัยทัศน์ พม.
“คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพ”

ส่วนที่ ๔ : เจตนารมณ์ของรัฐมนตรี พม.
“ลดความเหลื่อมลา มุ่งสู่สังคมที่เป็นธรรม พัฒนาคนร่วมกันอย่างมืออาชีพ”

ส่วนที่ ๕ : นโยบาย พม. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พม. ยังคงมุ่งมั่นดาเนินการตามนโยบายเดิม อย่างต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
จึงได้กาหนดนโยบายเชิงรุกที่ให้ความสาคัญ กับการพัฒนาสังคมเชิง บูรณาการหน่วยงานภายใน
พม. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทังในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ตามแนวทาง “ประชารัฐ”
โดยน้ อ มน า “หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” มาเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน
เป็ น นโยบายที่ เรี ย กว่ า “3A” ประกอบด้ ว ย นโยบายเร่ ง ด่ ว น (Agenda Based) ๙ ข้ อ
นโยบายบริห ารการพั ฒ นา (Administration Based) ๕ ข้ อ และนโยบายการขั บ เคลื่ อ น
ระดับพืนที่/จังหวัด (Area Based) ๕ ข้อ ดังนี
๕.๑ นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based)
๕.๑.๑ การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพือ่ คนทังมวล
๑) การพัฒนาและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(๑) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ ๑ พืนที่แปลง G สาหรับ
ผู้อยู่อาศัยเดิม จานวน ๓๓๔ หน่วย ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ และเสนอขออนุมัติ
ครม. ในโครงการฯ ระยะที่ ๒, ๓ และ ๔ เพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จานวน ๑๙,๙๕๘ ครัวเรือน
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๔๙
(๒) ผลักดัน โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน เป้าหมายขออนุมัติ
ครม. ๖,๗๐๑ หน่วย และเริ่มก่อสร้าง จานวน ๔,๐๘๖ หน่วย
(๓) ผลั ก ดั น โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามแนวเส้ น ทางรถไฟฟ้ า
ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป้าหมายเสนอขออนุมัติ ครม. จานวน ๓,๘๒๐ หน่วย และเริ่ม
ก่อสร้าง จานวน ๕๖๖ หน่วย
(๔) ผลักดัน โครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย เป้าหมายเสนอ
ขออนุมัติ ครม. จานวน ๗,๔๔๒ หน่วย และเริ่มก่อสร้าง จานวน ๓,๗๘๙ หน่วย
(๕) ผลักดันโครงการอาคารเช่าสาหรับแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เสนอขออนุมัติ ครม. จานวน ๒,๐๐๐ หน่วย
(๖) โครงการบ้านเคหะประชารัฐ โดยนาหน่วยพักอาศัยที่ดาเนินการแล้ว
เสร็จออกขายในปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๓,๓๐๑ หน่วย เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสมีกรรมสิทธิ์
ในที่อยู่อาศัยโดยได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนอัตราดอกเบียต่าจากสถาบันการเงิน
ของรัฐ
(๗) โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซือ) เพื่อช่วยให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ชันผู้น้อยของหน่วยงานรัฐได้รับสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ใน ๖ พืนที่๑๐ เป้าหมาย
เสนอขออนุมัติ ครม. จานวน ๗,๕๐๐ หน่วย
(๘) พัฒนาต้นแบบที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรสาหรับผู้สูงอายุ ในรูปแบบ
ประชารั ฐ (Senior Complex) โดยจั ด สร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ เป็ น อาคารพั ก อาศั ย
มีอ าคารกิจ กรรมส่ วนกลางในพื นที่ ร าชพั สดุ ต าบลบางละมุ ง อาเภอบางละมุง จั ง หวัด ชลบุ รี
จานวน ๕๐๐ หน่วย
(๙) ผลักดันการจัดตังกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้
น้อย เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของกลุ่มเป้าหมายตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่

๑๐

๖ พืนที่ ได้แก่ (๑) ปัตตานี ๑๑๕ หน่วย (๒) สงขลา ๔๙๑ หน่วย (๓) นครพนม ๑,๑๖๔ หน่วย (๔) อุดรธานี ๕๙๓ หน่วย ส่วน
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานียังไม่สามารถระบุจานวนหน่วยได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วม
ลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาโครงการฯ
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๕๐

อาศัยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถขอสินเชื่อได้จาก
สถาบันการเงินปกติ
(๑๐) โครงการบ้านเคหะกตัญ ญู รังสิต คลอง ๔ จังหวัดปทุ มธานี เพื่ อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ จานวน ๓๖๐ หน่วย
๒) การแก้ปัญหาชุมชนแออัดและรุกลาที่สาธารณะ
(๑) พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อต่อเนื่อง
จากปี ๒๕๖๐ จานวน ๕,๐๕๖ ครัวเรือ น ๕๑ ชุม ชน และปี ๒๕๖๑ ดาเนิ นการในพืนที่ คลอง
ลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร จานวน ๒,๔๙๘ ครัวเรือน ๒๑ ชุมชน
(๒) แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดภายใต้โครงการ “บ้านมั่นคง” ดาเนินการ
ในพืนที่ทั่วประเทศ จานวน ๖,๗๑๐ ครัวเรือน ๓๘ ชุมชน และดาเนินการต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๐
จานวน ๑,๑๘๖ ครัวเรือน ประกอบด้วย (๑) โครงการปทุมธานีโมเดล ๕๑๘ ครัวเรือน ๑๓ ชุมชน
(๒) โครงการริมแม่นาเจ้าพระยา ๘๖ ครัวเรือน ๔ ชุมชน และ (๓) บ้านมั่นคงทั่วไป จานวน ๕๘๒
ครัวเรือน ๗ ชุมชน
๓) การปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
(๑) สนับสนุน การพั ฒ นาที่อยู่อาศัยในพื นที่ชนบท เพื่อปรับปรุง ที่อ ยู่
อาศัย ที่ มีสภาพทรุดโทรมภายใต้โครงการ “บ้ านพอเพี ย งชนบท” ร่วมกับ ขบวนองค์ กรชุ มชน
และภาคีพัฒนาในพืนที่ ดาเนินการทั่วประเทศจานวน ๑๕,๐๐๐ ครัวเรือน ๕๐๐ ตาบล
(๒) ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมที่ อ ยู่ อ าศั ย และพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย จานวน ๕,๘๔๙ หลัง ได้แก่ (๑) ผู้สูงอายุ 2,664 หลัง (๒) คนพิการ ๑,๔๖๓ หลัง
(๓) คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิ วาส
สงขลา) จานวน ๑,๙๘๘ หลัง และ (๔)คนไร้ที่พึ่ง จานวน ๔ แห่ง (บ้านมิตรไมตรีจังหวัดเชียงใหม่
นครราชสีมา สงขลา และนครศรีธรรมราช)
(๓) พั ฒ นาและปรับ ปรุ งสภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ผู้อยู่อาศัย จานวน ๑๐๐ ชุมชน
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๔) การจัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม
สนั บ สนุ น การจั ด ตั งศู น ย์ ค นไร้ บ้ า น เพื่ อ เป็ น สถานที่ ฟื้ น ฟู พั ฒ นา
ศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ านต่ างๆ จ านวน ๒ แห่ ง ในพื นที่ ก รุง เทพมหานคร และจั ง หวั ด
ขอนแก่น
๕.๑.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
๑) ขับเคลื่อนแบบบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ผ่านกลไก “ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์ ” โดยส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน
และต่อต้านการค้ามนุษย์ทั่วประเทศ
๒) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศต้ น ทาง ทางผ่ า น และปลายทาง
ของการค้ามนุษย์ และผลักดันการดาเนินงานภายใต้กรอบอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษ ย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention against Trafficking in Persons,
Especially Women and Children: ACTIP)
๓) ขั บ เคลื่ อ น คณ ะอนุ ก รรมก ารด้ า น สตรี แ ละเด็ ก ใน การป้ อ งกั น
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ สังคมเกิดความตระหนักต่อภั ย
การค้ามนุษย์ และการค้าประเวณี ผ่านสื่อทุกรูปแบบ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อาทิ
Facebook, Line ส่งเสริมให้มีการแจ้งเบาะแสทังในและต่างประเทศ รวมทังให้มีการปฏิบัติการ
ข่าวสาร (IO) อย่างต่อเนื่อง
๔) พัฒนาระบบการให้บริการล่าม และจัดทาระบบฐานข้อมูลการให้บริการ
ล่ ามส าหรั บ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ เสี ย หายจากการค้ ามนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ มี จ านวนล่ ามที่ ไ ด้ รั บ การขึ น
ทะเบียนเพียงพอในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อบรมล่ามครอบคลุม ๕ ภาษา ได้แก่
เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม และอังกฤษ มีเป้าหมาย ๒๐๐ คน
๕) พั ฒ นาศั ก ยภาพและมาตรฐานสถานคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู้ เสี ย หาย
จากการค้ ามนุ ษ ย์ ที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น ทั ง ๘ แห่ ง ให้ เป็ น ศู น ย์ก ารเรี ยนรู้ที่ มี ชี วิต โดยจั ด ท าคู่ มื อ
การคุ้ ม ครองฯ วี ดิ ทั ศ น์ ให้ ค วามรู้ เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบในการขยายผลให้ ภ าคเอกชน และ NGOs
สามารถจัดตังสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภายใต้การดูแลของเอกชนที่มี
มาตรฐานต่อไปในอนาคต
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๕๒

๖) บูรณาการความช่วยเหลือเพื่อขยายโอกาสในการทางานให้กับ ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ทังภายในและภายนอกสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษ ย์
โดยกาหนดให้มีจานวนผู้เสียหายฯ ที่มีงานทาก่อนส่งกลับภูมิลาเนาหรือประเทศต้นทาง อย่างน้อย
ร้อยละ ๗๐ ของผู้เสียหายที่มีความพร้อมในการทางาน
๗) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ระบบ CRIME ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ และสารบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงานอัยการสูงสุด ทังนี เพื่อสร้างความตระหนัก
รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นทั งใน
และต่างประเทศ
๘) ขั บ เคลื่ อ นการบู รณาการการป้ องกั น และปราบปรามการค้ าประเวณี
ผ่านกลไกทุกระดับ และสร้างความรู้ ความตระหนัก และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
การค้ าประเวณี และอบรมให้ ค วามรู้ แก่ เด็ กและเยาวชน เพื่ อป้ องกั นการเข้ าสู่ ก ารค้ าประเวณี
เป้าหมาย ๒,๒๐๐ คน
๙) พั ฒ นาความร่ ว มมื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์
กรณีขอทานเด็กและครอบครัวต่างด้าว จากประเทศต้นทางผ่านความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) ระหว่างประเทศและหน่วยงานอื่นทังภายในและภายนอกประเทศ
๕.๑.๓ การบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
๑) ส่ งเสริ มให้ เกิ ด การจ้ างงานผู้ สู ง อายุ ตามนโยบายประชารั ฐเพื่ อสั งคม
โดยร่วมกับกระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เป้าหมาย ๑๙,๕๐๐ คน
๒) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชี พ ผู้สู ง อายุ (ศพอส.) จานวน ๘๗๘ แห่ ง เพื่ อให้ มี มาตรฐานเพิ่ มขึน และให้มี การจั ดตั ง ศพอส.
เพิ่มขึนอีก ๔๐๐ แห่ง รวมเป็น ๑,๒๗๘ แห่ง
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๕๓
๓) จัดท ามาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนน าไป
เป็นแนวทางในการดาเนินงานและให้บริการผู้สูง อายุ โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูง อายุ๑๑
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ๑๒ และสถานที่๑๓
๔) พัฒนาศักยภาพอาสาสมั ครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) จานวน ๑๔,๐๐๐ คน
เพื่อให้บริการดูแลผู้สูงอายุ จานวน ๗๐,๐๐๐ คน
๕) เพิ่ มประสิ ทธิภาพและสนั บสนุ นส่ งเสริ มการเข้าถึ งบริการของกองทุ น
ผู้สูงอายุ ได้แก่
(๑) บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพรายบุคคลไม่มีดอกเบียรายละ
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท จานวน ๙,๑๐๐ คน
(๒) สนับสนุนการดาเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ/องค์กรด้านผู้สูงอายุ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับเงินอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เป้าหมาย จานวน
๔๐๐ โครงการ
๕.๑.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑) ขยายผลการพัฒนาพืนที่ชุมชนต้นแบบที่เอือต่อการดารงชีวิตของทุกคน
(Universal Design Community Model) (อารยสถาปัตย์) โดยบูรณาการความร่วมมือทังภาครัฐ
และเอกชน เพิ่มเติมให้ครบ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
๒) ส่งเสริมให้คนพิการได้รับการจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ ๑๒,๙๓๒ คน
(ร้อยละ ๑๐๐) ในสถานประกอบการจานวน ๖๐,๐๐๐ คน และส่ง เสริมอาชีพอิสระในชุมชน
จานวน ๑๕๐ กลุ่ม ทั่วประเทศ เป้าหมาย ๓,๐๐๐ คน
๓) เพิ่ มศักยภาพนักร้องนักดนตรีคนพิการ (From street to star) ให้ มีความ
เป็นมืออาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคง ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ เป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน
๑๑ผู้ดูแ ลผู้สูง อายุ

จัดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) สมาชิกครอบครัวและอาสาสมัคร (๒) ผู้ที่สนใจและจบการศึกษาไม่ต่ากว่า
ประถมศึกษา และ (๓) ผู้ที่สนใจและจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓)
๑๒หลัก สู ต รการดู แ ลผู้ สู ง อายุ แบ่ ง ออกเป็ น ๓ หลัก สู ต ร ได้ แ ก่ (๑) หลั ก สู ต ร ๑๘ ชั่ว โมง (๒) หลั กสู ต ร ๗๐ ชั่ วโมง และ (๓)
หลักสูตร ๔๒๐ ชั่วโมง
๑๓สถานที่ของภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้ดูแลผู้สูงอายุ จานวน ๓ ระดับ คือ เล็ก กลาง และใหญ่
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๕๔

๔) ส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมสิ่ ง อ านวย
ความสะดวกส าหรั บ คนพิ ก าร เช่ น แท็ ก ซี่ ที่ เอื อต่ อ คนพิ ก าร รถเข็ น ไฟฟ้ า ส าหรั บ คนพิ ก าร
(Wheelchair Stand) แขนกลเที ยมด้วยระบบประสาท เป็นต้น รวมทั งจัด การประกวดงานวิจั ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการให้มีการขึนบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
๕) ยกระดั บ ศู น ย์ พั ฒ นาอาชี พ คนพิ ก าร (โรงงานปี ค นพิ ก ารสากล) ให้
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน ทันสมัย และขยายผลในเชิงพาณิชย์
๖) จัดบริการสุ นัข นาทางสาหรับคนพิ ก ารในประเทศไทย (Guide Dogs)
จั ด ท าบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU) และเตรี ย มหน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร สถานที่ ส าหรั บ ฝึ ก สุ นั ข
การจัดบริการสุนัขนาทางศึกษาและพัฒนาการจัดตังสถาบันสุนัขนาทางในประเทศไทย
๗) เพิ่ มประสิทธิภาพการเข้ าถึงการบริ การของกองทุนส่งเสริมและพั ฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดย
(๑) บริการกู้ยืมเงินกองทุน โดยไม่เสียดอกเบียรายละไม่เกิน ๖๐,๐๐๐
บาท สูงสุดไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท และการกู้ยืมแบบกลุ่ม ไม่เกินกลุ่มละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จานวน
๑๕,๐๐๐ คน
(๒) สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรด้านคนพิก ารและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑,๗๐๐ โครงการ
๘) พัฒนาบัตรประจาตัวคนพิการ ให้เป็นบัตร SMART CARD ด้วยการพัฒนา
เชื่ อมโยงระบบข้ อมู ลด้ านคนพิ การกั บ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง อาทิ กรมการปกครอง ส านั กงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๕.๑.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
๑) จั ด สรรเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ การเลี ยงดู เ ด็ ก แรกเกิ ด อายุ ๐ – ๓ ปี
ในครัวเรือนยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจน คนละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน เป้าหมาย ๓๔๔,๑๒๓ คน
๒) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ มี ม าตรฐานเป้ า หมาย
๔๘,๘๒๘ แห่ง ได้แก่
(๑) สถานรองรับเด็กเอกชนในการดูแลของ พม. ๑,๖๑๒ แห่ง
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๕๕
(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลของ อปท. ๑๙,๖๘๕ แห่ง
(๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลของ กทม. ๓๒๕ แห่ง
(๔) โรงเรียนอนุบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ๒๗,๑๔๕ แห่ง
(๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานประกอบการสังกัดกระทรวงแรงงาน
๖๑ แห่ง
๓) พัฒนาศักยภาพเด็กในสถานรองรับเด็ก : “เพชรนาหนึ่ง” ให้มีทักษะ
และความเป็ นเลิศในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ วิชาการ อาชีพ ฯลฯ เป้าหมาย ๓๐ แห่ง จานวน
๖,๐๔๕ คน
๔) ผลั ก ดั น และประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และผู้ประกอบการในการจัดระเบียบหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย ๑๔,๘๘๐ แห่ง
๕) เสริ ม สร้า งกลไกของสภาเด็ ก และเยาวชนให้ เป็ น พลั ง ร่ วมทางสั งคม
และมีบ ทบาทการเป็ น จิ ตอาสา สร้างความรัก ความสามั คคี เอื ออาทรให้ แ ก่สั ง คม เป้ าหมาย
๘,๗๘๐ แห่ง จานวน ๑๖๕,๐๐๐ คน
๖) ยกระดับสถานรองรับเด็กเอกชนในพืนที่ชายแดนอาเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้กับพืนที่อื่นเป้าหมาย ๓๘ แห่ง
เด็ก ๑,๖๓๗ คน
๗) ลดปั ญ หาความรุ น แรง หรื อ การล่ ว งละเมิ ด ทางเพศที่ มี ต่ อ เด็ ก
โดยเสริมสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญ หา และให้การช่วยเหลือเด็กภายใต้ความร่วมมือกับ
Unicef เป้าหมาย ๒๑ จังหวัด ๒๐๔ ตาบล
๘) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น มุ่งเน้นการลดพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น เป้าหมาย ๔๗,๘๘๐ คน
๙) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็กกาพร้าในสถาน
สงเคราะห์ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีครอบครัวบุญธรรมโดยเร็วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน เป้าหมาย ๒๐๐ คน
๑๐) ส่งเสริมศักยภาพผู้นาเยาวชนในการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชีย
อาคเนย์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป้าหมาย ๒๗ คน
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๕๖

๕.๑.๖ การสร้างความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว
๑) ขั บเคลื่ อนแผนปฏิ บั ติ การยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ผ่านกลไกผู้บริหารด้านการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย (Chief Gender Equality Officer:
CGEO) ของทุกกระทรวง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๕ ความเสมอ
ภาคทางเพศและเสริมความเข้มแข็งให้สตรีและเด็กหญิง
๒) ส่งเสริมหน่ วยงานภาครัฐจัด ทาแผนงานและงบประมาณที่ค านึ งถึ งมิ ติ
หญิ ง ชาย (Gender Responsive Budgeting) ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมายของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
เป้าหมาย ๔๐ หน่วยงาน ๖๐๐ คน
๓) พั ฒ นาระบบในการเตรีย มความพร้อ ม คุ้ ม ครองช่ ว ยเหลือ หญิ งไทย
ที่จะไปทางานหรือใช้ชีวิตในต่างประเทศ โดยจัดฝึกอบรม และส่งเสริมอาสาสมัครให้มีทักษะในการให้
คาปรึกษา เป้าหมาย ๑๗๕ คน
๔) ใช้กลไกศูนย์เรียนรู้การพัฒ นาสตรีและครอบครัว ๘ แห่ง เพื่อพั ฒนา
ทั ก ษะอาชี พ เป้ า หมาย ๕,๑๓๐ คน สนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม ประกอบอาชี พ ๑,๗๗๐ คน
และเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่สตรี ๔๐๐ คน
๕) ขยายผลโรงเรีย นครอบครั วให้ ค รบ ๘ แห่ ง และพั ฒ นาศั กยภาพที ม
วิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด เป้าหมาย ๓๒ จังหวัด ๕๒๐ คน
๖) เสริม สร้างศัก ยภาพกลไกศูน ย์พั ฒ นาครอบครั วในชุ มชนเพื่ อ ป้อ งกั น
และแก้ไขปัญ หาความรุนแรงในครอบครัว และขับเคลื่อนแผนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในพืนที่ เป้าหมาย ๓๐ แห่ง ๓๖๐ คน
๗) ใช้กลไกระดับพืนที่เพื่อเฝ้าระวังและร่วมดาเนินงานป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหาครอบครัวในพืนที่ เป้าหมาย ๘๐,๐๐๐ คน
๕.๑.๗ การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและจิตอาสาเพื่อสังคม
๑) ขับเคลื่อนโครงการสวัสดิการลดความเหลื่อมลา๑๔ ในกลุ่มผู้ลงทะเบียน
สวัสดิการแห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พืนที่ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมาย ๖.๓ ล้านคน๑๕
๑๔

ใช้กลไกในพืนที่ ประเมินและจัดท าข้อมูลการช่วยเหลือการจัดการรายกรณี และการช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไข เช่น การพัฒนา
ศักยภาพ การอบรม การฝึกอาชีพ เพื่อให้มีงานทา เป็นต้น
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๒) ส่ ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมส าหรั บ คนไทยในต่ า งประเทศ
ในการรับรององค์ก รสาธารณประโยชน์ และพั ฒ นาศัก ยภาพอาสาสมั คร ในพื นที่ในทวีป ยุโรป
ออสเตรเลีย และอาเซียน รวมถึงจัดการประชุมเครือข่ายองค์การสวัสดิการสังคมในต่างประเทศ
๓) จัดท าแผนปฏิบั ติการถอนสภาพนิคมสร้างตนเองที่ เหลืออยู่ ๔๓ แห่ ง
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้บรรลุความมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ ในการจัดสรรที่ ดินให้แก่ราษฎรเป้าหมายให้มีที่ อยู่อาศัย และประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม
๔) ส่งเสริมให้ ศูน ย์ ส่งเสริม การจั ดสวัสดิ การสัง คมชุ มชนบนพื นที่ สู ง ๗๘
แห่ง และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพืนที่สูง ๑๖ แห่ง โดยเสริมสร้างคุณภาพ
ชี วิ ต และอั ต ลั ก ษณ์ ช นเผ่ า ให้ แ ก่ ร าษฎรบนพื นที่ สู ง ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป้าหมาย ๔๔,๐๐๐ คน
๕) จั ด ระเบี ย บคนไร้ ที่ พึ่ ง และผู้ ท าการขอทาน โดยจั ด สถานี ส วั ส ดิ ก าร
บ้านมิ ตรไมตรีเคลื่อ นที่ (Welfare Station) ศู นย์พั กพิ ง ๔ มุมเมือง เพื่ อป้ องกันการเข้ าสู่ วงจร
การขอทาน เร่ร่อน ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ เป้าหมาย ๑,๘๐๐ คน
๖) พัฒ นาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและผู้ทาการขอทาน ตามโครงการ “ธัญ บุรี
โมเดล” โดยใช้กระบวนการอาชีวบาบัดตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย ๘๐๐
คน และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง ภายใต้
โครงการ “ตาบลต้นแบบห่วงใยไม่ทอดทิงกัน”เป้าหมาย ๗๖ จังหวัดๆ ละ ๑ ตาบล
๗) สร้ างชี วิ ต ใหม่ ใ ห้ ค นไร้ ที่ พึ่ ง เร่ร่ อ น และผู้ ท าการขอทาน (บ้ า นน้ อ ย
ในนิคม) เป็นการรองรับกลุ่มเป้าหมายจากโครงการธัญ บุรีโมเดล เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
กลับคืนครอบครัว ชุมชน โดยพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและการใช้ชีวิตอิสระในบ้านพักที่จัดให้
ในพืนที่นิคมสร้างตนเอง เป้าหมาย ๓๐๐ คน
๘) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรง
ทางการเมือง ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาในส่วนที่เหลือ อีกจานวน ๕๐ คน และสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อ
ความปรองดองสมานฉันท์กับผู้ได้รับผลกระทบ เป้าหมาย ๓๐๐ คน
๑๕

ข้อมูลการลงทะเบียน โดยกระทรวงการคลังมีผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 14.1๐ ล้านคน เป็นผู้ไม่มีรายได้และมีรายได้ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี จานวน 6.3๐ ล้านคน
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๕๘

๙) ดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้ น้อยหรือผู้ที่ประสบปัญ หาการเงิน
เฉพาะหน้ า โดยสานักงานธนานุเคราะห์จะกาหนดอัตราดอกเบียรับจานาต่ากว่าอัตราดอกเบีย
ตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระรายจ่ายดอกเบียให้แก่ประชาชน ๑,๓๑๘,๒๑๐ ราย
มูลค่ารับจานา ๑๙,๑๗๑.๘๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระรายจ่ายดอกเบียได้ประมาณ ๑๙๒
ล้านบาท รวมทังขยายสาขา โดยจัดตังสถานธนานุเคราะห์ในส่วนภูมิภาค ๑ แห่ง ณ จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึง บริการทางการเงิน ดอกเบียต่า
ในภาวะฉุกเฉิน
๑๐) สร้า งจิ ต ส านึ ก ให้ ค นทุ ก ช่ ว งวั ย มุ่ ง เน้ น วั ย หนุ่ ม สาวให้ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
ต่อการช่วยเหลือสังคม เอืออาทร และแบ่งปัน รวมทังส่งเสริมให้มีพลังในการร่วมพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาสังคมในลักษณะจิตอาสา
๕.๑.๘ การยกระดับบทบาทด้านต่างประเทศและอาเซียน
๑) งานด้านต่างประเทศ
(๑) ด าเนิ น การตามพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศในเรื่ อ งหลั ก ดั ง นี
(๑) การต่อ ต้านการค้ ามนุ ษ ย์ (๒) เป้าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development
Goals: SDGs) มี ๙ เป้าหมาย ๑๔ ตัวชีวัด (๓) สิทธิมนุษยชน ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญา ๗ ฉบับ
โดย พม. เป็นเจ้าภาพหลัก ๓ ฉบับ ได้แก่ สิทธิเด็ก สิทธิ สตรี และสิทธิคนพิการ (๔) การพัฒนา
เมืองและที่อยู่อาศัย (Habitat) มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๙๓ ประเทศ โดย พม. ได้รับมอบหมายให้เป็น
Focal Point ฯลฯ
(๒) ยกระดับโครงสร้างการทางานด้านต่างประเทศ โดยผลักดัน ให้ มี
ผู้แทนกระทรวงปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ
๒) งานด้านอาเซียน
(๑) ดาเนิ นการตามบทบาทนาในการเป็น ผู้ประสานงานหลัก (Focal
Point) ของเสาสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซียน และสาขาเฉพาะ ได้ แก่ สวัสดิการสัง คมและการ
พัฒนา๑๖ สตรี เยาวชน สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก๑๗
๑๖สวัสดิการสังคมและการพัฒนา

ครอบคลุมถึง กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และสวัสดิการสังคมในเชิงระบบ

๑๗สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก หมายถึง การทางานของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
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(๒) เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโส
และการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี ๒๕๖๒
(๓) ผลั ก ดั น ให้ มี ผู้ แ ทนกระทรวงปฏิ บั ติ ร าชการ ณ ส านั ก งานคณะ
ผู้แทนถาวรไทยประจาอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(๔) ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ฝึ ก อบรมอาเซี ย นด้ า นสั ง คม
สงเคราะห์ แ ละสวั ส ดิ ก ารสั ง คม (ASEAN Training Centre on Social Work and Social
Welfare)
(๕) ส่ ง เสริ ม บทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของอาสาสมั ค ร ผู้ น าเยาวชน๑๘
ภาคประชาสัง คม (Civil Society Organizations: CSOs) และ NGOs เพื่ อขับเคลื่อนประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
๓) การพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศ โดยสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ให้กับสังคมไทยในต่างประเทศ เพื่อให้คนไทยอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความพร้อมในการใช้ชีวิตที่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของประเทศที่ พ านั ก และสามารถน าศั ก ยภาพมาพั ฒ นาและช่ วยเหลื อ
สังคมไทยที่เป็นถิ่นกาเนิด ซึ่งครอบคลุมการพัฒนา การบูรณาการ และการเชื่อมประสานหุ้นส่วน
การพัฒนาสังคมในต่างประเทศ๑๙ เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับกลุ่มคนไทย คุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิหญิงไทย และส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย
ในต่างประเทศร่วมกับทีมประเทศไทย๒๐ (Team Thailand)
๔) ประสานความร่วมมือ ร่วมอานวยการ และติดตามการดาเนินงาน
ตามแผนงานด้านการต่างประเทศของทุกหน่วยงานในสังกัด พม.
๕.๑.๙ การส่งเสริมพลังประชารัฐเพื่อสังคม
๑) ขับเคลื่อนคณะทางานประชารัฐเพื่อสังคม (E6) ได้แก่ (๑) การส่งเสริม
การมี รายได้และมี งานทาของคนพิ การ (๒) การส่ง เสริมการมีรายได้ และมีง านท าของผู้สูง อายุ
๑๘ผูน
้ าเยาวชน หมายถึง ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศของ พม.
๑๙หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาสั ง คมในต่ า งประเทศ

หมายถึ ง เครื อข่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มและมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยในการพั ฒ นาสั ง คมไทยใน
ต่างประเทศ อาทิ เครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ ทีมประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศที่พานัก
๒๐ทีมประเทศไทย หมายถึง ผู้แทนสานักงานที่มีภารกิจในต่างประเทศ โดยมีเอกอัครราชทูตทาหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม ประกอบด้วย

กระทรวงต่างๆ ได้แก่ กต. พณ. กษ. กห. รง. วท. อก. กค. ศธ. สขช. ปปส. สตช. กพ. ศก. ททท. การบินไทย และ BOI
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(๓) การออมเพื่ อ การเกษี ย ณอายุ (๔) ที่ อ ยู่ อ าศั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การอยู่ อ าศั ย และ
(๕) ความปลอดภัยทางถนน โดยใช้กลไกคณะกรรมการประสานงาน และขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) และจิตอาสาประชารัฐ
๒) ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒ นาสัง คมตามแนวทางประชารัฐ
กับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ การจาหน่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้รับบริการ
ในการดูแลของ พม. (ผู้ที่รอดพ้นจากการค้ามนุษย์ คนพิการ สตรี และคนไร้ที่พึ่ง) ตามโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทอฝัน by พม.
๓) ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ
ระดับจังหวัด และจัดตังศูนย์ CSR ระดับจังหวัดเพิ่มจากปี ๒๕๖๐ อีก ๒ แห่ง คือ จังหวัดน่าน
และจังหวัดภูเก็ต
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของเครือข่ายและภาคประชาสังคม
โดยพัฒ นาศักยภาพและส่ง เสริม สนับสนุนให้เครือข่าย และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมทางสัง คม และจัดทาข้อเสนอเพื่อการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคม ระดับภาค
และระดับประเทศ เป้าหมาย ๕๐๐ เครือข่าย
๕) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม เพื่อร่วมจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สร้างความตระหนัก เป็นเครือข่ายรับผิดชอบต่ อสังคม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ บ่ ง ปั น ประสบการณ์ บู ร ณาการท างานร่ ว มกั น และขั บ เคลื่ อ นงาน
ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม เป้าหมาย ๙,๘๑๐ เครือข่าย
๖) ผลักดันให้มีการออกสลากการกุศล เพื่ออุดหนุนกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมในการสนับสนุนองค์การสวัสดิการสังคมดาเนินโครงการลดความเหลื่อมลาด้าน
สังคม เช่น กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและผู้สูงอายุ ฯลฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากความ
ไม่เท่าเทียมทางสังคม ไม่เกินงวดละ ๑๑ ล้านคู่ฉบับ จานวนเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ภายใน
ระยะเวลา ๒ ปีครึ่ง
๗) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม โดยขบวนการองค์กรชุมชนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานในพืนที่
ทังภาครัฐและเอกชน ดาเนินการทั่วประเทศ จานวน ๕๐๐ ตาบล
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นโยบาย ๖๑
๖๑
๕.๒ นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based)
๕.๒.๑ การพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
๑) พัฒ นาบุ ค ลากรให้ มีขี ดสมรรถนะ มีค วามเชี่ย วชาญ มีบุ คลิ กภาพที่ ดี
และมี ภาวะผู้น า เพื่อ รองรับ การเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ทัศนคติ และความ
ชานาญเฉพาะด้านอย่างเป็นมาตรฐาน และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมืออาชีพ
๒) เตรียมความพร้อมตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและวิชาชีพ
เพื่ อเข้าสู่ตาแหน่ง ในทุกระดับได้อย่างมีคุณ ภาพและเพียงพอ โดยกาหนดโครงสร้างอัตรากาลัง
ฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๓) ผลักดันให้บุคลากรมีความพร้อ มในการขึนทะเบียนและรับใบอนุญ าต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญ าต ตามพระราชบัญญั ติวิชาชีพสัง คมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๕๖
๔) พัฒนาบุคลากรตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดเพื่อแต่งตังเป็น
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมาย เช่ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ องกั น
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
๕) ส่งเสริ ม สนั บ สนุ น และกระตุ้ น ให้ ข้ าราชการเจ้า หน้ าที่ มี องค์ค วามรู้
ที่ทันสมัย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
สอดคล้ องและปรับ ตัวเข้ ากับ สถานการณ์ ได้เป็น อย่างดี เช่น ความสามารถทางภาษา เทคนิ ค
การนาเสนอ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทาอินโฟกราฟิค วิธีการคิดแบบเสนาธิการ เป็นต้น
๖) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิด “คนคุณภาพ คนคุณธรรม”
๕.๒.๒ การพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล
๑) พั ฒ นาและยกระดั บ ขี ด สมรรถนะของหน่ ว ยงานอย่ า งเป็ น ระบบ
เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล ยึดหลักธรรมาภิบาล และ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน เช่น การพัฒนายกระดับคุณภาพการบริหาร
ของหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นต้น
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นโยบาย ๖๑

๖๒

๒) พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชน
สามารถใช้บริการได้ง่าย หลากหลายรูป แบบ สะดวก รวดเร็ว มีความพึง พอใจต่อคุณ ภาพการ
ให้บริการ เช่น การยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ศูนย์ราชการ
สะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ศูนย์บริการประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย
เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ฯลฯ ในระดับพืนที่
๓) เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ เป็ น เลิ ศ และองค์ ก รแห่ ง ความสุ ข
เพื่อปลุกเร้าให้มีแรงจูงใจในการทางาน มีการเคารพผู้ใหญ่และผู้น้อยตามระบบอาวุโส ทางานในแบบพี่
แบบน้อง และมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยกาหนดเป็นตัวชีวัดการปฏิบัติราชการ
ทังในระดับองค์กรและระดับบุคคล และวัดผลการปฏิบัติราชการเทียบกับเป้าหมายหมายที่กาหนดไว้
๔) ยกระดับการบริการของเจ้าหน้าที่ให้สามารถบริการชาวต่างชาติได้ตาม
หลั ก สากล เช่ น ฝึ ก พู ด ภาษาอั ง กฤษ ป้ า ยชื่ อ ภาษาอั ง กฤษ แบบฟ อร์ ม ภาษาอั ง กฤษ
และใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการให้บริการ เป็นต้น และจัดสานักงานให้มีความสง่างาม มีภูมิทัศน์
และทัศนียภาพที่มีความสะอาดสวยงาม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
๕) พั ฒ น าอ าคารสถาน ที่ ที่ มี สิ่ ง อ าน ว ยค วาม สะ ดว ก ใน รู ป แบ บ
ของอารยสถาปั ต ย์ (Universal Design) และให้ มีก ารปรับ ปรุง ภู มิ ทัศ น์ ทั ศ นี ยภาพ ให้ มี ความ
สะอาดสวยงาม โดยค านึ งถึ งวัฒ นธรรมท้อ งถิ่น ในแต่ล ะภู มิ ภาค เพื่ อเป็ น แบบอย่างในการจั ด
สถานที่ราชการ
๖) ให้มีการบริหารจัดการกองทุน และเงินสนับสนุนภาคีเครือข่าย ซึ่งอยู่ใน
ความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด โดยสนั บ สนุ น งบประมาณ
อย่างเหมาะสม
๗) ยกระดับอาสาสมัครไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางสัง คมในการช่วยเหลือ
สัง คม โดยมี ศู น ย์ อ าสาสมั ค รแห่ งชาติ เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นทั งระดั บ นโยบายและระดั บ
ปฏิบัติการ และวางรากฐานการเป็นหุ้นส่วนทางสังคม ไปสู่ในระดับอาเซียน
๕.๒.๓ การพัฒนาระบบและกระบวนการทางานให้เกิดประสิทธิผล
๑) ย ก ร ะ ดั บ ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ( War Room)
ของทุ กหน่ วยงานให้ เป็ นกลไกในการติดตาม ขับเคลื่อนและแก้ ไขปัญ หาด้ านสังคมที่เกิด ขึนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจของผู้บริหารและมีความพร้อมตลอดเวลา

62

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นโยบาย ๖๑
๖๓
๒) ยกระดับการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเชิงประเด็น เพื่อใช้ในการ
บริหาร ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึนในความรับผิดชอบและมีความเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ปฏิบัติการอาเซียนด้านสังคม ศูนย์ส่งเสริมและ
ประสานการพัฒนาสังคมสาหรับคนไทยในต่างประเทศ ๒๑ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์
ศูนย์ปฏิบัติการสื่อออนไลน์ เป็นต้น
๓) พัฒ นาและจัด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารด้านสัง คม
ให้มีความทันสมัย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงกลุ่มเป้าหมาย เชิ งประเด็น และข้อมูลพืนฐาน
ทังระดั บประเทศและระดับพื นที่ เพื่ อให้เชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลประชาชนภาครัฐตามแนวทาง
การดาเนินการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) ยกระดับการให้บริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน ๑๓๐๐ (Smart
Line for Smart Life) ในการรั บแจ้ งเหตุ ให้ ค าปรึก ษาแนะน า ให้ ความช่ วยเหลื อ และประสาน
ส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั่วประเทศ ผ่าน ๓ ช่องทางหลัก ได้แก่ โทรศัพท์สายด่วน ๑๓๐๐
สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) และการติดต่อด้วยตนเอง (walk in) และประสานความร่วมมือ
กับสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) เพื่อรับแจ้งเหตุสาหรับคนไทยในต่างประเทศผ่านหมายเลขโทรศัพท์ +๖๖ ๙๙ ๑๓๐ ๑๓๐๐
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยมีล่ามอาสาสมัคร จานวน ๑๒๑ คน สื่อสารได้ ๒๒ ภาษา๒๒ เป็นกลไกสนับสนุน
การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
๕) ประสานความร่วมมือกับสานั กงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้คนไทยในต่างประเทศขอคาปรึกษา
และความช่วยเหลือผ่านหมายเลขโทรศัพท์ +๖๖ ๙๙ ๑๓๐ ๑๓๐๐ ได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
๖) พัฒ นามาตรฐานการจัดบริการสวัสดิก ารในทุกกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้
ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ

๒๑

ยกระดับการดาเนินงานของ ศส.ตปท. โดยกาหนดระเบียบการดาเนินงานศูนย์ส่งเสริม และประสานการพัฒนาสังคมสาหรับคน
ไทยในต่างประเทศ (ศส.ตปท.) การจัดทาแผนปฏิบัติการ การจัดทา MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒๒22

ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ลาว จีนแมนดาริน จีนกวางตุ้ง จีนแต้จิ๋ว ไทยใหญ่ เนปาลี คะฉิ่น เวียดนาม มลายู เมียนมา กัมพู ชา
รัสเซีย อูรดู ญี่ปุ่น สเปน โรฮีนจา อินโด เยอรมัน เกาหลีใต้ ไนจีเรีย และ อาหรับ
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๕.๒.๔ การพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านสังคมสู่การปฏิบัติ
๑) ผลักดั นร่างกฎหมายที่ อยู่ระหว่างการพิจารณา รวมทังกฎหมายที่จ ะ
เสนอเพิ่มเติม
(๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....
(๒) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ...
(๓) ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ กรภาคประชาสัง คม
พ.ศ. ....
๒) การจัดทาอนุบัญญัติเพื่อรองรับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว
(๑) อนุ บั ญ ญั ติ ภ ายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) อน ุบ ัญ ญ ัต ิภ าย ใต้พ ร ะ ร าชบัญ ญ ัต ิห อ พ ัก พ .ศ . ๒ ๕ ๕ ๘
คือ ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่
หอพักเอกชน พ.ศ. ....
(๓) อนุ บั ญ ญั ติ ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ตังครรภ์ ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ คื อ ร่ างกฎกระทรวงการจั ดสวั สดิ การสั งคมที่ เกี่ ยวกั บการป้ องกั น
และแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
(๔) อนุบัญ ญั ติภายใต้พระราชบัญ ญัติส่ง เสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จานวน ๓ ฉบับ
- ร่างประกาศกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
- ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการ
จัดการของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ....
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- ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการพิจารณาอนุ มัติการจ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน และการ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ....
๓) การทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้และทันต่อสถานการณ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
๔) เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายในภารกิ จ
กระทรวง
๕) ตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายในภารกิจกระทรวงที่มีผล
บังคับใช้แล้ว
๕.๒.๕ การจัดสวัสดิการสาหรับบุคลากร
๑) จัดสวัสดิ การสาหรับ บุค ลากรเพื่ อการปฏิบั ติราชการ เช่น ที่อ ยู่อาศั ย
และบ้านพักข้าราชการ ห้องพยาบาล ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องละหมาด ห้องรับรองผู้เกษียณอายุ
ราชการ สถานที่ ออกกาลังกาย ห้ อ งสู บ บุ ห รี่ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ การตรวจสุ ข ภาพประจาปี /
การฌาปนกิจสงเคราะห์
๒) สร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรที่มีผลงานโดดเด่น เช่น ยกย่องเชิดชู
และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีผลงานและความประพฤติดี
๓) ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น ทาบุญ ตักบาตร
ประจาสัปดาห์และกิจกรรมวันสาคัญ
๔) จั ด สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ลดรายจ่ า ย เช่ น กองทุ น สวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการ
รถสวัสดิการข้าราชการ การจาหน่ายสินค้าราคาถูกประจาเดือน โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์อาหาร
ร้านกาแฟประชาบดี เป็นต้น
๕) จัดสวัสดิการโดยใช้เงิน กองทุน ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อดูแลช่วยเหลือ
บุคลากรและครอบครัว นอกเหนือจากสวัสดิการที่ ไ ด้รับจากราชการ เช่น ให้เงินช่วยเหลือกรณี
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คลอดบุ ต ร กรณี ป ระสบเหตุ อั ค คี ภั ย และภั ย ธรรมชาติ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว กรณี ส มาชิ ก
ครอบครัวเจ็บป่วย/เสียชีวิต และเงินกู้ปลอดดอกเบีย เป็นต้น
๕.๓ นโยบายการขับเคลื่อนระดับพืนที่/จังหวัด (Area Based)
๕.๓.๑ การขับเคลื่อนทีมงาน พม. จังหวัดอย่างเป็นเอกภาพ
๑) ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) มีหน้าที่กากับ
ดูแลหน่ วยงานในสั งกั ดกระทรวง ในระดั บจั งหวั ดตามกฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการส านั กงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภายใต้แนวคิด “บ้านเดียวกัน
และแผนงานเดียวกัน (One Home & One Plan๒๓)”
๒) ให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการรายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้ในการ
บริหารและขับเคลื่อนในระดับจังหวัดและระดับภาค ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารงาน
ภาครัฐในประเด็ นแผนเดี ยวกั น (One Plan) ให้ เป็ น ไปในทิ ศทางเดี ยวกั น และให้ ส่ วนกลางเป็ น
เจ้าภาพบูรณาการ โดยสอดคล้องกับแผนระดับชาติ
๓) ให้มีการจัดระบบการทางานที่เชื่อมโยง ประสานส่งต่อ และบูรณาการ
ทรัพ ยากร เช่น บุค ลากร งบประมาณ ยานพาหนะ เครื่องมื อและอุป กรณ์ เป็น ต้ น และพื นที่
เป้าหมายการทางานร่วมกัน
๔) ให้หน่วยงานเป็นแหล่งเรียนรู้/อบรมของประชาชนและเครือข่ายในพืนที่
รวมทังเปิดพืนที่ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้
เป็นที่ตังของภาคประชาชน เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม เป็นต้น
๕) สร้างสัญลักษณ์ของสานักงาน (Brand) จากความโดดเด่นในลักษณะของ
๑ สานักงาน ๑ ความโดดเด่นด้านการทางาน (One Office One Outstanding Performance)
๖) ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานสร้ า งค่ า นิ ย ม/อุ ด มคติ / ปณิ ธ าน และสร้ า ง
คาอธิบายที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ทั่วกันว่าเป็นเป้าหมายของหน่วยงาน

๒๓One Home &

One Plan หมายถึง ทีมงานระดับจังหวัดที่ทางานอย่างเป็นเอกภาพ โดยมี พมจ. เป็นหัวหน้าทีมในการบูรณาการ
ความร่วมมือของหน่ วยงานภายในจั งหวัด มี แผนและขั บเคลื่ อนการท างานในความรั บผิดชอบร่ วมกั น เพื่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ สูงสุ ด
ต่อประชาชน
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๗) ให้ ค านึ ง ถึ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ตามหลั ก การ 4C (Case
Management/Customers/ Citizen/Center) โดยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จนสิ นสุ ด กระบวนการ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการอานวยความสะดวก และการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันและมีศักดิ์ศรี
๕.๓.๒ การยกระดับการเป็นเจ้าภาพด้านสังคม๒๔
๑) ส่งเสริมให้ พมจ. เป็นเจ้าภาพในการจัดทายุทธศาสตร์ด้านสังคมในระดับ
จังหวัด โดยการสนับสนุนของ สสว. เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด ส่วนกลาง และมีบทบาทนาด้านสังคม
ในระดับกลุ่มจังหวัด
๒) ผลักดันให้ มีการจัดท าบัน ทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับส่วนราชการ
ด้านสังคมในระดับกระทรวง และในระดับจังหวัด เพื่อให้หน่วยงานในระดับพืนที่เป็นกลไกในการ
ทางานด้านสังคม
๓) ผลั ก ดั น ให้ พมจ. บู ร ณาการคณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด ชุ ด ต่ า งๆ
ให้มีความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมจังหวัด เพื่อนาไปสู่การเป็นเจ้าภาพ
ด้านสังคมในระดับจังหวัด
๕.๓.๓ การพัฒนาระบบข้อมูลด้านสังคม
๑) จัดทาระบบฐานข้อมูลด้านสังคมที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน
และหน่ ว ยงานภายนอก ส าหรั บ หน่ ว ยงานระดั บ พื นที่ น าไปใช้ ในการจั ด ท าศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล
ด้านสังคมระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๒) ส่ง เสริม ให้ สานั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จัง หวั ด
เป็ น ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล ของการบริ ห ารยุท ธศาสตร์สั ง คมจั งหวั ด รายงานสถานการณ์ ท างสัง คม
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ สสว. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านสังคม
ระดับกลุ่มจังหวัด
๓) ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ พม. ระดับจังหวัดให้เป็นกลไกในการประสาน
การขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในพืนที่ โดยมีข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมที่เป็นปัจจุบัน และเป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และการตัดสินใจในการบริหารอย่างมืออาชีพ

๒๔

การเป็นเจ้าภาพด้านสังคม หมายถึง การมีบทบาทในการชีนาทิศทาง กาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านสังคมของจังหวัด
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๕.๓.๔ การพัฒนาศักยภาพและประสานความร่วมมือ กับภาคี (ภาครัฐ เอกชน
และประชาสังคม) ในการพัฒนาสังคม
๑) พั ฒ นาศั ก ยภาพอาสาสมั ค รพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
(อพม.) ทังในระดับพืนที่ ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร เป้าหมาย ๔๒,๕๖๐ ราย และคัดเลือก
อพม. ดีเด่น และ อพม. ดีเด่นพิเศษ จานวน ๔๐๐ คน เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ และเป็นแบบอย่าง
ในการเป็นต้นแบบอาสาสมัครการช่วยเหลือสังคม
๒) พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยอาสาสมั ค รและภาคประชาสั ง คมในการป้ อ งกั น
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปลุกจิตสานึก สร้างกระแสสัง คม เพื่อลดปัญ หาการทุจริต
ในภาครัฐ เป้าหมาย อพม. ทั่วประเทศ ๑,๐๐๐ คน
๓) ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ความเข้ มแข็งของกลไกการประสานและส่งต่ อในระดั บพื นที่ เช่ น ศู นย์ บริ การคนพิ ก ารทั่ วไป
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง เสริมอาชีพสาหรับผู้สูง อายุ (ศพอส.) และศูนย์พัฒ นาครอบครัว
ในชุมชม (ศพค.) สภาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น
๕.๓.๕ การสนั บ สนุ น ให้ จั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว ม
เป็นเจ้าภาพในการพัฒนาสังคม
๑) ผลักดันให้คณะกรรมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.) เป็นกลไก
หลัก ในการขับ เคลื่ อนการจัด สวัสดิ การสังคม ๒๕ในพืนที่ โดยให้ มี การจัดท าแผนส่ง เสริมการจั ด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คมจั ง หวัด และให้ จั ด ท าบั น ทึ ก ความเข้ าใจ (MOU) กั บ ส่ ว นราชการที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เป็นต้น และสามารถขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสัง คม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาสังคมทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับพืนที่
๒) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นหน่วยงานหลักในการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และแก้ ปั ญ หาสั ง คมทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายในพื นที่ ได้ แ ก่ เด็ ก และเยาวชน
สตรีและครอบครัว คนไร้ที่พึ่งและขอทาน คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย
การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน และการดาเนินงานของสภาองค์กรชุมชน
๒๕สวัสดิการสังคม

๗ ด้าน ได้แก่ การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย รายได้และการมีงานทา นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม
และการบริการสังคมทั่วไป
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๖๙
๓) ให้ ค วามรู้แ ละจั ดท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติง าน ตาม พ.ร.บ. ส่ งเสริม การจั ด
สวัส ดิการสัง คม เพื่อให้การขับเคลื่อ นงานสวัสดิการสั งคมในระดับ พืนที่ เกิดประสิท ธิภาพ เช่ น
การจัดตังคณะอนุกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมระดับอาเภอนาร่อง เป็นต้น
๔) ถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการกาหนดขันตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (๑) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (๒) การสงเคราะห์ในการ
จัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี และ (๓) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
(ศพอส.)
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ส่วนที่ ๖ : การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
๖.๑ ให้ ผู้ บริ หารทุกหน่ วยงานชี แจงนโยบายและมอบภารกิ จที่ รั บผิ ดชอบ เพื่ อสร้าง
ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับ กากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖.๒ ให้ ทุ ก หน่ วยงานจั ดท าแผนปฏิ บั ติก าร (Action Plan) โดยให้ มี ก ารบู ร ณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง พร้อมทังกาหนดตัวชีวัดสาคัญ รองรับ
นโยบายและให้สอดคล้องกับงบประมาณของแต่ละหน่วย
๖.๓ ให้ใช้ศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการอานวยการ ติดตาม เฝ้าฟัง
แก้ไขสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้บังคับบัญ ชาทราบและพิจารณาสั่งการ รวมทัง
บริหาร ขั บเคลื่อนนโยบาย แผนงาน ประสานงาน ติด ตามและประเมิ นผลการปฏิ บัติราชการ
ของหน่วยงาน
๖ .๔ ใช้ ก ลไกคณ ะก รรมก ารระดั บ ชาติ และคณ ะอนุ ก รรม ก ารระดั บ ชาติ
ในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการและเชื่อมโยงกัน
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นโยบาย ๖๑
๗๑
ส่วนที่ ๗ : ตัวชีวัดและการติดตามประเมินผล
๗.๑ ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ผลประจ ากระทรวง (ค.ต.ป.พม.)
เพื่ อ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โครงการส าคั ญ ที่ ด าเนิ น งานภายใต้ น โยบายและ
ยุทธศาสคร์ของกระทรวง
๗.๒ ให้มีการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานทังภายในและภายนอก โดย
๗.๒.๑ คณะกรรมการติด ตามและประเมิน ผลระดับกระทรวง มีห น้า ที่กากั บ
ดูแล ดาเนินการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม
๗.๒.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวง มีหน้าที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม กากับดูแล และ
ให้คาแนะนาในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
๗.๒.๓ คณะท างานวิเคราะห์แ ละรายงานสถานการณ์ สั ง คม มี ห น้าที่ ติด ตาม
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ รายงาน และจัดทาข้อเสนอสถานการณ์ทางสังคม
๗.๒.๔ จั ด ให้ มี ก ารจ้ า งที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู้ เชี่ ย วชาญจากภายนอกด าเนิ น การ
ประเมินผลนโยบายของ พม. รายไตรมาส พร้อมทังรายงานผลต่อผู้บริหาร
๗.๓ กาหนดกรอบระยะเวลาการประเมินรายไตรมาส และตามความเหมาะสมแล้วแต่
กรณี
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ส่วนที่ ๘ : ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๘.๑ ผู้บ ริหารต้อ งมี ภ าวะผู้ นา สร้างขวัญ ก าลัง ใจให้ กับ บุ คลากรในหน่ วยงาน และ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๘.๒ ทุกหน่วยงานต้องสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชา และมีการทางานเป็นทีม
๘.๓ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างมืออาชีพ
๘.๔ ทุก หน่วยงานต้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิ บัติ ด้วยการจัดทาแผนปฏิ บัติก าร
ขับเคลื่อนแผนติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบรวมทังมีการทางานแบบบูรณาการโดยใช้
ทรัพยากรร่วมกัน
๘.๕ ทุกหน่วยงานใช้ศูนย์ปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหาร ขับเคลื่อน ติดตาม
และแก้ไขสถานการณ์
๘.๖ ทุ ก หน่ ว ยงาน ต้ อ งใช้ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ และการปฏิ บั ติ ก ารข่ า วสาร
(Information Operation: IO) ในทุกขันตอนเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของ
ประชาชน
๘.๗ ทุ ก ภาคส่ วนของสังคมให้ ค วามร่วมมื อ มี ส่ว นร่ วม และมี ความเชื่อ มั่ น ต่อ การ
ทางานของหน่วยงาน
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๗๓
ส่วนที่ ๙ : การวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป
การวางรากฐานในระยะต่อไป พม. มุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนส่งต่อเป้าหมายการดาเนินงาน
ดังที่ได้กล่าวมาทังหมดที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้กับรัฐบาลชุดใหม่
ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและการบูรณาการ เพื่อการพัฒ นา
ประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พม. จึงได้เตรียมการในด้านโครงสร้างการบริหารราชการของ
กระทรวง กระบวนการท างานและพัฒ นาบุ คลากรให้ มีความพร้อ มและสามารถตอบสนองต่ อ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทังนี เพื่อให้ สอดคล้องกับทิศทางของร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ภายใต้วิสัยทัศ น์
“เป็ น องค์ ก รหลั กในการขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคนและสัง คม เพื่ อ ความอยู่ ดีมี สุ ข อย่างยั่ ง ยื น ”
โดยมีแนวทางการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี
๙.๑ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ที่มีรายได้น้อย และชุมชนแออัด
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยด าเนิ น การตามกรอบแผน แม่ บ ทการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๗๙) ซึ่งมีเป้ าหมายรวม ๔,๐๐๙,๗๕๓ ล้านครัวเรือน ประกอบด้ วย การพั ฒนา
คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยสาหรับคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มคนเปราะบาง จานวน ๑๙,๒๔๑
ราย การพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยสาหรับคนไร้ที่พึ่ง จานวน ๖๕,๔๒๐ ราย การพัฒนาที่อยู่
อาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองและในชนบท จานวน ๑,๐๕๓,๗๐๒ ครัวเรือน การพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย (จัดหาที่อยู่อาศัยประเภทเช่า) จานวน ๑๑๗,๔๗๑ หน่วย
การเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย (จัดหาที่อยู่อาศัย ประเภทเช่าซือ) จานวน ๕๓๐,๖๐๙
หน่วย การพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับข้าราชการ จานวน ๑๒๓,๐๐๐ หน่วย การปรับสภาพแวดล้อม
และสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เอื อต่ อ ผู้ สู ง อายุ จ านวน ๔๖๗,๖๑๐ หลั ง /ยู นิ ต การปรั บ
สภาพแวดล้ อ มและสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เอื อต่ อ คนพิ ก าร จ านวน ๑๓๒,๗๐๐ หน่ ว ย
การร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ หน่วย รวมทังการสนับสนุนที่ดิน
เพื่อคนไร้บ้าน/ผู้มีรายได้น้อย จานวน ๓๘๐ ไร่
๙.๒ การบู ร ณาการการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ เพื่ อ มุ่ ง สู่ สั ง คม
ปลอดจากการค้ามนุษย์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือ
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ที่รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จะต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนผลักดันนโยบายไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พัฒ นาระบบงานและระบบล่ามภาษาตลอดจนริเริ่มและขับเคลื่อน
ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่ อต้านการค้ามนุ ษย์ และพัฒ นาระบบฐานข้อมู ลสาหรับ การ
บริหารงาน รวมทัง บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญ หาการค้าประเวณีในทุกระดับ เพื่อสร้าง
ระบบการคุ้ ม ครองช่ว ยเหลือ การประสานส่ งต่ อ ผู้ได้ รับ ผลกระทบจากปั ญ หาการค้ าประเวณี
รวมทังดาเนินการเชิงป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกล่อลวง และตกเป็นเหยื่อจากการค้าประเวณี
๙.๓ การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการ
เลียงดูเด็กปฐมวัยและการพัฒนาเด็กและเยาวชน ขยายอายุเด็กที่ได้รับเงิ นอุดหนุนจากแรกเกิด
จนถึง ๖ ปี ขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔๐ จังหวัด มีสภาเด็กและเยาวชนครอบคลุม ๗,๒๕๕ ตาบล
ทั่ ว ประเทศ พั ฒ นาความเป็ น มื อ อาชี พ ของบุ ค ลากร และส่ ง เสริ ม สถานรั บ เลี ยงเด็ ก เอกชน
ให้ได้มาตรฐานและรับใบอนุญาต ๑,๖๐๐ แห่ง
๙.๔ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ตคนพิ ก าร โดยขยายพื นที่ ชุ มชนต้ น แบบที่ เอื อต่ อการ
ดารงชีวิตของทุกคน (อารยสถาปัตย์ ) ครบ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ขยายผลศูนย์บริการคนพิการ
ต้นแบบและส่งเสริมการจัดตังศูนย์บริการคนพิการ จานวน ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผลักดัน
การจ้างงานคนพิการทังในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการ ร้อยละ ๑๐๐ ตามกฎหมาย
ภายในปี ๒๕๖๑ และพัฒ นาศักยภาพนัก ร้องนักดนตรีพิก ารทุ กประเภท “จากถนนสู่ด วงดาว
(From Street to Stars)” เป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน
๙.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการดาเนินงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ขยายโอกาสการทางานให้แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวอย่างเป็นระบบ
สร้ างความตระหนั ก และพั ฒ นาศั ก ยภาพครอบครั ว /ชุ ม ชนในการดู แ ลผู้ สู งอายุ พั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙.๖ การเสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ส ตรีแ ละเด็ ก ตามกรอบเป้ า หมายการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยการประสานขับเคลื่อนผ่านกลไกการ
ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของผู้ บ ริ ห ารด้ า นการเสริ ม สร้ า งบทบาทหญิ ง ชาย (Chief Gender
Equality Officer: CGEO)
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๙.๗ การพั ฒ นาศั ก ยภาพสตรี แ ละส่ งเสริ ม ความเข้ ม แข็ งของสถาบั น ครอบครั ว
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเป็นรากฐานสาคัญ ของ
การพัฒนาคนและสังคม ให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสตรีและครอบครัว ยึดหลักการมีส่วนร่วม
ระดับพืนที่ พัฒนาศักยภาพกลไกการทางานด้านสตรีและครอบครัวทุกระดับ และสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครเพื่อทางานด้านสตรีและครอบครัว
๙.๘ การบูรณาการการป้องกั นและแก้ไขปั ญ หาจากการค้าประเวณี ใ นทุกระดั บ
เพื่อสร้างระบบการคุ้มครองช่วยเหลือ การประสานส่งต่อผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการค้าประเวณี
รวมทังการดาเนินการเชิงป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกล่อลวง และตกเป็นเหยื่อจากการค้าประเวณี
๙.๙ การป้ อ งกั นและแก้ไขปั ญ หาผู้ ท าการขอทานและคนไร้ที่ พึ่ ง สร้างจิ ตส านึ ก
ทางสังคมเรื่องการให้ทานที่ถูกต้อง เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับพืนที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง
ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน หน่วยงาน และท้องถิ่นเพื่อการดูแลคนไร้ที่พึ่งอย่างมีมาตรฐาน
เกิดระบบการเฝ้าระวังในพืนที่ระดับตาบลทั่วประเทศ
๙.๑๐ การพัฒนากระบวนการและกลไกของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ โดยสร้าง
มาตรฐานการให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ และสร้างความร่วมมือระดับอาเซียนของศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม ๑๓๐๐
๙.๑๑ การจัดสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมลา เป็นการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือ
ผู้อยู่ในสภาวะยากลาบากด้วยการกาหนดกลุ่มเป้าหมายครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การดาเนินการ
ให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบใช้กระบวนการจัดการรายกรณี (Case Management) ให้ความ
ช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfers) มีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การช่วยเหลือโดยกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ต่อไปในอนาคต
๙.๑๒ การดาเนินงานระหว่างประเทศ พม. จะดาเนินการเพื่อแสวงหาความร่วมมือ
ริเริ่ม และขับเคลื่อนการดาเนินงานทังหลายให้เป็นไปตามข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ
ต่ า งๆ รวมถึ ง การด าเนิ น การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นให้ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั งจั ด ตั งศู น ย์
อาเซียนด้านสังคมเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ผ่านช่องทางสายด่วน (Hotline)
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๗๖

๙.๑๓ การยกระดับบทบาทและภารกิจการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศของ พม.
ด้วยการส่งเสริมบทบาทการเป็นเจ้าภาพด้านการพัฒนาสังคมไทยในต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับ
เพื่อให้คนไทยอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความพร้อมในการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ
ที่พานัก โดยสามารถนาศักยภาพและทุนทางสังคม ๒๖ มาพัฒนาและช่วยเหลือสังคมไทยที่เป็นถิ่น
กาเนิดต่อไป
อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจของ พม. ในการดูแลและพัฒนา
คนตลอดทุ กช่วงวัย เป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกับหลายกระทรวงในหลากหลายมิติ ซึ่ง พม.
ไม่สามารถดาเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียว จึงจาเป็นต้องมีการบู รณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน และทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการประสานการทางานร่วมกัน เพื่อผลั กดันภารกิจในการ
พัฒนาคนและสังคม ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายของความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนร่วมกันสืบไป

๒๖

ทุนทางสังคม หมายถึง การร่วมคิด ร่วมทา บนฐานของความไว้เนือเชื่อใจ สายใยผูกพัน วัฒนธรรมและองค์ความรู้ซึ่งจะเกิดเป็น
พลังในชุมชนและสังคม
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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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