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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  กําหนดให้ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ  และให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ  ให้เกิดผลตามที่กําหนด  โดยให้เป็นไป
ตามที่ กําหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 
วิธีการจัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง  ขั้นตอนในการดําเนิน 
การปฏิรูปประเทศ  การวัดผลการดําเนินการ  และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับ
เม่ือวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นมา  โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ  เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  เพื่อกําหนดกลไก  วิธีการ  
และข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  และเม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป 

เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ  จํานวน  ๑๑  คณะ  อันประกอบด้วย  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข   คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อรับผิดชอบใน 
การดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด  
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ด้วยแล้ว   

บัดนี้  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย  และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้มีการประชุมเม่ือวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(เล่มที่  ๕) 
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ในการนี้  เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 



๑ 

 

ส่วนที่ ๑ 

ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

๑.๑ บทน า 

 การปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป็นหนึ่งใน ๑๑ ด้านของการปฏิรูปประเทศที่ต้องด าเนินการตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑๖ บัญญัติให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สามัคคีปรองดอง พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคม  
มีความสงบสุข เป็นธรรม มีโอกาสทัดเทียม ขจัดความเหลื่อมล้ า ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ขึ้น 
รวมทั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จ านวน ๑๓ คน ซึ่งมีนายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา  
เป็นประธานกรรมการ ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 โดยที่ การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ต้องมีความชัดเจน ก าหนดวิธีการ ขั้นตอน 
กลไกและเปูาหมาย มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ส าคัญต้องน าแผน
ดังกล่าวนี้ไปปฏิบัติภายใน ๑ ปีและให้เห็นผลสัมฤทธิ์ภายใน ๕ ปี พร้อมทั้งให้มีการติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม จึงได้ด าเนินกระบวนการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมอย่างเป็นขั้นตอน  
โดยทบทวนบริบทตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปฏิรูปด้านสังคมที่ได้มีการจัดท ามาแล้ว ทั้งของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
(สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มภายนอกและภายในที่ส าคัญด้านสังคม พิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
วิเคราะห์สังเคราะห์วางกรอบประเด็นการปฏิรูปสังคมที่ส าคัญ ก าหนดเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑.๑.๑ บริบทตามขอ้ก าหนดของรฐัธรรมนูญ 

   การปฏิรูปประเทศด้านสังคม นอกจากจะเป็นไปตามบทบัญญัติ หมวดที่ ๑๖ ของ
รัฐธรรมนูญ แล้ว ยังมีบริบทความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดต่างๆ และ
มาตราต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้  

   ๑) หมวด ๓ สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ทั้งในการได้รับสิทธิ เสรีภาพและ
ความคุ้มครองในระดับบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงสิทธิของผู้บริโภคที่ย่อมได้รับการคุ้มครอง 
ตลอดจนระบุถึงสิทธิของบุคคลและชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี การจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การจัดให้มีระบบสวัสดิการของ
ชุมชน อาทิ มาตรา ๒๗ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ 



๒ 

 

  ๒) หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ โดยรัฐต้องอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่
สาธารณะส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิและมีส่วนร่วมในการได้ใช้ด าเนินการด้วย และหากการด าเนินการของรัฐอาจ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ และจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก 
ตลอดจนจัดให้มีมาตรการ กลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่างๆ 
อาทิ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ 

   ๓) หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้รัฐด าเนินการตรากฎหมาย
และก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องต่างๆ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม ในเรื่องการส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การให้  
ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมให้มี
ความสามารถในการท างานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ คุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัย 
ได้รับรายได้สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ การส่งเสริม
การออมเพื่อการด ารงชีพเมื่อพ้นวัยท างาน การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน  
การส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อาทิ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ 
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๘  

   ๔) หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ตามมาตรา 
๒๕๐ และมาตรา ๒๕๓ ก าหนดให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูล 
และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  

 ๑.๑.๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   การปฏิรูปประเทศด้านสังคม ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจากการทบทวนบริบทตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนูญ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะมีข้อกฎหมายส าคัญเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ซึ่งสามารถจัดเป็น
กลุ่มต่างๆ ได้แก่ การสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตของประชาชน การก าหนดสิทธิชุมชนและ  
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน การให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนกิจการ  
ที่ให้บริการทางสังคม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลายฉบับทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กฎกระทรวง ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี และประกาศของหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้  

   ๑) การสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตของประชาชน อาทิ พ.ร.บ.กองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ พ.ร.บ.ประกันสังคม  
พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๒ 



๓ 

 

พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ร่าง) พ.ร.บ.กองทุนบ าเน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  

   ๒) การก าหนดสิทธิชุมชนและการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน  อาทิ พ.ร.บ.
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ร.บ.กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ร.บ. 
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ร่าง) พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... และ (ร่าง) พ.ร.บ.สิทธิชุมชน พ.ศ. .... 

๓)  การให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อาทิ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎกระทรวงก าหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมค าขอพิสูจน์ความเป็น
บิดาซึ่งมีความเป็นสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔) การสนับสนุนกิจการที่ให้บริการทางสังคม อาทิ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม พ.ศ. .... และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๑) เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือการยกเว้นภาษีเงินได้ของวิสาหกิจเพื่อสังคม  

๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อาทิ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครประจ า
หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๑.๑.๓ ผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูป 

   จากการศึกษาทบทวน ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 
พบว่า สปช. ได้จัดท าข้อเสนอประเด็นการปฏิรูป รวมทั้งสิ้น ๓๗ ด้าน โดยมีข้อเสนอการปฏิรูปที่เป็น
ภาพรวมเกี่ยวกับด้านสังคมในหลากหลายด้าน อาทิ การปฏิรูปสวัสดิการสังคมที่ให้ความส าคัญกับระบบ
ประกันสังคมถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย ระบบสวัสดิการสังคมกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ คนชายขอบ สวัสดิการที่อยู่อาศัย การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชา
สังคม และระบบกลไกบริหารจัดการระบบสวัสดิการสังคม การปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านสังคม การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็งที่มุ่งเน้นการเพ่ิมสิทธิและบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรและทุนชุมชน  
สวัสดิการชุมชน และสัมมาชีพชุมชน และการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของระบบและ
กลไกการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค ระบบข้อมูลและความปลอดภัยของผู้บริโภค ระบบชดเชย



๔ 

 

ความเสียหายของผู้บริโภค กลไกและมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐ และปรับปรุงกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง 

  ขณะเดียวกันได้ทบทวน ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ซึ่งได้คัดเลือกประเด็นและแนวทางปฏิรูปประเทศของ สปช. เพ่ือผลักดันให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ จ านวน ๑๐๐ เรื่อง ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝุาย 
(ครม. สนช. และ สปท.) พบว่า มีประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมที่เป็น
รายละเอียดของการด าเนินการด้านต่างๆ อาทิ การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือสังคมที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบ
โครงสร้างองค์กรทางสังคมใหม่และตลาดการลงทุนทางสังคม ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับการ
สร้างหลักประกันความมัน่คงด้านรายไดเ้พื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ โดยเร่งรัดการด าเนินการตาม พ.ร.บ.
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ การพัฒนากฎระเบียบที่เอื้อให้ อปท. สามารถด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยออกเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย การขับเคลื่อนต้นแบบงานบูรณาการ 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เน้นสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
และการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้สูงอายุ ทั้งการสร้างงาน/รายได้/ที่อยู่อาศัย/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้สูงอายุ ส่วนการสร้างความเข้มเเข็งให้ชุมชน มุ่งเน้นการปฏิรูปสัมมาชีพชุมชน การเงินฐานรากและ 
ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... และระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน 
ขณะที่การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้บริการทางสังคมมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างองค์กรภาครัฐ และ 
การสร้างธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเน้นพัฒนาศูนย์ข้อมูลส าหรับ 
การบริหารงานและบูรณาการข้อมูลในระดับต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน และก าหนดช่องทาง
การให้บริการที่เหมาะสม อีกทั้ง ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ  และ 
การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น   

 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อเสนอการปฏิรูปด้านสังคมของหน่วยงานอื่น ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง  
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ในประเด็นปฏิรูปเรื่อง การสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง โดยผลักดันเรื่อง
ยุติธรรมชุมชน พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน และกระทรวงการคลัง ในประเด็น
การปฏิรูปเรื่องธนาคารที่ดินและร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ . .... ที่ปรับปรุงเพ่ิมเติมจากข้อเสนอของ 
สปท. อาทิ ให้ธนาคารมีอ านาจด าเนินการผ่านสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นได้ และ 
การก าหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคาร 

๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม 

 การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ช่วยยกระดับทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนหลายกลุ่ม  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนได้จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ การจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น 
รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนคนยากจนที่ลดลง การเข้าถึงบริการทางสังคมต่างๆ ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม 
การเติบโตดังกล่าวอยู่ในอัตราที่ลดลง อีกทั้งยังพบปัญหาและข้อท้าทายต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  
ในอนาคตหลายด้าน จึงต้องทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มทั้งภายนอกประเทศและ
ภายในประเทศ ที่เป็นประเด็นส าคัญต่อการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ดังนี้ 



๕ 

 

 ๑.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

๑)  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัล  
จะเป็นทั้งเครื่องมือสนับสนุนการท างาน และเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับชีวิตในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การพัฒนาการเรียนรู้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีจะส่งผลให้การจัดเก็บ วิเคราะห์ 
และการบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุ รกิจการเงิน
และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่จะส่งผลให้การรวบรวมและกระจายข้อมูลไปยังคนจ านวนมากท าได้ง่ายและ
รวดเร็วมากขึ้นผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนฐานของบริการที่มีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร 
(Shared Services) ที่มีต้นทุนต่ าลง ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้าน Cloud 
Computing และ Big Data ที่มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อันจะ
ท าให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบริการทางสังคมสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒) กระแสการเติบโตของหุ้นส่วนการพัฒนาทางสังคม โดยเฉพาะวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม (Social Enterprise: SE) วิสาหกิจเพ่ือสังคมและกระแสเรื่องการประกอบการเพ่ือสังคม  
ได้ถูกกล่าวถึงและด าเนินการอย่างกว้างขวางทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ว่าเป็นหนึ่งใน
โมเดลทางเลือกส าคัญที่เป็นค าตอบส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษหน้า ดังจะเห็นได้ อย่าง
ชัดเจนในการประชุมสุดยอดผู้น าโลก หรือ G๘ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ที่ประเด็นเรื่องระบบเศรษฐกิจใหม่ 
(Social Economy) และตลาดการลงทุนเพ่ือสังคม (Social Impact Investment Market) เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเพ่ือสังคมอย่างกว้างขวาง โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก อาทิ อังกฤษมีวิสาหกิจเพื่อสังคมกว่า ๗ หมื่นแห่ง ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า ๑ ล้านอัตรา 
โดยที่เกือบครึ่งเป็นการจ้างงานกลุ่มด้อยโอกาส และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า ๑ ล้านล้านบาท ขณะที่
เกาหลีใต้มีวิสาหกิจเพ่ือสังคมกว่า ๓ พันแห่ง และภาครัฐได้สนับสนุนทางด้านกฎหมาย เงินทุน และ
ระบบสนับสนุน๑ แสดงถึงรูปแบบใหม่ของการให้บริการสังคมที่ด าเนินการโดยภาคส่วนอื่นที่จะช่วย
สนับสนุนภาครัฐในการจัดบริการทางสังคมให้มีความครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

๓) กระแสโลกาภิวัตน์และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเชื่อมต่อและการเคลื่อนย้าย
ระหว่างกันที่มีมากขึ้น ท าให้ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มี
คนหลากหลายเชื้อชาติ ทัศนคติ ความคิดอยู่ร่วมกันมากขึ้น รวมถึงคนไทยมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและวัฒนธรรมจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโลกาภิวัตน์ท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนมี
ความเหมือนกัน (Homogeneity) มากขึ้น แต่ยังคงมีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่หลากหลายที่คนใน
สังคมต้องเปิดกว้างและท าความเข้าใจ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและ  
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หากขาดการสร้างภูมิคุ้มกันในการเลือกรับวัฒนธรรมดังกล่าว นอกจากนี้ 

                                                           
๑ สภาปฏิรูปแห่งชาติ. (๒๕๕๘). วาระปฏิรูปพิเศษ ๑ : วิสาหกิจเพ่ือสังคม.   



๖ 

 

โลกาภิวัตน์ยังส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลของสินค้าและบริการข้ามเขตพรมแดนท าได้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ผู้บริโภคมีทางเลือกบรโิภคสินค้าทั้งเรือ่งคุณภาพและราคาที่เหมาะสมมากขึน้ ขณะที่อีกดา้นหนึง่
สินค้าที่หลากหลายจ านวนมากจากต่างประเทศมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน จ าเป็นต้องอาศัยการด าเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 ๑.๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

  ๑)  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔ โดยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึง
ร้อยละ ๒๐ และสัดส่วนดังกล่าวจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลง โดยวัยเด็กมี
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๑๖ ขณะที่วัยแรงงานคิดเป็นร้อยละ 
๖๔ และในปี ๒๕๗๙ จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ ๓๐ 
ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงเหลือ ร้อยละ ๑๔ 
และ ร้อยละ ๕๖ ตามล าดับ๒ ซึ่งการลดลงของวัยแรงงานอาจ
ส่งผลต่อรายได้ภาครัฐที่จะน ามาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ
รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายในกลุ่ม
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้น   

 ๒) ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตและมีการออม
อยู่ในระดับต่ า ส่งผลต่อความมั่นคงในการด ารงชีวิตในวัยสูงอายุ จากข้อมูลบัญชีกระแสการโอน
ประชาชาติประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ (National Transfer Account : NTA) พบว่า ประชากรวัยแรงงาน
เท่านั้นที่เกินดุลรายได้เฉลี่ยประมาณ ๒๗,๘๖๐ บาท/คน ขณะที่วัยเด็ก วัยเรียน และวัยสูงอายุมีค่าใช้จ่าย
ที่สูงกว่ารายได้ อย่างไรก็ตาม รายได้ที่เกินดุลของวัยแรงงานยังไม่สามารถชดเชยหรือปิดส่วนขาดดุล

รายได้ของตนเองตลอดช่วงชีวิต๓ นอกจากนี้ ข้อมูล 
การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ๔ พบว่า การออมของ
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนลดลงจาก ๕,๗๕๘ บาท ในปี 
๒๕๕๘ เป็น ๕,๐๗๖ บาท ในปี ๒๕๖๐ และหนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้นจาก ๑๕๖,๗๗๐ บาท เป็น ๑๗๗,๑๒๘ 
บาท ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุ
ร้อยละ ๒๔ ไม่มีเงินออม๕   

                                                           
๒ สศช. (๒๕๕๖). การคาดประมาณประชากรไทยของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓ 
๓ สศช. (๒๕๕๘). บัญชีกระแสการโอนประชาชาติประเทศไทย ป ี๒๕๕๖ 
๔ ข้อมูลการออมของครัวเรือนและหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในช่วง ๖ เดือนแรกของป ี๒๕๖๐ 

โดยส านักงานสถิตแิห่งชาต ิ
๕ ข้อมูลการออมผู้สูงอายุจากการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยส านักงานสถิติแห่งชาต ิ

 

ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.      –     , สศช. 

โครงสร้างประชากรของประเทศไทย ป     0 –       

บัญชีกระแสการโอนประชาชาติประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ 

ที่มา: ค านวณโดย สศช. (๒๕๕๘) 



๗ 

 

สัดส่วนคนจนและสัมประสิทธิค์วามไม่เสมอภาค (Gini) ด้านรายได ้

ท่ีมา: ประมวลโดย สศช.  

   ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ มีการด าเนินการในการส่งเสริมและ
ขยายความคุ้มครองเพ่ือสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับประชากรไทยในวัยสูงอายุ ทั้งแบบบังคับและ
สมัครใจในกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบและนอกระบบ อาทิ การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพ่ือเป็น
หลักประกันความมั่นคงทางรายได้ส าหรับผู้ที่มีอายุ ๑๕-๖๐ ปี ที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็น
สมาชิกกองทุนอื่นที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ อย่างไรก็ตาม มีแรงงานนอกระบบที่สมัครเป็นสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ จ านวน ๕๒๙,๖๓๓ คน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ ๒.๕ จากแรงงานนอกระบบ 
ที่มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๑.๔ ล้านคน๖ อีกทั้ง สัดส่วนแรงงานไทยที่มีหลักประกันรายได้ทั้งภาคบังคับและ
สมัครใจมีเพียงประมาณร้อยละ ๔๔ ของแรงงานทั้งหมด และแรงงานส่วนใหญ่ยังมีเงินออมไม่เพียงพอ
ส าหรับการด ารงชีวิตในยามสูงวัย  โดยปัจจุบัน อัตราทดแทนรายได้ของระบบบ านาญ (Replacement 
Rate) ของแรงงานในระบบประกันสังคมอยู่ที่เพียงร้อยละ ๑๙ เท่านั้น๗ 

  ๓)  คุณภาพของคนไทยในภาพรวมยังมีปัญหา รวมถึงปัญหาเชิงคุณธรรมที่ยังคง
เป็นปัญหาส าคัญและยังไม่มีระบบรองรับเชิงสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม  โดยเด็กไทยมีปัญหา 
เชิงคุณภาพที่สั่งสมมาจากปัญหาระบบการศึกษาและการเลี้ยงดู แรงงานมีผลิตภาพต่ า และสังคมไทย  
ในภาพรวมยังมีปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยข้อมูลจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (๒๕๕๘) และผลส ารวจ
คุณธรรมของศูนย์คุณธรรมและนิด้าโพลในปี ๒๕๕๙ ระบุถึงการขาดจิตส านึกสาธารณะ การขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคม การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม การขาดการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็น
รากฐานที่น ามาสู่ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการขาดความสามัคคีและความขัดแย้งในสังคม ปัญหา
การฟูุงเฟูอเกินตัว ถึงแม้ว่าในประเทศไทยได้ริเริ่มงานอาสาสมัครหรือจิตอาสาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔  
ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nation) ได้ประกาศให้เป็นปีอาสาสมัครสากล และประเทศไทย 
ได้ออกปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายพัฒนาอาสาสมัครขึ้นและมีอาสาสมัครในประเทศไทย
เกิดขึ้นเรื่อยมาจนในปี ๒๕๔๗ เกิดภัยพิบัติสึนามิในภาคใต้ และเหตุการณ์ส าคัญอย่างงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เกิด 
จิตอาสาเฉพาะกิจขึ้นจ านวนมาก เกิดเป็นกระแสอาสาสมัครขนาดใหญ่ (Volunteer Megatrend) ขึ้น 
อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครในประเทศไทยมักเป็นการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ ท างานโดยไม่สังกัด
องค์กร และส่วนใหญ่เน้นการตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะหน้าหรือกิจกรรมเฉพาะกิจและขาดความต่อเนื่อง  

  ๔) ประเด็นด้านความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ยังเป็นปัญหามาอย่างต่อเน่ือง แม้ที่ผ่านมา 
ประเทศไทยสามารถลดสัดส่วนคนจนจากร้อยละ ๖๕.๑๗ 
ในปี ๒๕๓๑ เหลือเพียงร้อยละ ๗.๒ ในปี ๒๕๕๘ แต่ความ
เหลื่อมล้ าทางรายไดท้ี่วัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค 
(Gini coefficient) กลับลดลงเพียงเล็กน้อยจาก ๐.๔๘๗ ในปี 
๒๕๓๑ เหลือ ๐.๔๔๕ ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง

                                                           
๖ ข้อมูลจ านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (ณ วันที ่๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) จากกองทุนการออมแห่งชาติ และขอ้มูลจ านวนแรงงานนอก
ระบบจากการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ 
๗ ข้อมูลสัดส่วนแรงงานไทยที่มีหลักประกันรายได้และอัตราทดแทนรายได้ของระบบบ านาญ ค านวณโดยส านกังานเศรษฐกิจการคลัง 



๘ 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน๘ และน ามาสู่ความไม่เท่ากันของทุนที่มีในการพัฒนา
ศักยภาพคน โดยที่สังคมไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสาธารณสุข 
โดยมีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ระหว่างโรงเรียนในเมือง-นอกเมือง และโรงเรียนในสังกัดต่างๆ รวมถึง
ยังมีความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดินอีกด้วย โดยกลุ่มผู้ที่ถือครองที่ดินร้อยละ ๑๐ ท่ี
ถือครองที่ดินมากที่สุดมีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนกลุ่มผู้ที่ถือ
ครองที่ดินร้อยละ ๔๐ ที่ถือครองที่ดินน้อยที่สุด มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินเพียงร้อยละ ๑.๒ เท่านั้น๙ 

  ๕) ความเหลื่อมล้ าด้านการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม สามารถจ าแนกได้ตาม
กลุ่มเปูาหมายส าคัญที่มีความไม่เสมอภาคในการได้รับการคุ้มครองทางสังคม ดังนี้ 

   ๕.๑) กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึง
สวัสดิการที่จ าเป็น ก่อให้เกิดความแตกต่างด้านความคุ้มครองระหว่างแรงงานในและนอกระบบ  
ซึ่งแม้ว่าภาครัฐจะเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ  
เพื่อเป็นความคุ้มครองทางสังคมอย่างหนึ่งให้กับแรงงานนอกระบบ อย่างไรก็ตาม มีแรงงานนอกระบบเพียง 
๒.๒ ล้านคน (ประมาณร้อยละ ๑๐) จากแรงงานนอกระบบ ๒๑.๔ ล้านคน ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม
ภาคสมัครใจ๑๐ ทั้งนี้ อาจเกิดจากปัญหาการรับรู้ข้อมูลด้านประกันสังคม และมีรายได้ไม่เพียงพอ  
เพ่ือจ่ายสมทบเข้าระบบประกันสังคม นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการ
ท างานด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาด้านค่าตอบแทน ปัญหาการท างานหนัก และปัญหาการไม่ไดร้ับการจ้างงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการได้รับสิทธิในการเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย๑๑ ท าให้แรงงานนอกระบบขาดแต้มต่อ
ในการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง 

   ๕.๒) กลุ่มคนพิการยังถูกจ ากัดการเข้าสู่ตลาดงาน  

 สถานการณ์กลุ่มคนพิการในปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐๑๒ 
พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการทั่วประเทศ จ านวน ๑,๘๐๒,๓๗๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๗๒ ของประชากรทั้งประเทศ โดยส่วนใหญ่ประสบความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกาย จ านวน ๘๗๘,๘๘๘ คน (ร้อยละ ๔๘.๗๖) รองลงมาคือ ความพิการทางการได้ยินหรือ 
สื่อความหมาย จ านวน ๓๒๙,๔๓๗ คน (ร้อยละ ๑๘.๒๘) และความพิการทางการเห็น จ านวน 
๑๘๘,๐๕๐ คน (ร้อยละ ๑๐.๔๓) เมื่อพิจารณาช่วงอายุ พบว่า คนพิการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ ๖๐ 
ปีขึ้นไป จ านวน ๙๑๘,๔๐๗ คน (ร้อยละ ๕๐.๙๖) รองลงมาอยู่ระหว่างอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี จ านวน 
๘๐๒,๐๕๘ คน (ร้อยละ ๔๔.๕) ซึ่งอยู่วัยแรงงาน แต่กลับพบว่า มีคนพิการเพียง ๒๒๗,๙๒๔ คน (ร้อยละ 

                                                           
๘ สศช. (๒๕๕๘). ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ และ Sondergaard et al. 
(๒๐๑๖). Thailand - Systematic Country Diagnostic : Getting Back on Track - Reviving Growth and Securing Prosperity for All. 
Washington, D.C. : World Bank Group.  
๙
 สภาปฏิรูปแห่งชาติ. (๒๕๕๘). วาระที่ ๒๘ การปฏิรูประบบเพือ่สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาธนาคารที่ดิน 

๑๐ ข้อมูลแรงงานนอกระบบที่เขา้เป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา ๔๐) ปี ๒๕๕๙ โดยส านักงานประกันสังคม และขอ้มูลจ านวนแรงงานนอก
ระบบจากการส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยส านกังานสถิติแห่งชาติ 
๑๑ การส ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักงานสถิตแิห่งชาติ, ๒๕๖๐ 
๑๒ รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



๙ 

 

๒๘.๔๒) ที่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยที่ยังมีคนพิการที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่งานท าอีก จ านวน 
๔๕๕,๙๙๐ คน (ร้อยละ ๕๖.๘๕)  

 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคการเข้าถึงการท างานของคนพิการ ปัญหาการจ้างงาน
คนพิการมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 
ท าให้เกิดการสงเคราะห์คนพิการรูปแบบใหม่ โดยให้คนพิการท างานไม่ตรงตามศักยภาพ รวมถึง 
การกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือประกอบอาชีพแก่คนพิการ ผ่านกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีจ านวนเพียง ๑๘,๐๖๖ ราย คิดเป็นเงินประมาณ ๗๙๕.๗๗ ล้านบาท๑๓  
จากเงินกองทุนทั้งสิ้น ๑๐,๑๗๐ ล้านบาท๑๔  โดยพบปัญหาการอนุมัติเงินกองทุนซึ่งพิจารณา 
รายโครงการ (Project based) ท าให้การน าเงินกองทุนมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นไปได้ยาก 
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ส่งผลให้เมื่อเดือนมกราคม 
๒๕๖๐ มีตัวแทนคนพิการเข้าเรียกร้องความเสียหาย ๓๖๑,๐๐๐ บาท กรณีสร้างสถานีรถไฟฟูาบีทีเอส 
แต่ไม่มีลิฟต์ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้คนพิการครบ ๒๓ สถานี๑๕ 

   ๕.๓) กลุ่มผู้ไร้สัญชาติยังประสบปัญหาเรื่องการได้รับสัญชาติ  จากข้อมูล 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้จัดท าทะเบียนราษฎรของบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ โดยกลุ่มบุคคล 
ไร้รัฐ ไร้สัญชาติมีจ านวน ๔๘๘,๑๐๕ คน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ – เมษายน ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้ให้
สัญชาติไทยแก่คนไร้รัฐไร้สัญชาติไปแล้วจ านวน ๒๕๓,๗๔๒ คน โดยแบ่งเป็น (๑) กลุ่มชาวไทยภูเขา  
(๒) บุคคลที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕  
(๓) กลุ่มที่ได้รับสัญชาติตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ  
(๔) กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนมาก 
รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายดังกล่าวกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ท าให้การส ารวจ
และการก าหนดสถานะบุคคลทางกฎหมายท าได้ล่าช้า ขาดความสมบูรณ์  และมีความคลุมเครือใน 
การลงบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ ในกรณีของบุคคลที่มีสถานะบุคคลทาง
กฎหมายแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของรัฐ ทั้งการศึกษา และการบริการด้านสุขภาพ 
รวมถึงเสรีภาพในการเดินทาง รวมถึงปัญหาการขาดความมั่นคงทางด้านที่ดินท ากิน และปัญหา
กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน เกิดการฟูองร้องด าเนินคดีในข้อหาบุกรุก ในปี ๒๕๕๘ ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ดินท ากินและ 
ที่อยู่อาศัย รวมถึงค าสั่ง คสช. ทั้งสิ้น ๕๐ ค าร้อง โดยครอบคลุมพ้ืนที่ ๓๐ จังหวัด และคิดเป็นจ านวนที่ดิน 
ซึ่งมีการเรียกคืน หรืออยู่ระหว่างการพิพาทเป็นพื้นที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ไร่๑๖ 

 

 

                                                           
๑๓ ข้อมูลผลการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๑๔ ข้อมูลสถานะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพกิาร ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
๑๕ ไทยรัฐ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐. https://www.thairath.co.th/content/๘๔๐๖๕๐ 
๑๖ รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต,ิ ๒๕๕๘ 



๑๐ 

 

๖)   ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีข้อจ ากัด  

 กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในปัจจุบัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นกลไกส าคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ได้มีการจัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ส าหรับให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมทั้งให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
ไปรษณีย์ เว็บไซต์ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (www.ocpb.go.th) และผ่านห้างสรรพสินค้า และ
ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ซึ่งสถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ที่  
๘,๔๖๑ ราย เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีจ านวน ๗,๕๘๖ ราย๑๗ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น
นอกจาก สคบ. ที่รับเรื่องราวร้องเรียนจากผู้บริโภคด้วย อาทิ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กรมการค้าภายใน ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 อุปสรรคของการคุ้มครองผู้บริโภค การใช้ประโยชน์จากข้อมูลยังจ ากัดอยู่
เฉพาะในหน่วยงานของตนเอง ท าให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง แม้ว่าจะมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริ โภคอยู่แล้ว แต่ยังไม่
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิได้มากเท่าที่ควร เนื่องด้วยพฤติกรรมการบริโภคสินค้า  
จากโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดในการพิสูจน์ความถูกต้องในตัว
สินค้าและบริการ ประกอบกับความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและระบบตลาด ท าให้ผู้บริโภคประสบ
ปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  
ที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการควบคุมสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัยเป็นหลัก ในขณะที่ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคยังมีน้อย นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานมีภารกิจในการอ านวยความ
สะดวกประชาชนให้สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมได้ทั้งในระบบ
สายด่วน และบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ แต่เรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในแต่ละหน่วยงานจ านวนมาก  
มีขอบเขตปัญหากว้างกว่ากฎหมายและความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ ท าให้หน่วยงานต้อง
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น และเป็นผลให้ปัญหาของผู้บริโภคได้รับการตอบสนองอย่างล่าช้าและ  
ไม่ทันเหตุการณ์ 

๗)  ระบบจัดการข้อมูลทางสังคมของประเทศยังเป็นลักษณะการด าเนินการ 
จากหลายส่วน โดยที่มีหน่วยงานต่าง ๆ จัดท าข้อมูลแต่ยังมิได้บูรณาการให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 
ไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลประชาชน (เลขประจ าตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  จัดเก็บข้อมูลผ่านโครงการ
ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ และออกแบบระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ อาทิ รายได้ เงินฝาก การถือครองที่ดินซึ่งในการลงทะเบียนจะใช้ข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชน Smart Card ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก  
จากกระทรวงมหาดไทย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(พม.) รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ติดสังคม กลุ่มผู้ติดบ้าน กลุ่มผู้ติดเตียง 

                                                           
๑๗ ข้อมูลสถิติรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  



๑๑ 

 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. ได้จัดท าฐานข้อมูลกลุ่มทางสังคม ๕ เปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มคนไร้ที่พ่ึง 
กลุ่มผู้ท าการขอทาน และกลุ่มสมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์และโครงการพระราชด าริ ซึ่งมีการ
จัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ ส่วนกลุ่มราษฎรบนพ้ืนที่สูง และกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเองนั้นยังอยู่ในระหว่าง
การจัดเก็บข้อมูล และข้อมูลการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย อาทิ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง การลงทะเบียน
ผู้ท าการขอทานที่มีความสามารถ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งเพ่ือบูรณาการข้อมูล ได้แก่ 
คณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหญ่ โดยมี สศช. ร่วมกับส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลและการบริการภาครัฐ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบ
ข้อมูลทางสังคมในหลายประเทศนั้น จะเป็นการบูรณาการข้อมูลบุคคลในมิติต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้าน
สวัสดิการจากโครงการต่างๆ ที่บุคคลนั้นได้รับปรากฏอยู่เพียงฐานข้อมูลเดียว (Integrated Social Registry) 

๘)  การพัฒนาในระดับชุมชนมีการฟ้ืนฟูมาอย่างต่อเน่ืองแต่ยังมีข้อจ ากัดเชิงระบบ
ในหลายส่วนท่ีท าให้ชุมชนจ านวนมากยังไม่สามารถพ่ึงตนเองได้   

 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในช่วงหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี ๒๕๔๐  
มีนโยบายในการพัฒนาและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น เ พ่ือฟ้ืนฟูและสร้าง
ฐานเศรษฐกิจในชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได ้จนเกิดการจัดระบบรูปแบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
เพ่ือด าเนินภารกิจต่าง ๆ ให้ลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพในชุมชน ที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจมากกว่า ๘๔,๗๕๙ แห่ง๑๘ สหกรณ์ ๘,๑๙๕ แห่ง๑๙ ร้านค้าชุมชน ๑๙,๒๗๐ แห่ง ตลาดชุมชนอีก 
๑,๓๕๙ แห่ง๒๐ อีกทั้ง ยังมีการจัดสวัสดิการผ่านกองทุนสวัสดิการชุมชนกว่า ๕,๙๓๐ กองทุน๒๑  
การจัดการการเงินชุมชน ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๗๙,๕๖๖ กองทุน๒๒ สหกรณ์และเครดิต 
ยูเนี่ยน กว่า ๖๑๑ แห่ง๒๓ และกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ๓๔,๕๓๐ กลุ่ม๒๔  

 ข้อจ ากัดของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ปัจจุบันสัดส่วนของชุมชน 
ที่เข้มแข็งยังมีอยู่ไม่มากนัก ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาจากภาครัฐยังเป็นลักษณะจากบนลงล่าง  
โดยมองชุมชนเป็นผู้ถูกพัฒนา ท าให้สิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนยังถูกจ ากัดและยังไม่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดก าหนดเนื้อหารายละเอียดแห่งสิทธิดังกล่าวไว้ทั้งที่ถูกก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ  อีกทั้ง ยังมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งระหว่างที่ดินรัฐกับชุมชน ซึ่งคาดว่าเนื้อที่ประเภท
ที่ดินของรัฐแต่ละประเภท (ไม่น้อยกว่า) ๗๙๗,๘๔๘ ไร่ ที่มีประชากรที่อยู่อาศัยและท ากินในเขตที่ดิน
ของรัฐรวมกว่า ๑๑,๙๑๙,๐๐๖ คน๒๕ นอกจากนี้ ทุนที่คนในชุมชนมียังถือว่าจ ากัด โดยคนไทยราว ๒.๒  
ล้านคน ถือว่าอยู่ในสภาวะเปราะบาง โดยร้อยละ ๔๐ ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ส่วนอีกร้อยละ ๓๗ ไม่มี

                                                           
๑๘ ข้อมูลจ านวนวิสาหกจิชุมชน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
๑๙ ข้อมูลจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท ณ วันที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒๐ ข้อมูลจ านวนร้านค้าชุมชนและตลาดชุมชน สืบค้น ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/๒๒๖๖. 
๒๑ ข้อมูลจ านวนกองทุนสวัสดิการชุมชนจากคู่มือการด าเนินงานสวัสดิการชุมชน ปี ๒๕๖๑ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
๒๒ ข้อมูลจ านวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสืบค้น ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/๒๒๖๖. 
๒๓ ข้อมูลจ านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท ณ วันที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๒๔ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (๒๕๕๔). โครงการวิจัยเร่ือง บทบาทของระบบการเงินฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน. 
๒๕ http://www.landactionthai.org/land/index.php?option=com_content&view=article&id=๑๙๖๘:๒๐๑๗๐๙๒๒new๗&catid=๘๗&Itemid=๕๔๖ 



๑๒ 

 

โฉนดที่ดิน และที่เหลือไม่มีที่ดินเพียงพอในการท ามาหากิน๒๖ ผลการส ารวจการถือครองที่ดิน 
เพ่ือการเกษตรเมื่อปี ๒๕๕๖ ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า จากพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมดกว่า 
๑๔๙.๒๔ ล้านไร่ ร้อยละ ๕๒ เป็นพ้ืนที่เช่า ร้อยละ ๒๐ ติดจ านอง อีก ๑.๑๕ แสนไร่ อยู่ในกระบวนการ
ขายฝากซึ่งมีความเสี่ยงที่ที่ดินจะหลุดมือจากเกษตรกรไปเป็นของเจ้าหนี้นอกระบบ หรือสถาบันการเงิน
ทั้งของรัฐและเอกชน หากไม่สามารถช าระหนี้ตามก าหนด๒๗ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มี
บทบาทสนับสนุนชุมชนมีมากกว่า ๖๐ แห่ง๒๘ แต่ต่างมีพันธกิจและตัวชี้วัดของตนเองและไม่บูรณาการ
การท างานโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างแท้จริง  

๙)  สถานการณ์ของการลงทุนทางสังคมจากภาคส่วนต่างๆ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
โดยเงินบริจาคมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๖.๕ หมื่นล้านบาท ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๗.๕ หมื่นล้านบาท ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่งบประมาณส าหรับท ากิจกรรม CSR ของบริษัทเอกชนมีมูลค่ากว่า ๑ หมื่นล้านบาทต่อปี๒๙ 
ขณะที่มีวิสาหกิจเพ่ือสังคมที่ขึ้นทะเบียนประมาณ ๔๐๐ กิจการ๓๐ โดยมีประเภทกิจการหลากหลาย 
อาทิ การพัฒนาชนบทโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) การสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
โดยเครือข่ายชุมชนของมูลนิธิ รพ.อภัยภูเบศร์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
โดยบริษัทนวัตกรรมชาวบ้าน 

๑๐) คนไทยส่วนใหญ่นิยมให้บริจาคเงิน แต่ยังมีสัดส่วนการลงมือท ากิจกรรมจิตอาสา
ที่ค่อนข้างน้อย  

 สถานการณ์การท ากิจกรรมจิตอาสา จากการส ารวจของ Charities Aid Foundation 
ท่ีได้จัดท า World Giving Index ในปี ๒๕๖๐๓๑ พบว่า คนไทยส่วนใหญ่นิยมบริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือ
สังคมในสัดส่วนร้อยละ ๖๘ ซึ่งเทียบเท่ากับสัดส่วนการบริจาคเงินของคนในประเทศไอซ์แลนด์ ขณะที่
การเสียสละเวลาไปท างานอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือสังคมของคนไทยกลับมีเพียงร้อยละ ๑๙ ซึ่งต่ ากว่า
ประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างอินโดนีเซียและเมียนมาร์ที่มีสัดส่วนการท างานอาสาสมัครสูงถึงร้อยละ ๕๕ 
และ ๕๑ ตามล าดับ นอกจากนี้ จากเหตุการณ์ส าคัญที่ผ่านมา อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และงาน 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ก่อให้เกิดจิตอาสาเฉพาะกิจขึ้นจ านวนมาก ซึ่งเป็นการสร้างกระแสจิตอาสาขนาดใหญ่ขึ้นในสังคมไทย  

 ลักษณะของการท ากิจกรรมจิตอาสา การท ากิจกรรมจิตอาสาหรืออาสาสมัคร
ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ มีการท างานโดยไม่สังกัดองค์กร และ
ส่วนใหญ่เน้นการตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะหน้าหรือกิจกรรมเฉพาะกิจ ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้สื่อสังคม

                                                           
๒๖ https://www.isranews.org/isranews-scoop/๕๓๗๙๓-land-๖๑๗๓๒.html 
๒๗ สภาปฏิรูปแห่งชาติ. (๒๕๕๘). วาระที่ ๒๘ การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาธนาคารที่ดิน 
๒๘ ใช้ข้อมูลจากเอกสารการประชุมสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ ๖ ภาคผนวก ๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นฐานคิดและเพิ่มเติมองค์กรเครือข่ายอื่นๆ  
๒๙ ข้อมูลเงินบริจาคและงบประมาณส าหรบักิจกรรม CSR ของภาคเอกชน โดย TDRI (๒๕๖๐) 
๓๐ สภาปฏิรูปแห่งชาติ. (๒๕๕๘). วาระปฏริูปพิเศษ ๑ : วิสาหกจิเพื่อสังคม.   
๓๑ Charities Aid Foundation. (๒๐๑๗) CAF World Giving Index ๒๐๑๗ : A global view of giving trends.  



๑๓ 

 

ออนไลน์ (Social Network) ในการรวมกลุ่มท ากิจกรรม นอกจากนี้ การบริหารจัดการอาสาสมัครยัง
ขาดองค์กรเฉพาะในการบริหารจัดการอาสาสมัครเพ่ือเป็นตัวกลางเชื่อมประสานงานอาสาสมัคร๓๒  

๑.๓ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ 

 ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านสังคมกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า ประเด็นการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ในหลายส่วน ทั้งการสร้าง
หลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและทั่วถึง เพ่ือรองรับการเป็นสังคมสูงวัย การให้ความช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งที่มุ่งเน้นการเพ่ิมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและทุนชุมชน สวัสดิการชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ที่ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม  
การเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย (ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าที่สุด) และผู้ด้อยโอกาส 
มีความมั่นคงทางรายได้ในสังคมสูงวัย การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนทุกกลุ่มวัย ตลอดจนการเพ่ิมพลังความสามารถ (Empowerment) ให้กับ
ชุมชน รวมถึงยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความส าคัญกับวิสาหกิจ
ชุมชน ส าหรับยุทธศาสตร์การสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
จะสอดคล้องในประเด็นที่ให้ความส าคัญกับระบบจัดการน้ าชุมชน การรักษาความมั่นคงของชนบทและ
ฐานทรัพยากรชุมชน  

 อีกทั้ง การปฏิรูปประเทศด้านสังคม ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ และ  
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
และการพัฒนาคนตลอดช่วงชวีิต นอกจากนี้ ข้อเสนอแนวทางปฏิรูปด้านสังคมยังมุ่งไปที่การปรับเปลี่ยน
กลไกด าเนินการภาครัฐในส่วนต่างๆ ส าหรับการให้บริการทางสังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

๑.๔ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ 

 ๑.๔.๑ วัตถุประสงค์รวม 

  ปฏิรูปสังคมในประเด็นส าคัญต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่สังคมคุณภาพ โดยการสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม
โดยไม่แบ่งแยก โดยการให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่มีและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ  
คนทุกกลุ่ม การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยการพัฒนาความรู้และปัญญาในการแก้ปัญหาและ 
ใช้ศักยภาพในพื้นที่แก่คนและองค์กรฐานราก (ชุมชน/องค์กรในท้องถิ่น) และการสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของสังคม ผ่านการเสริมสร้างพลังแห่งการช่วยเหลืออย่างสร้างสรรค์ของคนในสังคม 
เพื่อน าไปสู่การสร้างสังคมคุณภาพในที่สุด 

                                                           
๓๒ เครือข่ายจิตอาสา. (๒๕๕๙). เอกสารประกอบการประชุมระดับชาต ิด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ ๒ (๒๘ – ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙)  



๑๔ 

 

 ๑.๔.๒ เป้าหมายรวม 

  ๑) คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

  ๒) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก  

  ๓) ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาส  
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

  ๔) ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแขง็ โดยสามารถจัดการกันเองและท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง  ๆได้  

  ๕) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น 

๑.๕ ตัวชี้วัด 

๑.๕.๑ อัตราทดแทนรายได้ของระบบบ านาญ (Replacement Rate) มากกว่าร้อยละ ๓๐ 

๑.๕.๒ สัดส่วนของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมที่มีศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพได้ และ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑.๕.๓ จ านวนชุดข้อมูลที่ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเปิดเผยให้ประชาชนน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

๑.๕.๔ ร้อยละของชุมชนที่มีปัญหาการมีส่วนร่วมในระดับมากและปานกลางลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑.๕.๕ การใช้เวลาของประชากรในการให้บริการชุมชนเพิ่มขึ้น 

๑.๖ วงเงินและแหล่งเงิน 

 แหล่งเงนิจากงบประมาณแผ่นดนิ 

  



๑๕ 

 

ส่วนที่ ๒ 

เร่ืองและประเด็นการปฏิรูป 

จากการประมวลสังเคราะห์ข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) การขับเคลื่อน
การปฏิรูปผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และข้อเสนอการปฏิรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้
บริบทข้อก าหนดและประเด็นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงสถานการณ์ด้านสังคมที่ยังเป็นปัญหา
และโจทย์ความท้าทายทั้งภายนอกและภายในประเทศ พบว่า การจะน าพาสังคมไทยไปสู่สังคมคุณภาพ 
ทั้งในมิติเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก  
การเสริมสร้างพลังทางสังคม และการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม ให้บรรลุ 
ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จ าเป็นต้องปฏิรูป เพื่อการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานในหลายด้าน 
ทั้งในส่วนที่ เป็นการสานต่อการปฏิรูปส าคัญในช่วงที่ผ่านมา และการสร้างเสริมกลไก วิธีการ  
ด าเนินงานอื่น ๆ เพ่ิมเติม ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม พบประเด็นหลักที่ต้องได้เร่ง
ด าเนินการปฏิรูปใน ๕ เรื่องส าคัญ ได้แก่ ๑) การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม   
๒) การช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม  ๓) การจัดการข้อมูลและ 
องค์ความรู้ทางสังคม  ๔) การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ  ๕) การสร้างการมีส่วนร่วม 
การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม     

 



๑๖ 

 

โดยตลอดระยะเวลาท างานในระหว่างเดือนกันยายน ถึงธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม ได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะหข์้อมลูเพิ่มเตมิในแตล่ะประเดน็หลักทั้ง ๕ เรื่อง พร้อมทั้ง
ได้มีการประชุมหารือเฉพาะกลุ่ม ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และ  
การปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน ด้านหลักประกันและสวัสดิการทางสังคม 
ด้านการจัดการข้อมูล ด้านการลงทุนเพ่ือสังคม รวมแล้ว กว่า ๑๓ ครั้ง เพ่ือน าความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมเฉพาะกลุ่ม และการหารือมาจัดท าวิธีการ ขั้นตอน กลไก การปฏิรูปให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยด าเนินการตามมาตรา ๑๘(๓) แห่ง
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือช่วยด าเนินการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยได้จัดประชุมรับฟัง
ความเห็น ๔ ครั้ง ในกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธ านี ภาคใต้  
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น รวม ๗๓๕ คน  
จากภาครัฐ ร้อยละ ๕๓ ภาคประชาชน ร้อยละ ๒๔ สื่อมวลชน ร้อยละ ๑๗ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ภาคเอกชน ร้อยละ ๖ โดยผู้เข้าร่วมประชุมล้วนเห็นด้วยกับข้อเสนอแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  
ที่มีรายละเอียดในลักษณะ (๑) แผนการปฏิรูปเป็นเรื่อง (agenda based) ครอบคลุมเรื่องและ
ประเด็นด้านการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม  การช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถ
ส าหรับผู้เสียเปรียบในสังคม และการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม (๒) แผนการพัฒนา 
เป็นพ้ืนที่ (area based) ครอบคลุมเรื่องและประเด็นการพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ  
(๓) แผนการจัดกระบวนการเพ่ือขับเคลื่อนสังคม (social movement) ครอบคลุมเรื่องและ
ประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละเรื่องและประเด็นปฏิรูป ดังนี้  
  



๑๗ 

 

๒.๑ เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดกิาร และการลงทุนเพ่ือสังคม 

 ประเด็นการปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม เป็นประเด็นส าคัญประเด็นหนึ่ง 
ในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security) ซึ่งจะเป็นการยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ และการยกระดับรายได้ของประชาชน โดยมี
เปูาหมายให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งสถาบั น
ทางสังคมสามารถแบ่งเบาภาระการลงทุนทางสังคมของรัฐบาล ซึ่งจะน าไปสู่ สังคมคุณภาพ (Social 
Quality) 

        ประเด็นการปฏิรูปการออม สวัสดิการ ได้ให้ความส าคัญกับ (๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพ่ือเป็นหลักประกันทางสังคมแก่ผู้ที่ไม่มีสวัสดิการอื่นรองรับ  
(๒) การสร้างระบบให้คนไทยมีบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน (๓) การพัฒนาการออมภาคบังคับ  
(๔) การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม  

        นอกจากนี้ ยังรวมถึงประเด็นด้านการลงทุนเพ่ือสังคม ที่ให้ความส าคัญกับ (๑) การใช้วิสาหกิจ
เพ่ือสังคมกับการพัฒนาสังคม (๒) การสนับสนุนให้วัดช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้น และ  
(๓) การเสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม เพ่ือให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
กู้ยืมเพื่อการพัฒนาสังคม  

 
 ๒.๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑) ผู้สูงวัยมีหลักประกันรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ 

๒) องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถาบันทางสังคม มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดบริการ
ทางสังคม  

 



๑๘ 

 

๓) ปรับปรุงสิทธิประโยชน์สวัสดิการสังคมให้เหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการออมภาคประชาชน 

 ๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ : ๑ - ๕ ปี  

 ๒.๑.๓ ตัวชี้วัด 

๑) อัตราทดแทนรายได้ของระบบบ านาญ (Replacement Ratio)๓๓ อยู่ในระดับที่
เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตเมื่อถึงวัยเกษียณ 

๒) สวัสดิการที่ได้รับมีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น 

๓) มีการระดมทุนและการจัดการการออมภาคบังคับและภาคสมัครใจเพ่ือลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ 

 ๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน  

  งบประมาณแผน่ดนิ 
    
 

                                                           
๓๓ อัตราทดแทนรายได้ของระบบบ านาญ (Replacement Ratio)  หมายถึง สัดส่วนของระดับเงินบ านาญรายเดือนที่ได้รับ 
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เดือนสุดท้ายก่อนการเกษียณหรือเลิกท างาน (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, ๒๕๕๘)  โดยตามหลักสากล 
ไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ (Jorge Roldos, ๒๐๐๗, ”Pension Reform and Macroeconomic Stability in Latin 
America”,IMF Working Paper, International Monetary Fund) 



๑๙ 

 

 ๒.๑.๕ ขั้นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพ่ือสังคม 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  

วิธีการ  
ปรับปรุงรูปแบบการตลาด ผลิตภัณฑ์  
การอ านวยความสะดวกแก่กลุ่มเปูาหมาย 
ได้แก ่
 การอ านวยความสะดวกกับผู้ฝาก 
 การมีปฏิสัมพันธ์กบัการออมชุมชน 
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จูงใจให้เกิดการออม 
 พิจารณาความเหมาะสมเงินสมทบภาครัฐ 

ถ้ามีความจ าเปน็ 
ขั้นตอน 
ให้คณะกรรมการ กอช. จัดท าแผนปรับปรุง 
การบริหารงานองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินการ หรือน าเสนอ ครม. กรณีที่มี 
ความจ าเป็น 
กลไกและการปรบัปรุงกลไก 
คณะกรรมการ กอช. และ กอช. เป็น
ผู้ด าเนนิการร่วมกับ กค. และหน่วยงานอื่น
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
 

                    หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ กอช. 
หน่วยงานร่วม 
ได้แก่ กค./มท. 
พม./รง. /กษ./
กศ./ส านักงาน
ประกันสังคม 

มีเฉพาะ
กรณี 
มีเงิน
สมทบ
ภาครัฐ
เพิ่มเติม 

งบ 
ประมาณ 
แผ่นดิน 

๑. ประชาชนที่
เป็นกลุ่ม
อาชีพนอก
ระบบเข้ามา
เป็นสมาชิก 
กอช. เพิ่มขึ้น 

๒. สมาชิก กอช. 
ได้รับสิทธิ
ประโยชน ์
ที่คุ้มค่าและ
เหมาะสม 

๑. สมาชิก กอช.
เพิ่มขึ้นจาก ๖ แสน
คนเป็น ไม่ต่ ากว่า 
๑ ล้านคนภายในปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ และ
เพิ่มขึ้นเป็น ๑๕ 
ล้านคนภายในปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

๒. สมาชิก กอช. ได้รับ
เงินบ านาญไม่ต่ า
กว่าคนละ ๑,๕๐๐ 
บาทต่อเดือน 

๓. มีการปฏิบัติตาม 
MOU ระหว่างกอช. 
และหน่วยงานร่วม
อย่างต่อเนื่อง 

๔. กฎกระทรวงและ 
พ.ร.บ. มีการแก้ไข
ประเด็นการเพิ่ม
เงินสมทบจาก
ภาครัฐให้เหมาะสม
กับเปูาหมาย 

กิจกรรมที่ ๒ สร้างระบบให้คนไทยมีบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน 



๒๐ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพ่ือสังคม 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

วิธีการ  
ออกกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญใน
รูปแบบการออมภาคบังคับ และใช้หลักการ
ระดมการออมทั้งผู้รับสวัสดิการสังคม เจ้าของ
กิจการ (นายจ้าง) และรัฐบาล 
ขั้นตอน 
น าเสนอกฎหมายต่อ สนช. โดยเร็ว 
กลไกและการปรบัปรุงกลไก 
ด าเนินการโดย กค. เป็นผู้ริเร่ิมร่วม 
กับหน่วยงานอื่นๆ และภาคประชาสงัคม 

                    หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ กค.  
หน่วยงานร่วม 
ได้แก่ รง./พม./
มท. 

เงิน
สมทบ
ภาครัฐที่
อาจ
เกิดขึ้น
หลัง
ประกาศ 
ใช้กฎ 
หมาย 

งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

ประชาชนมีความ
มั่นคงด้านรายได้
เมื่อถึงวัย
เกษียณอายุ/หลัง
พ้นวัยท างาน 

๑. มี พ.ร.บ.ว่าด้วย
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญในรูปแบบ
การออมภาคบังคับ 
ภายใน ๒ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๒. ประชาชนมีรายได้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๓๐ ของรายได้
สุดท้ายที่ประชาชน
ได้รับภายใน ๑๕ ปี 

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการตา่ง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม 

วิธีการ 
ศึกษาและปรบัปรุงกฎหมายและอนุบัญญัติ
จากระบบสวัสดิการที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและเปน็ธรรมกับผู้รับสวัสดิการ  
ขั้นตอน 
๑. ให้ กค. ตั้งคณะกรรมการร่วมกับ

หน่วยงานอื่นเพื่อศึกษาหลักการ และ
น าเสนอ ครม. 

๒. เมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว ให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องแก้กฎหมายและอนุบัญญัติ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามมติ ครม. และ
ขั้นตอนทางนิตบิัญญัต ิ

กลไกและการปรบัปรุงกลไก 
ให้ กค. เป็นเจ้าของเรื่อง พิจารณาร่วม กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ รง. พม. และ

                    หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ กค. 
หน่วยงานร่วม 
ได้แก่ รง./พม.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

ปรับงบ 
ประมาณ
ที่ใช้อยู่
ปัจจุบนัให้
สอดคล้อง
กันหลัง
การแก้
กฎหมายที่
ออกใหม่ 

ประชาชน 
ในแต่ละระบบ
สวัสดิการ ได้รับ
สิทธิประโยชน ์
ที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม 

๑. แก้ไขกฎหมายและ
อนุบัญญัติที่
เก่ียวข้องให้เสร็จ
ภายใน ๒ ป ี

๒. กฎ/ระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องได้รับ
การทบทวนและ
ปรับปรุง 



๒๑ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพ่ือสังคม 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กองทุนการออมต่างๆ 

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาการออมภาคบังคับ 

วิธีการ 
๑. จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ส่วนหนึ่ง

คืนกับผู้เสียภาษีตามเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนเพื่อเป็นเงินออมของผู้เสียภาษี 
จนอายุ ๖๐ ป ี

ขั้นตอน 
๑. พิจารณาระเบียบตา่งๆ ภายใต้กฎหมายที่ 

กค. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ 
การออม เพื่อเสนอหลักการต่อ ครม. 

๒. เมื่อ ครม. เห็นชอบ ให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายและ
อนุบัญญัติที่ตนรับผดิชอบให้สอดคล้อง
กับมติ ครม. 

กลไกและการปรบัปรุงกลไก 
๑. กค. เป็นผู้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

                    หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ กค. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้งบ 
ประมาณ
ของ
หน่วยงาน 
 

๑. ประชาชนมี
เงินออมจาก
การบริโภค
สินคา้และ
บริการของตน 

๒. ประชาชน 
ทุกคนเข้าสู่
ระบบภาษ ี
 

๑. มีกฎหมายที่
ก าหนดให้จัดสรร
เงินจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
คืนผู้บริโภคเปน็
เงินออมโดยตรง
ภายในปี ๒๕๖๒ 

๒. เงินออมของ
ประชาชนจากการ
คืนภาษีมูลคา่เพิ่ม 
(VAT) เพิ่มข้ึน 

๓. จ านวนประชาชน
นอกระบบภาษีที่
เข้าสู่ระบบภาษี
เพ่ิมข้ึน 

 

กิจกรรมที่ ๕ ใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม 



๒๒ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพ่ือสังคม 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

วิธีการ 
๑. เร่งรัดให้มีการอนุญาตให้นิติบุคคลที่

ประสงค์จะด าเนินการตามระเบียบ สนร. 
ท าธุรกรรมได้ไปพลางก่อน 

๒. เร่งรัดการออกกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม 
ขั้นตอน 
เสนอกฎหมายต่อ ครม. และ สนช. 
กลไกและการปรบัปรุงกลไก 
๑. เร่งรัดการปฏิบัติงานของฝุายเลขานุการ

ซึ่งอยู่ใน พม. 
๒. พัฒนาองค์กรฝุายเลขานุการให้

สอดคล้องกับสาระของกฎหมาย ทั้งใน
ส่วนที่เปน็ผูส้นบัสนนุ (Enabler) และผู้
ก ากับ (Regulator) ในรูปแบบของ
องค์กรที่มีลักษณะต่างกัน เช่น การตั้ง
องค์การมหาชนให้สนบัสนนุกิจการของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

 
 
 
 

                    หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ พม./
สสว. 
 

 เป็นไป
ตาม
กฎหมายที่
ร่างไว ้

ให้วิสาหกิจเพื่อ
สังคมเริ่มด าเนิน 
การได้ภายในปี 
๒๕๖๑ 

 

๑. มีพ.ร.บ.ว่าด้วย
วิสาหกิจเพื่อสังคม
ภายในปี ๒๕๖๒ 

๒. มีดัชนีแสดงให้เห็น
ว่ามีสัดสว่นในการ
สร้าง GDP ในปีที่ 
๕ หลังจาก
กฎหมายใช้บังคับ 

กิจกรรมที่ ๖ เสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้ อปท. กู้ยืมเพ่ือการพัฒนาสังคม 

วิธีการ 
๑. จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๑ 

เพื่อใช้ด าเนินการโครงการตัวอย่าง โดย

                    หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ พม. 
หน่วยงานร่วม 

๑,๐๐๐ 
ล้าน
บาท

งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

ชุมชนมีการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่สอดรับ

๑. มี อปท. ขอใช้เงิน
งบประมาณเหลือ
จ่ายในปี ๒๕๖๑ 



๒๓ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพ่ือสังคม 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

อาศัยธนาคารของรัฐเป็นผู้พิจารณา
โครงการปลอดดอกเบี้ย  

๒. ศึกษาและจดัตั้งกองทนุเพื่อพฒันา
โครงสรา้งพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้ อปท. 
(เทศบาล และ อบจ.) ที่มีศักยภาพกู้ยืม โดย
แบ่งเปน็ ๒ ขัน้ตอน (๑) ก าหนดวงเงนิให้
สถาบนัการเงนิของรัฐใหกู้้โดยรัฐสนับสนุน
ค่าดอกเบี้ยหรือค่าด าเนนิการ และ (๒) เปดิ
การลงทุนจากภาคเอกชนผา่นตราสารหนี้ 
ตลาดทนุ หรือการลงทนุรูปแบบใหม่ๆ 
(Crowd Funding ประชารฐั ฯลฯ) 

๓. ก าหนดขอบเขตของการให้กู้ยืม ได้แก่ 
(๑) สถานที่ดูแลและให้บริการผูสู้งวัย  
(๒) สถานบริการสุขภาพส าหรับผู้ปุวยไม่
ติดเตียง และ (๓) การพัฒนาองค์ความรู้ 
เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของ
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทที่รฐับาลยัง
ไม่สามารถตอบสนองได้ 

 
ขั้นตอน 
๑. ใช้ งปม.เหลือจ่ายจากงวดที่ ๓ ของ งปม. 

ปี ๒๕๖๑ 
๒. เสนอ ครม. และใช้มติ ครม. ริเริ่มเป็น

โครงการน าร่อง 
๓. เตรียมความพร้อมของกฎหมายและ 

อนุบัญญัติตา่งๆ 
กลไกและการปรบัปรุงกลไก 

ได้แก่ กค./
มท./อปท./
ธนาคารของรัฐ 

 
 
 

เป็นเงิน
ประเดิม 
จาก
งบประ
มาณ ปี 
๒๕๖๑
ขึ้นกับ
ขนาด
ของเงิน
สมทบ
ภาครัฐ
ที่ใช้ใน
กิจการ 

 
 
 

กับความต้องการ
ของประชาชนใน
พื้นที่รับผดิชอบ
ของเทศบาล 
และ อบจ. 
 

๒. การกู้ยืมเพื่อลงทุน
กิจการทางสังคม
โดย อปท. มีไม่ต่ า
กว่า ๒๐ แห่ง
ภายในเวลา  
๕ ปี 

๓. จ านวนของ  
อปท. ที่มีขีด  
ความสามารถ 
ในการจ่ายคืน
เงินทุน เพิ่มข้ึน 
โดยในเบื้องต้น เร่ิม
ทดลองด าเนนิการ 
๕ แห่ง 

๔. มีการจัดตั้ง  
และพัฒนาองค์กร
ภาครัฐเพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนที่
ชัดเจน 

 



๒๔ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพ่ือสังคม 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. พม. เป็นเจ้าของเรื่อง โดยหารือกับ กค. 
มท. และ อปท. 

๒. ให้คณะกรรมการพิเศษชุดหนึ่งเป็น 
ผู้ศึกษาและพจิารณาเสนอ ครม. 

๓. เมื่อผ่าน ครม. แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้กฎหมายและอนุบญัญัติของตน 

๔. ให้มีการศึกษาการจัดตั้งหน่วยบริหาร 
ในรูปองค์การมหาชนภายใต้การก ากับ
ดูแลของ รมว.กค. 

 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ ๗ ให้วัดช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้น  
วิธีการ 
ขอเป็นนโยบายของคณะสงฆ์ให้วัดสามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมได้
ตามความเหมาะสม (คณะสงฆอ์าจก าหนด
ขอบเขต หรือประเภทของกิจกรรม) 
ขั้นตอน 
น าเสนอคณะสงฆ์เพื่อเป็นนโยบาย 
กลไกและการปรบัปรุงกลไก 
๑. มอบให้ พศ. เป็นผู้ด าเนินการ 
๒. ควรมีการก าหนดนโยบายให้ กศ. เป็น

ผู้รับฟังและรายงานความคิดเห็นภาค

                    หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ พศ. 
หน่วยงานร่วม 
ได้แก่ คณะ
สงฆ์/ชุมชน/วัด 

 
 
 
 
 
 

 งบ 
ประมาณ
ปกติของ
หน่วย
ราชการ 
 

สถาบนัทาง
ศาสนามีส่วนร่วม
ต่อการจัด
กิจกรรมทาง
สังคมเพิ่มขึ้น  
มีความเชื่อมโยง
ระหว่างกิจกรรม
วัด โรงเรียน และ
บ้านมากข้ึน 

๑. มหาเถรสมาคมมี
นโยบายเร่ือง การ
ให้วัดมีส่วนร่วมต่อ
การจัดกิจกรรม
ทางสงัคม ภายใน
ปี ๒๕๖๑ 

๒. จ านวนวัดที่มีส่วน
ร่วมต่อกิจกรรมทาง
สังคม นอกเหนือ 
จากการเผยแพร่



๒๕ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพ่ือสังคม 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ประชาชน เพื่อร่วมกิจกรรมกับวัด และ
เชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างบ้าน วัด และ
โรงเรียน ให้เป็นรูปธรรม 

๓. เชื่อมโยงชุมชนเมืองกับนโยบาย โดยมี
กลไกที่ชัดเจนใน อปท. (เช่น กทม.) 
 

 
 
 

ศาสนา มีเพิ่มขึ้น  



๒๖ 

 

 

๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ  

  - 

 

  



๒๗ 

 

 

๒.๒  เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

การด าเนินการปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปเพ่ือปลดล็อค” อุปสรรคต่างๆ 
ที่ท าให้คนบางกลุ่มในสังคมซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข 
การเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรม จนกลายเป็นผู้เสียเปรียบ ตลอดจนการสร้างโอกาสให้คนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการต่างๆ ได้ทุกมิติ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน (Access  to all opportunity)  สอดคล้อง
กับแนวคิดสังคมคุณภาพในมิติความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) ที่มุ่งช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ
ในสังคมสามารถเข้าถึงสวัสดิการตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเสมอภาค  

กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายส าคัญ อาทิ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ 
ผู้สูงอายุ คนยากจน คนไร้ที่พึ่ง บุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ผู้พ้นโทษ ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี (HIV) และ
ผู้บริโภค โดยให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกระบวนการคิด รูปแบบการด าเนินงาน จากการ “สงเคราะห์” 
มาเป็นการสร้างเสริมปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อกลุ่มเปูาหมาย “จากผู้รับเป็นผู้ผลิต” เกิดความ
เข้มแข็ง (empower) ให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ผ่านการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เชื่อมต่อกระบวนการท างานให้มุ่งไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งระบบ ทั้งนี้ ในส่วนของกลไกและกระบวนการ
ท างานมุ่งค านึงถึงหลักส าคัญ ๓  ประการ ดังนี้ ๑) การสังคมสงเคราะห์ (social work) ๒) การเสริมพลัง 
(strengthening and empowerment) และ ๓) การจัดสวัสดิการ (welfare) ตลอดจนการปรับ
ทัศนคติต่อกลุ่มเปูาหมาย จากผู้รับเป็นผู้ผลิต” เพ่ือให้สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเอง และสังคมได้  

 



๒๘ 

 

 

๒.๒.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

ปลดล็อคข้อจ ากัดต่างๆ อันเป็นอุปสรรคของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เพ่ือให้สามารถ  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ  
และโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้างผลิตภาพให้แก่สังคมได้ 

๒.๒.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ 
มีกรอบระยะเวลาการด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นเป็นการ

ด าเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการที่มีความเร่งด่วนและจ าเป็น หรือเป็นกิจกรรมที่เป็นพ้ืนฐานในการ
ด าเนินงานในกจิกรรมตอ่ไป ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินงานตั้งแต ่๑ – ๒ ป ีส่วนในระยะยาวเปน็กจิกรรมที่ใช้
เวลาในการด าเนินงานนานขึ้น ซึ่งอาจต้องมีการบูรณาการการด าเนินงานในด้านอื่นๆ หรือหารือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย 

๒.๒.๓ ตัวชี้วัด 
๑)  ระดับความส าเรจ็ในการผลักดนันโยบาย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 
๒) สัดส่วนของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมที่มีศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพได้  

และ/หรือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๓) ระดับความส าเร็จของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคม ในการจัดสภาพแวดล้อม การเดินทาง และบริการสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง 

 ๒.๒.๔ วงเงินและแหล่งเงนิ 

  งบประมาณแผน่ดนิ 

  



๒๙ 

 

 

 ๒.๒.๕ ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล๓๔(Design for all)ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย 

กิจกรรมที่ ๑ ปฏิรูประบบขนส่ง
สาธารณะในระบบราง 
วิธีการ 
ผลักดันการก่อสร้างรถไฟฟูาใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให ้
คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยตรวจ
ติดตามในขั้นตอนต่างๆ ทั้งในส่วนที่ 
จัดจ้างหรือด าเนินการตาม TOR แล้ว 
และที่อยู่ระหว่างการออกแบบรวมถึง
ระบบการให้บริการ 

                    หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ คค. 

หน่วยงานร ่วม  
ได้แก่ รฟท./รฟม./ 
มท./กค./พม./ 
กทม./
ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน 

  คนทุกกลุ่ม 
ทุกวัย
สามารถ
เข้าถึงระบบ
ขนส่ง
สาธารณะใน
ระบบราง 
โดยไม่มี
อุปสรรค 

ร้อยละ ๘๐ ของ
สถานี ขบวนรถ
และระบบการ
ให้บริการ มีการ
ออกแบบเพื่อให้
คนทุกกลุ่มทุกวัย
สามารถเข้าถงึได้ 
และอยู่ในสภาพ 
ที่พร้อมใช้งาน 

 
 

                                                           
๓๔ ค านิยาม “เพื่อคนทั้งมวล (Design for all) ตามหลักการออกแบบที่สากล (Universal Design)” อ้างอิงจากอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 



๓๐ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๒ ปฏิรูประบบโครงสร้าง
พื้นฐานและบริการขนส่งสาธารณะ 
ทุกระบบ 
วิธีการ 
ผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งบริการขนส่งสาธารณะ 
ทุกระบบ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
เช่น ทางเทา้ ข้อมูลขา่วสารสนเทศ เปน็ตน้ 
เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อคนทุกกลุ่ม 
ทุกวัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
มท./คค. 
 
หน่วยงาน
ร ่วม ได้แก่ 
กค./ พม./
สศช./กทม./
อปท./รฟท./
รฟม./ขสมก./
กฟน./กฟภ./
บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)/
ดศ./กสทช. 

  ลดความ
เสียเปรียบ 
ในการเข้าถึง
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการขนส่ง
สาธารณะ  

ร้อยละ ๘๐ ของ
หน่วยงานภาครัฐ 
อปท. ภาคเอกชน 
และภาคประชา
สังคมจัด
สภาพแวดล้อม  
การเดินทาง และ
บริการสาธารณะ 
ที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ 
อย่างทั่วถึง 



๓๑ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๓ ปฏิรูปกฎหมายและ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลหรือติดตามการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
การออกแบบที่ยึดหลักการออกแบบที่
เป็นสากล (Universal Design)  
วิธีการ 
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบที่ยึดหลักการออกแบบที่เป็น
สากล (Universal Design)  ซึ่งอาศัย
บทกฎหมายหลักอ่ืนๆ ให้เป็นประมวล
กฎหมายรวมอยู่ในฉบับเดียวและมี
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เพื่อบังคับ
ใช้และก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
โดยให้สามารถควบคุม จัดการ และใช้
ประโยชน์ตา่งๆ ด้วย 
 
 

 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
มท./พม. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
คค./กทม./
อปท./ดศ./
กสทช. 

  คนทุกกลุ่ม 
ทุกวัยเข้าถึง
บริการ
สาธารณะ และ
ได้รับประโยชน์
จากสภาพ 
แวดล้อม
สาธารณะ 
อย่างทั่วถึง   

มีการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการ
สร้างสภาพแวดล้อม
ที่ทุกคนเข้าถึงและ
ใช้ประโยชนไ์ด้ 
(Accessibility for 
All Act: AAA)  



๓๒ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒. ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริการศูนย์บริการ 
คนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการ  
และปรับปรุงรปูแบบการพิจารณาการ
ใช้เงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จากลักษณะ 
project-based  เป็น unit-cost  
โดยเน้นโครงการที่เป็นการเสรมิสร้าง
อาชีพคนพิการที่ไม่สามารถท างานใน
สถานประกอบการได้ หรือคนพิการที่
ประกอบอาชีพอิสระ 
วิธีการ  
๑.ด าเนินการให้มีศูนย์บริการ 
คนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้
มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ตาม
สัดส่วนคนพิการ 

๒.ด าเนินการให้ศูนย์บริการ 
คนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการ  

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
พม./กค. 
 
หน่วยงานร่วม 
ได้แก่ รง./
อปท. 

  ๑. มีศูนยบ์ริการ 
คนพิการโดย
องค์กรด้าน 
คนพิการที่ได้
มาตรฐาน
ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ 

๒. คนพิการ
สามารถใช้
ชีวิตไดโ้ดย 
ไม่มีอุปสรรค 
และมีศักยภาพ 
ในการประกอบ
อาชีพ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ 
ของศูนย์บริการ 
คนพิการโดยองค์กร
ด้านคนพิการผา่น
มาตรฐาน 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
คนพิการ ครอบครัว
คนพิการ องค์กร
ด้านคนพิการ 
(องค์กรของคน
พิการ และองค์กร
เพื่อคนพิการ) ได้รับ
การจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม  

 



๓๓ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

สนับสนนุภาครัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติในการดูแลคนพิการ โดยการ
สนับสนนุจากกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการจัดตัง้คณะกรรมการ
ในลักษณะของการร่วมบริหาร
โครงการ เพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย และการประเมินผลเพื่อ
ตอบสนองโครงการในลักษณะ  
unit-cost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. มีระบบประกัน
คุณภาพและติดตาม
ประเมินผลกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
คนพิการ 

๔. คนพิการวัย
แรงงานร้อยละ ๑๐ 
ได้รบัการพัฒนาผ่าน
กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

๕. จ านวนคนพิการวัย
แรงงานได้รับการ
พัฒนาผ่านกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน



๓๔ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

 พิการ เพิ่มข้ึน  
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
 

๓. การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการท างาน 

กิจกรรมที่ ๑  ขยายอายุเกษียณราชการ 
จาก ๖๐ ป  เป็น ๖๓ ป  (โดยใช้เวลา ๖ ป  
คือ ๒ ป  ขยาย ๑ ป ) เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการขยายเวลาการท างานและค่อยๆ 
ขยายเวลาเป็น ๒ ป  ขยาย ๑ ป  (จะไม่
กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหมท่ี่
ทดแทนคนที่เกษียณอาย)ุ โดยไม่
ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพ
ทางร่างกาย 
วิธีการ 
๑. ศึกษาความเหมาะสมของต าแหน่งที่
จะมีการขยายอายุเกษียณ 

๒. แก้ไขพระราชบัญญัติบ าเหนจ็บ านาญ
ให้ขยายอายุเกษียณราชการ เป็น ๖๓ ปี 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
กพ./กพร. 

  ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เกษียณอายุที่ 
๖๓ ปี ใน 
ปี ๒๕๖๗ 

ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มีศักยภาพมีอายุ
เกษียณเพิ่มขึ้น  
๑ ปี ในทุกๆ ๒ ปี  
กระทั่งปี ๒๕๖๗ 



๓๕ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๒  แก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ให้ผู้สูงอายุสามารถรับงาน
เป็นชิ้นงาน เพื่อให้เกิดการท างาน
ร่วมกันตามศกัยภาพและสภาพแวดล้อม
โดยไม่ต้องผูกพันท างานเต็มเวลา  
๘ ชั่วโมงต่อวัน อาทิ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท า 
ที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
วิธีการ 
สนับสนนุการแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัตคิุ้มครอง
แรงงานฉบบัที่ ๖ (พ.ศ . ๒๕๖๐)  
ในมาตรา ๘๗ ระบุถึงการส่งเสรมิการ
จ้างงานที่เหมาะสมของลูกจ้างบางกลุ่ม
หรือบางประเภท เช่น นักเรียน 
นักศึกษา คนพิการ และผู้สงูอายุ 
พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้รับงาน 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
รง./พม./พณ./
อก. 
 

  ผู้สูงอายุเป็น
พลเมืองที่มี
ความตื่นตัว 
(active citizen) 
และมีงานท าที่
เหมาะสมตาม
ศักยภาพ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการแก้ไขให้มี
การจ้างงานผู้สูงอายุ
เป็นชิ้นงานได ้
 



๓๖ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ไปท าที่บา้น พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้
สามารถจ้างงานผูสู้งอายุเปน็ชิน้งานได้ 
และเกิดการท างานร่วมกันตามศักยภาพ
และสภาพแวดล้อม 

๔. ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างและ
ศักยภาพของ สคบ. โดยเพ่ิมอ านาจ
ทางปกครองให้กบั สคบ. เพื่อให้
สามารถบังคับใช้และให้ความเป็น
ธรรมกับผู้บริโภคได้จากเดิมที่เป็นเพียง
หน่วยเชิงนโยบายและให้ความความรู้
ไปใช้สทิธิทางปกครองตาม
กระบวนการยุติธรรมอย่างเดียว 
วิธีการ 
๑. แก้ไขพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีอ านาจทางปกครองแก่ 
เจ้าพนักงานในการแก้ไขปัญหาผู้บริโภค 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือตรวจสอบ

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
กพ./กพร./
สคบ./สธ./ยธ./
มท. 
 
 

 งบประมาณ 
แผ่นดิน 

สคบ. เป็น
องค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ
ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

๑. สคบ. มีการ
ปฏิรูปองค์กรทั้ง
ระบบ 

๒. สคบ. มีอ านาจ
ในทางปกครอง 

๓. พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้บริโภคได้รับการ
แก้ไข 



๓๗ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้สามารถบังคับ
ใช้กฎหมายฯ ตามกิจกรรม โดยให้ สคบ. 
ไปสงักัดหน่วยงานกระทรวงที่บังคบัใช้
กฎหมาย เช่น กระทรวงสาธารณสขุ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม  
แทนสังกัดเดิม ซึ่งเปน็หน่วยงานเชงินโยบาย 
๒. สนับสนุนให้ สคบ. ด าเนินการยกร่าง
บทบัญญตัิตามมาตรา ๔๖ ของรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างพลังให้แก่
ผู้บริโภคและการพัฒนาผู้บริโภคโดย
อาศัยเทคโนโลยี  
วิธีการ 
๑. สนบัสนนุและส่งเสริมให้องค์กรภาค
ประชาชนที่มบีทบาทและเปน็ตัวแทนใน
การคุ้มครองผูบ้ริโภคโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เป็นช่องทางสื่อสารให้ผู้บริโภคในการรักษา
สิทธิตา่ง  ๆ 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
สคบ. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
ดศ./ศธ. 

  เกิดแนวทางใน
การเสริมสร้าง
พลังให้แก่
ผู้บริโภค 

๑. ระดับความรู้
ความเข้าใจของ
ผู้บริโภคเกี่ยวกับ
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
๒. ระดับการรับรู้สื่อ 
ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคของ
ผู้บริโภค 



๓๘ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒. บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกบัสทิธิผูบ้ริโภคใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๕. ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร  

กิจกรรมที่ ๑ ติดตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎรแก้ไขใหม่เพื่อสามารถบังคับใช้ได้ 
วิธีการ 
๑. ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ในการ
ด าเนินการ เพื่อก าหนดแนวทางการขึ้น
ทะเบียน 
๒. ก าหนดแผนการขึ้นทะเบียนให้แล้ว
เสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเฉพาะ
กลุ่มคนพิการ คนยากจน กลุ่มบุคคล 
บนพื้นที่สูง กลุ่มชาติพันธุ ์

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
มท./พม. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
กต. 

  ผู้ไร้สถานะทาง
ทะเบียนราษฎร
ได้รับสถานะ
ทางทะเบียน
ราษฎรและได้
สิทธิประโยชน์
บริการข้ัน
พื้นฐานจากรัฐ 

สัดส่วนของผู้ไร้
สถานะทางทะเบียน
ราษฎรลดลงร้อยละ 
๑๐ ต่อปี 

๖. การเปลี่ยนแปลงนโยบายประชากรเพื่อเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต 

กิจกรรมที่ ๑ แก้ปัญหาอัตราการเกิดที่
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ที่ท าให้ประเทศ
ไทยมีประชากรในแต่ละกลุ่มอายุที่ไม่สมดุล 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
พม./สธ. 

  ประเทศไทยมี
โครงสร้างอายุ
ประชากรที่
เหมาะสมกับการ

อัตราการเกิดต่อ
ประชากร ๑,๐๐๐ คน 
ต่อปีเพิ่มขึ้น 



๓๙ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

  วิธีการ 
๑. ให้สิทธิในการลดหย่อนค่าใชจ้่าย 
นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานส าหรับ
การพัฒนาเทคโนโลยชี่วยอนามยั 
เจริญพันธุ์ให้ผู้มีบุตรยากสามารถเข้าถึง
ได้โดยสะดวก 

๒. ด าเนินการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุม ทุกพื้นที่ เพื่อลดภาระ 
พ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพาะ 
การดูแลเด็กอายุ ๐ – ๓ ปี 

หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
มท./อปท. 

พัฒนาประเทศ 

๗. การเสริมพลังสตรี 

กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มสัดส่วนของสตรีใน
ต าแหน่งบริหารขององค์กร 
วิธีการ 
๑. แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาและการเข้าสู่

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
พม. 
 
 

  สตรีมีบทบาท
และมีส่วนร่วม
ในทางสังคม 
การเมือง และ
กระบวนการ
ตัดสินใจ ทั้งใน

๑. กฎหมายและ
ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาและการเข้า
สู่ต าแหน่งทาง



๔๐ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

 ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ต าแหน่งทางการเมือง และการบริหาร
ของสตรี อาทิ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการระดับชาติ
คณะกรรมาธิการ ของฝุายนิติบัญญัติ 
โดยให้ค านึงสัดส่วนของผู้แทนสตรีหรือ
ผู้แทนองค์กรที่ท างาน 
ด้านสตรีที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
หารือกรรมาธิการที่ก าหนดในรัฐธรรมนูญ 
๒. ก าหนดมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของสตรีในการเมือง  
การปกครอง และการบริหาร เช่น  
การเพิ่มจ านวนสตรีในคณะกรรมการ
ระดับนโยบายของชาติและการเข้าด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง การบริหาร 
ของสตรีในสัดส่วนที่เท่าเทียมกับบุรุษ 

หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ /
รง./มท./นร./
อปท./พรรค
การเมือง 

ระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น
มากขึ้น 

การเมือง และการ
บริหารของสตรี
ได้รับการแก้ไข 

๒. สตรีได้รับการ
แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับ
ตัดสินใจทั้งใน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 



๔๑ 

 

 

๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ 

 - 

  

 

 

  



๔๒ 

 

 

๒.๓ เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที ่๓ : การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 

 การสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก (Social Inclusion) นอกจากการให้ความส าคัญกับ
การช่วยเหลือและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมแล้ว การจัดการข้อมูลและองค์
ความรู้ด้านสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมมีความเสมอภาค ลดความเหลื่ อมล้ า  
โดยการจัดการขอ้มูลใหม้ีความเหมาะสม ถูกต้อง และครอบคลุมนัน้ จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ทราบความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปจัดท านโยบายที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งประชาชนสามารถทราบถึงข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสรรคทางข้อมูลด้านสังคมในปัจจุบันคือการขาด
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล ขาดการบูรณาการกันระหว่างข้อมูลทางด้านสังคมจากแต่ละ
หน่วยงาน นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีการจัดเก็บในปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากความต้องการของ
ภาครัฐเป็นหลัก ไม่ได้อ้างอิงจากความต้องการในการใช้ข้อมูลของประชาชน 

 ดังนั้น ประเด็นการปฏิรูปเรื่องการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม จึงให้ความส าคัญกับ
การจัดเก็บข้อมูลทางด้านสังคมซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนต้องการทราบอย่างแท้จริงโดยให้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เปน็ผู้รบัผิดชอบ เปิดเผยและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหวา่งหน่วยงานภาครัฐให้
เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกต่อประชาชนทุกกลุ่ม  
ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลจากการจ่ายภาษี เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการอ้างอิง เพื่อการตัดสิน  
เชิงนโยบายภาษีและการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 



๔๓ 

 

 

 ๒.๓.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑) ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บ รักษาและพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านสังคม  

๒) มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร 

๓) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ โดยมีระบบฐานข้อมูลด้านภาษีเ พ่ือเป็นเครื่องมือ
ประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล ในการด าเนินนโยบายด้านภาษี และการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย 

 ๒.๓.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ : ๑ – ๕ ป  

 ๒.๓.๓ ตัวชี้วัด 

  ๑) องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศมขี้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สามารถ
น าไปจัดสรรทรัพยากร ภายใน ๕ ปี  

  ๒) รฐับาลมีข้อมูลที่เชื่อมโยงและเปดิเผย ประชาชนสามารถเข้าถึงไดโ้ดยสะดวก  

  ๓)  มีฐานข้อมูลดา้นภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๓.๔ วงเงินและแหล่งเงิน  

  งบประมาณแผ่นดิน 
 
 



๔๔ 

 

 

๒.๓.๕ ขั้นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้เก็บและบริหารข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและต าบล 

วิธีการ  
๑. ให้ อปท.เป็นผู้เก็บและพฒันา รวมทั้ง

เผยแพร่และให้ประชาชนได้ใชป้ระโยชน์
ข้อมูลและสารสนเทศดังกลา่วอย่าง
โปร่งใสโดยการมอบอ านาจหนา้ที่ทาง
กฎหมายให้กับ อปท.  

๒. การด าเนินการให้เน้นข้อมูลส่วนบุคคล
เท่าที่จ าเปน็และไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

๓. ออกแบบระบบเชื่อมโยงกับข้อมลู
ประเภทอื่นๆ และรวมอยู่ใน Big Data 
ของรัฐบาล 

๔. ออกแบบระบบความปลอดภัยควบคูไ่ป
กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ MIS, GIS 

ขั้นตอน 
๑. แก้ไขภารกิจของ อปท. ให้สอดคล้องและ

ชัดเจนเก่ียวกับหน้าที่และอ านาจในการ
จัดเก็บข้อมูลของ อปท. 

๒. ออกแบบ Template ข้อมูลพื้นฐาน 
และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการจดัเก็บ
ข้อมูล การบริหารข้อมูล และ 
Computer Literacy 

 
 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
ดศ./อปท. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
มท./สรอ./
GISTDA 

๑. ค่าส ารวจ
ข้อมูลของ 
อปท. 
ประมาณ 
๓,๐๐๐ 
ล้านบาท
ภายใน  
๕ ปี 

๒. ค่าออกแบบ
ระบบ ๑๐๐ 
ล้านบาท 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีฐานข้อมูลทาง
สังคมในระดับพื้นที่
ที่มีการบริหาร
จัดการโดย อปท. 

๑. อปท.ท่ัว
ประเทศ 
มีข้อมูล
สารสนเทศ
พื้นฐาน
ภายใน ๓ ปี 

๒. อปท.เริ่ม
บริหาร
ระบบได้
ภายใน ๕ ปี 



๔๕ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กลไกและการปรบัปรุงกลไก 
๑. มท. และจงัหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในดา้นการ

บริหารจัดการร่วมกับ อปท. ทัว่ประเทศ 
๒. ดศ. ร่วมกับ สรอ. และ GISTDA ร่วมกัน

ออกแบบระบบและจัดการฝึกอบรม 
๓. อปท. เป็นผู้จัดเก็บและบริหารข้อมูล

สารสนเทศ 
กิจกรรมที่ ๒ จัดล าดับความส าคัญการเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนต้องการทราบ และสร้างการรับรู้ 
วิธีการ  
๑. ส ารวจความต้องการข้อมูลที่ประชาชน

ต้องการรับรู้และปรับปรุงการบริการ
ภาครัฐ (ไม่ใช่เฉพาะฝุายรัฐต้องการรับรู้) 
แล้วจัดล าดับความส าคัญ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

๒. ปรับปรุงระบบการร้องทุกข์ให้สะดวกต่อ
การติดตามมากยิ่งขึ้น 

ขั้นตอน 
๑. ศึกษาว่าประชาชนต้องการทราบข้อมูล

ประเภทใด 
๒. จัดล าดบัความส าคัญในการจัดการ

ฐานข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ 
ระบบชั้นความลับ และการเข้าถึงข้อมูล 
ตามล าดับความส าคัญ 

๓. สร้างเนื้อหา (Content) ที่ง่ายตอ่ความ
เข้าใจ และระบบสืบคน้ (Search 
Engine) ให้ง่าย 

กลไกและการปรบัปรุงกลไก 
๑. สรอ. GISTDA ดศ. และ มท. ร่วมกัน

ด าเนินการ 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
สรอ./ดศ. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
มท./อปท./
นร./ 
GISTDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบ 
ประมาณ
ของส่วน
ราชการที่
เก่ียวข้อง 

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการข้อมูล
ของภาครัฐที่ตรง
กับความต้องการ 
 
 
 
 

มีบริการข้อมูล
และการให้ 
บริการของ
ภาครัฐแบบ
เปิดเผยและ
เชื่อมโยงกัน 
(Open and 
Connected 
Government)  
ปีละ ๕ เร่ือง 
เร่ิมตั้งแต่ปี 
๒๕๖๒ 
 



๔๖ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒. อาจจ าเป็นต้องพจิารณาปรับปรุง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายเรื่อง 
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ใช้บริการของรัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเปน็ 

๓. พิจารณาขอบเขตหน้าที่ของ สรอ. ให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาข้อมูลด้านภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการช่วยเหลือของรัฐ 
วิธีการ 
๑. เร่งรัดการน าผู้มีรายได้เข้าระบบการแจ้ง

รายได้ทุกคน เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ 
ในการตัดสินใจเปน็นโยบายและการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม 

ขั้นตอน 
๑. ปรับปรุงระบบการแจ้งข้อมูลการ 

เสียภาษีและรายไดผ้่านระบบ 
๒. ถ้ามีความจ าเปน็ อาจต้องให้บุคคล

ธรรมดาต้องแจ้งรายได้ ไม่วา่จะอยู่ใน
เกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม  
ตามแบบที่ก าหนดทุกคน เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลที่เคลื่อนไหวตามเปน็จริง 

กลไกและการปรบัปรุงกลไก 
๑. สร้างกลไกพิเศษในการจัดท าฐานข้อมูล

ด้านภาษีใน กค. เพื่อให้มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลดา้นรายรับ
และรายจา่ยผู้เสียภาษี 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
กค. 
 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ มท. 
อปท. 

 

 งบ 
ประมาณ
ของ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ประชาชน 
ทุกคนเข้าสู่ระบบ
ภาษ ี

จ านวน
ประชาชน 
เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลภาษี
เพ่ิมข้ึน  
เริ่มตั้งแต่ปี 
๒๕๖๒ 
 



๔๗ 

 

 

๒.๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ  

- 

  



๔๘ 

 

 

๒.๔ เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที ่๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
 ชุมชนถือเป็นรากฐานส าคัญที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องความมั่นคง  
ทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเมืองที่เข้มแข็ง ระดับศีลธรรมในสังคม รวมถึงระบบสวัสดิการส าหรับคน
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ดังนั้น หากชุมชนมีความเข้มแข็ง จะเป็นเครื่องมือส าคัญ 
ที่น าพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าชุมชนจะถูกให้ความส าคัญมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา แต่ชุมชนยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในเชิงโครงสร้างหลาย
ประการ อาทิ ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน การขาดความต่อเนื่องในเรื่องการจัดระบบ
สวัสดิการชุมชน การขาดบูรณาการในการท างานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชน  
ส่งผลให้มีชุมชนจ านวนไมม่ากนักทีส่ามารถพัฒนาเปน็ชุมชนที่เข้มแข็งบนฐานของการจัดการกันเองได้อย่าง
มีคุณภาพ 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปเพ่ือจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งการปรับกระบวนทัศน์  
วิธีคิด และรูปแบบการท างานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ภายใต้ ๓ เงื่อนไขส าคัญ ได้แก่ ๑) การเพ่ิมสิทธิ 
หน้าที่ อ านาจ ทรัพยากร ๒) การขจัดอุปสรรค ปกปูอง คุ้มครอง และ ๓) การเพ่ิมพลังความสามารถ   
โดยพัฒนาเครื่องมือส าคัญในเรื่องการจัดกลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วมและมาตรการทางกฎหมาย   
ซึ่งมีเรื่องส าคัญที่ต้องด าเนินการ ๒ ส่วน ได้แก่ การปฏิรูปเชิงระบบและกลไก และการปฏิรูปเชิงพ้ืนที่  
โดยการปฏิรูปเชิงระบบและกลไกนั้นแบ่งออกเป็น ๔ หมวดหลัก ได้แก่ ๑) สิทธิและบทบาทของชุมชน  
๒) ทรัพยากรและทุนชุมชน ๓) สวัสดิการชุมชน และ ๔) เศรษฐกิจชุมชน และในส่วนของการปฏิรูปเชิงพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย การท างานแบบรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์เพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ 
โดยคนในชุมชนร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งทั่วทั้งประเทศ 

 

 



๔๙ 

 

 

  ๒.๔.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 

๑) ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดการ
ข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 

๒)  ชุมชนมีเศรษฐกิจดี มั่นคง ยั่งยืน 

๓)  ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อปัจจัยกระทบต่างๆ 

 ๒.๔.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ : ๑ – ๕ ป  

 ๒.๔.๓ ตัวชี้วัด 

  ๑)  ต าบลและจังหวดัมีกลไก/พ้ืนที่กลางในการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กับ
ชุมชนอย่างทั่วถึง 

  ๒)  ชมุชนไดร้ับการรับรองสทิธิชุมชนตามรฐัธรรมนูญปี ๒๕๖๐  

  ๓)  มีกลไกให้ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรและทนุชมุชนโดยชุมชน  

  ๔)  ระบบสวัสดิการชุมชนได้รับการรองรับสถานะทางกฎหมาย  

  ๕)  มีกลไกในการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  

 ๒.๔.๔ วงเงินและแหล่งเงิน 

  วงเงินรวม ๕ ปี เท่ากับ ๔,๘๖๖ ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 

 

 

 

 

  

 

 

 



๕๐ 

 

 

๒.๔.๕ ขั้นตอนการด าเนินการ  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพื้นที่ 
วิธีการ 
๑. ก าหนดให้ต าบลเปน็พืน้ที่การพฒันา

อย่างบูรณาการ (“ต าบลเข้มแข็ง 
ประเทศมั่นคง”) โดย 
๑.๑ จัดให้มีกลไกประชารัฐต าบล

เข้มแข็งที่ประกอบด้วย ๔ ภาค
ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) ท้องที่ ได้แก่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (๒) ท้องถิ่น 
ได้แก่ อบต. เทศบาล (๓) องค์กร
ชุมชน/เอกชน ได้แก่ สภาองคก์ร
ชุมชนต าบล บา้น วัด โรงเรียน 
กลุ่มต่างๆ (๔) หน่วยงานอื่น 
ได้แก่ พัฒนาชุมชน เกษตรต าบล 
ต ารวจ รพสต. (อ้างอิง : ไพบูลย์ 
วัฒนศิริธรรม) ท าหน้าที่ประสาน
พลังทุกภาคส่วน เพื่อรวมตัว ร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ โดยมีเปูาหมายให้ต าบล
เข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง และ

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
สช. / 
สศช./ 
พอช.  
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
มท. / นร. 
/กสทช. /
สปสช. /
สสส. /
มูลนิธิ
พัฒนาไท  
 
 

๔,๐๐๐ 
ลบ. 

(ปีละ 
๘๐๐ 
ลบ. 
ฐานคิด
เฉลี่ย
จังหวัด
ละ ๑๐ 
ลบ.) 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 
 

มีกลไกบูรณาการ
ในพื้นที่ เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมรับประโยชน์
เพื่อการพัฒนาใน
พื้นที ่
 
 
 
 
 

๑. มีระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยการสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง แล้ว
เสร็จภายใน ๑ ป ี

๒. เกิดกลไกประชารัฐ
ระดับจังหวัดที่
เข้มแข็งภายใน ๒ ปี 

๓. กลไกประชารัฐระดบั
ต าบลมคีวามเข้มแข็ง 
ครอบคลุมทุกต าบล
ภายใน ๓ ป ี

๔. มีแผนแม่บทชุมชน
หรือธรรมนูญชุมชน
ครอบคลุมทุกต าบล
ภายใน ๔ ป ี

๕. มีระบบ GIS 
ครอบคลุมทุกต าบล
ภายใน ๕ ป ี



๕๑ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

สร้างเสริมจิตส านึกสาธารณะและ
การท างานร่วมกันอย่างเป็น
กัลยาณมิตร  

๑.๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เชิงภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information Systems : GIS) 
แสดงให้เห็นองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของชุมชนและทุนทางสังคม  

๑.๓ จัดท าแผนแมบ่ทชุมชนหรือ
ธรรมนูญชุมชนแบบบูรณาการและ
มีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นแผนร่วมของ
ทุกกลไกในพื้นที่ และขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลอยา่งต่อเนื่อง 

๑.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ 
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ครอบครัว และภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

***ส าหรับชุมชนในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้เป็น
ต าบล เช่น ชุมชนเขตเมืองสามารถปรับให้
สอดคล้องกับบริบท 

 



๕๒ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.  ก าหนดให้มีคณะกรรมการประชารัฐ
สนับสนนุต าบลเข้มแข็งระดับจงัหวัด 
ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนนุยุทธศาสตร์
ต าบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน 
และภาคส่วนอื่นๆ อย่างสมดุล 
๒.๑ ประสานงาน ประสานแผน 

ประสานการสนับสนนุ  
๒.๒ จัดกระบวนการนโยบายสาธารณะ

แบบมีส่วนร่วมและสื่อสารทาง
สังคม สนบัสนุนการขับเคลื่อน
ต าบลเข้มแข็ง 

๒.๓ สนับสนุนการพฒันาศักยภาพ 
นักจัดการชุมชน (Community 
Organizer) ระดับต าบล ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างน้อย
ต าบลละ ๕ คน 

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ 
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 



๕๓ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓.  จัดให้มีคณะกรรมการประชารัฐส่งเสริม
สนับสนนุต าบลเข้มแข็งระดับประเทศ
ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนนุยุทธศาสตร์
ต าบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสงัคม ภาคเอกชน 
และภาคส่วนอื่นๆ อย่างสมดุล 
๓.๑ ประสานทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม

สนับสนนุการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ต าบลเข้มแข็ง 

๓.๒ จัดและสนับสนุนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
การสื่อสารทางสังคมเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต าบลเข้มแข็ง  

๓.๓ สนับสนุนให้เกิดกลไกสนบัสนุน 
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบ 
มีส่วนร่วมที่ยั่งยืน เชน่ มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาจังหวัด  

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการความรู้ 
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง 



๕๔ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ขั้นตอน 
ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และก าหนด
องค์กรที่มีความคล่องตัวภายใตห้น่วยงาน
ของรัฐที่มีอยู่แล้วเป็นกลไกขับเคลื่อนตาม 
ข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ ข้างต้น ซึ่งมี
ระยะท างานเบื้องต้น ๕ ปี และให้มี 
การประเมินผลเพื่อพิจารณาการด าเนินงาน
ต่อขององค์กรดังกล่าว หรือพิจารณาจัดตั้ง
กลไกในรูปแบบอื่นต่อไป 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
กิจกรรมที่ ๒ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก : สิทธิและบทบาทชุมชน 
วิธีการ 
๑. จัดท า พ.ร.บ.รองรับสิทธชิุมชนและ

บุคคลตามมาตรา ๔๓ (๒) ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒๕๖๐  

ขั้นตอน 
จัดท าร่าง พ.ร.บ. สิทธิชุมชนและบุคคลตาม
มาตรา ๔๓ (๒) ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐   

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
คณะอนุ 
กรรมการ 
พิจารณา
เสนอ
กฎหมายที่
ต้องจัดท า
ใหม่เพื่อ
สนับสนนุ
ยุทธศาสตร์
ชาติและ
การปฏิรูป
ประเทศ / 
ส านักงาน
คณะกรรม 
การปฏิรูป
กฎหมาย 

๑๐ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน 
 
 
 

ชุมชนได้รับการ
รับรองสถานภาพ
และสิทธชิุมชน
ขั้นพื้นฐานตาม
เจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย ๒๕๖๐ 

มีกฎหมายรองรับ
สิทธิชุมชนภายใน 
๓ ปี 



๕๖ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๒. แก้ไข พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน  

พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทรว่มที่
ส าคัญในกระบวนการพฒันาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น และระดับชาต ิ

ขั้นตอน 
๑. จัดท าร่าง พ.ร.บ. สภาองค์กรชมุชน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
๒. พัฒนาระบบและโครงสร้าง 

การสนับสนนุที่มีประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการความรู้ 

การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และพัฒนาศักยภาพของประชาชน
และภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
พอช. 
  
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
มท.  

๑๐ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน 

สภาองค์กรชุมชน
มีบทบาทร่วมที่
ส าคัญใน
กระบวนการ 
พัฒนาและ
ขับเคลื่อน
นโยบาย
สาธารณะใน
ระดับชุมชน
ท้องถิ่นและ
ระดับชาต ิ
  

มีกฎหมายและ
แผนพัฒนาระบบ
และโครงสร้างการ
สนับสนนุสภา
องค์กรชุมชน
ภายใน ๒ ป ี

๓.   ยกระดับ พอช. จากองค์การมหาชนให้
มี พ.ร.บ. รองรับเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
ได้อย่างคล่องตัวและมปีระสิทธภิาพ 

ขั้นตอน 
๑. จัดท า พ.ร.บ. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
๒. พัฒนาระบบและโครงสร้างการสนับสนุน

ที่มีประสิทธิภาพ 
๓.  ส่งเสริมสนับสนนุการจัดการความรู้  

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
พอช. 

๑๐ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน 

ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
องค์กรชุมชนให้มี
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

๑.  มีกฎหมายว่า
ด้วยสถาบนั
พัฒนาองค์กร
ชุมชนแล้ว
เสร็จ ภายใน 
๒ ปี 

๒.  มีแผนพัฒนา
ระบบและ
โครงสร้างการ



๕๗ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และพัฒนาศักยภาพของประชาชนและ 
ภาคส่วนตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

สนับสนนุสภา
องค์กรชุมชน
ภายใน ๒ ป ี

๔. ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ 
และด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 

ขั้นตอน 
๑. จัดท ายุทธศาสตร์การส่งเสริมการอยู่

ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม 
๒. จัดท า พ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถี

ชี วิ ตกลุ่ มชาติพั นธุ์  พ .ศ .  . . . .  ตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

                    
 
 
 
หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
สมช. 
หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
วธ. (ศูนย์
มานุษยวิทยา
สิรินธร)  

 
 
 
 
๕ ลบ. 
 
 
๑๐ ลบ. 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

ชาวไทยกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ได้รบั
การคุ้มครองและ
มีสิทธิด ารงชีวิต
ในสังคมตาม
วัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถี
ชีวิตดั่งเดิมตาม
ความสมัครใจ 

๑. มีแผนแมบ่ทวา่
ด้วยการ
ส่งเสริมและให้
ความคุ้มครอง
ชาวไทยกลุม่
ชาติพนัธุ์ตา่งๆ 
ภายใน ๑ ป ี

๒. มีกฎหมายว่า
ด้วยส่งเสริมและ
ให้ความ
คุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพันธุ์
ภายใน ๓ ปี  

๕. จัดท า พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนเพื่อสร้าง
เสริมระบบไกล่เกลี่ยและสรา้งความ
ยุติธรรมในระดับพื้นที่ตามนัยยะ
แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา ๖๘ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒๕๖๐ 
 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก ่
กระทรวง
ยุติธรรม 
 

๑๐ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน 

เสริมสร้างความ
สมานฉนัท์ใน
ชุมชนบนฐาน
ของการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนในด้าน
งานยุตธิรรม 

มีกฎหมายว่าด้วย
ร ะ บ บ ยุ ติ ธ ร ร ม
ชุมชนภายใน ๒ ปี 



๕๘ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ขั้นตอน 
จัดท าร่าง พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนรองรับระบบ
ยุติธรรมในระดับพื้นที่ตามนัยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ 
กิจกรรมที่ ๓ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: ทรัพยากรและทุนชุมชน  
วิธีการ 
๑.  ผลักดัน พ.ร.บ.ธนาคารที่ดนิ  
ขั้นตอน 
จัดท าร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดินและน าเข้าสู่
กระบวนการนติิบัญญัติแห่งชาติ 

 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
กค.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ช่วยเหลือคน
ยากจนที่ที่ดินจะ
หลุดมือ และช่วย
พัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ของเอกชนเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศ รวมทั้ง
ลดการบุกรุก
ท าลายปุา 

มีกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารทีด่ินแล้ว
เสร็จภายใน ๒ ป ี

๒.  พัฒนาการด าเนินงานนโยบาย 
การจัดการที่ดินแปลงรวมที่เนน้บทบาท
ของชุมชน/ที่เน้นกระบวนการสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน 
(Collective activities)  

 
 
 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
คณะกรรม 
การ
นโยบาย
ที่ดิน

  การใช้ที่ดิน
สาธารณะเป็น
ประโยชน์ร่วม
อย่างแท้จริงโดย
ที่ดินยังเปน็ของ
รัฐอย่างยั่งยืน ไม่

มีกลไกการมีส่วน
ร่วมของชุมชนใน
การจัดการที่ดิน
แปลงรวมภายใน 
๑ ปี 

ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการปฏริูป
ประเทศด้านเศรษฐกจิ 



๕๙ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
ขั้นตอน 
พัฒนาระบบกลไก และกระบวนการด าเนนิ
โครงการที่ดินแปลงรวม 

แห่งชาต ิ/ 
ทส.  

ถูกเปลี่ยนมือ 
เปลี่ยน
วัตถุประสงค ์

๓.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ า
ขนาดเล็กบนฐานการมีบทบาทการเป็น
เจ้าของ และการมีส่วนร่วมโดยตรงของ
ชุมชนอยา่งเปน็รูปธรรม เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 

ขั้นตอน 
พัฒนาระบบกลไก และกระบวนการบริหาร
จัดการแหล่งน้ าขนาดเล็กของชมุชน  
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
คณะ 
กรรมการ
ทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ  
 

๕ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน 

๑. บรรเทาภาวะ
ภัยแล้ง ภาวะ
น้ าท่วม ให้กับ
ชุมชนทั่ว
ประเทศ  
ลดความ
เหลื่อมล้ าของ
การด ารงชีวติ
ขั้นพืน้ฐาน
ระหวา่งคนใน
ชนบทและ 
คนในเมืองให้
ใกล้เคียงกนั 

๒. ชุมชนได้รบั
การสง่เสริม
ความเข้มแข็ง
ตาม
กระบวนการ
ประชารัฐ 
 

มีกลไกการมีส่วน
ร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการ
แหล่งน้ าขนาดเล็ก
ของชุมชน โดย
หน่วยงานรัฐให้
การสนับสนนุ
งบประมาณและ
การบริหารภายใน 
๑ ปี 



๖๐ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๔.  แก้ไข พ.ร.บ. ปุาไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และ 

พ.ร.บ.อ่ืนๆ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ขั้นตอน 
จัดท าร่าง พ.ร.บ.ปุาไม้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ร่าง พ.ร.บ.สวนปุาฉบบัแก้ไขเพิม่เติม และ
แก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อขจัด
อุปสรรค และจูงใจให้ชุมชนปลกูต้นไม้ยืนต้น
มูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
ทส. 
 
 

๑๐ ลบ. 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

ส่งเสริม 
สนับสนนุ และจงู
ใจให้ประชาชน
และชุมชนปลูก
ต้นไม้ยนืต้น
มูลค่าสูงในที่ดิน
กรรมสิทธิ์เพื่อ
การออม และ
สร้างมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจ 

มีกฎหมายที่
ส่งเสริมสนบัสนุน 
จูงใจการปลูกตน้ไม้
ยืนตน้มูลคา่สูง
อย่างเปน็รูปธรรม 
ภายใน ๒ ป ี

๕. จัดท ากฎกระทรวงเร่ืองหลักประกัน
ทรัพย์สินอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.หลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๘(๖) และ
จัดท า พ.ร.บ. ธนาคารต้นไม ้

ขั้นตอน 
๑. ออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา ๘(๖) ตาม 

พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพื่อก าหนดให้ต้นไม้เป็นทรัพย์สินที่น ามา
เป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

๒. จัดท าร่าง พ.ร.บ. ธนาคารต้นไม้รองรับ
การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูง

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
พณ. / กค. 
/ ธกส. 
 
 

๑๐ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน 
 

มีกลไกให้ต้นไม้
เป็นหลักประกัน
ทางธุรกิจและ
ส่งเสริมการปลูก
ไม้ยืนตน้ที่มี
มูลค่าสูงทาง
เศรษฐกิจ เกิด
การออมทรัพย์
บนดนิเพื่อความ
มั่งคั่งของ
ประเทศ 

๑. มีกฎหมาย
รองรับให้ต้นไม้
เป็นหลักทรัพย์
ประกนัทางธุรกิจ 
ภายใน ๑ ป ี

๒. มีกฎหมายวา่
ด้วยธนาคาร
ต้นไม ้ภายใน  
๒ ป ี



๖๑ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การออม 
รองรับสังคมสูงวัย และการเพิ่มคุณค่า
ทางสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
และน าเข้าสู่กระบวนการสภานติิ
บัญญัติแห่งชาต ิ

๖. ส่งเสริมเครือข่ายวชิาการ วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสนบัสนนุการพฒันา
วิชาการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวตักรรม 
ชุมชน ให้เข้มแข็งและเปน็ระบบ  

ขั้นตอน 
๑. จัดท าแผนแม่บทวา่ด้วยการสนบัสนนุ

การพัฒนาวิชาการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภูมปิัญญาท้องถิ่น และ
นวัตกรรมชุมชน  

๒. ขับเคลื่อนแผนแม่บทสู่การปฏบิตัิ 
๓. ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการความรู้  

การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของประชาชนและ
ภาคส่วนตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
เครือข่าย  
ม.ราชภัฏ/ 
เครือข่าย  
ม.ราชมงคล/ 
ทปอ. /สกอ. 
/สวนช. / 
วธ. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่
สถาบนั
วิชาการ/ 
วิทยาลัย
ชุมชน/ ศธ. 
(วิทยาลัย

๒๕๐ ลบ. 

(ปีละ ๕๐ 
ลบ.) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีกลไกสนบัสนุน
การสร้างและ
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้เพื่อชุมชน
โดยชุมชน 

๑.  มีแผนแมบ่ทวา่
ด้วยการ
สนบัสนนุการ
พัฒนาวชิาการ 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และ 
นวัตกรรม
ชุมชน แลว้
เสร็จภายใน  
๒ ป ี

๒. เกิดเครือข่าย
วิชาการ 
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี



๖๒ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ล้านบาท แหล่งเงิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
อาชีวศึกษา
/ การ
อาชีพ)/
ภาคเอกชน
/ภาค
ประชา
สังคม 
 
 
 

หนุนเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง
ครอบคลุม 
ทั่วประเทศ 
ภายใน ๕ ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้านบาท แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๔ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: สวัสดิการชุมชน 
วิธีการ 
๑. แก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเน้นการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ อปท. 
และชุมชน  

ขั้นตอน 
๑. จัดท าร่าง พ.ร.บ. สวัสดิการสังคมฉบับ

แก้ไขเสนอ ครม. และ สนช. 
๒. ด าเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัด

สวัสดิการสงัคม  

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
พม. 

๕ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีกลไกเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของการจัด
สวัสดิการชุมชน 

มีกฎหมายสวัสดิการ
สังคมที่ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของระบบ
สวัสดิการชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใน ๑ ป ี
 

วิธีการ 
๒. จัดท า พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร

ภาคประชาสังคม พ.ศ. ....  
ขั้นตอน 
๑. เร่งรัดการน าร่าง พรบ.ส่งเสริมและ

พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ที่
ด าเนินการโดยคณะกรรมการสง่เสริม
และพัฒนาองค์กรภาคประชาสงัคม 
(คสป.) ที่เกิดขึ้นตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการสง่เสริมและ
พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าสู่กระบวนการนิติ
บัญญัต ิ

๒. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่ งเสริมและ
พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
คณะกรรมการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กร
ภาคประชา
สังคม (คสป.) / 
พม. 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ ลบ. 
 
 
 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
 
 
 
 
 

มีกลไกและ
กระบวนการ
หนุนเสริมองค์กร
ภาคประชาสังคม
ให้เข้ามามี
บทบาทในการมี
ส่วนร่วมและเป็น
หุ้นส่วนกับ
ภาครัฐและภาค
ส่วนอื่นในการ
พัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 

๑. มีกฎหมายวา่ด้วย
การสง่เสริมและ
พัฒนาองค์กร 
ภาคประชาสังคม 

๒. มีแผน
ยุทธศาสตร์
ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กร
ภาคประชา
สังคม แล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ป ี

 



๖๔ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๕ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: เศรษฐกิจชุมชน 
วิธีการ 
๑. จัดท า พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน 
ขั้นตอน 

เร่งรัดการน าร่าง พ.ร.บ. สถาบันการเงิน
ประชาชนที่ด าเนินการตามข้อเสนอของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
น าเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ 
 
 

 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
กค.  

๑๐ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน 

มีกลไกหนุนเสริม
ความเข้มแข็งของ
การออมและเป็น
แหล่งทุนโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน 
รวมทั้งพัฒนา
ระบบพันธมิตร
ชุมชนเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การจัดการ
การเงินชุมชน 

มี กฎหมายว่ าด้ วย
ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น
ประชาชนแล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี 

๒. พัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชนในลักษณะ 
Matching model ระหว่างภาคธุรกิจ
เอกชนกับชุมชน  

ขั้นตอน 
๑. จัดท าแผนพัฒนาระบบสัมมาชพีชุมชน 
๒. ขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจและ

สัมมาชีพชุมชนสู่การปฏิบัติ 
๓. ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดการความรู้ 

การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของประชาชนและ
ภาคส่วนตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
พอช. / พณ.  
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
มท. / กค. / 
พณ. /มูลนิธิ
สัมมาชีพ  

๕๐๐ ลบ. 
(๑๐๐ ลบ. 
ต่อปี) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เสริมสรา้งระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 
และพฒันาศักยภาพ
การบริหารธุรกิจ
ชุมชน 
(Community 
Business 
Administration - 
CBA) ตามมาตรา 
๗๕ แห่งรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑. มี แ ผ น พั ฒ น า
ระบบสัมมาชีพ
ชุมชนแล้วเสร็จ
ภายใน ๑ ปี 

๒. เ กิ ด เ ศ รษฐกิ จ
แ ล ะ สั ม ม า ชี พ
ชุมชนครอบคลุม
ไม่ ไ ม่ น้ อยกว่ า
ร้อยละ ๕๐ ของ
ต า บ ล ทั้ ง ห ม ด
ภายใน ๕ ปี 

ประสานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกจิ 



๖๕ 

 

 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ล้าน
บาท 

แหล่งเงิน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓.  จัดท า พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็น
กฎหมายส่งเสริมการท างานเพื่อสังคม
โดยใช้การท างานเชิงธุรกิจ  

ขั้นตอน 
เร่งรัดการน าร่าง พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อสังคม 
น าเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ 

 

 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
พม. / สสว.  

๑ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน 

การแก้ปัญหา
และพัฒนาชุมชน
และสังคมของ 
ผู้ประกอบกิจการ
ภาคเอกชน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 
 

มีกฎหมายวา่ด้วย
วิสาหกิจเพื่อสงัคม
แล้วเสร็จภายใน ๑ ป ี

๔.  ผลักดนัการพฒันาสหกรณท์กุประเภท
เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชมุชน 
ปูองกนัความเสี่ยงและอปุสรรคตา่งๆ  

ขั้นตอน 
ปรับปรงุ พ.ร.บ. สหกรณ์ กฎระเบยีบ  
และมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของระบบสหกรณส์ าหรับเปน็
เครื่องมือสรา้งเสริมชมุชนเขม้แข็งในทุกมิต ิ

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
กษ.  

๑๐ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในมิติ
ต่างๆ บนฐานของ
การให้ประชาชน
ช่วยเหลือตนเอง
และช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกันตาม
หลักการและ
วิธีการสหกรณ์  

มีการปรับปรุง 
พ.ร.บ. สหกรณ์ 
กฎระเบียบ และ
มาตรการที่เก่ียวข้อง 

ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการปฏริูป
ประเทศด้านกฎหมาย 



๖๖ 

 

 
 

๒.๔.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ  

การปรับปรุ งหรือพัฒนากฎหมาย/กฎระเบียบที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีจ านวน ๑๕ ฉบับ โดยร่วมขับเคลื่อนการปรับปรุงและจัดท ากฎหมายใหม่
กับคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดอื่น/หน่วยงานอื่น จ านวน ๘ ฉบับ ด าเนินการแก้ไขกฎหมายเดิมจ านวน  
๓ ฉบับ และจัดท ากฎหมายใหม่จ านวน ๔ ฉบับ ได้แก่ 

ประเด็นปฏิรูป 
ผลักดันผ่านคณะกรรมการ/

อนุกรรมการชุดอื่น/
หน่วยงานอื่น 

แก้ไขกฎหมายเดิม จัดท ากฎหมายใหม ่

๑. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เชิงพื้นที ่

  - ออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 

๒. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เชิงประเด็นและกลไก : 
สิทธิและบทบาทชุมชน 

- (ร่าง) พ.ร.บ. รองรับสิทธิ
ชุมชนและบุคคล 

- (ร่าง) พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน 

- แก้ไข พ.ร.บ. สภาองค์กร
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

- จัดท า พ.ร.บ. สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน 

- จัดท า พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติ
พันธุ์ พ.ศ. .... 

๓. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เชิงประเด็นและกลไก : 
ทรัพยากรและทนุชุมชน 

- (ร่าง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดนิ - แก้ไข พ.ร.บ. ปุาไม้ พ.ศ. 
๒๔๘๔ พ.ร.บ. อื่นๆ และ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

- แก้ไข พ.ร.บ. หลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  

- จัดท า พ.ร.บ. ธนาคารต้นไม้ 

๔. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เชิงประเด็นและกลไก : 
สวัสดิการชุมชน 

- (ร่าง) พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรภาคประชา
สังคม พ.ศ. .... 

- แก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
จัดการสวัสดิการสังคม 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 

๕. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เชิงประเด็นและกลไก : 
เศรษฐกิจชุมชน 

- (ร่าง) พ.ร.บ. สถาบันการเงนิ
ประชาชน 

- (ร่าง) พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อ
สังคม 

- ปรับปรุง พ.ร.บ. สหกรณ์ 
กฎระเบียบ และมาตรการ
ที่เก่ียวข้อง 

 

 

  



๖๗ 

 

 
 

๒.๕ เร่ืองและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม 

 การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม (Social Cohesion) สมาชิกในสังคมต้องรู้จักยอมรับ
ความแตกต่าง มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้สังคมแห่งความสมานฉันท์  
โดยประเด็นการปฏิรูปการมีส่วนร่วมฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกสาธารณะ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านกิจกรรมทางสังคมบนพ้ืนที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญหนึ่งในการสร้าง 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม  

ประเด็นการปฏิรูปการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ได้ให้
ความส าคัญกับ (๑) การสร้างพลังจิตอาสา เพ่ือสร้างจิตส านึกส่วนรวมของประชาชนผ่านการด า เนินกิจกรรม
เพ่ือสังคม (๒) การสร้างพลังแผ่นดิน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ 
(๓) การสร้างพลังสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ 
ในรูปแบบต่างๆ และ (๔) การสร้างพลังภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เกิดการใช้ส่ือออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชน
มีส่วนร่วมในการเฝูาระวังและเตือนภัยทางสังคม 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

 
 

๒.๕.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ ์: ประชาชนมคีวามเปน็พลเมืองด ีมีคุณธรรม  
ถึงพร้อมด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจรติ จติอาสา ในสังคมที่เปน็ธรรมและไม่ทอดทิง้กัน  

๒.๕.๒ กรอบระยะเวลาในการด าเนินการ : ๑ - ๕ ป ี

๒.๕.๓ ตัวชี้วดั 

 ๑) ประชาชนปฏิบัตตินเปน็จิตอาสาผ่านการด าเนินงานโครงการที่จัดโดยภาครัฐและเอกชนมี
จ านวนมากขึน้  

 ๒) กลุ่มและเครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ และสามารถขึ้น
ทะเบียนเป็นจิตอาสาต้นแบบได้มากขึ้น 

 ๓) พ้ืนที่การเรียนรู้ในชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีชีวิต และกระจายตัวอยู่ในทั่วภูมิภาคของ
ประเทศไทย 

 ๔) ประชาชนมีความรู้ในการบรโิภคสื่ออย่างสร้างสรรค ์และสื่อออนไลนไ์ด้รับการเฝาูระวังให้
มีเนื้อหาสาระที่ปลอดภัยมากขึ้น 

๒.๕.๔ วงเงินและแหล่งเงิน 

 ๑) งบประมาณของหนว่ยราชการที่เกี่ยวข้อง 

 ๒) การสนบัสนนุจากภาคเอกชนและภาคประชาสงัคม 

      ๓) การระดมทุนจากกิจกรรมจติอาสาเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

  



๖๙ 

 

 
 

๒.๕.๕ ขั้นตอนการด าเนินการ 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๑ สร้างพลังจิตอาสา 
๑.๑. โครงการจติอาสา “เราท าดีด้วยหัวใจ” 
 
วิธีการ 
ด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านกึเพื่อส่วนรวม 
สานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัด 
อย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดท าเปน็วาระแห่งชาติ  
 
ขั้นตอน 
๑. จัดกิจกรรมอาสาสมัครในทุกจังหวัดเพื่อให้

ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
พื้นที่/ชุมชนของตนเอง 

๒. จัดให้ประชาชนทุกระดบัมีส่วนร่วมโดยให้ 
เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจ และมีการจัด
กิจกรรมต่อเนื่อง 

๓. สนับสนนุให้สถาบนัครอบครัวมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอาสา โดยสมาชิกในครอบครัวได้มี
โอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

 

                    

หน่วยงาน
หลัก ได้แก ่
มท. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก ่
พม./นร./กห. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

คนไทยมสี านึกจิตอาสา และ
รับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม 
โดยได้รับการปลูกฝงัผา่น 
การด ารงชีวิตประจ าวัน 
อย่างสม่ าเสมอ  

ประชาชนลงทะเบียน
เข้าร่วมและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม 
จิตอาสาเพื่อสังคม
เพิ่มข้ึน 



๗๐ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๔. จัดโครงสร้างการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาให้
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงทั้งระดับประเทศ 
จังหวัด อ าเภอ และต าบล โดยแยกภารกิจ
ของจิตอาสาตามความสนใจและลักษณะ
งานของแต่ละหน่วยงาน 

๕. ประชาสัมพนัธ์ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินงาน 

 
 
 
 

 

๑.๒ โครงการจิตอาสาประชารฐัเพื่อสังคม 
สุขภาวะ 
 
วิธีการ 
สนับสนนุให้เกิดการสานพลงัความร่วมมือภาคี
ที่หลากหลายแบบกลไกประชารัฐในพื้นที่  
๗๗ จังหวัด ในการเสริมสร้างจติส านึก
พึ่งตนเองของภาคประชาชน  
 
ขั้นตอน 
๑. พัฒนาระบบสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสา

ประชารัฐเพื่อสังคมในทุกจังหวดั โดย
จัดท าฐานข้อมูลประชาชนที่อยู่ในภาวะ
ยากล าบาก เพื่อเตรียมการส าหรับการ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

                    

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
สช./สสส./
พม. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
มท./พอช. 

 
 
 
 
 
 
 

๑๕๐ 
ลบ./ป ี

งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 
- สช. 
- สสส. 
- สธ. 
- พม. 
 

เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐมี
ความร่วมมือในทุกระดับ 
(ระดับพืน้ที่/จังหวัด/ประเทศ) 
เพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาวะที่
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๑. มีพลเมืองผู้มี 
จิตอาสาในพื้นที ่
ทั่วประเทศ 
๑๐๐,๐๐๐ คน 

๒. มีศูนย์จิตอาสา
ประชารัฐ
กระจายอยู่ทั่ว
ทุกจังหวัด 
ไม่น้อยกว่า  
๗๗ ศูนย์  

๓. มีเครือข่ายจิต
อาสาประชารัฐ
ทั่วประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 
๘๗๘ เครือข่าย  



๗๑ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒. พัฒนาระบบเฝูาระวงัภัยทางสังคมโดยให้
ชุมชนเป็นฐานในการด าเนนิการ 

๓. พัฒนาระบบกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมใน
ระดับจังหวัด 

(อย่างน้อย
อ าเภอละ  
๑ เครือข่าย) 

๔. มีฐานข้อมูล
ประชาชนที่อยู่ใน
ภาวะยากล าบาก 
และให้การ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม 

๕. มีกองทุนประชา
รัฐเพื่อสังคมใน
ระดับจังหวัด 

กิจกรรมที่ ๒ สร้างพลังแผ่นดิน 
๒.๑ การปฏิรูประบบอาสาสมคัรในพื้นที่ 
 
วิธีการ 
พัฒนาอาสาสมัครให้มีความเป็นเอกภาพและ
เป็นพลังขบัเคลื่อนหลักในชุมชน ในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตร่วมกับกลุ่มพลังอืน่ๆ 

 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
พม./ศธ./มท./
ดศ. 

 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 

 งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

เครือข่ายอาสาสมัครได้รับการ
พัฒนาเป็นเครือข่ายที่มีความ
เข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีการ
ด าเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคม 

๑. มีองค์กรกลาง/
ศูนย์ประสานงาน
เครือข่าย
อาสาสมัคร 
อย่างน้อย
ภูมิภาคละ  
๑ แห่ง 



๗๒ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ขั้นตอน 
๑. พัฒนา “Application ของอาสาสมัคร” 

ออนไลน์ในระบบสมาร์ทโฟน อาทิ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) และ “Application จิตอาสา”  
- ภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคมร่วมกัน

พัฒนาระบบเครือข่ายของอาสาสมัคร 
หรือจิตอาสาประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระบบทีป่ระชาชนทุกระดบัสามารถ
เข้าถึงได้ โดยพฒันาผา่นระบบรปูแบบ 
Application ในสมาร์ทโฟน 

- พัฒนาข้อมูลการด าเนนิการของ
อาสาสมัคร และจิตอาสาในระดบัพื้นที่
ต่างๆ ให้เป็นระบบทีส่ามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบการด าเนนิงานได้ง่าย 

๒. ให้มีองค์กรกลาง/ศูนยป์ระสานงาน
เครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสาประชา
รัฐระดับจังหวัด/ประเทศ เป็นเครือข่าย
ช่วยเหลือสังคม  

๓. จัดกิจกรรมสานสัมพนัธ์เครือข่าย
อาสาสมัคร เพื่อร่วมก าหนดแผนงาน/
โครงการประจ าป ี

ภาคธุรกิจ/
มูลนิธิ/ชมรม/
สมาคม/
คณะท างาน
ประชารัฐเพื่อ
สังคม (E๖) 

 
 
 
 
 

 

๒. มีระบบฐาน 
ข้อมูลการ 
ขึ้นทะเบียน
เครือข่าย
อาสาสมัคร 
ของประเทศ 



๗๓ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาสาสมคัร โดยขึ้น
ทะเบียน จดัประเภททั่วไป/เฉพาะด้านของ
ข้อมูลอาสาสมัคร จิตอาสา องคก์ร และ
รายงานบุคคล 

๕. พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครไปสูก่ารจด
ทะเบียนเปน็องค์กรสาธารณประโยชน ์

๖. สร้างกระแสสงัคม ระดมทุน ก่อตั้งกองทุน
และจัดระบบการบริหารจัดการ 

๒.๒ โครงการเร่งรัดฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย 
ให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกลไกในการสร้าง
จิตส านึกความเป็นพลเมืองดี มคีวามพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ 
 
วิธีการ 
๑. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นกิจกรรม

หลักในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

๒. ผลักดันให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นแนว
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการบริหาร
จัดการในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
ศธ./กก. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
กค./สงป./
สคก. 

 
 
 
 

 งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

จิตส านึกสาธารณะของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ได้รับการพัฒนา/ส่งเสริมผา่น
กระบวนการกิจกรรมลูกเสือ 

๑. มีการจัดกิจกรรม
สร้างเครือข่าย
จิตอาสาผ่าน
กระบวนการ
ลูกเสือใน 
ทุกชุมชน 

๒. พ.ร.บ.ลูกเสือ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 

๓. หลักสูตรลูกเสือ
ของสถานศึกษา
ทั่วประเทศได้รบั
การพัฒนาให้มี



๗๔ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ขั้นตอน 
๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทนัสมัยต่อ 

การเปลี่ยนของโลกยุคปัจจุบนั ชุมชนและ
เทคโนโลยสีมัยใหม่ 

๒. พัฒนาบุคลากรในระดับนโยบายและ
ครูผู้สอนด้านกิจกรรมลูกเสือ 

๓. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ให้มีความคล่องตัวด้านโครงสร้างและ
งบประมาณ 

๔. ปรับปรุงการบริหารทรัพย์สินของ 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติให้สามารถหา
รายได้ในรูปแบบตา่งๆ เพื่อพัฒนากิจกรรม
ของค่ายลูกเสือให้เกิดศักยภาพ 

 
 

 

ความทันสมัย 

๒.๓ ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา 
สุขภาพ กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของ
เด็กและเยาวชน 
 
วิธีการ 
๑. สนับสนนุการจัดตั้งตวัแทนของสภาเด็ก

และเยาวชนเพิ่มข้ึนในระดบัชุมชนและ
ต าบล เพื่อให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนใน

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
พม./มท./ศธ. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
ดศ./เอกชน 

 
 

 งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

๑. สภาเด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

๒. สภาเด็กและเยาวชนเปน็
เวทีส าหรับเด็กและเยาวชน
ในการจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค ์

๑. ร้อยละ ๒๐ ของ
สภาเด็กและ
เยาวชนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ในแต่ละป ี

๒. สภาเด็กและ
เยาวชน ๗,๗๗๕ 
แห่ง มีกิจกรรม 
ในการพัฒนา



๗๕ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ระดับพื้นที่ และบูรณาการกับกจิกรรมใน
ชุมชนร่วมกับภาคีอื่น 

๒. ยกระดับและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ 
สภาเด็กและเยาวชน กับข้อมูลของ 
กรมกิจการเด็กและเยาวชนของ พม. 
 

ขั้นตอน 
๑. ผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชน ๗,๗๗๕ แห่ง 

มีกิจกรรมส าคัญ อาทิ ๑) ขยายเครือข่าย 
จิตอาสา ๑ สภา ๑ กิจกรรมจิตอาสา  
๒) กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปอูงกัน
ทุจริต รักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ปลอดภัย
บนท้องถนน และ ๓) กิจกรรมกับ 
ผู้เสียเปรียบในสังคมและผู้ด้อยโอกาส 

๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานของ 
สภาเด็กและเยาวชน 

 
 
 
 

 
 

ชุมชนและสงัคม 
อย่างน้อย  
๓ กิจกรรมต่อปี 



๗๖ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๓ พลังสร้างสรรค์ 
๓.๑ สร้างศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิต 
 
วิธีการ 
๑. สร้าง/พฒันานวัตกรรมและพพิธิภัณฑ์

ชุมชน โดยขยายพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในรูปแบบพพิิธภัณฑ์หรือนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมและห้องสมุดมชีีวิต ที่มีความ
ทันสมัย และประชาชนทุกระดบัสามารถ
เข้าถึงได้ 

๒. สนับสนนุและสร้างแรงจูงใจใหภ้าคเอกชน 
มีส่วนร่วมในการจัดพืน้ที่ทางสังคม 

๓. พัฒนาระบบการระดมทนุเพื่อกิจกรรม 
ทางสงัคม 

๔. ส่งเสริมและพฒันาศูนย์การเรียนรู้/ 
ศูนย์การอบรม (Learning Center)  
ในระดับศูนย์กลาง ที่เน้นการเรียนรู้ทักษะ
ชีวิตเพื่อให้เข้าถึงได้ตลอดทุกช่วงวัย เช่น 
ทักษะรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทักษะ
การช่วยฟื้นคนืชีพขัน้พื้นฐาน (CPR) 

 
 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
มท./ดศ./ศธ.
OKMD 

 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่  
ม.เกษตรฯ /
สสส./สวทช./
ส านักงานเขต 
กทม./เอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนในชุมชนมโีอกาสใน
การเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ที่มี
ชีวิตในพืน้ที่ได้เพิ่มข้ึน 

๑. ทุกจังหวัด  
มีห้องสมุดและ 
และศูนย์การ
เรียนรู้ที่มีชีวิต   

๒. มีห้องสมุดชุมชน
เพิ่มข้ึนปีละ  
๑๐ แห่ง 

๓. มีกิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต
เคลื่อนที่ 
อย่างน้อย 
ปีละ ๑๐ คร้ัง 

๔. มีห้องสมุดมีชีวิต
ที่เหมาะกับพื้นที่
ในอาคารสูง
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน 
ปีละ ๕ แห่ง 



๗๗ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ขั้นตอน 
๑. จัดตั้ง "ห้องสมุดมีชีวิต” ในทุกจังหวัด 

โดย อปท. (ปจัจุบนัมี ๓๔ หน่วย ๒๔ 
จังหวัด) (ขยายผลปลีะ ๑๐ จังหวัด) 
 

๒. พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตตน้แบบในโรงเรียน 
และขยายสูโ่รงเรียนที่ด้อยโอกาส 

 
๓. จัดให้มีห้องสมุดมีชีวิตที่เหมาะกับพื้นที่ 

ในอาคารสูง ร่วมมือกับภาคเอกชน  
จัดกิจกรรมเชิงรุก “ห้องสมุดมีชวีติเคลื่อนที”่ 

 
๔. สนับสนนุการจัดตั้งห้องสมุดชุมชน หรือ 

Mini TK Park ในทุกจังหวัด (จาก ๔ แห่ง  
๔ จังหวัด)  

 
๕. พัฒนาและปรับปรุงศนูย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 

อาทิ ระดับต าบล ส านักงานเขตฯ  
ให้สอดคล้องกับศูนย์ต้นแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๑๐.๒ 
ลบ. 

 
 

๗.๖ 
ลบ. 

 
๔ 

ลบ. 
 
 

๕ 
ลบ. 

 
 

๒.๕ 
ลบ. 

 
 
 
 

 
อปท. 

 
 
 
สพป. 

 
 

TK 
Park 

/เอกชน 
 

TK 
Park 

 
 

TK 
Park 

/ชุมชน 
 
 



๗๘ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓.๒ ขับเคลื่อนคลังปัญญาผูสู้งอายุและ
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
 
วิธีการ 
๑. จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ ครอบคลมุทุกต าบล 
๒. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีเวทีในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมร่วมกัน
ในพื้นที่ในรปูแบบโรงเรียนผูสู้งอายุโดยให้
ชมรมผู้สูงอายุมสี่วนร่วม 

 
ขั้นตอน 
๑. จัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งและขยายโรงเรียน

ผู้สูงอายุ ดงันี ้
- อาคารเรียนเก่า อาคารร้างในต าบล  

ศาลากลางบ้าน ศาลาประชาคม   
- วัด ที่ตั้งของชมรมผู้สงูอายุ ฯลฯ โดยให้

ขึน้อยู่กับบริบทของพื้นที่ที่เหมาะสม 
- รัฐ โดย  พม. สนบัสนุนงบประมาณสรา้ง 

หรือซ่อม หรือปรับปรุงให้เหมาะสม
สามารถด าเนินกิจกรรมได ้

- ที่ดินว่างเปลา่ พร้อมก่อสร้างอาคารใหม่ 

                    หน่วยงาน
หลัก พม./มท. 
 
หน่วยงาน
ร่วม วัด/
มูลนิธ ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖,๓๗๗  
(แหล่งละ 
ไม่เกิน 
๑ ลบ.) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งปม.
ประจ า
ปีของ
กรม

กิจการ
ผู้สูงอายุ 

 
 
 
 

๑. ผู้สูงอายไุด้รับการพฒันา
ทักษะการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพที่เหมาะสม  

๒. คนในชุมชนได้รับถ่ายทอด
ภูมิปัญญา/องค์ความรู้จาก
ผู้สูงอายุในชุมชน 

๑. มีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ 
ผู้สูงอายุ
ครอบคลุม  
ทุกต าบลภายใน  
๕ ปี อย่างน้อย
ต าบลละ ๑ แห่ง 

๒. จัดระดับการ
พัฒนาสูม่าตรฐาน  
ร้อยละ ๒๐  
ในแต่ละปีของ
จ านวนต าบล 
ในแต่จังหวัด  

๓. มีเวทีในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และท า
กิจกรรมร่วมกัน
ในพื้นที่ในรปูแบบ 
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ภายใน ๕ ปี  
ในทุกอ าเภอ 



๗๙ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒. จัดกิจกรรม อาทิ 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดยพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เพิ่มพนูทักษะถ่ายทอด 
ภูมิปัญญา เปน็เวทีในการพบปะใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

- ส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ 
ในต าบลให้เชื่อมโยง/บูรณาการกับ
เครือข่ายกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มสตรี  
ในชุมชน 

๗๒๕.๕ 
ลบ.  

 
 
 
 
 
 

งปม. 
ประจ า
ปีของ
กรม

กิจการ
ผู้สูงอายุ 
 
 

โดยให้ชมรม
ผู้สูงอายุม ี
ส่วนร่วม  

 

๓.๓ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นพื้นที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 
 
วิธีการ 
๑. ยกระดับศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้เป็นพืน้ที่

พัฒนาการเด็กทั้งทางกายและจติใจ 
๒. สร้างเสริมศักยภาพด้านองค์ความรู้ 

ทัศนคติด้านจิตวิทยาและทักษะการดูแล
เด็กปฐมวัยแก่บุคลากรในศูนย์เด็กเล็กให้
ถึงพร้อม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 
 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
มท./พม./วธ. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
ศธ./สธ. 

 งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 
- มท.  
- กรม 

การ
ศาสนา  

- ศธ. 

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
ยกระดับให้ได้มาตรฐานตาม
หลักเกณฑ์ของ อปท. มากขึ้น  

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพืน้ที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง
ทางกายและจิตใจ 

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทุกแห่ง
เป็นไปตาม
มาตรฐานการ
ด าเนินงานศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของอปท.  

๒. มีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กต้นแบบ 
อย่างน้อย 
ร้อยละ ๔๐ 



๘๐ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 

ขั้นตอน 
๑. ประเมินผลศนูย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อหา

สัดส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต่ ากว่า
เกณฑ์ และได้มาตรฐาน 

๒. พัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งให้
เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนนิงานศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ๕ ด้าน ได้แก ่
- ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัยของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
- ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
- ด้านการมีสว่นร่วมและส่งเสริม

สนับสนนุ 
๓. คัดเลือกและให้รางวัลมาตรฐานแก่ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กและให้เป็นต้นแบบ 
๔. จัดท าหลักสูตรการเรียนรู้คู่คุณธรรม  

สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ 
พลเมืองไทย เก่ง ดี มีสุข 



๘๑ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๓.๔ ขยายเครือข่ายวิทยุ/การสื่อสารให้
ชุมชนเพื่อช่วยเหลือสาธารณะ: วิทยุชุมชน 
 
วิธีการ 
๑. พัฒนารูปแบบการด าเนนิการจากแนวคิด

ต้นแบบ จส. ๑๐๐  
๒. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชมุชน 

ในการบริหารวิทยุชุมชน 
๓. สนับสนนุให้วิทยุชุมชนเปน็สื่อกลางข้อมูล

ข่าวสารในท้องถิน่ โดยค านึงถึงการมี 
ส่วนร่วม การบริหารจัดการ และ
สาระส าคัญของข้อมูล เช่น การปูองกันภัย
พิบัติ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการปูองกัน 
ยาเสพติด เป็นต้น 

ขั้นตอน 
๑. ถอดบทเรียนรูปแบบวทิยุชุมชนจาก

แนวคิดต้นแบบ จส.๑๐๐ 
๒. เปิดรับสมัครอาสาสมัครในชุมชนเพื่อ

สนับสนนุงานวิทยชุุมชน 
๓. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการใช้ 

วิทยุชุมชนเปน็สื่อกลางข้อมูลข่าวสารใน
ท้องถิ่น 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
กรมประชา 
สัมพันธ์ /มท. 

 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก ่
จส.๑๐๐ / 
ภาคประชาชน/
เครือข่ายวิทยุ
ชุมชน 

๐.๕ 
ลบ. 

กรม
ประชา 
สัมพันธ ์

 

๑. เครือข่ายวิทยุชุมชนมี
ศักยภาพในการช่วยเหลือ
สาธารณะ 

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เฝูาระวัง ปูองกัน แก้ไข
ปัญหาและพฒันาชุมชน 

๑. วิทยุชุมชนมี
รูปแบบการ
ด าเนินงานใน
ลักษณะเดียวกับ 
จส.๑๐๐ เพิ่มข้ึน 

๒. มีการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครใน
ชุมชนในการ
บริหารวิทยุ
ชุมชนอยา่งน้อย
ปีละ ๒ คร้ัง 



๘๒ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

กิจกรรมที่ ๔ พลังภูมิคุ้มกัน 
๔.๑ จัดท ามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ 
 
วิธีการ 
๑. สนบัสนนุสมาคมผูผ้ลิตสื่อออนไลน์ร่วมมือกนั

จัด rating หรือ ประเภทของเนื้อหาสื่อ 
ข่าวสารประเภทต่าง ๆ ก่อนเผยแพร่  

๒. สนับสนนุให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการจัดท าระบบตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารบน Smart Phone 

๓. ส่งเสริมให้ผลิตและเพิ่มสัดส่วนรายการที่
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย มีเนื้อหาที่ส่งเสริม
ความรู้วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และ
ทักษะชีวิต 

 
ขั้นตอน 
๑. จัดประเภทเนื้อหาสื่อออนไลน์ตามระบบสี

และแสดงผลบนหนา้เนื้อหาดังกล่าว 
- แดง = ข่าวลวง ไมน่่าเชื่อถือ ยังไม่ได้

รับการคัดกรอง 
- เหลือง = อยู่ในระหว่างด าเนินการคัด

กรองข่าว 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
กรมประชา 
สัมพันธ์/ดศ. 
 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่
สถาบนัการ 
ศึกษา/เอกชน/
มูลนิธิ/สมาคม
ผู้ผลิตสื่อ
ออนไลน ์
 

 
 
 
 
 
 
 

 งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 

สื่อมีการจัดท ารายการที่มี
เนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์ใน
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 
 

รายการที่มีเนื้อหา
ส่งเสริมความรู้ 
วิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม และทักษะ
ชีวิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๑๐ ในแต่ละป ี



๘๓ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

- เขียว = ได้รับการตรวจสอบแล้วเชือ่ถือได้  
๒. จัดท า Application ตรวจสอบเนื้อหาข่าว

ส าหรับ Smart Phone  

 
 

๔.๒ โครงการ Citizen Watchdogs  
โดยสร้างระบบดิจิทัลกบัการเฝูาระวังทางสังคม 
Digital Community Watch Dog (DCWD) 
ในชุมชน 
วิธีการ 
๑. พัฒนาระบบที่ให้ประชาชนสามารถสมัคร 

เป็นอาสาสมัครและมสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบข่าวสาร (citizen watchdogs) 

๒. พัฒนาระบบเฝูาระวงัสื่อในทุกรปูแบบทั้ง
เพื่อตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรี 
และระบบ watch dog ในระดับชุมชน 

๓. ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ในการสร้าง
ความเข้าใจ สื่อการสอน ช่องทางการ
สะท้อนปัญหาสังคม เชน่ หลักสตูร
ออนไลน์ดา้นการคุ้มครองเด็กและสตรี 
(สามารถสมัครเรียนได้ทางเว็บไซต์) 

ขั้นตอน 
๑. พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ดิจิทัลกบัการเฝูา

ระวังทางสังคม Digital Community 

                    หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ 
ดศ./กสทช. 

 
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่ 
ศูนย์ด ารง
ธรรม (มท.)/
ส านักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(สรอ.) 

 งบ 
ประมาณ
แผ่นดิน 
- กทปส. 
- กสทช. 
- กองทุน

พัฒนา
ดิจิทัล
เพื่อ
เศรษฐ-
กิจ 
และ
สังคม 
หรือ
กองทุน
อื่นๆ  

- อปท. 

๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบข้อมูลและเฝูา
ระวังข้อมูลข่าวสารทีไ่ม่
ปลอดภัย  

๒. ประชาชนมีความรู้ในการใช้
สื่อออน์ไลน์อย่างสร้างสรรค์ 

๑. ข้อมูลข่าวสาร 
เร่ืองราวร้องทุกข์
จากประชาชน
เข้าสู่ระบบดจิิทัล 
เพิ่มข้ึน 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมเฝูาระวังทาง
สังคมในการให้
ข่าวสารและ
ร้องเรียนผ่าน
ช่องทางระบบ
ดิจิทัล 

๒. มีหน่วยงาน 
ที่ให้ความรู้และ 
เฝูาระวังการ 
ใช้งานสื่อ
ออนไลน์เพิ่มข้ึน  
อย่างน้อย 
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี  



๘๔ 

 

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
เร่ืองและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส) 

ผู้รับผิดชอบ 

วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ล้าน
บาท 

แหล่ง
เงิน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

Watch Dog (DCWD)  โดยเน้นใช้งาน
เฉพาะอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต (ไม่ใช่ระบบร้องเรียนทาง
โทรศัพท์) 

๒. จัดให้มีระบบบริหารจัดการซึ่งเป็นลักษณะ
ของการแสดงจุดสี หรือน้ าหนักของ 
ข้อร้องเรียน 

๓.  ให้มีกลไกบริหารจัดการข้อมูล/ข่าวสาร
เพื่อการเฝูาระวังทางสังคม อาท ิศูนย์
อ านวยการบริหารจัดการและบรูณาการ
ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน  คณะกรรมการอ านวยการ
ดิจิทัลเพื่อการเฝูาระวังทางสังคม 

๔. ให้ประชาชนส่งข้อมูลข่าวสาร เร่ืองราว 
ร้องทุกข์เข้าสู่ระบบดิจิทลัเฝูาระวังผ่าน
เทคโนโลยดีิจิทัล 



๘๕ 

 

 
 

๒.๕.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการ  

- 


