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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กําหนดให้ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ และให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กําหนด โดยให้เป็นไป
ตามที่ กํ าหนดในกฎหมายว่ าด้ วยแผนและขั้ นตอนการดํ าเนิ นการปฏิ รู ปประเทศ ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ อ งมี
วิ ธี ก ารจั ด ทํ า แผน การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น
การปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป
เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐ มนตรีได้ มีม ติเมื่ อวัน ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่ งตั้ งคณะกรรมการปฏิ รูป
ประเทศด้านต่าง ๆ จํานวน ๑๑ คณะ อันประกอบด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นสาธารณ สุ ข คณ ะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบใน
การดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วยแล้ว
บัดนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และสภานิติบัญ ญั ติแห่งชาติ
ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ในการนี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ กํ า หนดในมาตรา ๖ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ แ ผน
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๑

ส่วนที่ ๑
ภาพรวมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
๑.๑ บทนา
การปฏิรูปประเทศด้านสังคม เป็นหนึ่งใน ๑๑ ด้านของการปฏิรูปประเทศที่ต้องดาเนินการตาม
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๑๖ บัญญัติให้ดาเนินการปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สามัคคีปรองดอง พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคม
มีความสงบสุข เป็นธรรม มีโอกาสทัดเทียม ขจัดความเหลื่อมล้า ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้มีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศ ซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ขึ้น
รวมทั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม จานวน ๑๓ คน ซึ่งมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
เป็นประธานกรรมการ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดยที่ การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้า นสังคม ต้องมีความชัดเจน กาหนดวิธีการ ขั้นตอน
กลไกและเปูาหมาย มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่สาคัญต้องนาแผน
ดั ง กล่ า วนี้ ไ ปปฏิ บั ติ ภ ายใน ๑ ปี แ ละให้ เ ห็ น ผลสั ม ฤทธิ์ ภ ายใน ๕ ปี พร้ อ มทั้ ง ให้ มี ก ารติ ด ตามการ
ดาเนินงานตามแผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ในการนี้ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม จึงได้ดาเนิน กระบวนการจัดทาแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมอย่างเป็นขั้นตอน
โดยทบทวนบริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปฏิรูปด้านสังคมที่ได้ มีการจัดทามาแล้ว ทั้งของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์
แนวโน้มภายนอกและภายในที่สาคัญด้านสังคม พิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ
วิเคราะห์สังเคราะห์วางกรอบประเด็นการปฏิรูปสังคมที่สาคัญ กาหนดเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑.๑ บริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ
การปฏิ รู ปประเทศด้านสั งคม นอกจากจะเป็นไปตามบทบั ญญัติ หมวดที่ ๑๖ ของ
รัฐธรรมนูญ แล้ว ยังมีบริบทความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดต่างๆ และ
มาตราต่างๆ ที่สาคัญ ดังนี้
๑) หมวด ๓ สิทธิเ สรีภาพของปวงชนชาวไทย ทั้งในการได้รับสิทธิ เสรีภาพและ
ความคุ้มครองในระดับบุคคลอย่างเท่า เทียมกัน รวมถึงสิท ธิของผู้บ ริโภคที่ย่อ มได้รับการคุ้มครอง
ตลอดจนระบุถึงสิทธิของบุคคลและชุมชนในด้านต่าง ๆ อาทิ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 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 ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่
สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิและมีส่วนร่วมในการได้ใช้ดาเนินการด้วย และหากการดาเนินการของรัฐอาจ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ต้องเปิ ด เผยข้อมูล หรือข่ าวสารสาธารณะ และจั ด ให้ประชาชนเข้า ถึงข้อ มูลข่าวสารได้โดยสะดวก
ตลอดจนจัดให้มีมาตรการ กลไกที่มี ประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่างๆ
อาทิ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑
๓) หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้รัฐดาเนินการตรากฎหมาย
และกาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องต่างๆ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
ประเทศด้ า นสั ง คม ในเรื่อ งการส่ ง เสริ ม และให้ ความคุ้ ม ครองชาวไทยกลุ่ม ชาติ พั น ธุ์ ต่า งๆ การให้
ความช่ว ยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมให้ มี
ความสามารถในการทางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพ คุ้มครองผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัย
ได้รับรายได้สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมแก่การดารงชีพ การส่งเสริม
การออมเพื่อการดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน การส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ประเภทต่างๆ และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน
การส่งเสริมให้ ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ อาทิ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๘
๔) หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และ
อานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ตามมาตรา
๒๕๐ และมาตรา ๒๕๓ กาหนดให้การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูล
และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย
๑.๑.๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิรูปประเทศด้านสังคม ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจากการทบทวนบริบทตามข้อกาหนดของรัฐธรรมนูญ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะมีข้อกฎหมายสาคัญเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ซึ่งสามารถจั ดเป็น
กลุ่มต่างๆ ได้แก่ การสร้างหลักประกันในการดารงชีวิต ของประชาชน การกาหนดสิทธิชุมชนและ
การส่งเสริมการจัด สวัสดิการชุมชน การให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนกิจการ
ที่ให้บริการทางสังคม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลายฉบับทั้งในส่วนของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กฎกระทรวง ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี และประกาศของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
๑) การสร้างหลักประกันในการดารงชีวิตของประชาชน อาทิ พ.ร.บ.กองทุนการออม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ร.บ.กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ 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.กองทุนบาเน็จบานาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
๒) การกาหนดสิ ทธิชุมชนและการส่งเสริมการจัด สวัสดิก ารชุมชน อาทิ พ.ร.บ.
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ร.ฎ.จัด ตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(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) การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อกลุ่ มผู้ ด้ อยโอกาส อาทิ พ.ร.บ.ผู้สู ง อายุ 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 กฎกระทรวงสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ กฎกระทรวงกาหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก
หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎกระทรวงกาหนดวิธีการและค่าธรรมเนียมคาขอพิสูจน์ความเป็น
บิดาซึ่งมีความเป็นสัญชาติไทยของผู้เกิดเพื่อการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด พ.ศ. ๒๕๕๓
๔) การสนับสนุนกิจการที่ให้บริก ารทางสังคม อาทิ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการสร้ า งเสริ ม กิ จ การเพื่ อ สั ง คมแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ร่ า ง) พ.ร.บ. ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
เพื่อสังคม พ.ศ. .... และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๙๑) เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของวิสาหกิจเพื่อสังคม
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 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัครประจา
หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๑.๓ ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
จากการศึกษาทบทวน ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
พบว่า สปช. ได้จัดทาข้อเสนอประเด็นการปฏิรูป รวมทั้งสิ้น ๓๗ ด้าน โดยมีข้อเสนอการปฏิรูปที่เป็น
ภาพรวมเกี่ยวกับด้านสังคมในหลากหลายด้าน อาทิ การปฏิรูปสวัสดิการสังคมที่ให้ความสาคัญกับระบบ
ประกันสังคมถ้วนหน้า ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมสาหรับเด็กปฐมวัย ระบบสวัสดิการสังคมกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ คนชายขอบ สวัสดิการที่อยู่อาศัย การส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชา
สังคม และระบบกลไกบริหารจัดการระบบสวัสดิการสังคม การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านสังคม การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็งที่มุ่งเน้ น การเพิ่มสิทธิแ ละบทบาทของชุมชนในการบริหารจัด การทรัพยากรและทุนชุมชน
สวัสดิการชุมชน และสัมมาชีพชุมชน และการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของระบบและ
กลไกการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค ระบบข้อมูลและความปลอดภัยของผู้บริโภค ระบบชดเชย

๔

ความเสียหายของผู้บริโภค กลไกและมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคภาครัฐ และปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกันได้ทบทวน ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) ซึ่งได้คัดเลือกประเด็นและแนวทางปฏิรูปประเทศของ สปช. เพื่อผลักดันให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ จานวน ๑๐๐ เรื่อง ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝุาย
(ครม. สนช. และ สปท.) พบว่า มีประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมที่เป็น
รายละเอียดของการดาเนินการด้านต่างๆ อาทิ การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบ
โครงสร้างองค์กรทางสังคมใหม่และตลาดการลงทุนทางสังคม ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับการ
สร้างหลักประกันความมัน่ คงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ โดยเร่งรัดการดาเนินการตาม พ.ร.บ.
กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ การพัฒนากฎระเบียบที่เอื้อให้ อปท. สามารถดาเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยออกเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย การขับเคลื่อนต้นแบบงานบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เน้นสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
และการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้สูงอายุ ทั้งการสร้างงาน/รายได้/ที่อยู่อาศัย/การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับ
ผู้สูงอายุ ส่วนการสร้างความเข้มเเข็งให้ชุมชน มุ่งเน้นการปฏิรูปสัมมาชีพชุมชน การเงินฐานรากและ
ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... และระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
ขณะที่การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้บริการทางสังคมมีการปฏิรูปทั้งโครงสร้างองค์กรภาครัฐ และ
การสร้างธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเน้นพัฒนาศูนย์ข้อมูลสาหรับ
การบริหารงานและบูรณาการข้อมูลในระดับต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน และกาหนดช่องทาง
การให้บริการที่เหมาะสม อีกทั้ง ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ และ
การปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น
นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงข้อเสนอการปฏิรูปด้านสังคมของหน่วยงานอื่น ได้แก่
คณะกรรมการบริ ห ารราชแผ่ น ดิ น ตามกรอบการปฏิ รู ป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และการสร้ า ง
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. .... ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อเสนอของ
สปท. อาทิ ให้ธ นาคารมีอานาจดาเนิน การผ่านสถาบันการเงินที่ มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นได้ และ
การกาหนดทุนเรือนหุ้นของธนาคาร

๑.๒ สถานการณ์และแนวโน้ม
การพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ช่วยยกระดับทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนหลายกลุ่ม
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนได้จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ การจ้างงานที่เพิ่ม ขึ้น
รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนคนยากจนที่ลดลง การเข้าถึงบริการทางสังคมต่างๆ ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม
การเติบโตดัง กล่าวอยู่ในอัต ราที่ลดลง อี กทั้งยังพบปัญหาและข้อท้าทายต่อการเติบ โตอย่างยั่งยื น
ในอนาคตหลายด้ า น จึ ง ต้ อ งทบทวนวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ นวโน้ ม ทั้ ง ภายน อกประเทศและ
ภายในประเทศ ที่เป็นประเด็นสาคัญต่อการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ดังนี้

๕

๑.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๑) ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีส่งผลต่ อความเป็นไปได้ในการบริหารจัด การ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัล
จะเป็นทั้งเครื่องมือสนับสนุนการทางาน และเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับชีวิตในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ การพัฒนาการเรียนรู้ นอกจากนี้ เทคโนโลยีจะส่งผลให้การจัดเก็บ วิเคราะห์
และการบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุ รกิจการเงิน
และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่จะส่งผลให้การรวบรวมและกระจายข้อมูลไปยังคนจานวนมากทาได้ง่ายและ
รวดเร็วมากขึ้นผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนฐานของบริการที่มีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร
(Shared Services) ที่มีต้นทุนต่าลง ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้าน Cloud
Computing และ Big Data ที่มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ อันจะ
ท าให้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ในการวางแผนพั ฒ นาบริ ก ารทางสั ง คมสามารถท าได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๒) กระแสการเติ บ โตของหุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาทางสั ง คม โดยเฉพาะวิ ส าหกิ จ
เพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) วิสาหกิจเพื่อสังคมและกระแสเรื่องการประกอบการเพื่อสังคม
ได้ถูกกล่าวถึงและดาเนินการอย่างกว้างขวางทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ว่าเป็นหนึ่งใน
โมเดลทางเลือกสาคัญที่เป็นคาตอบสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในศตวรรษหน้า ดังจะเห็นได้ อย่าง
ชัดเจนในการประชุมสุดยอดผู้นาโลก หรือ G๘ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ที่ประเด็นเรื่องระบบเศรษฐกิจใหม่
(Social Economy) และตลาดการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment Market) เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมอย่างกว้างขวาง โดยมีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก อาทิ อังกฤษมีวิสาหกิจเพื่อสังคมกว่า ๗ หมื่นแห่ง ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า ๑ ล้านอัตรา
โดยที่เกือบครึ่งเป็นการจ้างงานกลุ่มด้อยโอกาส และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า ๑ ล้านล้านบาท ขณะที่
เกาหลีใต้มีวิสาหกิจเพื่อสังคมกว่า ๓ พันแห่ง และภาครัฐได้ สนับสนุนทางด้านกฎหมาย เงินทุน และ
ระบบสนับสนุน๑ แสดงถึงรูปแบบใหม่ของการให้บริการสังคมที่ดาเนินการโดยภาคส่วนอื่นที่จะช่วย
สนับสนุนภาครัฐในการจัดบริการทางสังคมให้มีความครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
๓) กระแสโลกาภิวัตน์และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเชื่อมต่อและการเคลื่อนย้าย
ระหว่างกันที่มีมากขึ้น ทาให้ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มี
คนหลากหลายเชื้อชาติ ทัศนคติ ความคิดอยู่ร่ วมกันมากขึ้น รวมถึงคนไทยมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและวัฒนธรรมจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม แม้ว่ าโลกาภิวัตน์ทาให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนมี
ความเหมือนกัน (Homogeneity) มากขึ้น แต่ยังคงมีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่หลากหลายที่คนใน
สังคมต้องเปิดกว้างและทาความเข้าใจ รวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและ
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หากขาดการสร้างภูมิ คุ้มกันในการเลือกรับวัฒนธรรมดังกล่าว นอกจากนี้
๑

สภาปฏิรูปแห่งชาติ. (๒๕๕๘). วาระปฏิรูปพิเศษ ๑ : วิสาหกิจเพื่อสังคม.

๖

โลกาภิวัตน์ยังส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลของสินค้าและบริการข้ามเขตพรมแดนทาได้ง่ายขึ้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ผู้บริโภคมีทางเลือกบริโภคสินค้าทั้งเรือ่ งคุณภาพและราคาที่เหมาะสมมากขึน้ ขณะที่อีกด้านหนึง่
สินค้าที่หลากหลายจานวนมากจากต่างประเทศมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน จาเป็นต้องอาศัยการดาเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑.๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๑) การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ไปสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๔ โดยจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุถึง
ร้ อ ยละ ๒๐ และสั ดส่ วนดั งกล่ าวจะเพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง
ขณะที่ วั ยเด็ กและวั ยแรงงานมี สั ด ส่ วนลดลง โดยวั ยเด็ กมี
โครงสร้างประชากรของประเทศไทย ป
0–
สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๑๖ ขณะที่วัยแรงงานคิดเป็นร้อยละ
๖๔ และในปี ๒๕๗๙ จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ ๓๐
ขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานมีสัดส่วนลดลงเหลือ ร้อยละ ๑๔
และ ร้อยละ ๕๖ ตามลาดับ๒ ซึ่งการลดลงของวัยแรงงานอาจ
ส่งผลต่อรายได้ภาครัฐที่จะนามาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ
รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายในกลุ่ม
ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น
๒) ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตและมีการออม
อยู่ในระดับต่า ส่งผลต่อความมั่นคงในการดารงชีวิตในวัยสูงอายุ จากข้อมูลบัญชีกระแสการโอน
ประชาชาติประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ (National Transfer Account : NTA) พบว่า ประชากรวัยแรงงาน
เท่านั้นที่เกินดุลรายได้เฉลี่ยประมาณ ๒๗,๘๖๐ บาท/คน ขณะที่วัยเด็ก วัยเรียน และวัยสูงอายุมีค่าใช้จ่าย
ที่สูงกว่ารายได้ อย่างไรก็ตาม รายได้ที่เกินดุลของวัยแรงงานยังไม่สามารถชดเชยหรือปิดส่วนขาดดุล
บัญชีกระแสการโอนประชาชาติประเทศไทย ปี ๒๕๕๖
รายได้ ของตนเองตลอดช่ วงชี วิ ต ๓ นอกจากนี้ ข้ อมู ล
การส ารวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของครั ว เรื อ น
ของส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ ๔ พบว่ า การออมของ
ครั วเรื อนเฉลี่ ยต่ อเดื อนลดลงจาก ๕,๗๕๘ บาท ในปี
๒๕๕๘ เป็น ๕,๐๗๖ บาท ในปี ๒๕๖๐ และหนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก ๑๕๖,๗๗๐ บาท เป็น ๑๗๗,๑๒๘
บาท ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มา: คานวณโดย สศช. (๒๕๕๘)
ร้อยละ ๒๔ ไม่มีเงินออม๕
ที่มา: การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.

๒

–

, สศช.

สศช. (๒๕๕๖). การคาดประมาณประชากรไทยของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓
สศช. (๒๕๕๘). บัญชีกระแสการโอนประชาชาติประเทศไทย ปี ๒๕๕๖
๔
ข้อมูลการออมของครัวเรือนและหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๐
โดยสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
๕
ข้อมูลการออมผู้สูงอายุจากการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
๓

๗

ทั้งนี้ หน่ว ยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ มีการดาเนินการในการส่งเสริมและ
ขยายความคุ้มครองเพื่อสร้างหลักประกันทางรายได้ให้กับประชากรไทยในวัยสูงอายุ ทั้งแบบบังคับและ
สมัครใจในกลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบและนอกระบบ อาทิ การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อเป็น
หลักประกันความมั่นคงทางรายได้สาหรับผู้ที่มีอายุ ๑๕-๖๐ ปี ที่ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็น
สมาชิกกองทุนอื่นที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ อย่างไรก็ตาม มีแรงงานนอกระบบที่สมัครเป็นสมาชิก
กองทุนการออมแห่งชาติ จานวน ๕๒๙,๖๓๓ คน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ ๒.๕ จากแรงงานนอกระบบ
ที่มีจานวนทั้งสิ้น ๒๑.๔ ล้านคน๖ อีกทั้ง สัดส่วนแรงงานไทยที่มีหลักประกันรายได้ทั้งภาคบังคับและ
สมัครใจมีเพียงประมาณร้อยละ ๔๔ ของแรงงานทั้งหมด และแรงงานส่วนใหญ่ยังมีเงินออมไม่เพียงพอ
สาหรับการดารงชีวิตในยามสูงวัย โดยปัจจุบัน อัตราทดแทนรายได้ของระบบบานาญ (Replacement
Rate) ของแรงงานในระบบประกันสังคมอยู่ที่เพียงร้อยละ ๑๙ เท่านั้น๗
๓) คุณภาพของคนไทยในภาพรวมยังมีปัญหา รวมถึงปัญหาเชิงคุณธรรมที่ยังคง
เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ และยั ง ไม่ มี ร ะบบรองรั บ เชิ ง สถาบั น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยเด็ ก ไทยมี ปั ญ หา
เชิงคุณภาพที่สั่งสมมาจากปัญหาระบบการศึกษาและการเลี้ยงดู แรงงานมีผลิตภาพต่า และสังคมไทย
ในภาพรวมยังมีปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยข้อมูลจากสภาปฏิรูปแห่ งชาติ (๒๕๕๘) และผลสารวจ
คุณธรรมของศูนย์คุณธรรมและนิด้าโพลในปี ๒๕๕๙ ระบุถึงการขาดจิตสานึกสาธารณะ การขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคม การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม การขาดการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็น
รากฐานที่นามาสู่ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาการขาดความสามัคคีและความขัดแย้งในสังคม ปัญหา
การฟุูงเฟูอเกิน ตัว ถึงแม้ว่าในประเทศไทยได้ริเริ่มงานอาสาสมัครหรือจิตอาสาในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔
ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nation) ได้ประกาศให้เป็นปีอาสาสมัครสากล และประเทศไทย
ได้ออกปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายพัฒนาอาสาสมัครขึ้นและมีอ าสาสมัครในประเทศไทย
เกิดขึ้นเรื่อยมาจนในปี ๒๕๔๗ เกิดภัยพิบัติสึนามิในภาคใต้ และเหตุการณ์สาคัญอย่างงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่เกิด
จิตอาสาเฉพาะกิจขึ้นจานวนมาก เกิดเป็นกระแสอาสาสมัครขนาดใหญ่ (Volunteer Megatrend) ขึ้น
อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครในประเทศไทยมักเป็นการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ ทางานโดยไม่สังกัด
องค์กร และส่วนใหญ่เน้นการตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะหน้าหรือกิจกรรมเฉพาะกิจและขาดความต่อเนื่อง
๔) ประเด็นด้านความเหลื่อมล้าด้านรายได้ยังเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แม้ที่ผ่านมา
สัดส่วนคนจนและสัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาค (Gini) ด้านรายได้
ประเทศไทยสามารถลดสัดส่วนคนจนจากร้อยละ ๖๕.๑๗
ในปี ๒๕๓๑ เหลือเพียงร้อยละ ๗.๒ ในปี ๒๕๕๘ แต่ความ
เหลื่อมล้าทางรายได้ที่วัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
(Gini coefficient) กลับลดลงเพียงเล็กน้อยจาก ๐.๔๘๗ ในปี
๒๕๓๑ เหลือ ๐.๔๔๕ ในปี ๒๕๕๘ ซึ่งยังคงอยู่ในระดับสูง
ที่มา: ประมวลโดย สศช.
๖

ข้อมูลจานวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) จากกองทุนการออมแห่งชาติ และข้อมูลจานวนแรงงานนอก
ระบบจากการสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
๗
ข้อมูลสัดส่วนแรงงานไทยที่มีหลักประกันรายได้และอัตราทดแทนรายได้ของระบบบานาญ คานวณโดยสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

๘

เมื่อเปรียบเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน๘ และนามาสู่ความไม่เท่ากันของทุนที่มีในการพัฒนา
ศักยภาพคน โดยที่สังคมไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสาธารณสุข
โดยมีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ระหว่างโรงเรียนในเมือง-นอกเมือง และโรงเรียนในสังกัดต่างๆ รวมถึง
ยังมีความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดินอีกด้วย โดยกลุ่มผู้ที่ถือครองที่ ดินร้อยละ ๑๐ ที่
ถือครองที่ดินมากที่สุด มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนกลุ่มผู้ที่ถือ
ครองที่ดินร้อยละ ๔๐ ที่ถือครองที่ดินน้อยที่สุด มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินเพียงร้อยละ ๑.๒ เท่านั้น๙
๕) ความเหลื่อมล้าด้านการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม สามารถจาแนกได้ตาม
กลุ่มเปูาหมายสาคัญที่มีความไม่เสมอภาคในการได้รับการคุ้มครองทางสังคม ดังนี้
๕.๑) กลุ่ ม แรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่ ม นี้ ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
สวั สดิ การที่ จาเป็ น ก่อ ให้ เกิ ด ความแตกต่า งด้ านความคุ้ม ครองระหว่ างแรงงานในและนอกระบบ
ซึ่งแม้ว่ าภาครั ฐจะเปิ ด โอกาสให้ แ รงงานนอกระบบสามารถเข้า สู่ระบบประกัน สังคมภาคสมัค รใจ
เพื่อเป็นความคุ้มครองทางสังคมอย่างหนึ่งให้กับแรงงานนอกระบบ อย่างไรก็ตาม มีแรงงานนอกระบบเพียง
๒.๒ ล้านคน (ประมาณร้อยละ ๑๐) จากแรงงานนอกระบบ ๒๑.๔ ล้านคน ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม
ภาคสมัครใจ ๑๐ ทั้งนี้ อาจเกิด จากปัญหาการรับรู้ ข้อมูลด้านประกันสังคม และมีรายได้ไม่เพียงพอ
เพื่อจ่ายสมทบเข้าระบบประกันสังคม นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการ
ทางานด้านต่างๆ อาทิ ปัญหาด้านค่าตอบแทน ปัญหาการทางานหนัก และปัญหาการไม่ได้รับการจ้างงาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการได้รับสิทธิในการเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย๑๑ ทาให้แรงงานนอกระบบขาดแต้มต่อ
ในการพัฒนาเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง
๕.๒) กลุ่มคนพิการยังถูกจากัดการเข้าสู่ตลาดงาน
๑๒
 สถานการณ์กลุ่มคนพิการในปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
พบว่า ประเทศไทยมีคนพิการที่มีบัตรประจาตัวคนพิการทั่วประเทศ จานวน ๑,๘๐๒,๓๗๕ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๗๒ ของประชากรทั้งประเทศ โดยส่วนใหญ่ประสบความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกาย จานวน ๘๗๘,๘๘๘ คน (ร้อยละ ๔๘.๗๖) รองลงมาคือ ความพิการทางการได้ยินหรือ
สื่ อ ความหมาย จ านวน ๓๒๙,๔๓๗ คน (ร้ อ ยละ ๑๘.๒๘) และความพิ ก ารทางการเห็ น จ านวน
๑๘๘,๐๕๐ คน (ร้อยละ ๑๐.๔๓) เมื่อพิจารณาช่วงอายุ พบว่า คนพิการส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงอายุ ๖๐
ปี ขึ้ น ไป จ านวน ๙๑๘,๔๐๗ คน (ร้ อยละ ๕๐.๙๖) รองลงมาอยู่ ระหว่ างอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี จ านวน
๘๐๒,๐๕๘ คน (ร้อยละ ๔๔.๕) ซึ่งอยู่วัยแรงงาน แต่กลับพบว่า มีคนพิการเพียง ๒๒๗,๙๒๔ คน (ร้อยละ
๘

สศช. (๒๕๕๘). ข้อมูลจากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้าในประเทศไทย 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 การปฏิรูประบบเพือ่ สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง: กรณีศึกษาธนาคารที่ดิน
๑๐
ข้อมูลแรงงานนอกระบบที่เข้าเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา ๔๐) ปี ๒๕๕๙ โดยสานักงานประกันสังคม และข้อมูลจานวนแรงงานนอก
ระบบจากการสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
๑๑
การสารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, ๒๕๖๐
๑๒
รายงานสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๙

๒๘.๔๒) ที่ส ามารถประกอบอาชีพได้ โดยที่ยังมี คนพิการที่มี ศักยภาพ แต่ ยังไม่งานท าอีก จานวน
๔๕๕,๙๙๐ คน (ร้อยละ ๕๖.๘๕)
 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคการเข้าถึงการทางานของคนพิการ ปัญหาการจ้างงาน
คนพิการมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ทัศนคติของหน่วยงานภาครัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ
ทาให้ เกิด การสงเคราะห์ คนพิการรูปแบบใหม่ โดยให้ ค นพิการทางานไม่ต รงตามศัก ยภาพ รวมถึ ง
การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการ ผ่านกองทุนส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีจานวนเพียง ๑๘,๐๖๖ ราย คิดเป็นเงินประมาณ ๗๙๕.๗๗ ล้านบาท๑๓
จากเงิ น กองทุ น ทั้ งสิ้น ๑๐,๑๗๐ ล้ านบาท ๑๔ โดยพบปัญหาการอนุมั ติเ งินกองทุน ซึ่งพิ จารณา
รายโครงการ (Project based) ทาให้การนาเงินกองทุนมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเป็นไปได้ยาก
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ส่งผลให้เมื่อเดือนมกราคม
๒๕๖๐ มีตัวแทนคนพิการเข้าเรียกร้องความเสียหาย ๓๖๑,๐๐๐ บาท กรณีสร้างสถานีรถไฟฟูาบีทีเอส
แต่ไม่มีลิฟต์ และอุปกรณ์อานวยความสะดวกให้คนพิการครบ ๒๓ สถานี๑๕
๕.๓) กลุ่ ม ผู้ ไ ร้ สั ญ ชาติ ยั ง ประสบปั ญ หาเรื่ อ งการได้ รั บ สั ญ ชาติ จากข้ อมู ล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้จัดทาทะเบียนราษฎรของบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ โดยกลุ่มบุคคล
ไร้รัฐ ไร้สัญชาติมีจานวน ๔๘๘,๑๐๕ คน โดยตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ – เมษายน ๒๕๖๐ ประเทศไทยได้ให้
สัญชาติไทยแก่คนไร้รัฐไร้สัญชาติไปแล้วจานวน ๒๕๓,๗๔๒ คน โดยแบ่งเป็น (๑) กลุ่มชาวไทยภูเขา
(๒) บุคคลที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕
(๓) กลุ่มที่ได้รับสัญชาติตาม พ.ร.บ. สัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
(๔) กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์จานวนมาก
รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายดังกล่าวกระจายตามภูมิภาคต่างๆ ทาให้การสารวจ
และการกาหนดสถานะบุคคลทางกฎหมายทาได้ล่าช้า ขาดความสมบูรณ์ และมีความคลุมเครือใน
การลงบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีข้อจากัดในทางปฏิบัติ ในกรณีของบุคคลที่มีสถานะบุคคลทาง
กฎหมายแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ ทั้งการศึกษา และการบริการด้านสุขภาพ
รวมถึ ง เสรีภ าพในการเดิ น ทาง รวมถึง ปั ญหาการขาดความมั่น คงทางด้ านที่ดิ น ทากิ น และปัญ หา
กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน เกิดการฟูองร้องดาเนินคดีในข้อหาบุกรุก ในปี ๒๕๕๘ สานักงาน
คณะกรรมการสิท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ ได้ รับเรื่ องร้องเรียนกรณี ความขัดแย้ งเกี่ย วกับที่ ดินทากินและ
ที่อยู่อาศัย รวมถึงคาสั่ง คสช. ทั้งสิ้น ๕๐ คาร้อง โดยครอบคลุมพื้นที่ ๓๐ จังหวัด และคิดเป็นจานวนที่ดิน
ซึ่งมีการเรียกคืน หรืออยู่ระหว่างการพิพาทเป็นพื้นที่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ ไร่๑๖

๑๓

ข้อมูลผลการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๔
ข้อมูลสถานะกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๕
ไทยรัฐ, ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐. https://www.thairath.co.th/content/๘๔๐๖๕๐
๑๖
รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๕๘

๑๐

๖) ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีข้อจากัด
 กลไกการคุ้มครองผู้ บริ โภคในปัจจุบัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ บริ โภค พ.ศ. ๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกลไกสาคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านการดาเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ได้มีการจัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สาหรับให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมทั้งให้บริการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
ไปรษณีย์ เว็บไซต์ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (www.ocpb.go.th) และผ่านห้างสรรพสินค้า และ
ร้านสะดวกซื้อต่างๆ ซึ่งสถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ที่
๘,๔๖๑ ราย เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีจานวน ๗,๕๘๖ ราย๑๗ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น
นอกจาก สคบ. ที่รับเรื่องราวร้องเรียนจากผู้บริโภคด้วย อาทิ สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรมการค้าภายใน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 อุปสรรคของการคุ้ มครองผู้ บ ริ โ ภค การใช้ ป ระโยชน์ จากข้ อ มู ล ยัง จ ากั ด อยู่
เฉพาะในหน่วยงานของตนเอง ทาให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกนามาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาของ
ประเทศอย่า งเป็น ระบบ อีกทั้ง แม้ว่ าจะมีหน่วยงานที่ทาหน้ าที่คุ้มครองผู้ บริ โภคอยู่แ ล้ว แต่ยังไม่
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิได้มากเท่าที่ควร เนื่องด้วยพฤติกรรมการบริโภคสินค้า
จากโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดในการพิสูจน์ความถูกต้องในตัว
สินค้าและบริการ ประกอบกับความซับซ้อนของกระบวนการผลิตและระบบตลาด ทาให้ผู้บริโภคประสบ
ปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการควบคุมสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัยเป็นหลัก ในขณะที่ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคยังมีน้อ ย นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานมีภารกิจในการอานวยความ
สะดวกประชาชนให้สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาของสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมได้ทั้งในระบบ
สายด่วน และบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ แต่เรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในแต่ละหน่วยงานจานวนมาก
มีขอบเขตปัญ หากว้างกว่า กฎหมายและความรับ ผิด ชอบของหน่วยงานนั้นๆ ทาให้ห น่วยงานต้อ ง
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น และเป็นผลให้ปัญหาของผู้บริโภคได้รับการตอบสนองอย่างล่าช้าและ
ไม่ทันเหตุการณ์
๗) ระบบจั ด การข้ อ มู ล ทางสั ง คมของประเทศยั ง เป็ น ลั ก ษณะการด าเนิ น การ
จากหลายส่วน โดยที่มีหน่วยงานต่าง ๆ จัดทาข้อมูลแต่ยังมิได้บูรณาการให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลประชาชน (เลขประจาตัว
ประชาชน ๑๓ หลัก) สานั กงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลัง จัด เก็บข้ อมูล ผ่านโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และออกแบบระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ อาทิ รายได้ เงินฝาก การถือครองที่ดินซึ่งในการลงทะเบียนจะใช้ข้อมูลจากบัตร
ประจาตัวประชาชน Smart Card ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลเลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก
จากกระทรวงมหาดไทย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ติดสังคม กลุ่มผู้ติดบ้าน กลุ่มผู้ติดเตียง
๑๗

ข้อมูลสถิติรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ จากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

๑๑

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. ได้จัดทาฐานข้อมูลกลุ่มทางสังคม ๕ เปูาหมาย ได้แก่ กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง
กลุ่มผู้ทาการขอทาน และกลุ่มสมาชิกโครงการหมู่บ้านสหกรณ์และโครงการพระราชดาริ ซึ่งมีการ
จัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จ ส่วนกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มสมาชิกนิคมสร้างตนเองนั้นยังอยู่ในระหว่าง
การจัดเก็บข้อมูล และข้อมูลการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย อาทิ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง การลงทะเบียน
ผู้ทาการขอทานที่มีความสามารถ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งเพื่อบูรณาการข้อมูล ได้แก่
คณะกรรมการเฉพาะกิ จ เพื่ อ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ใหญ่ โดยมี สศช. ร่ ว มกั บ ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแห่ งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลและการบริการภาครัฐ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบ
ข้อมูลทางสังคมในหลายประเทศนั้น จะเป็นการบูรณาการข้อมูลบุคคลในมิติต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้าน
สวัสดิการจากโครงการต่างๆ ที่บุคคลนั้นได้รับปรากฏอยู่เพียงฐานข้อมูลเดียว (Integrated Social Registry)
๘) การพัฒนาในระดับชุมชนมีการฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีข้อจากัดเชิงระบบ
ในหลายส่วนที่ทาให้ชุมชนจานวนมากยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้
 การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ในช่ ว งหลั ง เกิ ด วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ในปี ๒๕๔๐
มี น โยบายในการพั ฒ นาและกระจายความเจริ ญ ไปสู่ ภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละสร้ า ง
ฐานเศรษฐกิจในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ จนเกิดการจัดระบบรูปแบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
เพื่อดาเนินภารกิจต่าง ๆ ให้ลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพในชุมชน ที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจมากกว่า ๘๔,๗๕๙ แห่ง๑๘ สหกรณ์ ๘,๑๙๕ แห่ง๑๙ ร้านค้าชุมชน ๑๙,๒๗๐ แห่ง ตลาดชุมชนอีก
๑,๓๕๙ แห่ ง๒๐ อีกทั้ง ยังมีการจัดสวัสดิการผ่านกองทุนสวัสดิการชุมชนกว่า ๕,๙๓๐ กองทุน๒๑
การจัดการการเงินชุมชน ผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ๗๙,๕๖๖ กองทุน๒๒ สหกรณ์และเครดิต
ยูเนี่ยน กว่า ๖๑๑ แห่ง๒๓ และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๓๔,๕๓๐ กลุ่ม๒๔
 ข้อจากัดของการสร้า งความเข้มแข็งของชุมชน ปั จจุบั นสัด ส่ว นของชุม ชน
ที่เข้มแข็งยังมีอยู่ไม่มากนัก ประกอบกับแนวคิดการพัฒนาจากภาครัฐยังเป็นลักษณะจากบนลงล่าง
โดยมองชุมชนเป็นผู้ถูกพัฒนา ทาให้สิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนยังถูกจากัดและยังไม่มี
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายใดก าหนดเนื้ อ หารายละเอี ย ดแห่ ง สิ ท ธิ ดั ง กล่ า วไว้ ทั้ ง ที่ ถู ก ก าหนดไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญ อีกทั้ง ยังมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งระหว่างที่ดินรัฐกับชุมชน ซึ่งคาดว่าเนื้อที่ประเภท
ที่ดินของรัฐแต่ละประเภท (ไม่น้อยกว่า) ๗๙๗,๘๔๘ ไร่ ที่มีประชากรที่อยู่อาศัยและทากินในเขตที่ดิน
ของรัฐรวมกว่า ๑๑,๙๑๙,๐๐๖ คน๒๕ นอกจากนี้ ทุนที่คนในชุมชนมียังถือว่าจากัด โดยคนไทยราว ๒.๒
ล้านคน ถือว่าอยู่ในสภาวะเปราะบาง โดยร้อยละ ๔๐ ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ส่วนอีกร้อยละ ๓๗ ไม่มี
๑๘

ข้อมูลจานวนวิสาหกิจชุมชน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ จากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลจานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐
ข้อมูลจานวนร้านค้าชุมชนและตลาดชุมชน สืบค้น ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/๒๒๖๖.
๒๑
ข้อมูลจานวนกองทุนสวัสดิการชุมชนจากคู่มือการดาเนินงานสวัสดิการชุมชน ปี ๒๕๖๑ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
๒๒
ข้อมูลจานวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสืบค้น ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/๒๒๖๖.
๒๓
ข้อมูลจานวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทุกประเภท ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๔
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (๒๕๕๔). โครงการวิจัยเรื่อง บทบาทของระบบการเงินฐานรากในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน.
๒๕
http://www.landactionthai.org/land/index.php?option=com_content&view=article&id=๑๙๖๘:๒๐๑๗๐๙๒๒new๗&catid=๘๗&Itemid=๕๔๖
๑๙

๑๒

โฉนดที่ ดิ น และที่ เ หลื อ ไม่ มี ที่ ดิ น เพี ย งพอในการท ามาหากิ น ๒๖ ผลการส ารวจการถื อ ครองที่ ดิ น
เพื่อการเกษตรเมื่อปี ๒๕๕๖ ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่า จากพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดกว่า
๑๔๙.๒๔ ล้านไร่ ร้อยละ ๕๒ เป็นพื้นที่เช่า ร้อยละ ๒๐ ติดจานอง อีก ๑.๑๕ แสนไร่ อยู่ในกระบวนการ
ขายฝากซึ่งมีความเสี่ยงที่ที่ดินจะหลุดมือจากเกษตรกรไปเป็นของเจ้าหนี้นอกระบบ หรือสถาบันการเงิน
ทั้งของรัฐและเอกชน หากไม่สามารถชาระหนี้ตามกาหนด ๒๗ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มี
บทบาทสนับสนุนชุมชนมีมากกว่า ๖๐ แห่ง๒๘ แต่ต่างมีพันธกิจและตัวชี้วัดของตนเองและไม่บูรณาการ
การทางานโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างแท้จริง
๙) สถานการณ์ ของการลงทุน ทางสั งคมจากภาคส่ วนต่า งๆ มี แนวโน้ม เพิ่ มขึ้ น
โดยเงินบริจาคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๖.๕ หมื่นล้านบาท ในปี ๒๕๕๔ เป็น ๗.๕ หมื่นล้านบาท ในปี
๒๕๕๗ ขณะที่งบประมาณสาหรับทากิจกรรม CSR ของบริษัทเอกชนมีมูลค่ากว่า ๑ หมื่นล้านบาทต่อปี๒๙
ขณะที่มีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ขึ้นทะเบียนประมาณ ๔๐๐ กิจการ๓๐ โดยมีประเภทกิจการหลากหลาย
อาทิ การพัฒ นาชนบทโดยสมาคมพัฒ นาประชากรและชุมชน (PDA) การสร้างผลิต ภัณฑ์สมุนไพร
โดยเครือข่ายชุมชนของมูลนิธิ รพ.อภัยภูเบศร์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
โดยบริษัทนวัตกรรมชาวบ้าน
๑๐) คนไทยส่วนใหญ่นิยมให้บริจาคเงิน แต่ยังมีสัดส่วนการลงมือทากิจกรรมจิตอาสา
ที่ค่อนข้างน้อย
 สถานการณ์การทากิจกรรมจิตอาสา จากการสารวจของ Charities Aid Foundation
ที่ได้จัดทา World Giving Index ในปี ๒๕๖๐๓๑ พบว่า คนไทยส่วนใหญ่นิยมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือ
สังคมในสัดส่วนร้อยละ ๖๘ ซึ่งเทียบเท่ากับสัดส่วนการบริจาคเงินของคนในประเทศไอซ์แลนด์ ขณะที่
การเสียสละเวลาไปทางานอาสาสมัครเพื่อช่ วยเหลือสังคมของคนไทยกลับมีเพียงร้อยละ ๑๙ ซึ่งต่ากว่า
ประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างอินโดนีเซียและเมียนมาร์ที่มีสัดส่วนการทางานอาสาสมัครสูงถึงร้อยละ ๕๕
และ ๕๑ ตามลาดับ นอกจากนี้ จากเหตุการณ์สาคัญที่ผ่านมา อาทิ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ก่อให้เกิดจิตอาสาเฉพาะกิจขึ้นจานวนมาก ซึ่งเป็นการสร้างกระแสจิตอาสาขนาดใหญ่ขึ้นในสังคมไทย
 ลักษณะของการทากิจกรรมจิตอาสา การทากิจกรรมจิตอาสาหรืออาสาสมัคร
ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ มีการทางานโดยไม่สังกัดองค์กร และ
ส่วนใหญ่เน้นการตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะหน้าหรือกิจกรรมเฉพาะกิจ ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้สื่อสังคม

๒๖

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

๑๓

ออนไลน์ (Social Network) ในการรวมกลุ่มทากิจกรรม นอกจากนี้ การบริหารจัดการอาสาสมัครยัง
ขาดองค์กรเฉพาะในการบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมประสานงานอาสาสมัคร๓๒

๑.๓ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านสังคมกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า ประเด็นการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม มีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ในหลายส่วน ทั้งการสร้าง
หลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อรองรับการเป็นสังคมสูงวัย การให้ความช่วยเหลือกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งที่มุ่งเน้นการเพิ่มบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและทุนชุมชน สวัสดิการชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสั งคม ที่ให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม
การเพิ่มรายได้ ให้ กั บกลุ่มผู้มี รายได้ น้ อย (ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ มีรายได้ต่ าที่ สุด) และผู้ด้ อยโอกาส
มีความมั่นคงทางรายได้ในสังคมสูงวัย การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนทุกกลุ่มวัย ตลอดจนการเพิ่มพลังความสามารถ (Empowerment) ให้กับ
ชุมชน รวมถึง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความสาคัญกับวิสาหกิจ
ชุ ม ชน ส าหรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
จะสอดคล้องในประเด็นที่ให้ความสาคัญกับระบบจัดการน้าชุมชน การรักษาความมั่นคงของชนบทและ
ฐานทรัพยากรชุมชน
อีกทั้ง การปฏิรูปประเทศด้านสังคม ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ และ
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมในภาพรวม ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
และการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต นอกจากนี้ ข้อเสนอแนวทางปฏิรูปด้านสังคมยังมุ่งไปที่การปรับเปลี่ยน
กลไกดาเนินการภาครัฐในส่วนต่างๆ สาหรับการให้บริการทางสังคมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๔ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
๑.๔.๑ วัตถุประสงค์รวม
ปฏิรูปสังคมในประเด็นสาคัญต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่สังคมคุณภาพ โดยการสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม
โดยไม่แบ่งแยก โดยการให้โอกาสแก่คนทุกกลุ่มตามศักยภาพที่มีและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ
คนทุ ก กลุ่ ม การเสริ ม สร้ า งพลั งทางสั ง คม โดยการพั ฒ นาความรู้ แ ละปั ญ ญาในการแก้ ปั ญ หาและ
ใช้ศักยภาพในพื้นที่แก่คนและองค์กรฐานราก (ชุมชน/องค์กรในท้องถิ่น) และการสร้างความเป็นอันหนึ่ง
อัน เดี ยวกั น ของสั งคม ผ่า นการเสริม สร้ างพลั งแห่ง การช่ วยเหลือ อย่ างสร้ างสรรค์ ของคนในสั งคม
เพื่อนาไปสู่การสร้างสังคมคุณภาพในที่สุด
๓๒

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

๑๔

๑.๔.๒ เป้าหมายรวม
๑) คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
๒) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก
๓) ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
๔) ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและทางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้
๕) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น

๑.๕ ตัวชี้วัด
๑.๕.๑ อัตราทดแทนรายได้ของระบบบานาญ (Replacement Rate) มากกว่าร้อยละ ๓๐
๑.๕.๒ สัดส่ วนของกลุ่ม ผู้เ สียเปรี ยบในสัง คมที่มี ศักยภาพ สามารถประกอบอาชี พได้ และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑.๕.๓ จานวนชุดข้อมูลที่ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและเปิดเผยให้ประชาชนนาไปใช้
ประโยชน์ได้
๑.๕.๔ ร้ อ ยละของชุ ม ชนที่ มี ปั ญ หาการมี ส่ ว นร่ ว มในระดั บ มากและปานกลางลดลงอย่ า ง
ต่อเนื่อง
๑.๕.๕ การใช้เวลาของประชากรในการให้บริการชุมชนเพิ่มขึ้น

๑.๖ วงเงินและแหล่งเงิน
แหล่งเงินจากงบประมาณแผ่นดิน

๑๕

ส่วนที่ ๒
เรื่องและประเด็นการปฏิรูป
จากการประมวลสังเคราะห์ข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) การขับเคลื่อน
การปฏิรูปผ่านสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และข้อเสนอการปฏิรูปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้
บริบทข้อกาหนดและประเด็นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงสถานการณ์ด้านสังคมที่ยังเป็นปัญหา
และโจทย์ความท้าทายทั้งภายนอกและภายในประเทศ พบว่า การจะนาพาสังคมไทยไปสู่สังคมคุณภาพ
ทั้ ง ในมิ ติ เ รื่ อ งความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม การสร้ า งโอกาสที่ เ ป็ น ธรรมโดยไม่ แ บ่ ง แยก
การเสริ ม สร้ า งพลั ง ทางสั ง คม และการสร้ า งความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของสั ง คม ให้ บ รรลุ
ตามเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จาเป็นต้องปฏิรูป เพื่อการปรับเปลี่ยนการดาเนินงานในหลายด้าน
ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น การสานต่ อ การปฏิ รู ป ส าคั ญ ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา และการสร้ า งเสริ ม กลไก วิ ธี ก าร
ดาเนิ นงานอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม พบประเด็นหลักที่ต้องได้เร่ง
ด าเนิ น การปฏิ รู ป ใน ๕ เรื่ อ งส าคั ญ ได้ แ ก่ ๑) การออม สวั ส ดิ ก าร และการลงทุ น เพื่ อ สั ง คม
๒) การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ๓) การจัดการข้อมูลและ
องค์ความรู้ทางสังคม ๔) การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ ๕) การสร้างการมีส่วนร่วม
การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

๑๖

โดยตลอดระยะเวลาทางานในระหว่างเดือนกันยายน ถึงธันวาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม ได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นหลักทั้ง ๕ เรื่อง พร้อมทั้ง
ได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ เฉพาะกลุ่ ม ร่ ว มกั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นต่ า ง ๆ และ
การปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการพัฒนาชุมชน ด้านหลักประกันและสวัสดิการทางสังคม
ด้านการจัดการข้อมูล ด้านการลงทุนเพื่อสังคม รวมแล้ว กว่า ๑๓ ครั้ง เพื่อนาความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากการประชุมเฉพาะกลุ่ม และการหารือมาจัดทาวิธีการ ขั้นตอน กลไก การปฏิรูปให้มีความชัดเจน
ยิ่ ง ขึ้ น นอกจากนี้ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ช่ ว ยด าเนิ น การตามมาตรา ๑๘(๓) แห่ ง
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อช่วยดาเนินการจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยได้จัดประชุมรับฟัง
ความเห็ น ๔ ครั้ง ในกรุงเทพมหานคร และภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ณ จั งหวัด อุด รธ านี ภาคใต้
ณ จั งหวั ด นครศรีธ รรมราช และภาคเหนื อ ณ จั งหวั ด เชี ย งราย มี ผู้ เ ข้า ร่ วมทั้ ง สิ้น รวม ๗๓๕ คน
จากภาครั ฐ ร้ อ ยละ ๕๓ ภาคประชาชน ร้ อ ยละ ๒๔ สื่ อ มวลชน ร้ อ ยละ ๑๗ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละ
ภาคเอกชน ร้อยละ ๖ โดยผู้เข้าร่วมประชุมล้วนเห็นด้วยกับข้อเสนอแผนการปฏิรูปประเทศด้ านสังคม
ที่มีรายละเอียดในลักษณะ (๑) แผนการปฏิรูปเป็นเรื่อง (agenda based) ครอบคลุมเรื่องและ
ประเด็นด้านการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถ
สาหรับผู้เสียเปรียบในสังคม และการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม (๒) แผนการพัฒนา
เป็นพื้นที่ (area based) ครอบคลุมเรื่องและประเด็นการพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ
(๓) แผนการจัดกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสังคม (social movement) ครอบคลุมเรื่องและ
ประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม โดยมีรายละเอียด
ในแต่ละเรื่องและประเด็นปฏิรูป ดังนี้

๑๗

๒.๑ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม
ประเด็นการปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม เป็นประเด็นสาคัญประเด็นหนึ่ง
ในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Security) ซึ่งจะเป็นการยกระดับ
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐ และการยกระดับรายได้ของประชาชน โดยมี
เปูาหมายให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ และได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งสถาบั น
ทางสังคมสามารถแบ่งเบาภาระการลงทุนทางสังคมของรัฐบาล ซึ่งจะนาไปสู่ สังคมคุณภาพ (Social
Quality)
ประเด็นการปฏิรูปการออม สวัสดิการ ได้ให้ความสาคัญกับ (๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุน การออมแห่ งชาติ (กอช.) เพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมแก่ผู้ที่ไม่มี สวัสดิการอื่นรองรับ
(๒) การสร้างระบบให้คนไทยมีบาเหน็จบานาญหลังพ้นวัยทางาน (๓) การพัฒนาการออมภาคบังคับ
(๔) การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม
นอกจากนี้ ยังรวมถึงประเด็นด้านการลงทุนเพื่อสังคม ที่ให้ความสาคัญกั บ (๑) การใช้วิสาหกิจ
เพื่อสังคมกับการพัฒ นาสังคม (๒) การสนับสนุนให้วัด ช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้น และ
(๓) การเสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่น
กู้ยืมเพื่อการพัฒนาสังคม

๒.๑.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ผู้สูงวัยมีหลักประกันรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ
๒) องค์กรปกครองท้องถิ่นและสถาบันทางสังคม มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดบริการ
ทางสังคม

๑๘

๓) ปรับปรุงสิทธิประโยชน์สวัสดิการสังคมให้เหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
๔) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการออมภาคประชาชน

๒.๑.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ : ๑ - ๕ ปี
๒.๑.๓ ตัวชี้วัด
๑) อัตราทดแทนรายได้ของระบบบานาญ (Replacement Ratio)๓๓ อยู่ในระดับที่
เพียงพอต่อการดาเนินชีวิตเมื่อถึงวัยเกษียณ
๒) สวัสดิการที่ได้รับมีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น
๓) มี การระดมทุ นและการจั ดการการออมภาคบั งคั บและภาคสมั ครใจเพื่ อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ

๒.๑.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

๓๓

อัตราทดแทนรายได้ของระบบบานาญ (Replacement Ratio) หมายถึง สัดส่วนของระดับเงินบานาญรายเดือนที่ได้รับ
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เดือนสุดท้ายก่อนการเกษียณหรือเลิกทางาน (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, ๒๕๕๘) โดยตามหลักสากล
ไม่ควรต่ากว่าร้อยละ ๔๐ (Jorge Roldos, ๒๐๐๗, ”Pension Reform and Macroeconomic Stability in Latin
America”,IMF Working Paper, International Monetary Fund)

๑๙

๒.๑.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

ล้าน
บาท

วงเงิน
แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
วิธีการ
ปรับปรุงรูปแบบการตลาด ผลิตภัณฑ์
การอานวยความสะดวกแก่กลุ่มเปูาหมาย
ได้แก่
 การอานวยความสะดวกกับผู้ฝาก
 การมีปฏิสัมพันธ์กบ
ั การออมชุมชน
 ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จูงใจให้เกิดการออม
 พิจารณาความเหมาะสมเงินสมทบภาครัฐ
ถ้ามีความจาเป็น
ขั้นตอน
ให้คณะกรรมการ กอช. จัดทาแผนปรับปรุง
การบริหารงานองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ดาเนินการ หรือนาเสนอ ครม. กรณีที่มี
ความจาเป็น
กลไกและการปรับปรุงกลไก
คณะกรรมการ กอช. และ กอช. เป็น
ผู้ดาเนินการร่วมกับ กค. และหน่วยงานอื่น
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
กิจกรรมที่ ๒ สร้างระบบให้คนไทยมีบาเหน็จบานาญหลังพ้นวัยทางาน

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

มีเฉพาะ งบ
กรณี
ประมาณ
มีเงิน
แผ่นดิน
สมทบ
ภาครัฐ
เพิ่มเติม

๑. ประชาชนที่ ๑. สมาชิก กอช.
เพิ่มขึ้นจาก ๖ แสน
เป็นกลุ่ม
คนเป็น ไม่ต่ากว่า
อาชีพนอก
๑ ล้านคนภายในปี
ระบบเข้ามา
พ.ศ.๒๕๖๑ และ
เป็นสมาชิก
เพิ่มขึ้นเป็น ๑๕
กอช. เพิ่มขึ้น
ล้านคนภายในปี
๒. สมาชิก กอช.
พ.ศ.๒๕๖๕
ได้รับสิทธิ
๒. สมาชิก กอช. ได้รับ
ประโยชน์
เงินบานาญไม่ต่า
ที่คุ้มค่าและ
กว่าคนละ ๑,๕๐๐
เหมาะสม
บาทต่อเดือน
๓. มีการปฏิบัติตาม
MOU ระหว่างกอช.
และหน่วยงานร่วม
อย่างต่อเนื่อง
๔. กฎกระทรวงและ
พ.ร.บ. มีการแก้ไข
ประเด็นการเพิ่ม
เงินสมทบจาก
ภาครัฐให้เหมาะสม
กับเปูาหมาย

๒๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรม

วิธีการ
ออกกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญใน
รูปแบบการออมภาคบังคับ และใช้หลักการ
ระดมการออมทั้งผู้รับสวัสดิการสังคม เจ้าของ
กิจการ (นายจ้าง) และรัฐบาล
ขั้นตอน
นาเสนอกฎหมายต่อ สนช. โดยเร็ว
กลไกและการปรับปรุงกลไก
ดาเนินการโดย กค. เป็นผู้ริเริ่มร่วม
กับหน่วยงานอื่นๆ และภาคประชาสังคม

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้าน แหล่งเงิน
บาท

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

เงิน
งบ
สมทบ ประมาณ
ภาครัฐที่ แผ่นดิน
อาจ
เกิดขึ้น
หลัง
ประกาศ
ใช้กฎ
หมาย

หน่วยงานหลัก
ได้แก่ กค.
หน่วยงานร่วม
ได้แก่ รง./พม.

ปรับงบ
ประมาณ
ที่ใช้อยู่
ปัจจุบนั ให้
สอดคล้อง
กันหลัง
การแก้
กฎหมายที่
ออกใหม่

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชนมีความ ๑. มี พ.ร.บ.ว่าด้วย
มั่นคงด้านรายได้
กองทุนบาเหน็จ
เมื่อถึงวัย
บานาญในรูปแบบ
เกษียณอายุ/หลัง
การออมภาคบังคับ
พ้นวัยทางาน
ภายใน ๒ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๒)
๒. ประชาชนมีรายได้
ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๓๐ ของรายได้
สุดท้ายที่ประชาชน
ได้รับภายใน ๑๕ ปี

กิจกรรมที่ ๓ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม
วิธีการ
ศึกษาและปรับปรุงกฎหมายและอนุบัญญัติ
จากระบบสวัสดิการที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้รับสวัสดิการ
ขั้นตอน
๑. ให้ กค. ตั้งคณะกรรมการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อศึกษาหลักการ และ
นาเสนอ ครม.
๒. เมื่อ ครม. อนุมัติแล้ว ให้หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องแก้กฎหมายและอนุบัญญัติ
ต่างๆ ให้เป็นไปตามมติ ครม. และ
ขั้นตอนทางนิตบิ ัญญัติ
กลไกและการปรับปรุงกลไก
ให้ กค. เป็นเจ้าของเรื่อง พิจารณาร่วม กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รง. พม. และ

ประชาชน
ในแต่ละระบบ
สวัสดิการ ได้รับ
สิทธิประโยชน์
ที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม

๑. แก้ไขกฎหมายและ
อนุบัญญัติที่
เกี่ยวข้องให้เสร็จ
ภายใน ๒ ปี
๒. กฎ/ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องได้รับ
การทบทวนและ
ปรับปรุง

๒๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้าน แหล่งเงิน
บาท

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กองทุนการออมต่างๆ

กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาการออมภาคบังคับ
วิธีการ
๑. จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ส่วนหนึ่ง
คืนกับผู้เสียภาษีตามเลขบัตรประจาตัว
ประชาชนเพื่อเป็นเงินออมของผู้เสียภาษี
จนอายุ ๖๐ ปี
ขั้นตอน
๑. พิจารณาระเบียบต่างๆ ภายใต้กฎหมายที่
กค. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การออม เพื่อเสนอหลักการต่อ ครม.
๒. เมื่อ ครม. เห็นชอบ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมายและ
อนุบัญญัติที่ตนรับผิดชอบให้สอดคล้อง
กับมติ ครม.
กลไกและการปรับปรุงกลไก
๑. กค. เป็นผู้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ ๕ ใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคม

หน่วยงานหลัก
ได้แก่ กค.

ใช้งบ
๑. ประชาชนมี ๑. มีกฎหมายที่
ประมาณ
เงินออมจาก
กาหนดให้จัดสรร
ของ
การบริโภค
เงินจาก
หน่วยงาน
สินค้าและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริการของตน
คืนผู้บริโภคเป็น
๒. ประชาชน
เงินออมโดยตรง
ทุกคนเข้าสู่
ภายในปี ๒๕๖๒
ระบบภาษี
๒. เงินออมของ
ประชาชนจากการ
คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT) เพิ่มขึ้น
๓. จานวนประชาชน
นอกระบบภาษีที่
เข้าสู่ระบบภาษี

เพิ่มขึ้น

๒๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
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

วิธีการ
๑. เร่งรัดให้มีการอนุญาตให้นิติบุคคลที่
ประสงค์จะดาเนินการตามระเบียบ สนร.
ทาธุรกรรมได้ไปพลางก่อน
๒. เร่งรัดการออกกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม
ขั้นตอน
เสนอกฎหมายต่อ ครม. และ สนช.
กลไกและการปรับปรุงกลไก
๑. เร่งรัดการปฏิบัติงานของฝุายเลขานุการ
ซึ่งอยู่ใน พม.
๒. พัฒนาองค์กรฝุายเลขานุการให้
สอดคล้องกับสาระของกฎหมาย ทั้งใน
ส่วนที่เป็นผูส้ นับสนุน (Enabler) และผู้
กากับ (Regulator) ในรูปแบบของ
องค์กรที่มีลักษณะต่างกัน เช่น การตั้ง
องค์การมหาชนให้สนับสนุนกิจการของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก
ได้แก่ พม./
สสว.

วงเงิน
ล้าน แหล่งเงิน
บาท
เป็นไป
ตาม
กฎหมายที่
ร่างไว้

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ให้วิสาหกิจเพื่อ
สังคมเริ่มดาเนิน
การได้ภายในปี
๒๕๖๑

๑. มีพ.ร.บ.ว่าด้วย
วิสาหกิจเพื่อสังคม
ภายในปี ๒๕๖๒
๒. มีดัชนีแสดงให้เห็น
ว่ามีสัดส่วนในการ
สร้าง GDP ในปีที่
๕ หลังจาก
กฎหมายใช้บังคับ

กิจกรรมที่ ๖ เสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้ อปท. กู้ยืมเพื่อการพัฒนาสังคม
วิธีการ
๑. จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๖๑
เพื่อใช้ดาเนินการโครงการตัวอย่าง โดย

หน่วยงานหลัก ๑,๐๐๐ งบ
ชุมชนมีการ
๑. มี อปท. ขอใช้เงิน
ได้แก่ พม.
งบประมาณเหลือ
ล้าน
ประมาณ พัฒนาโครงสร้าง
หน่วยงานร่วม บาท
จ่ายในปี ๒๕๖๑
แผ่นดิน พื้นฐานที่สอดรับ

๒๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรม

อาศัยธนาคารของรัฐเป็นผู้พิจารณา
โครงการปลอดดอกเบี้ย
๒. ศึกษาและจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้ อปท.
(เทศบาล และ อบจ.) ที่มีศักยภาพกู้ยืม โดย
แบ่งเป็น ๒ ขัน้ ตอน (๑) กาหนดวงเงินให้
สถาบันการเงินของรัฐให้กู้โดยรัฐสนับสนุน
ค่าดอกเบี้ยหรือค่าดาเนินการ และ (๒) เปิด
การลงทุนจากภาคเอกชนผ่านตราสารหนี้
ตลาดทุน หรือการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ
(Crowd Funding ประชารัฐ ฯลฯ)
๓. กาหนดขอบเขตของการให้กู้ยืม ได้แก่
(๑) สถานที่ดูแลและให้บริการผูส้ ูงวัย
(๒) สถานบริการสุขภาพสาหรับผู้ปุวยไม่
ติดเตียง และ (๓) การพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของ
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทที่รฐั บาลยัง
ไม่สามารถตอบสนองได้
ขั้นตอน
๑. ใช้ งปม.เหลือจ่ายจากงวดที่ ๓ ของ งปม.
ปี ๒๕๖๑
๒. เสนอ ครม. และใช้มติ ครม. ริเริ่มเป็น
โครงการนาร่อง
๓. เตรียมความพร้อมของกฎหมายและ
อนุบัญญัติตา่ งๆ
กลไกและการปรับปรุงกลไก

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้าน แหล่งเงิน
บาท

ได้แก่ กค./
เป็นเงิน
มท./อปท./
ประเดิม
ธนาคารของรัฐ จาก
งบประ
มาณ ปี
๒๕๖๑
ขึ้นกับ
ขนาด
ของเงิน
สมทบ
ภาครัฐ
ที่ใช้ใน
กิจการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กับความต้องการ ๒. การกู้ยืมเพื่อลงทุน
ของประชาชนใน
กิจการทางสังคม
พื้นที่รับผิดชอบ
โดย อปท. มีไม่ตา่
ของเทศบาล
กว่า ๒๐ แห่ง
และ อบจ.
ภายในเวลา
๕ ปี
๓. จานวนของ
อปท. ที่มีขีด
ความสามารถ
ในการจ่ายคืน
เงินทุน เพิ่มขึ้น
โดยในเบื้องต้น เริ่ม
ทดลองดาเนินการ
๕ แห่ง
๔. มีการจัดตั้ง
และพัฒนาองค์กร
ภาครัฐเพื่อส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนที่
ชัดเจน

๒๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรม

๑. พม. เป็นเจ้าของเรื่อง โดยหารือกับ กค.
มท. และ อปท.
๒. ให้คณะกรรมการพิเศษชุดหนึ่งเป็น
ผู้ศึกษาและพิจารณาเสนอ ครม.
๓. เมื่อผ่าน ครม. แล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้กฎหมายและอนุบญ
ั ญัติของตน
๔. ให้มีการศึกษาการจัดตั้งหน่วยบริหาร
ในรูปองค์การมหาชนภายใต้การกากับ
ดูแลของ รมว.กค.

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
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 ๗ ให้วัดช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากยิ่งขึ้น
วิธีการ
ขอเป็นนโยบายของคณะสงฆ์ให้วัดสามารถ
ดาเนินการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมได้
ตามความเหมาะสม (คณะสงฆ์อาจกาหนด
ขอบเขต หรือประเภทของกิจกรรม)
ขั้นตอน
นาเสนอคณะสงฆ์เพื่อเป็นนโยบาย
กลไกและการปรับปรุงกลไก
๑. มอบให้ พศ. เป็นผู้ดาเนินการ
๒. ควรมีการกาหนดนโยบายให้ กศ. เป็น
ผู้รับฟังและรายงานความคิดเห็นภาค

ผู้รับผิดชอบ

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

วงเงิน
ล้าน แหล่งเงิน
บาท

งบ
ประมาณ
ปกติของ
หน่วย
ราชการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สถาบันทาง
๑. มหาเถรสมาคมมี
ศาสนามีส่วนร่วม
นโยบายเรื่อง การ
ต่อการจัด
ให้วัดมีส่วนร่วมต่อ
กิจกรรมทาง
การจัดกิจกรรม
สังคมเพิ่มขึ้น
ทางสังคม ภายใน
มีความเชื่อมโยง
ปี ๒๕๖๑
ระหว่างกิจกรรม
วัด โรงเรียน และ ๒. จานวนวัดที่มีสว่ น
ร่วมต่อกิจกรรมทาง
บ้านมากขึ้น
สังคม นอกเหนือ
จากการเผยแพร่

๒๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ : การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพื่อสังคม
กิจกรรม

ประชาชน เพื่อร่วมกิจกรรมกับวัด และ
เชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างบ้าน วัด และ
โรงเรียน ให้เป็นรูปธรรม
๓. เชื่อมโยงชุมชนเมืองกับนโยบาย โดยมี
กลไกที่ชัดเจนใน อปท. (เช่น กทม.)

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้าน แหล่งเงิน
บาท

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ศาสนา มีเพิ่มขึ้น

๒๖

๒.๑.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
-

๒๗

๒.๒ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
การดาเนินการปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปเพื่อปลดล็อค” อุปสรรคต่างๆ
ที่ทาให้คนบางกลุ่มในสังคมซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข
การเมือง กฎหมาย และวัฒนธรรม จนกลายเป็นผู้เสียเปรียบ ตลอดจนการสร้างโอกาสให้คนทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการต่างๆ ได้ทุกมิติ อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกัน (Access to all opportunity) สอดคล้อง
กับแนวคิดสังคมคุณภาพในมิติความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) ที่มุ่งช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ
ในสังคมสามารถเข้าถึงสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเสมอภาค
กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายสาคัญ อาทิ เด็กและเยาวชน สตรี คนพิการ
ผู้สูงอายุ คนยากจน คนไร้ที่พึ่ง บุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ผู้พ้นโทษ ผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี (HIV) และ
ผู้บริโภค โดยให้ความสาคัญกับการปรับปรุงกระบวนการคิด รูปแบบการดาเนินงาน จากการ “สงเคราะห์”
มาเป็น การสร้า งเสริม ปรับ เปลี่ย นทัศ นคติต่อ กลุ่ม เปูา หมาย “จากผู้รับ เป็น ผู้ผ ลิต ” เกิด ความ
เข้ม แข็ง (empower) ให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือสังคม และเป็นส่วนหนึ่ง ของการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ผ่านการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เชื่อมต่อกระบวนการทางานให้มุ่งไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งระบบ ทั้งนี้ ในส่วนของกลไกและกระบวนการ
ทางานมุ่งคานึงถึงหลักสาคัญ ๓ ประการ ดังนี้ ๑) การสังคมสงเคราะห์ (social work) ๒) การเสริมพลัง
(strengthening and empowerment) และ ๓) การจัดสวัสดิการ (welfare) ตลอดจนการปรับ
ทัศนคติต่อกลุ่มเปูาหมาย จากผู้รับเป็นผู้ผลิต” เพื่อให้สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเอง และสังคมได้

๒๘

๒.๒.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
ปลดล็อคข้อจากัดต่างๆ อันเป็นอุปสรรคของกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เพื่อให้สามารถ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ
และโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้างผลิตภาพให้แก่สังคมได้
๒.๒.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
มีกรอบระยะเวลาการดาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นเป็นการ
ดาเนินงานในกิจกรรมหรือโครงการที่มีความเร่งด่วนและจาเป็น หรือเป็นกิจกรรมที่เป็นพื้นฐานในการ
ดาเนินงานในกิจกรรมต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินงานตั้งแต่ ๑ – ๒ ปี ส่วนในระยะยาวเป็นกิจกรรมที่ใช้
เวลาในการดาเนินงานนานขึ้น ซึ่งอาจต้องมีการบูรณาการการดาเนินงานในด้านอื่นๆ หรือหารือกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย
๒.๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ระดับความสาเร็จในการผลักดันนโยบาย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
๒) สั ด ส่ ว นของกลุ่ ม ผู้ เ สี ย เปรี ย บในสั ง คมที่ มี ศั ก ยภาพ สามารถประกอบอาชี พ ได้
และ/หรือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓) ระดับความสาเร็จของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ในการจัดสภาพแวดล้อม การเดินทาง และบริการสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
๒.๒.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

๒๙

๒.๒.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔

ผู้รับผิดชอบ

ล้าน
บาท

๑. ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล๓๔(Design for all)ที่ยึดหลักการออกแบบสากล (Universal Design) ต่อคนทุกกลุ่มทุกวัย
กิจกรรมที่ ๑ ปฏิรูประบบขนส่ง
หน่วยงานหลัก
สาธารณะในระบบราง
ได้แก่ คค.
วิธีการ
หน่วยงานร่วม
ผลักดันการก่อสร้างรถไฟฟูาใน
ได้แก่ รฟท./รฟม./
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้
มท./กค./พม./
คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยตรวจ
กทม./
ติดตามในขั้นตอนต่างๆ ทั้งในส่วนที่
ผู้ประกอบการ
จัดจ้างหรือดาเนินการตาม TOR แล้ว
ภาคเอกชน
และที่อยู่ระหว่างการออกแบบรวมถึง
ระบบการให้บริการ

๓๔

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนทุกกลุ่ม
ทุกวัย
สามารถ
เข้าถึงระบบ
ขนส่ง
สาธารณะใน
ระบบราง
โดยไม่มี
อุปสรรค

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

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

๓๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

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 ทางเท้า ข้อมูลข่าวสารสนเทศ เป็นต้น
เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อคนทุกกลุ่ม
ทุกวัย

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔

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

ล้าน
บาท

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ลดความ
เสียเปรียบ
ในการเข้าถึง
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
บริการขนส่ง
สาธารณะ

ตัวชี้วัด

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)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

กิจกรรมที่ ๓ ปฏิรูปกฎหมายและ
หน่วยงานที่กากับดูแลหรือติดตามการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะเกี่ยวกับ
การออกแบบที่ยึดหลักการออกแบบที่
เป็นสากล (Universal Design)
วิธีการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบที่ยึดหลักการออกแบบที่เป็น
สากล (Universal Design) ซึ่งอาศัย
บทกฎหมายหลักอื่นๆ ให้เป็นประมวล
กฎหมายรวมอยู่ในฉบับเดียวและมี
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เพื่อบังคับ
ใช้และกากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
โดยให้สามารถควบคุม จัดการ และใช้
ประโยชน์ตา่ งๆ ด้วย

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔

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

ล้าน
บาท

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนทุกกลุ่ม
ทุกวัยเข้าถึง
บริการ
สาธารณะ และ
ได้รับประโยชน์
จากสภาพ
แวดล้อม
สาธารณะ
อย่างทั่วถึง

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

๓๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔

ล้าน
บาท

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒. ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กิจกรรมที่ ๑ สนับสนุนและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริการศูนย์บริการ
คนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการ
และปรับปรุงรูปแบบการพิจารณาการ
ใช้เงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จากลักษณะ
project-based เป็น unit-cost
โดยเน้นโครงการที่เป็นการเสริมสร้าง
อาชีพคนพิการที่ไม่สามารถทางานใน
สถานประกอบการได้ หรือคนพิการที่
ประกอบอาชีพอิสระ
วิธีการ
๑.ดาเนินการให้มีศูนย์บริการ
คนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการที่ได้
มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ตาม
สัดส่วนคนพิการ
๒.ดาเนินการให้ศูนย์บริการ
คนพิการโดยองค์กรด้านคนพิการ

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

๑. มีศูนย์บริการ ๑. ร้อยละ ๑๐๐
คนพิการโดย ของศูนย์บริการ
องค์กรด้าน คนพิการโดยองค์กร
คนพิการที่ได้ ด้านคนพิการผ่าน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ครอบคลุม
๒. ร้อยละ ๘๐ ของ
ทั่วประเทศ คนพิการ ครอบครัว
๒. คนพิการ
สามารถใช้
ชีวิตได้โดย
ไม่มีอุปสรรค
และมีศักยภาพ
ในการประกอบ
อาชีพ

คนพิการ องค์กร
ด้านคนพิการ
(องค์กรของคน
พิการ และองค์กร
เพื่อคนพิการ) ได้รับ
การจัดสรรเงินจาก
กองทุนฯ อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม

๓๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

สนับสนุนภาครัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติในการดูแลคนพิการ โดยการ
สนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการจัดตัง้ คณะกรรมการ
ในลักษณะของการร่วมบริหาร
โครงการ เพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์
เปูาหมาย และการประเมินผลเพื่อ
ตอบสนองโครงการในลักษณะ
unit-cost

๒๕๖๕
๑ ๒ ๓ ๔

ผู้รับผิดชอบ

ล้าน
บาท

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๓. มีระบบประกัน
คุณภาพและติดตาม
ประเมินผลกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ
๔. คนพิการวัย
แรงงานร้อยละ ๑๐
ได้รบั การพัฒนาผ่าน
กองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
๕. จานวนคนพิการวัย
แรงงานได้รับการ
พัฒนาผ่านกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน

๓๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔

ล้าน
บาท

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

พิการ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓. การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทางาน
กิจกรรมที่ ๑ ขยายอายุเกษียณราชการ
จาก ๖๐ ป เป็น ๖๓ ป (โดยใช้เวลา ๖ ป
คือ ๒ ป ขยาย ๑ ป) เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการขยายเวลาการทางานและค่อยๆ
ขยายเวลาเป็น ๒ ป ขยาย ๑ ป (จะไม่
กระทบต่อการจ้างงานคนรุ่นใหม่ที่
ทดแทนคนที่เกษียณอายุ) โดยไม่
ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพ
ทางร่างกาย
วิธีการ
๑. ศึกษาความเหมาะสมของตาแหน่งที่
จะมีการขยายอายุเกษียณ
๒. แก้ไขพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ให้ขยายอายุเกษียณราชการ เป็น ๖๓ ปี

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
กพ./กพร.

ข้าราชการ
ข้าราชการ
พนักงาน
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และ รัฐวิสาหกิจ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกษียณอายุที่ มีศักยภาพมีอายุ
๖๓ ปี ใน
เกษียณเพิ่มขึ้น
ปี ๒๕๖๗
๑ ปี ในทุกๆ ๒ ปี
กระทั่งปี ๒๕๖๗

๓๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

กิจกรรมที่ ๒ แก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมายที่ให้ผู้สูงอายุสามารถรับงาน
เป็นชิ้นงาน เพื่อให้เกิดการทางาน
ร่วมกันตามศักยภาพและสภาพแวดล้อม
โดยไม่ต้องผูกพันทางานเต็มเวลา
๘ ชั่วโมงต่อวัน อาทิ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทา
ที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓
วิธีการ
สนับสนุนการแก้ไขบทบัญญัติของ
กฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัตคิ ุ้มครอง
แรงงานฉบับที่ ๖ (พ.ศ . ๒๕๖๐)
ในมาตรา ๘๗ ระบุถึงการส่งเสริมการ
จ้างงานที่เหมาะสมของลูกจ้างบางกลุ่ม
หรือบางประเภท เช่น นักเรียน
นักศึกษา คนพิการ และผู้สงู อายุ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงาน

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
รง./พม./พณ./
อก.

ล้าน
บาท

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผู้สูงอายุเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พลเมืองที่มี ได้รับการแก้ไขให้มี
ความตื่นตัว การจ้างงานผู้สูงอายุ
(active citizen) เป็นชิ้นงานได้
และมีงานทาที่
เหมาะสมตาม
ศักยภาพ

๓๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔

ล้าน
บาท

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ไปทาที่บา้ น พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้
สามารถจ้างงานผูส้ ูงอายุเป็นชิน้ งานได้
และเกิดการทางานร่วมกันตามศักยภาพ
และสภาพแวดล้อม
๔. ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างและ
ศักยภาพของ สคบ. โดยเพิ่มอานาจ
ทางปกครองให้กบั สคบ. เพื่อให้
สามารถบังคับใช้และให้ความเป็น
ธรรมกับผู้บริโภคได้จากเดิมที่เป็นเพียง
หน่วยเชิงนโยบายและให้ความความรู้
ไปใช้สทิ ธิทางปกครองตาม
กระบวนการยุติธรรมอย่างเดียว
วิธีการ
๑. แก้ไขพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้มีอานาจทางปกครองแก่
เจ้าพนักงานในการแก้ไขปัญหาผู้บริโภค
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือตรวจสอบ

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

งบประมาณ สคบ. เป็น
๑. สคบ. มีการ
แผ่นดิน องค์กรที่มี
ปฏิรูปองค์กรทั้ง
ประสิทธิภาพ ระบบ
ด้านการคุ้มครอง ๒. สคบ. มีอานาจ
ผู้บริโภค
ในทางปกครอง
๓. พ.ร.บ. คุ้มครอง
ผู้บริโภคได้รับการ
แก้ไข

๓๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔

ล้าน
บาท

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เกิดแนวทางใน
การเสริมสร้าง
พลังให้แก่
ผู้บริโภค

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

ข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้สามารถบังคับ
ใช้กฎหมายฯ ตามกิจกรรม โดยให้ สคบ.
ไปสังกัดหน่วยงานกระทรวงที่บังคับใช้
กฎหมาย เช่น กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม
แทนสังกัดเดิม ซึ่งเป็นหน่วยงานเชิงนโยบาย
๒. สนับสนุนให้ สคบ. ดาเนินการยกร่าง
บทบัญญัติตามมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างพลังให้แก่
ผู้บริโภคและการพัฒนาผู้บริโภคโดย
อาศัยเทคโนโลยี
วิธีการ
๑. สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรภาค
ประชาชนที่มบี ทบาทและเป็นตัวแทนใน
การคุ้มครองผูบ้ ริโภคโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เป็นช่องทางสื่อสารให้ผู้บริโภคในการรักษา
สิทธิตา่ งๆ

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

๓๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔

ล้าน
บาท

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒. บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิผบู้ ริโภคใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร
กิจกรรมที่ ๑ ติดตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎรแก้ไขใหม่เพื่อสามารถบังคับใช้ได้
วิธีการ
๑. ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ในการ
ดาเนินการ เพื่อกาหนดแนวทางการขึ้น
ทะเบียน
๒. กาหนดแผนการขึ้นทะเบียนให้แล้ว
เสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเฉพาะ
กลุ่มคนพิการ คนยากจน กลุ่มบุคคล
บนพื้นที่สูง กลุ่มชาติพันธุ์
๖. การเปลี่ยนแปลงนโยบายประชากรเพื่อเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต
กิจกรรมที่ ๑ แก้ปัญหาอัตราการเกิดที่
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ที่ทาให้ประเทศ
ไทยมีประชากรในแต่ละกลุ่มอายุที่ไม่สมดุล

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

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
พม./สธ.

ผู้ไร้สถานะทาง สัดส่วนของผู้ไร้
ทะเบียนราษฎร สถานะทางทะเบียน
ได้รับสถานะ ราษฎรลดลงร้อยละ
ทางทะเบียน ๑๐ ต่อปี
ราษฎรและได้
สิทธิประโยชน์
บริการขั้น
พื้นฐานจากรัฐ

ประเทศไทยมี อัตราการเกิดต่อ
โครงสร้างอายุ ประชากร ๑,๐๐๐ คน
ประชากรที่ ต่อปีเพิ่มขึ้น
เหมาะสมกับการ

๓๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

วิธีการ
๑. ให้สิทธิในการลดหย่อนค่าใช้จ่าย
นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานสาหรับ
การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยอนามัย
เจริญพันธุ์ให้ผู้มีบุตรยากสามารถเข้าถึง
ได้โดยสะดวก
๒. ดาเนินการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุม ทุกพื้นที่ เพื่อลดภาระ
พ่อแม่ในการเลี้ยงดูบุตร โดยเฉพาะ
การดูแลเด็กอายุ ๐ – ๓ ปี
๗. การเสริมพลังสตรี
กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มสัดส่วนของสตรีใน
ตาแหน่งบริหารขององค์กร
วิธีการ
๑. แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาและการเข้าสู่

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔

ล้าน
บาท

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่
มท./อปท.

พัฒนาประเทศ

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
พม.

สตรีมีบทบาท
และมีส่วนร่วม
ในทางสังคม
การเมือง และ
กระบวนการ
ตัดสินใจ ทั้งใน

ตัวชี้วัด

๑. กฎหมายและ
ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาและการเข้า
สู่ตาแหน่งทาง

๔๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

วงเงิน
๒๕๖๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ตาแหน่งทางการเมือง และการบริหาร
ของสตรี อาทิ องค์ประกอบของ
คณะกรรมการระดับชาติ
คณะกรรมาธิการ ของฝุายนิติบัญญัติ
โดยให้คานึงสัดส่วนของผู้แทนสตรีหรือ
ผู้แทนองค์กรที่ทางาน
ด้านสตรีที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
หารือกรรมาธิการที่กาหนดในรัฐธรรมนูญ
๒. กาหนดมาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของสตรีในการเมือง
การปกครอง และการบริหาร เช่น
การเพิ่มจานวนสตรีในคณะกรรมการ
ระดับนโยบายของชาติและการเข้าดารง
ตาแหน่งทางการเมือง การบริหาร
ของสตรีในสัดส่วนที่เท่าเทียมกับบุรุษ

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔

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

ล้าน
บาท

แหล่ง
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระดับชาติและ การเมือง และการ
ระดับท้องถิ่น บริหารของสตรี
มากขึ้น
ได้รับการแก้ไข
๒. สตรีได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับ
ตัดสินใจทั้งใน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

๔๑

๒.๒.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
-

๔๒

๒.๓ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ : การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม
การสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก (Social Inclusion) นอกจากการให้ความสาคัญกับ
การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมแล้ว การจัดการข้อมูลและองค์
ความรู้ด้านสังคมเป็น อีก ปัจจัยหนึ่ งที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมมีความเสมอภาค ลดความเหลื่ อมล้ า
โดยการจัดการข้อมูลให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง และครอบคลุมนัน้ จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ทราบความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น และสามารถน าไปจั ด ท านโยบายที่
สอดคล้อ งกั บ ความต้ องการของประชาชน รวมทั้ง ประชาชนสามารถทราบถึ ง ข้ อ มูล ข่ า วสารจาก
หน่วยงานภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสรรคทางข้อมูลด้านสังคมในปัจจุบันคือการขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ขาดการบู ร ณาการกั น ระหว่ า งข้ อ มู ล ทางด้ า นสั ง คมจากแต่ ล ะ
หน่วยงาน นอกจากนี้ ข้อมูลที่มีการจัดเก็บในปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่อ้างอิงมาจากความต้องการของ
ภาครัฐเป็นหลัก ไม่ได้อ้างอิงจากความต้องการในการใช้ข้อมูลของประชาชน
ดังนั้น ประเด็นการปฏิรูปเรื่องการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม จึงให้ความสาคัญกับ
การจัด เก็บข้อมูลทางด้านสังคมซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนต้องการทราบอย่างแท้จริงโดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นผู้รบั ผิดชอบ เปิดเผยและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้
เป็ น ฐานข้อ มู ลขนาดใหญ่ รวมทั้ งสร้ างช่ องทางในการเข้ าถึ ง ข้ อมู ล ที่ส ะดวกต่อ ประชาชนทุก กลุ่ ม

ตลอดจนการสร้างฐานข้อมูลจากการจ่ายภาษี เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการอ้างอิง เพื่อการตัดสิน
เชิงนโยบายภาษีและการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๔๓

๒.๓.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการเก็บ รักษาและพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านสังคม
๒) มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร
๓) พั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศ โดยมี ร ะบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นภาษี เ พื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ
ประกอบการตัดสินใจของรัฐบาล ในการดาเนินนโยบายด้านภาษี และการช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมาย

๒.๓.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ : ๑ – ๕ ป
๒.๓.๓ ตัวชี้วัด
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศมีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สามารถ
นาไปจัดสรรทรัพยากร ภายใน ๕ ปี
๒) รัฐบาลมีข้อมูลที่เชื่อมโยงและเปิดเผย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
๓) มีฐานข้อมูลด้านภาษีทมี่ ีประสิทธิภาพ

๒.๓.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน

๔๔

๒.๓.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๕

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

วงเงิน
ล้านบาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้เก็บและบริหารข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและตาบล
วิธีการ
๑. ให้ อปท.เป็นผู้เก็บและพัฒนา รวมทั้ง
เผยแพร่และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าวอย่าง
โปร่งใสโดยการมอบอานาจหน้าที่ทาง
กฎหมายให้กับ อปท.
๒. การดาเนินการให้เน้นข้อมูลส่วนบุคคล
เท่าที่จาเป็นและไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
๓. ออกแบบระบบเชื่อมโยงกับข้อมูล
ประเภทอื่นๆ และรวมอยู่ใน Big Data
ของรัฐบาล
๔. ออกแบบระบบความปลอดภัยควบคูไ่ ป
กับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ MIS, GIS
ขั้นตอน
๑. แก้ไขภารกิจของ อปท. ให้สอดคล้องและ
ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่และอานาจในการ
จัดเก็บข้อมูลของ อปท.
๒. ออกแบบ Template ข้อมูลพื้นฐาน
และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูล การบริหารข้อมูล และ
Computer Literacy

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

๑. ค่าสารวจ งบประมาณ มีฐานข้อมูลทาง
๑. อปท.ทั่ว
ข้อมูลของ แผ่นดิน
สังคมในระดับพื้นที่
ประเทศ
อปท.
ทีม่ ีการบริหาร
มีข้อมูล
ประมาณ
จัดการโดย อปท.
สารสนเทศ
๓,๐๐๐
พื้นฐาน
ล้านบาท
ภายใน ๓ ปี
ภายใน
๒. อปท.เริ่ม
๕ ปี
บริหาร
๒. ค่าออกแบบ
ระบบได้
ระบบ ๑๐๐
ภายใน ๕ ปี
ล้านบาท

๔๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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

กลไกและการปรับปรุงกลไก
๑. มท. และจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการ
บริหารจัดการร่วมกับ อปท. ทัว่ ประเทศ
๒. ดศ. ร่วมกับ สรอ. และ GISTDA ร่วมกัน
ออกแบบระบบและจัดการฝึกอบรม
๓. อปท. เป็นผู้จัดเก็บและบริหารข้อมูล
สารสนเทศ
กิจกรรมที่ ๒ จัดลาดับความสาคัญการเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนต้องการทราบ และสร้างการรับรู้
วิธีการ
๑. สารวจความต้องการข้อมูลที่ประชาชน
ต้องการรับรู้และปรับปรุงการบริการ
ภาครัฐ (ไม่ใช่เฉพาะฝุายรัฐต้องการรับรู้)
แล้วจัดลาดับความสาคัญ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
๒. ปรับปรุงระบบการร้องทุกข์ให้สะดวกต่อ
การติดตามมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอน
๑. ศึกษาว่าประชาชนต้องการทราบข้อมูล
ประเภทใด
๒. จัดลาดับความสาคัญในการจัดการ
ฐานข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ
ระบบชั้นความลับ และการเข้าถึงข้อมูล
ตามลาดับความสาคัญ
๓. สร้างเนื้อหา (Content) ที่ง่ายต่อความ
เข้าใจ และระบบสืบค้น (Search
Engine) ให้ง่าย
กลไกและการปรับปรุงกลไก
๑. สรอ. GISTDA ดศ. และ มท. ร่วมกัน
ดาเนินการ

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

วงเงิน
ล้านบาท

แหล่งเงิน

งบ
ประมาณ
ของส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการข้อมูล
ของภาครัฐที่ตรง
กับความต้องการ

มีบริการข้อมูล
และการให้
บริการของ
ภาครัฐแบบ
เปิดเผยและ
เชื่อมโยงกัน
(Open and
Connected
Government)
ปีละ ๕ เรื่อง
เริ่มตั้งแต่ปี
๒๕๖๒

๔๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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

๒. อาจจาเป็นต้องพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายเรื่อง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ใช้บริการของรัฐต้อง
เปิดเผยข้อมูลเท่าที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
๓. พิจารณาขอบเขตหน้าที่ของ สรอ. ให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาข้อมูลด้านภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการช่วยเหลือของรัฐ
วิธีการ
๑. เร่งรัดการนาผู้มีรายได้เข้าระบบการแจ้ง
รายได้ทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตัดสินใจเป็นนโยบายและการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม
ขั้นตอน
๑. ปรับปรุงระบบการแจ้งข้อมูลการ
เสียภาษีและรายได้ผ่านระบบ
๒. ถ้ามีความจาเป็น อาจต้องให้บุคคล
ธรรมดาต้องแจ้งรายได้ ไม่วา่ จะอยู่ใน
เกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ก็ตาม
ตามแบบที่กาหนดทุกคน เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลที่เคลื่อนไหวตามเป็นจริง
กลไกและการปรับปรุงกลไก
๑. สร้างกลไกพิเศษในการจัดทาฐานข้อมูล
ด้านภาษีใน กค. เพื่อให้มีหน้าที่เก็บ
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านรายรับ
และรายจ่ายผู้เสียภาษี

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

วงเงิน
ล้านบาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

งบ
ประชาชน
ประมาณ ทุกคนเข้าสูร่ ะบบ
ของ
ภาษี
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

จานวน
ประชาชน
เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลภาษี

เพิ่มขึ้น
เริ่มตั้งแต่ปี
๒๕๖๒

๔๗

๒.๓.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
-

๔๘

๒.๔ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
ชุมชนถือเป็นรากฐานสาคัญที่จะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ระบบการเมืองที่เข้มแข็ง ระดับศีลธรรมในสังคม รวมถึงระบบสวัสดิการสาหรับคน
ทุ ก กลุ่ ม โดยเฉพาะกลุ่ ม เปราะบาง ดั ง นั้ น หากชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ
ที่นาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ถึง แม้ว่าชุมชนจะถูกให้ความสาคัญมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา แต่ชุมชนยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในเชิงโครงสร้างหลาย
ประการ อาทิ ข้อจากัดในการบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชน การขาดความต่อเนื่องในเรื่องการจัดระบบ
สวัสดิการชุมชน การขาดบูรณาการในการทางานของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานพั ฒนาชุมชน
ส่งผลให้มีชุมชนจานวนไม่มากนักทีส่ ามารถพัฒนาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งบนฐานของการจัดการกันเองได้อย่าง
มีคุณภาพ
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งการปรับกระบวนทัศน์
วิธีคิด และรูปแบบการทางานให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ภายใต้ ๓ เงื่อนไขสาคัญ ได้แก่ ๑) การเพิ่มสิทธิ
หน้าที่ อานาจ ทรัพยากร ๒) การขจัดอุปสรรค ปกปูอง คุ้มครอง และ ๓) การเพิ่มพลังความสามารถ
โดยพัฒ นาเครื่องมือสาคัญในเรื่อ งการจัด กลไกการจัด การแบบมีส่ วนร่วมและมาตรการทางกฎหมาย
ซึ่งมีเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการ ๒ ส่วน ได้แก่ การปฏิรูปเชิงระบบและกลไก และการปฏิรูปเชิงพื้น ที่
โดยการปฏิรูปเชิงระบบและกลไกนั้นแบ่งออกเป็น ๔ หมวดหลัก ได้แก่ ๑) สิทธิและบทบาทของชุมชน
๒) ทรัพยากรและทุนชุมชน ๓) สวัสดิการชุมชน และ ๔) เศรษฐกิจชุมชน และในส่วนของการปฏิรูปเชิงพื้นที่
ประกอบด้วย การทางานแบบรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์เพื่อการพัฒนาในพื้นที่
โดยคนในชุมชนร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งทั่วทั้งประเทศ

๔๙

๒.๔.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
๑) ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดการ
ข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม)
๒) ชุมชนมีเศรษฐกิจดี มั่นคง ยั่งยืน
๓) ชุมชนมีภูมิต้านทานต่อปัจจัยกระทบต่างๆ

๒.๔.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ : ๑ – ๕ ป
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด
๑)
ชุมชนอย่างทั่วถึง
๒)
๓)
๔)
๕)

ตาบลและจังหวัดมีกลไก/พื้นที่กลางในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนได้รับการรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐
มีกลไกให้ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรและทุนชุมชนโดยชุมชน
ระบบสวัสดิการชุมชนได้รับการรองรับสถานะทางกฎหมาย
มีกลไกในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

๒.๔.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
วงเงินรวม ๕ ปี เท่ากับ ๔,๘๖๖ ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน

๕๐

๒.๔.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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. กาหนดให้ตาบลเป็นพืน้ ที่การพัฒนา
อย่างบูรณาการ (“ตาบลเข้มแข็ง
ประเทศมั่นคง”) โดย
๑.๑ จัดให้มีกลไกประชารัฐตาบล
เข้มแข็งที่ประกอบด้วย ๔ ภาค
ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) ท้องที่ ได้แก่
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน (๒) ท้องถิ่น
ได้แก่ อบต. เทศบาล (๓) องค์กร
ชุมชน/เอกชน ได้แก่ สภาองค์กร
ชุมชนตาบล บ้าน วัด โรงเรียน
กลุ่มต่างๆ (๔) หน่วยงานอื่น
ได้แก่ พัฒนาชุมชน เกษตรตาบล
ตารวจ รพสต. (อ้างอิง : ไพบูลย์
วัฒนศิริธรรม) ทาหน้าที่ประสาน
พลังทุกภาคส่วน เพื่อรวมตัว ร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ โดยมีเปูาหมายให้ตาบล
เข้มแข็ง ครอบครัวเข้มแข็ง และ

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

ล้าน
บาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๔,๐๐๐ งบประมาณ มีกลไกบูรณาการ ๑. มีระเบียบสานัก
ลบ.
แผ่นดิน
ในพื้นที่ เกิดการ
นายกรัฐมนตรีวา่
ร่วมคิด ร่วมทา
ด้วยการสร้างเสริม
(ปีละ
ร่วมรับผิดชอบ
ชุมชนเข้มแข็ง แล้ว
๘๐๐
ร่วมรับประโยชน์
เสร็จภายใน ๑ ปี
ลบ.
เพื่อการพัฒนาใน ๒. เกิดกลไกประชารัฐ
ฐานคิด
พื้นที่
ระดับจังหวัดที่
เฉลี่ย
เข้มแข็งภายใน ๒ ปี
จังหวัด
๓. กลไกประชารัฐระดับ
ละ ๑๐
ตาบลมีความเข้มแข็ง
ลบ.)
ครอบคลุมทุกตาบล
ภายใน ๓ ปี
๔. มีแผนแม่บทชุมชน
หรือธรรมนูญชุมชน
ครอบคลุมทุกตาบล
ภายใน ๔ ปี
๕. มีระบบ GIS
ครอบคลุมทุกตาบล
ภายใน ๕ ปี

๕๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

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

สร้างเสริมจิตสานึกสาธารณะและ
การทางานร่วมกันอย่างเป็น
กัลยาณมิตร
๑.๒ จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เชิงภูมิศาสตร์ (Geographic
Information Systems : GIS)
แสดงให้เห็นองค์ประกอบต่าง ๆ
ของชุมชนและทุนทางสังคม
๑.๓ จัดทาแผนแม่บทชุมชนหรือ
ธรรมนูญชุมชนแบบบูรณาการและ
มีส่วนร่วม เพื่อใช้เป็นแผนร่วมของ
ทุกกลไกในพื้นที่ และขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน ครอบครัว และภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
***สาหรับชุมชนในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้เป็น
ตาบล เช่น ชุมชนเขตเมืองสามารถปรับให้
สอดคล้องกับบริบท

ผู้รับผิดชอบ

ล้าน
บาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๕๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

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

๒. กาหนดให้มีคณะกรรมการประชารัฐ
สนับสนุนตาบลเข้มแข็งระดับจังหวัด
ทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์
ตาบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
และภาคส่วนอื่นๆ อย่างสมดุล
๒.๑ ประสานงาน ประสานแผน
ประสานการสนับสนุน
๒.๒ จัดกระบวนการนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมและสื่อสารทาง
สังคม สนับสนุนการขับเคลื่อน
ตาบลเข้มแข็ง
๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
นักจัดการชุมชน (Community
Organizer) ระดับตาบล ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างน้อย
ตาบลละ ๕ คน
๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ล้าน
บาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๕๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

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

๓. จัดให้มีคณะกรรมการประชารัฐส่งเสริม
สนับสนุนตาบลเข้มแข็งระดับประเทศ
ทาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์
ตาบลเข้มแข็ง ประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน
และภาคส่วนอื่นๆ อย่างสมดุล
๓.๑ ประสานทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตาบลเข้มแข็ง
๓.๒ จัดและสนับสนุนกระบวนการ
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
การสื่อสารทางสังคมเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาบลเข้มแข็ง
๓.๓ สนับสนุนให้เกิดกลไกสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบ
มีส่วนร่วมที่ยั่งยืน เช่น มูลนิธิเพื่อ
การพัฒนาจังหวัด
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ล้าน
บาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๕๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

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

ขั้นตอน
ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และกาหนด
องค์กรที่มีความคล่องตัวภายใต้หน่วยงาน
ของรัฐที่มีอยู่แล้วเป็นกลไกขับเคลื่อนตาม
ข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ ข้างต้น ซึ่งมี
ระยะทางานเบื้องต้น ๕ ปี และให้มี
การประเมินผลเพื่อพิจารณาการดาเนินงาน
ต่อขององค์กรดังกล่าว หรือพิจารณาจัดตั้ง
กลไกในรูปแบบอื่นต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

ล้าน
บาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๕๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

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. จัดทา พ.ร.บ.รองรับสิทธิชุมชนและ
บุคคลตามมาตรา ๔๓ (๒) ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒๕๖๐
ขั้นตอน
จัดทาร่าง พ.ร.บ. สิทธิชุมชนและบุคคลตาม
มาตรา ๔๓ (๒) ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ

ล้านบาท

หน่วยงาน ๑๐ ลบ.
หลัก ได้แก่
คณะอนุ
กรรมการ
พิจารณา
เสนอ
กฎหมายที่
ต้องจัดทา
ใหม่เพื่อ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์
ชาติและ
การปฏิรูป
ประเทศ /
สานักงาน
คณะกรรม
การปฏิรูป
กฎหมาย

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ ชุมชนได้รับการ มีกฎหมายรองรับ
แผ่นดิน
รับรองสถานภาพ สิทธิชุมชนภายใน
และสิทธิชุมชน ๓ ปี
ขั้นพื้นฐานตาม
เจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักร
ไทย ๒๕๖๐

๕๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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
ให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมที่
สาคัญในกระบวนการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น และระดับชาติ
ขั้นตอน
๑. จัดทาร่าง พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๒. พัฒนาระบบและโครงสร้าง
การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของประชาชน
และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ยกระดับ พอช. จากองค์การมหาชนให้
มี พ.ร.บ. รองรับเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน
ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอน
๑. จัดทา พ.ร.บ. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
๒. พัฒนาระบบและโครงสร้างการสนับสนุน
ที่มีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
พอช.

ล้านบาท

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑๐ ลบ.

งบประมาณ สภาองค์กรชุมชน
แผ่นดิน
มีบทบาทร่วมที่
สาคัญใน
กระบวนการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อน
นโยบาย
สาธารณะใน
ระดับชุมชน
ท้องถิ่นและ
ระดับชาติ

๑๐ ลบ.

งบประมาณ ส่งเสริมความ
๑. มีกฎหมายว่า
แผ่นดิน
เข้มแข็งของ
ด้วยสถาบัน
องค์กรชุมชนให้มี
พัฒนาองค์กร
คล่องตัวและมี
ชุมชนแล้ว
ประสิทธิภาพ
เสร็จ ภายใน
ยิ่งขึ้น
๒ ปี
๒. มีแผนพัฒนา
ระบบและ
โครงสร้างการ

หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่
มท.

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
พอช.

แหล่งเงิน

มีกฎหมายและ
แผนพัฒนาระบบ
และโครงสร้างการ
สนับสนุนสภา
องค์กรชุมชน
ภายใน ๒ ปี

๕๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐
และดาเนินการให้เป็นรูปธรรม
ขั้นตอน
๑. จั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม การอยู่
ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม
๒. จัดทา พ.ร.บ. ส่งเสริมและอนุรักษ์วิถี
ชี วิ ต กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ พ.ศ. .... ตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๐

๕. จัดทา พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนเพื่อสร้าง
เสริมระบบไกล่เกลี่ยและสร้างความ
ยุติธรรมในระดับพื้นที่ตามนัยยะ
แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา ๖๘ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒๕๖๐

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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

ล้านบาท

หน่วยงาน ๕ ลบ.
หลัก ได้แก่
สมช.
หน่วยงาน ๑๐ ลบ.
หลัก ได้แก่
วธ. (ศูนย์
มานุษยวิทยา
สิรินธร)
หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
กระทรวง
ยุติธรรม

๑๐ ลบ.

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สนับสนุนสภา
องค์กรชุมชน
ภายใน ๒ ปี
งบประมาณ ชาวไทยกลุ่มชาติ ๑. มีแผนแม่บทว่า
แผ่นดิน
พันธุ์ต่างๆ ได้รบั
ด้วยการ
การคุ้มครองและ
ส่งเสริมและให้
มีสิทธิดารงชีวิต
ความคุ้มครอง
ในสังคมตาม
ชาวไทยกลุม่
วัฒนธรรม
ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ
ประเพณี และวิถี
ภายใน ๑ ปี
ชีวิตดั่งเดิมตาม ๒. มีกฎหมายว่า
ความสมัครใจ
ด้วยส่งเสริมและ
ให้ความ
คุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพันธุ์
ภายใน ๓ ปี
งบประมาณ เสริมสร้างความ มีกฎหมายว่าด้วย
แผ่นดิน
สมานฉันท์ใน
ร ะ บ บ ยุ ติ ธ ร ร ม
ชุมชนบนฐาน
ชุมชนภายใน ๒ ปี
ของการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนในด้าน
งานยุตธิ รรม

๕๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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

ขั้นตอน
จัดทาร่าง พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนรองรับระบบ
ยุติธรรมในระดับพื้นที่ตามนัยรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๓ การปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงประเด็นและกลไก: ทรัพยากรและทุนชุมชน
วิธีการ
๑. ผลักดัน พ.ร.บ.ธนาคารที่ดนิ
ขั้นตอน
จัดทาร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดินและนาเข้าสู่
กระบวนการนิติบัญญัติแห่งชาติ

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
กค.

ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ

๒. พัฒนาการดาเนินงานนโยบาย
การจัดการที่ดินแปลงรวมที่เน้นบทบาท
ของชุมชน/ที่เน้นกระบวนการสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน
(Collective activities)

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
คณะกรรม
การ
นโยบาย
ที่ดิน

ล้านบาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ช่วยเหลือคน
ยากจนที่ที่ดินจะ
หลุดมือ และช่วย
พัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ของเอกชนเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศ รวมทั้ง
ลดการบุกรุก
ทาลายปุา
การใช้ที่ดิน
สาธารณะเป็น
ประโยชน์ร่วม
อย่างแท้จริงโดย
ที่ดินยังเป็นของ
รัฐอย่างยั่งยืน ไม่

มีกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารทีด่ ินแล้ว
เสร็จภายใน ๒ ปี

มีกลไกการมีส่วน
ร่วมของชุมชนใน
การจัดการที่ดิน
แปลงรวมภายใน
๑ ปี

๕๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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

ขั้นตอน
พัฒนาระบบกลไก และกระบวนการดาเนิน
โครงการที่ดินแปลงรวม
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้า
ขนาดเล็กบนฐานการมีบทบาทการเป็น
เจ้าของ และการมีส่วนร่วมโดยตรงของ
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่
ขั้นตอน
พัฒนาระบบกลไก และกระบวนการบริหาร
จัดการแหล่งน้าขนาดเล็กของชุมชน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ล้านบาท

แห่งชาติ /
ทส.
หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
คณะ
กรรมการ
ทรัพยากร
น้าแห่งชาติ

๕ ลบ.

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ถูกเปลี่ยนมือ
เปลี่ยน
วัตถุประสงค์
งบประมาณ ๑. บรรเทาภาวะ
ภัยแล้ง ภาวะ
แผ่นดิน
น้าท่วม ให้กับ
ชุมชนทั่ว
ประเทศ
ลดความ
เหลื่อมล้าของ
การดารงชีวติ
ขั้นพืน้ ฐาน
ระหว่างคนใน
ชนบทและ
คนในเมืองให้
ใกล้เคียงกัน
๒. ชุมชนได้รบั
การส่งเสริม
ความเข้มแข็ง
ตาม
กระบวนการ
ประชารัฐ

ตัวชี้วัด

มีกลไกการมีส่วน
ร่วมของชุมชนใน
การบริหารจัดการ
แหล่งน้าขนาดเล็ก
ของชุมชน โดย
หน่วยงานรัฐให้
การสนับสนุน
งบประมาณและ
การบริหารภายใน
๑ ปี

๖๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

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

ผู้รับผิดชอบ

ล้านบาท

๔. แก้ไข พ.ร.บ. ปุาไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และ
พ.ร.บ.อื่นๆ และกฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง
ขั้นตอน
จัดทาร่าง พ.ร.บ.ปุาไม้ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ร่าง พ.ร.บ.สวนปุาฉบับแก้ไขเพิม่ เติม และ
แก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัด
อุปสรรค และจูงใจให้ชุมชนปลูกต้นไม้ยืนต้น
มูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์

หน่วยงาน ๑๐ ลบ.
หลัก ได้แก่
ทส.

๕. จัดทากฎกระทรวงเรื่องหลักประกัน
ทรัพย์สินอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.หลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๘(๖) และ
จัดทา พ.ร.บ. ธนาคารต้นไม้
ขั้นตอน
๑. ออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา ๘(๖) ตาม
พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงาน ๑๐ ลบ.
หลัก ได้แก่
พณ. / กค.
/ ธกส.

เพื่อกาหนดให้ต้นไม้เป็นทรัพย์สินที่นามา
เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

๒. จัดทาร่าง พ.ร.บ. ธนาคารต้นไม้รองรับ
การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูง

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

งบประมาณ ส่งเสริม
แผ่นดิน
สนับสนุน และจูง
ใจให้ประชาชน
และชุมชนปลูก
ต้นไม้ยนื ต้น
มูลค่าสูงในที่ดิน
กรรมสิทธิ์เพื่อ
การออม และ
สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
งบประมาณ มีกลไกให้ต้นไม้
แผ่นดิน
เป็นหลักประกัน
ทางธุรกิจและ
ส่งเสริมการปลูก
ไม้ยืนต้นที่มี
มูลค่าสูงทาง
เศรษฐกิจ เกิด
การออมทรัพย์
บนดินเพื่อความ
มั่งคั่งของ
ประเทศ

ตัวชี้วัด

มีกฎหมายที่
ส่งเสริมสนับสนุน
จูงใจการปลูกต้นไม้
ยืนต้นมูลค่าสูง
อย่างเป็นรูปธรรม
ภายใน ๒ ปี

๑. มีกฎหมาย
รองรับให้ต้นไม้
เป็นหลักทรัพย์
ประกันทางธุรกิจ
ภายใน ๑ ปี
๒. มีกฎหมายว่า
ด้วยธนาคาร
ต้นไม้ ภายใน
๒ ปี

๖๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

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
และนาเข้าสู่กระบวนการสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
๖. ส่งเสริมเครือข่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม
ชุมชน ให้เข้มแข็งและเป็นระบบ
ขั้นตอน
๑. จัดทาแผนแม่บทว่าด้วยการสนับสนุน
การพัฒนาวิชาการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และ
นวัตกรรมชุมชน
๒. ขับเคลื่อนแผนแม่บทสู่การปฏิบตั ิ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

ล้านบาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน ๒๕๐ ลบ. งบประมาณ มีกลไกสนับสนุน ๑. มีแผนแม่บทว่า
หลัก ได้แก่ (ปีละ ๕๐ แผ่นดิน
การสร้างและ
ด้วยการ
เครือข่าย ลบ.)
แลกเปลีย่ นองค์
สนับสนุนการ
ม.ราชภัฏ/
ความรู้เพือ่ ชุมชน
พัฒนาวิชาการ
เครือข่าย
โดยชุมชน
วิทยาศาสตร์
ม.ราชมงคล/
และเทคโนโลยี
ทปอ. /สกอ.
ภูมิปัญญา
/สวนช. /
ท้องถิ่น และ
วธ.
นวัตกรรม
ชุมชน แล้ว
หน่วยงาน
เสร็จภายใน
ร่วม ได้แก่
๒ ปี
สถาบัน
๒. เกิดเครือข่าย
วิชาการ/
วิชาการ
วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
ชุมชน/ ศธ.
และ
(วิทยาลัย
เทคโนโลยี

๖๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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

ล้านบาท

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หนุนเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง
ครอบคลุม
ทั่วประเทศ
ภายใน ๕ ปี

๖๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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 โดยเน้นการสร้า ง
ความเป็ น หุ้ น ส่ ว นระหว่ า งรั ฐ อปท.
และชุมชน
ขั้นตอน
๑. จัดทาร่าง พ.ร.บ. สวัสดิการสังคมฉบับ
แก้ไขเสนอ ครม. และ สนช.
๒. ดาเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
วิธีการ
๒. จัดทา พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ภาคประชาสังคม พ.ศ. ....
ขั้นตอน
๑. เร่งรัดการนาร่าง พรบ.ส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ที่
ดาเนินการโดยคณะกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
(คสป.) ที่เกิดขึ้นตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เข้าสู่กระบวนการนิติ
บัญญัติ
๒. จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม และ
พัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
พม.

ล้านบาท

๕ ลบ.

แหล่งเงิน

เป้าหมาย

งบประมาณ มีกลไกเสริมสร้าง
แผ่นดิน
ความเข้มแข็ง
ของการจัด
สวัสดิการชุมชน

ตัวชี้วัด

มีกฎหมายสวัสดิการ
สังคมที่ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของระบบ
สวัสดิการชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม
ภายใน ๑ ปี

หน่วยงาน
๑๐ ลบ. งบประมาณ มีกลไกและ
๑. มีกฎหมายว่าด้วย
หลัก ได้แก่
แผ่นดิน
กระบวนการ
การส่งเสริมและ
คณะกรรมการ
หนุนเสริมองค์กร
พัฒนาองค์กร
ส่งเสริมและ
ภาคประชาสังคม
ภาคประชาสังคม
พัฒนาองค์กร
ให้เข้ามามี
๒. มีแผน
ภาคประชา
บทบาทในการมี
ยุทธศาสตร์
สังคม (คสป.) /
ส่วนร่วมและเป็น
ส่งเสริมและ
พม.
หุ้นส่วนกับ
พัฒนาองค์กร
ภาครัฐและภาค
ภาคประชา
ส่วนอื่นในการ
สังคม แล้วเสร็จ
พัฒนาประเทศ
ภายใน ๑ ปี
อย่างยั่งยืน

๖๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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. จัดทา พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน
ขั้นตอน
เร่งรัดการนาร่าง พ.ร.บ. สถาบันการเงิน
ประชาชนที่ดาเนินการตามข้อเสนอของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
นาเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ

ล้าน
บาท

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
กค.

๑๐ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน

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

๕๐๐ ลบ. งบประมาณ
(๑๐๐ ลบ. แผ่นดิน
ต่อปี)

ประสานร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ

๒. พัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชนในลักษณะ
Matching model ระหว่างภาคธุรกิจ
เอกชนกับชุมชน
ขั้นตอน
๑. จัดทาแผนพัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชน
๒. ขับเคลื่อนการสร้างเศรษฐกิจและ
สัมมาชีพชุมชนสู่การปฏิบัติ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการความรู้
การจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของประชาชนและ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีกลไกหนุนเสริม
ความเข้มแข็งของ
การออมและเป็น
แหล่งทุนโดย
ชุมชนเพื่อชุมชน
รวมทั้งพัฒนา
ระบบพันธมิตร
ชุมชนเพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การจัดการ
การเงินชุมชน
เสริมสร้างระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
และพัฒนาศักยภาพ
การบริหารธุรกิจ
ชุมชน
(Community
Business
Administration CBA) ตามมาตรา
๗๕ แห่งรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.๒๕๖๐

มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ย
ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น
ประชาชนแล้ วเสร็ จ
ภายใน ๑ ปี

๑. มี แ ผ น พั ฒ น า
ระบบสั ม มาชี พ
ชุ ม ชนแล้ ว เสร็ จ
ภายใน ๑ ปี
๒. เกิ ด เศ ร ษ ฐ กิ จ
แ ล ะ สั ม ม า ชี พ
ชุมชนครอบคลุม
ไม่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ ๕๐ ของ
ต า บ ล ทั้ ง ห ม ด
ภายใน ๕ ปี

๖๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ : ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรม

๒๕๖๑

ระยะเวลา (พ.ศ./ไตรมาส)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

วงเงิน
๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

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

๓. จัดทา พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็น
กฎหมายส่ งเสริมการท างานเพื่ อสั งคม
โดยใช้การทางานเชิงธุรกิจ
ขั้นตอน
เร่งรัดการนาร่าง พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อสังคม
นาเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ

ล้าน
บาท

แหล่งเงิน

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
พม. / สสว.

๑ ลบ.

งบประมาณ
แผ่นดิน

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
กษ.

๑๐ ลบ. งบประมาณ
แผ่นดิน

ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกฎหมาย

๔. ผลักดันการพัฒนาสหกรณ์ทกุ ประเภท
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ปูองกันความเสี่ยงและอุปสรรคต่างๆ
ขั้นตอน
ปรับปรุง พ.ร.บ. สหกรณ์ กฎระเบียบ
และมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์สาหรับเป็น
เครื่องมือสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในทุกมิติ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การแก้ปัญหา
มีกฎหมายว่าด้วย
และพัฒนาชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม
และสังคมของ
แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
ผู้ประกอบกิจการ
ภาคเอกชน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งในมิติ
ต่างๆ บนฐานของ
การให้ประชาชน
ช่วยเหลือตนเอง
และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตาม
หลักการและ
วิธีการสหกรณ์

มีการปรับปรุง
พ.ร.บ. สหกรณ์
กฎระเบียบ และ
มาตรการที่เกี่ยวข้อง

๖๖

๒.๔.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
การปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นากฎหมาย/กฎระเบี ย บที่ ส นั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
และการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีจานวน ๑๕ ฉบับ โดยร่วมขับเคลื่อนการปรับปรุงและจัดทากฎหมายใหม่
กับคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดอื่น/หน่วยงานอื่น จานวน ๘ ฉบับ ดาเนินการแก้ไขกฎหมายเดิมจานวน
๓ ฉบับ และจัดทากฎหมายใหม่จานวน ๔ ฉบับ ได้แก่
ผลักดันผ่านคณะกรรมการ/
อนุกรรมการชุดอื่น/
หน่วยงานอื่น

ประเด็นปฏิรูป
๑. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เชิงพื้นที่
๒. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เชิงประเด็นและกลไก :
สิทธิและบทบาทชุมชน

-

แก้ไขกฎหมายเดิม

(ร่าง) พ.ร.บ. รองรับสิทธิ
- แก้ไข พ.ร.บ. สภาองค์กร
ชุมชนและบุคคล
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
(ร่าง) พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน

๓. การปฏิรูประบบการ - (ร่าง) พ.ร.บ. ธนาคารที่ดนิ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เชิงประเด็นและกลไก :
ทรัพยากรและทุนชุมชน

-

๔. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เชิงประเด็นและกลไก :
สวัสดิการชุมชน
๕. การปฏิรูประบบการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
เชิงประเด็นและกลไก :
เศรษฐกิจชุมชน

-

-

แก้ไข พ.ร.บ. ปุาไม้ พ.ศ.
๒๔๘๔ พ.ร.บ. อื่นๆ และ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
แก้ไข พ.ร.บ. หลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
แก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
จัดการสวัสดิการสังคม
พ.ศ. ๒๕๔๖

-

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

-

(ร่าง) พ.ร.บ. สถาบันการเงิน - ปรับปรุง พ.ร.บ. สหกรณ์
ประชาชน
กฎระเบียบ และมาตรการ
(ร่าง) พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อ
ที่เกี่ยวข้อง
สังคม

-

จัดทากฎหมายใหม่
- ออกระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
- จัดทา พ.ร.บ. สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน
- จัดทา พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติ
พันธุ์ พ.ศ. ....
- จัดทา พ.ร.บ. ธนาคารต้นไม้

๖๗

๒.๕ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคม
การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม (Social Cohesion) สมาชิกในสังคมต้องรู้จักยอมรับ
ความแตกต่าง มีความเคารพซึ่งกันและกัน และมีความเอื้ออาทรต่อกันภายใต้สังคมแห่งความสมานฉัน ท์
โดยประเด็นการปฏิรูปการมีส่วนร่วมฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึกสาธารณะ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนผ่านกิจกรรมทางสังคมบนพื้นที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญหนึ่งในการสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม
ประเด็น การปฏิรูปการมีส่ว นร่ว ม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ได้ใ ห้
ความสาคัญกับ (๑) การสร้างพลังจิตอาสา เพื่อสร้างจิตสานึกส่วนรวมของประชาชนผ่านการดาเนินกิจกรรม
เพื่อสังคม (๒) การสร้างพลังแผ่นดิน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ
(๓) การสร้างพลังสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์
ในรูปแบบต่างๆ และ (๔) การสร้างพลังภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เกิดการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชน
มีส่วนร่วมในการเฝูาระวังและเตือนภัยทางสังคม

๖๘

๒.๕.๑ เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม
ถึงพร้อมด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมและไม่ทอดทิง้ กัน
๒.๕.๒ กรอบระยะเวลาในการดาเนินการ : ๑ - ๕ ปี
๒.๕.๓ ตัวชี้วดั
๑) ประชาชนปฏิบัตติ นเป็นจิตอาสาผ่านการดาเนินงานโครงการที่จัดโดยภาครัฐและเอกชนมี
จานวนมากขึน้
๒) กลุ่มและเครือข่า ยอาสาสมัครจิต อาสาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ และสามารถขึ้น
ทะเบียนเป็นจิตอาสาต้นแบบได้มากขึ้น
๓) พื้นที่การเรียนรู้ในชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีชีวิต และกระจายตัวอยู่ในทั่วภูมิภาคของ
ประเทศไทย
๔) ประชาชนมีความรู้ในการบริโภคสื่ออย่างสร้างสรรค์ และสื่อออนไลน์ได้รับการเฝูาระวังให้
มีเนื้อหาสาระที่ปลอดภัยมากขึ้น
๒.๕.๔ วงเงินและแหล่งเงิน
๑) งบประมาณของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
๒) การสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
๓) การระดมทุนจากกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์สาธารณะ

๖๙

๒.๕.๕ ขั้นตอนการดาเนินการ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ สร้างพลังจิตอาสา
๑.๑. โครงการจิตอาสา “เราทาดีด้วยหัวใจ”
วิธีการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
สานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดทาเป็นวาระแห่งชาติ
ขั้นตอน
๑. จัดกิจกรรมอาสาสมัครในทุกจังหวัดเพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
พื้นที่/ชุมชนของตนเอง
๒. จัดให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมโดยให้
เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจ และมีการจัด
กิจกรรมต่อเนื่อง
๓. สนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอาสา โดยสมาชิกในครอบครัวได้มี
โอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

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

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

เป้าหมาย

งบ
คนไทยมีสานึกจิตอาสา และ
ประมาณ รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
แผ่นดิน โดยได้รับการปลูกฝังผ่าน
การดารงชีวิตประจาวัน
อย่างสม่าเสมอ

ตัวชี้วัด

ประชาชนลงทะเบียน
เข้าร่วมและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อสังคม
เพิ่มขึ้น

๗๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

๔. จัดโครงสร้างการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาให้
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงทั้งระดับประเทศ
จังหวัด อาเภอ และตาบล โดยแยกภารกิจ
ของจิตอาสาตามความสนใจและลักษณะ
งานของแต่ละหน่วยงาน
๕. ประชาสัมพันธ์ ติดตาม และประเมินผล
การดาเนินงาน
๑.๒ โครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคม
สุขภาวะ
วิธีการ
สนับสนุนให้เกิดการสานพลังความร่วมมือภาคี
ที่หลากหลายแบบกลไกประชารัฐในพื้นที่
๗๗ จังหวัด ในการเสริมสร้างจิตสานึก
พึ่งตนเองของภาคประชาชน
ขั้นตอน
๑. พัฒนาระบบสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสา
ประชารัฐเพื่อสังคมในทุกจังหวัด โดย
จัดทาฐานข้อมูลประชาชนที่อยู่ในภาวะ
ยากลาบาก เพื่อเตรียมการสาหรับการ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

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

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

๑๕๐ งบ
ลบ./ปี ประมาณ
แผ่นดิน
- สช.
- สสส.
- สธ.
- พม.

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐมี
ความร่วมมือในทุกระดับ
(ระดับพืน้ ที่/จังหวัด/ประเทศ)
เพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาวะที่
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๑. มีพลเมืองผู้มี
จิตอาสาในพื้นที่
ทั่วประเทศ
๑๐๐,๐๐๐ คน
๒. มีศูนย์จิตอาสา
ประชารัฐ
กระจายอยู่ทั่ว
ทุกจังหวัด
ไม่น้อยกว่า
๗๗ ศูนย์
๓. มีเครือข่ายจิต
อาสาประชารัฐ
ทั่วประเทศ
ไม่น้อยกว่า
๘๗๘ เครือข่าย

๗๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

เป้าหมาย

๒. พัฒนาระบบเฝูาระวังภัยทางสังคมโดยให้
ชุมชนเป็นฐานในการดาเนินการ
๓. พัฒนาระบบกองทุนประชารัฐเพื่อสังคมใน
ระดับจังหวัด

กิจกรรมที่ ๒ สร้างพลังแผ่นดิน
๒.๑ การปฏิรูประบบอาสาสมัครในพื้นที่
วิธีการ
พัฒนาอาสาสมัครให้มีความเป็นเอกภาพและ
เป็นพลังขับเคลื่อนหลักในชุมชน ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตร่วมกับกลุ่มพลังอืน่ ๆ

ตัวชี้วัด

(อย่างน้อย
อาเภอละ
๑ เครือข่าย)
๔. มีฐานข้อมูล
ประชาชนที่อยู่ใน
ภาวะยากลาบาก
และให้การ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้นอย่าง
เหมาะสม
๕. มีกองทุนประชา
รัฐเพื่อสังคมใน
ระดับจังหวัด
หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
พม./ศธ./มท./
ดศ.
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่

งบ
เครือข่ายอาสาสมัครได้รับการ
ประมาณ พัฒนาเป็นเครือข่ายที่มีความ
แผ่นดิน เข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีการ
ดาเนินงานเพื่อช่วยเหลือสังคม

๑. มีองค์กรกลาง/
ศูนย์ประสานงาน
เครือข่าย
อาสาสมัคร
อย่างน้อย
ภูมิภาคละ
๑ แห่ง

๗๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

ขั้นตอน
๑. พัฒนา “Application ของอาสาสมัคร”
ออนไลน์ในระบบสมาร์ทโฟน อาทิ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) และ “Application จิตอาสา”
- ภาครัฐ/เอกชน/ประชาสังคมร่วมกัน
พัฒนาระบบเครือข่ายของอาสาสมัคร
หรือจิตอาสาประเภทต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ระบบทีป่ ระชาชนทุกระดับสามารถ
เข้าถึงได้ โดยพัฒนาผ่านระบบรูปแบบ
Application ในสมาร์ทโฟน
- พัฒนาข้อมูลการดาเนินการของ
อาสาสมัคร และจิตอาสาในระดับพื้นที่
ต่างๆ ให้เป็นระบบทีส่ ามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบการดาเนินงานได้ง่าย
๒. ให้มีองค์กรกลาง/ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสาประชา
รัฐระดับจังหวัด/ประเทศ เป็นเครือข่าย
ช่วยเหลือสังคม
๓. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย
อาสาสมัคร เพื่อร่วมกาหนดแผนงาน/
โครงการประจาปี

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

ภาคธุรกิจ/
มูลนิธิ/ชมรม/
สมาคม/
คณะทางาน
ประชารัฐเพื่อ
สังคม (E๖)

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒. มีระบบฐาน
ข้อมูลการ
ขึ้นทะเบียน
เครือข่าย
อาสาสมัคร
ของประเทศ

๗๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร โดยขึ้น
ทะเบียน จัดประเภททั่วไป/เฉพาะด้านของ
ข้อมูลอาสาสมัคร จิตอาสา องค์กร และ
รายงานบุคคล
๕. พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครไปสูก่ ารจด
ทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
๖. สร้างกระแสสังคม ระดมทุน ก่อตั้งกองทุน
และจัดระบบการบริหารจัดการ
๒.๒ โครงการเร่งรัดฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย
ให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกลไกในการสร้าง
จิตสานึกความเป็นพลเมืองดี มีความพอเพียง
มีจิตสาธารณะ
วิธีการ
๑. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นกิจกรรม
หลักในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในและนอก
สถานศึกษา
๒. ผลักดันให้การฝึกอบรมลูกเสือเป็นแนว
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

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

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

เป้าหมาย

งบ
จิตสานึกสาธารณะของเด็ก
ประมาณ เยาวชน และประชาชนทั่วไป
แผ่นดิน ได้รับการพัฒนา/ส่งเสริมผ่าน
กระบวนการกิจกรรมลูกเสือ

ตัวชี้วัด

๑. มีการจัดกิจกรรม
สร้างเครือข่าย
จิตอาสาผ่าน
กระบวนการ
ลูกเสือใน
ทุกชุมชน
๒. พ.ร.บ.ลูกเสือ
พ.ศ. ๒๕๕๑
ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข
๓. หลักสูตรลูกเสือ
ของสถานศึกษา
ทั่วประเทศได้รบั
การพัฒนาให้มี

๗๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

ขั้นตอน
๑. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อ
การเปลี่ยนของโลกยุคปัจจุบนั ชุมชนและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
๒. พัฒนาบุคลากรในระดับนโยบายและ
ครูผู้สอนด้านกิจกรรมลูกเสือ
๓. ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้มีความคล่องตัวด้านโครงสร้างและ
งบประมาณ
๔. ปรับปรุงการบริหารทรัพย์สินของ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติให้สามารถหา
รายได้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนากิจกรรม
ของค่ายลูกเสือให้เกิดศักยภาพ
๒.๓ ขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ การศึกษา
สุขภาพ กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของ
เด็กและเยาวชน
วิธีการ
๑. สนับสนุนการจัดตั้งตัวแทนของสภาเด็ก
และเยาวชนเพิ่มขึ้นในระดับชุมชนและ
ตาบล เพื่อให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนใน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ความทันสมัย

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

งบ
๑. สภาเด็กและเยาวชนมี
๑. ร้อยละ ๒๐ ของ
ประมาณ
กิจกรรมในการพัฒนาชุมชน
สภาเด็กและ
แผ่นดิน
และสังคม
เยาวชนผ่าน
๒. สภาเด็กและเยาวชนเป็น
เกณฑ์มาตรฐาน
เวทีสาหรับเด็กและเยาวชน
ในแต่ละปี
ในการจัดกิจกรรมเชิง
๒. สภาเด็กและ
สร้างสรรค์
เยาวชน ๗,๗๗๕
แห่ง มีกิจกรรม
ในการพัฒนา

๗๕

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

ระดับพื้นที่ และบูรณาการกับกิจกรรมใน
ชุมชนร่วมกับภาคีอื่น
๒. ยกระดับและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
สภาเด็กและเยาวชน กับข้อมูลของ
กรมกิจการเด็กและเยาวชนของ พม.
ขั้นตอน
๑. ผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชน ๗,๗๗๕ แห่ง
มีกิจกรรมสาคัญ อาทิ ๑) ขยายเครือข่าย
จิตอาสา ๑ สภา ๑ กิจกรรมจิตอาสา
๒) กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ปูองกัน
ทุจริต รักษาสิ่งแวดล้อม รณรงค์ปลอดภัย
บนท้องถนน และ ๓) กิจกรรมกับ
ผู้เสียเปรียบในสังคมและผู้ด้อยโอกาส
๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการปฏิบัติงานของ
สภาเด็กและเยาวชน

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ชุมชนและสังคม
อย่างน้อย
๓ กิจกรรมต่อปี

๗๖

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๓ พลังสร้างสรรค์
๓.๑ สร้างศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิต
วิธีการ
๑. สร้าง/พัฒนานวัตกรรมและพิพธิ ภัณฑ์
ชุมชน โดยขยายพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์หรือนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมและห้องสมุดมีชีวิต ที่มีความ
ทันสมัย และประชาชนทุกระดับสามารถ
เข้าถึงได้
๒. สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการจัดพืน้ ที่ทางสังคม
๓. พัฒนาระบบการระดมทุนเพื่อกิจกรรม
ทางสังคม
๔. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/
ศูนย์การอบรม (Learning Center)
ในระดับศูนย์กลาง ที่เน้นการเรียนรู้ทักษะ
ชีวิตเพื่อให้เข้าถึงได้ตลอดทุกช่วงวัย เช่น
ทักษะรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทักษะ
การช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ พื้นฐาน (CPR)

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
มท./ดศ./ศธ.
OKMD
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่
ม.เกษตรฯ /
สสส./สวทช./
สานักงานเขต
กทม./เอกชน

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ประชาชนในชุมชนมีโอกาสใน
การเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ที่มี
ชีวิตในพืน้ ที่ได้เพิ่มขึ้น

๑. ทุกจังหวัด
มีห้องสมุดและ
และศูนย์การ
เรียนรู้ที่มีชีวิต
๒. มีห้องสมุดชุมชน
เพิ่มขึ้นปีละ
๑๐ แห่ง
๓. มีกิจกรรม
ห้องสมุดมีชีวิต
เคลื่อนที่
อย่างน้อย
ปีละ ๑๐ ครั้ง
๔. มีห้องสมุดมีชีวิต
ที่เหมาะกับพื้นที่
ในอาคารสูง
ร่วมมือกับ
ภาคเอกชน
ปีละ ๕ แห่ง

๗๗

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

ขั้นตอน
๑. จัดตั้ง "ห้องสมุดมีชีวิต” ในทุกจังหวัด
โดย อปท. (ปัจจุบนั มี ๓๔ หน่วย ๒๔
จังหวัด) (ขยายผลปีละ ๑๐ จังหวัด)

๑๐.๒
ลบ.

อปท.

๒. พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน
และขยายสูโ่ รงเรียนที่ด้อยโอกาส

๗.๖
ลบ.

สพป.

๓. จัดให้มีห้องสมุดมีชีวิตที่เหมาะกับพื้นที่
ในอาคารสูง ร่วมมือกับภาคเอกชน
จัดกิจกรรมเชิงรุก “ห้องสมุดมีชวี ติ เคลื่อนที”่

๔
ลบ.

TK
Park
/เอกชน

๔. สนับสนุนการจัดตั้งห้องสมุดชุมชน หรือ
Mini TK Park ในทุกจังหวัด (จาก ๔ แห่ง
๔ จังหวัด)

๕
ลบ.

TK
Park

๕. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน
อาทิ ระดับตาบล สานักงานเขตฯ
ให้สอดคล้องกับศูนย์ต้นแบบ

๒.๕
ลบ.

TK
Park
/ชุมชน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๗๘

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

๓.๒ ขับเคลื่อนคลังปัญญาผูส้ ูงอายุและ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
วิธีการ
๑. จัดให้มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผูส้ ูงอายุ ครอบคลุมทุกตาบล
๒. จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมร่วมกัน
ในพื้นที่ในรูปแบบโรงเรียนผูส้ ูงอายุโดยให้
ชมรมผู้สูงอายุมสี ่วนร่วม
ขั้นตอน
๑. จัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งและขยายโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ดังนี้
- อาคารเรียนเก่า อาคารร้างในตาบล
ศาลากลางบ้าน ศาลาประชาคม
- วัด ที่ตั้งของชมรมผู้สงู อายุ ฯลฯ โดยให้
ขึน้ อยู่กับบริบทของพื้นที่ที่เหมาะสม
- รัฐ โดย พม. สนับสนุนงบประมาณสร้าง
หรือซ่อม หรือปรับปรุงให้เหมาะสม
สามารถดาเนินกิจกรรมได้
- ที่ดินว่างเปล่า พร้อมก่อสร้างอาคารใหม่

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

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

๖,๓๗๗ งปม.
(แหล่งละ ประจา
ไม่เกิน ปีของ
๑ ลบ.) กรม
กิจการ
ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพที่เหมาะสม
๒. คนในชุมชนได้รับถ่ายทอด
ภูมิปัญญา/องค์ความรู้จาก
ผู้สูงอายุในชุมชน

๑. มีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ
ครอบคลุม
ทุกตาบลภายใน
๕ ปี อย่างน้อย
ตาบลละ ๑ แห่ง
๒. จัดระดับการ
พัฒนาสูม่ าตรฐาน
ร้อยละ ๒๐
ในแต่ละปีของ
จานวนตาบล
ในแต่จังหวัด
๓. มีเวทีในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และทา
กิจกรรมร่วมกัน
ในพื้นที่ในรูปแบบ
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ภายใน ๕ ปี
ในทุกอาเภอ

๗๙

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

๒. จัดกิจกรรม อาทิ
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เพิ่มพูนทักษะถ่ายทอด
ภูมิปัญญา เป็นเวทีในการพบปะใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ
ในตาบลให้เชื่อมโยง/บูรณาการกับ
เครือข่ายกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มสตรี
ในชุมชน
๓.๓ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเป็นพื้นที่ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
วิธีการ
๑. ยกระดับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้เป็นพืน้ ที่
พัฒนาการเด็กทั้งทางกายและจิตใจ
๒. สร้างเสริมศักยภาพด้านองค์ความรู้
ทัศนคติด้านจิตวิทยาและทักษะการดูแล
เด็กปฐมวัยแก่บุคลากรในศูนย์เด็กเล็กให้
ถึงพร้อม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนด

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

๗๒๕.๕
ลบ.

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

งปม.
ประจา
ปีของ
กรม
กิจการ
ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

โดยให้ชมรม
ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วม

งบ
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ ๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
ประมาณ
ยกระดับให้ได้มาตรฐานตาม
ศูนย์พัฒนาเด็ก
แผ่นดิน
หลักเกณฑ์ของ อปท. มากขึ้น
เล็กทุกแห่ง
- มท.
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นพืน้ ที่
เป็นไปตาม
- กรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง
มาตรฐานการ
การ
ทางกายและจิตใจ
ดาเนินงานศูนย์
ศาสนา
พัฒนาเด็กเล็ก
- ศธ.
ของอปท.
๒. มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบ
อย่างน้อย
ร้อยละ ๔๐

๘๐

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

๓. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ขั้นตอน
๑. ประเมินผลศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพื่อหา
สัดส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต่ากว่า
เกณฑ์ และได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งให้
เป็นไปตามมาตรฐานการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ๕ ด้าน ได้แก่
- ด้านการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- ด้านบุคลากร
- ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัยของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
- ด้านการมีสว่ นร่วมและส่งเสริม
สนับสนุน
๓. คัดเลือกและให้รางวัลมาตรฐานแก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและให้เป็นต้นแบบ
๔. จัดทาหลักสูตรการเรียนรู้คู่คุณธรรม
สร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พลเมืองไทย เก่ง ดี มีสุข

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๘๑

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

๓.๔ ขยายเครือข่ายวิทยุ/การสื่อสารให้
ชุมชนเพื่อช่วยเหลือสาธารณะ: วิทยุชุมชน
วิธีการ
๑. พัฒนารูปแบบการดาเนินการจากแนวคิด
ต้นแบบ จส. ๑๐๐
๒. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในชุมชน
ในการบริหารวิทยุชุมชน
๓. สนับสนุนให้วิทยุชุมชนเป็นสื่อกลางข้อมูล
ข่าวสารในท้องถิน่ โดยคานึงถึงการมี
ส่วนร่วม การบริหารจัดการ และ
สาระสาคัญของข้อมูล เช่น การปูองกันภัย
พิบัติ การรักษาสิ่งแวดล้อม และการปูองกัน
ยาเสพติด เป็นต้น
ขั้นตอน
๑. ถอดบทเรียนรูปแบบวิทยุชุมชนจาก
แนวคิดต้นแบบ จส.๑๐๐
๒. เปิดรับสมัครอาสาสมัครในชุมชนเพื่อ
สนับสนุนงานวิทยุชุมชน
๓. อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการใช้
วิทยุชุมชนเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารใน
ท้องถิ่น

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
กรมประชา
สัมพันธ์ /มท.
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่
จส.๑๐๐ /
ภาคประชาชน/
เครือข่ายวิทยุ
ชุมชน

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

๐.๕
ลบ.

เป้าหมาย

กรม ๑. เครือข่ายวิทยุชุมชนมี
ประชา
ศักยภาพในการช่วยเหลือ
สัมพันธ์
สาธารณะ
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เฝูาระวัง ปูองกัน แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัด

๑. วิทยุชุมชนมี
รูปแบบการ
ดาเนินงานใน
ลักษณะเดียวกับ
จส.๑๐๐ เพิ่มขึ้น
๒. มีการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครใน
ชุมชนในการ
บริหารวิทยุ
ชุมชนอย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง

๘๒

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

กิจกรรมที่ ๔ พลังภูมิคุ้มกัน
๔.๑ จัดทามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์
วิธีการ
๑. สนับสนุนสมาคมผูผ้ ลิตสื่อออนไลน์ร่วมมือกัน
จัด rating หรือ ประเภทของเนื้อหาสื่อ
ข่าวสารประเภทต่าง ๆ ก่อนเผยแพร่
๒. สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการจัดทาระบบตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารบน Smart Phone
๓. ส่งเสริมให้ผลิตและเพิ่มสัดส่วนรายการที่
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย มีเนื้อหาที่ส่งเสริม
ความรู้วิชาการ คุณธรรมจริยธรรม และ
ทักษะชีวิต
ขั้นตอน
๑. จัดประเภทเนื้อหาสื่อออนไลน์ตามระบบสี
และแสดงผลบนหน้าเนื้อหาดังกล่าว
- แดง = ข่าวลวง ไม่น่าเชื่อถือ ยังไม่ได้
รับการคัดกรอง
- เหลือง = อยู่ในระหว่างดาเนินการคัด
กรองข่าว

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
กรมประชา
สัมพันธ์/ดศ.
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่
สถาบันการ
ศึกษา/เอกชน/
มูลนิธิ/สมาคม
ผู้ผลิตสื่อ
ออนไลน์

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

เป้าหมาย

งบ
สื่อมีการจัดทารายการที่มี
ประมาณ เนือ้ หาในเชิงสร้างสรรค์ใน
แผ่นดิน สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

รายการที่มีเนื้อหา
ส่งเสริมความรู้
วิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม และทักษะ
ชีวิต เพิ่มขึ้นร้อยละ
๑๐ ในแต่ละปี

๘๓

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

- เขียว = ได้รับการตรวจสอบแล้วเชือ่ ถือได้
๒. จัดทา Application ตรวจสอบเนื้อหาข่าว
สาหรับ Smart Phone
๔.๒ โครงการ Citizen Watchdogs
โดยสร้างระบบดิจิทัลกับการเฝูาระวังทางสังคม
Digital Community Watch Dog (DCWD)
ในชุมชน
วิธีการ
๑. พัฒนาระบบที่ให้ประชาชนสามารถสมัคร
เป็นอาสาสมัครและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบข่าวสาร (citizen watchdogs)
๒. พัฒนาระบบเฝูาระวังสื่อในทุกรูปแบบทั้ง
เพื่อตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรี
และระบบ watch dog ในระดับชุมชน
๓. ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ในการสร้าง
ความเข้าใจ สื่อการสอน ช่องทางการ
สะท้อนปัญหาสังคม เช่น หลักสูตร
ออนไลน์ดา้ นการคุ้มครองเด็กและสตรี
(สามารถสมัครเรียนได้ทางเว็บไซต์)
ขั้นตอน
๑. พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ดิจิทัลกับการเฝูา
ระวังทางสังคม Digital Community

ระยะเวลา (พ.ศ. / ไตรมาส)
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

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
หลัก ได้แก่
ดศ./กสทช.
หน่วยงาน
ร่วม ได้แก่
ศูนย์ดารง
ธรรม (มท.)/
สานักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(สรอ.)

วงเงิน
ล้าน
แหล่ง
บาท
เงิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบ
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ๑. ข้อมูลข่าวสาร
ประมาณ
ตรวจสอบข้อมูลและเฝูา
เรื่องราวร้องทุกข์
แผ่นดิน
ระวังข้อมูลข่าวสารทีไ่ ม่
จากประชาชน
- กทปส.
ปลอดภัย
เข้าสู่ระบบดิจิทัล
- กสทช. ๒. ประชาชนมีความรู้ในการใช้
เพิ่มขึ้น
- กองทุน
สื่อออน์ไลน์อย่างสร้างสรรค์
ประชาชนมีส่วน
พัฒนา
ร่วมเฝูาระวังทาง
ดิจิทัล
สังคมในการให้
เพื่อ
ข่าวสารและ
เศรษฐร้องเรียนผ่าน
กิจ
ช่องทางระบบ
และ
ดิจิทัล
สังคม
๒. มีหน่วยงาน
หรือ
ที่ให้ความรู้และ
กองทุน
เฝูาระวังการ
อื่นๆ
ใช้งานสื่อ
- อปท.
ออนไลน์เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี

๘๔

แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๕ : การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
กิจกรรม

Watch Dog (DCWD) โดยเน้นใช้งาน
เฉพาะอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต (ไม่ใช่ระบบร้องเรียนทาง
โทรศัพท์)
๒. จัดให้มีระบบบริหารจัดการซึ่งเป็นลักษณะ
ของการแสดงจุดสี หรือน้าหนักของ
ข้อร้องเรียน
๓. ให้มีกลไกบริหารจัดการข้อมูล/ข่าวสาร
เพื่อการเฝูาระวังทางสังคม อาทิ ศูนย์
อานวยการบริหารจัดการและบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสารเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน คณะกรรมการอานวยการ
ดิจิทัลเพื่อการเฝูาระวังทางสังคม
๔. ให้ประชาชนส่งข้อมูลข่าวสาร เรื่องราว
ร้องทุกข์เข้าสู่ระบบดิจิทลั เฝูาระวังผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
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๘๕

๒.๕.๖ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการ
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