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คํานํา 

 
     สวัสดิการสังคมเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับความเปนอยูที่ดีของประชาชน  สําหรับประเทศที่

พัฒนาแลวระบบสวัสดิการถือเปนระบบพื้นฐานของสังคมที่สามารถสรางหลักประกันความเปนอยู

ใหกับประชาชนในประเทศไทยทุกเพศวัย   สําหรับการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศไทยมี

พัฒนาการที่ดีข้ึนตามลําดับโดยขยายขอบเขตจากการดูแลเฉพาะกลุมที่ประสบปญหาทางสังคม

และผูดอยโอกาส ไปสูการสรางหลักประกันเร่ืองสวัสดิการสังคมสําหรับประชาชนทุกคน มีการ

พัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมไปสูการใหหลักประกันในเร่ืองของสิทธิ  การคํานึงถึงศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย การมีสวนรวมและการชวยใหประชาชนใหสามารถชวยเหลือ ตนเองและสังคม

ตามหลักปรัชญาพ้ืนฐานของงานสังคมสงเคราะหเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยไดมี

การออกพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการ

สงเสริมงานดานนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการเสริมสรางความมั่นคงทางสังคมใหเปนไปอยางทั่วถึง

เหมาะสมและเปนธรรม  

   แผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย  ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550 – 2554) ถือเปน

แผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมแมบท ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม พ.ศ. 2546  ที่คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (กสค.) จัดทําข้ึนโดย

ไ ด รั บ ค ว า ม ร ว ม มื อ ใ น ก า ร ย ก ร า ง เ ป น อ ย า ง ดี จ า ก คณะสั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    การจัดทําไดอาศัยกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นของผูมีสวนได

สวนเสียจากภาคสวนตาง ๆ ทั้งจากสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น รวม 3 รอบ พรอมทั้งมี

การประชุมเฉพาะกลุมผูเช่ียวชาญ นักวิชาการดานตางๆ ที่เกี่ยวของ   แผนยุทธศาสตร 5 ป สราง

สวัสดิการสังคมไทย  ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550 – 2554)  จะเปนเคร่ืองมือสําคัญของประเทศในการเรงรัด

ใหเกิดการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับทุกคนไดอยางทั่วถึง เปนธรรมและไดมาตรฐาน  โดยมีเนื้อหาที่

ตอบสนองตอแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550 – 2554) ในการกอใหเกิดการสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันของประชาชนไดในที่สุด 

 

 

 

    ประธานกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พุทธศักราช 2546 มาตรา 13 (3) 

กําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค.) จัดทําแผนพัฒนางาน

สวัสดิการสังคมสําหรับใชเปนแผนแมบทในการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศเพื่อสนองตอบตอ

การสรางความมั่นคงของมนุษย  ซึ่งคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ มีมติให

จัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550 – 2554) เพื่อใชเปนแผน

แมบทตามมาตราดังกลาว 

 แผนยุทธศาสตรฉบับนี้จะทําหนาที่เปนแผนแมบทใหผูบริหารที่เกี่ยวของและหนวยงานใน

ทุกระดับ นําไปแปลงเปนแผนงาน/โครงการ เพื่อใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน

แผนฯ รวมทั้งใชกําหนดทิศทางการจัดสรรทรัพยากรของประเทศเพื่อนําไปใชแกไขปญหาที่เปน

ประเด็นวิกฤต หรือประเด็นที่มีความสําคัญสูง และมีผลกระทบตอคนหมูมากในสังคมไทย 

 โดยที่งานสวัสดิการสังคมมีขอบเขตอันกวางขวาง ปญหาสังคมที่มีอยูในปจจุบันมีปริมาณ

และความซับซอนของปญหามากข้ึน ดังนั้นแผนยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนนการบูรณาการการดําเนิน 

งานสวัสดิการสังคมของประเทศใหเปนเอกภาพ อีกทั้งเนนเร่ืองการผสมผสานองคความรูสมัยใหม

และภูมิปญญาทองถิ่นในการปองกันแกไขปญหา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดสวัสดิการ

สําหรับประชาชนทุกคน บนพื้นฐานการคํานึงถึงสิทธิ ศักด์ิศรี และการมีสวนรวม ตลอดจน

ตอบสนองความจําเปนพื้นฐาน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทย อยางมีมาตรฐานและ

เปนธรรม 

 แผนยุทธศาสตรฉบับนี้จะไมเนนงานประจํา หรือโครงการปกติที่หนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติอยู 

จะมีการกลาวถึงบางเทาที่จําเปนหรือเปนการเสริมแนวคิดในการดําเนินงาน แตแนวทางหลักที่

นําเสนอในแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้จะใหความสําคัญกับการวิเคราะหหาประเด็นยุทธศาสตร และ

นวัตกรรม  ขอเสนอเชิงระบบ / ตอยอดประเด็นงานจากการปฏิบัติงานเดิม รวมทั้งนําเสนอวิธีการ

บริหาร / แกไขปญหาสังคมที่วิกฤติเรงดวนอยางเปนระบบอยางครบวงจร (Critical Mass 

Management) อีกทั้งไดใหตัวอยางกรอบแนวทางดําเนินโครงการหลัก ๆ ไวดวย เพื่อชวยอํานวย

ความสะดวกใหกับผูบริหารในการตัดสินเลือกโครงการตาง ๆ ที่ระบุในแผนฯไปปฏิบัติ 
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1. สวัสดิการสังคมเครื่องมือสรางความสุขมวลรวมประชาชาติ 
การพัฒนาประเทศที่ผานมามุงเนนผลสัมฤทธิ์ที่วัดจากอัตราการเพิ่มของผลิตภัณฑมวล

รวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) บนสมมติฐานวา ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 

เพิ่มข้ึนมากเทาใด หมายถึงประเทศชาติมีความเจริญรุงเรืองมากข้ึนเทานั้น โดยละเลยไมให

ความสําคัญตอการกระจายทรัพยากรและรายไดที่เปนธรรม เปนผลใหเกิดความเหล่ือมลํ้าระหวาง

กลุมคนในสังคมขึ้น อีกทั้งในความเปนจริงผลิตภัณฑมวลรวม และรายไดที่เพิ่มข้ึนไมไดทําใหคนมี

ความสุขมากข้ึนอยางเปนสัดสวนเสมอไป การแขงขัน แยงชิงกันบริโภคที่เพิ่มมากข้ึน แพงข้ึนโดย

เปรียบเทียบและไลตามผูอ่ืนในลักษณะของความสุขสัมพัทธมิใชความสุขสัมบูรณ ซึ่งดูเหมือนวายิ่ง

ความตองการมีสูงความสุขยิ่งเหือดหายตามไปดวย 

“ความสุขมวลรวมประชาชาติ” (Gross National Happiness: GNH) ไดถูกหยิบยกข้ึนมา

เพื่อแสดงใหเห็นถึงกระบวนทัศนทางสังคมรูปแบบใหมในการสรางความสุข ความเจริญรุงเรืองให

เกิดข้ึนกับประชาชนและประเทศชาติ โดยปจจัยกําหนดไมไดจํากัดอยูเพียงรายไดเทานั้น หากแต

ครอบคลุมถึงปจจัยอ่ืน ๆ ที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก การสงเสริมวัฒนธรรม การจัดการศึกษา การ

บริการดานสุขภาพอนามัย และการบริการทางสังคม เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพึ่งตนเองทาง

เศรษฐกิจ การอนุรักษส่ิงแวดลอม การสงเสริมวัฒนธรรม และมีธรรมาภิบาลเปนบรรทัดฐานของ

สังคม 

ประกอบกับการกระจายอํานาจการบริหารจัดการระบบสวัสดิการสังคมสูทองถิ่นและชุมชน 

ที่จะยกระดับกระบวนการการมีสวนรวม และความรับผิดชอบและเสริมพลังของสมาชิกในสังคมให

สามารถรวมคิดตัดสินใจได รวมทั้งการสรรสรางเอกภาพของสังคม การใหเกียรติและการยอมรับซึ่ง

กันและกัน ซึ่งจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดขอบเขตความสัมพันธทางสังคมอันเปนรากฐานของ

ความสุขมวลรวมประชาชาติ 

ในทามกลางกระแสแหงโลกาภิวัตน สวัสดิการสังคมจะเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางความ

มั่นคงในชีวิต หากประชาชนในประเทศไดรับสวัสดิการสังคมที่ดียอมมีความสามารถที่จะดําเนิน

ชีวิตสอดคลองไปกับกระแสการเปล่ียนแปลงและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไดอยาง

ยั่งยืน  

สวัสดิการสังคมจะเปนการแทรกแซงโดยรัฐและความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ในสังคม 

ในกรณีที่ความพยายามของปจเจกชนมีไมเพียงพอที่จะยกระดับความเปนอยูใหดีไดอันเนื่องมา  

จากปญหาความยากจน (ทั้งจนเงินและจนโอกาส) รัฐและภาคีเหลานี้จําเปนตองเขาไปแทรกแซง

เพื่อใหประชาชนเหลานั้นสามารถบรรลุถึงมาตรฐานในการดํารงชีวิตที่เหมาะสมและมีความสุขได 
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สวัสดิการสังคมจึงเปนกระบวนทัศนทางสังคมรูปแบบใหมที่สามารถสรางความสุขมวลรวม

ประชาชาติใหเกิดกับประชาชน เคียงคูไปกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เปนกระบวนทัศนเดิมไดเปน

อยางดี 
 
2. สวัสดิการสังคมในบทบาทของการลงทุนทางสังคม 

การพัฒนาประเทศที่เนนดานการเติบโตดานเศรษฐกิจ แตละเลยการใหความสําคัญกับมิติ

ทางสังคม สงผลใหประเทศไทยประสบกับปญหาวิกฤติอยูเปนระยะ ๆ กอใหเกิดปญหาเชิง

โครงสรางอยางส่ังสม เกิดปญหาสังคมใหม ๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรง และทําใหการพัฒนา

ประเทศเปนไปอยางไมตอเนื่องและย่ังยืน 

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหแรงงานไทยสวนใหญยังคงมีผลิตภาพตํ่าและไมสามารถ

ปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง คือ ระดับการศึกษาของแรงงานไทยยังคงอยูในระดับตํ่า   โดย  มี

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย 6.9 ป ในป พ.ศ.2539 แมวาจะเพิ่มข้ึนเล็กนอยเปน 7.2 ป ในป พ.ศ.2543 

แตยังคงพบวาคุณภาพของการศึกษายังคงตํ่าอยู อันเนื่องมาจากการลงทุนในการศึกษาของ

ประเทศไทยยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ประกอบกับการรับรูและเขาถึงขาวสาร สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสมัยใหมยังคงไมกาวหนาเทาที่ควร  

อีกทั้งคนไทยยังมีปญหาดานคุณภาพชีวิต แมวาอายุขัยเฉล่ียของคนไทยจะเพิ่มข้ึน

เนื่องจากพัฒนาการดานสาธารณสุข แตสังคมไทยกลับตกอยูในกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 

กอใหเกิดพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่สุมเส่ียง ฟุงเฟอ ประมาท สรางความไมมั่นคงแกชีวิต ทรัพยสินทั้ง

ของตนเองและผูอ่ืน เกิดปญหาสังคมตางๆ อาทิ ส่ิงเสพติด ปญหาสุขภาพจิต ปญหาพฤติกรรมไม

เหมาะสมของวัยรุน ฯลฯ ทําใหตองใชงบประมาณของรัฐและเงินออมของครอบครัวตางๆสําหรับ

ตามแกไขปญหาความสูญเสีย หรือ “บาดแผลทางสังคมทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณ” มากมาย 

จนดูเสมือนหนึ่งวา การดําเนินการดานสวัสดิการสังคม เปน “การส้ินเปลืองงบประมาณ” หรือ 

“รายจายกอนใหญ” หรือ “ภาระ” ของรัฐบาลและสังคม เปนรายจายที่ไมกอใหเกิดผลิตภาพ 

(Productivity) 

ในการเขาสูสังคมโลกาภิวัตน ทุกประเทศจําเปนตองมีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปน

สวนหนึ่งที่สําคัญของการจัดสวัสดิการสังคมเชิงรุก  การจัดสวัสดิการสังคมที่เนนการปองกันปญหา

จะมิใชภาระ หากแตเปนการลงทุนเพื่อเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษยใหสามารถเปนพลัง

สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ รวมทั้งดานเศรษฐกิจของบุคคล สังคมและประเทศชาติ 

ใหเจริญกาวหนาและยั่งยืนได 

สวัสดิการสังคมจึงควรไดรับการพิจารณาใหมในฐานะที่เปนการใชงบประมาณเพื่อการ

ลงทุนที่สามารถสรางทั้งประโยชนในทางเศรษฐกิจ (Economic return) และกําไรทางสังคม (Social 

Benefits) ตอสังคมสวนรวมของประเทศ  
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3. ผลการพัฒนาประเทศ 
 ผลการพัฒนาประเทศไทยที่ผานมาปรากฏวาเศรษฐกิจของประเทศเติบโตข้ึน ภาวะการ

จางงาน การศึกษาดีข้ึน สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนไทยอยูในระดับที่นาพึงพอใจ 

โครงสรางพื้นฐานและบริการทางสังคมมีมากข้ึน แตการเติบโตของเศรษฐกิจเปนการเติบโตในเชิง

ปริมาณ โดยมีผลิตภาพตํ่า อีกทั้งตองพึ่งพาภายนอกมาก การใชทรัพยากรสิ้นเปลือง การพัฒนาคน

เปนไปเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ โครงสรางและระบบบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง

การจัดสรรทรัพยากรของประเทศยังคงเปนแบบรวมศูนย  สงผลใหเกิดความเหลื่อมลํ้าของรายได

และผลประโยชนจากการพัฒนาระหวางกลุมคนในสังคม ระหวางภูมิภาค และระหวางชนบทกับ

เมือง   นอกจากนี้โครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการของประเทศยัง

ออนแอและขาดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) 

 สถานการณดานเศรษฐกิจ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ผานมาเกิดข้ึนและต้ังอยูบน

พื้นฐานการเรงขยายตัวในเชิงปริมาณ และมุงสรางความสามารถในการแขงขันเปนหลัก ละเลยการ

สรางความเขมแข็งใหระบบเศรษฐกิจดวยการพึ่งตนเอง และการสรางภูมิคุมกันใหพรอมสําหรับการ

เปล่ียนแปลงที่มาพรอมกับกระแสโลกาภิวัฒน กอใหเกิดความไมสมดุล และความเส่ียง ทั้งในภาค

สังคมและภาคเศรษฐกิจของประเทศ 

 ทุนดานกายภาพ (Physical Capital) โดยเฉพาะโครงสรางพื้นฐานของประเทศที่มีอยูยัง

ไมไดมีการนํามาใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ และไมเกิดการสะสมทุนอยางตอเนื่องในประเทศ

เทาที่ควร แมที่ผานมาจะมีการนําทุนดานแรงงานมาใชสรางความเติบโตใหกับระบบเศรษฐกิจ แต

ขาดการสรางเสริมศักยภาพของแรงงาน ทําใหคุณภาพหรือประสิทธิภาพของการใชทุนโดยเฉล่ียอยู

ในระดับคงที่ หรือลดตํ่าลงในบางสาขาการผลิต 

 ปญหาที่เกิดข้ึนตามมาคือ ประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: 

TFP) และประสิทธิภาพการใชทุน (Capital Productivity) ในป 2545-2548 มีอัตราลดลงกวาป 

2531-2539 ขาดการเช่ือมโยงทุนตาง ๆ ของประเทศอยางเปนระบบ การลงทุนกระจุกตัวอยูเฉพาะ

ในพื้นที่ ภาคเศรษฐกิจที่สําคัญไมกระจายสูชุมชนอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังประสบกับปญหา

การพึ่งพาการลงทุนจากตางชาติ การพึ่งพิงการนําเขาวัตถุดิบ เทคโนโลยี และสิทธิบัตร อันเปน

สาเหตุใหผลตอบแทนจากการลงทุนในประเทศไหลออกสูตางประเทศในอัตราที่สูงข้ึนเร่ือย ๆ การ

เพิ่มผลผลิตในหลายสาขาเกิดจากการขยายตนทุน อาทิ เพิ่มพื้นที่การผลิต แทนที่จะเปนการพัฒนา

ผลผลิตตอหนวยใหสูงข้ึน 

 ทุนการเงินของประเทศ การออมของประเทศไมสามารถเพิ่มข้ึนทันความตองการเงินเพื่อ

การลงทุน สงผลใหขาดความสมดุลระหวางตลาดเงินและตลาดทุน การออมโดยรวมของประเทศ 
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(Gross National Saving) ลดลงจากระดับที่เคยสูงสุดรอยละ 35 ของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) มาเปนรอยละ 30 ของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ ในชวงระหวางป พ.ศ.2542-2546 ซึ่งเปนระดับที่ไมเพียงพอตอความตองการลงทุน

ในอนาคต 

 การจัดสรรเงินทุนของประเทศใหกับภาคอุตสาหกรรม ภาคการกอสราง ภาคอสังหา         

ริมทรัพย มากกวาภาคเกษตรกรรม การระดมทุนในตลาดการเงินพึ่งพาระบบธนาคารมากกวาการ

ระดมจากตลาดทุน อีกทั้งตลาดทุนมีการซื้อ-ขายหุนแบบเก็งกําไรในสัดสวนสูง 

 ทุนทางดานสินทรัพยที่ไมสามารถจับตองได (Intangible Assets) ไดรับการพัฒนานอย 

โดยเฉพาะทรัพยสินทางปญญาที่สามารถนําไปสรางองคความรูใหเปนประโยชนตอการพัฒนา การ

ลงทุนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการสรางพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังคงเปนรอง

เพื่อนบานและคูแขง 

 องคความรูของคนไทยยังไมพรอมที่จะเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรูไดอยางเหมาะสม  

ถึงแมวาการสรางองคความรูใหมซึ่งเปนผลผลิตจากการวิจัยเพิ่มมีข้ึน แตการนําองคความรูไป

ประยุกตใชประโยชนในเชิงพาณิชยอยูในระดับตํ่า จํานวนสิทธิบัตรทั้งหมดที่จดทะเบียนในประเทศ

ไทยคิดเปนสัดสวน 0.4 ของสิทธิบัตรทั่วโลก และรอยละ 77 เปนการขอจดทะเบียนโดยชาวตางชาติ 

ในชวงป 2545-2546 สิทธิบัตรการประดิษฐสวนใหญของคนไทยเปนการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันตน 

การสรางมูลคาเพิ่มที่เกิดจากการมีสิทธิบัตรจึงมีไมสูงมาก นอกจากนี้ยังพบวาการนําองคความรูมา

ใชในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับตํ่า คือเปนอันดับที่ 20 จาก 52 ประเทศ ในขณะที่สิงคโปร เกาหลี 

และมาเลเซียอยูในอันดับที่ 5, 10 และ 14 ตามลําดับ 

 ปญหาการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ เนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมและ

ส่ิงประดิษฐของไทยยังไมอยูระดับที่สามารถพึ่งตนเองได การเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเอกลักษณไทย

และภูมิปญญาทองถิ่นมีอยูนอย ทําใหการลงทุนและการใชทุนดานตาง ๆ ไมสามารถเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกิจไดเทาที่ควร 

 ทุนดานแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย ประสบปญหาการปรับตัวและพัฒนาทักษะใหทันตอการ

เปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน  แมจะเพิ่มโอกาสในการเขาเรียนในระดับตางๆมากข้ึน และ

จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนในประเทศเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจาก 7.1 ในป พ.ศ.2542 เปน 8.4 

ในป พ.ศ.2547 แตก็ยังตํ่ากวาประเทศเพื่อนบาน เชน ญ่ีปุน เกาหลี และสิงคโปร ขณะที่คุณภาพ

การเรียนในวิชาหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์

อยูในระดับตํ่า  

 การพัฒนาคุณภาพของคนไทยไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

การผลิตของประเทศยังคงพึ่งพาแรงงานไรทักษะฝมือในสัดสวนสูง พบวากําลังแรงงานที่มี
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การศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับตํ่า มีอยูสูงถึงรอยละ 61.9 ในป พ.ศ.2547 สงผลให

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน และประเทศอยูในระดับตํ่า 

 การสงเสริมงบประมาณทางการศึกษาวิจัยและพัฒนามีแนวโนมลดลง จากรอยละ 0.17 

ในป 2544 เหลือเพียงรอยละ 0.15 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ในป 2546 นอกจากนี้

แรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษามีเพียงรอยละ 38.4 ในป 2548 (ตํ่ากวา

เปาหมายรอยละ 50 ในป 2549) สงผลใหแรงงานมีผลิตภาพตํ่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่ง

จะสงผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และการสรางรากฐานทางเศรษฐกิจให

แข็งแกรงในระยะยาว 

 คนไทยยังมีภูมิคุมกันในการรับมือกับกระแสการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ไดนอย วัฒนธรรม

บางอยางกําลังเลือนหาย ระบบคุณคาที่ดีงามในอดีตเร่ิมเส่ือมถอย โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนท่ี

หันไปชื่นชอบวัฒนธรรมตะวันตกแบบใหมที่ไมนาพึงประสงคมากข้ึน ในขณะที่วัฒนธรรมไทย ภูมิ

ปญญาทองถิ่นถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย ขาดการสืบสานอยางตอเนื่อง ทั้งเร่ือง

จิตสํานึกสาธารณะ ความเอ้ืออาทร การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และปฎิสัมพันธ ระบบคุณคาที่ดี

งามที่ลดนอยลงนี้หากไมสามารถพัฒนาการเรียนรูของคนในสังคมไทยใหสามารถปรับตัวและรูเทา

ทันการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสมแลวจะมีผลตอการเส่ือมถอยทางจริยธรรม และวัฒนธรรมซ่ึง

นําไปสูประเด็นปญหาสังคมตาง ๆ ตามมาในอนาคต 

 สถาบันทางสังคมมีบทบาทนอยลง โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันหลักที่บม

เพาะเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนภูมิคุมกันใหเยาวชนมีพื้นฐานจิตใจที่เขมแข็ง มี

แนวโนมออนแอลงมาก 

 สถาบันศาสนาเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมไดนอยลงกวาในอดีต สถาบัน

การเมืองการปกครอง มีการบริหารการพัฒนาแบบรวมศูนย และภาครัฐยังมีบทบาทนํา แมจะมีการ

กระจายอํานาจแตการกระจายภารกิจและงบประมาณลงสูทองถิ่นยังดําเนินการไดลาชา 

สถาบันการศึกษา ยังหลอหลอมเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีของสังคมไดไมเทาทันกับการ

เปล่ียนแปลง อยางไรก็ตาม ธุรกิจเอกชนเร่ิมมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคมมากข้ึน โดยเฉพาะ

ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ แตส่ือยังมีบทบาทนอยในการกระตุนสังคมในทางสรางสรรค ความออนแอ

ของสถาบันสําคัญ ๆ ทางสังคม ทําใหไทยขาดพลังและขาดภูมิคุมกันในการพัฒนาประเทศ 

 สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาที่ผานมาประเทศไทยใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมุงเสริมสรางทุนทางเศรษฐกิจเปนหลัก แบบแผนการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากการขยายตัวของการผลิตและการบริโภคเพื่อตอบสนองความ

ตองการของตลาดเปนสําคัญ ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกใชอยางส้ินเปลือง นํามาซ่ึงการลดทอน
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ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และทุนทางสังคมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนรากฐานทีแ่ทจริง

ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ทรัพยากรธรรมชาติขาดความสมดุลระหวางการใชประโยชนกับการอนุรักษฟนฟู พื้นที่ปา

ไมที่เคยมีอยูถึงรอยละ 53.3 ของพ้ืนที่ในประเทศในป 2504 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 32.6 ในป 

2546 ขณะที่พื้นที่ปาชายเลนมีแนวโนมลดลงจาก 2.1 ลานไร เหลือเพียง 1.5 ลานไรในป 2543 โดย

มีสาเหตุมาจากการเรงนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจโดยขาดการปลูกทดแทนที่เหมาะสม 

ปริมาณน้ําฝนมีแนวโนมลดลง ในขณะที่ความตองการใชน้ํามีเพิ่มข้ึน  ดินเส่ือมโทรมและมีปญหา

เร่ืองการถือครองกรรมสิทธิ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศถูกทําลายอยางรวดเร็ว พื้นที่

ชายฝงไดรับผลกระทบจากการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรการประมงเส่ือมโทรม อัตรา

การจับสัตวน้ําลดลงถึง 3 เทา มีความตองการใชแรและพลังงานมากกวารอยละ 50 ตามการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่ส่ิงเหลานี้ในประเทศมีอยูนอยทําใหตองนําเขาพลังงานมากกวา

รอยละ 50 ของพลังงานที่จัดหาทั้งหมด สถานการณดังกลาวสะทอนใหเห็นปญหาในการสงวน

รักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเปนทุนสํารองใหคนรุนในอนาคตไดใชประโยชนไดอยางยั่งยืน 

 คุณภาพส่ิงแวดลอมยังจําเปนตองไดรับการแกไขเพื่อนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของ

คนไทย โดยเฉพาะคุณภาพอากาศ และแหลงน้ําใหญในเมืองไทย ปริมาณกากของเสียทั้งขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตรายที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง รวมทั้งสารเคมีทางการเกษตรที่ตกคาง

แพรกระจายในส่ิงแวดลอม และปนเปอนในหวงโซอาหาร อีกทั้งส่ิงแวดลอมเมืองที่มีสภาพเส่ือม

โทรมลงกวาเดิม สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน จงึจาํเปนตอง

เฝาระวังแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนเคร่ืองชี้ถึงการเรงพัฒนาเศรษฐกิจที่สนองตอสังคมจน

เกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสะทอนความไมสมดุลของมิติ

การพัฒนาที่จะนําไปสูความไมยั่งยืนในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2549) 

 อยางไรก็ตามการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาประเทศมีแนวโนมดีข้ึนอยาง

ชัดเจน ทั้งการมีสวนรวมในทางการเมือง การพัฒนาชุมชน และการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีการ

จัดทําแผนชุมชนและการจัดสวัสดิการชุมชนเพิ่มมากข้ึน นับเปนสัญญาณที่ดีของการสงเสริมการ

กระจายอํานาจสูทองถิ่น อยางไรก็ตามการรวมตัวเปนองคกรชุมชนที่เขมแข็งทั้งในรูปแบบที่เปน

ทางการและไมเปนทางการยังไมกระจายอยางกวางขวางทั่วประเทศ ถึงแมวาในชวงที่ผานมาจะมี

การดําเนินการสงเสริมการรวมตัวเปนองคกรชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาดาน

ตาง ๆ อยางตอเนื่องก็ตาม ซึ่งจําเปนตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอยางตอเนื่อง 

เพื่อเปนพื้นฐานการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป 
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4. นิยามศัพท 
พ.ร.บ. สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ไดกําหนดคําจํากัดความของ คําหลักๆ 

ที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคม ไวดังตอไปนี้ 

 สวัสดิการสังคม (social welfare) หมายถึง ระบบการจัดบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการ

ปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความ

จําเปนข้ันพื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองไดอยางทั่วถึง เหมาะสม เปน

ธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การทํางาน และ

การมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และการบริการทางสังคมทั่วไป โดยคํานึงถึงศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ 

 สังคมสงเคราะห (social work) หมายถึง ศาสตรและศิลปทางวิชาชีพในการปองกัน แกไข 

ฟนฟู และพัฒนาบุคคล กลุม ชุมชน ทั้งที่ประสบและไมประสบปญหาความเดือดรอน ใหสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ทางสังคมเพื่อชวยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนปรับตนเองใหเขากับ

สภาพแวดลอมเพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีในสังคมตอไป 

การพัฒนาสังคม   (social development) เปนกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้งใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม ใหไปสูสภาวะที่ดีกวาเพื่อใหเกิดความ

เปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม  ซึ่งตองเปนการเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญ คุณภาพ 

และระบบ บนพื้นฐานการคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย  

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟก (ESCAP) ไดอธิบายความหมายของการพัฒนาสังคมในอีกมิติหนึ่งซึ่งทําใหมองภาพการ

พัฒนาสังคมไดอยางชัดเจน คือ กระบวนการทํางานที่เนนการสรางสถาบันใหม (Institutional 

Building) การมีสวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง (Popular Participation) สงผลกระทบตอ

นโยบายและการวางแผนสังคม (Social Policy and Planning)  รวมทั้งมุงสูการกระจายรายได 

(Income Distribution) และความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) 

 ความมั่นคงของมนุษย (human security) หมายถึง การที่ประชาชนไดรับหลักประกันดาน

สิทธิ ความปลอดภัย การสนองตอบตอความจําเปนข้ันพื้นฐาน สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยาง

มีศักด์ิศรี ไมประสบปญหาความยากจน ไมส้ินหวังและมีความสุข ตลอดจนไดรับโอกาสอยางเทา

เทียมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งอาจถือไดวา ความมั่นคงของมนุษยเปนเปาหมายสูงสุด

ของการจัดสวัสดิการสังคมนั่นเอง   

 ความมั่นคงของมนุษยตามคําจํากัดความของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษยประกอบไปดวย ความมั่นคงของมนุษยดานการมีงานทําและรายได  ความมั่นคงของมนุษย

ดานครอบครัว  ความมั่นคงของมนุษยดานสุขภาพอนามัย  ความมั่นคงของมนุษยดานการศึกษา 
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ความมั่นคงของมนุษยดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (สวนบุคคล)  ความมั่นคงของ

มนุษยดานที่อยูอาศัยและส่ิงแวดลอม  ความมั่นคงของมนุษยดานสิทธิและความเปนธรรม  ความ

มั่นคงของมนุษยดานสังคม-วัฒนธรรม  ความมั่นคงของมนุษยดานการสนับสนุนทางสังคม  ความ

มั่นคงของมนุษยดานการเมือง - ธรรมาภิบาล                                               

 ความมั่นคงทางสังคม (social security) หมายถึง การดําเนินงานทั้งของรัฐและสังคมที่จะ

ชวยลดปญหาความยากจน ตลอดจนขจัดภัยพิบัติตาง ๆ ฉะนั้นความม่ันคงทางสังคมจึงมี

ความหมายกวางขวาง กลาวถึงมาตรการทางดานเศรษฐกิจและสังคมเพื่อที่จะขจัดความยากจน 

และความเส่ียงภัยตาง ๆ โดยทั่วไปความมั่นคงทางสังคมจะครอบคลุมถึงการชวยเหลือทางสังคม 

การประกันสังคม และการบริการสังคม 

 การชวยเหลือทางสังคม (social assistance) หมายถึง การชวยเหลือประชาชนผูทุกขยาก

เดือดรอน โดยฝายผูใหบริการหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจะตองมีการคนหาสํารวจ

ขอเท็จจริงวาผูที่จะไดรับบริการนั้นมีปญหาความยากจนหรือเดือดรอนจริง สมควรแกการไดรับ

บริการชวยเหลือ 

 การประกันสังคม (social insurance) หมายถึง มาตรการหนึ่งในการจัดบริการสวัสดิการ

สังคม เพื่อคุมครองปองกันประชาชนที่มีรายไดประจํา ไมใหไดรับความเดือดรอน เมื่อตองสูญเสีย

รายไดทั้งหมดหรือบางสวนหรือมีรายไดไมเพียงพอแกการเล้ียงชีพ เพื่อใหมีหลักประกันดานการ

ดํารงชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน 

 การบริการสังคม (social services) หมายถึง หนาที่ความรับผิดชอบอยางหนึ่งของรัฐบาล

และเอกชนที่มีตอประชาชนในการจัดสรรบริการ เพื่อสรางเสริมชีวิตความเปนอยูและสวัสดิภาพของ

ประชาชน ดวยจุดมุงหมายของการปองกัน การบําบัดความเดือดรอน การสรางเสริมและพัฒนา

ชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุขตามควรแกอัตภาพ 

ทั้งนี้บริการสังคมจะแตกตางจากบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคดวยปจจัยของการเปนบริการ

ที่มุงเนนสวัสดิภาพของบุคคลมากกวาการจัดสรรบริการทางกายภาพเพื่อชุมชน และโครงสราง

ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 การคุมครองทางสังคม (social protection) หมายถึง การดําเนินงานเพื่อใหความคุมครอง

หรือใหหลักประกันทางสังคมในดานตาง ๆ อาทิ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ระบบประกันสังคม 

และบริการสังคม โดยใหความสําคัญแกกลุมประชากรที่ยากจน และดอยโอกาส เพื่อใหไดสิทธิทาง

สังคมในฐานะที่เปนมนุษยอันเปนความรวมมือในการดําเนินงานระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

 โครงขายการคุมครองทางสังคม (social safety net) หมายถึง ระบบการจัดบริการเพื่อ

ชวยเหลือประชาชนผูยากจน คนดอยโอกาส รวมทั้งผูไดรับการเส่ียงภัยตาง ๆ ใหสามารถดํารงชีวิต

อยูไดอยางมั่นคง โดยไดรับสิทธิพื้นฐานเทาเทียมกับประชาชนท่ัวไป การดําเนินงานทางดาน
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โครงขายความคุมครองทางสังคมนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีบทบาทในการบริการ

หรือชวยเหลือดังกลาว การประกันภัยตางๆของประชาชน  การจัดสวัสดิการชุมชนของประชาชน 

ฯลฯ 

 การบูรณาการทางสังคม (social integration) หมายถึง การผนวกรวมกลุมที่มีความ

แตกตางกันในสังคมไวเปนองคประกอบหลักของสังคม ทั้งนี้จะตองยอมรับความแตกตางซ่ึงกันและ

กัน ไมวาจะเปนความแตกตางทางเพศ วัย ชาติพันธุ อาชีพ สุขภาพอนามัยทางกายและจิต 

การศึกษา หรืออ่ืน ๆ 

 อนึ่ง ที่ประชุมของผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมหลายเวที ไดมีมติเห็น

พองตองกันวา  จะยึดกระบวนการพัฒนาสังคมเปนหลักในการจัดสวัสดิการสังคมที่ดี เพื่อนําไปสู

ความมั่นคงของมนุษยในประเทศไทย  
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บทที่ 2 
 

สถานการณและแนวโนมของงานสวสัดิการสงัคมและความม่ันคงของมนุษยของคนไทย 
 
1. สถานการณความม่ันคงของมนุษยของคนไทย 
 สถานการณความมั่นคงของมนุษยของคนไทยโดยท่ัวไปดีข้ึน  รายงานการพัฒนามนุษย 

2005 ของโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ไดเล่ือนอันดับการพัฒนามนุษยของประเทศ

ไทยจากลําดับที่ 76 ในปที่ผานมาเปนลําดับที่ 73 จาก 177 ประเทศ รวมทั้งอายุขัยเฉล่ียของคนไทย

เพิ่มข้ึนจาก 69 ปเปน 70 ป 

 องคกรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ธุรกิจภาคเอกชน รวมถึงภาครัฐ มีความต่ืนตัวตอ

ปญหาสังคม ตลอดจนรวมเคล่ือนไหว แกปญหา เพื่อขจัดและบรรเทาปญหาดังกลาวไดในระดับ

หนึ่ง 

 ปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปญหาเศรษฐกิจ และปญหาการกอการรายทั้งใน

ระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งปญหาการข้ึนราคาพลังงาน สงผลดานลบตอความมั่นคงของ

มนุษยของประชาชนไทย 

 “รายงานการพัฒนามนุษยในประเทศไทย 2546” ของ UNDP ไดระบุชขอมูลที่นาสนใจ

อยางหนึ่งวาชีวิตครัวเรือนและชุมชนในประเทศไทยออนแอที่สุดในพ้ืนที่ที่มีระดับการพัฒนา

เศรษฐกิจสูง ซึ่งไดแก กรุงเทพฯ และปริมณฑล แตกลับแข็งแรงในพื้นที่ชายขอบที่ยากจนกวา 

จากขอมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย (2549) พบวาคนไทยในวัย

ทํางานมีนิสัยฟุมเฟอย ใชจายเกินตัว ติดอบายมุขและส่ิงเสพติด สงผลใหคนเหลานี้ตองประสบกับ

ปญหาหนี้สินเร้ือรังและปญหาสุขภาพ รวมทั้งประชาชนจํานวนมากยังขาดที่อยูอาศัยที่เหมาะสม 

ประชาชนที่มาจดทะเบียนความยากจน สวนใหญมีปญหาหนี้สินถึง 2.28 ลานคน ใน

จํานวนนี้ ติดหนี้สินกองทุนหมูบานคิดเปนรอยละ 29.12  หนี้สินนอกระบบรอยละ 20.37 หนี้สินกับ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รอยละ 20.97 หนี้สินกับธนาคารอาคารสงเคราะห

รอยละ 0.94 และหนี้สินกับธนาคารออมสินรอยละ 2.30 (ขอมูลวันที่ 24 มกราคม 2547) (กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย, 2549) 

สาเหตุของปญหาความยากจนของประชาชนที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เลนการพนัน โดย

ปรากฏวาขนาดมูลคาเพิ่มของเศรษฐกิจการพนันในประเทศไทยป พ.ศ.2544 ทั้งที่ผิดกฎหมายและ

ถูกกฎหมาย จากตัวเลขดานเจามือและดานผูเลนรวมเทากับ 392,000 - 454,000 ลานบาท ซึ่ง

รายจายประชาชนไทยทางดานการพนันเฉลี่ย 8,430 - 9,763 บาท/คน/ป หรือคิดเปนอัตราสวนรอย

ละ 10.4 - 12.0 ของรายได (สังศิต พิริยะรังสรรค และคณะ, 2546) 
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สําหรับปญหาเยาวชนไทยในปจจุบันพบวาเยาวชนสวนใหญขาดวินัยของการเปนพลเมือง

ที่ดี หลงใหลบริโภคนิยม ฟุงเฟอ และขาดสํานึกสาธารณะ รอยละ 39 - 47 ของเด็กวัยนี้ เที่ยว

กลางคืน (วันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห)  ประมาณรอยละ 20 ดูการตูนโป  วิดีทัศนโป เว็บไซด

โป  ประมาณรอยละ 30 ของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาถูกทํารายรางกายในสถานศึกษาซ่ึง

เปนผลมาจากการนิยมใชความรุนแรงในหมูเด็กและเยาวชน 

ทั้งเด็กนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมและอุดมศึกษารอยละ 16.08 ยอมรับวาตนเองมี

เพศสัมพันธแลว เยาวชนอายุ 19 ป และอายุตํ่ากวา จํานวน 391 คนในหนึ่งแสนคนทองและมาทํา

คลอด  เยาวชนอายุ 19 ปและอายุตํ่ากวาจํานวน 6.24 คนในหนึ่งแสนคนถูกละเมิดทางเพศ มีเด็ก

กอคดีอาชญากรรม 32,215 คนในประชากรเด็กหนึ่งแสนคน คิดเปนรอยละ 54.81 หรือวันละ 

10.48 คน  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษารอยละ 6.64 เลนพนันบอล และอีกรอยละ 6.25 เลนหวย

บนดิน  เด็กนักเรียนมัธยมศึกษารอยละ 17.62 เลนพนันบอล และอีกรอยละ 19.69 เลนหวยบนดิน 

 ปญหาการพนันในเด็กและเยาวชนเปนปญหาที่นาเปนหวง ขอมูลเผยแพรจากโครงการ

ติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด ในรอบป พ.ศ.2547 -  2548 โดยสถาบันรามจิตติ

พบวา มีเด็กโดยเฉล่ียรอยละ 20 เลนการพนัน หรือคิดเปนจํานวนเด็ก 1.5 - 2.0 ลานคน โดยจะเลน

การพนันมากข้ึนตามระดับการศึกษา และหวยจะเปนการพนันที่มีไดรับความนิยมมากที่สุด 

 จากการยืนยันของ น.พ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน จิตแพทยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข คนที่

ติดการพนันอยางหนักจนหลงงมงาย และไมสามารถดึงตัวเองออกมาจากการพนันได ถือเปนโรค

อยางหนึ่ง  (Pathological Gambling) ซึ่งเมื่อถึงระยะสุดทายของโรคแลวจะนํามาซ่ึงปญหาการ

สูญเสียเงิน, การใชความรุนแรงในครอบครัว, ครอบครัวแตกแยก, เสียสุขภาพ, เสียหนาที่การงาน, 

มีการอาการซึมเศรา ในบางรายอาจถึงกับฆาตัวตายเลยก็ได 

ปญหาใหญที่ครอบครัวไทยประสบอยูในขณะนี้คือ ปญหาการหยาราง  การใชความรุนแรง

ในครอบครัว และปญหาทางจิต  อัตราการจดทะเบียนสมรสของคนไทยลดลงจากอัตรา 26.6 คูตอ 

1,000 ครัวเรือนในป 2539  เหลือ 19.8 คู และ 18.6 คู ตอ 1,000 ครัวเรือนในป 2541 และ ป 2544 

ตามลําดับ ในขณะที่อัตราการหยารางเพิ่มสูงข้ึนจาก 3.45 คูตอ 1,000 ครัวเรือนในป 2539 เปน 

4.36 คูในป 2544  นอกจากนี้ ขอมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยรายงาน

ใหเห็นวา เด็กในสถานพินิจรอยละ 55 มีภูมิหลังมาจากครอบครัวแตกแยกอีกดวย 

 โครงสรางประชากรของประเทศไทยอยูในระยะที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  โดย

ประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปหรือมากกวา) มีจํานวนเพิ่มข้ึนจาก 1.21 ลานคนในป พ.ศ.2503  ไป

เปน 4.5-5.7 ลานคนในป พ.ศ.2543 และคาดหมายวาจะเพิ่มเปน 6.8 - 7.6 และ 11 ลานคนในป  

พ.ศ.2533 และ พ.ศ.2563 ตามลําดับ ประการสําคัญการเปล่ียนแปลงนี้กําลังนําประเทศไทยไปสู

สภาวะที่เรียกวา “ภาวะประชากรสูงอายุ” ทั้งนี้ในป พ.ศ.2503 สัดสวนประชากรสูงอายุไดรับการ
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คาดหมายวาจะเพิ่มข้ึนถึงระดับรอยละ 11 และ 15 ตามลําดับ ตามเกณฑของสหประชาชาติได

กําหนดวาเปนภาวะประชากรสูงอายุเมื่อประชากรนั้นมีสัดสวนของประชากรที่มีอายุ 65 ปข้ึนไป

มากกวารอยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ดังนั้น ประชากรไทยจะเขาสูระยะภาวะประชากรสูงอายุใน

ราวป พ.ศ.2547 - 2548 

 ภาระประชากรสูงอายุเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรที่มีการลดลงของ

อัตราการเกิดและอัตราการตาย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสามารถแสดงใหเห็นโดยงาย

จากการเปล่ียนแปลงของลักษณะปรามิดของประชากร (population  pyramid) ในระยะเวลาตาง ๆ 

อยางชัดเจน โดยจากลักษณะโครงสรางที่มีรูปรางปรามิดชัดเจนในป พ.ศ. 2503 ไปเปนลักษณะ

ระฆังคว่ําในป พ.ศ.2543 และรูปแจกันในป พ.ศ.2563  

 สําหรับอายุขัยเฉล่ียของชายและหญิงไทยมีการเพิ่มข้ึนโดยตลอดในป พ.ศ.2507-2508  

อายุขัยเฉล่ียของชายและหญิงไทยเทากับ  55.2 และ 61.8 ปตามลําดับ  อีกยี่สิบปตอมา 

(พ.ศ.2528-2529) อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเปน  63.8 ปในชายไทย และ 68.9 ป ในหญิงไทย และ

คาดหมายวาในป พ.ศ.2543-2548  อายุขัยเฉล่ียในชายและหญิงไทยจะอยูระหวาง 66.3 - 71.1 ป 

และ 72.4-76.1 ป ตามลําดับ   

 อยางไรก็ตามการเพิ่มข้ึนของประชากรสูงอายุในประเทศไทยมีอัตราเร็วมากกวาที่เกิดข้ึน

ในประเทศที่พัฒนาแลวอยางมาก จากประสบการณในตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงของภาวะ

ประชากรสูงอายุเปนเหตุใหเกิดผลกระทบตอการใชทรัพยากรตาง ๆ  ทั้งในดานสังคมและสุขภาพ  

แตการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วที่เกิดข้ึนในประเทศไทยทําใหโอกาสในการปรับตัวของประชากร

และการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบเปนไปอยางจํากัดและมีความยากลําบาก (กองนิติการ

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2547) 

 จํานวนผูปวยทางจิตในสังคมไทยมีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางนาตกใจ จากจํานวนผูปวยโรคจิต 

323,730 คนในป พ.ศ.2544 เพิ่มข้ึนเปน 520,031 คนและ 629,766 คน ในป พ.ศ.2545 และ 2546 

ตามลําดับ จํานวนผูเปนโรคซึมเศราเพิ่มจาก 59,133 คนในป 2544 เปน 136,945 คนในป 2546 

และมีผูพยายามฆาตัวตายเพิ่มข้ึนจาก 22,684 คนในป 2544 เปน 25,450 คนในป 2546 

 
2. สถานการณปญหาสังคมของประชากรไทยในชวงอายุตางๆ 
 
   2.1 ทารกต้ังแตอยูในครรภมารดาและแรกเกิด 

ปญหาของสังคมไทยที่มีแนวโนมจะเพิ่มมากข้ึนก็คือ ทารกแรกเกิดมีน้ําหนักนอยกวา

มาตรฐานปกติ เนื่องจากมารดาเจ็บปวย ติดสุรา และสูบบุหร่ี รวมทั้งบริโภคอาหารไมเพียงพอใน

ระหวางต้ังครรภ อัตราการตายของทารกแรกคลอดมีจํานวนมากถึง 8.34 ตอพันการคลอด และ
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จํานวนทารกแรกคลอดที่มีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม มีอัตราสวนรอยละ 8.81 อัตราตายทารก 

17.3 คน ตอเด็กเกิดมีชีพพันคน  อัตราตายเด็ก 21.6 คน ตอเด็กเกิดมีชีพพันคน  
2.2 เด็กอายุ 1-6 ป 

พอ–แม ในสังคมไทยยุคปจจุบันตองใชเวลาสวนมากในการทํางานเปนเหตุใหไมสามารถ

เลี้ยงดูลูกไดดวยตนเอง และตองนําลูกไปฝากไวกับสถานรับเล้ียงเด็ก สงผลใหเด็กขาดความอบอุน 

อีกทั้งสถานรับเล้ียงเด็กที่มีอยูในปจจุบันสวนใหญขาดมาตรฐาน และขาดการทํางานแบบมืออาชีพ 

และจากการศึกษาพบวาเด็กจะเติบโตและมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ ที่

สมบูรณเพียงใดจะข้ึนอยูกับการเล้ียงดูในชวง 5 ขวบปแรกของชีวิต 

ในป พ.ศ. 2547 มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทย 18,905,400 ครัวเรือน จํานวน 1 

ใน 3 เปนครอบครัวเด่ียวที่ประกอบดวย พอ-แม-ลูก และจํานวนสตรีต้ังครรภโดยไมมีความพรอมใน

การเล้ียงดูบุตรในป 2548 มีจํานวนมากถึงรอยละ 33 ทําใหมีเด็กจํานวนหนึ่งถูกทอดทิ้งในสถานที่

ตาง ๆ เนื่องจากความไมพรอมมีลูกของ พอ-แม 

อนึ่ง จํานวนเด็กอนุบาลที่มีน้ําหนักนอยกวาเกณฑมาตรฐานมีมากถึงรอยละ 8.96 
 
2.3 เด็กในวัยเรียน (7-18 ป) 

ปญหาเด็กในวัยเรียนขาดโอกาสในการเขาสูระบบการศึกษา อันเนื่องมาจากฐานะทาง

เศรษฐกิจ สังคม ชาติพันธุ อยูในพื้นที่หางไกล หรือมีความพิการ มีเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาใน

ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในป 2547 เปนจํานวน 10,109,070 คน เด็กและ

เยาวชนอายุ 13 - 24 ป 3.8 ลานคนประสบปญหาไมสามารถเรียนตอระดับสูงไดเพราะขาดทุน

ทรัพย เด็กพิการมีโอกาสเรียน รอยละ 66.21 และขาดแคลนอัตราครูวิชาชีพผูสอนเด็กพิเศษ

ประมาณ 30,000 คน อัตราการเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาของ

นักเรียนไทยมีจํานวนรอยละ 87.38 และ 66.99 ตามลําดับ  

สถานการณดานการขาดแคลนวัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษาปรากฏวางบหองสมุดตอหัว

นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับจัดสรรเพียง 56.81 บาท/หัว/ป งบหองสมุดตอหัวนักเรียน

ในโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส (เปดสอนถึงชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3) ที่ไดรับจัดสรรเทากับ 

81.96 บาท/หัว/ป งบหองสมุดตอหัวนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาไดรับจัดสรรเทากับ 106.89 

บาท/หัว/ป 

อัตราสวนของจํานวนนักเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอรในโรงเรียนประถมศึกษาเทากับ 51:1 

อัตราสวนของจํานวนนักเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอรในโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสเทากับ 

43:1 อัตราสวนของจํานวนนักเรียนตอเคร่ืองคอมพิวเตอรในโรงเรียนมัธยมศึกษาเทากับ 26:1 และ

ในสวนของการมีอินเตอรเน็ตใชเพื่อการศึกษาปรากฏวารอยละ 67.31 ของจํานวนโรงเรียน

ประถมศึกษามีอินเตอรเน็ตใชเพื่อการศึกษา รอยละ 80.59 ของจํานวนโรงเรียนประถมศึกษาขยาย
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โอกาสมีอินเตอรเน็ตใชเพื่อการศึกษา  รอยละ 94.48 ของจํานวนโรงเรียนมัธยมศึกษามีอินเตอรเน็ต

ใชเพื่อการศึกษา 

ปญหาการขาดแคลนกําลังครูยังคงเปนปญหาใหญสําหรับระบบการศึกษาของไทย พบวา

จํานวนครูระดับมัธยมที่ขาดแคลนคิดเปนรอยละ 17.21 ของจํานวนครูมัธยมทั้งหมด จํานวนครู

ประถมท่ีขาดแคลนในขนาดโรงเรียนที่มีนักเรียนตํ่ากวา 300 คนคิดเปนรอยละ 6.28 จํานวนครู

ประถมท่ีขาดแคลนในขนาดโรงเรียนที่มีนักเรียน 300 - 1,000 คนคิดเปนรอยละ 4.78จํานวนครู

ประถมที่ขาดแคลนในขนาดโรงเรียนที่มีนักเรียนมากกวา 1,000  คน  คิดเปนรอยละ 2.22 รวมทั้ง

องคการบริหารสวนตําบล (ไมรวมองคกรบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล) จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาของทองถิ่นโดยเฉล่ียเพียงรอยละ 8.82 ของงบประมาณทั้งหมด 

จากการสํารวจพบวาเด็กในปจจุบันขาดวินัยของการเปนพลเมืองที่ดี หลงใหลบริโภคนิยม 

ฟุงเฟอ และขาดสํานึกสาธารณะ  รอยละ 39 - 47 ของเด็กวัยนี้เที่ยวกลางคืน (ในวันธรรมดาและ

วันหยุดสุดสัปดาห) ประมาณรอยละ 20 ดูการตูนโป  วิดีทัศน โป  เว็บไซดโป ประมาณรอยละ 30 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาถูกทํารายรางกายในสถานศึกษา ประมาณรอยละ 10 ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาถูกทํารายรางกายในสถานศึกษา 

สําหรับปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การกอคดีอาชญากรรม เลนการพนัน และ

ไมสนใจการเรียน ปรากฏวารอยละ 16.08 ของจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา

ยอมรับวามีเพศสัมพันธแลว  เด็กอายุ 19 ปและตํ่ากวาจํานวน 391 คน มีการทําคลอดตอประชากร

หนึ่งแสนคน เด็กอายุ 19 ปและตํ่ากวาจํานวน 6.24 คน ถูกละเมิดทางเพศตอประชากรหนึ่งแสนคน 

จํานวนเด็กกอคดีอาชญากรรม 32,215 คน คิดเปนรอยละ 54.81 ตอประชากรแสนคน หรือวันละ 

10.48 คน  รอยละ 6.64 มีจํานวนนักเรียนระดับประถมศึกษาเลนพนันบอล  และอีกรอยละ 6.25 

เลนหวยบนดิน รอยละ 17.62 ของจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเลนพนันบอล และอีกรอยละ 

19.69 เลนหวยบนดินของนักเรียนระดับประถมศึกษา รอยละ 12 หนีเรียนอยางนอย 1 คร้ังตอ

สัปดาห และรอยละ 39 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหนีเรียนอยางนอย 1 คร้ังตอสัปดาห 

เด็กและเยาวชนชวงอายุ 10-18 ป มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ สังคม และจริยธรรมตํ่า

ใน 5 ดานคือ  1) ความคิดสรางสรรค  2) การควบคุมอารมณ  3) การคิดวิเคราะหวิจารณ  4) การ

ตระหนักรูในตนเอง และ 5) การแกปญหา จะสงผลตอการปรับตัว และความสําเร็จของบุคคลใน

อนาคต เด็กไทยในปจจุบันไมสามารถคิดวิเคราะหไดอยางเหมาะสมกับวัย  

สถานการณเชาวปญญาของเด็กไทยชวงอายุ 6 - 13 ปในปจจุบันพบวารอยละ 4.6  มี

ระดับเชาวปญญาตํ่ากวาปกติ รอยละ 62.9  มีระดับเชาวปญญาคอนขางปกติ รอยละ 28.3 มรีะดับ

เชาวปญญาเทากับปกติ รอยละ 3.7 มีระดับเชาวปญญาคอนขางสูง รอยละ 0.5 มีระดับเชาว

ปญญาสูงกวาปกติ 
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เด็กไทยชวงอายุ 13–18 ป รอยละ 7.5 มีระดับเชาวปญญาตํ่ากวาปกติ  รอยละ 58.7 มี

ระดับเชาวปญญาคอนขางปกติ รอยละ 27.2 มีระดับเชาวปญญาเทากับปกติ รอยละ 6.1 มีระดับ

เชาวปญญาคอนขางสูง รอยละ 0.5 มีระดับเชาวปญญาสูงกวาปกติ (กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 

2548) และจากการวิจัยยังพบอีกวานักเรียนในปจจุบันมีโอกาสฝกฝนการเขียนนอย นักเรียนสวน

ใหญไมมีโอกาสฝกการคิด การเขียน (วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2528) ระหวางป 2547 - 2548 

มีจํานวนเด็กหยุดเรียนกลางคัน รอยละ 2.87 หรือกวา 200,000 คน/ป (Child Watch, 2549) 

สถานการณเด็กเรรอนในป พ.ศ.2540 พบวามีอยางนอย 14,000 -15,000 คนทั่วประเทศ 

และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอีกรอยละ 15 - 20 ตอป เด็กลูกกรรมกรกอสรางอายุระหวาง 3 - 17 ปที่ตอง

เรรอนตามพอ-แมเปนเหตุใหไมไดเขาเรียนในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวน 23,684 คน (สํารวจ 

พ.ศ.2537) (กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ, 2548) 
 
2.4 เยาวชน (19 -25 ป) 

เยาวชนไทยในปจจุบันขาดจุดมุงหมายในการดําเนินชีวิต และขาดวินัยของการเปน

พลเมืองที่ดี รวมทั้งยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  ฟุงเฟอ และขาดสํานึกสาธารณะ ในขณะที่ส่ือและ

ธุรกิจจํานวนมากก็มุงเนนแตประโยชนสวนตน โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะมีตอเยาวชน 

จากการสํารวจพบวารอยละ  29 ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุตํ่า 25 ปปวยเปนกามโรค 

รอยละ 30 ของจํานวนผูทําแทงทั้งหมดเปนสตรีอายุตํ่ากวา 20 ป ในป พ.ศ.2544 เยาวชนอายุ 15 -

24 ป สูบบุหร่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเพศหญิง          เด็กและเยาวชนอายุตํ่ากวา 25 ป เขารับการ

บําบัดรักษายาเสพติด คิดเปนรอยละ 68.1 ของจํานวนผูเขารับการบําบัดทั้งหมดในป พ.ศ. 2545 

เพิ่มข้ึนจากป 2540 คิดเปนรอยละ 14.9 

เด็กและเยาวชนไทยรอยละ 74.0 (สํารวจป 2547) มีพฤติกรรมตอไปนี้อยางนอย 1 ปญหา 

คือ  ด่ืมเคร่ืองด่ืมมึนเมา (รอยละ 32.7)   ทะเลาะวิวาท (รอยละ 31.5)   ใชจายฟุมเฟอย (รอยละ

28.8)   เที่ยวสถานบันเทิง (รอยละ 26.9) และมีเพศสัมพันธ (รอยละ 23.8)  

วัยรุนไทยจํานวนมากมีนิสัยการใชจายสุรุยสุราย ฟุมเฟอยแมวาจะไมสามารถหาเงินไดเอง 

โดยใชจายเงินตอเดือน 20,000 - 50,000 บาท และเที่ยวกลางคืนไมตํ่ากวาสัปดาหละ 3 วัน 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษารอยละ 30 - 40 เสพส่ือลามก อาทิ การตูน VCD เว็บโป เปนประจํา 

รวมทั้งปญหาการเสพส่ือรุนแรงหรือลามกมีผลตอทัศนคติทางเพศและความรุนแรง (กระทรวง

วัฒนธรรม, 2548) 

อีกทั้งเยาวชนประมาณรอยละ 45 ไมเคยทําบุญตักบาตร และรอยละ 65 ไมเคยฟงเทศน 

(กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ, 2549) 
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2.5 วัยทํางาน  
ปญหาที่พบมากในคนวัยทํางานก็คือ การใชจายฟุมเฟอย เกินตัว ประสบปญหาหนี้สิน 

ขาดที่อยูอาศัยที่เหมาะสม รวมทั้งปญหาการติดอบายมุขและส่ิงเสพติด จากขอมูลของกระทรวง

การพัฒนาสังคมฯ (2549) พบวาประชาชนที่มาจดทะเบียนความยากจนประสบปญหาหนี้สินสูงสุด

มีจํานวน 2.28 ลานคน  โดยเปนหนี้สินที่เกิดจากกองทุนหมูบานคิดเปนรอยละ 29.12 เปนหนี้สิน

นอกระบบรอยละ 20.37   หนี้สินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รอยละ 20.97 

หนี้สินกับธนาคารอาคารสงเคราะหรอยละ 0.94 และหนี้สินกับธนาคารออมสินรอยละ 2.30 

ประชาชนที่มาจดทะเบียนความยากจนประสบ ปญหาที่อยูอาศัย 0.92 ลานคน  ปญหาที่ดินทํากิน 

1.91 ลานคน (ขอมูลวันที่ 24 มกราคม 2547) 

สถานการณปญหาความม่ันคงของครอบครัวไทยจากผลสํารวจผูปกครอง1,006 ครอบครัว

ใน กรุงเทพมหานคร พบวาพอ - แม รอยละ 43 รูสึกหางเหินลูก มีเวลาทํากิจกรรมกับลูกเพียงวันละ 

1-3 ชั่วโมง/วัน เนื่องจากตองทํางานหาเล้ียงครอบครัว    ครอบครัวไทยกําลังเผชิญกับปญหาการ

หยาราง การใชความรุนแรงในครอบครัว ปญหาทางจิต อัตราการจดทะเบียนสมรสของคนไทย

ลดลงจากอัตรา 26.6 คูตอ 1,000 ครัวเรือนในป 2539 เปน 19.8 คู ในป 2541 และ 18.6 คู ในป 

2544 ตามลําดับ  สวนทางกับอัตราการหยารางที่เพิ่มสูงข้ึนจาก 3.45 คูตอ 1,000 ครัวเรือนในป 

2539 เปน 4.36 คูในป 2544   ทั้งนี้ ครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในป 2539 มี

อัตราการหยารางคิดเปน 4.65 คู ตอ 1,000 ครัวเรือนเพิ่มเปน 5.93 คู ในป 2544 (กระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯ, 2549) เด็กในสถานพินิจรอยละ 55 มีภูมิหลังมาจากครอบครัวแตกแยก (กระทรวง

การพัฒนาสังคมฯ, 2547)  

ครอบครัวไทยขาดความรูความเขาใจในการดูแลสมาชิก(เด็ก ,ผู สูงอายุ) คาดัชนี

สัมพันธภาพท่ีอบอุนในครอบครัวลดลงจากรอยละ 75.78 ในชวงเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจลดลง

เหลือเพียงรอยละ 69.41 ในชวงหลังวิกฤต และลดลงอยางตอเนื่องในชวงระหวางป พ.ศ. 2544-

2545 โดยเหลือรอยละ 67.49  

ปญหาขาดความดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกัน ไมมีเวลาใหกัน เปนปญหาใหญที่สุดของ

ครอบครัวไทย รอยละ 39.10 รองลงมาคือปญหาความรุนแรงและการทะเลาะ วิวาทในครอบครัวรอยละ 

11.70 (ผลสํารวจสวนดุสิตโพล 11 - 12  เมษายน  2548) 

คาดัชนีความอยูดีมีสุขดานชีวิตครอบครัวกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจมีคารอยละ 68.48  ใน

ระหวางเกิดวิกฤตลดลงเหลือรอยละ 66.89  ภายหลังวิกฤตลดลงเหลือรอยละ 63.35 และยังลดลง

อยางตอเนื่องในป พ.ศ.2544 และ 2545 เหลือรอยละ 62.92 และ 62.21 ตามลําดับ (กระทรวงการ

พัฒนาสังคมฯ, 2548) 
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ปญหาดานแรงงาน พบวาแรงงานนอกระบบอายุ 15-60 ป จํานวน 15.5 ลานคน ยังไมได

รับความคุมครองจากระบบประกันสังคม (อาทิ หญิงบริการ หมอนวด สาวอะโกโก คนขับแท็กซ่ี  

มอเตอรไซครับจาง  คนขับรถตุกตุก  ผูประกอบวิชาชีพอิสระ  คนรับงานไปทําที่บาน ฯลฯ) 

ในขณะที่ปญหาที่เกษตรกรประสบก็คือขาดความมั่นคงทางรายได และปญหาภัยแลงที่

เปนปญหาใหญของเกษตรกรไทยในปที่ผานมา (พ.ศ. 2548)  ที่เกิดจากฝนทิ้งชวง สงผลใหพื้นที่ที่

ประสบภัยดานการเกษตร 20 จังหวัด รวมพื้นที่ 2,459,731.50 ไร คาดวาจะเสียหายโดยส้ินเชิง 

1,624,006.25 ไร เปนนาขาวจํานวน 665,064.25 ไร 

2.6 ผูสูงอายุ 

ปญหาที่ผูสูงอายุประสบในขณะนี้ก็คือการขาดแหลงเรียนรูที่เหมาะสม ในขณะที่ผูสูงอายุ

สวนใหญรอยละ 60.9 จบการศึกษาระดับ ป.4 รอยละ 29.7 จบการศึกษาตํ่ากวา ป.4 มีเพียงรอย

ละ 9.4 จบสูงกวา ป.4  ผูสูงอายุ 1.84 ลานคน หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของผูสูงอายุทั้งหมดมีงานทํา 

และรอยละ 55.1 ของผูมีงานทํา เปนการทํางานอยูในภาคการเกษตร และสําหรับสถานการณดาน

สุขภาพพบวามีผูสูงอายุจํานวนรอยละ 22.6 เทานั้นที่ออกกําลังกาย 
 
2.7 ปญหาของผูพิการในสังคมไทย 

สถานการณในปจจุบันพบวาผูพิการยังขาดสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เมาะสม และการให

ความชวยเหลือของรัฐบาลไมเหมาะสม เพียงพอกับสถานการณของปญหา รวมทั้งปญหาที่ผูพิการ

ขาดโอกาส ความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 
2.8 ปญหาสุขภาวะของประชาชนไทย 

พบวาประชาชนไทยคนมีความเสี่ยงภัยดานสุขภาวะสูง รอยละ 29.1 ของประชากรไทยไม

ออกกําลังกาย (พ.ศ.2547) โดยรอยละ 76.7 ของผูไมออกกําลังกาย ใหเหตุผลวา ตองทํางาน

หรือไมมีเวลา เด็กในวัยเรียนอายุ 6-14 ปที่ประสบปญหาโรคอวนมีจํานวนคิดเปนรอยละ 8.1 ของ

จํานวนเด็กไทยทั้งหมด และเด็กวัยเรียนในกรุงเทพฯ 109,500 คนบริโภคอาหารจานดวนทุกวัน และ 

205,808 คนบริโภคอาหารจานดวนอยางนอยสัปดาหละคร้ัง 

คนไทยในยุคโลกาภิวัตนตองเส่ียงภัยจากอุบัติภัยและโรคติดตอในรูปแบบใหม ๆ ที่รายแรง 

รวมทั้งขาดความคุมครองความมั่นคงทางสังคมที่เหมาะสม จากสถิติคดีขมขืนที่รับแจงในป พ.ศ.

2525 จํานวน 2,546 คดี ปรากฏวาในป พ.ศ.2540 เพิ่มข้ึนเปนจํานวน 3,726 คดี และในป พ.ศ.

2547 เพิ่มข้ึนเปนจํานวน 5,041 คดี  คดีขมขืนที่จับไดในป พ.ศ.2525 จํานวน 1,586 คดี พ.ศ.2540 

จํานวน 2,565 คดี พ.ศ.2547 จํานวน 1,860 คดี 
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คนไทยประสบปญหาจากภัยธรรมชาติที่ไมเคยมีมากอนในชวงปที่ผานมา (พ.ศ. 2547) ก็

คือ พิบัติภัยสึนามิ มีจํานวนผูเสียชีวิตจากภัยสึนามิ 2,059 ราย สูญหาย 1,921 ราย หมูบานไดรับ

ความเสียหาย 407 หมูบาน  และหลังจากนั้น ประเทศไทยก็ยังคงประสบกับภาวะอุทกภัย และ

แผนดินไหวอยูเนืองๆ 

ในป พ.ศ.2548 ประเทศไทยมีการผลิตและนําเขาสารเคมีอันตราย 31.7 ลานตัน  ป พ.ศ.

2547 ประเทศไทยนําเขาสารเคมีควบคุมศัตรูพืช 86,905 ตัน มูลคา 11,135 ลานบาท  ผูปวยที่

ไดรับพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในป 2546 จํานวน 15.98 รายตอประชากรแสนคน รวมทั้ง

ปญหาขยะพิษรูปแบบใหม ๆ เชน แบตเตอร่ี พบวาประเทศไทยมีขยะแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือ

เพิ่มข้ึนปละ 25 ลานกอน 
 
2.9 ปญหาความรูความเขาใจเรื่องสิทธิของประชาชนกลุมตางๆ 

ประชาชนไทยสวนใหญไมรับรู/ตระหนักถึงสิทธิ และไมไดรับการคุมครองและใหบริการ

ตามสิทธิที่พึงมีจากหนวยงานของรัฐ ปญหาที่พบมากก็คือประชาชนยังขาดความรู  ขาดทุนทรัพย

ในการเรียกรองและพิทักษสิทธิ ในเบ้ืองตนพบวาจํานวนผูรับบริการที่ไดรับความเสียหายจากการ

รักษาพยาบาลและไดรับการพิจารณาชวยเหลือจายเงินเบ้ืองตนในป 2548 เปนจํานวนเพียง 179 

ราย  

สําหรับการรองเรียนผานสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคในป 2548 มีจํานวน

รวม 5,259 ราย เปนเร่ืองบาน อาคาร ที่ดิน จํานวน 1,747 ราย เร่ืองสินคาและบริการ 2,956 ราย 
 
2.10 ปญหาคานิยมและการทํางานอาสาสมัคร 

สถานการณของปญหาที่ประสบในขณะนี้ก็คือ คนไทยเขามามีสวนรวมเปนอาสาสมัคร

ปริมาณที่มากพอสมควร แตขาดการจัดเก็บขอมูลอาสาสมัครที่เปนระบบ ขาดระบบการจัดการงาน

อาสาสมัครทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งขาดการสงเสริมใหประชาชนเขามาเปน

อาสาสมัครอยางจริงจัง ขาดการจูงใจและการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร รวมทั้งอาสาสมัครยัง

ไมไดรับการดูแลดานสวัสดิการอยางเหมาะสม เชน กรณีเมื่อประสบภัยจากการปฏิบัติหนาที่ 

 
2.11 ปญหาระบบและคุณภาพงานสวัสดิการสังคม 

ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ขาดความเขาใจในอุดมการณ หลักการ และประเภทของ

งานสวัสดิการที่ถูกตอง ขาดขอมูลในการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมของรัฐ เอกชนและชุมชน ขาด

การนําภูมิปญญาที่มีอยูในสังคมมาใชประโยชนในการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งขาดมาตรฐาน/

หลักเกณฑการทํางานวิชาชีพดานสังคมสงเคราะห และบุคลากรในระบบสวัสดิการขาดแรงจูงใจที่

เหมาะสม 
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กลไกการจัดสวัสดิการสังคมในระดับประเทศขาดความเชื่อมโยงอยางเปนเอกภาพ การ

บริหารจัดการ การกระจายทรัพยากรเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศมีความซํ้าซอนและมี

ลักษณะตางคนตางทํา จึงจําเปนตองมีการพัฒนากลไกบริหารงานสวัสดิการสังคมของประเทศไทย

อยางเรงดวน 

แมวารัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณป 2549  เปนเงิน 374,765 ลานบาท ใหแกกระทรวง

ตางๆ เพื่อการจัดสวัสดิการสังคม จากงบประมาณแผนดินทั้งส้ิน 1,360,000 ลานบาท หรือเทากับ

รอยละ 27.55 (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ, 2549)  แตการใช

งบประมาณดังกลาว ยังขาดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ทําใหไมเกิดผลสัมฤทธ์ิ

เทาที่ควร  อีกทั้งยังขาดการมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ ในสังคมในการตัดสินใจ ดําเนินการ และ

ตรวจสอบการใชจายงบประมาณเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม 

นอกจากนี้ยังมิไดมีการระดมทรัพยากรจากภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคมมาใชในการจัด

สวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม  
 
2.12  ปญหากฎหมายที่เกี่ยวของกับสวัสดิการสังคม 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคมที่มีอยูในขณะนี้ แมวาจะมีมากกวา 40 ฉบับ

แตก็ยังขาดเอกภาพในเนื้อหาและการบังคับใช  นอกจากนี้ เนื้อหาของกฎหมายบางฉบับยังไม

เหมาะสมกับสถานการณทางสังคม เพราะมีการประกาศใชมาเปนเวลานาน เนื้อหาลาสมัยไมทัน

กับการเปล่ียนแปลงของสังคม  กระบวนการนิติบัญญัติจัดทําและแกไขกฎหมายเปนไปอยางลาชา 

สงผลใหเกิดชองวางทางกฎหมายที่ทําใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอการจัดสวัสดิการสังคมของ

ประเทศไทย 

ขอมูลขางตน แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงปญหาสังคมดานตางๆ และตองการมาตรการใน

การปองกัน แกไขปญหาเหลานี้อยางเรงดวน  นอกจากนี้ มาตรการตางๆยังตองมีลักษณะที่

เบ็ดเสร็จ และสมบูรณในตัวเอง เพราะปญหาเหลานี้มีความเชื่อมโยงกันอยางแยกไมออก ทั้งใน

ลักษณะที่เปนเหตุเปนผล และเปนปจจัยเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน 
 
3. สถานการณขององคกรที่รับผิดชอบดานการจัดสวัสดิการสังคม 

แมวาที่ผานมาชุมชนและภาคเอกชนจะต่ืนตัวและเขามามีสวนรวมในการจัดการกิจการ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคม แตยังคงเปนไปในลักษณะที่ขาดองคความรู และ

ประสบการณที่เหมาะสม ทุนทรัพยที่ระดมมายังไมพอเพียง ขาดกฎหมายรองรับสิทธิของชุมชนใน

การเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ รวมทั้งขาดแนวทางการบูรณาการระบบการจัดสวัสดิการ

สังคมของประเทศใหมีเอกภาพอีกดวย 
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สวัสดิการสังคม เปนระบบที่มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมหลาย ๆ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตผูคนจํานวนมาก อีกทั้งหนวยงานที่เขามาเกี่ยวของในระบบก็มีอยูเปนจาํนวนมากเปนทัง้องคกร

ภาครัฐบาล ธุรกิจเอกชน องคการเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาสังคม และชุมชน 

ดังนั้นจึงจําเปนที่ตองมีการจัดทําระบบการบูรณาการ และสรางความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ 

เพื่อเปาหมายในการจัดระบบสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดใหกับประชาชนไทย 

รวมทั้งการสรางความเขมแข็งของหนวยงานหลักของประเทศท่ีจะสามารถเปนศูนยกลางในการ 

บูรณาการงานสวัสดิการสังคมไมใหเกิดความซ้ําซอน และทําใหการใชทรัพยากรของประเทศเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
 
4. ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมในอนาคตของโลกและของประเทศไทย 

บริบทที่เปนปจจัยสําคัญตอการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย ประกอบดวย 

1) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ  และการเปล่ียนแปลงในตลาดการเงินของโลก  รวมทัง้การ

กอตัวของ ศตวรรษแหงเอเชีย (จีนและอินเดียเปนตัวจักรใหมขับเคล่ือนเศรษฐกิจโลก) 

ซึ่งสงผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบตอประเทศไทย 

2) การเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเพ่ือนบานของไทย ที่

สงผลตอปญหาดานสังคมทั้งในประเทศเหลานั้นและในประเทศไทยเอง (เกิดกรณี

แรงงานขามชาติ แรงงานลอดรัฐ  นักเรียนตางชาติที่เขามาเรียนในประเทศแถบชายแดน 

โรคระบาดที่เคยหมดไปจากประเทศไทยยอนกลับมาใหม ฯลฯ) 

3) การเปลี่ ยนแปลงทาง เทคโนโล ยีแบบก าวกระโดด (นาโนเทคโนโล ยี 
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ) มีการเนนเรื่อง
ทรัพยสินทางปญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ  เทคโนโลยีใหมๆเหลานี้
ทําใหคนกาวตามไมทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทัน ไมสามารถติดตามความ

เปล่ียนแปลงของโลก และงานอาชีพบางอยางได 

4) การเปล่ียนแปลงดานสังคม ประชากรสูงอายุเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสงผลตอการออมและ

คาใชจายของรัฐเพื่อรองรับภาระดานสาธารณสุขมากข้ึน 

5) การเปล่ียนแปลงดานส่ิงแวดลอมและภัยธรรมชาติที่เพิ่มมากข้ึน  ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 

ปญหาเร่ืองการใชพลังงานฟุมเฟอย และจัดหาพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับ

ส่ิงแวดลอม สถานการณที่นาเปนหวง คือ การแยงชิงพลังงาน ความขัดแยงระหวาง

เผาพันธุและศาสนา  การเก็งกําไร ซึ่งมีผลตอการกักตุนพลังงาน ทําใหราคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงและกาซธรรมชาติสูงข้ึนอยางผิดปกติ สงผลตอตนทุนการผลิต อัตราเงินเฟอ 

สินคาและบริการตางๆมีราคาแพงมากข้ึน ทําใหคนยากจนไมสามารถดําเนินชีวิตอยาง
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ปกติสุขได นอกจากนี้ยังสงผลใหเกิดปญหาการลดการจางงานในบางสาขาอีกดวย 

เทากับเปนการเพิ่มปญหาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหเลวรายมากยิ่งข้ึนไปอีก 

6) การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ทั้งที่เปนปญหาตอสุขภาพ และการเร่ิมตระหนัก

เร่ืองการรักษาสุขภาพและนิยมธรรมชาติ กระแสผลักดันประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล 

และความมั่นคงของมนุษย 

 

นอกจากนี้ การลงทุนขนาดใหญจากตางประเทศมีแนวโนมวาจะยายฐานการผลิตจากไทย

ไปสูประเทศเพื่อนบาน อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม ทั้งนี้ไมนับรวม จีน และอินเดีย ซึ่งเปนแหลงดึงดูด

การลงทุนจากทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปอยูแลว สถานการณและความพรอมในการแขงขันของ

ประเทศก็จะยิ่งลดลงไปอีก 

 
5. สาระสําคัญของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ในสวนที่
เกี่ยวของกับงานสวัสดิการสังคม 

จากภาพรวมของการพัฒนาประเทศและสถานการณความเปล่ียนแปลงในปจจุบัน  กอเกิด

ความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญในการมุงพัฒนาประเทศไทยสูสังคมที่มีความสุขอยูเย็นเปน

สุขรวมกัน (Green and Happiness Society) โดยต้ังอยูบนกระบวนทัศน “ความสมดุล และ

ภูมิคุมกัน” มีกระบวนการพัฒนาที่เนนการสราง “สมดุลระหวางทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม 

และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” โดยยึดหลัก “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” 

และหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ เพื่อมุง

พัฒนาใหคนไทยมีความรูคูคุณธรรม รูเทาทันโลก เปนคนดี มีวินัยและรับผิดชอบ มีความภูมิใจ 

สามารถสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ชุมชนและสถาบันสังคมมีความเขมแข็ง อยูรวมกัน

อยางสันติสุขและเกื้อกูลภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา และความหลากหลาย

ทางทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ สามารถพึ่งตนเองและแขงขันได  รวมทั้งมี

การกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม อยูภายใตระบบการบริหารจัดการประเทศที่โปรงใส เปนธรรม 

และทุกภาคสวนมีสวนรวม อันจะเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุล และสรางความสุขอัน

ยั่งยืน 

 เปาหมายในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 

        1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมนําความรู สรางกําลังคนที่มีทักษะพื้นฐานในการ

ทํางาน กําลังคนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน เพิ่มแหลงเรียนรูและกระจายความรูสูภาคการ

ผลิตและชุมชนในระดับภูมิภาค เพื่อเพิ่มผลิตภาพของแรงงานใหสูงข้ึน พัฒนาตอยอดองคความรู

จากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน 

2. ลดปญหาความยากจน โดยขยายเครือขายการเรียนรูรวมกัน เพื่อเพิ่มจํานวนชุมชนที่ 
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เขมแข็งในการพัฒนาโดยกระบวนการมีสวนรวม สรางเครือขายชุมชนพึ่งตนเองที่มีความมั่นคงทาง

อาหาร 

3. มุงใหเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวอยางมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ เพิ่มระดับการออม 

และลดความเส่ียงที่จะเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงิน ขณะเดียวกันปรับ

โครงสรางการผลิตที่สมดุลยั่งยืนโดยรักษาสัดสวนการผลิตภาคเกษตรที่เหมาะสม และเพิ่มบทบาท

การผลิตภาคบริการ พรอมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการผลิตทั้งภาคเกษตร 

อุตสาหกรรมและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตลอดจนปรับโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส 

(logistics) ของประเทศใหมีคุณภาพเพื่อชวยลดตนทุนดานเวลาและประหยัดคาใชจาย 

4. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม โดยการฟนฟูอนุรักษพื้นที่ปาไม ปา

ชายเลน รวมทั้งขยายพันธพืชพันธสัตวที่กําลังจะสูญพันธ รักษาคุณภาพน้ําในแมน้ําสายหลัก 

คุณภาพอากาศและเสียงใหอยูในระดับมาตรฐาน ตลอดจนสรางฐานขอมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการที่เกี่ยวกับการจัดการและใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพภาคราชการ เพิ่มการมีสวนรวมภาคประชาชนเขามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการพัฒนาประเทศ สรางธรรมาภิบาลในองคกรภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรม

ประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนในทุกภาคสวนของสังคมไทย 

 นอกจากนี้แผนฯ ดังกลาวยังไดกําหนด ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร ซึ่งในจํานวน

นี้มี 3 ยุทธศาสตรที่เอ้ืออํานวยตอการจัดสวัสดิการสังคมเชิงรุกไดเปนอยางดี ยุทธศาสตรเหลานั้น 

ไดแก  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู การสรางความ

เขมแข็งของชุมชนและสังคมเปนรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศ และการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ

การบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน 
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บทที่ 3 
 

นโยบาย จุดออน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม/อุปสรรคในการพัฒนา 
งานสวัสดิการสังคม  และวิสัยทัศนแผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย 

 
1. นโยบายการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
   คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติไดกําหนดนโยบายการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการ รวม 4 มาตรการ ไดแก 

 1)   มาตรการเสริมสรางสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก  การผลักดันกระแส 

การใหการแบงปน การเอ้ืออาทรของคนในสังคมและการเขามามีบทบาทชวยเหลือสังคมในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน การเปนอาสาสมัครทั้งในลักษณะปจเจกบุคคลและลักษณะกลุม เชน ครอบครัวอาสา 

การจัดกิจกรรมทางสังคมขององคกรธุรกิจและสถาบันตาง ๆ บนฐานสังคมที่มีคุณธรรมและการเปด

โอกาสใหเกิดการเรียนรูของประชาชน 

 2)  มาตรการคุมครองทางสังคม   ไดแก  การพัฒนาระบบการเฝาระวังทางสังคม การให

ความสําคัญกับการคุมครองดูแลกลุมชายขอบหรือผูตกหลนทางสังคม ผลกระทบของการพัฒนา

เศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตนที่สงผลตอสังคม และปญหาสังคมเรงดวนตาง ๆ เชน ปญหาเด็ก

และเยาวชน ปญหาผูที่ไดรับผลกระทบจากสาธารณภัย ความไมมั่นคงปลอดภัย ผูพลัดถิ่น แรงงาน

ตางดาวและการคุมครองทางสังคมแกประชาชนที่อยูในเศรษฐกิจนอกระบบ  

 3)  มาตรการสรางความเขมแข็งของหุนสวนทางสังคม  ไดแก การเสริมสรางศักยภาพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดสวัสดิการสังคมและทําแผนสวัสดิการสังคมของทองถิ่น 

ศักยภาพขององคกรชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนโดยเฉพาะในการจัดสวัสดิการชุมชน ศักยภาพ

ขององคการสวัสดิการสังคมและบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งในสวนของหนวยงานของรัฐและองคกร

สาธารณประโยชน  มาตรการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในการคุมครองดูแล

สมาชิกและจัดการกับปญหาตาง ๆ เชน ครอบครัวเด่ียว ครอบครัวไรคู  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ

ของกลุมผูประสบปญหาและผูที่ไดรับผลกระทบทางสังคมใหสามารถเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน 

 4)  มาตรการพัฒนากลไกทางสังคม  ไดแก   การพัฒนากลไกความรวมมือในงานดาน

สวัสดิการสังคมทั้งในระดับหนวยงาน ความรวมมือระหวางรัฐกับรัฐ เอกชนกับเอกชน ในประเทศ

และกลไกความรวมมือระหวางประเทศ   กลไกที่ใหการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไมวาจะเปน

ระบบกฎหมาย ภาษีอากรและกองทุนที่เอ้ือและสนับสนุนการดําเนินงาน ระบบขอมูลและมาตรฐาน

ในการจัดสวัสดิการสังคม 
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2. จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และภัยคุกคาม/อุปสรรคในการพัฒนางานสวัสดิการสังคมของ
ประเทศไทย 
 2.1  จุดแข็ง 
                 1)  ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมทางความคิด จิตใจ ความศรัทธา

และจงรักภักดี ซึ่งพระองคไดเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาบานเมืองแบบยั่งยืนโดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ทําใหคนต่ืนตัวเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 

2) นโยบายพรรคการเมืองตางๆใหความสนใจเร่ือง การแกไขปญหาสังคม และการจัด

สวัสดิการสังคมมาก 

3)   ภาคเอกชนพรอมใหความรวมมือในการจัดสวัสดิการสังคมแกพนักงานและ
ประชาชนทั่วไป 

4)   สังคมไทยมีภูมิปญญาทองถิ่น ปราชญชุมชน และชุมชนมีความสามารถในการจัด

สวัสดิการสังคมดวยตนเอง เปนฐานการจัดสวัสดิการนอกระบบอยางหลากหลาย 

      5) สถาบันทางสังคมหลายแหงยังมีศักยภาพ และพลังในการขับเคล่ือนงาน และการ 

ดูแลสังคมอยู 

6) มีองคการเอกชน และอาสาสมัครที่เต็มใจทํางานเพื่อสวนรวมจํานวนมาก 

7) บางพื้นที่ยังมีทรัพยากรชีวภาพหลากหลายเพียงพอ 
 2.2  จุดออน 

1)  นโยบาย และกลไกรัฐยังมองงานสวัสดิการสังคมแบบแคบ ทํางานแบบแยกสวน ไม

เชื่อมโยงกัน บางคร้ังนโยบายไมตอเนื่อง 

2) กฎหมาย และระเบียบขาดความยืดหยุน ไมทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม 

3) ระบบขอมูลยังไมทันการณ และไมมีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน 

4)   เจาหนาที่รัฐสวนใหญและประชาชนยังไมเขาใจสิทธิ หนาที่ และบริการสวัสดิการ
สังคมที่พึงไดรับ 

5)  บุคลากรทางวิชาชีพที่มีความสามารถเฉพาะ ยังไมเพียงพอตอการใหบริการอยาง

ทั่วถึง และยังขาดการสรางองคความรูใหมที่เหมาะสมกับความสลับซับซอนของปญหา และ

โครงสรางสังคมยุคปจจุบัน 

6)  การจัดสรรงบประมาณในการแกไขปญหาสังคม ยังไมเปนระบบ บางคร้ังเกิดความ

ซ้ําซอน ในขณะที่ทรัพยากรมีไมพอเพียงสําหรับบางกรณี 

7)  ความไมชัดเจนในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหาร ตลอดจนผูปฏิบัติงาน ทําให

ไมเกิดผลสัมฤทธิ์ในการสงเสริม  ยิ่งไปกวานั้น คนสวนใหญในสังคมยังเคยชินกับระบบเศรษฐกิจ

ทุนนิยมที่เนนการบริโภคเปนหลัก 
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 2.3  โอกาส 
      1)  กระแสเร่ืองสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ความมั่นคงของมนุษย แพรกระจายไป

ทั่วโลก ประเทศที่พัฒนาแลวใหความสนใจ และพรอมใหการสนับสนุน ทั้งวิชาการและเงินทุน 

      2)   กระแสเรียกรองการบริหารแบบธรรมาภิบาลของประชาคมโลก 

3) กระแสเร่ืองการกระจายอํานาจสูภูมิภาคและทองถิ่น 
       2.4  ภัยคุกคาม/อุปสรรค 

      1)  ภัยจากการคามนุษย  ยาเสพติด  มลพิษ  การพนันขยายตัวมากข้ึน 

      2)  ความขัดแยง การแยงชิงทรัพยากร พลังงาน และการกักตุนทําใหสินคาและบริการ

บางอยางแพงผิดปกติ สงผลตอความขัดสนคาครองชีพของประชาชน และงบประมาณของประเทศ 

3) ประเทศเพื่อนบานมีความพรอมในการแขงขัน และเขมแข็งทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

      4)  กระแสบริโภคนิยม การโฆษณาชวนเช่ือ กําลังเปนกระแสที่มีอิทธิพลตอคานิยมของ

คนในสังคมไทย 
 
การวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตร 
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3. วิสัยทัศนแผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 
 “ ชุมชน และประชาสังคมเขมแข็ง สามารถปองกันแกไขปญหาและมีสวนรวมในการจัด

สวัสดิการสังคม     สมาชิกครอบครัวยากจนและขาดโอกาสไดรับหลักประกันทางสังคม ทั้งดาน

สุขภาพ การศึกษา การมีงานทํา ที่อยูอาศัย ส่ิงแวดลอม รายไดข้ันตํ่าที่เหมาะสมกับเพศ วัย ตาม

สิทธิข้ันพื้นฐาน รวมทั้งไดรับความคุมครองสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมาย และไดรับความชวยเหลือบน

หลักการสิทธิมนุษยชน และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย “ 
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บทที่ 4 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการจัดสวสัดิการสงัคมของไทย 
 
 เมื่อทําการวิเคราะหโดยใชตารางวิเคราะหยุทธศาสตรแลว จะเห็นไดวา ประเทศไทย

สามารถกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมไดดังตอไปนี้ 

1) ยุทธศาสตรการใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางความมั่นคงของมนุษย  
2) ยุทธศาสตรการเสริมพลังและกระจายอํานาจใหแกพันธมิตรในการจัดสวัสดิการสังคม 

3) ยุทธศาสตรการปองกันปญหาสังคมโดยการสรางความรู คานิยม และวิถีการดํารงชีวิตใหม 

 โดยเนนการลดละเลิกอบายมุข 

4) ยุทธศาสตรการสรางสมรรถนะของระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงาน โดยใชการวิจัยและ

พัฒนา การจัดการความรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางการรวมพลังเพื่อเพิ่มเปนทวีคูณ (Synergy)  ในการจัดสวัสดิการ

สังคม  โดยพัฒนาระบบและแนวทางบูรณาการงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  ภาคธุรกิจ  องคกรภาคประชาชน และชุมชน 

6) ยุทธศาสตรการสรางเอกภาพในการบริหารแผนยุทธศาสตรโดยสรางความเขมแข็งแก
หนวยงานกลางที่ดูแลงานสวัสดิการสังคม 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และการปฏิรูปกฎหมายที่สงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมรูปแบบตางๆ 
 
1. ลักษณะเดนของแผนยุทธศาสตร 5 ป   สรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 
 1. เปนการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ (Pluralism Model) หมายถึง การจัด

สวัสดิการสังคมที่คํานึงถึงความหลากหลายของความตองการของมนุษย ตองเช่ือมโยงงานตางๆให

สัมพันธกับวิถีชีวิตของมนุษยอยางเปนองครวม ความหลากหลายของวิธีการทํางาน รวมทั้ง 

หลากหลายเจาภาพ อาทิเชน บริการสวัสดิการสังคมที่จัดโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน  นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานความหลากหลายของสหวิชาชีพ  หนวยงาน  องคการ 

และภาคีทุกภาคสวนใหเขามารวมคิด รวมแกไขปญหา บนความสัมพันธเสมอภาคในรูปแบบของ

หุนสวน  

 2. เนนวิธีการสวัสดิการสังคมเชิงรุก หมายถึง การจัดสวัสดิการที่เนนใหผูปฏิบัติหนาที่

เขาถึง/เขาหาปญหาโดยไมรอใหปญหาเขามาหาเอง เปนการดําเนินงานที่มุงผลในเชิงปองกันหรือ

การแกไขปญหาต้ังแตตนมือ เพื่อปองกันมิใหปญหาลุกลามและขยายตัวจนยากตอการแกไข  
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นอกจากนี้ ยังหมายถึงการเปล่ียนแนวทางการทํางาน คือ แทนที่จะรอใหผูใชบริการมาขอความ

ชวยเหลือที่สํานักงาน เปล่ียนเปนการลงไปทํางานกับชุมชน ใชพลังของชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน

กระบวนการแกไขปญหา 

3. ใชกระบวนการพัฒนาสังคม หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสังคม 

โครงสรางสังคม สถาบันบริการ และนโยบายในอันที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีตอระบบ

ความเปนอยู คานิยม และการกระจายโอกาสท่ีดีข้ึนของบุคคล เปนกระบวนการที่จะยกฐานะความ

เปนอยูของคนในดานสวัสดิการ การศึกษา การมีงานทํา ที่อยูอาศัย คานิยม สุขอนามัย การ

แสดงออกทางวัฒนธรรม การควบคุมส่ิงแวดลอม เปนตน 

การพัฒนาสังคมจะเปนการพัฒนาเทคโนโลยีทางสังคม เชน การพัฒนาคนใหรูจักหนาที่ 

รูจักเสียสละ มีจิตอาสา ฯลฯ และเทคโนโลยีทางวัตถุ เชน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ยานพาหนะ ฯลฯ ที่

ครอบคลุมการพัฒนาทั้งในระดับจุลภาค คือระดับบุคคล และในระดับมหภาค คือ ระดับชุมชน 

ประเทศ หรือระดับนานาชาติ ฯลฯ 

 4. แผนยุทธศาสตรจัดสวัสดิการสังคมฉบับนี้มุงเนนการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม 

จากทุกภาคีการพัฒนา รวมทั้งจากกลุมเปาหมายผูรับบริการสวัสดิการสังคมดานตางๆดวย 

 5. ยึดหลักความยั่งยืนของบริการสวัสดิการประเภทตาง ๆ โดยเนนหลักการสรางความ 

สามารถ  ในการพึ่งตนเองของผูใชบริการ กลุม และชุมชน 

6.   เนนการสรางมาตรฐานการทํางาน และการสรางความเปนมืออาชีพใหผูปฏิบัติงาน     

โดยบูรณาการทั้งองคความรูจากภูมิปญญาทองถิ่น และวิชาการจากภายนอก 

7. เนนการมองแบบองครวม และการทํางานแบบครบวงจร 

8. เนนกลุมผูออนแอในสังคมเปนพิเศษ 

 
2. เปาประสงครวมของแผนยุทธศาสตร  

ประชาชนไทยทุกคนมีความมั่นคงทางสังคม ที่เกิดจากการไดรับสวัสดิการสังคมที่มี

คุณภาพ อยางทั่วถึง ดวยวิธีการจัดแบบพหุลักษณตามสิทธิพลเมืองข้ันพื้นฐานที่กําหนดไวใน

รัฐธรรมนูญ   

ชุมชนในสังคมไทยมีความเขมแข็ง และสามารถจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกได ทั้งดวย

ตนเองและโดยการสงเสริมจากภาครัฐ และภาคีตาง ๆ ในสังคม 

สังคมไทยเปนสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ทุกคนอยูรวมกันอยางสันติสุขภายใตความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีเสถียรภาพ 

สามารถพึ่งตนเอง และแขงขันได ภายใตการบริหารจัดการที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

ในสังคม ดวยความโปรงใสและเปนธรรม อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่สมดุลและยั่งยืน 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร    
3.1  ยุทธศาสตรการใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางความม่ันคงของมนุษย 

การเผยแพรแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชนไทยทุกเพศ ทุกวัย ดวยวิธีการ

นําเสนอแบบอยางที่ดี การอบรมใหความรู การรณรงคผานส่ือตาง ๆ  การสงเสริมกิจกรรมใน

โรงเรียนทั้งในและนอกหลักสูตร  การสงเสริมใหเกิดการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยใชนโยบาย

จูงใจชุมชน เอกชน โรงเรียน วัด ครอบครัว บุคคล สงเสริมงบประมาณคาใชจาย รวมทั้งสนับสนุน

การวิจัยความรูเศรษฐกิจพอเพียงที่เอ้ือตองานสวัสดิการสังคม เพื่อสรางความมั่นคงของมนุษยให

เกิดกับประชาชนไทย 

 
 3.2 ยุทธศาสตรการเสริมพลังและกระจายอํานาจใหแกพันธมิตรในการจัดสวัสดิการ
สังคม 

สงเสริมใหองคการปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และอาสาสมัครเขามามีสวนรวมใน

การดําเนินงานสวัสดิการสังคมดวยตนเอง ดวยวิธีการสนับสนุนทั้งดานการเงิน การคลัง ภาษี 

รวมทั้งรูปแบบเงินสมทบ และการกระจายอํานาจในการบริหารและดําเนินงาน เสริมสรางความ

เขมแข็งใหแก ชุมชน อาสาสมัคร องคกรพัฒนาเอกชน องคกรสาธารณะประโยชน และเอกชน ใหมี

ความรู ทักษะ ในการจัดบริการทางสังคมแตละดาน ขยายแนวคิดและรูปธรรมในการดําเนินงานให

ชัดเจน จัดทําโครงการเฝาระวังทางสังคมใหกวางขวางทั้งในเชิงพื้นที่กายภาพและพื้นที่เนื้องานใน

มิติตางๆ เพื่อปองกันปญหาสังคมที่อาจจะเกิดข้ึนได 

 
3.3 ยุทธศาสตรปองกันปญหาสังคมโดยการสรางความรู คานิยม และวิถีการดํารง 

ชีวิตใหม โดยเนนการลดละเลิกอบายมุข 
พัฒนางานสวัสดิการสังคมที่เนนชุมชนเปนศูนยกลาง ใชทุนทางสังคมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการปองกันและแกไขปญหาสังคม เนนใชศักยภาพของภาคเอกชนในการจัด

สวัสดิการสังคม ทั้งเชิงรุกและรับ ใหความรูเร่ือง สวัสดิการสังคม และสิทธิที่พึงไดรับ รวมทั้งขยาย

การคุมครองทางสังคมใหกลุมเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูออนแอในสังคม ผาน

ชองทางใหม ๆ ใหมากข้ึน พัฒนาเร่ืองการศึกษาของนักเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

จัดทําโครงการพัฒนาตาง ๆ ทั้งในชุมชน วัด และโรงเรียน  ควบคุม จํากัด ส่ิงมอมเมา ยั่วยุตางๆ 

ปรับปรุงคุณภาพส่ือ และการโฆษณา รวมทั้งสรางคานิยมเร่ืองจิตอาสา การใหเพื่อสังคมผาน

กิจกรรม โครงการตาง ๆ  
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3.4  ยุทธศาสตรการสรางสมรรถนะของระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงาน โดยใชการ
วิจัยและพัฒนา การจัดการความรู และระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ  

พัฒนาระบบขอมูล พัฒนากลไกการทํางานและการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ

และภาคีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สงเสริมการวิจัย/พัฒนา และจัดการความรูเร่ืองวิธีปฏิบัติงานกับ

กลุมเปาหมายประเภทตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กําหนดมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคม

และการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน จัดทําเอกสารแนะนํางานสวัสดิการ

สังคมสําหรับประชาชน (User guide) กําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานท้ังที่เปนมืออาชีพ และ

อาสาสมัคร การประเมินขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

ปฏิบัติงาน ใชเคร่ืองมือใหม ๆ เชน เคร่ืองมือทางจิตวิทยาและการทํางานสมองมาประเมินความ

เส่ียงของเด็กที่มีพฤติกรรมเส่ียงตอการกระทํารุนแรงประเภทตางๆ (MEGA) และ/หรือ การจัดการ

ปญหา/ดูแลผูรับบริการอยางครบวงจร (Case Management) รวมทั้งเคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่ไดจากการ

จัดการความรูจากตัวอยางการปฏิบัติที่ดี เพื่อใหประชาชนไดรับสวัสดิการสังคมที่ไดมาตรฐานและ

เหมาะสมกับสภาพสังคม  

 
       3.5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางการรวมพลังเพื่อเพิ่มเปนทวีคูณ (Synergy)  ในการจัด
สวัสดิการสังคม โดยพัฒนาระบบและแนวทางบูรณาการงานของหนวยงานภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคธุรกิจ องคกรภาคประชาชน และชุมชน 

กําหนดนโยบายที่เปนเอกภาพ กําหนดเจาภาพหลัก และภาคีที่เกี่ยวของ รวมทั้งหนาที่ของ

แตละภาคสวนในการดําเนินงานแตละดานใหชัดเจน โดยตองสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการจัด

สวัสดิการสังคมแหงชาติ สรางคูมือเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของแตละภาคสวนที่ไม

ขัดแยงกัน สรางความเขาใจในงานสวัสดิการสังคมรวมกันในหมูภาคีตาง ๆ รวมทั้งสรางระบบงานที่

เนนการประสานเนื้องาน ทรัพยากร และเครือขายในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในการปฏิบัติงาน 

 
       3.6 ยุทธศาสตรการสรางเอกภาพในการบริหารแผนยุทธศาสตร โดยสรางความ
เขมแข็งแกหนวยงานกลางที่ดูแลงานสวัสดิการสังคม 

เพิ่มอํานาจ บทบาท หนาที่ของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 

โดยเฉพาะในสวนของการกําหนดนโยบาย  จัดสรรงบประมาณ  และการกํากับดูแล ปรับโครงสราง 

ระบบการบริหารงาน ระบบขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

แหงชาติใหเหมาะสม สอดคลองกับอํานาจหนาที่ใหม จัดต้ังองคกรรูปแบบใหมข้ึนมาภายใตการ

กํากับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย เพื่อดูแลเร่ืองการบริหารโครงการ

สวัสดิการสังคมดานตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
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แหงชาติ รวมทั้งทําหนาที่ในการศึกษา วิจัย และพัฒนางาน และประเมินผลโครงการสวัสดิการ

สังคม เพื่อใหเกิดระบบสวัสดิการสังคมที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของชาติ 

 
       3.7   ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และการปฏิรูปกฎหมายท่ีสงเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมรูปแบบตางๆ 

พัฒนา ปรับปรุง แกไขกฎหมายดานสวัสดิการสังคมใหเหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการ

เขาถึงและรับประโยชนจากสวัสดิการสังคมที่จัดโดยภาคสวนตาง ๆ ใหแกกลุมเปาหมายตาง ๆ ใน

สังคมใหมากข้ึน สงเสริมกฎหมาย นโยบายดานการเงินการคลังเพื่อสังคมทุกรูปแบบที่เอ้ือตอการ

จัดสวัสดิการสังคมและผูออนแอในสังคม ติดตาม เรงรัด ผลักดันการออก/แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ และใหเปนไปตาม

หลักสิทธิและความเสมอภาคของประชาชนท่ีกําหนดในรัฐธรรมนูญ เพื่อใหประชาชนไดรับ

สวัสดิการตามสิทธิอยางทั่วถึง 
 
4. กลยุทธหลักในประเด็นยุทธศาสตร 

เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  ก.ส.ค. จึงเสนอ

กลยุทธหลักในการดําเนินงานการจัดสวัสดิการสังคม ไวดังตอไปนี้ 

1) กลยุทธวิจัย/จัดการความรู 

2) กลยุทธรณรงค/ใหการศึกษา 

3) กลยุทธการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 

4) กลยุทธการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ 

5) กลยุทธการบูรณาการงานในพ้ืนที่ 
6) กลยุทธการใชทุนทางสังคม 

7) กลยุทธการใชมาตรการทางสังคม (Social Pressure) 

8) กลยุทธการออกกฎ ระเบียบ และการใชระเบียบ 

9) กลยุทธการปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
10) กลยุทธการเงิน/การคลัง 

11) กลยุทธการสรางเสริมสถาบันสวัสดิการสังคม 

โดยมีการจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธตาง ๆ ไวตามตาราง  ทั้งนี้ในการดําเนินงาน

ตามประเด็นยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย จักตองใชกลยุทธหลายกลยุทธ  โดยกลยุทธที่มี

ความสําคัญในลําดับตนๆ และตองใชในการดําเนินงานของทุกประเด็นยุทธศาสตร คือ  กลยุทธ

วิจัย/จัดการความรู กลยุทธรณรงค/ใหการศึกษา กลยุทธการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ กลยุทธ
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การบูรณาการงานในพื้นที่ และกลยุทธการใชทุนทางสังคม  เพื่อใหสอดคลองกับบริบทปญหาของ

ประเทศ รวมทั้งเปนการแกปญหาอยางยั่งยืนบนหลักการที่อางอิงฐานความรูเปนสําคัญ 
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กลยุทธ 1.เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

2.เสริมพลัง 
กระจาย
อํานาจ 

3.สรางคานิยม 
วิถีดํารงชีวิต

ใหม 

4.เสริมสราง 
สมรรถนะ
ระบบงาน 

5.เสริมพลังทวีคูณ 
ในการทํางาน 

6.สราง
เอกภาพ 
กสค. 

7.พัฒนาระบบ 
การเงินการ

คลัง 

วิจัย / จัดการความรู        

การสรรหาตัวอยางทีด่ ี x  x x x  x 

การสงเสริมการจัดการความรู x x x x x x x 

การทํางานวิจัยและพัฒนา x  x x x x x 

รณรงค /ใหการศึกษา        

การเผยแพร แลกเปลี่ยนความรู/ ประสบการณ x x x x x   

การฝกอบรม สัมมนา x x x x x   

การศึกษาดูงาน  x x x x x   

การใชสื่อสารมวลชน และสือ่การสอนอื่นๆ x x x x x   

การผลติเอกสาร คูมือแกผูใชบริการ x x x x x   

การจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษา 

       

การแกไข จัดปรับหลักสูตร x  x     

การปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสตูร x  x     

การกําหนดเง่ือนไขสําเร็จการศึกษา   x     

การใหคําแนะนําเพ่ือแกไขปญหานักเรียน   x     

การมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ        

การสรางความเขาใจรวมกัน  x x  x x x 

การเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นมารวมคดิ 

ตัดสินใจ 
 x x  x x x 

การจัดสรรภาระ และ ประโยชนอยางเหมาะสม  x x  x x x 

การบูรณาการงานในพื้นท่ี (ยึดพ้ืนท่ี
เปนหลัก) 

       

ยึดความตองการของชมุชนเปนฐาน  x x  x  x 

ประสานขอมูล ทรัพยากรของแตละหนวยงาน  x x  x x x 

ยึดการใชทรัพยากรในพื้นที่กอน  x x  x x x 

ทรัพยากรจากภายนอกเปนตวัเสริมและอํานวย

ความสะดวก 
 x x  x x x 

การใชทุนทางสังคม        

การใชภูมิปญญาทองถิน่ x  x x x   

การใชประโยชนจากจติอาสา/ อาสาสมัคร   x  x x  

การใชกลุม กองทุน เครือขายที่มีอยู x  x x x x x 
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กลยุทธ 1.เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

2.เสริมพลัง 
กระจาย
อํานาจ 

3.สรางคานิยม 
วิถีดํารงชีวิต

ใหม 

4.เสริมสราง 
สมรรถนะ
ระบบงาน 

5.เสริมพลังทวีคูณ 
ในการทํางาน 

6.สราง
เอกภาพ 
กสค. 

7.พัฒนาระบบ 
การเงินการ

คลัง 

การใชมาตรการทางสังคม social 
pressure 

       

การใชหลกัศาสนา ความเชื่อ หรือแรงจูงใจ

ภายในชุมชน 
  x    x 

การใชวัฒนธรรม ความนับถือในผูใหญ คนด ี   x    x 

การโนมนาวใหทําความดีเพ่ือถวายในหลวง  x x     

การออกกฎ ระเบียบ ใชระเบียบ        

ออกกฎหมายใหมๆ   x x  x x 

ปรับปรุงแกไขกฎหมายเดิมใหเหมาะสมขึน้  x x x  x x 

การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  x x x  x x 

การปรับปรุงคุณภาพการบริการ        

พัฒนาระบบในหนวยงาน (case mgt)    x    

พัฒนาระบบสงตอ    x x   

การกําหนดมาตรฐานการทํางาน    x x   

การกําหนดเคร่ืองมือ (tools) ในการทํางาน    x x   

พัฒนาระบบขอมูล    x x   

การเงิน / การคลัง        

การจัดตั้งกองทุน (ระดมทุน)  x    x x 

การปรับปรุงการใชกองทุนเดิม  x     x 

การอํานวยความสะดวกในการระดมทุนจาก

ภาคสวนตางๆ 
 x     x 

การสนับสนนุงบประมาณจากกองทุน กสค.  x x  x  x 

การบริหาร จัดการระบบการเงิน การคลัง  x    x x 

การสรางเสริมเสริมสถาบันสวัสดิการ
สังคม Instituional Building 

       

โครงสราง และภารกิจ ก.ส.ค.      x  

การจัดระบบงานของ ก.ส.ค. กับกระทรวงอืน่ๆ 

และ พม. & อื่นๆ 
     x  

การสรางกลไกบริหารกองทุน  x    x  

การกํากับการทํางาน ติดตามงาน      x  

การประเมินผลและปรับปรุงแผนงาน      x  
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5. แผนงานและมาตรการ    
 ในการนํากลยุทธหลักในแตละประเด็นยุทธศาสตรไปดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

สามารถกําหนดแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมออกเปนแผนงานและมาตรการตาง ๆ เพื่อนําไป

จัดทําเปนโครงการรองรับ ซึ่งครอบคลุมกลุมผูรับบริการทุกกลุมเปาหมายในประเทศไทยตามวงจร

ชีวิตมนุษยโดยพิจารณาต้ังแตการดูแลเด็กต้ังแตอยูในครรภมารดาจนถึงวัยสูงอายุ  โดยต้ังอยูบน

ฐานคิดหลัก 4 ประการ คือ 

1. การจัดสวัสดิการในลักษณะการปองกันปญหาแตตนมือ และทยอยต้ังกําแพงปองกัน มิ

ใหประชาชนตกเปนเหยื่อ หรือมี “บาดแผลทางสังคม” เพราะการไปรักษา หรือแกไข ที่ปลายเหตุ 

นอกจากจะส้ินเปลืองทรัพยากรมหาศาลแลวยังไมมีหลักประกัน ความสําเร็จอีกดวย ดังจะเนนได

จาก การใหหลักประกันสุขภาวะเด็กต้ังแตอยูในครรภจนถึง 5 ป การจัดหานักสังคมสงเคราะห หรือ

ผูที่จะทํางานแบบนักสังคมสงเคราะหมืออาชีพใหประจําอยูในโรงเรียนขนาดกลางและใหญ เพื่อ

สกัดกั้นปญหากอนที่ลุกลามใหญโต  หรือการกําหนดใหยึดผลงานดานการบริการสังคมประกอบ 

การพิจารณาเขาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน หรือแมแตการคัดบุคคลเขาทํางานหลังสําเร็จการศึกษา 

2. หลักการที่สองที่ยึดถือ คือ หลักการกระจายอํานาจใหแกองคการบริหารสวน 

ทองถิ่น  นอกจากนี้ยังยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชน ประชาชน และภาคสวนอื่นๆในสังคม ซึ่ง

หมายรวมถึงหลักการไมผลักไสทางสังคม (social inclusion) หลักการเปนอาสาสมัครเพื่อสังคม 

3. หลักการที่สาม ไดแก หลักสิทธิมนุษยชน และสิทธิที่กําหนดในรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย และตามหลักปฏิญญาสากลที่ไดไทยไดลงนามใหสัตยาบันไว 

 4.  นอกจากนี้แลว ยังคํานึงถึงหลักการใชภูมิปญญาพื้นบานในการจัดสวัสดิการสังคม 

การจัดการความรูภายในชุมชนและหนวยงาน โดยอาศัยประสบการณในการทํางานเปนฐาน 

      

        แผนงาน และมาตรการตามยุทธศาสตร 5 ปสรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2550 - 

2554 ประกอบดวย 

  

1. แผนงานการจัดสวัสดิการสังคมเชิงรุก มีมาตรการดังนี้ 

     1.1  มาตรการดูแลทารกต้ังแตอยูในครรภมารดาจนถึงวัยเด็กเล็ก (แรกเกิด-6 ป) โดย

การสรางหลักประกันอาหารและสุขภาพใหแกทารกในครรภมารดาจนถึง 5 ป ในครอบครัวที่มีฐานะ

ยากจน การจัดต้ังและพัฒนาผูเล้ียงดูเด็กเล็กและสถานรับเล้ียงดูแลเด็กในชุมชนและในสถาน

ประกอบการ โดยชุมชนและ/หรือชุมชนทองถิ่น หรือสถานประกอบการเปนผูบริหารโครงการ 

     1.2  มาตรการดูแลและพัฒนาเด็กในวัยเรียน (7-18 ป) โดยการสรางหลักประกันใหเด็ก

ทุกคนไดเรียนฟรีอยางแทจริงและทั่วถึงโดยเนนการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ  การพัฒนาให
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เด็กเปนคนดี มีวินัย ใฝอดออม พรอมชวยเหลือสังคม โดยจัดระบบปองกันปญหาที่จะเกิดกับ

นักเรียนต้ังแตตนทาง   การเนนกระบวนการเรียนการสอนเชิงกระบวนการ เนนการเรียนรูที่เนน

กระบวนการแกปญหา เพื่อพัฒนาใหเด็กคิดเปน  ทําเปน  รูจักตนเองและเทาทันโลก   การพัฒนา

เด็กนอกระบบโรงเรียนที่เนนการยอมรับความสามารถของเด็ก  การพัฒนาศักยภาพและการมีสวน

รวมของเด็ก และการผลิตบุคลากรสําหรับเด็กพิเศษเพื่อทํางานกับเด็กพิเศษ เด็กพิการ 

     1.3  มาตรการพัฒนาเยาวชน (19-25 ป) โดยการปองกันปญหาพฤติกรรมไมเหมาะสม

ของเยาวชน โดยการสงเสริมใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาเรียนรูแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แกนของ

ศาสนา การบําเพ็ญประโยชน  การฟนฟูและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยใหมีสวนรวมในการ

แกปญหาของตนเอง ผานระบบอาสาสมัครและการทํางานอาชีพนอกเวลาเรียน  รวมทั้งการเพิ่มนัก

สังคมสงเคราะหวิชาชีพในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญเพื่อเปนที่ปรึกษาและผูแกไขปญหา

เด็กและครอบครัว ตลอดจนประสานความรวมมือกับชุมชนในการปองกันแกไขปญหาของเด็กและ

เยาวชน 

     1.4 มาตรการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับวัยทํางาน  โดยการสรางเศรษฐกิจพอเพียงแก

คนวัยทํางาน สรางคานิยมและปรัชญาในการดํารงชีวิตใหม ทําบัญชีครัวเรือน สงเสริมการออมผาน

ระบบกองทุนประเภทตางๆ รวมทั้ง ธนาคารและการประกันชีวิต การสงเสริมการทํางานที่สราง

ความมั่นคงใหแกครอบครัว การสงเสริมความมั่นคงใหแกอาชีพเกษตรกรรม การจัดหาที่อยูอาศัย

ใหแกประชาชนโดยเนนหลักการพึ่งตนเองและพึ่งพาซ่ึงกันและกันของคนในชุมชน 

     1.5  มาตรการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับวัยสรางสถาบันครอบครัว โดยการจัดบริการ

เร่ืองคําแนะนําปรึกษาแกคูสมรส การสรางครอบครัวใหเขมแข็งและอบอุน ผานเครือขายภาครัฐ 

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อลดอัตราการหยาราง การกระทํารุนแรงในครอบครัว และ

ลดชองวางระหวางวัยของคนในครอบครัว 

      1.6  มาตรการดูแลผูสูงอายุ โดยการลับสมอง สนองความสนใจในการเรียนรูและการ

ทํางานแกผูสูงอายุ การจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก อุปกรณ เคร่ืองมือ และของใชที่จําเปนแก

ผูสูงอายุ รวมทั้งการเปดเวทีใหผูสูงอายุมีบทบาทในการชวยเหลือสังคม 

      1.7   มาตรการดูแลกลุมผูพิการ โดยการสรางความเสมอภาคทางโอกาสแกผูพิการ  

การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจแกผูพิการ และเพิ่มขีดความสามารถของผูพิการและครอบครัว

ในการแกปญหาดวยตนเอง 

 

นอกจากนั้น ยังประกอบดวยมาตรการพิเศษที่เนนประเด็นเชิงนโยบายอีก 2 ประเด็น คือ 
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      1.8   มาตรการลด ละ เลิก อบายมุข  โดยรณรงคเร่ืองสํานึกคานิยมการประกอบ

สัมมาชีพ  การสงเสริม “ส่ือสีขาว” เพื่อลดละเลิกอบายมุข การจัดหาอาชีพใหมใหผูที่เกี่ยวของกับ

อบายมุข การสงเสริมกิจกรรมลดละเลิกอบายมุขโดยชุมชน และจํากัดชองทางเผยแพรอบายมุข 

      1.9  มาตรการแกไขปญหาความยากจนภาคประชาชน  โดยพยายามแกไขปญหาเร่ือง

ความไมมั่นคงในที่ดินทํากินโดยภาคประชาชน โดยเนนการเจรจาตอรองที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ 

การประสานประโยชนในการใชที่ดินทํากิน  การใชระบบการออมของชุมชนเพื่อแกไขปญหาหนี้สิน

นอกระบบ  การศึกษาแนวทางพัฒนาโครงสรางอาชีพที่เหมาะสมในชุมชนที่สอดคลองกับพลวัตร

ของสังคม เพื่อปองกันแกไขปญหาการวางานในระยะยาว 

  

 2.  แผนงานการคุมครองสิทธิทางสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน มีมาตรการดังนี้  

                  2.1 มาตรการสรางสุขภาวะ (การสรางภูมิคุมกันและปองกันภัยนานาชนิด)  โดยการ

สรางภูมิคุมกันเพื่อใหคนมีสุขภาวะที่ดี  สงเสริมการออกกําลังกาย การตรวจสุขภาพประจําป การ

สรางความเขมแข็งแกชมรม กลุมเครือขายสุขภาพ การปองกันภัยชนิดตางๆทั้งในสังคม ในสถาน

ประกอบการ ในสถานบันเทิง ในโรงเรียน  การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดทําผังชุมชนที่เนนการปองกัน

อาชญากรรม การเฝาระวังภัยโดยชุมชนและอาสาสมัคร  การใหความรูแกกลุมส่ียงใหสามารถ

ปองกันตนเองได 

       2.2 มาตรการพิทักษ และคุมครองสิทธิ   โดยการสงเสริมความรูเร่ืองสิทธิของ

ประชาชนกลุมตางๆ   การสงเสริมการพิทักษ และคุมครองสิทธิของประชาชนโดยประชาชนและ

ชุมชน  รวมทั้งการคุมครองสิทธิสวัสดิการแกกลุมเปาหมายพิเศษ อาทิ กลุมผูตองหา ผูตองขัง ผูพน

โทษและครอบครัวที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได กลุมชาติพันธ ชนกลุมนอย ผูพลัดถิ่น คนตาง

ดาวและผูปวยเร้ือรัง   ตลอดจนการพัฒนาระบบสังคมสมานฉันทเพื่อยุติความขัดแยง การไกล

เกล่ียโดยระบบของชุมชนและสังคมนั้นๆ 
 3.  แผนงานพัฒนางาน การบูรณาการ กลไกการจัดสวัสดิการสังคมขององคการ
ภาครัฐ เอกชนและชุมชน มีมาตรการดังนี้ 

                   3.1 มาตรการพัฒนาองคกรสวัสดิการสังคมตางๆใหเปนองคกรเรียนรู เนนการจัดการ

ความรู  การพัฒนาระบบฐานขอมูล และระบบรายงานสถานการณสังคม  

                   3.2 มาตรการพัฒนากองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระดับชาติและในระดับ

พื้นที่ (อยางนอยในระดับจังหวัด) เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมที่เนนทั้งเชิงประเด็น พื้นที่ 

และกลุมเปาหมาย อยางครบถวน 
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                   3.3 มาตรการพัฒนาขบวนการอาสาสมัครและเสริมสรางสํานึกสาธารณะ โดยการ

สรางคานิยมและสงเสริมการทํางานอาสาสมัคร  การพัฒนาสถาบันและเครือขายงานอาสาสมัคร 

และการพัฒนาส่ือเพื่อสังคม 

            3.4 มาตรการพัฒนางาน และองคกรดูแลงานสวัสดิการสังคม โดยการพัฒนาคุณภาพ

งานและความเขาใจตองานสวัสดิการสังคม  การพัฒนางานบุคลากรที่ทํางานประจําดานสวัสดิการ

สังคม  การพัฒนาการบริหารงานสวัสดิการสังคม และกลไกการจัดสวัสดิการสังคม ดวยการสราง

การบูรณาการงานสวัสดิการสังคมระหวางกระทรวงตางๆ การจัดกลไกกรรมการนโยบายสวัสดิการ

สังคมในระดับสูง เชน ระดับคณะรัฐมนตรี และการเสริมพลังความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมถึง

การพัฒนาโครงสรางและอํานาจหนาที่ขององคกรกลางที่ดูแลงานดานสวัสดิการสังคมแหงชาติ   
 4. แผนงานพัฒนาระบบการเงิน การคลังและกฎหมายเพ่ือสนับสนุนงานสวัสดิการ
สังคม  มีมาตรการดังนี้ 

       4.1 มาตรการพัฒนาดานระบบการเงิน การคลัง   โดยการจัดทําแผนแมบทการเงินการ

คลังเพื่อสังคม  

       4.2 มาตรการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดและการบริหารงานสวัสดิการสังคม โดย

สงเสริมการระดมทุนจากภาคธุรกิจและภาคประชาชนเพื่อสังคม    

                   4.3  มาตรการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับสวัสดิการสังคม  โดยการทบทวน ปฏิรูป 

ติดตามการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ และพัฒนาการบังคับใชกฎหมายเหลานั้น 
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บทที่ 5 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
 

 แผนยุทธศาสตรฉบับนี้ เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้ทิศทางการพัฒนางานดานสวัสดิการสังคม

ในอนาคต ภายในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2550 – 2554) โดยกําหนดสาระสําคัญใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ครอบคลุมภารกิจงานดานสวัสดิการสังคมหลายดาน   

ดังนั้นเพื่อใหแผนยุทธศาสตรฉบับนี้มีความสมบูรณในทางปฏิบัติ จึงควรกําหนดกลไกประสานการ

ดําเนินงานกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การจัดทําแผนปฏิบัติการ  การประมาณการงบประมาณ 

การกํากับติดตามและประเมินผลรวมกัน เพื่อใหเกิดพลังขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

เปายุทธศาสตรโดยจะกําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค.) 

เปนกลไกหลักในการดําเนินการในเร่ืองตอไปนี้  

1) การแปลงแผน 

1.1 สรางความตระหนักใหผูเกี่ยวของทุกหนวยงาน โดยการเชิญชวนใหผูเกี่ยวของเขารวมใน

การจัดทําคูมือชี้แจงรายละเอียดการแปลงยุทธศาสตรใหเปนแผนดําเนินงาน  โครงการ 

วิธีการทํางาน ฯลฯ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละ

หนวยงานตอไป 

1.2 ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของรณรงค ประชาสัมพันธเนื้อหาของยุทธศาสตร แผนงาน 

โครงการจัดสวัสดิการสังคมใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายทุกคนได "รูและเขาใจ"  

1.3 จัดใหมีศูนยบริการขอมูล  ศูนยใหคําปรึกษา  และศูนยฝกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานดาน

สวัสดิการสังคม ทั้งในลักษณะที่ดําเนินการเอง หรือ รวมดําเนินการกับสถาบันอ่ืนๆ หรือ 

การใหสถาบันอ่ืนทําหนาที่แทน 

1.4 จัดทําแผนระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ เอกชน และองคกรตางประเทศเพื่อสมทบใน

กองทุนประเภทตางๆที่จะใชสนับสนุนโครงการที่สนองตอบแผนยุทธศาสตรที่เสนอโดย

หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการอนุมัติงบประมาณโครงการท่ีเสนอ

โดยภาคีตางๆ   ก.ส.ค. ควรมีความยืดหยุนในการพิจารณา และคํานึงถึงบริบทของสังคม

แวดลอม  ปญหาในแตละทองถิ่นหรือภูมิภาคเปนสําคัญ  โดยใชหลักความแตกตางของ

พื้นที่ บทบาทหนาที่ และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งของ
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กลุมเปาหมาย ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งการพิจารณาในเชิงพื้นที่ เชิงกลุมเปาหมาย 

และเชิงประเด็น ประกอบกันอีกดวย 

1.5 พัฒนากลไกกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและกองทุนดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของให

สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ ทั้งในระดับชาติ ระดับ

จังหวัด ระดับทองถิ่น และระดับชุมชน 

1.6 รวมดําเนินการเสนอแนะ เรงรัด ติดตาม และสนับสนุนการปรับปรุง แกไขกฎหมายตางๆที่

เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคม 

1.7 รวมกับองคกรพันธมิตรรณรงค และสรางแรงจูงใจใหแก องคการปกครองสวนทองถิ่น 

ชุมชน ธุรกิจเอกชนที่พรอมเพื่อดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

1.8 ตองดําเนินงานเชิงรุก โดยเปนเจาภาพในการประสานความรวมมือ และ/หรือบูรณาการ

การทํางานระหวางกระทรวงตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชนท่ี

เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคม 

2)  การกํากับดูแล 

2.1 รวมกับหนวยงานพันธมิตรจัดทํามาตรฐาน เกณฑ และกลไกในการสนับสนุนงบประมาณ

แกโครงการที่เสนอขอมาที่ ก.ส.ค. เพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามยุทธศาสตรฉบับนี้  

2.2 ประสานความรวมมือกับกระทรวงการคลัง ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสําหรับ

โครงการตางๆ  รวมทั้ง งบประมาณและบุคลากรเขารวมในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล

โครงการที่สําคัญ 

3)  การประเมินผล 

3.1 จัดต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลภาพรวมของการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร ที่

ประกอบดวยบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ รวมทั้งสถาบันทางวิชาการ ภายหลังที่แผนฯ

ประกาศใชแลว  เพื่อทบทวนพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการรายปใหทันกับการ

เปล่ียนแปลงรวมถึงเตรียมการเพื่อรางแผนยุทธศาสตรฯ ฉบับที่ 2 ดวย 

การจัดทําแผน การนําแผนสูการปฏิบัติ การกํากับ และการประเมินผล เปนกระบวนการที่

ตอเนื่องสัมพันธกัน และโดยที่งานจัดสวัสดิการสังคมเปนงานที่มีขอบเขตกวางขวางและ

หลากหลาย เกี่ยวพันกับชีวิตและความเปนอยูของทุกคนที่อยูในประเทศไทย   จึงมีความจําเปนใน

การส่ือสารและประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจท่ีตรงกันในสาระทั้งหมดของแผน ใหทุก

ภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งแนวนอนและแนวด่ิง ตองอาศัยกลไกการส่ือสารประชาสัมพันธหลากหลาย
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รูปแบบ ทุกประเภทของส่ือ ทั้งในสวนกลางและทองถิ่น การจัดเวทีการประชุมสัมมนา การรวม

ปฏิบัติการเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน และสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกัน  

 กระบวนการกํากับ ติดตาม และประเมินผลที่ดีและเหมาะสม ควรออกแบบกระบวนการให

งาย ไมซับซอน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมตรวจสอบและประเมินการนําแผนไปสูการ

ปฏิบัติในทุกระดับ  

 อยางไรก็ดี การติดตาม ประเมินผล ควรมีการกําหนดตัวบงชี้ที่ชัดเจน และจัดทําอยางเปน

ระบบ  เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสมมาประกอบการตัดสินใจแกไข ปรับปรุง พัฒนา หรือเปล่ียนแปลง

แผนงาน โครงการตอไป  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


