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1.  บทนํา 

 

  งานสวัสดิการสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมเปนเร่ืองคอนขางใหมตอสังคมไทย     

คนจํานวนมากตางมีความเขาใจตอเร่ืองนี้แตกตางกันไป บางคนมองงานสวัสดิการสังคมในมุมกวาง 

แตบางคนเขาใจวางานสวัสดิการสังคม เปนเพียงการสงเคราะห หรือชวยบรรเทาปญหาใหแกกลุม

ผูดอยโอกาสและผูเดือดรอนในสังคมเทานั้น   

 

  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  ที่

กําหนดใหคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานจัดทําแผนแมบทการจัดสวัสดิการสังคม  และ ก.ส.ค. ไดมีมติใหจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อให

เกิดผลตามเปาหมายที่ระบุในแผนแมบทดวย  

 

  ก.ส.ค. ไดมีมติเมื่อวันที่  4  ธันวาคม 2549 เห็นชอบหลักการและเนื้อหาของแผน

ยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2550-2554  ที่ยกรางโดย คณะอนุกรรมการ

น โยบายและแผน  ใ น  ก .ส .ค .  โ ดยคว าม ร ว มมื อ ขอ งคณะ สั งคมส ง เ ค ร า ะห ศ าสต ร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และใหถือเปนแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมแมบท ตามมาตรา 13 (3) 

แหง พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  และ ก.ส.ค. ไดมีมติเมื่อวันที่  5  

มกราคม  2550 เห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อชีวิตมั่นคง พ.ศ. 2550-2554 

ตามแผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554    

 

  เพื่อใหผูที่ เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคมเขาใจทิศทาง และแนวทางการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้อยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  ในบทนําจึงได

นําเสนอแผนภาพเกี่ยวกับประเภทและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ  ซึ่งเปนการจัด

สวัสดิการสังคมที่หลายภาคสวนเขามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคม มิใชหนวยงานสวนกลาง

ภาครัฐเพียงฝายเดียว ดังตอไปนี้ 
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สุขภาพ 
อนามัย 

นันทนาการ 

ที่อยู 
อาศัย 

กระบวนการ 
ยุติธรรม 

 

 

 

 

คน+
ครอบครัว 

ชุมชน/ หมูบาน 

เครือขาย 

อปท. 

ภาคธุรกิจ 

ก.ส.จ. 

องคการ
เอกชน 

จังหวัด 

อบจ. 

มหาวิทยาลัย 
ทองถิ่น 

กระทรวง 
ก.ส.ค. 

ตําบล 

ประเทศ 

งบประ 
มาณ 

วิชา 
การ 

งบกองทุน 

กํากับ
ดูแล 

มหาวิทยาลัย 
ระดับชาติ 

การศึกษา 

การบริการทางสังคม 

ผูนํา 
ชุมชน

ปราชญ 
ชาวบาน

ศาสนา 

สภาผูนํา 

กลุม 

กองทุน 
หมูบาน 

รัฐ 

กองทุน 
SML 

การทํางานและการมีรายได 

 แผนภาพ : ประเภทของงานสวัสดิการสงัคมและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายแผนภาพ 

1) เสนประแสดงใหเห็นขอบเขตของสังคมในแตละระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว  ชุมชน/หมูบาน  

ชุมชนทองถิ่น (เขต อบต. /เขตเทศบาล) จังหวัด ระดับชาติ 

2) พื้นที่วางระหวางเสนลูกศรแตละเสน  แสดงใหเห็นถึงขอบขายการจัดสวัสดิการสังคมทั้ง 7 

ประเภท ไดแก  ดานการศึกษา  ดานสุขภาพอนามัย ดานที่อยูอาศัย ดานการมีงานทําและ

รายได  ดานนันทนาการ  ดานกระบวนการยุติธรรมและดานบริการสังคมทั่วไป   ซึ่งการจัด

สวัสดิการทั้งหลายเหลานี้ตองคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยของ 
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กลุมเปาหมายดวย   ประชาชนทุกคนในประเทศไทยพึงไดรับสวัสดิการสังคมทุกประเภท     

แตปริมาณความชวยเหลือในบางประเภทจากหนวยงานตางๆ ภายนอก ที่นอกเหนือจาก  

สิทธิข้ันพื้นฐานอาจไดรับไมเทากัน ข้ึนกับขีดความสามารถในการดูแลชวยเหลือตนเองและ

ของชุมชนตน  ความตองการและความพึงพอใจของแตละคน  และขีดความสามารถในการ

ใหบริการจากรัฐซึ่งตองเนนการแกไขปญหาที่จําเปนเรงดวนบางดานกอน 

3) ภาพหกเหล่ียมแสดงใหเห็นถึงบุคคลและ/หรือองคกร (ภาคีพัฒนา) ภายในชุมชน และภาพ

ส่ีเหล่ียมแสดงใหเห็นถึงหนวยงานภาคีภายนอกที่มีบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมในระดับ

ตางๆ  ซึ่งตางก็มีบทบาทหนาที่แตกตางกันไป เพื่อดําเนินการ และ/หรืออํานวยการใหเกิด

ระบบและบริการสวัสดิการสังคมแกคนที่อยูในสังคมที่ตนเองเกี่ยวของ   บทบาทหนาที่ของ

บุคคลและ/หรือองคกรเหลานี้ ควรมีการประสานเช่ือมโยงกันแบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดผล

กระทบเชิงบวกแบบทวีคูณ (Synergy effect)  

4) ลูกศรเสนทึบที่ชี้ออกมาจากศูนยกลางของแผนภาพ หมายถึง คนและครอบครัวตางๆ ตอง

ตระหนักและสนใจที่จะแกไขปญหาของตน  ตองมีสวนในการกําหนดปญหา ความเดือดรอน 

หรือ ประเด็นที่ตองการแกไข ทั้งในระดับครอบครัวและสังคมของตน  จากนั้นบุคคลและ/หรือ

องคกรตางๆ ตองมีสวนรวมในการดําเนินการ  การระดมทรัพยากรทั้งจากภายในและ

ภายนอกชุมชน  (โดยเร่ิมจากภายใน) การติดตาม กํากับการดําเนินงานและประเมินผลการ

ทํางานวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด  อันจะทําใหเกิดการปรับปรุงเปาหมาย และวิธีการ

ทํางานตอไปในอนาคต ในทํานองเดียวกัน องคกรภายนอกก็ตองพยายามจัดระบบการ

สนับสนุนทั้งดานวิชาการและงบประมาณที่จําเปน เพื่อเสริมใหการจัดสวัสดิการสังคมประเภท

ตางๆ ตามความตองการของชุมชนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน  

5) ลูกศรเสนประที่ชี้จากระดับประเทศไปสูระดับที่เล็กกวา หมายถึง การทําหนาที่ขององคกร

ระดับชาติ  ซี่งมีบทบาทในการวิเคราะหภาพรวม อาจเสนอทิศทางในการจัดสวัสดิการสังคมที่

ตอบสนองความเรงดวนของปญหาระดับชาติ และอาจเปนปญหาที่ระดับชุมชนหรือชุมชน

ทองถิ่นมองขามไป  ดังนั้น ในกรณีนี้ องคกรทั้งสองระดับพึงแลกเปล่ียนขอมูลซึ่งกันและกัน 

เพื่อใหการดําเนินงานในระดับทองถิ่นแตละพื้นที่สงผลตอการแกไขปญหาระดับชาติไปใน

เวลาเดียวกันดวย  บทบาทที่สําคัญขององคกรระดับที่สูงกวา คือ การกําหนดทิศทางอยาง

กวางๆ  การสนับสนุนเชิงวิชาการ ทรัพยากร และเนนการจัดกระบวนการ  ระบบกลไกการ

ทํางาน  โดยเปดโอกาสใหระดับพื้นที่ มีอิสระในการเลือกกิจกรรมและรายละเอียดการ

ดําเนินงานใหมากที่ สุดเทาที่จะทําได  เพราะปญหาและความตองการ ตลอดจนขีด

ความสามารถในการแกไขปญหาในแตละพื้นที่ไมเหมือนกันและไมเทากัน  และที่สําคัญ คือ 

แตละชุมชนเร่ิมตนการแกไขปญหาจากการใชทรัพยากรที่ตนเองมีอยูเปนสําคัญ  ภาครัฐและ

องคกรภาคีจากภายนอกจะเขาไปหนุนเสริม ไมยัดเยียด ครอบงําความคิด และวิธีการปฏิบัติ 
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6) ภาพแปดเหล่ียม แสดงใหเห็นถึงทรัพยากรในทองถิ่น หมายรวมถึง ความคิด เวลา อุปกรณ 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เงินสมทบ เงินบริจาค แรงงาน รวมทั้ง การใชรายไดจากกองทุนประเภท

ตางๆ ในชุมชน ทั้งที่เกิดจากการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ ดอกผลจากเงินกองทุนหมูบาน  

กองทุน SML และ/หรือ เงินที่ไดจากการสนับสนุนของกระทรวงตางๆใหทํากองทุนหมุนเวียน

ในอดีต  เชน กองทุน กขคจ., ฯลฯ  หรือที่เกิดจากการจัดทําของชุมชนเอง เชน กองทุน

สวัสดิการชุมชน  กลุมสัจจะออมทรัพย หรือแมกระทั่ง กองทุนฌาปณกิจ ก็ตาม 

 

  โดยที่รัฐบาลไดใหความสนใจเร่ืองการแกไขปญหาความยากจนและการลดละเลิก

อบายมุขเปนกรณีพิเศษ อีกทั้งยังไดมีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  ชุมชน  และองคการเอกชนไดมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคลองกับ

กลุมเปาหมายและประเด็นในพื้นที่  ดังนั้นจึงมีการระบุประเด็นดังกลาวไวในแผนปฏิบัติการฯฉบับนี้

ดวย  

 

  แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้จะเนนสวนงานที่เกี่ยวของกับ ก.ส.ค. เปนสําคัญ ใน

ขณะเดียวกัน จะระบุทิศทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคมอยางกวางๆ  เพื่อเปดโอกาสใหภาคสวน

อื่นๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขายชุมชน องคการ

เอกชน องคกรสาธารณประโยชนและภาคเอกชน ไดกําหนดโครงการตางๆ ที่สอดคลองกับเงื่อนไขจริง

ในพื้นที่   ซึ่งมีความสอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมที่เนนในเร่ือง  “สังคมไมทอดทิ้งกัน” “สังคม

เขมแข็ง” และ “สังคมคุณธรรม” ไดเปนอยางดี 

 

  อยางไรก็ตาม ก.ส.ค. ต้ังความหวังวาภาคสวนตางๆ จะพิจารณาทิศทางการพัฒนา

ตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554  โดย

พรอมเพรียงกัน เพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงทวีคูณในระดับชาติ   

 

  อนึ่ง เพื่อใหภาคสวนตางๆ เขาใจทิศทางที่พึงปรารถนาสําหรับการจัดสวัสดิการ

สังคมไทย จึงไดนําเสนอตัวอยางแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่รวบรวมจากมติที่ประชุมในเวที

ประมวลความคิดเห็นตางๆ เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดเขาใจและสามารถจัดทําแผนปฏิบัติงานของแต

ละหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค 
  แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อใหภาคสวนตางๆ  ศึกษา สรางความเขาใจ

แนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถสงเสริมและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมใหเปนไปตาม

เปาประสงคของแผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได

อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบเชิงทวีคูณ  นอกจากนี้ยังใชเปนแนวทางและคูมือการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติดวย 

 
3. เปาหมายการปฏิบัติงานในชวง 5 ป  

 3.1 หมูบาน/ชุมชนทองถิ่นในประเทศไทยอยางนอยรอยละ 50 มีการจัด “ระบบ

สวัสดิการชุมชน”  ชวยเหลือกันเอง 

 3.2 ผูถูกทอดทิ้งในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง กลุมเด็กและเยาวชน กลุมสตรี 

กลุมผูดอยโอกาส กลุมคนยากจน  กลุมคนพิการ และกลุมผูสูงอายุ  อยางนอยรอยละ 90 ไดรับการ

ดูแลจากระบบสวัสดิการแบบพหุลักษณ (ทั้งจัดโดยภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน และ

องคกรภาคธุรกิจ)  

 3.3 หมูบาน/ชุมชนยากจนอยางนอยรอยละ 50 ใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีความ

เขมแข็ง  

 3.4.  จํานวนเยาวชนที่เลนการพนันผิดกฎหมายลดลงอยางนอยรอยละ  50  

 3.5  เยาวชนไทยอยางนอยรอยละ  75  เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม 

และชุมชน 

  3.6 ประชาชนไทยทุกคนไดรับหลักประกันจากความเส่ียงภัยในการดํารงชีวิต การ

ประกอบอาชีพ และทรัพยสิน ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่มนุษยสรางข้ึน 

  3.7  คนในประเทศไทยทุกคนไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ธุรกิจเอกชน องคการเอกชน  องคกรประชาชน และประชาสังคม อยางเหมาะสม 

และสมศักด์ิศรีความเปนมนุษย  

 
4.   การแปลงแผนยุทธศาสตรใหเปนแผนปฏิบัติงาน 

  แผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) ได

กําหนดใหมีประเด็นยุทธศาสตร 7 ประเด็น ไดแก  ยุทธศาสตรการใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

สรางความมั่นคงของมนุษย  ยุทธศาสตรการเสริมพลังและกระจายอํานาจใหแกพันธมิตรในการจัด

สวัสดิการสังคม  ยุทธศาสตรการปองกันปญหาสังคมโดยการสรางความรู คานิยม และวิถีการ

ดํารงชีวิตใหม  ยุทธศาสตรการสรางสมรรถนะของระบบงาน และวิธีการปฏิบัติงาน โดยใชการวิจัย 

และพัฒนา การจัดการความรู และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตรการเสริมสรางการรวมพลัง 
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เพื่อเพิ่มเปนทวีคูณ (Synergy) ในการปฏิบัติงานของภาคสวนตางๆ โดยพัฒนาระบบและแนวทาง

บูรณาการงานขององคกรภาครัฐ เอกชน และชุมชน ยุทธศาสตรการสรางเอกภาพในการบริหารแผน

ยุทธศาสตรโดยสรางความเขมแข็งแกหนวยงานกลางที่ดูแลงานสวัสดิการสังคม และยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบการเงิน การคลัง และการปฏิรูปกฎหมายที่สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมรูปแบบตางๆ  

  และเพื่อใหสามารถดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

ในแผนยุทธศาสตรฯ จึงกําหนดกลยุทธหลัก ๆ สําหรับดําเนินการจัดสวัสดิการสังคม รวม 11  กลยุทธ 

โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก กลยุทธวิจัย/จัดการความรู กลยุทธรณรงค/ใหการศึกษา กล

ยุทธการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ  กลยุทธการบูรณาการงานในพื้นที่ กลยุทธการใชทุนทางสังคม  

กลยุทธการเงิน/การคลัง กลยุทธการออกกฎระเบียบและการใชระเบียบ กลยุทธการใชมาตรการทาง

สังคม กลยุทธการปรับปรุงคุณภาพบริการ กลยุทธการจัดการการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา  

และกลยุทธการเสริมสรางสถาบันสวัสดิการสังคม  

  โดยไดแบงเปนแผนงานหลักๆ 4 แผนงาน คือ 

   4.1 แผนงานการจัดสวัสดิการสังคมเชิงรุกแกผูรับบริการสวัสดิการสังคม 

   4.2 แผนงานการคุมครองสิทธิทางสวัสดิการสังคมแกประชาชน 

   4.3 แผนงานการพัฒนางาน การบูรณาการกลไกการจัดสวัสดิการสังคมขององคการ

ภาครัฐ เอกชนและชุมชน 

   4.4 แผนงานพัฒนาระบบการเงิน การคลังและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 

 

  แผนยุทธศาสตร 5 ปฯ  ไดระบุมาตรการในแตละแผนงานอยางคราว ๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง มาตรการที่อยูในแผนงานการจัดสวัสดิการสังคมเชิงรุก และมาตรการในแผนงานการคุมครอง

สิทธิทางสวัสดิการสังคมแกประชาชน มาตรการตางๆ เหลานี้เกิดจากการวิเคราะหสถานการณปญหา

เรงดวนของประเทศ และใชหลักการ และกระบวนการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนเพื่อปองกัน และ/หรือ

แกไขปญหาดังกลาว ซึ่งภาคสวนตางๆสามารถนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขสถานการณ 

ความพรอม และความตองการของตน  ทั้งนี้แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ไดมีการรวบรวมตัวอยางเนื้องาน 

(ที่สามารถพัฒนาใหเปนโครงการไดตอไป) ของแตละแผนงานไวดวยแลว 

 

   สําหรับการดําเนินงานตามมาตรการในแผนงานพัฒนางาน   การบูรณาการกลไก 

การจัดสวัสดิการสังคมขององคการภาครัฐ เอกชนและชมุชน      และแผนงานพัฒนาระบบการเงนิ  

การคลังและกฎหมายเก่ียวกบัการจัดสวัสดิการสังคม      สวนใหญจะเปนหนาที่ของ ก.ส.ค. ที่ตอง 

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติงานรองรับ    ตามเนื้องานที่ระบุไวใน 

แผนปฏิบัติการฯ ตอไป 
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5.  การดําเนนิมาตรการตามแผนงานท่ีภาคสวนตาง ๆ นําไปดําเนินการ 
5.1  แผนงานการจัดสวัสดิการสังคมเชิงรุกแกผูรับบริการสวัสดิการสังคม (ตัวอยางเนือ้งาน)  

       กลุมเปาหมาย 

       1)  มาตรการดูแลทารกต้ังแตอยูในครรภมารดาและเด็กเล็ก (แรกเกิด – 6 ป)  

      2) มาตรการดูแลและพัฒนาเด็กในวยัเรียน ป. 1 – ม. 6 (7-18 ป)  

       3)  มาตรการพัฒนาเยาวชน (17-22 ป)   

       4)  มาตรการสรางสวัสดิการสังคมสําหรับวัยทํางาน 

       5) มาตรการสรางสวัสดิการสังคมสําหรับวยัสรางสถาบันครอบครัว 

       6)  มาตรการสรางสวัสดิการแกผูสูงอาย ุ

       7) มาตรการสรางสวัสดิการแกผูพิการ 

       ประเด็นเชิงนโยบาย 

       8) มาตรการลด ละ เลิกอบายมุข 

       9) มาตรการแกไขปญหาความยากจนโดยภาคประชาชน 
 
กลุมเปาหมาย 

1) มาตรการดแูลทารกตั้งแตอยูในครรภมารดาและเด็กเล็ก (แรกเกิด – 6 ป) 
 
1.1 การสรางหลักประกันอาหารและ
สุขภาพใหแกทารกในครรภมารดาจนถึง  
5 ป (เฉพาะครอบครัวทีมี่ฐานะยากจน) 
 
วัตถุประสงค:  
     -  เด็กอายุ 1- 5 ขวบทกุคนมีสุขภาวะทีดี่ 

(ทั้งดานรางกาย สมอง จิตใจ) 
 

เนื้องาน: 
ก) สงเสริมและสนับสนนุใหแมที่ต้ังครรภทุกคนไปฝากทอง 

และไดรับความรูในการดูแลบุตรที่ถูกตองทุกคน  

ข) สงเสริมและสนับสนนุใหแมไดรับสารอาหาร 
ค) สงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมใหนานที่สุด 

ง) สงเสริมและสนับสนนุใหเด็กไดรับอาหารและของเลนที่

เหมาะสม 

จ) สงเสริมและสนับสนนุใหแมมีอุปกรณ วสัดุที่เหมาะสมใน

การเล้ียงดูบุตร 

ฉ) สงเสริมใหเด็กไดรับวัคซีนตามกําหนด 

ช) การใหบริการแกแมและเด็กอาจทาํโดยอาสาสมัคร กลุม 

ชุมชน สถาบันในสังคม องคการปกครองสวนทองถิ่น และ

หนวยงานรัฐ 

ซ) ข้ึนทะเบียนอาสาสมัครที่จะทํางานดานนี ้ 
ฌ) อบรมใหความรูแกอาสาสมัคร กลุม ชุมชน สถาบันทาง

สังคม องคการปกครองสวนทองถิน่ 
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 ญ) จัดงบประมาณอุดหนนุโดย พม. และ 

       องคการปกครองสวนทองถิน่ (เนนเฉพาะ 

       ครอบครัวยากจนกอน) เพื่อจัดอาหาร 

      อุปกรณเล้ียงดูเด็กที่เหมาะสม แกสุขภาวะ 

      ของเด็กอยางสม่ําเสมอจนเด็กอายุครบ 5 ป 

1.2 การสงเสริมการจัดต้ังและพัฒนากลุม
เลี้ยงดูเด็กเลก็สถานรับเลีย้งดูแลเด็กใน
ชุมชน และในสถานประกอบการ (อายุ 
2-6 ป) 
 
วัตถุประสงค 

-  เพื่อสงเสริมใหพอ-แมไดมีโอกาสดูแลดู

บุตรของตนเองอยางใกลชิด 

-  เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการดูแลอยางได 

มาตรฐาน เหมาะสมแกวัย      

 

เนื้องาน 
ก) สนับสนนุใหโรงงาน/สถานประกอบการจัดต้ังศูนยเล้ียงเด็ก

กลางวนั โดยใชมาตรการลดหยอนภาษี และการ

ประชาสัมพันธสถานประกอบการที่รวมโครงการ 

ข) สงเสริมใหเกิดการรวมตัวกันเพื่อเล้ียงเด็กในชุมชน และ

รวมรับผิดชอบคาใชจายสวนหนึ่ง (กรณีทีไ่มมีสถานรับ

เล้ียงเด็กของ องคการปกครองสวนทองถิน่ หรือ เอกชน) 

ค) จัดสรรงบประมาณใหแก องคการปกครองสวนทองถิ่น ทกุ

แหง  

 ง)  จัดทํามาตรฐานสถานรับเล้ียงเด็ก อุปกรณ ของเลน 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช (เนนการพัฒนาสมองมากขึ้น) และ

ผูดูแลเด็กรวมทั้งอาสาสมัครเย่ียมครอบครัว 

ง)  ออกติดตามคุณภาพของแตละแหงอยางสม่ําเสมอ 

จ) พัฒนาคุณภาพของบุคลากรที่ดูแลเด็ก (ทั้งพี่เล้ียง ผูดูแล 

อาสาสมัคร) อยางเขมขน 

ฉ) มีการประเมนิคุณภาพของผูดูแลเด็ก และอาสาสมัคร ทกุ 

3 ป โดย พม. หรือองคการ ปกครองสวนทองถิน่ (โดย

ประสานความรวมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา 

หรือองคกรเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ) แลวแต

กรณี 

ช) จัดสรรงบประมาณสนับสนนุอาสาสมัครที่ออกติดตาม 

เยี่ยมเยียนครอบครัวที่เล้ียงเด็กเล็กเองหรือกลุมเล้ียงเด็ก

ในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 

ฌ)  จัดทาํศูนยเล้ียงเด็กตนแบบ (เนนการพัฒนาสมอง) 

จังหวัดละ 1 แหงและใน กทม.  (พม. รวมกับ องคการ

ปกครองสวนทองถิน่ กรมสุขภาพจิต และ

สถาบันการศึกษา) 
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2) มาตรการดูแลและพัฒนาเด็กในวยัเรียน (7-18 ป) ป. 1 – ม. 6 
 
2.1 การสรางหลักประกนัใหเด็กทกุคนได
เรียนฟรีอยางแทจริงและทั่วถึงโดยเนน
การมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ  
 
วัตถุประสงค  
    - เด็กทุกคนมีโอกาสไดเรียนโดยไดรับการ

สนับสนนุคาใชจายประเภทตางๆ 
 
 
 

เนื้องาน 
ก) สงเสริม สนับสนุนให องคการปกครองสวนทองถิน่ และ

ชมุชน มีความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนใน

พื้นที ่

ข) องคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมดูแลคาใชจายของ

นักเรียน และเปดโอกาสใหวสิาหกจิชุมชนเขามาประมูล

จัดเส้ือผา ส่ิงของ และอาหารใหนักเรียนเพือ่ลดคาใชจาย

และเพิ่มคุณภาพสินคา 

ค) จัดเคร่ืองมือ อุปกรณการศึกษาสําหรับนกัเรียนผูพกิาร

อยางทั่วถึง 

ง) จัดหาอาสาสมัครชวยเร่ืองการเรียนของผูพิการ 
จ) ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการเขาเรียนในพืน้ที่ของเด็กทีม่ี

อายุครบเกณฑ 

ฉ) พัฒนาระบบการยืมหนงัสือ และอุปกรณการเรียนในแตละ

โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ช) ศึกษาวจิัยความครอบคลุม ตอเนื่อง ซ้ําซอนของ

ทุนการศึกษาแตละประเภท 

ซ) ต้ังสถาบันผลิตที่มีอยูในปจจุบัน  บุคลากรสําหรับเด็ก

พิเศษ รับอบรมผูจบปริญญาตรีตลอดแผน    2,500 คน 
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2.2 การพัฒนาใหเด็กเปนคนดี มีวินยั 
ใฝอดออม พรอมชวยเหลอืสังคม 
โดยจัดระบบปองกันปญหาท่ีจะเกิดกับ
นักเรียนต้ังแตตนทาง 
 
วัตถุประสงค 
     -  เด็กทกุคนเปนเด็กดี มใีจเอ้ือเฟอ เผ่ือแผ 

และมีสํานกึสาธารณะและทํางานเพื่อ

สวนรวม            

  -  เด็กทกุคนรูจักอดออม  ขยัน  อดทน 

    -  ไมกอปญหาสังคม 
 

เนื้องาน 
ก) พัฒนาความรูเร่ืองเศรษฐกิจพอเพยีงใหแกครูทุกระดับ 

ข) สอดแทรกสาระของเศรษฐกจิพอเพยีง และการเปน
อาสาสมัครในหลักสูตรปกติ (มิใชใหทองจาํ แตสามารถ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได)  

ค) เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการใชชีวติตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ง) เพิ่มเงื่อนไขการเปนคนดี คนขยัน คนเอ้ือเฟอ และเปน

อาสาสมัครทีดี่สําหรับการสอบผานแตละหลักสูตร รวมทั้ง 

การเขาเรียนตอในหลักสูตรอ่ืนๆที่สูงข้ึน 

จ) สงเสริมใหนักเรียนจัดกิจกรรมออมเงนิ กจิกรรมสราง

ผลผลิตของนกัเรียน (economic ntrepreneurship) 

ฉ) สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูแกนของศาสนาดวยการเรียนรู
เสริมหลักสูตรและการลงมือกระทาํ 

ช) สงเสริมใหนักเรียนทาํกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม โดยสามารถของบสนับสนนุ

บางสวนจากหนวยงานกลาง 

ซ) พัฒนางานสังคมสงเคราะหในโรงเรียน และโครงการ

บําเพ็ญประโยชนและปองกันปญหาสังคมของนักเรียน 

ฌ) กําหนดใหความรวมมือของผูปกครองและชุมชนในการ
เฝาระวังฯ เปนตัวช้ีวัดหนึ่งของโรงเรียนและผูบริหาร 

  ฐ)  ทดสอบและพัฒนาเครือ่งมือทางจิตวทิยาและการทาํงาน

สมองมาประเมินความเส่ียงของเด็กที่ม ี

        พฤติกรรมเส่ียงตอการกระทํารุนแรงประเภทตางๆ            

        (MEGA tool) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

2.3  โครงการพัฒนาใหเด็กคิดเปน      
ทําเปน รูจักตนเองและเทาทันโลก 
 
วัตถุประสงค 

-  เด็กทุกคนสามารถวิเคราะห สังเคราะ

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต ของ

ตนเองได 

-  เด็กทุกคนรูจักชุมชน รูจักความเปนไทย 

-  เด็กเขาใจภูมิปญญาทองถิ่น และ 

ความรูทีเ่ปนสากล 

-  เด็กสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง 

ดําเนนิชีวิตที่เหมาะสมกับวยั 

 
 

เนื้องาน 
ก) เนนการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนทั้ง

ในหองเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนเร่ืองความ

เขาใจภูมิปญญาไทย วิถีไทย และอาชีพทีเ่หมาะสมกับ

ทองถิน่ที่โรงเรียนต้ังอยู 

ข) เนนการมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนจาก 

องคการปกครองสวนทองถิน่ ชุมชน ปราชญชาวบาน สภา

ผูรู สภาผูนํา และผูปกครอง 

ค) เนนจัดกระบวนการเรียนรูจากประสบการณและเปน
กระบวนการ (experiential learning  process), การ

เรียนรูที่เนนกระบวนการแกปญหา (problem solving) , 

การเรียนรูที่เนนการปฏิบัติ, และ การเรียนรูที่มีผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 

ง) การพัฒนาระบบเทคโนโลยส่ืีอสารสารสนเทศ เพื่อ

สนับสนนุการเรียนรู 

2.4  โครงการพัฒนาเด็กนอกระบบ
โรงเรียนที่เนนการยอมรบัความสามารถ
ของเด็ก การพัฒนาศกัยภาพและการมี
สวนรวมของเด็ก 
 
วัตถุประสงค 

-  เด็กนอกระบบโรงเรียนทุกคนมีโอกาส 

 เรียนรูอยางตอเนื่องตามความสนใจ ของตน 

โดยจะเนนเร่ืองการอานออก  เขียนได  การ

คํานวณ การมีทักษะชีวิต  การเขาสังคม การ

สรางเปาหมายชีวิต   และความรูดานการ

ประกอบอาชีพ  เปนสําคัญ  นอกนั้น ข้ึนอยู

กับความ สนใจสวนบุคคลของเด็กแตละคน 
 

เนื้องาน 
ก) การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูสาขาตางๆในชุมชน  

รวมทัง้จัดระบบสมนาคุณที่เหมาะสมใหแกเจาของแหลง

เรียนรูที่เปนเอกชน 

ข) การพัฒนาคุณภาพของครูขางถนน และครูอาสา 

ค) จัดทํามาตรฐานการประเมินความสามารถดานตางๆของ
เด็กนอกระบบโรงเรียน และระบบเทยีบโอนความสามารถ

นั้นๆกับระดับการศึกษาในระบบโรงเรียน 

ง) การจัดระบบ “ให” และ “รับ” ใหแกผูเรียนนอกระบบ

โรงเรียน (เด็กจายคูปองเมื่อไปขอเรียนจากแหลงเรียนรู 

และตองชวยทาํงานบริการสังคมเพื่อจะไดรับคูปอง) 

จ) การศึกษาวิจยัเร่ือง การจัดการศึกษาที่เหมาะสมสาํหรับ
ผูดอยโอกาส 

ฉ) การจัดระบบประสานงานระหวางแหลงเรียนรูตางๆกับ
หนวยงานท่ีดําเนนิการดานแกไขปญหาสังคมประเภท

ตางๆ เพื่อใหสามารถแกไขปญหาของเด็ก 

ช) ควบคูไปกับการสรางความสามารถใหแกเด็ก การพัฒนา

ส่ือการสอนทีก่ระตุนความสนใจ และเหมาะสมตอเด็ก 
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3)  มาตรการพัฒนาเยาวชน (19 - 25 ป) 
 

3.1  การปองกันปญหาพฤติกรรมไม
เหมาะสมของเยาวชน (ติดเกมสออนไลน
ยาเสพติด  สิง่เสพติด  พฤติกรรมกาวราว
หมกมุนทางเพศ  ฯลฯ) 
 
 วัตถุประสงค : 

-  เยาวชนมีจุดหมายในชีวิต  

-  เ ย า วชนลดกา รหมกมุ น เ ร่ื อ ง เพศ 

ยาเสพติด ส่ิงเสพติด บริโภคนิยม และแฟช่ัน 

-  เยาวชนบรรเทาการใชความรุนแรง 

-  เยาวชนมีความสุขจากการประสบ 

ความสําเร็จในดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน 

“เนนสรางเอนดอรฟน (endorphine) ใหแก

เยาวชน” 

เนื้องาน 
ก) ควบคุมส่ือ และธุรกิจที่เนนโฆษณาเพ่ือหาประโยชนจาก

ความลุมหลงของเยาวชน รวมทั้งคุมส่ือลามก  เกมส

ออนไลน  ควบคูไปกับการสงเสริมรายการสื่อที่

สรางสรรค  

ข) หนวยงานตางๆตองหันมารวมมือกันอยางใกลชิดมาก
กวาเดิมเพื่อแกไขปญหาเยาวชน 

ค) ขยายโครงการจัดหางานนอกเวลาเรียน  

ง) กําหนดเงื่อนไขผลสัมฤทธิ์การเรียน และ/หรือเงื่อนไข

การเขาทํางานที่ตองทํางานอาสาสมัครกอน อาทิ 

ลูกเสือ, เนตรนารี, รักษาดินแดน, หรือกลุมบําเพ็ญ

ประโยชนตอสังคม 

จ) สงเสริมใหเยาวชนรวมตัวสรางกิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอกลุม ตอชุมชน สถาบันที่ตนเองสังกัด โดยหนวยงาน

ที่เกี่ยวของจัดสรรงบประมาณ และที่ปรึกษา 

ฉ) เพิ่มกิจกรรมและอาสาสมัครเฝาระวังโดยคนในสังคม
และชุมชน 
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 3.2  การฟนฟูและพัฒนาศักยภาพ 
 เยาวชนไทย 
 
วัตถุประสงค : 

-  เยาวชนเรียนรูและเขาใจในหลัก

ศาสนาวัฒนธรรมไทย และสามารถนํามา

ประยุกตปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 

-  เยาวชนมีความสุขจากการประสบ   

ความสําเร็จในดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน 

“เนนสรางเอนดอรฟน (endorphine) ใหแก

เยาวชน”  
 

เนื้องาน : 
ก) รณรงคสรางคานิยมใหมในสังคมอยางตอเนื่อง 

(ทางออกของปญหามาจากภายใน  ทกุภาคสวนเหน็

ความสําคัญรวมกนัวาเยาวชนคืออนาคตของชาติ 

ผูใหญทุกคนทาํตัวเปนตัวอยางที่ดี  เนนความสุข

มากกวาเงนิ  เสนทางสูอนาคตที่ดีมีหลายเสน   คนดี

ดีกวาคนเกง) 

ข) สงเสริม องคการปกครองสวนทองถิน่ ชุมชน องคกร

ศาสนา ฟนฟูวฒันธรรมทองถิ่น และภูมิปญญาพื้นบาน

ที่สามารถนํามาประยกุตใชในการดําเนนิชีวิตที่ดีงาม

และมีความสุข โดยเนนการมีสวนรวมของเยาวชน 

ค) สงเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เพื่อใหเยาวชนบรรลุ

เปาหมายในการดําเนนิชีวิตบางอยาง และมีความ

ภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีผูปกครองรวมเปนที่ปรึกษา 

ง) พัฒนาคุณภาพและบทบาทโรงเรียนในการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสรางสาร

เอนดอรฟน (endorphine) แกเด็กและเยาวชนอยาง

ตอเนื่องและเปนระบบ (นํารองจังหวัดละ 1 แหง) โดย

เนนเรียนอยางมีความสุขมากกวาความเปนเลิศ 

จ) ขยายผลโรงเรียนที่เนนการพฒันาจิตใจควบคูไปกับการ
พัฒนาความรู (เชน  โรงเรียนสัตยาไส  โรงเรียนผูนาํ  

โรงเรียนพทุธศาสนาวนัอาทิตย  โรงเรียนตาดีกา   

โรงเรียนคริสต) 

ฉ) ขยายผลชุมชนท่ีเนนหลักธรรมเปนแนวในการดําเนิน
ชีวิต (เชน สันติอโศก) 
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4) มาตรการสรางสวัสดิการสังคมสําหรับวัยทาํงาน 
 
4.1  การสรางเศรษฐกิจพอเพียงแกคนวัย
ทํางาน 
 
วัตถุประสงค 

- คนวัยทํางานมีหนี้สินนอยลง 

- คนวัยทํางานมีเงนิออมมากขึ้น 
 

เนื้องาน 
ก) รณรงคสรางคานิยมใหม และปรัชญาในการดํารงชีวิต

ในสังคมใหมที่ เนนความสุข ความพอเพียงในชีวิต 

มากกวาความรํ่ารวย ความสะดวกสบาย 

ข) รณรงคใหคนวัยทํางานทุกคนทําบัญชีครัวเรือน 

ค) สงเสริมระบบการออมเงินผานระบบกองทุนชุมชน 

ธนาคาร และการประกันชีวิต 

ง) สงเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงความถนัด สนใจ และ

ไมเบียดบังเวลาของครอบครัวมากเกินไป 

จ) สงเสริมการจัดต้ังสหกรณผูบริโภคในชุมชน และสถาน

ประกอบการ 

ฉ) ใหการศึกษาเร่ืองการลงทุน การจัดการความเส่ียง 

ประโยชนและโทษของการนําทุนในอนาคตมาใชกอน 

ช) รวมกลุมผูที่มีความสนใจตรงกัน หรืออาชีพเหมือนหรือ

คลายกันเพื่อรวมกันลงทุนเพื่อเพิ่มอํานาจตอรอง และ

เสริมการเรียนรูซึ่งกันและกัน 
 

4.2 การสงเสริมการทํางานที่สรางความ
ม่ันคงใหแกครอบครัว 
 
วัตถุประสงค : 

- สามี/ภรรยาสามารถประกอบอาชีพ

ควบคูไปกับการดูแลสมาชิกในครอบครัว

อยางใกลชิด 

- แรงงานนอกระบบไดรับการคุมครอง

จากระบบประกันสังคม 
 

เนื้องาน  
ก) ศึกษาวิจัยรูปแบบการทํางานที่เอ้ืออํานวยตอการเล้ียงดู

บุตรธิดาอยางใกลชิด 

ข) ขยายการคุมครองการประกันสังคมแกแรงงานนอก
ระบบ โดยเช่ือมโยงผานกลุมอาชีพในชุมชน 

ค) สงเสริมการออมเพื่อจัดสวัสดิการของคนในชุมชน 
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4.3  โครงการสงเสริมความม่ันคงใหแก
อาชีพเกษตรกรรม 
 
วัตถุประสงค : 

–   จัดต้ังองคกร สถาบันประกันภัยพืชผล

แหงชาติ  

–   เกษตรกรรายยอยไดรับการคุมครอง

ภัยธรรมชาติ และรับคาสินไหมทดแทนเม่ือ

ประสบภัย 

–   สถาบันการเงินที่ ร วมโครงการให

สินเช่ือแกเกษตรกรรายยอยมีความเส่ียงตอ

หนี้สูญนอยลง 

–   จัดระบบการชวยเหลือใหถึ งมือผู

เดือดรอนที่มีประสิทธิภาพ ปองกันการใช

งบประมาณซํ้าซอน หรือร่ัวไหล 

–    เกษตรกรมีสวนในการชวยตนเองและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน   
 

เนื้องาน 
ก) ศึกษาวิจัยรูปแบบ และชนิดสินคาเกษตรกรรมสําหรับ

การประกันภัยพืชผล 

ข) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ค) จัดต้ังสํานักงานรูปแบบพิเศษ (SDU) เพื่อรับประกันภัย

พืชผล 

ง) จัดหางบประมาณดําเนินการใหแกสํานักงานรูปแบบ
พิเศษที่ต้ังใหมนี้ 

จ) เผยแพรความรู เ ร่ืองการประกันภัย และรณรงคให

เกษตรกรทําประกันภัยพืชผลของตน จากภัยธรรมชาติ

และภัยที่เกินความสามารถมนุษยจะปองกัน 

ฉ) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสียหาย  

และจายคาสินไหมทดแทนแกผูประสบภัย เนนระบบ

ปองกันคุณธรรมวิบัติ (Moral hazards) 
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4.4 การจัดหาท่ีอยูอาศัยใหแกประชาชน 
 
วัตถุประสงค 

- ประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง 
 

เนื้องาน 
ก) จัดระบบการใชที่ดินที่ถูกบุกรุก, ที่ดินของรัฐ, ที่ดินตา

บอด, ในลักษณะไดประโยชนรวมกัน โดยทําสัญญาเชา  

เชาซื้อ  หรือซื้อขายระหวางเจาของที่ดิน และประชาชน

ที่ไมมีที่ดินและบานพักอาศัย 

ข) จัดการใชประโยชนจากอาคารสูงที่เปนหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได (Non Performing Loan - NPL) เพื่อให

ประชาชนที่ขาดแคลนท่ีอยูอาศัยไดใชประโยชน 

ค) สงเสริมระบบสรางความเปนชุมชนในโครงการบานเอื้อ
อาทร ต้ังแตกอนเขาอยูอาศัย 

ง) ขยายโครงการบานมั่นคงออกไป ควบคูกับการจัดระบบ

กลุมและการเรียนรูของสมาชิก อีกทั้งการสงเสริมอาชีพ

ใหแกสมาชิกเพื่อความยั่งยืนของโครงการ 

จ) พัฒนาความเขมแข็งของเครือขายชุมชนเมือง และ

เครือขายพันธมิตรของโครงการบานมั่นคง 

ฉ) ดําเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคแบบครบวงจรใหแก
โครงการบานเอ้ืออาทรและบานมั่นคง 

ช) แกไขกฎหมาย และระเบียบตางๆที่เปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินโครงการบานมั่นคง 

ซ) พัฒนาชุมชนบานมั่นคงที่มีความพรอมใหเปนชุมชนที่
ใหบริการดูแลผูสูงอายุ เด็กเรรอน เด็กกําพรา เด็กไร

รากเหงา ฯลฯ โดยไดรับเงินคาบริการจากรัฐเปนรายหัว 
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5) มาตรการสรางสวัสดิการสังคมสําหรับวยัสรางสถาบันครอบครัว 
 
5.1 การจัดบริ การ เรื่ อ ง คํ าแนะนํ า
ปรึกษาแกคูสมรส 
 
วัตถุประสงค 

- ลดอัตราการหยาราง 
- ลดอัตราการกระทํารุนแรงในครอบครัว 

- ลดปญห า ช อ ง ว า ง ร ะ ห ว า ง วั ย ใ น

ครอบครัว 
 

เนื้องาน 
ก) สงเสริมวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาที่เตรียมความ

พรอมของหนุมสาวกอนแตงงานกัน 

ข) จัดต้ังหนวยใหคําแนะนําแกคูสมรสแบบครบวงจร ทั้งของรัฐ  

องคการปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน 

ค) ใหความรูเร่ืองเศรษฐศาสตรครัวเรือน  การจัดการความ

ขัดแยงในครอบครัว 

ง) ใหความรูเร่ืองการเล้ียงดูเด็ก  การดูแลและขัดเกลาอุปนิสัยเด็ก

จ) ใหความรูเร่ืองการเขาใจผูสูงอายุ (กรณีที่เปนครอบครัว

ขยาย)  
 

5.2   การสรางครอบครัวใหเขมแข็งและ
อบอุน 
 
วัตถุประสงค 

-  ครอบครัวเขมแข็ง 
 

เนื้องาน 
ก) สงเสริมจัดต้ังชมรมครอบครัวชวยครอบครัวในระดับชุมชน 

และในระดับเครือขาย (หรือ จัดเปนศูนยการเรียนรูเร่ือง

ครอบครัวในระดับตําบล) 

ข) สงเสริมใหมีอาสาสมัครดูแล เยี่ยมเยียนครอบครัวที่ขาดคน

ดูแลเด็ก หรือมีผูสูงอายุอยูตามลําพัง 

ค) สงเสริมการทํากิจกรรมรวมกันทั้งครอบครัว อาทิ การ

ทองเที่ยวสําหรับครอบครัว  รวมทั้งการจัดคายพักแรมใหแก

ครอบครัว 

ง) พัฒนาศักยภาพของสถาบันทางศาสนา ชุมชน และสงเสริม

ใหมีบทบาทในการแกไขปญหาครอบครัวใหมากยิ่งข้ึน 

จ) พัฒนาศูนยตางๆที่มีอยู (อาทิ ศูนยเยาวชน) ใหมีอุปกรณ 

เคร่ืองมือ และกิจกรรมพรอมตอการใชบริการสมาชิกของทั้ง

ครอบครัว มิใชวัยใดวัยหนึ่ง 
 

 



 20

6) มาตรการสรางสวัสดิการแกผูสูงอาย ุ
 

6.1 การลับสมองสนองความสนใจในการ
เรียนรูแกผูสงูอายุ 
 
วัตถุประสงค  

-  ลดความเศราหมอง และ ความถดถอย

ทางกาย จิตใจ และสมองของผูสูงอาย ุ

-  เพิม่ทนุทางสังคมใหแก ชมุชนและ

ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 การจัดหาสาธารณูปโภค อุปกรณ 
เครื่องมือ และของใชที่จาํเปนแกผูสงูอายุ 
 
วัตถุประสงค  

- ผูสูงอายุลดการพึ่งพิงคนภายนอก 

และมีความสะดวกในการดําเนินชีวิต 

             ผูสูงอายุมีความสุข สบาย   

            มากข้ึน 

เนื้องาน 
ก) สงเสริมการจัดต้ังชมรมผูสูงอายุในชุมชนตางๆ รวมทั้ง

จัดต้ังเครือขายการเรียนรูของผูสูงอาย ุ

ข) สงเสริมการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุตามประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อเปนการสรางกิจกรรมเรียนรู และ

สรางความมีชีวิตชีวา ตลอดจนรักษาขนบประเพณี และ

ภูมิปญญาท่ีดีงามของไทย (อาทิ กรณี ชมรมผูสูงอายุที่

นครศรีธรรมราช  รําโนราห และรวมทานอาหารท่ีตางคน

ตางนํามาจากบาน) 

ค) จัดหลักสูตรการศึกษาช้ันสูงที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ เพื่อ
ตอบสนองความตองการเรียนรูของกลุมผูสูงอายุ 

ง) สงเสริมและพัฒนางานอาสาสมัครที่ผูสูงอายุสามารถชวย
ได 

จ) จัดหางานอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ 
        ผูสูงอายุ เพื่อไมปลอยใหศักยภาพเหลานั้นเส่ือมถอยลง

ไปโดยเปลาประโยชน 

ฉ) สงเสริมการดําเนนิงานของ คลังสมอง และเปดโอกาสให
ผูสูงอายุไดแสดงความสามารถของตน 

 

 
 
 
เนื้องาน  
ก) จัดหาสาธารณูปโภค อุปกรณ เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับ

ผูสูงอายุ ติดต้ังในแหลงชุมชน และหนวยใหบริการตางๆ 

ข) สงเสริมการขาย อุปกรณ เคร่ืองมือ ของจําเปนสําหรับ

ผูสูงอายุในราคาถูก เหมาะสม โดยอาจผานระบบสหกรณ 

หรือรับการอุดหนุนบางสวนจากรัฐ 
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7) มาตรการสรางสวัสดิการแกผูพิการ 
 

7.1 การสรางความเสมอภาคทาง
โอกาสแกผูพกิาร 
  
วัตถุประสงค 

- เพิ่มความเทาเทียมกันทางโอกาสให
มากข้ึน 

- ผูพิการไดเรียนรู และพัฒนาตนเองมาก
ข้ึน 

- ลดการพึ่งพิงคนภายนอก 

- ผูพิการไดรับความสะดวก สบายมาก

ข้ึน 
 

เนื้องาน 
ก) รัฐบาลและทุกองคกรชวยกันจัดสาธารณูปโภค อุปกรณ 

เคร่ืองมือ ที่จําเปนแกผูพิการ 

ข) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผู

ใหบริการดูแลผูพิการเชิงธุรกิจ 

ค) พัฒนาระบบอาสาสมัครใหมาชวยดูแลผูพิการเพิ่มมากข้ึน  

ง) สงเสริมใหอาสาสมัครมีคุณสมบัติและความสามารถในการ
ทํางานกับคนพิการมากข้ึน 

จ) รัฐใหทุนอุดหนุนครอบครัวที่เล้ียงดู ใหการศึกษาแกผูพิการใน

อัตราที่เพียงพอตออัตภาพ และสอดคลองกับความเปนจริง 

(critical mass management) 

ฉ) สงเสริมใหครอบครัวดูแลสมาชิกผูพิการ โดยใหผลประโยชน
ดานการลดหยอนภาษี 

เรงรัดการผลิต และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการ

ส่ือสารกับผูพิการ 

ซ) ต้ังสถาบันทําหนาที่ผลิตครู และ/หรือผูดูแลเด็กพิเศษ อยาง

นอยผลิตใหได 3,000 อัตรา (ความตองการมีมากถึง 30,000 

คน) 

ฌ) เผยแพรความรูเร่ืองภาษามือ  อักษรเบล  ภาษามือสัมผัส 

สัญลักษณเพื่อการส่ือสารตางๆ แกสังคมโดยผานส่ือประเภท

ตางๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนที่มีผูพิการ 

ญ) ใหความรูแกครอบครัวและชุมชนที่มีผูพิการ เร่ือง วิธีการดูแล  

จิตวิทยาและความคิดของผูพิการ  การบริหารความเครียด

และความขัดแยงในครอบครัว   

ฎ) รณรงคสรางทัศนคติของสังคมตอผูพิการ  ความพิการ ที่
ถูกตองเหมาะสม 

ฏ) สงเสริมการจัดต้ังองคกร และเครือขายของผูพิการ เพื่อการ
เรียนรู  แกไขปญหาของตนเอง และเพื่อเสนอแนะนโยบาย 

ฐ) สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณที่เปนประโยชน

ตอผูพิการ 
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7.2 การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
แกผูพิการ 
  
วัตถุประสงค 

- เพิ่มรายไดและความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจแกประชาชนผูพิการ 

- ผูพิการไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก

แนวทางดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองมาก

ข้ึน         
 

เนื้องาน 
ก) อบรม เพิ่มศักยภาพคนพิการในการประกอบอาชีพดาน

ตางๆที่เหมาะสม และตรงความสนใจ 

ข) สงเสริมการรวมตัวเปนองคกรและเครือขายผูพิการที่
ประกอบอาชีพดานตางๆเพื่อเพิ่มระดับการเรียนรู และ

อํานาจในการตอรอง 

ค) พัฒนาระบบเช่ือมประสานระหวางความตองการแรงงาน
พิการและความตองการทํางานของแรงงานพิการ 

ง) จัดใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่เปนผูเชื่อมประสาน ซึ่งจะทํา

หนาที่ออกหนังสือรับรองความสามารถในการทํางานของ

คนพิการ 

จ) สงเสริมใหมีการวิจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของคนพิการเมื่อเทียบกับคนไมพิการที่ปฏิบัติ

หนาที่อยางเดียวกัน  

ฉ) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และการเขาถึงแหลงทุนเพื่อ

การประกอบอาชีพของผูพิการ 
 

 
ประเด็นเชิงนโยบาย 

8) มาตรการลด ละ เลิกอบายมุข 

 

8.1  การรณรงคสํานกึคานิยม สัมมาชพี 
 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมคานิยมในการประกอบ

อาชีพที่ไมเกีย่วของกับอบายมุข 
 

เนื้องาน 
     ก)   การรณรงคสรางกระแสคุณธรรม จริยธรรมและควาฒ      

            พอดีพอเพียงในทุกรูปแบบ 

  ข)    สํารวจและเผยแพรครัวเรือนและชุมชนปลอดอบายมุข 

  ค)    การจัดทําบัญชีคาใชจายในครัวเรือน  
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8.2 การสงเสริมสื่อสีขาว ลด ละ เลิก 
อบายุมข 
 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหส่ือมวลชนเปนพลังสําคัญใน

การลดละเลิกอบายมุข 
 

เนื้องาน 
  ก)  สงเสริมสนับสนนุส่ือในการรณรงคลดละเลิกอบายมุข 

  ข)  จัดประกวดและประกาศเกียรติคุณแกส่ือมวลชนประเภท 

ตาง ๆ ที่มีบทบาทในการรณรงค สงเสริมใหมีการลดละ

เลิกอบายมุข 

 

8.3  การจัดหาอาชีพใหม 
 
วัตถุประสงค 

- เพื่ อให ผูที่ ของ เ ก่ียวกับอบายมุขมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม 
 

เนื้องาน 
   ก)  สํารวจผูที่ประสงคเลิกประกอบอาชีพอบายมุข 

   ข)  จัดหาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูเลิกประกอบอาชีพ      

        อบายมขุ 

8.4 การสงเสริมกิจกรรม ลด ละ เลิก
อบายมุข โดยชุมชน 
 

วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมบทบาทของชุมชนใหเขามา
มีสวนรวมในการลดละเลิกอบายมุข 
 

เนื้องาน 
   ก)  สํารวจและจัดทําขอมูลกลุมเปาหมาย ผูติดการพนันโดย

อาศัยบทบาทองคกรและเครือขายประชาชนและโดยใช

พื้นที่เปนตัวต้ัง 

   ข)  สงเสริมกิจกรรมทางเลือกในชุมชนเพื่อการลดละเลิก

อบายมุข 

   ค)  การเฝาระวังและเตือนภัยที่จะเกิดข้ึนจากอบายมขุ 

  ง)  ใชมาตรการทางสังคมเพื่อใหเกิดการลดละเลิกอบายมุข

ในชุมชน 

 

8.5 โครงการจํากัดชองทางเผยแพร
อบายมุข 
 

วัตถุประสงค 

- เ พื่ อ ใ ช ม าต รก า รท า ง สั ง คมและ
กฎหมายในการดํ า เนิ นการลดละ เ ลิก

อบายมุข 
 

เนื้องาน 
   ก)  ใชมาตรการทางกฎหมายแกผูเลนการพนนั 

   ข)  ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการลดละเลิกอบายมุข 

รวมทัง้พิจารณามาตรการพื้นที่ในการจํากัดการเลนการ

พนนั 

  ค)  ออกกฎหมายไมใหเด็กและเยาวชนซ้ือสลากกนิแบง

รัฐบาล 

  ง)  นํารายไดจากการยึดทรัพยคดีที่เกี่ยวของกับอบายมุขมา

ใชในการลดละเลิกอบายมุขและสงเสริมการจัดสวัสดิการ

ใหแกประชาชน 
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9) มาตรการแกไขปญหาความยากจนโดยภาคประชาชน 

 

9.1 การแกไขปญหาความไมม่ันคงใน
ที่ดินทํากนิ 
 
วัตถุประสงค 
-  เพื่อใหประชาชนในชนบทมีโอกาสเขาถึง

และใชประโยชนจากที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ 

เนื้องาน 
   ก)  สํารวจสถานการณปญหาและความพรอมของชุมชน 

   ข) จดทะเบียนครอบครัวที่ประสบปญหาเศรษฐกิจ สังคมคร้ัง

ใหม โดยใชบทบาทของชุมชนในการสํารวจดวยตนเอง 

  ค)  สงเสริมการเจรจาเพื่อทาํสัญญาเชาหรืออนุญาตใหใช

ประโยชนจาก  ที่ดินตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

  ง)  ดูแลเร่ืองการใชประโยชนที่ดินเพื่อไมใหเกิดผลกระทบ

ทางดาน  ส่ิงแวดลอมและกฎหมาย 

  จ)  จัดหาเงนิทนุใหยืมเพือ่ใชในการเชาหรือซื้อที่ดิน 

  ฉ)  แกไขผอนปรนเงื่อนไขกฎหมายรวมทั้งใหสิทธิประโยชน      

       แกเจาของที ่

9.2 การแกไขปญหาหนี้สนิ 
 
วัตถุประสงค 

- เพื่อลดภาระหนี้ใหแกประชาชน 

- หลุดพนจากการเปนหนี้สิน 

 
 
 
 
 
9.3 การปรับปรุงโครงสรางอาชีพให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
วัตถุประสงค 
- เตรียมความพรอมสําหรับประชาชนดาน

การประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

เนื้องาน 
   ก) สรางสํานึกใหคนตระหนกัถึงโทษจากการมีหนี ้

   ข) ปองกนัการกอหนี้โดยสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน 

   ค) สงเสริมการออมผานระบบการออมทกุชนิด 

   ง) สงเสริมบทบาทภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่และ   

องคกรชุมชนในการไกลเกล่ียหนี ้

   จ) ปรับหนี้นอกระบบใหเปนหนี้ในระบบ 

 
 
เนื้องาน 
   ก) ศึกษาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสําหรับประชาชนใน   

       ชุมชน 

   ข) สงเสริมใหเกิดการสรุปบทเรียนของคนในชุมชนในการ 

        ประกอบอาชีพ 

   ค) จัดทําโครงการนาํรองในการสงเสริมอาชีพใหมทีเ่กดิจาก 

        การวิเคราะหโครงการอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต โดย  

        สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของชุมชน 
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5.2 แผนงานการคุมครองสิทธิทางสวัสดิการสังคมแกประชาชน (ตัวอยางเนื้องาน) 

      1) มาตรการสรางสุขภาวะ 

       2) มาตรการพิทักษ และคุมครองสิทธิ 
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1) มาตรการสรางสุขภาวะ 

1.1 การสรางภูมิคุมกันเพื่อใหคน
มีสุขภาวะทีดี่ 
 
วัตถุประสงค : 

- คนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุข

ภาวะทางสังคม (ไดรับการยอมรับ 

โอกาสทางสังคม  อยูรวมกับคนอ่ืนๆ

ไดดี) และมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ

ที่ดี (รูเต็มใจที่จะใหและรับความรัก  

รูจักเสียสละ ปรารถนาดีตอผูอ่ืน) 
 

เนื้องาน 
ก) สงเสริมการออกกําลังกายในทกุชุมชนองคกร และครอบครัว 

ข) สงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพกายและจิตประจําปตามหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน (เพิ่มรอยละ 20 ตอป) 

ค) สงเสริมการสรางเครือขายสุขภาวะ 

ง) พัฒนาศักยภาพของชมรม เครือขายสุขภาพ และเครือขายทาง

สังคมดานตางๆที่เนนการใชชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุข รวมทั้ง

การไมเบียดเบียนธรรมชาติ ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน 

จ) สงเสริมการเรียนรูแกนธรรมของศาสนาตางๆ รวมทั้งการ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ฉ) ใหความรูเร่ือง การบริโภคอาหารที่เหมาะสมแกทุกวัย 

ช) กํากับใหระบบโรงเรียนสนับสนุนการทําความดีเพื่อสังคมอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งโดยตัวบุคคลและโดยกลุม 

1.2  การปองกันภัยชนิดตางๆ 
 
วัตถุประสงค : 

- คนประสบภัยตางๆลดลง  

- ผูประสบภัยไดรับการคุมครอง 

หรือ คาชดเชยอยางเหมาะสมตาม

อัตภาพ 
 

เนื้องาน 
ก) กําหนด และควบคุมมาตรฐานทางสุขาภิบาลและโภชนาการของ

รานอาหารและตลาดสด  รวมทั้งมีการติดตามอยางใกลชิดโดย

ผานเครือขายเฝาระวัง ที่ดําเนินการโดยอาสาสมัครชุมชน  

ลูกเสือ  เนตรนารี ฯลฯ 

ข) ปรับกฎ ระเบียบเพ่ือความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

โรงงาน และพื้นที่สาธารณะใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยี  ธรรมชาติ และสังคม 

ค) ขยายประเภทของโรงงาน/สถานประกอบการที่เขาขายการ

ควบคุม ตรวจสอบมาตรการปองกันภัย หรือผลกระทบเชิงลบ

ตางๆกับประชาชน 

ง) สงเสริมใหนําเคร่ืองมือ การประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) 

และ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) มาใชกับธุรกิจ

และกิจการที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

จ) ใชมาตรการทางการเงิน การคลัง จูงใจใหโรงงาน กิจการปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ เงื่อนไขวาดวยความปลอดภัยของคนงานและ

ประชาชน 
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ฉ) ออกกฎหมายบังคับใหสถานบริการบางประเภท (อาทิ  ดิสโกเธค  

โรงภาพยนตร  หางสรรพสินคา ฯลฯ) ทําประกันภัยใหลูกคาที่มา

ใชบริการ โดยเร่ิมบังคับใชทีละสาขา และเปนบางพ้ืนที่กอน 

(ตามความเรงดวนและรุนแรงของปญหา) แลวคอยขยายออกไป

จนครบ  ทั้งนี้ กรมการประกันภัยตองอํานวยการใหอัตราเบ้ีย

ประกันภัยไมสูงจนเกินไป จนผูประกอบการปฏิบัติตามไมได 

หรือผลักภาระใหผูใชบริการมากไป 

ช) จัดระบบประกันภัยทรัพยสินเอ้ืออาทรเพื่อผูมีรายไดนอย 

ซ) สงเสริมการประกันภัยเปนหมูคณะในโรงเรียนและสถาน

ประกอบการตางๆ เพื่อเพิ่มการคุมครองใหแกประชาชนวัยตางๆ 

ฌ) เพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานที่ออกกําลังกาย และสถานที่แสดง

ศิลปวัฒนธรรมที่เปนสาธารณะในชุมชนใหมากข้ึน 

ญ) ออกกฎระเ บียบเ ร่ืองแนวทางการกําหนดผัง เมือง  ที่ ให

ความสําคัญกับหลักการปองกันอาชญากรรมดวย 

ฎ) สงเสริมใหแตละชุมชนจัดทําผังชุมชนที่เนนเร่ืองการปองกัน

อาชญากรรมปญหาสังคมอ่ืน และภัยธรรมชาติดวย 

ฏ) สงเสริมใหแตละชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น จัดระบบ

เฝาระวังภัย (ทั้งภัยธรรมชาติและภัยสังคม) 

ฐ) กําหนดมาตรฐานการทํางานของ รปภ., พัฒนาขีดความสามารถ

ใหเปนไปตามที่กําหนด  รวมทั้ง สงเสริม สรางแรงจูงใจให รปภ. 

ทําหนาที่เฝาระวังภัยสาธารณะดวย แทนที่จะดูแลกิจการที่ไดรับ

การวาจางเทานั้น  

ฑ) จัดทําสัญญาณเตือนภัยทางสังคมระดับชุมชน  และ /หรือ 

องคการปกครองสวนทองถิ่น (เชน จํานวนคนติดยา, จํานวนคดี, 

จํานวนคนเปนหนี้ หรือรายไดไมพอใช, จํานวนทําแทง, ฯลฯ) 

ฒ) อบรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนใหรูแนวทางปองกัน

ตนเองจากภัยตางๆ รวมทั้งภัยสังคม อาทิ ปจจัยและ

ปรากฏการณที่อาจทําใหเกิดการกระทํารุนแรงในครอบครัว, 

การคามนุษย, การคุกคามทางเพศ 
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2) มาตรการพิทักษ และคุมครองสิทธิ 
 
2.1 การสงเสริมความรูเรือ่งสิทธขิอง
ประชาชนกลุมตางๆ 
 
วัตถุประสงค 

- ประชาชนตระหนักในสิทธิที่พึงไดรับ
การบริการดานสวัสดิการสังคม 

- ประชาชนไดรับการบริการอยางทั่วถึง 
- หนวยงานตางๆใหบริการประชาชน

อยางมีประสิทธิภาพ 

 
2.2 การสงเสริมการพิทักษและคุมครอง
สิทธิของประชาชนโดยประชาชนและ
ชุมชน 
 
วัตถุประสงค 

- ประชาชนสามารถเรียกรองสิทธิที่พึงได

อยางชอบธรรมตอหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 

 

เนื้องาน 
ก) รณรงคใหความรูผานส่ือทุกชองทาง และโดยใหหลาย

หนวยงานใหขอมูลที่ถูกตองแกประชาชนเร่ืองสวัสดิการ

สังคม  สิทธิ และหนาที่ของประชาชน 

ข) อบรมเจาหนาที่ดานตางๆในกระบวนการยุติธรรมที่มี
โอกาสปฏิ บั ติมิ ชอบตอ เห ย่ือและ ผู ก ระทํ า ผิด  อัน

เนื่องมาจากการขาดความรู หรือ เขาใจผิด 
 
 
 
 
เนื้องาน 
ก) สงเสริมใหประชาชนปกปองสิทธิของตนเอง โดยการ

รองเรียนผานหนวยงานรับเร่ืองรองเรียนในทองถิ่นและใน

ระดับชาติ 

ข) สงเสริมการรวมกลุม การต้ังเครือขายเหยื่อ, คนในชุมชน 

และ/หรือประชาสังคมดานการปกปอง คุมครองสิทธิของ

ตนเอง และการไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน 

ค) สงเสริมใหมีการฟองเรียกคาเสียหายจากหนวยงานท่ี
หลอกลวง  ประมาท เลินเลอ จนทําใหเกิดผลเสียหายตอ

สุขภาพ ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

ง) จัดต้ังกองทุนสนับสนุนคาใชจายในการดําเนินคดีกับ
หนวยงานรัฐ เอกชนที่มีพฤติกรรมสออยางชัดเจนวาไม

สนใจ ประมาท หรือ เจตนาทําใหเกิดความเสียหายตอสุข

ภาวะของคนในชุมชน สังคม ซึ่งเงินกองทุนดังกลาวอาจ

ขอการสนับสนุนจากรัฐในเบ้ืองตน แตในอนาคต เงินนี้จะ

ไดจากสวนหนึ่งของคาเสียหายที่หนวยงานตางๆตองชําระ

เมื่อแพคดี 
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2.3 การสงเสริมความสมานฉันทและ
ความยุติธรรมทางสังคม 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อลดความขัดแยงในสังคม ทําใหสังคมอยู

เย็นเปนสุข 

- สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

 

เนื้องาน 
ก)  สรางความเขาใจใหแกสาธารณชนในกระบวนการยุติธรรม

สมานฉันท 

 ข)   สงเสริมบทบาทอาสาสมัครและผูนําชุมชนในการ

ดําเนนิงานยุติธรรมสมานฉันทเพื่อไกลเกล่ีขอพิพาทตาง ๆ 

 ค)   จัดต้ังคลีนิตยุติธรรมในชุมชน 

2.4 การส ง เ ส ริ มสิ ทธิ ส วั ส ดิ ก า รแก
ผู ต อ ง ห า  ผู ต อ ง ขั ง  ผู พ น โ ทษแล ะ
ครอบครัว 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหคนไทยทุกคนไมวาจะเปนผูตองหา 

ผูตองขัง ผูพนโทษและครอบครัวไดรับสิทธิ

ตามกฎหมาย 

- เพื่อใหเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของปฏิบัติหนาทีต่อ

ผูตองหา ผูตองขัง ผูพนโทษและครอบครัว

อยางถูกตองเหมาะสม 

- ปองกนัการกระทําความผิดซ้ํา 

เนื้องาน 
ก)  ใหความรูกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถึงสิทธิและผลกระทบ  

ทางจิตใจแกผูตองหา  

  ข)  จัดบริการสวัสดิการสังคมและงบประมาณที่เพยีงพอใน

การดูแลผูตองขัง ครอบครัวและบุตรติดผูตองขัง 

ค)   ติดตามเยีย่มเยยีนและใหการชวยเหลือผูพนโทษอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุขและไมหวน

กลับมากระทาํความผิดซ้ํา 

  ง)   สรางการยอมรับแกสาธารณชนตอผูพนโทษ 

2.5 การสงเสริมสิทธสิวสัดิการกลุมชาติ
พันธุ ชนกลุมนอย ผูพลดัถ่ินและคนตาง
ดาว 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหคนที่อาศัยอยูในประเทศไทยไมวาจะ

เปนกลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอย ผูพลัดถิ่นและ

คนตางดาวไดรับสิทธิตามกฎหมาย 

- เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ตอ

กลุมชาติพันธุ     ชนกลุมนอย ผูพลัดถิ่นและ

คนตางดาวอยางถูกตองเหมาะสม 

- ปองกนัการเลือกปฏิบัติตอประชาชน 

เนื้องาน 
  ก)  กาํหนดและสํารวจเปาหมายกลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอยผู

พลัดถิ่นใหชัดเจน 

 ข)  กาํหนดแผนงานและหนวยงานรับผิดชอบหลักเพื่อเปน

เจาภาพในการดูแลดานสวสัดิการ ตามสิทธิพืน้ฐานที่

กําหนดโดยสหประชาชาติ 

  ค)  ดําเนนิโครงการเพื่อปองกัน แกไขปญหาและจัดสวัสดิการ

ที่เหมาะสมแกคนตางดาวและครอบครัวที่เขามาทํางานทัง้

ที่ถูกกฎหมายและที่ผิดกฎหมายใหชัดเจน 

  ง)  จัดสวัสดิการ เงินชดเชยและการฟนฟูที่เหมาะสมและได

มาตรฐานแกผูที่ไดรับผลกระทบจากการพฒันาทัง้

โครงการขนาดใหญและขนาดเล็ก จนกลายเปนผูพลัดถิ่น 
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2.6 การจัดหาสวสัดิการท่ีเหมาะสมใหแก
ผูปวยเรื้อรังที่ชวยเหลือตนเองไมได 
  
วัตถุประสงค 
- ใหบริการตามหลักสิทธิมนษุยชนและ

คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

เนื้องาน 
  ก)  สรางสํานึกครอบครัวและชุมชนในการดูแล 

  ข)  กําหนดหนวยงานหลักในการดูแลผูปวยเร้ือรังและ 

ชวยเหลือตนเองไมได  

  ค) จัดทาํแผนงาน/โครงการและต้ังงบประมาณรองรับในการ

ดูแลผูปวยเร้ือรังและชวยเหลือตนเองไมได โดยคํานึงถงึ

สิทธิและศักด์ิศรีของผูปวยทีพ่ึงไดรับ  

  ง)  จัดหาอาสาสมัครเพื่อเขามาชวยสนบัสนุนการดําเนินงาน

ในการดูแลผูปวยเร้ือรังที่ชวยเหลือตนเองไมได 

 

 

 

 
6.  การดําเนนิมาตรการตามแผนงานท่ีคณะกรรมการสงเสริมการัดสวสัดิการสังคมแหงชาติ
เกี่ยวของโดยตรง 
      6.1  แผนงานการพัฒนางาน  การบูรณาการ  กลไกการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรภาครัฐ 

เอกชน และชุมชน 

 1) มาตรการพฒันาองคกรเรียนรูและการจัดการความรูดานสวัสดิการสงัคม 

 2) มาตรการพฒันากองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติและพื้นที ่

 3) มาตรการพฒันาขบวนการอาสาสมัครและสํานกึสาธารณะ  

 4) มาตรการพฒันางาน กลไกและองคกรดูแลงานสวัสดิการสังคม 
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1) มาตรการพฒันาองคกรเรียนรูและการจัดการความรูดานสวัสดิการสงัคม 
 

1.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
การจัดสวสัดิการสังคม 
 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหการกาํหนดนโยบาย แผน

และการปฏิบัติงานดานสวสัดิการสังคมมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

เนื้องาน 
  ก)  ศึกษาวเิคราะหระบบฐานขอมูลที่มีอยู 

 ข)  ปรับปรุงระบบการจัดเกบ็ การรายงานและการ

เผยแพรหรือกระจายขอมูลใหเกิดประโยชนตอ

ผูใชบริการ 

 ค)  พฒันาระบบการประสานการดําเนนิงานรวมกนั

ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของในงานดานขอมูลและ

สถิติที่เกีย่วของกับงานดานสวัสดิการสังคม 

 ง)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีขอมูลเพื่อประโยชนในการ

กําหนดนโยบาย  การจัดทําแผนและการปฏิบัติ  

โดยการบูรณาการขอมูลและจดทําระบบฐานขอมูล

กลางเพื่อใหหนวยงานตาง ๆ สามารถเขามาใช

รวมกัน 

 จ) พัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการประเมินสถานการณ

ทางสังคม 

ฉ) จัดทาํโครงการขนาดใหญ ใหมีระบบขอมูลออนไลน 

ระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยมีการจัดระดับชั้น

ความลับของขอมูลของผูรับบริการแตละราย   

1.2   การพฒันาระบบจดัการความรู
ของหนวยงานดานสวัสดิการสังคม 
   
วัตถุประสงค 

- ใหองคการมีศักยภาพในการ
ทํางานที่สูงข้ึน 

เนื้องาน 
  ก)  จัดอบรมใหความรูเร่ืองการจัดการความรูแกบุคลากร

ทุกระดับ 

 ข)  สงเสริมการจัดการความรูในบางองคการ โดยจัดทาํ

โครงการนํารองเพื่อขยายผลในโอกาสตอไป 

  ค) เผยแพรหนวยงานที่จัดการความรูไดดีเพื่อเปน

แบบอยางใหแกหนวยงานอ่ืน ๆ 

 ง)  ผลิตทีมวทิยากรหลักในการเผยแพรการจัดการ

ความรู 
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2) มาตรการพฒันากองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติและพื้นที ่
      

2.1 การพัฒนากองทุนสงเสริมการจัด
สวสัดิการสังคม 
 
วัตถุประสงค 

- เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของ

กองทนุเพื่อใหสามารถกระจายการ

ดําเนนิงานลงสูพื้นที่และกลุมเปาหมายได

อยางทั่วถึง 

เนื้องาน 
ก)   พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมในสวนกลางและจังหวัด โดยการกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานเชิงรุกในการเขาหาปญหา ใหความสําคัญกับ

พื้นที่ กลุมเปาหมายและประเด็น 

ข)   กระจายอํานาจการบริหารจัดการกองทุนใหภูมิภาคและ

ทองถิ่นในการดําเนินงาน 

ค)   สรางเงื่อนไขในการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนทีเนน

การบูรณาการโครงการในพ้ืนที่ การมีสวนรวมของประชาคม

และการสมทบงบประมาณจากทองถิ่น 

ง)   จัดหาแหลงทุนและสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชนให

เพียงพอตอการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

จ)  จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการบริหารกองทุนในทกุ

ระดับอยางใกลชิด 

 
3) มาตรการพฒันาขบวนการอาสาสมัครและสํานกึสาธารณะ 
 
3.1 การสรางคานิยมและสงเสริมการ
ทํางานอาสาสมัคร 
 
วัตถุประสงค 

- เพิ่มปริมาณอาสาสมัครกระจายตัวได
ทั่วถงึมากข้ึน  

- เพื่อใหการคุมครองดูแลและจัดบริการ
สวัสดิการใหอาสาสมัคร 

- อาสาสมัครมีโอกาส และขวัญกําลังใจ

ในการทําประโยชนตอสวนรวมยิง่ข้ึน               
 

เนื้องาน 
ก) รณรงคใหเหน็คุณคาของงานอาสาสมัครและตัวอาสาสมัคร 
ข) รัฐใหการยอมรับในบทบาทและการทาํงานของอาสาสมัคร  

รวมทัง้ใหการดูแลสวัสดิการแกอาสาสมัครในรูปแบบ   ตาง 

ๆ  เชน กรณีทีอ่าสาสมัครประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงาน 

ค) สงเสริมใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาไดทํางานอาสาสมัคร

อยางตอเนื่อง โดยเช่ือมโยงระบบทาํงานอาสาสมัครกบัการ

วัดผลการเรียนและ/หรือสมคัรเขาเรียนตอในระดับที่สูงข้ึนไป 

หรือการสมัครเขาทาํงาน 

ง) รัฐ องคการปกครองสวนทองถิน่ และภาคเอกชนควรสงเสริม 

และกําหนดเงือ่นไขที่เอ้ืออํานวยตอการใหบุคลากรของตน

ไปทํางานอาสาสมัคร 

จ) ดําเนนิงานตามปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายการ
พัฒนางานอาสาสมัครใหเกดิผลในทางปฏิบัติ 
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3.2  การพัฒนาสถาบันและเครือขายงาน
อาสาสมัคร 
 
วัตถุประสงค 

- พัฒนาคุณภาพและการประสานของ

อาสาสมัคร  

 

เนื้องาน 
ก) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคร 
ข) สงเสริมใหจัดต้ังองคกรหรือสถาบันทีท่ําหนาที่พฒันางาน

อาสาสมัคร 

ค) สงเสริมใหเกิดเครือขายอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือสังคมใน
ทุกดานและในทุกระดับทัง้ระดับชาติและระดับจังหวัด  

ง) วิจัยและพัฒนางานประเภทใหมๆสําหรับอาสาสมัครแตละ
เพศ วยั ความสามารถและความสนใจ 

3.3  การพัฒนาสื่อเพื่อสังคม 
 
วัตถุประสงค 

- เพื่อสงเสริมบทบาทของ

ส่ือสารมวลชนใหเขามามีสวนรวมในการ

รับผิดชอบตอสังคม 

เนื้องาน 
  ก)  ใหความรูแกส่ือเกี่ยวกบังานสวัสดิการสังคม  งานที่มี

ผลกระทบเชิงลบ ตอสังคม รวมทัง้การเสนอขาวที่สรางสรรค 

ข)   สงเสริมใหผูปกอบธุรกจิส่ือสารมวลชน เปดพื้นที่สําหรับส่ือ

เพื่อสังคม  ใหเพิ่มมากข้ึน รวมทัง้ใหรัฐกําหนดมาตรการจูง

ใจเพื่อดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ 

 ค)   จัดประกวด  เชิดชเูกียรติสําหรับธุรกิจที่มีส่ือเพื่อสังคมดีเดน 

   ง)   สงเสริมการดําเนินงานวทิยุชุมชนเพื่อเปนชองทางในการ

เผยแพร  ขาวสารใหแกประชาชนในชุมชน โดยใหการ

สงเสริมสนับสนุนสําหรับวิทยุชุมชนที่เนนการแกไขปญหา

สังคม การพฒันาสังคมและการดุแลสวัสดิการกันเองของคน

ในชุมชน 

   จ)   ใชประโยชนจากส่ือในการเฝาระวงัและเตือนภัยทางสังคม 

เชน บทบาทของวทิยุสมัครเลนในการรายงานเหตุการณและ

สถานการณทางสังคม  

ฉ)   พัฒนาส่ือบนพืน้ที่สาธารณะ หรือขนสงมวลชนเพื่อสราง

สํานึกความรับผิดชอบของคนในสังคม รวมทัง้การแกไข

ปญหาตาง ๆ ในชุมชน 

  ช)  พัฒนาสํานึกความรับผิดชอบทางสังคม รวมทัง้สงเสริมใหมี

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูประกอบการ

ส่ือสารมวลชนอยางจริงจงั 

    ซ)  สงเสริมใหส่ือทุกประเภทกําหนดจริยธรรมในการทํางานแบบ  

มืออาชีพโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมรวมกนั 

ควบคูกับการมาตรการดูแลทางสังคมและกฎหมาย 
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4) มาตรการพฒันางาน กลไกและองคกรดูแลงานสวัสดิการสังคม 
 
4.1 การพัฒนาคุณภาพงานและ
ความเขาใจตองานสวัสดิการ 
สังคม 
 
วัตถุประสงค 

- ประชาชนไดรับสวัสดิการ
สังคมอยางทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ  

- ภาคสวนเขาใจและเขามามี
สวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม

เพิ่มมากข้ึน 
 

เนื้องาน 
  ก)  สรางความเขาใจเร่ือง อุดมการณ หลักการ และประเภทงาน

สวัสดิการสังคม ใหหนวยงานตางๆ และประชาชนอยางถูกตองและ

เปนเอกภาพ 

 ข)  เผยแพรความรูเกีย่วกับกฎหมาย หนาที่ และบทบาทของทุกภาคสวน

ในการรวมดําเนินการจัด สวสัดิการสังคมรูปแบบตางๆ 

  ค) จัดทาํเอกสารแนะนาํงานสวัสดิการสังคมสําหรับประชาชนท่ัวไป 

 ง)  พัฒนาการทํางานเฉพาะทางบางดานใหเปนแบบมอือาชีพ และตอง

มีการกาํหนดมาตรฐานงาน รวมทั้ง การออกใบอนุญาตประกอบ

วิชาชพี 

จ) ใชเคร่ืองมือใหมๆที่มีวิชาการรองรับในการทํางานมากข้ึน เชน การใช 

MEGA tool ในการประเมินสถานการณความเส่ียงของเด็กและวัยรุน

ในการกระทาํรุนแรง 

ฉ) สงเสริมการวิจยัและพัฒนารูปแบบ เทคนิค เคร่ืองมือการใหบริการ

สวัสดิการสังคมสาขาตางๆ เพื่อสรางองคความรูที่เหมาะสมกับบริบท

สังคมไทย  รวมทั้งการจัดการความรูดานการทํางาน สวสัดิการสังคม

ของหนวยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องคการเอกชน ชุมชน 

ช) เรงสราง สะสม สืบสาน ศึกษา และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นวาดวย

การจัดสวัสดิการสังคม  

ซ) เนนการทํางานแบบบูรณาการ และสหวิชาชีพ 

ฌ)  ขยาย/เปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํงานจาก ทาํงานเฉพาะดานมาเปน 

จัดการแกไขปญหาแบบครบวงจร (case management)  จากงาน

ลักษณะแกไขปญหาเปนรายปญหาไปสูงานการขับเคลื่อน

กระบวนการ  นโยบาย กฎหมาย โดยใชการวิจัยเปนเคร่ืองมือมากข้ึน 

และจากการตามแกปญหาทีเ่กิดข้ึน เปน  (เนนการปองกนัปญหา 

และ การจัดการปญหาเชิงรุก) 

ญ)  สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ และใหยดึเงื่อนไขของ
พื้นที่เปนสําคัญ 

ฎ)   ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกีย่วของให

สอดคลองกับเงื่อนไขของสังคม และวิธกีารทํางานที่เปล่ียนแปลงไป 
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4.2 การพัฒนาบุคลากรที่ทํางานประจํา
ดานสวัสดิการสังคม 
 
วัตถุประสงค : 

- ผูปฏิบัติงานมคีวามรูความสามารถ 

และทัศนคติทีดี่ตองานของตน 

- ผูปฏิบัติงานมีขวัญ กําลังใจ ไดรับ
สวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม  

เนื้องาน  
   ก) พฒันาศักยภาพ ความรู ความสามารถของเจาหนาทีท่ี่

ดําเนนิงานจัดสวัสดิการสังคมรูปแบบตางๆ อยางทัว่ถงึ

และสม่ําเสมอ 

 ข) จัดระบบแรงจูงใจและจดัสวัสดิการใหคนทาํงานดาน

สวัสดิการสังคมทุกสาขาอยางมืออาชีพ และมี

ประสิทธิภาพในการทํางานทีสู่งกวาเดิม โดยการออกใบ

ประกอบวิชาชีพรองรับ 

4.3 การพัฒนาการบริหารงานสวสัดิการ
สังคม 
 
วัตถุประสงค : 

- ประชาชนไดรับสวัสดิการสังคมอยาง
ทั่วถงึ รวดเร็ว และไดมาตรฐาน 

- กลไกการประสานงาน และการทาํงาน

ของแตละหนวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 

 
 

เนื้องาน  
ก) จัดทําแผนที่ยทุธศาสตรสวัสดิการสังคม สําหรับเปนคูมอื

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน ตาง ๆ 

ข) จัดระบบความรวมมือในการทํางานของเครือขายตาง ๆ 

ทั้งงานดานเดียวกนั งานตางสาขา ทัง้ในและตางประเทศ  

รวมทัง้พัฒนาระบบสงตอผูใชบริการดวย 

ค) สงเสริมใหมกีลไกคณะกรรมการนโยบายสังคมดาน
สวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ (ระหวางกระทรวง) 

ง) เนนการทํางานแบบมืออาชพี โดยตองมีการกําหนด

มาตรฐานการทํางาน ดรรชนีชี้วัดเปาหมายการดําเนนิงาน 

และมีการติดตามผล ประเมินผลเปนระยะ 

จ) พัฒนาภาคธรุกิจ องคการเอกชน องคการปกครองสวน

ทองถิน่ และชุมชนใหมีสมรรถนะสูงข้ึน พรอมที่จะทํา

หนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคมแทนหนวยงานรัฐ โดยรับ

เงินอุดหนนุตามมาตรฐานการทํางาน และปริมาณงาน 

ฉ) เนนการกระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจไปให 

องคกรปกครองสวนทองถิน่ และ / หรือ ชุมชน เปนผู

ดําเนนิงานสวสัดิการสังคม 

ช) ประสานความรวมมอืระหวาง ก.ส.ค.กับสถาบันการศึกษา 

และสถาบันวจิัยอยางใกลชดิ เพื่อรวมพัฒนามาตรฐาน

งานสวัสดิการสังคม มาตรฐานหนวยงาน และผูปฏิบัติงาน

สวัสดิการสังคมสาขาตางๆ รวมทัง้ใหการรับรองมาตรฐาน

หนวยงานและบุคลากรเหลานั้น 
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4.4 การพัฒนาโครงสรางและอํานาจ 
หนาทีข่ององคการกลางทีดู่แลงานดาน
สวสัดิการสังคมแหงชาติ 
 
วัตถุประสงค : 

- คนไดรับสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง 

รวดเร็ว และไดมาตรฐาน 

- กลไกการบูรณาการงานสวัสดิการ

สังคมมีประสิทธิภาพการดําเนนิงาน

องคกร 
 

เนื้องาน  
ก) ขยายสํานักงาน เพิ่มปริมาณและคุณภาพบุคลากร ของ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวสัดิการสังคม

แหงชาติ  ใหมศัีกยภาพเหมาะสมกับภารกิจดานการ

กําหนดทิศทางงานสวัสดิการสังคมไทยเปนศูนยกลาง 

แผนแพรงานสวัสดิการสังคม สงเสริม กาํกับดูแลการ

ปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมของหนวยงานภาคเอกชน  

ใหการรับรองมาตรฐานของโครงการสวัสดิการสังคมและ

ผูปฏิบัติงาน  ทําทะเบียนกลุมเปาหมาย  ทรัพยากรบุคคล

และสถาบันทีท่ําหนาทีจ่ัดสวัสดิการสังคม  ประสานงาน

กับหนวยงานตางๆทัง้ภาครัฐและเอกชนทีป่ฏิบัติงาน

สวัสดิการสังคม 

ข) ควบรวมกองทุนที่เกี่ยวของกบัการจัดสวัสดิการที่มีขนาด
เล็กเขาดวยกนั เปนกองทนุจัดสวัสดิการสงัคมไทย และ

มอบหมายหนาที่ให คณะกรรมการสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค.) เปนผูบริหาร จัดการ 

(เชนเดียวกับ การปฏิบัติงานของสํานักงานหลักประกนั

สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ทีบ่ริหารกองทนุหลักประกนั

สุขภาพ) 

ค) ยกสถานภาพของสํานกังานใหมีสถานะเปนองคกรรูปแบบ
พิเศษในกํากบัของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนษุย โดยการสรรหาผูนาํหนวยที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับภารกิจของ คณะกรรมการสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค.) อันเปนหนวยงาน

ยุทธศาสตรระดับชาติ ทาํหนาที่ดูแลกิจการสวัสดิการ

สังคม ซึง่มีผลตอการแกไขปญหาสังคมทีท่วีความรุนแรง

ข้ึนทุกวัน 

ง)   จัดทาํยทุธศาสตรการดาํเนนิงานของสํานักงานเปนระยะๆ  

จ)   แกไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดต้ังและกลไกการบริหาร

จัดการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมแหงชาติ 
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6.2  แผนงานพัฒนาระบบการเงนิ การคลัง และกฎหมายเพื่อสนับสนนุงานสวัสดิการสังคม 

1) มาตรการพฒันาระบบการเงิน การคลัง 

2)  มาตรการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดและบริหารงานสวัสดิการสังคม 

3) มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสวสัดิการสังคม 

 

1) มาตรการพฒันาระบบการเงิน การคลัง 
 

1.1 การจดัทําแผนการเงินการคลังเพื่อ
สังคม 
 
วัตถุประสงค  

- รัฐใชงบประมาณเพื่อการจัด

สวัสดิการสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื้องาน  
ก) รัฐออกนโยบาย และกฎหมาย การคลังเพื่อสังคม กระตุนให

ภาคธุรกิจหนัมาสนใจการจดัสวัสดิการสังคมใหแกบุคลากร

ของตน / ประชาชน หรือ บริจาคเงนิใหแกหนวยงานรัฐ 

เอกชนไปดําเนินงานแทน 

ข) ใชมาตรการทางภาษีสงเสริมใหเอกชน วสิาหกจิชุมชน และ

ประชาชนสนใจดูแลผูประสบปญหาสังคม หรือภัยธรรมชาติ

ใหมากข้ึน 

ค) จัดต้ังหนวยกลางจัดการทรัพยากร (Resource 

Management Pool) สําหรับการบริหารเงนิที่ไดรับจากการ

บริจาค เพื่อนาํไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยใชระบบการ

บริหารของเอกชนเขามาประยุกต 

ง) วางแผนงบประมาณเพื่อการแกไขปญหา ฟนฟูบางพืน้ที ่

สําหรับบางกลุมเปาหมายอยางครบวงจร และเปนแผนระยะ

ปานกลางถึงระยะยาว(critical mass management) 

จ) อุดหนนุกองทนุสวัสดิการของชุมชนท่ีใหการคุมครอง
สวัสดิการแกสมาชิกของตน โดยใชระบบสมทบงบประมาณ 

ฉ) ทบทวนกฎหมายและรูปแบบการบริหารกองทนุสวัสดิการ
สังคมสําหรับหลายกลุมเปาหมายใหมีความคลองตัว 

หลีกเล่ียงความซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพใหมากข้ึน 

โดยเฉพาะอยางยิง่ กรณีที่ตองใชหลักการจัดการแบบ 

critical mass 

ช) เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และภาคีประชาสังคมเขามา

มีสวนรวมในการอนุมัติงบประมาณ และติดตามผลการใช

งบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการสังคมใหมากข้ึน 
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2) มาตรการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดและบริหารงานสวัสดิการสังคม 
 

2.1 การสงเสริมการระดมทุนภาคธรุกิจ
และภาคประชาชนเพื่อสังคม 
 
วัตถุประสงค  

- ทรัพยากรจากภาคสวนตางๆ ถูก

นํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เนื้องาน  
 ก)  สงเสริมใหมีการระดมทุนในรูปแบบตาง ๆ ในการจัด  

สวัสดิการสังคม  

 ข)  พฒันาระบบการระดมทุนรวมกนัของประชาชนและ

องคการ เชน ในรูปมูลนธิิชุมชน กองทุนรวมใจสงเคราะห

ชุมชน กองทนุสวัสดิการในระดับชุมชน 

 ค)   กําหนดมาตรการในการอํานวยความสะดวก การจงูใจ 

การยกยองเชิดชูเกียรติในการระดมทนุของประชาชนและ

ภาคธุรกิจ 
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3) มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสวสัดิการสังคม 
 

3.1  การทบทวน แกไขและปฏริูป
กฎหมายท่ีเกีย่วของกับการจัด
สวสัดิการสังคม 
 

วัตถุประสงค : 

- เพื่อคุมครองสิทธิประชาชนดานการจัด
สวัสดิการสังคมใหสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล 

- ทําใหสาระของกฎหมายเหมาะสมกับ
เงื่อนไขทางการเมือง การปกครอง และ

สถานการณในปจจุบัน 

- ขอบเขตทางกฎหมายดานสวัสดิการ
สังคมมีความชัดเจนไมซ้ําซอนหรือขัดแยง

กันเองระหวางกฎหมายหลายฉบับ 

- มีกระบวนการแกไขกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

เนื้องาน  
   ก) สรางความรวมมือกนัระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการ

ทบทวน จัดทาํ และแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับ

สถานการณ และแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมในทุก

ระดับ 

   ข) สนับสนนุและสงเสริมใหมีการศึกษา วิจัยทางกฎหมาย 

เพื่อคุมครองสวัสดิภาพประชาชนดานการจัดสวัสดิการ

สังคมใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง 

   ค) เรงรัด  จดัใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหเอ้ืออํานวย

ตอการคุมครองสิทธปิระชาชนทุกกลุมเปาหมายใหได

อยางทั่วถึง  เหมาะสมและเปนธรรม ลดโอกาสในการใช

ดุลพินิจของเจาหนาที่ในการอนุมัติ อนุญาตกิจการตางๆที่

สงผลกระทบตอประชาชน  โดยใหความสําคัญตอผู

ประสบปญหาทางสังคมตางๆ เชน เด็ก คนพิการ 

ผูดอยโอกาส  ผูไดรับผลกระทบจากปญหาอาชญากรรม   

   ง) จัดใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเพือ่ลดข้ันตอนและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคการสวสัดิการสังคม  

การแกไขกฎระเบียบใหทนัสมัยโดยใหความสําคัญกับการ

ใหอิสระในการจัดสวัสดิการสังคมแกองคกรปกครองสวน

ทองถิน่โดยสวนกลางเนนการวางมาตรฐานกลางทาง

กฎหมายเทานั้น การจัดใหมีกฎหมายรองรับการทํางาน

ขององคกรชุมชน 

  จ)  สงเสริมใหมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชมาตรการทางภาษี

อากรที่เก็บไดจากกิจกรรมทีล่อแหลมในการกอใหเกิด

ปญหาสังคม การนาํเงนิและทรัพยที่ไดจากการริบหรือยดึ

จาการกระทาํความผิดในคดีที่กอใหเกิดปญหาสังคมวง

กวางมาใชในการจัดสวัสดิการสังคม 
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3.2 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การจัดสวสัดิการสังคม 
 
วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการจดัสวัสดิการสังคมตามที่ระบุไว

ในกฎหมายเกดิประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ปฏิบัติ 

เนื้องาน  
ก)    พฒันากลไกและบุคลากรทุกระดับในการบังคับใช 

        กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองสิทธปิระชาชนใหม ี

        ประสิทธภิาพ 

ข)     สงเสริมและสนับสนนุกลไกการสรางเครือขายความ 

         รวมมือของภาคีทุกระดับในการบังคับใชกฎหมายเพื่อ

การคุมครองสิทธิประชาชนดานการจัดสวสัดิการสังคม 

ค)      ใหสังคมรับรูและเขใจในสิทธ ิและกลไกการบงัคับใช

กฎหมายในสวนที่เกีย่วของกับงานสวัสดิการสังคม 

 

 
7.  การสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน 
     7.1 กระทรวง ทบวง กรมนําแผนปฏิบัติการไปจัดต้ังงบประมาณประจําปรองรับ 

       7.2 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อจัดทําโครงการรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

งบประมาณเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

      7.3 สงเสริมใหมีการระดมทุนจากทุกภาคสวน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม 

ไดแก การบริจาคเงินเขากองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสงเสริมใหมีการจัดต้ังกองทุนของ

ภาคประชาชน ชุมชน ทองถิ่นและภาคธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ เชน มูลนิธิชุมชน กองทุนสวัสดิการชมุชน 

เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมไดอยางสะดวกและคลองตัวข้ึน 

     7.4 การขอต้ังงบประมาณกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อใชสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการฯ ตามแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปงบประมาณ 

2550 – 2554 ดังนี้ 
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แนวทางการจดัสรรเงินกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
                           งบประมาณ (ลานบาท) รวม แผนงานโครงการ เปาหมาย 

2550 2551 2552 2553 2554  

1. แผนงานการจัดสวัสดิการ
สังคมเชิงรุก 
1.1 เชิงพื้นที่ 

6,730 อบต. 

1,145 เทศบาล 

 
 
รอยละ 50 

 
1,500 

 
1,500 

 
1,500 

 
1,500 

 
1,500 

 
7,500 

1.2 เชิงกลุมเปาหมาย 
และเชิงประเด็นนโยบาย 
- กลุมผูถูกทอดทิ้ง .... ลานคน 

(ระหวางการสํารวจ) 

- เยาวชนเลนการพนัน 2 ลานคน 

- คนจน 9.0 ลานคน   

-  หมูบานยากจน 16,735 ชุมชน 

 
 
รอยละ 90 
 
รอยละ 50 
 
รอยละ 50 

700 700 700 700 700 3,500 

2. แผนงานคุมครองสิทธิ
สวัสดิการสังคมใหแกประชาชน 

ทุกคน
ไดรับ       
หลักประ 
กัน 

600 600 600 600 600 3,000 

3. แผนงานพัฒนางาน การบูร
ณาการ กลไก  และการบริหาร
จัดการ 
 

 
   
 
  

200 200 200 200 200 1,000 

4. แผนงานพัฒนาระบบการเงิน
การคลังและ กฎหมายที่
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 

  1 กองทุน
สวนกลางและ
76 กองทุน
จังหวัด 

      

หมายเหต ุ ขอรับการจัดสรร
งบประมาณกองทุนเพ่ิมเปน
รายป ในวงเงินที่ใชไปในแตละ
ป  ใหกองทุนมีวงเงินปละ  
อยางนอย 3,000 ลานบาท ทุกป 

รวม 
 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 
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8. กลไกการบริหารงานและบริหารกองทุน 
8.1 การใชกลไกคณะกรรมการชุดตางๆตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการ 

สังคม พ.ศ. 2546 ไดแก คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค) คณะกรรมการ

สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.) และคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานคร (ก.ส.ก.) เปนกลไกกําหนดนโยบาย ประสานงานและกํากับดูแลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ โดยประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและ

อํานวยความสะดวกในการขอต้ังงบประมาณรองรับการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ 

  8.2 คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เปนกลไกหลักในการบริหาร

กองทุนในสวนกลาง และแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดการและ 

พิจารณาอนุมัติเงินจากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามวงเงินที่ไดรับการจัดสรรมา  

โครงการที่อยูในขายไดรับการพิจารณาตองมีองคประกอบดังตอไปนี้ 

- กรณีที่เปนโครงการตอบสนองความตองการในพ้ืนที่ (ชุมชนหรือชุมชนทองถิ่น) 

โดยตรง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคการสวัสดิการสังคมในพื้นที่ ทําหนาที่

บูรณาการโครงการตางๆรวมกับภาคสวนอ่ืนๆ รวมทั้งกํานันและผูใหญบานแลวเสนอ

ตอคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จังหวัด 

- กรณีที่เปนงานสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นที่สอดคลองกับนโยบายของ ก.ส.ค. หรือ 

ก.ส.จ./ ก.ส.ก และ/หรือแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ องคการที่ทําหนาที่

เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนั้นๆ เปนผูจัดทําโครงการเสนอตอ

คณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ ผูเสนอโครงการตองปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินงานกับ

หนวยงานหรือเครือขายในจังหวัดที่ทํางานดานนั้นดวย 

 8.3 คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ทําหนาที่ประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมในกระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการความรูแก

ภาคสวนที่เกี่ยวของและทองถิ่นในดําเนินงานกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อใหสอดรับกับ

พื้นที่และแผนปฏิบัติการฯ 

 8.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคมทําหนาที่ติดตามการบริหารกองทุนและการใชจายเงินกองทุนในสวนกลาง และวางกลไกการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานกองทุนฯในสวนกลาง และ กองทุนฯจังหวัด โดยมีการกําหนด

ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน มีการประเมินผลอยางเปนข้ันตอน ตลอดจนมีการจัดทําผลการประเมิน และรายงาน

ผลตามลําดับ ไปยังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม ก.ส.จ. /ก.ส.ก. และ ก.ส.ค. อยางเปนระบบ 
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9. การกํากับ ดูแล การติดตามและประเมินผล 
 9.1 จัดทาํคูมอืการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ   

 9.2 ประชุมชี้แจงความเขาใจแกหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสานการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการฯ 

9.3 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติแตงต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯสวนกลาง และ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯจังหวัด  ซึ่งทําหนาที่วางระบบการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯของแตละจังหวัด โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ

ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน  มีการประเมินผลอยางเปนข้ันตอน และมีการกําหนดตัวชี้วัด

ที่ชัดเจน ตลอดจนมีการจัดทําผลการประเมิน และรายงานผลตามลําดับไปยัง ก.ส.จ./ก.ส.ก. 

คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯสวนกลาง และ ก.ส.ค. 

รวมทั้งมีการรายงานผลยางเปนระบบกลับมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคการสวัสดิการ

สังคมในพื้นที่เพื่อปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 9.4 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุง

แผนปฏิบัติการเปนประจําทุกป โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
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