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1. บทนํา
งานสวัสดิการสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมเปนเรื่องคอนขางใหมตอสังคมไทย
คนจํานวนมากตางมีความเขาใจตอเรื่องนี้แตกตางกันไป 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 โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ใ น ก . ส . ค . โ ด ย ค ว า ม ร ว ม มื อ ข อ ง ค ณ ะ สั ง ค ม ส ง เ ค ร า ะ ห ศ า ส ต 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
เพื่ อ ให ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมเข า ใจทิ ศ ทาง และแนวทางการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้อยางถูกตองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในบทนําจึงได
นําเสนอแผนภาพเกี่ยวกับประเภทและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลักษณ ซึ่งเปนการจัด
สวัสดิการสังคมที่หลายภาคสวนเขามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคม มิใชหนวยงานสวนกลาง
ภาครัฐเพียงฝายเดียว ดังตอไปนี้
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แผนภาพ : ประเภทของงานสวัสดิการสังคมและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลกั ษณ
การทํางานและการมีรายได
ประเทศ

วิชา
การ

กระทรวง

รัฐ
งบกองทุน

กํากับ
ดูแล

จังหวัด
งบประ
มาณ

การศึกษา
เครือขาย

นันทนาการ
ก.ส.จ.

กลุม

กองทุน
หมูบาน

ที่อยู
อาศัย

องคการ
เอกชน

ก.ส.ค.

ตําบล
ชุมชน/ หมูบา น

ศาสนา
มหาวิทยาลัย
ระดับชาติ
สภาผูนํา

คน+
ครอบครัว
ปราชญ
ชาวบาน

อปท.
กองทุน

ผูนํา
ชุมชน

SML

ภาคธุรกิจ

อบจ.

สุขภาพ
อนามัย
มหาวิทยาลัย
ทองถิ่น

กระบวนการ
ยุติธรรม
การบริการทางสังคม

คําอธิบายแผนภาพ
1) เสนประแสดงใหเห็นขอบเขตของสังคมในแตละระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน/หมูบาน
ชุมชนทองถิ่น (เขต อบต. /เขตเทศบาล) จังหวัด ระดับชาติ
2) พื้นที่วางระหวางเสนลูกศรแตละเสน แสดงใหเห็นถึงขอบขายการจัดสวัสดิการสังคมทั้ง 7
ประเภท ไดแก ดานการศึกษา ดานสุขภาพอนามัย ดานที่อยูอาศัย ดานการมีงานทําและ
รายได ดานนันทนาการ ดานกระบวนการยุติธรรมและดานบริการสังคมทั่วไป ซึ่งการจัด
สวัสดิการทั้งหลายเหลานี้ตองคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของ
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กลุมเปาหมายดวย ประชาชนทุกคนในประเทศไทยพึงไดรับสวัสดิการสังคมทุกประเภท
แตปริมาณความชวยเหลือในบางประเภทจากหนวยงานตางๆ ภายนอก ที่นอกเหนือจาก
สิทธิขั้นพื้นฐานอาจไดรับไมเทากัน ขึ้นกับขีดความสามารถในการดูแลชวยเหลือตนเองและ
ของชุมชนตน ความตองการและความพึงพอใจของแตละคน และขีดความสามารถในการ
ใหบริการจากรัฐซึ่งตองเนนการแกไขปญหาที่จําเปนเรงดวนบางดานกอน
3) ภาพหกเหลี่ยมแสดงใหเห็นถึงบุคคลและ/หรือองคกร (ภาคีพัฒนา) ภายในชุมชน และภาพ
สี่เหลี่ยมแสดงใหเห็นถึงหนวยงานภาคีภายนอกที่มีบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมในระดับ
ตางๆ ซึ่งตางก็มีบทบาทหนาที่แตกตางกันไป เพื่อดําเนินการ และ/หรืออํานวยการใหเกิด
ระบบและบริการสวัสดิการสังคมแกคนที่อยูในสังคมที่ตนเองเกี่ยวของ บทบาทหนาที่ของ
บุคคลและ/หรือองคกรเหลานี้ ควรมีการประสานเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดผล
กระทบเชิงบวกแบบทวีคูณ (Synergy effect)
4) ลูกศรเสนทึบที่ชี้ออกมาจากศูนยกลางของแผนภาพ หมายถึง คนและครอบครัวตางๆ ตอง
ตระหนักและสนใจที่จะแกไขปญหาของตน ตองมีสวนในการกําหนดปญหา ความเดือดรอน
หรือ ประเด็นที่ตองการแกไข ทั้งในระดับครอบครัวและสังคมของตน จากนั้นบุคคลและ/หรือ
องค ก รต า งๆ ต อ งมี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น การ การระดมทรั พ ยากรทั้ ง จากภายในและ
ภายนอกชุมชน (โดยเริ่มจากภายใน) การติดตาม กํากับการดําเนินงานและประเมินผลการ
ทํางานวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อันจะทําใหเกิดการปรับปรุงเปาหมาย และวิธีการ
ทํ า งานต อ ไปในอนาคต ในทํ า นองเดี ย วกั น องคก รภายนอกก็ ตอ งพยายามจั ด ระบบการ
สนับสนุนทั้งดานวิชาการและงบประมาณที่จําเปน เพื่อเสริมใหการจัดสวัสดิการสังคมประเภท
ตางๆ ตามความตองการของชุมชนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางยั่งยืน
5) ลูกศรเสนประที่ชี้จากระดับประเทศไปสูระดับที่เล็กกวา หมายถึง การทําหนาที่ขององคกร
ระดับชาติ ซี่งมีบทบาทในการวิเคราะหภาพรวม อาจเสนอทิศทางในการจัดสวัสดิการสังคมที่
ตอบสนองความเรงดวนของปญหาระดับชาติ และอาจเปนปญหาที่ระดับชุมชนหรือชุมชน
ทองถิ่นมองขามไป ดังนั้น ในกรณีนี้ องคกรทั้งสองระดับพึงแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน
เพื่อใหการดําเนินงานในระดับทองถิ่นแตละพื้นที่สงผลตอการแกไขปญหาระดับชาติไปใน
เวลาเดียวกันดวย บทบาทที่สําคัญขององคกรระดับที่สูงกวา คือ การกําหนดทิศทางอยาง
กวางๆ การสนับสนุนเชิงวิชาการ ทรัพยากร และเนนการจัดกระบวนการ ระบบกลไกการ
ทํ า งาน โดยเป ด โอกาสให ร ะดั บ พื้ น ที่ มี อิ ส ระในการเลื อ กกิ จ กรรมและรายละเอี ย ดการ
ดํ า เนิ น งานให ม ากที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทํ า ได เพราะป ญ หาและความต อ งการ ตลอดจนขี ด
ความสามารถในการแกไขปญหาในแตละพื้นที่ไมเหมือนกันและไมเทากัน และที่สําคัญ คือ
แตละชุมชนเริ่มตนการแกไขปญหาจากการใชทรัพยากรที่ตนเองมีอยูเปนสําคัญ ภาครัฐและ
องคกรภาคีจากภายนอกจะเขาไปหนุนเสริม ไมยัดเยียด ครอบงําความคิด และวิธีการปฏิบัติ
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6) ภาพแปดเหลี่ยม แสดงใหเห็นถึงทรัพยากรในทองถิ่น หมายรวมถึง ความคิด เวลา อุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องใช เงินสมทบ เงินบริจาค แรงงาน รวมทั้ง การใชรายไดจากกองทุนประเภท
ตางๆ ในชุมชน ทั้งที่เกิดจากการสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ ดอกผลจากเงินกองทุนหมูบาน
กองทุน SML และ/หรือ เงินที่ไดจากการสนับสนุนของกระทรวงตางๆใหทํากองทุนหมุนเวียน
ในอดี ต เช น กองทุ น กขคจ., ฯลฯ หรื อ ที่ เ กิ ดจากการจั ด ทํ า ของชุ ม ชนเอง เช น กองทุ น
สวัสดิการชุมชน กลุมสัจจะออมทรัพย หรือแมกระทั่ง กองทุนฌาปณกิจ ก็ตาม
โดยที่รัฐบาลไดใหความสนใจเรื่องการแกไขปญหาความยากจนและการลดละเลิก
อบายมุขเปนกรณีพิเศษ อีกทั้งยังไดมีนโยบายจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใหองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ชุ ม ชน และองค ก ารเอกชนได มี ส ว นร ว มในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมที่ ส อดคล อ งกั บ
กลุมเปาหมายและประเด็นในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีการระบุประเด็นดังกลาวไวในแผนปฏิบัติการฯฉบับนี้
ดวย
แผนปฏิ บั ติ ก ารฯ ฉบั บ นี้ จ ะเน น ส ว นงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ก.ส.ค. เป น สํ า คั ญ ใน
ขณะเดียวกัน จะระบุทิศทางการพัฒนางานสวัสดิการสังคมอยางกวางๆ เพื่อเปดโอกาสใหภาคสวน
อื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนราชการที่เกี่ยวของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขายชุมชน องคการ
เอกชน องคกรสาธารณประโยชนและภาคเอกชน ไดกําหนดโครงการตางๆ ที่สอดคลองกับเงื่อนไขจริง
ในพื้นที่ ซึ่งมีความสอดรับกับยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมที่เนนในเรื่อง “สังคมไมทอดทิ้งกัน” “สังคม
เขมแข็ง” และ “สังคมคุณธรรม” ไดเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม ก.ส.ค. ตั้งความหวังวาภาคสวนตางๆ จะพิจารณาทิศทางการพัฒนา
ตามที่ระบุในแผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554 โดย
พรอมเพรียงกัน เพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงทวีคูณในระดับชาติ
อนึ่ ง เพื่อให ภาคส ว นตา งๆ เขา ใจทิ ศทางที่พึ ง ปรารถนาสํ า หรับการจัดสวัสดิก าร
สังคมไทย จึงไดนําเสนอตัวอยางแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่รวบรวมจากมติที่ประชุมในเวที
ประมวลความคิดเห็นตางๆ เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของไดเขาใจและสามารถจัดทําแผนปฏิบัติงานของแต
ละหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหภาคสวนตางๆ ศึกษา สรางความเขาใจ
แนวทางในการปฏิ บัติ ง าน และสามารถสง เสริม และพั ฒ นาระบบสวั สดิ ก ารสัง คมให เ ป น ไปตาม
เปาประสงคของแผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ผลกระทบเชิ ง ทวี คู ณ นอกจากนี้ ยั ง ใช เ ป น แนวทางและคู มื อ การ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติดวย
3. เปาหมายการปฏิบัติงานในชวง 5 ป
3.1 หมู บา น/ชุ ม ชนทอ งถิ่ น ในประเทศไทยอยา งน อยรอ ยละ 50 มี ก ารจั ด “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 ประชาชนไทยทุกคนไดรับหลักประกันจากความเสี่ยงภัยในการดํารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพ และทรัพยสิน ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่มนุษยสรางขึ้น
3.7 คนในประเทศไทยทุกคนไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมจากภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ธุรกิจเอกชน องคการเอกชน องคกรประชาชน และประชาสังคม อยางเหมาะสม
และสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
4. การแปลงแผนยุทธศาสตรใหเปนแผนปฏิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร 5 ป สรางสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2550-2554) ได
กําหนดใหมีประเด็นยุทธศาสตร 7 ประเด็น ไดแก ยุทธศาสตรการใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สรางความมั่นคงของมนุษย ยุทธศาสตรการเสริมพลังและกระจายอํานาจใหแกพันธมิตรในการจัด
สวั ส ดิ ก ารสั ง คม ยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น ป ญ หาสั ง คมโดยการสร า งความรู ค า นิ ย ม และวิ ถี ก าร
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 เอกชนและชุมชน และแผนงานพัฒนาระบบการเงิน
การคลังและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม สวนใหญจะเปนหนาที่ของ ก.ส.ค. ที่ตอง
ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการจัดทําแผนปฏิบัติงานรองรับ ตามเนื้องานที่ระบุไวใน
แผนปฏิบัติการฯ ตอไป
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5. การดําเนินมาตรการตามแผนงานทีภ่ าคสวนตาง ๆ นําไปดําเนินการ
5.1 แผนงานการจัดสวัสดิการสังคมเชิงรุกแกผูรับบริการสวัสดิการสังคม (ตัวอยางเนือ้ งาน)
กลุม เปาหมาย
1) มาตรการดูแลทารกตั้งแตอยูในครรภมารดาและเด็กเล็ก (แรกเกิด – 6 ป)
2) มาตรการดูแลและพัฒนาเด็กในวัยเรียน ป. 1 – ม. 6 (7-18 ป)
3) มาตรการพัฒนาเยาวชน (17-22 ป)
4) มาตรการสรางสวัสดิการสังคมสําหรับวัยทํางาน
5) มาตรการสรางสวัสดิการสังคมสําหรับวัยสรางสถาบันครอบครัว
6) มาตรการสรางสวัสดิการแกผูสูงอายุ
7) มาตรการสรางสวัสดิการแกผูพิการ
ประเด็นเชิงนโยบาย
8) มาตรการลด ละ เลิกอบายมุข
9) มาตรการแกไขปญหาความยากจนโดยภาคประชาชน
กลุมเปาหมาย
1) มาตรการดูแลทารกตั้งแตอยูในครรภมารดาและเด็กเล็ก (แรกเกิด – 6 ป)
1.1 การสรางหลักประกันอาหารและ
สุขภาพใหแกทารกในครรภมารดาจนถึง
5 ป (เฉพาะครอบครัวทีม่ ีฐานะยากจน)
วัตถุประสงค:
- เด็กอายุ 1- 5 ขวบทุกคนมีสุขภาวะทีด่ ี
(ทั้งดานรางกาย สมอง จิตใจ)

เนื้องาน:
ก) สงเสริมและสนับสนุนใหแมที่ตั้งครรภทุกคนไปฝากทอง
และไดรับความรูในการดูแลบุตรที่ถูกตองทุกคน
ข) สงเสริมและสนับสนุนใหแมไดรับสารอาหาร
ค) สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมใหนานที่สดุ
ง) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไดรบั อาหารและของเลนที่
เหมาะสม
จ) สงเสริมและสนับสนุนใหแมมีอุปกรณ วัสดุที่เหมาะสมใน
การเลี้ยงดูบุตร
ฉ) สงเสริมใหเด็กไดรับวัคซีนตามกําหนด
ช) การใหบริการแกแมและเด็กอาจทําโดยอาสาสมัคร กลุม
ชุมชน สถาบันในสังคม องคการปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานรัฐ
ซ) ขึ้นทะเบียนอาสาสมัครที่จะทํางานดานนี้
ฌ) อบรมใหความรูแกอาสาสมัคร กลุม ชุมชน สถาบันทาง
สังคม องคการปกครองสวนทองถิน่
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ญ) จัดงบประมาณอุดหนุนโดย พม. และ
องคการปกครองสวนทองถิน่ (เนนเฉพาะ
ครอบครัวยากจนกอน) เพื่อจัดอาหาร
อุปกรณเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม แกสุขภาวะ
ของเด็กอยางสม่ําเสมอจนเด็กอายุครบ 5 ป
1.2 การสงเสริมการจัดตั้งและพัฒนากลุม เนื้องาน
เลี้ยงดูเด็กเล็กสถานรับเลีย้ งดูแลเด็กใน ก) สนับสนุนใหโรงงาน/สถานประกอบการจัดตั้งศูนยเลีย้ งเด็ก
ชุมชน และในสถานประกอบการ (อายุ
กลางวัน โดยใชมาตรการลดหยอนภาษี และการ
2-6 ป)
ประชาสัมพันธสถานประกอบการที่รวมโครงการ
ข) สงเสริมใหเกิดการรวมตัวกันเพื่อเลี้ยงเด็กในชุมชน และ
วัตถุประสงค
รวมรับผิดชอบคาใชจายสวนหนึ่ง (กรณีทไี่ มมีสถานรับ
- เพื่อสงเสริมใหพอ-แมไดมีโอกาสดูแลดู
เลี้ยงเด็กของ องคการปกครองสวนทองถิน่ หรือ เอกชน)
บุตรของตนเองอยางใกลชิด
ค) จัดสรรงบประมาณใหแก องคการปกครองสวนทองถิ่น ทุก
- เพื่อใหเด็กเล็กไดรับการดูแลอยางได
แหง
มาตรฐาน เหมาะสมแกวัย
ง) จั ด ทํ า มาตรฐานสถานรั บ เลี้ ย งเด็ ก อุ ป กรณ ของเล น
เครื่องมือ เครื่องใช (เนนการพัฒนาสมองมากขึ้น) และ
ผูดูแลเด็กรวมทั้งอาสาสมัครเยี่ยมครอบครัว
ง) ออกติดตามคุณภาพของแตละแหงอยางสม่ําเสมอ
จ) พัฒนาคุณภาพของบุคลากรที่ดูแลเด็ก (ทั้งพี่เลี้ยง ผูดแู ล
อาสาสมัคร) อยางเขมขน
ฉ) มีการประเมินคุณภาพของผูด ูแลเด็ก และอาสาสมัคร ทุก
3 ป โดย พม. หรือองคการ ปกครองสวนทองถิน่ (โดย
ประสานความรวมมือทางวิชาการจากสถาบันการศึกษา
หรือองคกรเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษ) แลวแต
กรณี
ช) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาสาสมัครที่ออกติดตาม
เยี่ยมเยียนครอบครัวที่เลี้ยงเด็กเล็กเองหรือกลุมเลี้ยงเด็ก
ในชุมชนอยางสม่ําเสมอ
ฌ) จัดทําศูนยเลี้ยงเด็กตนแบบ (เนนการพัฒนาสมอง)
จังหวัดละ 1 แหงและใน กทม. (พม. รวมกับ องคการ
ปกครองสวนทองถิน่ กรมสุขภาพจิต และ
สถาบันการศึกษา)
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2) มาตรการดูแลและพัฒนาเด็กในวัยเรียน (7-18 ป) ป. 1 – ม. 6
2.1 การสรางหลักประกันใหเด็กทุกคนได เนื้องาน
เรียนฟรีอยางแทจริงและทั่วถึงโดยเนน
ก) สงเสริม สนับสนุนให องคการปกครองสวนทองถิน่ และ
การมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ
ชุมชน มีความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียนใน
พื้นที่
วัตถุประสงค
ข) องคกรปกครองสวนทองถิน่ รวมดูแลคาใชจายของ
- เด็กทุกคนมีโอกาสไดเรียนโดยไดรับการ
นักเรียน และเปดโอกาสใหวสิ าหกิจชุมชนเขามาประมูล
สนับสนุนคาใชจายประเภทตางๆ
จัดเสื้อผา สิ่งของ และอาหารใหนักเรียนเพือ่ ลดคาใชจาย
และเพิ่มคุณภาพสินคา
ค) จัดเครื่องมือ อุปกรณการศึกษาสําหรับนักเรียนผูพกิ าร
อยางทั่วถึง
ง) จัดหาอาสาสมัครชวยเรื่องการเรียนของผูพิการ
จ) ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการเขาเรียนในพืน้ ที่ของเด็กทีม่ ี
อายุครบเกณฑ
ฉ) พัฒนาระบบการยืมหนังสือ และอุปกรณการเรียนในแตละ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ช) ศึกษาวิจัยความครอบคลุม ตอเนื่อง ซ้ําซอนของ
ทุนการศึกษาแตละประเภท
ซ) ตั้งสถาบันผลิตที่มีอยูในปจจุบัน บุคลากรสําหรับเด็ก
พิเศษ รับอบรมผูจบปริญญาตรีตลอดแผน 2,500 คน
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2.2 การพัฒนาใหเด็กเปนคนดี มีวินยั
ใฝอดออม พรอมชวยเหลือสังคม
โดยจัดระบบปองกันปญหาที่จะเกิดกับ
นักเรียนตั้งแตตนทาง

เนื้องาน
ก) พัฒนาความรูเ รื่องเศรษฐกิจพอเพียงใหแกครูทุกระดับ
ข) สอดแทรกสาระของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปน
อาสาสมัครในหลักสูตรปกติ (มิใชใหทองจํา แตสามารถ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได)
วัตถุประสงค
ค) เพิ่มกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานการใชชีวติ ตามหลัก
- เด็กทุกคนเปนเด็กดี มีใจเอื้อเฟอ เผือ่ แผ
เศรษฐกิจพอเพียง
และมีสํานึกสาธารณะและทํางานเพื่อ
ง) เพิ่มเงื่อนไขการเปนคนดี คนขยัน คนเอื้อเฟอ และเปน
สวนรวม
อาสาสมัครทีด่ ีสําหรับการสอบผานแตละหลักสูตร รวมทั้ง
- เด็กทุกคนรูจักอดออม ขยัน อดทน
การเขาเรียนตอในหลักสูตรอื่นๆที่สูงขึน้
- ไมกอปญหาสังคม
จ) สงเสริมใหนักเรียนจัดกิจกรรมออมเงิน กิจกรรมสราง
ผลผลิตของนักเรียน (economic ntrepreneurship)
ฉ) สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูแกนของศาสนาดวยการเรียนรู
เสริมหลักสูตรและการลงมือกระทํา
ช) สงเสริมใหนักเรียนทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอ
โรงเรียน ชุมชน และสังคม โดยสามารถของบสนับสนุน
บางสวนจากหนวยงานกลาง
ซ) พั ฒ นางานสั ง คมสงเคราะห ใ นโรงเรี ย น และโครงการ
บําเพ็ญประโยชนและปองกันปญหาสังคมของนักเรียน
ฌ) กําหนดใหความรวมมือของผูปกครองและชุมชนในการ
เฝาระวังฯ เปนตัวชี้วัดหนึ่งของโรงเรียนและผูบริหาร
ฐ) ทดสอบและพัฒนาเครือ่ งมือทางจิตวิทยาและการทํางาน
สมองมาประเมินความเสี่ยงของเด็กที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการกระทํารุนแรงประเภทตางๆ
(MEGA tool)
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2.3 โครงการพัฒนาใหเด็กคิดเปน
ทําเปน รูจักตนเองและเทาทันโลก
วัตถุประสงค
- เด็กทุกคนสามารถวิเคราะห สังเคราะ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต ของ
ตนเองได
- เด็กทุกคนรูจ ักชุมชน รูจักความเปนไทย
- เด็กเขาใจภูมิปญญาทองถิ่น และ
ความรูทเี่ ปนสากล
- เด็กสามารถตัดสินใจเลือกแนวทาง
ดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย

2.4 โครงการพัฒนาเด็กนอกระบบ
โรงเรียนที่เนนการยอมรับความสามารถ
ของเด็ก การพัฒนาศักยภาพและการมี
สวนรวมของเด็ก
วัตถุประสงค
- เด็กนอกระบบโรงเรียนทุกคนมีโอกาส
เรียนรูอยางตอเนื่องตามความสนใจ ของตน
โดยจะเนนเรื่องการอานออก เขียนได การ
คํานวณ การมีทักษะชีวิต การเขาสังคม การ
สรา งเปา หมายชี วิ ต และความรู ดา นการ
ประกอบอาชีพ เปนสําคัญ นอกนั้น ขึ้นอยู
กับความ สนใจสวนบุคคลของเด็กแตละคน

เนื้องาน
ก) เนนการปรับปรุงหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในหองเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนเรื่องความ
เขาใจภูมิปญญาไทย วิถีไทย และอาชีพทีเ่ หมาะสมกับ
ทองถิน่ ที่โรงเรียนตั้งอยู
ข) เนนการมีสว นรวมในการจัดการเรียนการสอนจาก
องคการปกครองสวนทองถิน่ ชุมชน ปราชญชาวบาน สภา
ผูรู สภาผูนํา และผูปกครอง
ค) เนนจัดกระบวนการเรียนรูจากประสบการณและเปน
กระบวนการ (experiential learning process), การ
เรียนรูที่เนนกระบวนการแกปญหา (problem solving) ,
การเรียนรูท ี่เนนการปฏิบัติ, และ การเรียนรูที่มีผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
ง) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู
เนื้องาน
ก) การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูสาขาตางๆในชุมชน
รวมทัง้ จัดระบบสมนาคุณที่เหมาะสมใหแกเจาของแหลง
เรียนรูที่เปนเอกชน
ข) การพัฒนาคุณภาพของครูขางถนน และครูอาสา
ค) จัดทํามาตรฐานการประเมินความสามารถดานตางๆของ
เด็กนอกระบบโรงเรียน และระบบเทียบโอนความสามารถ
นั้นๆกับระดับการศึกษาในระบบโรงเรียน
ง) การจัดระบบ “ให” และ “รับ” ใหแกผูเรียนนอกระบบ
โรงเรียน (เด็กจายคูปองเมื่อไปขอเรียนจากแหลงเรียนรู
และตองชวยทํางานบริการสังคมเพื่อจะไดรับคูปอง)
จ) การศึกษาวิจยั เรื่อง การจัดการศึกษาที่เหมาะสมสําหรับ
ผูดอยโอกาส
ฉ) การจัดระบบประสานงานระหวางแหลงเรียนรูตางๆกับ
หนวยงานที่ดาํ เนินการดานแกไขปญหาสังคมประเภท
ตางๆ เพื่อใหสามารถแกไขปญหาของเด็ก
ช) ควบคูไปกับการสรางความสามารถใหแกเด็ก การพัฒนา
สื่อการสอนทีก่ ระตุนความสนใจ และเหมาะสมตอเด็ก
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3) มาตรการพัฒนาเยาวชน (19 - 25 ป)
เนื้องาน
3.1 การปองกันปญหาพฤติกรรมไม
เหมาะสมของเยาวชน (ติดเกมสออนไลน ก) ควบคุมสื่อ และธุรกิจที่เนนโฆษณาเพื่อหาประโยชนจาก
ยาเสพติด สิง่ เสพติด พฤติกรรมกาวราว
ความลุมหลงของเยาวชน รวมทั้งคุ ม สื่อลามก เกมส
หมกมุนทางเพศ ฯลฯ)
ออนไลน
ควบคูไปกับการสงเสริมรายการสื่อที่
สรางสรรค
วัตถุประสงค :
ข) หนวยงานตางๆตองหันมารวมมือกันอยางใกลชิดมาก
- เยาวชนมีจุดหมายในชีวิต
กวาเดิมเพื่อแกไขปญหาเยาวชน
- เ ย า ว ช น ล ด ก า ร ห ม ก มุ น เ รื่ อ ง เ พ ศ
ค) ขยายโครงการจัดหางานนอกเวลาเรียน
ยาเสพติด สิ่งเสพติด บริโภคนิยม และแฟชั่น
ง) กําหนดเงื่อนไขผลสัมฤทธิ์การเรียน และ/หรือเงื่อนไข
- เยาวชนบรรเทาการใชความรุนแรง
การเขาทํางานที่ตองทํางานอาสาสมัครกอน อาทิ
- เยาวชนมีความสุขจากการประสบ
ลู ก เสื อ , เนตรนารี , รั ก ษาดิ น แดน, หรื อ กลุ ม บํ า เพ็ ญ
ความสําเร็จในดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน
ประโยชนตอสังคม
“เนนสรางเอนดอรฟน (endorphine) ใหแก
จ) สงเสริมใหเยาวชนรวมตัวสรางกิจกรรมที่เปนประโยชน
เยาวชน”
ตอกลุม ตอชุมชน สถาบันที่ตนเองสังกัด โดยหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจัดสรรงบประมาณ และที่ปรึกษา
ฉ) เพิ่มกิจกรรมและอาสาสมัครเฝาระวังโดยคนในสังคม
และชุมชน
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3.2 การฟน ฟูและพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนไทย

เนื้องาน :
ก) รณรงคสรางคานิยมใหมในสังคมอยางตอเนื่อง
(ทางออกของปญหามาจากภายใน ทุกภาคสวนเห็น
วัตถุประสงค :
ความสําคัญรวมกันวาเยาวชนคืออนาคตของชาติ
- เยาวชนเรียนรูและเขาใจในหลัก
ผูใหญทุกคนทําตัวเปนตัวอยางที่ดี เนนความสุข
ศาสนาวัฒนธรรมไทย และสามารถนํามา
มากกวาเงิน เสนทางสูอนาคตที่ดีมีหลายเสน คนดี
ประยุกตปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
ดีกวาคนเกง)
- เยาวชนมีความสุขจากการประสบ
ข) สงเสริม องคการปกครองสวนทองถิน่ ชุมชน องคกร
ความสําเร็จในดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน
ั นธรรมทองถิ่น และภูมิปญ
 ญาพื้นบาน
ศาสนา ฟน ฟูวฒ
“เนนสรางเอนดอรฟน (endorphine) ใหแก
ที่สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม
เยาวชน”
และมีความสุข โดยเนนการมีสวนรวมของเยาวชน
ค) สงเสริมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เพื่อใหเยาวชนบรรลุ
เปาหมายในการดําเนินชีวิตบางอยาง และมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง โดยมีผปู กครองรวมเปนที่ปรึกษา
ง) พัฒนาคุณภาพและบทบาทโรงเรียนในการจัดการเรียน
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสรางสาร
เอนดอรฟน (endorphine) แกเด็กและเยาวชนอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ (นํารองจังหวัดละ 1 แหง) โดย
เนนเรียนอยางมีความสุขมากกวาความเปนเลิศ
จ) ขยายผลโรงเรียนที่เนนการพัฒนาจิตใจควบคูไปกับการ
พัฒนาความรู (เชน โรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนผูน าํ
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย โรงเรียนตาดีกา
โรงเรียนคริสต)
ฉ) ขยายผลชุมชนที่เนนหลักธรรมเปนแนวในการดําเนิน
ชีวิต (เชน สันติอโศก)
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4) มาตรการสรางสวัสดิการสังคมสําหรับวัยทํางาน
4.1 การสรางเศรษฐกิจพอเพียงแกคนวัย เนื้องาน
ทํางาน
ก) รณรงคสรางคานิยมใหม และปรัชญาในการดํารงชีวิต
ในสั ง คมใหม ที่ เ น น ความสุ ข ความพอเพี ย งในชี วิ ต
วัตถุประสงค
มากกวาความร่ํารวย ความสะดวกสบาย
- คนวัยทํางานมีหนี้สนิ นอยลง
ข) รณรงคใหคนวัยทํางานทุกคนทําบัญชีครัวเรือน
- คนวัยทํางานมีเงินออมมากขึ้น
ค) ส ง เสริ ม ระบบการออมเงิ น ผ า นระบบกองทุ น ชุ ม ชน
ธนาคาร และการประกันชีวิต
ง) สงเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงความถนัด สนใจ และ
ไมเบียดบังเวลาของครอบครัวมากเกินไป
จ) สงเสริมการจัดตั้งสหกรณผูบริโภคในชุมชน และสถาน
ประกอบการ
ฉ) ให ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งการลงทุ น การจั ด การความเสี่ ย ง
ประโยชนและโทษของการนําทุนในอนาคตมาใชกอน
ช) รวมกลุมผูที่มีความสนใจตรงกัน หรืออาชีพเหมือนหรือ
คลายกันเพื่อรวมกันลงทุนเพื่อเพิ่มอํานาจตอรอง และ
เสริมการเรียนรูซึ่งกันและกัน
4.2 การสงเสริมการทํางานที่สรางความ เนื้องาน
มั่นคงใหแกครอบครัว
ก) ศึกษาวิจัยรูปแบบการทํางานที่เอื้ออํานวยตอการเลี้ยงดู
บุตรธิดาอยางใกลชิด
วัตถุประสงค :
ข) ขยายการคุ ม ครองการประกั น สั ง คมแก แ รงงานนอก
- สามี/ภรรยาสามารถประกอบอาชีพ
ระบบ โดยเชื่อมโยงผานกลุมอาชีพในชุมชน
ควบคู ไ ปกั บ การดู แ ลสมาชิ ก ในครอบครั ว
ค) สงเสริมการออมเพื่อจัดสวัสดิการของคนในชุมชน
อยางใกลชิด
- แรงงานนอกระบบไดรับการคุมครอง
จากระบบประกันสังคม
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4.3 โครงการสงเสริมความมัน่ คงใหแก
อาชีพเกษตรกรรม
วัตถุประสงค :
– จัดตั้งองคกร สถาบันประกันภัยพืชผล
แหงชาติ
– เกษตรกรรายย อ ยได รั บ การคุ ม ครอง
ภัยธรรมชาติ และรับคาสินไหมทดแทนเมื่อ
ประสบภัย
– สถาบั น การเงิ น ที่ ร ว มโครงการให
สินเชื่อแกเกษตรกรรายยอยมีความเสี่ยงตอ
หนี้สูญนอยลง
– จั ด ระบบการช ว ยเหลื อ ให ถึ ง มื อ ผู
เดื อ ดร อ นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ป อ งกั น การใช
งบประมาณซ้ําซอน หรือรั่วไหล
– เกษตรกรมีสวนในการชวยตนเองและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

เนื้องาน
ก) ศึกษาวิจัยรูปแบบ และชนิดสินคาเกษตรกรรมสําหรับ
การประกันภัยพืชผล
ข) ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ค) จัดตั้งสํานักงานรูปแบบพิเศษ (SDU) เพื่อรับประกันภัย
พืชผล
ง) จัดหางบประมาณดําเนิ นการใหแก สํานักงานรูปแบบ
พิเศษที่ตั้งใหมนี้
จ) เผยแพร ค วามรู เ รื่ อ งการประกั น ภั ย และรณรงค ใ ห
เกษตรกรทําประกันภัยพืชผลของตน จากภัยธรรมชาติ
และภัยที่เกินความสามารถมนุษยจะปองกัน
ฉ) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสียหาย
และจายคา สิน ไหมทดแทนแกผูประสบภัย เนน ระบบ
ปองกันคุณธรรมวิบัติ (Moral hazards)
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4.4 การจัดหาที่อยูอาศัยใหแกประชาชน
วัตถุประสงค
- ประชาชนมีที่อยูอาศัยอยางทั่วถึง

เนื้องาน
ก) จัดระบบการใชที่ดินที่ถูกบุกรุก, ที่ดินของรัฐ, ที่ดินตา
บอด, ในลักษณะไดประโยชนรวมกัน โดยทําสัญญาเชา
เชาซื้อ หรือซื้อขายระหวางเจาของที่ดิน และประชาชน
ที่ไมมีที่ดินและบานพักอาศัย
ข) จัดการใชประโยชนจากอาคารสูงที่เปนหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายได (Non Performing Loan - NPL) เพื่อให
ประชาชนที่ขาดแคลนที่อยูอาศัยไดใชประโยชน
ค) สงเสริมระบบสรางความเปนชุมชนในโครงการบานเอื้อ
อาทร ตั้งแตกอนเขาอยูอาศัย
ง) ขยายโครงการบานมั่นคงออกไป ควบคูกับการจัดระบบ
กลุมและการเรียนรูของสมาชิก อีกทั้งการสงเสริมอาชีพ
ใหแกสมาชิกเพื่อความยั่งยืนของโครงการ
จ) พั ฒ นาความเข ม แข็ ง ของเครื อ ข า ยชุ ม ชนเมื อ ง และ
เครือขายพันธมิตรของโครงการบานมั่นคง
ฉ) ดําเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคแบบครบวงจรใหแก
โครงการบานเอื้ออาทรและบานมั่นคง
ช) แกไขกฎหมาย และระเบียบตางๆที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินโครงการบานมั่นคง
ซ) พัฒนาชุมชนบานมั่นคงที่มีความพรอมใหเปนชุมชนที่
ใหบ ริก ารดู แ ลผูสู ง อายุ เด็ก เร รอ น เด็ก กํ า พร า เด็ก ไร
รากเหงา ฯลฯ โดยไดรับเงินคาบริการจากรัฐเปนรายหัว
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5)

มาตรการสรางสวัสดิการสังคมสําหรับวัยสรางสถาบันครอบครัว

5.1 การจั ด บริ ก ารเรื่ องคํ าแนะนํ า เนื้องาน
ปรึกษาแกคูสมรส
ก) สงเสริมวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนาที่เตรียมความ
พรอมของหนุมสาวกอนแตงงานกัน
วัตถุประสงค
ข) จัดตั้งหนวยใหคําแนะนําแกคูสมรสแบบครบวงจร ทั้งของรัฐ
- ลดอัตราการหยาราง
องคการปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน
- ลดอัตราการกระทํารุนแรงในครอบครัว
ค) ใหความรูเรื่องเศรษฐศาสตรครัวเรือน การจัดการความ
- ล ด ป ญ ห า ช อ ง ว า ง ร ะ ห ว า ง วั ย ใ น
ขัดแยงในครอบครัว
ครอบครัว
ง) ใหความรูเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก การดูแลและขัดเกลาอุปนิสัยเด็ก
จ) ให ค วามรู เ รื่ อ งการเข า ใจผู สู ง อายุ (กรณี ที่ เ ป น ครอบครั ว
ขยาย)
5.2 การสรางครอบครัวใหเขมแข็งและ เนื้องาน
อบอุน
ก) สงเสริมจัดตั้งชมรมครอบครัวชวยครอบครัวในระดับชุมชน
และในระดับเครือขาย (หรือ จัดเปนศูนยการเรียนรูเรื่อง
วัตถุประสงค
ครอบครัวในระดับตําบล)
- ครอบครัวเขมแข็ง
ข) สงเสริมใหมีอาสาสมัครดูแล เยี่ยมเยียนครอบครัวที่ขาดคน
ดูแลเด็ก หรือมีผูสูงอายุอยูตามลําพัง
ค) ส ง เสริ ม การทํ า กิ จ กรรมร ว มกั น ทั้ ง ครอบครั ว อาทิ การ
ทองเที่ยวสําหรับครอบครัว รวมทั้งการจัดคายพักแรมใหแก
ครอบครัว
ง) พัฒนาศักยภาพของสถาบันทางศาสนา ชุมชน และสงเสริม
ใหมีบทบาทในการแกไขปญหาครอบครัวใหมากยิ่งขึ้น
จ) พัฒนาศูนยตางๆที่มีอยู (อาทิ ศูนยเยาวชน) ใหมีอุปกรณ
เครื่องมือ และกิจกรรมพรอมตอการใชบริการสมาชิกของทั้ง
ครอบครัว มิใชวัยใดวัยหนึ่ง
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6)

มาตรการสรางสวัสดิการแกผูสูงอายุ

6.1 การลับสมองสนองความสนใจในการ เนื้องาน
เรียนรูแกผสู งู อายุ
ก) สงเสริมการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุในชุมชนตางๆ รวมทั้ง
จัดตั้งเครือขายการเรียนรูของผูสูงอายุ
วัตถุประสงค
ข) ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของผู สู ง อายุ ต ามประเพณี แ ละ
- ลดความเศราหมอง และ ความถดถอย
วัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อเปนการสรางกิจกรรมเรียนรู และ
ทางกาย จิตใจ และสมองของผูสูงอายุ
สรางความมีชีวิตชีวา ตลอดจนรักษาขนบประเพณี และ
- เพิม่ ทุนทางสังคมใหแก ชุมชนและ
ภูมิปญญาที่ดีงามของไทย (อาทิ กรณี ชมรมผูสูงอายุที่
ประเทศชาติ
นครศรีธรรมราช รําโนราห และรวมทานอาหารที่ตางคน
ตางนํามาจากบาน)
ค) จัดหลักสูตรการศึกษาชั้นสูงที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ เพื่อ
ตอบสนองความตองการเรียนรูของกลุมผูสูงอายุ
ง) สงเสริมและพัฒนางานอาสาสมัครที่ผูสูงอายุสามารถชวย
ได
จ) จัดหางานอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของ
ผูสูงอายุ เพื่อไมปลอยใหศักยภาพเหลานั้นเสื่อมถอยลง
ไปโดยเปลาประโยชน
ฉ) สงเสริมการดําเนินงานของ คลังสมอง และเปดโอกาสให
ผูสูงอายุไดแสดงความสามารถของตน

6.2 การจัดหาสาธารณูปโภค อุปกรณ เนื้องาน
เครื่องมือ และของใชที่จาํ เปนแกผูสงู อายุ ก) จัดหาสาธารณูปโภค อุปกรณ เครื่องมือที่เหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ ติดตั้งในแหลงชุมชน และหนวยใหบริการตางๆ
วัตถุประสงค
ข) ส ง เสริม การขาย อุปกรณ เครื่อ งมือ ของจํา เปน สํา หรั บ
- ผู สู ง อายุ ล ดการพึ่ ง พิ ง คนภายนอก
ผูสูงอายุในราคาถูก เหมาะสม โดยอาจผานระบบสหกรณ
และมีความสะดวกในการดําเนินชีวิต
หรือรับการอุดหนุนบางสวนจากรัฐ
ผูสูงอายุมีความสุข สบาย
มากขึน้

20

7)

มาตรการสรางสวัสดิการแกผูพิการ

เนื้องาน
ก) รัฐบาลและทุกองคกรชวยกันจัดสาธารณูปโภค อุปกรณ
เครื่องมือ ที่จําเปนแกผูพิการ
วัตถุประสงค
ข) กํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านและคุ ณ สมบั ติ ข องผู
- เพิ่ ม ความเท า เที ย มกั น ทางโอกาสให
ใหบริการดูแลผูพิการเชิงธุรกิจ
มากขึ้น
ค) พัฒนาระบบอาสาสมัครใหมาชวยดูแลผูพิการเพิ่มมากขึ้น
- ผูพิการไดเรียนรู และพัฒนาตนเองมาก ง) สงเสริมใหอาสาสมัครมีคุณสมบัติและความสามารถในการ
ขึ้น
ทํางานกับคนพิการมากขึ้น
- ลดการพึ่งพิงคนภายนอก
จ) รัฐใหทุนอุดหนุนครอบครัวที่เลี้ยงดู ใหการศึกษาแกผูพิการใน
- ผูพิการไดรับความสะดวก สบายมาก
อัตราที่เพียงพอตออัตภาพ และสอดคลองกับความเปนจริง
ขึ้น
(critical mass management)
ฉ) สงเสริมใหครอบครัวดูแลสมาชิกผูพิการ โดยใหผลประโยชน
ดานการลดหยอนภาษี
เรงรัดการผลิต และพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการ
สื่อสารกับผูพิการ
ซ) ตั้งสถาบันทําหนาที่ผลิตครู และ/หรือผูดูแลเด็กพิเศษ อยาง
นอยผลิตใหได 3,000 อัตรา (ความตองการมีมากถึง 30,000
คน)
ฌ) เผยแพรความรูเรื่องภาษามือ อักษรเบล ภาษามือสัมผัส
สัญลักษณเพื่อการสื่อสารตางๆ แกสังคมโดยผานสื่อประเภท
ตางๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนที่มีผูพิการ
ญ) ใหความรูแกครอบครัวและชุมชนที่มีผูพิการ เรื่อง วิธีการดูแล
จิตวิทยาและความคิดของผูพิการ การบริหารความเครียด
และความขัดแยงในครอบครัว
ฎ) รณรงค ส ร า งทัศ นคติ ข องสั ง คมต อ ผู พิ ก าร ความพิ ก าร ที่
ถูกตองเหมาะสม
ฏ) สงเสริมการจัดตั้งองคกร และเครือขายของผูพิการ เพื่อการ
เรียนรู แกไขปญหาของตนเอง และเพื่อเสนอแนะนโยบาย
ฐ) สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณที่เปนประโยชน
ตอผูพิการ
7.1 การสรางความเสมอภาคทาง
โอกาสแกผูพกิ าร
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เนื้องาน
ก) อบรม เพิ่มศักยภาพคนพิการในการประกอบอาชีพดาน
ตางๆที่เหมาะสม และตรงความสนใจ
วัตถุประสงค
ข) ส ง เสริ ม การรวมตั ว เป น องค ก รและเครื อ ข า ยผู พิ ก ารที่
- เพิ่ ม รายได แ ละความมั่ น คงทาง
ประกอบอาชีพ ด านตา งๆเพื่อเพิ่ม ระดับ การเรีย นรู และ
เศรษฐกิจแกประชาชนผูพิการ
อํานาจในการตอรอง
- ผู พิ ก ารได มี โ อกาสตั ด สิ น ใจเลื อ ก ค) พัฒนาระบบเชื่อมประสานระหวางความตองการแรงงาน
แนวทางดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองมาก
พิการและความตองการทํางานของแรงงานพิการ
ขึ้น
ง) จัดใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่เปนผูเชื่อมประสาน ซึ่งจะทํา
หนาที่ออกหนังสือรับรองความสามารถในการทํางานของ
คนพิการ
จ) สง เสริ มให มีก ารวิ จัย ประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงานของคนพิการเมื่อเทียบกับคนไมพิการที่ปฏิบัติ
หนาที่อยางเดียวกัน
ฉ) สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน และการเขาถึงแหลงทุนเพื่อ
การประกอบอาชีพของผูพิการ
7.2 การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
แกผูพิการ

ประเด็นเชิงนโยบาย
8) มาตรการลด ละ เลิกอบายมุข
8.1 การรณรงคสํานึกคานิยม สัมมาชีพ
วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมคานิยมในการประกอบ
อาชีพที่ไมเกีย่ วของกับอบายมุข

เนื้องาน
ก) การรณรงคสรางกระแสคุณธรรม จริยธรรมและควาฒ
พอดีพอเพียงในทุกรูปแบบ
ข) สํารวจและเผยแพรครัวเรือนและชุมชนปลอดอบายมุข
ค) การจัดทําบัญชีคาใชจายในครัวเรือน

22

8.2 การสงเสริมสื่อสีขาว ลด ละ เลิก เนื้องาน
อบายุมข
ก) สงเสริมสนับสนุนสื่อในการรณรงคลดละเลิกอบายมุข
ข) จัดประกวดและประกาศเกียรติคุณแกสื่อมวลชนประเภท
วัตถุประสงค
ตาง ๆ ที่มีบทบาทในการรณรงค สงเสริมใหมีการลดละ
- เพื่ อ ให สื่ อ มวลชนเป น พลั ง สํ า คั ญ ใน
เลิกอบายมุข
การลดละเลิกอบายมุข
เนื้องาน
ก) สํารวจผูท ี่ประสงคเลิกประกอบอาชีพอบายมุข
วัตถุประสงค
ข) จัดหาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูเลิกประกอบอาชีพ
- เพื่ อ ให ผู ที่ ข อ งเกี่ ย วกั บ อบายมุ ข มี
อบายมุข
ทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม
8.3 การจัดหาอาชีพใหม

8.4 การส ง เสริ ม กิ จ กรรม ลด ละ เลิ ก เนื้องาน
อบายมุข โดยชุมชน
ก) สํารวจและจัดทําขอมูลกลุมเปาหมาย ผูติดการพนันโดย
อาศัยบทบาทองคกรและเครือขายประชาชนและโดยใช
วัตถุประสงค
พื้นที่เปนตัวตั้ง
- เพื่อสงเสริมบทบาทของชุมชนใหเขามา
ข) สงเสริมกิจกรรมทางเลือกในชุมชนเพื่อการลดละเลิก
มีสวนรวมในการลดละเลิกอบายมุข
อบายมุข
ค) การเฝาระวังและเตือนภัยที่จะเกิดขึน้ จากอบายมุข
ง) ใชมาตรการทางสังคมเพื่อใหเกิดการลดละเลิกอบายมุข
ในชุมชน
8.5 โครงการจํ า กั ด ช อ งทางเผยแพร เนื้องาน
อบายมุข
ก) ใชมาตรการทางกฎหมายแกผูเลนการพนัน
ข) ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการลดละเลิกอบายมุข
วัตถุประสงค
รวมทัง้ พิจารณามาตรการพื้นที่ในการจํากัดการเลนการ
- เ พื่ อ ใ ช ม า ต ร ก า ร ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
พนัน
กฎหมายในการดํ า เนิ น การลดละเลิ ก
ค) ออกกฎหมายไมใหเด็กและเยาวชนซือ้ สลากกินแบง
อบายมุข
รัฐบาล
ง) นํารายไดจากการยึดทรัพยคดีที่เกี่ยวของกับอบายมุขมา
ใชในการลดละเลิกอบายมุขและสงเสริมการจัดสวัสดิการ
ใหแกประชาชน
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9) มาตรการแกไขปญหาความยากจนโดยภาคประชาชน
9.1 การแกไขปญหาความไมมนั่ คงใน เนื้องาน
ที่ดินทํากิน
ก) สํารวจสถานการณปญ
 หาและความพรอมของชุมชน
ข) จดทะเบียนครอบครัวที่ประสบปญหาเศรษฐกิจ สังคมครั้ง
วัตถุประสงค
ใหม โดยใชบทบาทของชุมชนในการสํารวจดวยตนเอง
- เพื่อใหประชาชนในชนบทมีโอกาสเขาถึง
ค) สงเสริมการเจรจาเพื่อทําสัญญาเชาหรืออนุญาตใหใช
และใชประโยชนจากที่ดนิ เพื่อประกอบอาชีพ
ประโยชนจาก ที่ดนิ ตามระยะเวลาทีก่ ําหนด
ง) ดูแลเรื่องการใชประโยชนที่ดนิ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ
ทางดาน สิง่ แวดลอมและกฎหมาย
จ) จัดหาเงินทุนใหยืมเพือ่ ใชในการเชาหรือซื้อที่ดิน
ฉ) แกไขผอนปรนเงื่อนไขกฎหมายรวมทั้งใหสิทธิประโยชน
แกเจาของที่
9.2 การแกไขปญหาหนี้สนิ
เนื้องาน
ก) สรางสํานึกใหคนตระหนักถึงโทษจากการมีหนี้
วัตถุประสงค
ข) ปองกันการกอหนี้โดยสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน
- เพื่อลดภาระหนี้ใหแกประชาชน
ค) สงเสริมการออมผานระบบการออมทุกชนิด
- หลุดพนจากการเปนหนี้สิน
ง) สงเสริมบทบาทภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ และ
องคกรชุมชนในการไกลเกลีย่ หนี้
จ) ปรับหนี้นอกระบบใหเปนหนี้ในระบบ
9.3 การปรับปรุงโครงสรางอาชีพให
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
วัตถุประสงค
- เตรียมความพรอมสําหรับประชาชนดาน
การประกอบอาชีพที่เหมาะสม

เนื้องาน
ก) ศึกษาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสําหรับประชาชนใน
ชุมชน
ข) สงเสริมใหเกิดการสรุปบทเรียนของคนในชุมชนในการ
ประกอบอาชีพ
ค) จัดทําโครงการนํารองในการสงเสริมอาชีพใหมทเี่ กิดจาก
การวิเคราะหโครงการอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต โดย
สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของชุมชน
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5.2 แผนงานการคุมครองสิทธิทางสวัสดิการสังคมแกประชาชน (ตัวอยางเนื้องาน)
1) มาตรการสรางสุขภาวะ
2) มาตรการพิทักษ และคุมครองสิทธิ
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1) มาตรการสรางสุขภาวะ
1.1 การสรางภูมคิ ุมกันเพื่อใหคน เนื้องาน
มีสุขภาวะทีด่ ี
ก) สงเสริมการออกกําลังกายในทุกชุมชนองคกร และครอบครัว
ข) สงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพกายและจิตประจําปตามหนวยงาน
วัตถุประสงค :
ของรัฐและเอกชน (เพิ่มรอยละ 20 ตอป)
- คนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุข ค) สงเสริมการสรางเครือขายสุขภาวะ
ภาวะทางสั ง คม (ได รั บ การยอมรั บ ง) พัฒนาศักยภาพของชมรม เครือขายสุขภาพ และเครือขายทาง
โอกาสทางสังคม อยูรวมกับคนอื่นๆ
สังคมดานตางๆที่เนนการใชชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุข รวมทั้ง
ไดดี) และมีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ
การไมเบียดเบียนธรรมชาติ ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
ที่ดี (รูเต็มใจที่จะใหและรับความรัก จ) ส ง เสริ ม การเรี ย นรู แ ก น ธรรมของศาสนาต า งๆ รวมทั้ ง การ
รูจักเสียสละ ปรารถนาดีตอผูอื่น)
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ฉ) ใหความรูเรื่อง การบริโภคอาหารที่เหมาะสมแกทุกวัย
ช) กํากับใหระบบโรงเรียนสนับสนุนการทําความดีเพื่อสังคมอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งโดยตัวบุคคลและโดยกลุม
1.2 การปองกันภัยชนิดตางๆ

เนื้องาน
ก) กําหนด และควบคุมมาตรฐานทางสุขาภิบาลและโภชนาการของ
วัตถุประสงค :
รานอาหารและตลาดสด รวมทั้งมีการติดตามอยางใกลชิดโดย
- คนประสบภัยตางๆลดลง
ผ า นเครื อ ข า ยเฝ า ระวั ง ที่ ดํ า เนิ น การโดยอาสาสมั ค รชุ ม ชน
- ผูประสบภัยไดรับการคุมครอง
ลูกเสือ เนตรนารี ฯลฯ
หรื อ ค า ชดเชยอย า งเหมาะสมตาม ข) ปรั บ กฎ ระเบี ย บเพื่ อ ความปลอดภั ย ในสถานประกอบการ
อัตภาพ
โรงงาน และพื้นที่สาธารณะใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ธรรมชาติ และสังคม
ค) ขยายประเภทของโรงงาน/สถานประกอบการที่ เ ข า ข า ยการ
ควบคุม ตรวจสอบมาตรการปองกันภัย หรือผลกระทบเชิงลบ
ตางๆกับประชาชน
ง) สงเสริมใหนําเครื่องมือ 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
ใช บ ริ ก าร โดยเริ่ ม บั ง คั บ ใช ที ล ะสาขา และเป น บางพื้ น ที่ ก อ น
(ตามความเรงดวนและรุนแรงของปญหา) แลวคอยขยายออกไป
จนครบ ทั้งนี้ กรมการประกันภัยตองอํานวยการใหอัตราเบี้ย
ประกัน ภัยไมสูง จนเกิ น ไป จนผูประกอบการปฏิ บัติตามไมไ ด
หรือผลักภาระใหผูใชบริการมากไป
ช) จัดระบบประกันภัยทรัพยสินเอื้ออาทรเพื่อผูมีรายไดนอย
ซ) ส ง เสริ ม การประกั น ภั ย เป น หมู ค ณะในโรงเรี ย นและสถาน
ประกอบการตางๆ เพื่อเพิ่มการคุมครองใหแกประชาชนวัยตางๆ
ฌ) เพิ่มพื้นที่สีเขียว สถานที่ออกกําลังกาย และสถานที่แสดง
ศิลปวัฒนธรรมที่เปนสาธารณะในชุมชนใหมากขึ้น
ญ) ออกกฎระเบี ย บเรื่ อ งแนวทางการกํ า หนดผั ง เมื อ ง ที่ ใ ห
ความสําคัญกับหลักการปองกันอาชญากรรมดวย
ฎ) ส ง เสริ ม ให แ ต ล ะชุ ม ชนจั ด ทํ า ผั ง ชุ ม ชนที่ เ น น เรื่ อ งการป อ งกั น
อาชญากรรมปญหาสังคมอื่น และภัยธรรมชาติดวย
ฏ) สงเสริมใหแตละชุมชน องคการปกครองสวนทองถิ่น จัดระบบ
เฝาระวังภัย (ทั้งภัยธรรมชาติและภัยสังคม)
ฐ) กําหนดมาตรฐานการทํางานของ รปภ., พัฒนาขีดความสามารถ
ใหเปนไปตามที่กําหนด รวมทั้ง สงเสริม สรางแรงจูงใจให รปภ.
ทําหนาที่เฝาระวังภัยสาธารณะดวย แทนที่จะดูแลกิจการที่ไดรับ
การวาจางเทานั้น
ฑ) จั ด ทํ า สั ญ ญาณเตื อ นภั ย ทางสั ง คมระดั บ ชุ ม ชน และ/หรื อ
องคการปกครองสวนทองถิ่น (เชน จํานวนคนติดยา, จํานวนคดี,
จํานวนคนเปนหนี้ หรือรายไดไมพอใช, จํานวนทําแทง, ฯลฯ)
ฒ) อบรมนั กเรียน นิสิต นักศึ กษา ประชาชนใหรูแนวทางปองกั น
ตนเองจากภั ย ต า งๆ
รวมทั้ ง ภั ย สั ง คม อาทิ ป จ จั ย และ
ปรากฏการณ ที่อาจทํ า ให เ กิ ด การกระทํ า รุ น แรงในครอบครัว ,
การคามนุษย, การคุกคามทางเพศ
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2) มาตรการพิทักษ และคุมครองสิทธิ
2.1 การสงเสริมความรูเรือ่ งสิทธิของ
ประชาชนกลุม ตางๆ

เนื้องาน
ก) รณรงค ใ ห ค วามรู ผ า นสื่ อ ทุ ก ช อ งทาง และโดยให ห ลาย
หนวยงานใหขอมูลที่ถูกตองแกประชาชนเรื่องสวัสดิการ
วัตถุประสงค
สังคม สิทธิ และหนาที่ของประชาชน
- ประชาชนตระหนั ก ในสิ ท ธิ ที่ พึ ง ได รั บ ข) อบรมเจ า หน า ที่ ด า นต า งๆในกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ มี
การบริการดานสวัสดิการสังคม
โอกาสปฏิ บั ติ มิ ช อบต อ เหยื่ อ และผู ก ระทํ า ผิ ด อั น
- ประชาชนไดรับการบริการอยางทั่วถึง
เนื่องมาจากการขาดความรู หรือ เขาใจผิด
- หน ว ยงานต า งๆให บ ริ ก ารประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ
2.2 การสงเสริมการพิทักษและคุมครอง เนื้องาน
สิ ท ธิ ข องประชาชนโดยประชาชนและ ก) ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนปกป อ งสิ ท ธิ ข องตนเอง โดยการ
ชุมชน
รองเรียนผานหนวยงานรับเรื่องรองเรียนในทองถิ่นและใน
ระดับชาติ
วัตถุประสงค
ข) สงเสริมการรวมกลุม การตั้งเครือขายเหยื่อ, คนในชุมชน
- ประชาชนสามารถเรียกรองสิทธิที่พึงได
และ/หรือประชาสังคมดานการปกปอง คุมครองสิทธิของ
อยางชอบธรรมตอหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
ตนเอง และการไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
ค) ส ง เสริ ม ให มี ก ารฟ อ งเรี ย กค า เสี ย หายจากหน ว ยงานที่
หลอกลวง ประมาท เลินเลอ จนทําใหเกิดผลเสียหายตอ
สุขภาพ ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ง) จั ด ตั้ ง กองทุ น สนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น คดี กั บ
หนวยงานรัฐ เอกชนที่มีพฤติกรรมสออยางชัดเจนวาไม
สนใจ ประมาท หรือ เจตนาทําใหเกิดความเสียหายตอสุข
ภาวะของคนในชุมชน สังคม ซึ่งเงินกองทุนดังกลาวอาจ
ขอการสนับสนุนจากรัฐในเบื้องตน แตในอนาคต เงินนี้จะ
ไดจากสวนหนึ่งของคาเสียหายที่หนวยงานตางๆตองชําระ
เมื่อแพคดี
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2.3 การสงเสริมความสมานฉันทและ
ความยุตธิ รรมทางสังคม

เนื้องาน
ก) สรางความเขาใจใหแกสาธารณชนในกระบวนการยุติธรรม
สมานฉันท
วัตถุประสงค
ข) สงเสริมบทบาทอาสาสมัครและผูนําชุมชนในการ
- เพื่อลดความขัดแยงในสังคม ทําใหสงั คมอยู
ดําเนินงานยุตธิ รรมสมานฉันทเพื่อไกลเกลี่ขอพิพาทตาง ๆ
เย็นเปนสุข
ค) จัดตัง้ คลีนิตยุติธรรมในชุมชน
- สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
2.4 ก า ร ส ง เ ส ริ ม สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก า ร แ ก เนื้องาน
ผู ต อ ง ห า ผู ต อ ง ขั ง ผู พ น โ ท ษ แ ล ะ ก) ใหความรูกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของถึงสิทธิและผลกระทบ
ครอบครัว
ทางจิตใจแกผูตองหา
ข) จัดบริการสวัสดิการสังคมและงบประมาณที่เพียงพอใน
วัตถุประสงค
การดูแลผูตองขัง ครอบครัวและบุตรติดผูตองขัง
- เพื่อใหคนไทยทุกคนไมวา จะเปนผูตองหา
ค) ติดตามเยีย่ มเยียนและใหการชวยเหลือผูพนโทษอยาง
ผูตองขัง ผูพ นโทษและครอบครัวไดรับสิทธิ
ตอเนื่องเพื่อใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุขและไมหวน
ตามกฎหมาย
กลับมากระทําความผิดซ้ํา
- เพื่อใหเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของปฏิบัติหนาทีต่ อ
ง) สรางการยอมรับแกสาธารณชนตอผูพ นโทษ
ผูตองหา ผูตองขัง ผูพ นโทษและครอบครัว
อยางถูกตองเหมาะสม
- ปองกันการกระทําความผิดซ้ํา
2.5 การสงเสริมสิทธิสวัสดิการกลุม ชาติ เนื้องาน
พันธุ ชนกลุม นอย ผูพลัดถิ่นและคนตาง ก) กําหนดและสํารวจเปาหมายกลุมชาติพันธุ ชนกลุม นอยผู
ดาว
พลัดถิ่นใหชัดเจน
ข) กําหนดแผนงานและหนวยงานรับผิดชอบหลักเพื่อเปน
วัตถุประสงค
เจาภาพในการดูแลดานสวัสดิการ ตามสิทธิพนื้ ฐานที่
- เพื่อใหคนที่อาศัยอยูในประเทศไทยไมวาจะ
กําหนดโดยสหประชาชาติ
เปนกลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอย ผูพลัดถิ่นและ
ค) ดําเนินโครงการเพื่อปองกัน แกไขปญหาและจัดสวัสดิการ
คนตางดาวไดรับสิทธิตามกฎหมาย
ที่เหมาะสมแกคนตางดาวและครอบครัวที่เขามาทํางานทัง้
- เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ตอ
ที่ถูกกฎหมายและที่ผิดกฎหมายใหชัดเจน
กลุมชาติพันธุ ชนกลุมนอย ผูพลัดถิ่นและ
ง) จัดสวัสดิการ เงินชดเชยและการฟนฟูที่เหมาะสมและได
คนตางดาวอยางถูกตองเหมาะสม
มาตรฐานแกผทู ี่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาทัง้
- ปองกันการเลือกปฏิบัติตอประชาชน
โครงการขนาดใหญและขนาดเล็ก จนกลายเปนผูพลัดถิ่น
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2.6 การจัดหาสวัสดิการทีเ่ หมาะสมใหแก เนื้องาน
ผูปวยเรื้อรังที่ชวยเหลือตนเองไมได
ก) สรางสํานึกครอบครัวและชุมชนในการดูแล
ข) กําหนดหนวยงานหลักในการดูแลผูปว ยเรื้อรังและ
วัตถุประสงค
ชวยเหลือตนเองไมได
- ใหบริการตามหลักสิทธิมนุษยชนและ
ค) จัดทําแผนงาน/โครงการและตั้งงบประมาณรองรับในการ
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ดูแลผูปวยเรื้อรังและชวยเหลือตนเองไมได โดยคํานึงถึง
สิทธิและศักดิศ์ รีของผูปวยทีพ่ ึงไดรับ
ง) จัดหาอาสาสมัครเพื่อเขามาชวยสนับสนุนการดําเนินงาน
ในการดูแลผูปว ยเรื้อรังที่ชวยเหลือตนเองไมได

6. การดําเนินมาตรการตามแผนงานทีค่ ณะกรรมการสงเสริมการัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ
เกี่ยวของโดยตรง
6.1 แผนงานการพัฒนางาน การบูรณาการ กลไกการจัดสวัสดิการสังคมขององคกรภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
1) มาตรการพัฒนาองคกรเรียนรูและการจัดการความรูดา นสวัสดิการสังคม
2) มาตรการพัฒนากองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติและพื้นที่
3) มาตรการพัฒนาขบวนการอาสาสมัครและสํานึกสาธารณะ
4) มาตรการพัฒนางาน กลไกและองคกรดูแลงานสวัสดิการสังคม
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1) มาตรการพัฒนาองคกรเรียนรูและการจัดการความรูดา นสวัสดิการสังคม
1.1 การพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
การจัดสวัสดิการสังคม

เนื้องาน
ก) ศึกษาวิเคราะหระบบฐานขอมูลที่มีอยู
ข) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ การรายงานและการ
วัตถุประสงค
เผยแพรหรือกระจายขอมูลใหเกิดประโยชนตอ
- เพื่อใหการกําหนดนโยบาย แผน
ผูใชบริการ
และการปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมมี ค) พัฒนาระบบการประสานการดําเนินงานรวมกัน
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในงานดานขอมูลและ
สถิติที่เกีย่ วของกับงานดานสวัสดิการสังคม
ง) พัฒนาระบบเทคโนโลยีขอมูลเพื่อประโยชนในการ
กํ า หนดนโยบาย การจั ด ทํ า แผนและการปฏิ บั ติ
โดยการบูรณาการขอมูลและจดทําระบบฐานขอมูล
กลางเพื่ อ ให ห น ว ยงานต า ง ๆ สามารถเข า มาใช
รวมกัน
จ) พัฒนาตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการประเมินสถานการณ
ทางสังคม
ฉ) จัดทําโครงการขนาดใหญ ใหมีระบบขอมูลออนไลน
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการจัดระดับชั้น
ความลับของขอมูลของผูรับบริการแตละราย
1.2 การพัฒนาระบบจัดการความรู เนื้องาน
ของหนวยงานดานสวัสดิการสังคม
ก) จัดอบรมใหความรูเรื่องการจัดการความรูแกบุคลากร
ทุกระดับ
วัตถุประสงค
ข) สงเสริมการจัดการความรูในบางองคการ โดยจัดทํา
- ใหองคการมีศักยภาพในการ
โครงการนํารองเพื่อขยายผลในโอกาสตอไป
ทํางานที่สงู ขึ้น
ค) เผยแพรหนวยงานที่จัดการความรูไดดีเพื่อเปน
แบบอยางใหแกหนวยงานอืน่ ๆ
ง) ผลิตทีมวิทยากรหลักในการเผยแพรการจัดการ
ความรู
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2) มาตรการพัฒนากองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระดับชาติและพื้นที่
2.1 การพัฒนากองทุนสงเสริมการจัด เนื้องาน
สวัสดิการสังคม
ก) พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมในสวนกลางและจังหวัด โดยการกําหนดแนวทางการ
วัตถุประสงค
ดําเนินงานเชิงรุกในการเข าหาปญหา ให ความสํ าคั ญกับ
- เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของ
พื้นที่ กลุมเปาหมายและประเด็น
กองทุนเพื่อใหสามารถกระจายการ
ข) กระจายอํานาจการบริหารจัดการกองทุ น ให ภูมิภาคและ
ดําเนินงานลงสูพื้นที่และกลุม เปาหมายได
ทองถิ่นในการดําเนินงาน
อยางทั่วถึง
ค) สร า งเงื่ อ นไขในการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น จากกองทุ น ที เ น น
การบูรณาการโครงการในพื้นที่ การมีสวนรวมของประชาคม
และการสมทบงบประมาณจากทองถิ่น
ง) จัดหาแหลงทุนและสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชนให
เพียงพอตอการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จ) จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการบริหารกองทุนในทุก
ระดับอยางใกลชิด
3) มาตรการพัฒนาขบวนการอาสาสมัครและสํานึกสาธารณะ
3.1 การสรางคานิยมและสงเสริมการ เนื้องาน
ทํางานอาสาสมัคร
ก) รณรงคใหเห็นคุณคาของงานอาสาสมัครและตัวอาสาสมัคร
ข) รัฐใหการยอมรับในบทบาทและการทํางานของอาสาสมัคร
วัตถุประสงค
รวมทัง้ ใหการดูแลสวัสดิการแกอาสาสมัครในรูปแบบ ตาง
- เพิ่มปริมาณอาสาสมัครกระจายตัวได
ๆ เชน กรณีทอี่ าสาสมัครประสบภัยเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ทั่วถึงมากขึ้น
ค) สงเสริมใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาไดทํางานอาสาสมัคร
- เพื่อใหการคุมครองดูแลและจัดบริการ
อยางตอเนื่อง โดยเชื่อมโยงระบบทํางานอาสาสมัครกับการ
สวัสดิการใหอาสาสมัคร
วัดผลการเรียนและ/หรือสมัครเขาเรียนตอในระดับที่สงู ขึ้นไป
- อาสาสมัครมีโอกาส และขวัญกําลังใจ
หรือการสมัครเขาทํางาน
ในการทําประโยชนตอสวนรวมยิง่ ขึ้น
ง) รัฐ องคการปกครองสวนทองถิน่ และภาคเอกชนควรสงเสริม
และกําหนดเงือ่ นไขที่เอื้ออํานวยตอการใหบุคลากรของตน
ไปทํางานอาสาสมัคร
จ) ดําเนินงานตามปฏิญญาอาสาสมัครไทยและนโยบายการ
พัฒนางานอาสาสมัครใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
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3.2 การพัฒนาสถาบันและเครือขายงาน เนื้องาน
อาสาสมัคร
ก) พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคร
ข) สงเสริมใหจัดตั้งองคกรหรือสถาบันทีท่ ําหนาที่พฒ
ั นางาน
วัตถุประสงค
อาสาสมัคร
- พัฒนาคุณภาพและการประสานของ ค) สงเสริมใหเกิดเครือขายอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือสังคมใน
อาสาสมัคร
ทุกดานและในทุกระดับทัง้ ระดับชาติและระดับจังหวัด
ง) วิจัยและพัฒนางานประเภทใหมๆสําหรับอาสาสมัครแตละ
เพศ วัย ความสามารถและความสนใจ
3.3 การพัฒนาสื่อเพื่อสังคม
วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมบทบาทของ
สื่อสารมวลชนใหเขามามีสว นรวมในการ
รับผิดชอบตอสังคม

เนื้องาน
ก) ใหความรูแกสื่อเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม งานที่มี
ผลกระทบเชิงลบ ตอสังคม รวมทัง้ การเสนอขาวที่สรางสรรค
ข) สงเสริมใหผูปกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน เปดพื้นที่สําหรับสื่อ
เพื่อสังคม ใหเพิ่มมากขึ้น รวมทัง้ ใหรัฐกําหนดมาตรการจูง
ใจเพื่อดําเนินการในรูปแบบตาง ๆ
ค) จัดประกวด เชิดชูเกียรติสําหรับธุรกิจที่มีสื่อเพื่อสังคมดีเดน
ง) สงเสริมการดําเนินงานวิทยุชุมชนเพื่อเปนชองทางในการ
เผยแพร ขาวสารใหแกประชาชนในชุมชน โดยใหการ
สงเสริมสนับสนุนสําหรับวิทยุชุมชนที่เนนการแกไขปญหา
สังคม การพัฒนาสังคมและการดุแลสวัสดิการกันเองของคน
ในชุมชน
จ) ใชประโยชนจากสื่อในการเฝาระวังและเตือนภัยทางสังคม
เชน บทบาทของวิทยุสมัครเลนในการรายงานเหตุการณและ
สถานการณทางสังคม
ฉ) พัฒนาสื่อบนพืน้ ที่สาธารณะ หรือขนสงมวลชนเพื่อสราง
สํานึกความรับผิดชอบของคนในสังคม รวมทัง้ การแกไข
ปญหาตาง ๆ ในชุมชน
ช) พัฒนาสํานึกความรับผิดชอบทางสังคม รวมทัง้ สงเสริมใหมี
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูประกอบการ
สื่อสารมวลชนอยางจริงจัง
ซ) สงเสริมใหสื่อทุกประเภทกําหนดจริยธรรมในการทํางานแบบ
มืออาชีพโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมรวมกัน
ควบคูกับการมาตรการดูแลทางสังคมและกฎหมาย
33

4) มาตรการพัฒนางาน กลไกและองคกรดูแลงานสวัสดิการสังคม
4.1 การพัฒนาคุณภาพงานและ เนื้องาน
ความเขาใจตองานสวัสดิการ
ก) สรางความเขาใจเรื่อง อุดมการณ หลักการ และประเภทงาน
สังคม
สวัสดิการสังคม ใหหนวยงานตางๆ และประชาชนอยางถูกตองและ
เปนเอกภาพ
วัตถุประสงค
ข) เผยแพรความรูเกีย่ วกับกฎหมาย หนาที่ และบทบาทของทุกภาคสวน
- ประชาชนไดรบั สวัสดิการ
ในการรวมดําเนินการจัด สวัสดิการสังคมรูปแบบตางๆ
สังคมอยางทั่วถึงและมี
ค) จัดทําเอกสารแนะนํางานสวัสดิการสังคมสําหรับประชาชนทัว่ ไป
ประสิทธิภาพ
ง) พัฒนาการทํางานเฉพาะทางบางดานใหเปนแบบมืออาชีพ และตอง
- ภาคสวนเขาใจและเขามามี
มีการกําหนดมาตรฐานงาน รวมทั้ง การออกใบอนุญาตประกอบ
สวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
วิชาชีพ
เพิ่มมากขึ้น
จ) ใชเครื่องมือใหมๆที่มีวิชาการรองรับในการทํางานมากขึน้ เชน การใช
MEGA tool ในการประเมินสถานการณความเสีย่ งของเด็กและวัยรุน
ในการกระทํารุนแรง
ฉ) สงเสริมการวิจยั และพัฒนารูปแบบ เทคนิค เครื่องมือการใหบริการ
สวัสดิการสังคมสาขาตางๆ เพื่อสรางองคความรูท ี่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย รวมทั้งการจัดการความรูดานการทํางาน สวัสดิการสังคม
ของหนวยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องคการเอกชน ชุมชน
ช) เรงสราง สะสม สืบสาน ศึกษา และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นวาดวย
การจัดสวัสดิการสังคม
ซ) เนนการทํางานแบบบูรณาการ และสหวิชาชีพ
ฌ) ขยาย/เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานจาก ทํางานเฉพาะดานมาเปน
จัดการแกไขปญหาแบบครบวงจร (case management) จากงาน
ลักษณะแกไขปญหาเปนรายปญหาไปสูง านการขับเคลื่อน
กระบวนการ นโยบาย กฎหมาย โดยใชการวิจัยเปนเครื่องมือมากขึ้น
และจากการตามแกปญหาทีเ่ กิดขึ้น เปน (เนนการปองกันปญหา
และ การจัดการปญหาเชิงรุก)
ญ) สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแบบพหุลกั ษณ และใหยดึ เงื่อนไขของ
พื้นที่เปนสําคัญ
ฎ) ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกีย่ วของให
สอดคลองกับเงื่อนไขของสังคม และวิธกี ารทํางานที่เปลีย่ นแปลงไป
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4.2 การพัฒนาบุคลากรที่ทํางานประจํา
ดานสวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค :
- ผูปฏิบัติงานมีความรูความสามารถ
และทัศนคติทดี่ ีตองานของตน
- ผูปฏิบัติงานมีขวัญ กําลังใจ ไดรับ
สวัสดิการสังคมอยางเหมาะสม

เนื้องาน
ก) พัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถของเจาหนาทีท่ ี่
ดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมรูปแบบตางๆ อยางทัว่ ถึง
และสม่ําเสมอ
ข) จัดระบบแรงจูงใจและจัดสวัสดิการใหคนทํางานดาน
สวัสดิการสังคมทุกสาขาอยางมืออาชีพ และมี
ประสิทธิภาพในการทํางานทีส่ ูงกวาเดิม โดยการออกใบ
ประกอบวิชาชีพรองรับ

4.3 การพัฒนาการบริหารงานสวัสดิการ
สังคม

เนื้องาน
ก) จัดทําแผนที่ยทุ ธศาสตรสวัสดิการสังคม สําหรับเปนคูมอื
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน ตาง ๆ
วัตถุประสงค :
ข) จัดระบบความรวมมือในการทํางานของเครือขายตาง ๆ
- ประชาชนไดรบั สวัสดิการสังคมอยาง
ทั้งงานดานเดียวกัน งานตางสาขา ทัง้ ในและตางประเทศ
ทั่วถึง รวดเร็ว และไดมาตรฐาน
รวมทัง้ พัฒนาระบบสงตอผูใชบริการดวย
- กลไกการประสานงาน และการทํางาน ค) สงเสริมใหมกี ลไกคณะกรรมการนโยบายสังคมดาน
ของแตละหนวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการสังคมแบบบูรณาการ (ระหวางกระทรวง)
ง) เนนการทํางานแบบมืออาชีพ โดยตองมีการกําหนด
มาตรฐานการทํางาน ดรรชนีชี้วัดเปาหมายการดําเนินงาน
และมีการติดตามผล ประเมินผลเปนระยะ
จ) พัฒนาภาคธุรกิจ องคการเอกชน องคการปกครองสวน
ทองถิน่ และชุมชนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น พรอมที่จะทํา
หนาที่ในการจัดสวัสดิการสังคมแทนหนวยงานรัฐ โดยรับ
เงินอุดหนุนตามมาตรฐานการทํางาน และปริมาณงาน
ฉ) เนนการกระจายอํานาจ และการถายโอนภารกิจไปให
องคกรปกครองสวนทองถิน่ และ / หรือ ชุมชน เปนผู
ดําเนินงานสวัสดิการสังคม
ช) ประสานความรวมมือระหวาง ก.ส.ค.กับสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัยอยางใกลชดิ เพื่อรวมพัฒนามาตรฐาน
งานสวัสดิการสังคม มาตรฐานหนวยงาน และผูปฏิบัติงาน
สวัสดิการสังคมสาขาตางๆ รวมทัง้ ใหการรับรองมาตรฐาน
หนวยงานและบุคลากรเหลานั้น
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เนื้องาน
ก) ขยายสํานักงาน เพิ่มปริมาณและคุณภาพบุคลากร ของ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แหงชาติ ใหมศี ักยภาพเหมาะสมกับภารกิจดานการ
วัตถุประสงค :
กําหนดทิศทางงานสวัสดิการสังคมไทยเปนศูนยกลาง
- คนไดรับสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง
แผนแพรงานสวัสดิการสังคม สงเสริม กํากับดูแลการ
รวดเร็ว และไดมาตรฐาน
ปฏิบัติงานดานสวัสดิการสังคมของหนวยงานภาคเอกชน
- กลไกการบูรณาการงานสวัสดิการ
ใหการรับรองมาตรฐานของโครงการสวัสดิการสังคมและ
สังคมมีประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ผูปฏิบัติงาน ทําทะเบียนกลุมเปาหมาย ทรัพยากรบุคคล
องคกร
และสถาบันทีท่ ําหนาทีจ่ ัดสวัสดิการสังคม ประสานงาน
กับหนวยงานตางๆทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีป่ ฏิบัติงาน
สวัสดิการสังคม
ข) ควบรวมกองทุนที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการที่มีขนาด
เล็กเขาดวยกัน เปนกองทุนจัดสวัสดิการสังคมไทย และ
มอบหมายหนาที่ให คณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค.) เปนผูบริหาร จัดการ
(เชนเดียวกับ การปฏิบัติงานของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ทีบ่ ริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ)
ค) ยกสถานภาพของสํานักงานใหมีสถานะเปนองคกรรูปแบบ
พิเศษในกํากับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย โดยการสรรหาผูนาํ หนวยที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับภารกิจของ คณะกรรมการสงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค.) อันเปนหนวยงาน
ยุทธศาสตรระดับชาติ ทําหนาที่ดูแลกิจการสวัสดิการ
สังคม ซึง่ มีผลตอการแกไขปญหาสังคมทีท่ วีความรุนแรง
ขึ้นทุกวัน
ง) จัดทํายุทธศาสตรการดําเนินงานของสํานักงานเปนระยะๆ
จ) แกไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและกลไกการบริหาร
จัดการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมแหงชาติ

4.4 การพัฒนาโครงสรางและอํานาจ
หนาทีข่ ององคการกลางทีด่ ูแลงานดาน
สวัสดิการสังคมแหงชาติ
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6.2 แผนงานพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และกฎหมายเพื่อสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม
1) มาตรการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง
2) มาตรการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดและบริหารงานสวัสดิการสังคม
3) มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
1) มาตรการพัฒนาระบบการเงิน การคลัง
1.1 การจัดทําแผนการเงินการคลังเพื่อ เนื้องาน
สังคม
ก) รัฐออกนโยบาย และกฎหมาย การคลังเพื่อสังคม กระตุน ให
ภาคธุรกิจหันมาสนใจการจัดสวัสดิการสังคมใหแกบุคลากร
วัตถุประสงค
ของตน / ประชาชน หรือ บริจาคเงินใหแกหนวยงานรัฐ
- รัฐใชงบประมาณเพื่อการจัด
เอกชนไปดําเนินงานแทน
สวัสดิการสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข) ใชมาตรการทางภาษีสงเสริมใหเอกชน วิสาหกิจชุมชน และ
ประชาชนสนใจดูแลผูประสบปญหาสังคม หรือภัยธรรมชาติ
ใหมากขึ้น
ค) จัดตั้งหนวยกลางจัดการทรัพยากร (Resource
Management Pool) สําหรับการบริหารเงินที่ไดรับจากการ
บริจาค เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนสงู สุด โดยใชระบบการ
บริหารของเอกชนเขามาประยุกต
ง) วางแผนงบประมาณเพื่อการแกไขปญหา ฟนฟูบางพืน้ ที่
สําหรับบางกลุมเปาหมายอยางครบวงจร และเปนแผนระยะ
ปานกลางถึงระยะยาว(critical mass management)
จ) อุดหนุนกองทุนสวัสดิการของชุมชนที่ใหการคุมครอง
สวัสดิการแกสมาชิกของตน โดยใชระบบสมทบงบประมาณ
ฉ) ทบทวนกฎหมายและรูปแบบการบริหารกองทุนสวัสดิการ
สังคมสําหรับหลายกลุมเปาหมายใหมีความคลองตัว
หลีกเลี่ยงความซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพใหมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิง่ กรณีที่ตอ งใชหลักการจัดการแบบ
critical mass
ช) เปดโอกาสใหประชาชน ชุมชน และภาคีประชาสังคมเขามา
มีสวนรวมในการอนุมัติงบประมาณ และติดตามผลการใช
งบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการสังคมใหมากขึ้น
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2) มาตรการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดและบริหารงานสวัสดิการสังคม
2.1 การสงเสริมการระดมทุนภาคธุรกิจ เนื้องาน
และภาคประชาชนเพื่อสังคม
ก) สงเสริมใหมีการระดมทุนในรูปแบบตาง ๆ ในการจัด
สวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค
ข) พัฒนาระบบการระดมทุนรวมกันของประชาชนและ
- ทรัพยากรจากภาคสวนตางๆ ถูก
องคการ เชน ในรูปมูลนิธิชุมชน กองทุนรวมใจสงเคราะห
นํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ
ชุมชน กองทุนสวัสดิการในระดับชุมชน
ค) กําหนดมาตรการในการอํานวยความสะดวก การจูงใจ
การยกยองเชิดชูเกียรติในการระดมทุนของประชาชนและ
ภาคธุรกิจ
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3) มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม
3.1 การทบทวน แกไขและปฏิรูป
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการจัด
สวัสดิการสังคม

เนื้องาน
ก) สรางความรวมมือกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ทบทวน จัดทํา และแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับ
สถานการณ และแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมในทุก
วัตถุประสงค :
ระดับ
- เพื่อคุมครองสิทธิประชาชนดานการจัด ข) สนับสนุนและสงเสริมใหมีการศึกษา วิจัยทางกฎหมาย
สวัสดิการสังคมใหสอดคลองกับ
เพื่อคุมครองสวัสดิภาพประชาชนดานการจัดสวัสดิการ
มาตรฐานสากล
สังคมใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง
- ทําใหสาระของกฎหมายเหมาะสมกับ
ค) เรงรัด จัดใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหเอื้ออํานวย
เงื่อนไขทางการเมือง การปกครอง และ
ตอการคุมครองสิทธิประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหได
สถานการณในปจจุบนั
อยางทั่วถึง เหมาะสมและเปนธรรม ลดโอกาสในการใช
- ขอบเขตทางกฎหมายดานสวัสดิการ
ดุลพินิจของเจาหนาที่ในการอนุมัติ อนุญาตกิจการตางๆที่
สังคมมีความชัดเจนไมซ้ําซอนหรือขัดแยง
สงผลกระทบตอประชาชน โดยใหความสําคัญตอผู
กันเองระหวางกฎหมายหลายฉบับ
ประสบปญหาทางสังคมตางๆ เชน เด็ก คนพิการ
- มีกระบวนการแกไขกฎหมายที่มี
ผูดอยโอกาส ผูไดรับผลกระทบจากปญหาอาชญากรรม
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ง) จัดใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเพือ่ ลดขั้นตอนและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานขององคการสวัสดิการสังคม
การแกไขกฎระเบียบใหทนั สมัยโดยใหความสําคัญกับการ
ใหอิสระในการจัดสวัสดิการสังคมแกองคกรปกครองสวน
ทองถิน่ โดยสวนกลางเนนการวางมาตรฐานกลางทาง
กฎหมายเทานั้น การจัดใหมีกฎหมายรองรับการทํางาน
ขององคกรชุมชน
จ) สงเสริมใหมีการศึกษาเกี่ยวกับการใชมาตรการทางภาษี
อากรที่เก็บไดจากกิจกรรมทีล่ อแหลมในการกอใหเกิด
ปญหาสังคม การนําเงินและทรัพยที่ไดจากการริบหรือยึด
จาการกระทําความผิดในคดีที่กอใหเกิดปญหาสังคมวง
กวางมาใชในการจัดสวัสดิการสังคม
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3.2 การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การจัดสวัสดิการสังคม
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการจัดสวัสดิการสังคมตามที่ระบุไว
ในกฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ปฏิบัติ

เนื้องาน
ก) พัฒนากลไกและบุคลากรทุกระดับในการบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิประชาชนใหมี
ประสิทธิภาพ
ข) สงเสริมและสนับสนุนกลไกการสรางเครือขายความ
รวมมือของภาคีทุกระดับในการบังคับใชกฎหมายเพื่อ
การคุมครองสิทธิประชาชนดานการจัดสวัสดิการสังคม
ค) ใหสังคมรับรูและเขใจในสิทธิ และกลไกการบังคับใช
กฎหมายในสวนที่เกีย่ วของกับงานสวัสดิการสังคม

7. การสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงาน
7.1 กระทรวง ทบวง กรมนําแผนปฏิบตั ิการไปจัดตั้งงบประมาณประจําปรองรับ
7.2 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทําโครงการรองรับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรฯ โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
งบประมาณเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
7.3 สงเสริมใหมีการระดมทุนจากทุกภาคสวน เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคม
ไดแก การบริจาคเงินเขากองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม การสงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทุนของ
ภาคประชาชน ชุมชน ทองถิ่นและภาคธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ เชน มูลนิธิชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อใหเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการสังคมไดอยางสะดวกและคลองตัวขึ้น
7.4 การขอตั้งงบประมาณกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อใชสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ตามแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ปงบประมาณ
2550 – 2554 ดังนี้
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แนวทางการจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามแผนปฏิบัติการฯ
แผนงานโครงการ
1. แผนงานการจัดสวัสดิการ
สังคมเชิงรุก
1.1 เชิงพื้นที่
6,730 อบต.
1,145 เทศบาล
1.2 เชิงกลุมเปาหมาย
และเชิงประเด็นนโยบาย
- กลุมผูถูกทอดทิ้ง .... ลานคน
(ระหวางการสํารวจ)
- เยาวชนเลนการพนัน 2 ลานคน
- คนจน 9.0 ลานคน
- หมูบานยากจน 16,735 ชุมชน
2. แผนงานคุมครองสิทธิ
สวัสดิการสังคมใหแกประชาชน

เปาหมาย

งบประมาณ (ลานบาท)

รวม

2550

2551

2552

2553

2554

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

7,500

700

700

700

700

700

3,500

600

600

600

600

600

3,000

200

200

200

200

200

1,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

15,000

รอยละ 50

รอยละ 90
รอยละ 50
รอยละ 50
ทุกคน
ไดรับ
หลักประ
กัน

3. แผนงานพัฒนางาน การบูร
ณาการ กลไก และการบริหาร
จัดการ
4. แผนงานพัฒนาระบบการเงิน 1 กองทุน
การคลังและ กฎหมายที่
สวนกลางและ
เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม 76 กองทุน
จังหวัด
หมายเหตุ ขอรับการจัดสรร
รวม
งบประมาณกองทุนเพิ่มเปน
รายป ในวงเงินที่ใชไปในแตละ
ป ใหกองทุนมีวงเงินปละ
อยางนอย 3,000 ลานบาท ทุกป
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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 โดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและ
อํานวยความสะดวกในการขอตั้งงบประมาณรองรับการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ
8.2 คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เปนกลไกหลักในการบริหาร
กองทุนในสวนกลาง และแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในการจัดการและ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ งิ น จากกองทุ น ส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมตามวงเงิ น ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรมา
โครงการที่อยูในขายไดรับการพิจารณาตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
- กรณี ที่ เ ป น โครงการตอบสนองความต อ งการในพื้ น ที่ (ชุ ม ชนหรื อ ชุ ม ชนท อ งถิ่ น )
โดยตรง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคการสวัสดิการสังคมในพื้นที่ ทําหนาที่
บูรณาการโครงการตางๆรวมกับภาคสวนอื่นๆ รวมทั้งกํานันและผูใหญบานแลวเสนอ
ตอคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จังหวัด
- กรณีที่เปนงานสวัสดิการสังคมเชิงประเด็นที่สอดคลองกับนโยบายของ ก.ส.ค. หรือ
ก.ส.จ./ ก.ส.ก และ/หรือแผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการฯ องคการที่ทําหนาที่
เกี่ยวข องกับการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนั้นๆ เปนผูจัดทําโครงการเสนอตอ
คณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ ผูเสนอโครงการตองปรึกษาหารือแนวทางการดําเนินงานกับ
หนวยงานหรือเครือขายในจังหวัดที่ทํางานดานนั้นดวย
8.3 คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ทําหนาที่ประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมในกระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการความรูแก
ภาคสวนที่เกี่ยวของและทองถิ่นในดําเนินงานกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อใหสอดรับกับ
พื้นที่และแผนปฏิบัติการฯ
8.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมทําหนาที่ติดตามการบริหารกองทุนและการใชจายเงินกองทุนในสวนกลาง และวางกลไกการ
ติดตามประเมินผลการดํ าเนินงานกองทุนฯในสวนกลาง และ กองทุนฯจังหวัด โดยมีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีการประเมินผลอยางเปนขั้นตอน ตลอดจนมีการจัดทําผลการประเมิน และรายงาน
ผลตามลํา ดับ ไปยังคณะกรรมการติ ดตามและประเมินผลการดําเนินงานกองทุนส งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม ก.ส.จ. /ก.ส.ก. และ ก.ส.ค. อยางเปนระบบ
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9. การกํากับ ดูแล การติดตามและประเมินผล
9.1 จัดทําคูมอื การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
9.2 ประชุมชี้แจงความเขาใจแกหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสานการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ
9.3 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯสวนกลาง และ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล
การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯจั ง หวั ด ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ว างระบบการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯของแตละจังหวัด โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน มีการประเมินผลอยางเปนขั้นตอน และมีการกําหนดตัวชี้วัด
ที่ ชั ด เจน ตลอดจนมี ก ารจั ด ทํ า ผลการประเมิ น และรายงานผลตามลํ า ดั บ ไปยั ง ก.ส.จ./ก.ส.ก.
คณะอนุก รรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯสวนกลาง และ ก.ส.ค.
รวมทั้งมีการรายงานผลยางเปนระบบกลับมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคการสวัสดิการ
สังคมในพื้นที่เพื่อปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9.4 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติจัดใหมีการทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติการเปนประจําทุกป โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
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