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ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นกรอบ
แนวทางการท างานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มุ่งยกระดับ ไปสู่การเป็นองค์กร
ภาครัฐที่มีศักยภาพสูงและเป็นองค์กรหลักในการก าหนดนโยบายสังคม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพและมีความมั่นคงในชีวิต รวมถึงสร้างสังคมแห่งโอกาสและมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาระยะยาว ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ที่ก าหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วและสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับสากลที่ประเทศไทยจะต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย โดยมีหลักการ
ส าคัญของยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้  

1. ความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาระดับประเทศและยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนุษย์ การจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) ได้ค านึงถึงทิศทางการพัฒนาและกรอบการด าเนินงานทั้งจากภายนอกตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับภูมิภาค 
ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนงานผ่านอนุสัญญา พันธกรณีและกรอบทางนโยบายและทางกฎหมายที่จะน าไปสู่การตอบสนอง
เป้าหมายที่เป็นสากล ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะต้องบรรลุภายในปี พ .ศ. 2573  ซึ่งเป้าหมายที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แก่ เป้าหมาย 1 ขจัด
ความยากจน  เป้าหมาย 2 ขจัดความอดอยาก สร้างความมั่นคงทางอาหาร เป้าหมาย 3 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ 
ทุกคน เป้าหมาย 4 ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้  เป้าหมาย 5 สร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เป้าหมาย 6 จัดการน้ าอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้ส าหรับทุกคน เป้าหมาย 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่ยั่งยืน เป้าหมาย 10 ลดความเหลื่อมล้ า และเป้าหมาย 11 สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย รวมถึงแผนงาน
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025 ซึ่ง พม. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขา
ด้านสตรี ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ด้านเยาวชน และด้านสิทธิสตรีและเด็ก ขณะเดียวกันยังท าหน้าที่เป็น
หน่วยงานสนับสนุนในองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขานอกเหนือจากสาขาข้างต้น อาทิ การศึกษา สาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น  นอกจากนี้ กรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ฯ ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
-2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้ก าหนดช่วงเวลาการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้อยู่ในระยะเดียวกัน รวมถึงก าหนดประเด็นการขับเคลื่อนและการผลักดันนโยบายทาง
สังคม และตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ฯ ที่ค านึงถึงความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมทุกมิติในอนาคต 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  หลักการในการจัดท ายุทธศาสตรก์ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     
            20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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2. กรอบแนวคิดการปฏิรูปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
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3. กรอบแนวคิดการคุ้มครองทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจ
หลักในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีความมั่นคง
ในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานบนสิทธิพลเมืองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ยุทธศาสตร์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) จึงให้ความส าคัญกับการผลักดัน
นโยบายหรือมาตรการที่มีความเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม ทั้งประชาชนทั่วไปและประชาชนที่มีปัญหาหรือ  
ความต้องการเฉพาะบนพ้ืนฐานสิทธิ และได้น าหลักการคุ้มครองทางสังคมมาเป็นกรอบการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์นี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสังคมโลกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายย่อยที่ 1.3 ที่จะต้อง
จัดให้มีมาตรการและระบบการคุ้มครองทางสังคมของประเทศที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกคนและทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและเปราะบาง ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกทั้งยังสนับสนุนให้น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายอ่ืนๆ ที่
มีความเกี่ยวข้องอีกด้วย  ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -
2580) จะให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนและการสร้างรายได้ (Promotion) และ 
การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง (Transformative) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยมุ่งเน้นการเสริมพลังและการให้
ความส าคัญกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  เพ่ือน าไปสู่การยกระดับหรือขยายหลักประกันด้าน 
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานให้มีความครอบคลุมและเพียงพอที่จะสามารถให้ทุกคนด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ ขณะเดียวกันการออกแบบมาตรการการคุ้มครองทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) จะค านึงถึงที่มาของงบประมาณและความ
ยั่งยืนทางการคลังของประเทศ เพ่ือให้การด าเนินนโยบายหรือมาตรการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย 
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4. บทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และการปรับเปลี่ยนทิศทางการท างาน  
การปฏิรูปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพ่ือยกระดับองค์กรให้เป็นผู้น าทางสังคมจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการทบทวนและปรับบทบาทองค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ได้ก าหนดบทบาทจากเดิมที่มุ่งเน้นการท างานในฐานะผู้จัดบริการสังคม 
และการดูแลและจัดการรายกรณี มาเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดท ายุทธศาสตร์กา รพัฒนาสังคม
(Strategy Unit) และหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์ทางสังคม (Intelligence Unit) ที่มี
ประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเพ่ิมภารกิจขับเคลื่อนงานระดับมหภาค อาทิ การผลักดันนโยบาย 
มาตรการ นวัตกรรมและมาตรฐานที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสังคม การก าหนดทิศทางการพัฒนาสังคม
ของประเทศและระดับภูมิภาค การประสานหน่วยงานภายนอกทั้งในและนอกประเทศเพ่ือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
สังคม เป็นต้น  ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพสูงและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ครอบคลุมด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและมีความคล่องตัว ขณะเดียวกัน ได้ให้ความส าคัญกับการถ่ายโอนภารกิจการ
ให้บริการในรูปแบบที่หลากหลายให้แก่กลไกที่มีศักยภาพ อาทิ การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และการสร้างความร่วมมือทางสังคมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมลงทุนพัฒนาสังคม เป็นต้น  
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5. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)  
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1. ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super aged society) ส่งผลต่อภาระงบประมาณใน 
การจัดสวัสดิการและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจะมีการลดลงของภาวะการเกิด จากปีละ 6.5 
แสนคน ในปี 2563 ลดลงเหลือปีละ 5.3 แสนคน ในปี 2579 และอัตราเจริญพันธุ์รวมหรือจ านวนบุตรเฉลี่ยต่อสตรีหนึ่ง
คนตลอดวัยเจริญพันธุ์ จะลดลงจาก 1.55 ในปี 2563 เหลือเพียง 1.36 ในปี 2578  ขณะที่ประชากรไทยจะมีอายุยืนยาว
ขึ้น เนื่องจากปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น ทั้งนี้ จ านวน
ประชากรไทยจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดในปี 2569 และหลังจากนั้นจะเริ่มลดลง โดยเฉพาะในวัยเด็ก วัยแรงงาน และอาจน าไปสู่ 
การเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน แต่วัยผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างมาก  และในปี 2574 ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัย
ระดับสุดยอด ซึ่งจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 281 ของประชากรทั้งประเทศ ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนา อาทิ การลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) การลดลงของการจัดเก็บภาษีเงินได้และ 
การลดลงรายได้ประชากร การออมและการลงทุน อีกทั้งยังส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายบ าเหน็จบ านาญ 
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและงบประมาณในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ โดยในปี 2568 จะใช้งบประมาณภาครัฐ
ประมาณ 3.62 แสนล้านบาท และจะเพ่ิมขึ้นเป็น 4.78 แสนล้านบาท ในปี 25782 ซึ่งจะกระทบต่อเสถียรภาพ
ทางการคลังในระยะยาว  

2. ความเหลื่อมล  ายังเป็นความท้าทายส าคัญในการพัฒนาคนและสังคม และจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการ
คุ้มครองทางสังคมขั นพื นฐานให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  สถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยดีขึ้น 
จ านวนคนจนลดลง แต่ความเหลื่อมล้ าในสังคมยังคงถ่างกว้าง โดยพบว่า ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจนและคนชั้นกลาง 
คือ ทุนมนุษย์ ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนชั้นกลางและคนรวย คือ ทุนทรัพย์ และความเหลื่อมล้ าระหว่างคนจนและคน
รวย คือ ทุนทรัพย์และทุนมนุษย์3 ทั้งนี้ ปี 2560 ความเหลื่อมล  าด้านรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจน
ที่สุดแตกต่างกัน 19.29 เท่า4 ซึ่งปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ คือ โครงสร้างการท างาน 
โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่ได้รับค่าจ้างต่ าโดยตลอด และระดับการศึกษา ทั้งนี้ กลุ่มคนยากจนที่สุดยัง
ต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากภาครัฐและสมาชิกในครอบครัว ขณะที่กลุ่มคนรวยที่สุดมีรายได้จากก าไรการท าธุรกิจ ส าหรับ
ความเหลื่อมล  าด้านรายจ่ายเพ่ือการบริโภคมีแนวโน้มลดลง แต่ครัวเรือนยากจนที่สุดกลับมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ 
การเดินทางสูงกว่าคนรวย ความเหลื่อมล  าด้านสวัสดิการสังคม ประเทศไทยมีการพัฒนาความคุ้มครองทางสังคม 
และประสบความส าเร็จในการจัดให้มีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal health coverage) การดูแล
ผู้สูงอายุผ่านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (Universal pension coverage) และการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงด ู

                                                           
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583, 2556. 
2 ข้อมูลประมาณการจากส านกังบประมาณ 
3 สมชัย จิตสุชน, รายงานการวจิัยความเหลือ่มล้ าในสังคมไทย: แนวโน้ม นโยบาย และแนวทางขับเคลือ่นนโยบาย โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและธนาคาร  
  แห่งประเทศไทย, 2558. 
4 ประเทศกลุม่ OECD มีความแตกต่างด้านรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุม่คนจนที่สุด 8.52  เทา่  

ส่วนที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านสังคม 

งข 
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เด็กแรกเกิด (Child allowance)5 ซึ่งครอบคลุมกลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และพบว่า ไม่มีความเหลื่อมล้ า ใน
ด้านโอกาสการเข้าถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ อีกทั้งพบว่า เด็กแรกเกิดในครัวเรือนยากจนที่ได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือ 
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีภาวะโภชนาการที่สูงกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการอุดหนุนและเข้าถึงบริการหลังคลอด6 อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ระบบการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก แต่ยังคงมีช่องว่างเชิงนโยบาย  
อาทิ มาตรการลาคลอดบุตรที่ไม่สอดคล้องกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการ เพ่ิมบทบาทของบิดาใน 
การเลี้ยงดูบุตร มาตรการที่เอ้ือครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่  
ยังไม่ครอบคลุมการต้นทุนการดูแลภายในบ้านหรือการช่วยเหลือ/สนับสนุนผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการและมีรอยต่อ
ระหว่างการดูแลระยะกลาง เป็นต้น รวมถึงยังขาดกฎหมายรองรับโครงการการคุ้มครองทางสังคม ท าให้การด าเนิน
นโยบายขาดความต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ยังต้องให้ความส าคัญกับการผลักดันมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าใน
แนวราบ (Horizontal inequality) ให้มากขึ้น ทั้งจากปัจจัยทางศาสนา ทางเชื้อชาติและสัญชาติ ทางเพศ และทางอายุ7 
โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดและมีการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น ขณะที่  
ความเข้มงวดของงบประมาณยังคงต้องให้ความส าคัญและค าถึงความยั่งยืนและความมีประสิทธิภาพของระบบ
คุ้มครองทางสังคมด้วย 

3. การพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลน าไปสู่โลกาภิวัตน์ดิจิทัล (Digital globalization) และการพลิกผัน 
ทางดิจิทัล (Digital disruption) ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอและมีความสลับซับซ้อน
มากขึ น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วแบบไร้พรมแดน มีทักษะและอาชีพเกิดใหม่เพ่ิมขึ้น รวมถึง  
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  อย่างไรก็ตามพบว่า คนไทยยังไม่เห็นด้วยกับการรับแรงงานต่างด้าวเข้า
ท างาน อีกท้ังมองว่าแรงงานต่างด้าวไม่ควรได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงานเท่ากับคนไทย8 สะท้อนให้เห็นถึงการขาด
การยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลายและการปรับตัวเป็นพลเมืองโลก (Cosmopolitanism) ซึ่งอาจน าไปสู่ 
ความขัดแย้งใหม่ของสังคมไทยในอนาคต  นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมรูปแบบใหม่ เช่น การว่างงานอัน
เป็นผลจากการน าปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงานคน ปัญหาซึ่งเป็นผลกระทบจากก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่หรือมาตรการของภาครัฐ การถูกกลั่นแกล้งหรือละเมิดทางออนไลน์ (Cyber bullying) การเข้า
ไม่ถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital divide) การใช้ชีวิตรับรู้ตลอดเวลา (Always-on lifestyle) ท าให้คนอยู่ใน
ภาวะข้อมูลท่วมท้น (Infobesity) และน าไปสู่สภาวะผิดปกติทางการวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Analysis 

                                                           
5 International Labour Organization, World Social Protection Report 2017 -19; Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Goals, 2017. 
6 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รายงานการวเิคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในประเทศไทย ปี 2560. 
7 United Nations Development Programme, The Dynamics of Horizontal Inequalities, 2016 UNDP Human Development Report Think Price. 
8 สถาบันวจิัยประชากรและสังคม, 2562.’สังคมพหุวัฒนธรรม: คนไทยไปได้ไกลกว่านี’้. ประชากรและการพัฒนา. ปีที ่39. ฉบับที่ 4.  
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paralysis)9 รวมถึงการที่คนมีส านึกปัจเจกชนนิยมใหม่ (New individualism) ไม่ผูกกับระบบคุณค่าใดๆ ของสังคม 
และอาจน าไปสู่การกระท าความรุนแรง 10 ต่อไปได้  

4. การวางแผนพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง (Urbanization) ภายใต้วาระใหม่แห่ง 
การพัฒนาเมืองปี 2593 จะมีประชากรเมืองทั่วโลกร้อยละ 68 โดยประเทศไทยจะมีประชากรที่อาศัยในเมืองคิดเป็น
ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 50 ของประชากรทั้งหมดเท่านั้น11 ก่อให้เกิด 
ความท้าทายด้านต่างๆ ได้แก่ การเจริญเติบโตของเมือง การเพ่ิมขึ้นของชุมชนแออัดและการอยู่อาศัยอย่างไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ปัญหาการจัดบริการ/สาธารณูปโภคของภาครัฐที่ไม่ทั่วถึง การวางแผนและจัดการผังเมืองที่ไม่เอ้ือต่อ
การสร้างโอกาสแก่คนจน ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาคนจนเมืองและ
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและรายได้ ปัญหาการจ้างงาน รวมถึงการอพยพของแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  อีกทั้งยัง
ส่งผลต่อรูปแบบครอบครัวและสัมพันธภาพในครอบครัว  เนื่องจากไม่มีเวลาที่เพียงพอและเหน็ดเหนื่อยจากการ
ท างานและการเดินทางในชีวิตประจ าวัน12 นอกจากนี้ ความหนาแน่นของประชากรส่งผลให้การอยู่อาศัยในรูปแบบ
แนวตั้ง (Vertical living) เพ่ิมขึ้น ก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ทางสังคม คือ การสร้างส านึกร่วมแห่งความเป็นชุมชน 
(Sense of Community) การสูญเสียความเป็นชุมชนและความเชื่อมโยงทางสังคม13 ดังนั้น การพัฒนาจึงต้องให้
ความส าคัญการเจริญเติบโตของเมืองและการลดความเหลื่อมล้ าในเมืองมากขึ้น และจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ/
กลไกการจัดบริการหรือสวัสดิการสังคมส าหรับทุกคนให้ สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนเมือง  
ขณะเดียวกัน การเกิดที่ลดน้อยลงอาจส่งผลต่อการหดตัวของบางเมือง (Shrinking city) ในอนาคต ท าให้การจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ ในพ้ืนที่น้อยลงและอาจกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ  

5. คุณภาพคนไทยดีขึ น แต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน  โดยดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ
ประเทศไทย (Human Development Index: HDI)ของประเทศไทยในปี 2560 มีค่าอยู่ที่0.755 ซึ่งอยู่ในระดับ High 
Human Development อย่างไรก็ตาม ยังต่ ากว่าประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.932 และ 0.802 ตามล าดับ
ขณะที่ดัชนีพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยในปี 2561 (Human Capital Index: HCI) มีค่า 0.6 หรือเด็กไทยที่เกิด
ในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพประมาณ ร้อยละ 60 ของศักยภาพสูงสุด (Full Productivity) เท่านั้น  

 เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าและมีโอกาสเสี่ยงจากภัยออนไลน์สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก โดยครอบครัวเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ รวมถึงความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็ก ปี 2560 เด็กไทย

                                                           
9 Renjith, R 2017, ‘The effect of information overload in digital media news content’, Communication and Media Studies, Vol. 6, No.1, pp. 73-85. 
10 M.Garcia-Mainar, L. 2009. ‘Contemporary Hollywood Crime Film and the New Individualism’. European Journal of American Studies. 
11 United Nations, World Urbanization Prospects: The 2018 Revision [key facts]. 2018. 
12 โครงการวิจัยครอบครัวไทยในเขตเมือง 2557, สถาบันอาร์แอลจี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย 
13 Luna, J.2018,‘Vertical cities in the age of hyper-urbanization’, Technology Magazine, Asian Outlook on Engineering and     
   Technology. 
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มีพัฒนาการล่าช้า คิดเป็นร้อยละ 21.414และในปี 2559 เด็กวัยเรียนมี IQ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 98.2 สูงขึ้นกว่าปี 2554 ที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 94 ในปี 2554 (ระดับปกติ 90 – 110) ส่วน EQ ยังมีปัญหาในด้านการขาดความมุ่งมั่นและขาดทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา15โดยเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพัฒนาการล่าช้าและ IQ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมากกว่า 
ในภาคอ่ืนๆ นอกจากนี้พบว่า มีทารกเพียงร้อยละ 23.116 เท่านั้นที่ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก  
โดยมีสาเหตุมาจากการต้องกลับไปท างานของแม่ ทั้งนี้ ปัจจัยด้านครอบครัวและการเลี้ยงดู อาทิ ระดับการศึกษา
และรายได้รวมถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูของครอบครัว/ผู้เลี้ยงดูเด็ก ส่งผลต่อการส่งเสริมพัฒนาการและการพัฒนา IQ 
และ EQ ของเด็ก ซึ่งปัจจุบันพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพ ขณะที่ในปี 2561 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติได้ถูกน ามาใช้เป็นมาตรฐานกลางในการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กแรกเกิดถึงก่อนก่อนเข้าประถมศึกษา ท าให้การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ระหว่างครอบครัวและสถานศึกษาขาดความสอดคล้องกัน  นอกจากนี้ เด็กไทยยังขาดทักษะในการคัดกรองเนื้อหาที่
สร้างสรรค์หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในโลกออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงการขาดความฉลาดทางดิจิทัล (Digital 
intelligence quotient: DQ) ประกอบกับการใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตสูงและมีโอกาสเสี่ยงภัยจากออนไลน์มากกว่า
ค่าเฉลี่ยทั่วโลก17 ซึ่งจะยิ่งส่งผลต่อสติปัญญาและวุฒิภาวะของเด็กที่จะส่งต่อไปยังช่วงวัยอ่ืน  

วัยแรงงานมีบทบาทส าคัญในการสร้างครอบครัวคุณภาพ และท าหน้าที่ผู้ดูแลแบบไม่เป็นทางการในการ
ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวไปพร้อมกัน แต่ยังขาดการออมเพื่อวัยเกษียณ โดยผู้หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์มีบุตรลดลง 
ซึ่งในปี 2557 มีจ านวนบุตรเฉลี่ย 1.6 คน และจะลดลงเหลือ 1.3 คน ภายในปี 258318 ทั้งนี้ เหตุผลหลักที่ท าให้คน
ไทยมีบุตรน้อยลงคือ ภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ไม่มีเวลาที่เพียงพอในการดูแลบุตร ความก้าวหน้าในการท างาน รวมถึง
กลไกรัฐยังไม่เอ้ือให้มีบุตรมากขึ้น นอกจากนี้ แม้ครอบครัวจะมีความพร้อมในการมีบุตร ก็มักอยู่ในวัยที่ตั้งครรภ์ได้ยาก 
และจ าเป็นต้องพ่ึงเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology: ART) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง 
ขณะเดียวกัน วัยแรงงานยังต้องท าบทบาททับซ้อน (Sandwich roles) ในการเป็นพ่อแม่และการดูแลสมาชิก
ครอบครัวที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ซึ่งในปี 2560 สัดส่วนประชากรวัยท างาน 1 คนต่อการดูแลผู้สูงอายุ 1 คนและวัยเด็ก 1 คน 
คิดเป็น 4:1:1 และภายในปี 2575 จะลดลงเหลือเพียง 2:1:1 ทั้งนี้ ผู้หญิงไทยยังคงรับภาระในการดูแลบ้านและครอบครัว
มากกว่าผู้ชายตามแบบแผนดั้งเดิม แม้จะมีความรับผิดชอบในการออกไปท างานนอกบ้าน  นอกจากนี้ วัยแรงงานยัง
ไม่ตระหนักในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุ ขณะที่คนไทยออมในระดับต่ า โดยเฉพาะการออมเพ่ือวัยเกษียณ 
ทั้งนี้ อุปสรรคส าคัญที่ไม่สามารถออมเงินได้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้น้อย คือ ไม่มีเงินเหลือไว้ออม ส่งผลต่อ
ปัญหาทางเศรษฐกิจในครอบครัวและความเครียดที่เพ่ิมข้ึน 

                                                           
14รายงานประจ าปี กรมอนามยั ป ี2560, 2561. 
15การส ารวจสถานการณ์ความฉลาดทางสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ ปี 2559, กรมสุขภาพจิต,2559. 
16ผลส ารวจสถานการณ์เดก็และสตร ีพ.ศ. 2558 – 2559 โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ  
17 The 2018 Global DQ Impact Report , DQ Institute.  
18รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 โฉมหน้าครอบครัวไทยยุคเกิดนอ้ย อายยุืน, ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม  
  แห่งชาตแิละกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, 2558. 
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ผู้สูงอายุไทยอยู่ในกลุ่มท่ีมีการศึกษาและใช้เทคโนโลยีมากขึ น ขณะเดียวกันการอยู่ล าพังคนเดียวและอยู่
กับผู้สูงอายุด้วยกันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ นแต่ความต้องการผู้ดูแลมีแนวโน้มเพิ่มขึ น19 โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่ไม่มี
การศึกษาในช่วงอายุระหว่าง 60 – 69 ปี ลดลงจากร้อยละ 16 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 7 ในปี 2560  อายุระหว่าง 70 – 
79 ปี ลดลงจากร้อยละ 22 มาเป็น     ร้อยละ 13 และในวัย 80 ปีขึ้นไป ลดจากร้อยละ 51 เหลือร้อยละ 22 ในช่วงเวลา
เดียวกัน20นอกจากนี้ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งในด้านการสื่อสารและการค้นหาข้อมูลเพ่ือซื้อ
สินค้า แต่ยังขาดความรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital literacy) โดยในปี 2560 มีผู้สูงอายุร้อยละ 4.2 เท่านั้น ที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตหรือจากโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากการถูกละเมิดสิทธิ ทั้ง
จากบุคคลในครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะเปราะบาง เช่น การอยู่ในที่พักอาศัยที่มี
สภาพไม่พึงประสงค์ การฉ้อโกงทรัพย์สินของผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยในปี 2560 มีผู้สูงอายุอยู่ล าพังคนเดียว คิดเป็น
ร้อยละ 11 และอาศัยอยู่ล าพังกับคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 21 เพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2545 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6 และร้อยละ 16 
ตามล าดับ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดระบบการดูแลระยะยาว 
สวัสดิการหรือบริการต่างๆ บนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้สูงอายุ และจัดช่องทางในการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรม รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานที่ยืดหยุ่นที่เหมาะกับผู้สูงอายุ  

6. รูปแบบครอบครัวไทยมีความหลากหลายมากขึ น ขณะที่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังเป็น
ปัญหาสังคมเรื อรังและทวีความรุนแรงมากขึ น  โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวที่มีลักษณะดั้งเดิมมาเป็น
ครอบครัวที่มีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ครอบครัวเดี่ยว ได้แก่ คู่สามี -ภรรยาที่ไม่มีบุตร ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวที่มิได้อาศัยอยู่ด้วยกัน (Living Apart Together: LAT) ครอบครัวขยาย ได้แก่ 
ครอบครัวสามรุ่น ครอบครัวข้ามรุ่น เป็นต้น รวมถึงครัวเรือนที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัวคู่สามีภรรยา
และไม่มีลูก และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  ขณะที่สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว พบว่า  
ในปี 2560 มีข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เฉพาะจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300 จ านวน 1,869 ราย  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ถึง 291 ราย ขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.violence.in.th พบว่า ความรุนแรงใน
ครอบครัวที่เป็นคดี ในปี 2559 มีจ านวน 979 คดี และในปี 2560 มีจ านวน 1,207 คดี แสดงให้เห็นถึงความรุนแรง
ในครอบครัวที่เป็นคดียังคงมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นและยังมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  
ซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบในระดับความสัมพันธ์ของครอบครัวแล้ว ยังส่งผลต่อ
สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย 
  จากแนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความท้าทาย
ต่อการพัฒนาสังคมไทยที่มีพลวัตสูงและมีความซับซ้อนหลากหลาย   ดังนั้น ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) จึงเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านสังคมระยะยาวที่มุ่งพัฒนาคน

                                                           
19 รายงานทีดีอาร์ไอ ระบบประกันการดูแลระยะยาว: ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย, สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2561. 
20รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี 2560, กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจยัและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561. 
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ให้มีทักษะและศักยภาพรองรับโลกในศตวรรษที่ 21 สามารถรู้เท่าทัน ปรับตัวและพ่ึงพาตนเองได้ยาวนานที่สุด และ
มุ่งยกระดับระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ไม่เป็นเพียงแค่การผลักดันมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงต่อความยากจนที่
กลุ่มเป้าหมายเผชิญในบริบทสังคมการเมืองนั้นๆ  แต่เป็นการออกแบบและผลักดันมาตรการเพ่ือปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
ทางสังคมที่จะลดระดับความเสี่ยงการตกอยู่สภาวะความยากจนหรือความขัดสน ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลและสมาชิกในครอบครัวและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ยัง
ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะหุ้นส่วนการ
พัฒนา โดยเน้นการลงทุนทางสังคมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกันยังคงให้ความส าคัญ
กับการบูรณาการการท างานกับภาคีเครือข่ายที่มีอยู่เดิม ผ่านการจัดระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางการ
พัฒนาข้างต้น ออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนามาตรการและนโยบายด้านต่างๆ  และการปฏิรูป
องค์กรให้เป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายสังคมที่มีศักยภาพสูง มีความทันสมัยและมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ทักษะและ
ความรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ยุทธศาสตร์ที่ 3ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคมและ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้น าทางสังคม 
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วิสัยทัศน์ :  สร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบท่ีเอื อต่อการพัฒนาคน 
                                  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ครอบครัวสามารถดูแล
สมาชิกในครอบครัวได้
อย่างมีคุณภาพและ
เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย 

1) ดัชนีความเข้มแข็งของ
ครอบครัวไทยเพิ่มขึ้น  
2) จ านวนนโยบายครอบครัว
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
กลไกระดับชาติ  
3) ร้อยละของนโยบายหรือ
มาตรการด้านครอบครัวทีน่ าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
4) ร้อยละของครอบครัวที่มี
ทักษะด้านครอบครัว (Family 
Literacy) 

    

เด็กปฐมวัยได้รบัการพฒันา
ให้เจริญ เติบโตเต็มศักยภาพ
และมีพัฒนาการสมวัย  

1) ร้อยละของสถานพฒันา
เด็กปฐมวัยที่ผ่านมาตรฐาน
สถานพฒันาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ
2) ร้อยละของนโยบายหรือ
มาตรการที่เอ้ือต่อการพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่น าไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเปน็รูปธรรม  
3) ร้อยละของครอบครัวที่มี
เด็กปฐมวัยที่ได้รับเงนิอุดหนุน
เด็กแรกเกิด 

    

เด็กและเยาวชนมทีักษะที ่
สอดรับกับโลกในศตวรรษ
ที่ 21 และมีส่วนร่วมใน

1) จ านวนนโยบายหรือมาตรการ 
ที่สนบัสนนุการพฒันาทักษะ
เด็กและเยาวชนเพื่อรองรับ 

 
 
 

   

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

งข 
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เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การพัฒนาสังคม ทัง้ใน
ระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศมากข้ึน 

ในโลกในศตวรรษที่ 21  
2) ร้อยละของนโยบายหรือ
มาตรการที่ส่งเสริมการพฒันา
ทักษะที่สอดรับกับโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่สามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างเปน็รูปธรรม 
3) ร้อยละของเด็กที่มีทักษะที่
สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 
4) ร้อยละของเด็กและเยาวชน 
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
5) ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่
มีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม 

 
 

วัยแรงงานมีความพร้อม
ทุกมิติในการเป็นผูสู้งอายุ
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได ้

1) จ านวนนโยบายหรือ
มาตรการทีส่นบัสนนุวยัแรงงาน
ให้มีความพร้อมในการเปน็
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
2) ร้อยละของนโยบายหรือ
มาตรการทีส่นบัสนนุวยัแรงงาน
ให้มีความพร้อมในการเปน็
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพทีน่ าไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างเปน็รูปธรรม  
3) ร้อยละของวัยแรงงานที่มี
ความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุ 
ที่มีคุณภาพ  
4) ร้อยละของวัยแรงงานที่ม ี
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานที่อยู่อาศัยขั้นพื้นฐาน   

    

ผู้สูงอายุทีส่ามารถพึง่พา
ตนเองได้ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ
และสังคม 

1) ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี 
งานท าและมีรายไดท้ี่เหมาะสม  
2) จ านวนนโยบายหรือมาตรการ 
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เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ที่สนบัสนนุผู้สงูอายุให้สามารถ
ด ารงชีวิตดว้ยตนเองได ้
3) ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
กลุ่มเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ  

ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
สามารถแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่ในทุกมิต ิ

1) มีแผนแมบ่ทชุมชนเข้มแข็ง 
2) จ านวนนวัตกรรมทางสงัคม
ในการพัฒนาเมือง/ชุมชน  
3) ชุมชนได้รับการรับรองสิทธิ
ชุมชนตามรัฐธรรมนูญปี 2560 
4) มีกลไกให้ชุมชนสามารถ
จัดการทรัพยากรและทนุ
ชุมชนโดยชุมชน 
5) ระบบสวัสดิการชุมชนได้รับ
การรองรับสถานะทาง
กฎหมาย 
6) ชุมชนเข้มแข็งและพึง่พา
ตนเองได้  

    

แนวทางการด าเนินงาน:   

1. พัฒนาศักยภาพครอบครัวในการสร้างและพัฒนาคนให้มีทักษะและความรอบรู้สอดรับกับศตวรรษที่ 21 
สามารถวางแผนชีวิตครอบครัวและท าบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม โดยผลักดันนโยบาย/มาตรการต่าง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนครอบครัวให้สามารถเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมกับมีทักษะทางสังคม ทักษะ
การคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปรับตัวและยืดหยุ่น การมีความคิดสร้างสรรค์และ
ภาวะผู้น า และการมีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองโลกและพลเมืองดิจิทัล และมีความเข้าใจในพหุปัญญาเพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของเด็กอย่างเหมาะสม รวมถึงก าหนดมาตรการที่ส่งเสริมให้สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวในช่วงวัยอ่ืนได้
อย่างมีคุณภาพ ไม่กระทบต่อรายได้และการจ้างงาน สามารถประนีประนอมสัมพันธภาพของสมาชิกครอบครัวระหว่างรุ่น  
รวมถึงมีการจัดระบบสนับสนุนครอบครัวอ่ืน ๆ อาทิ การส่งเสริมให้มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ทั้งในสถานที่ท างาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชนตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ รวมถึงการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องค านึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศในการท าบทบาทหน้าที่ในครอบครัว
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อย่างเท่าเทียมกัน และรูปแบบครอบครัวที่หลากหลาย อาทิ ครอบครัวสามรุ่น ครอบครัวข้ามรุ่น ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 
ครอบครัวเพศเดียวกัน เป็นต้น และมีการจัดท าฐานข้อมูลกลางด้านสังคมระดับบุคคลและระดับครอบครัว 

2. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน จัดให้มีรูปแบบและระบบการสร้างความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่างๆ ในชุมชนและท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาและจัดการตนเองได้โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปสู่
การเป็นชุมชนเมืองและชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท รวมถึงการอยู่อาศัยในแนวดิ่งที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมุ่งเน้นในประเด็น
การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การสร้างความปลอดภัยและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในพ้ืนที่ และมีการเปิดเวทีสาธารณะ
ชุมชนที่เป็นพ้ืนที่จริงและพ้ืนที่ดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้สามารถน าความรู้ท้องถิ่นและ
ความรู้สมัยใหม่มาแก้ปัญหาในชุมชน รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนให้มีความยั่งยืนและเป็นกลไก
ส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบร่วมกันในชุมชน 

3. สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมและทางกายภาพที่เอื อต่อการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย  โดยทุก
ครอบครัวจะต้องได้สิทธิ หรือโอกาสที่จะมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมตามมาตรฐานที่อยู่อาศัยขั้นพ้ืนฐาน
และมีโอกาสเลื่อนชั้นการมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดีขึ้นเหมาะสมกับความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
อาชีพ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการลงทุนและระบบการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมและให้โอกาสคน 
ทุกกลุ่มเข้าถึง รวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัย   
ไปพร้อมกับสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และเคารพกันและกันบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางด้านความคิด ศาสนา 
วัฒนธรรม ความถนัด เพศและอายุ พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการใช้สื่อกระแสหลักและกระแสรอง 
ในการเสนอแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในแต่ละพ้ืนที่  รวมถึงผลักดันมาตรการให้คนได้เข้าถึงการจัดสวัสดิการที่
สนองตอบต่อความจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน และได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย อาทิ การจัดศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนและ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น มาตรการด้านความมั่นคงครอบคลุมด้านโอกาสในการท างาน ด้านการศึกษาและ
การพัฒนาศักยภาพ ด้านการขนส่งสาธารณะ ด้านบริการดูแลสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น 
มาตรการในการสร้างความส านึกความเป็นเจ้าของของคนในพ้ืนที่ โดยจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะในการท ากิจกรรมส่วนตัวและ
กิจกรรมทางสังคม รณรงค์ให้คนมีทัศนคติเชิงบวกต่อความหลากหลายในพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้าง
ขั้นพ้ืนฐานที่มีการออกแบบและใช้นวัตกรรมที่เอ้ือต่อการการด าเนินชีวิตของคนทุกกลุ่มได้อย่างอิสระด าเนินเชื่อมโยงกัน 

4.  เตรียมความพร้อมของคนทุกกลุ่มวัยเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
รวมทั งสร้างระบบและกลไกเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก โดยเฉพาะการสร้างความรอบรู้และความตระหนักให้คนทุก
ช่วงวัยมีความพร้อมทุกมิติในการเป็นผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  อาทิ การส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการออมที่เหมาะสมกับวัยแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ธนาคาร
เวลา การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งด้านกายภาพและด้านรูปแบบกิจกรรม เป็นต้น การให้ครอบครัวและชุมชนมี 
ส่วนร่วมในการขัดเกลาด้านเศรษฐกิจให้กับเด็ก (Economic Socialization) เพ่ือสร้างทักษะจัดการตนเองทางการเงิน 
การผลักดันให้วัยแรงงานมีการลงทุนในรูปแบบต่างๆ หรือการเข้าสู่ระบบการออมเพ่ือวัยเกษียณทั้งแบบบังคับและแบบ
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สมัครใจ และการประเมินตนเองทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพ่ือลดโอกาสการตกอยู่ในภาวะพ่ึงพิง การจัด ระบบ
พัฒนาและยกระดับศักยภาพทักษะการท างานของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องที่รองรับการพลิกผันทางดิจิทัลและ
เศรษฐกิจใหม่  รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตที่บ้าน ในชุมชน และนอกชุมชนได้
อย่างปลอดภัยและเข้าถึงกิจกรรมด้านสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างอิสระ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
มีความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต 

1) สัดส่วนประชากรกลุ่ม
เปราะบางและกลุ่มผู้
ประสบปัญหาทางสังคมที่
เข้าถึงมาตรการคุ้มครอง
ทางสงัคม 
2) ร้อยละของนโยบายหรือ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ประชากรกลุ่มเปราะบาง
และกลุ่มผูป้ระสบปัญหา
ทางสงัคมที่น าไปสู่การ
ปฏิบัตไิด้อยา่งเปน็รูปธรรม  
3) ร้อยละของกลุ่ม 
เป้าหมายเฉพาะมีความ
มั่นคงในการด ารงชีวิตเพิม่ขึ้น 

    

แนวทางการด าเนินงาน 

1.  พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  โดยผลักดันและ
พัฒนามาตรการด้านต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการและปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งด้าน 
การคุ้มครองทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองจากความเปราะบางทางสังคม ขยายระบบการคุ้มครองทางสังคมในกลุ่ม
ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งถือเป็นผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมที่ถูกก าหนดไว้ในระเบียบหรือกฎหมาย รวมถึงกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบใหม่อันเกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เช่น ผู้ประสบปัญหาจากการค้ามนุษย์ ผู้ได้รับผลกระทบจาก
การให้ออกจากงานเนื่องจากการแทนที่ของระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ ครอบครัวเลี้ยง เดี่ยว/ครอบครัวที่
ผู้สูงอายุอาศัยล าพังหรืออยู่ด้วยกันล าพัง คนต่างด้าวที่เกิดและเจริญเติบโตและมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย ผู้ถูกคุกคามหรือถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวอันเกิดจากร่องรอยดิจิทัล (Digital Footprint) เป็นต้น  ให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน และค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความยั่งยืนทางการคลัง  
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2. พัฒนากลไกการด าเนินงานคุ้มครองทางสังคม ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กองทุน ทบทวนกลไก 
ทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ใหม้ีส่วนร่วมในการจัดบริการหรือสวัสดิการสังคมมากขึ้น  

3. ผลักดันการปรับปรุงระบบภาษี  ให้สามารถเป็นแหล่งรายได้ส าหรับการจัดสวัสดิการสังคมและ
หลักประกันทางสังคม โดยสนับสนุนการขยายฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ครอบคลุมและมีมาตรการที่ส่งเสริมให้
ผู้มีเงินได้เข้ามาในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ิมขึ้น การกระจายอ านาจทางการคลัง การปรับปรุงที่มาของ
งบประมาณในการจัดระบบคุ้มครองทางสังคมให้มีความครอบคลุม ทั่วถึงและเพียงพอ 

4. การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของ พม. กับระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ให้เชื่อมโยงในระดับบุคคลและระดับครอบครัว และเพ่ิมเติมการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประสบ
ปัญหาทางสังคม   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม 
 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย์
มีระบบบริหารจัดการภาคี
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 
 

1)  มีแผนการด าเนนิงาน  
ระยะยาวในการพัฒนา 
การท างานกับเครือข่าย
ในรูปแบบใหม่  
2)  ร้อยละของแผนงาน/
โครงการตามแผนการ
ด าเนินงานระยะยาว 
ที่สามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3) มีฐานข้อมูลภาคเีครือข่าย 

ที่ครอบคลุมในทุกระดับ 

    

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพฒันา
สังคมอย่างเปน็ระบบที่ให้
ผลตอบแทนทางด้านสังคม  
บนพื้นฐานความรับผิดชอบ
ประเด็นปัญหาทางสังคม
ร่วมกัน  

1) ร้อยละภาคีเครือข่าย
ที่มีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน
ทางสงัคมเพิ่มข้ึน 
2) ร้อยละของธุรกิจที่
เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมมี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
งานทางสังคมเพิ่มขึ้น   

    

แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างระบบบริหารจัดการภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยวิเคราะห์ภาคีเครือข่ายที่มีอยู่เดิมและ

ภาคีเครือข่ายที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาและลงทุนทางสังคม รวมถึงจัดระดับภาคีเครือข่ายและพัฒนา
ระบบการท างานที่มีความเชื่อมโยงกัน 

2. สร้าง พัฒนา และน าความร่วมมือรูปแบบใหม่มาใช้ในการน าร่องและด าเนินงานกับภาคี
เครือข่าย โดยเฉพาะวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยมีการประเมินครอบคลุมทั้งด้านความเสี่ยง ด้านการด าเนินงาน 
รวมถึงมีการติดตามและรายงานผล  และปรับปรุงกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการลงทุนทางสังคม  

3. พัฒนาความร่วมมือในการด าเนินงานกับภาคเีครือข่ายภายใต้ประเด็นทางสังคมที่มีความ
หลากหลายมากขึ้นและก าหนดผลตอบแทนทางสังคมร่วมกัน  

4. สนับสนุนการจัดตั งกองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางสังคม เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกู้ยืมเพ่ือการพัฒนาสังคมตามขอบเขตของการให้กู้ยืมที่ก าหนดไว้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้น าทางสังคม 

เป้าประสงค์ : เป็นผู้น าทางสังคมในการก าหนด ก ากับ ดูแล และสนับสนุนงานด้านนโยบายสังคม 

เป้าหมาย ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

พม.เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
สูง และมบีุคลากรที่มี
คุณภาพและการท างาน
แบบมืออาชีพในระดับสากล 

1) มีแผนบริหารจัดการ
ก าลังคนระยะยาว 
2) ร้อยละของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์มี
การจัดท าฐานข้อมูลที่
เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อมูลกลางของกระทรวง
3) ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ในการยกระดับคุณภาพ
ทางสงัคมจากผลการวิจัย 
4) สัดส่วนความส าเร็จ
ของกระบวนงานทีป่รับ
เป็นดิจิทัล 
5) ร้อยละของโครงการที่
มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปา้หมาย
ยุทธศาสตรช์าต ิ

    

ประชาชนได้รับบริการด้าน
สังคมที่รวดเร็วและ
สอดคล้องกบัสภาพปัญหา
และความต้องการในพืน้ที่ 
และปรับสมดุลภาครัฐให้มี
ขนาดที่เหมาะสม 

6) มีแผนการกระจาย
อ านาจของ พม. 
7) ระดับความส าเร็จการ
เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา
ด าเนินการบริการสาธารณะ
ภายใต้ภารกิจของ พม. 

    

พม. เป็นองค์กรที่มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้และมี
ภาพลักษณ์ที่เปน็องค์กร
ธรรมาภิบาล  

8) สัดส่วนเจา้หน้าที่รัฐที่
กระท าผิดกฎหมายลดลง 
9) ร้อยละของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด พม. ผา่น
เกณฑ์การประเมิน ITA 

    

แนวทางการด าเนินงาน 

1.  จัดท าแผนบริหารจัดการก าลังคนของ พม. ระยะยาว เตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในทุกสายงานทุกระดับ โดยวิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อทิศทางการพัฒนาองค์กร 
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การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาการอบรมภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการท างาน 

2. ถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบบริการ (Service delivery) ให้แก่ อปท. และภาคส่วน
ต่างๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ Outsourcing ให้แก่ภาคเอกชน ให้แล้วเสร็จภายใน 10 ปีแรก โดยทบทวนและ
วิเคราะห์ภารกิจหลักท่ีส าคัญ จ าเป็นและมีความคุ้มค่าที่ต้องด าเนินการทั้งในปัจจุบัน รวมถึงภารกิจใหม่ที่มี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต และภารกิจบริการทางสังคม
ทีท่้องถิ่นและภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะด าเนินการได้เอง รวมถึงจัดท าแผนการถ่ายโอนภารกิจในแต่ละ
ช่วงเวลา  

3. ปฏิรูปองค์กรให้มีความเหมาะสมกับภารกิจ โดยปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและทบทวน/ปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 

4. มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสังคมระหว่างประเทศ ก ากับดูแลนโยบายที่องค์กรจะต้อง
ด าเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงน า
องค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม 

5. จัดท าและเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสังคมที่เป็นปัจจุบันและสากล เป็นที่ยอมรับในการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ โดยครอบคลุมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มและสถานการณ์ทางสังคม องค์ความรู้และ 
การเตือนภัยทางสังคม และเชื่อมโยงกับข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและต าบล  

6. ใช้ความรู้ นวัตกรรมในการขับเคลื่อนองค์กร และน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการท างาน เพื่อ
เป็นองค์กรที่ชาญฉลาด   

7. ยกระดับองค์กรให้เป็นศูนย์กลางนานาชาติ ในการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายสังคม 

8. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมทั งการขับเคลื่อนในระดับ
พื นที่และการก าหนดนโยบาย ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้น 
โดยเฉพาะการให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสังคม การเข้าร่วมเวทีสมัชชา การร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
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โครงการส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
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เอกสารประกอบการหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
------------------------------------------------------------------------------- 

 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

 
จ านวน  กฎหมาย 
1 พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  
2 พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
3 พระราชบญัญัตสิ่งเสรมิการพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  
4 พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 
5 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559  
6 พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558  
7 พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญงิ พ.ศ. 2551  
8 พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 
9 พระราชบญัญตัิความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 
10 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 
12 พระราชบัญญัตผิู้สูงอายุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
13 พระราชบัญญัตสิ่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
14 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไรท้ี่พ่ึง พ.ศ. 2557 
15 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
16 พระราชบัญญัติควบคมุการขอทาน พ.ศ. 2559 
17 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 
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ปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด 

อ านาจหน้าที่ของส านักงาน พมจ. ตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมฯ พ.ศ. 2559 
ปัญหาและอุปสรรค 

1) จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด รวมทั้งรายงาน
สถานการณ์ทางสังคมและเสนอแนะแนวทางแก้ไข 

2) ประสานและจัดท าแผนงาน โครงการและกิจการด้าน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับ
จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง  

3) ส่งเสริมและประสานการด าเนินงาน การจัดกิจกรรม
ต่าง  ๆตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง  

4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการด าเนินงานกับ
องค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5) ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม รวมทั้งการส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย 

6) ก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ด าเนินการ
ตามกฎหมาย นโยบายของกระทรวงและติดตาม

 หน่วยงานส่วนกลางภายใต้ พม. ขาดการบูรณาการประเด็นการขับเคลื่อนงานและการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานและไม่สามารถ
วางแผนการท างานด้านสังคมในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ปริมาณงานของ พมจ.  
มีจ านวนมากและเป็นอุปสรรคในการท างานเชิงยุทธศาสตร์ 

 การถ่ายแผนงานและนโยบายไปสู่การปฏิบัติจากส่วนกลาง อีกท้ังการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จและมาตรฐานการท างานของของ พมจ. ยังคงเน้นในการให้ พมจ. เป็นกลไก
การท างานของ พม. เชิงพ้ืนที่ในระดับปฏิบัติ  ทั้งนี้ บทบาท พมจ. ควรเป็นหน่วย
ประสานนโยบายสังคมที่บูรณาการจากส่วนกลาง โดยค านึงถึงแนวโน้มและปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ และร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที่ทั้งภายในและภายนอก
รว่มกันก าหนดนโยบาย/มาตรการเชิงสังคมในระดับพ้ืนที่ 

 การบูรณาการการท างานร่วมกันใน พม. (One Home) และกับหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่ยัง
ยังขาดรูปแบบการท างานร่วมกันและไม่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิง Area-based 
แต่เป็นการท างานเพียงการรับนโยบายจากส่วนกลางเท่านั้น   

 ความไม่ต่อเนื่องของโครงการและงบประมาณจากกรมต่างๆ รูปแบบการด าเนินโครงการ
ที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงความไม่ชัดเจนของนโยบายส่งผลต่อการเตรียมการ
และการแก้ไขปัญหาสังคมที่ไม่ยั่งยืนในพื้นที่  
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อ านาจหน้าที่ของส านักงาน พมจ. ตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมฯ พ.ศ. 2559 
ปัญหาและอุปสรรค 

ประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงใน
ความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัด
กระทรวงในระดับจังหวัด 

7) เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในระดับจังหวัด 

8) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการ
ปฏิบัติงานของกระทรวง 

9) รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคมในระดับจังหวัด 
10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 เนื่องจากการท างานส่วนใหญ่ของ พมจ. เน้นไปที่งานในระดับปฏิบัติ จึงส่งผลให้จ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ขณะที่ส่วนราชการระดับกรมมีการจ้างบุคลากรระยะสั้น
และเป็นรายโครงการให้ปฏิบัติงานใน พมจ. ส่งผลให้ พมจ. ไม่สามารถบริหารบุคลากรที่
เป็นลูกจ้างได้อย่างอิสระและกระจายภาระงานได้อย่างเหมาะสม   

 บุคลากรยังขาดทักษะการท างานและทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับมหภาค จึงเป็น
อุปสรรคในการท างานของ พมจ. ในบทบาทเป็นผู้ประสานนโยบายและผู้ก าหนดนโยบาย
ด้านสังคมระดับพื้นที่  
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รูปแบบการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ราชการส่วนกลาง 

ดย. 
 

ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลางในภูมิภาค 

สค. 
 

พก.  
 

พส. 
 

ผส. 
 

สถานคุ้มครองฯ 
 

สป.พม. 
 

พมจ. 

สสว. 
 

ศูนย์พัฒนาฯ 
 

หน่วยงานภายนอก 

พม.
 

ราชการส่วนกลาง   ระดับนโยบาย 
- รง./ ศธ./ สธ./ กค./ สสช./สศช./มท./

ส านักงานส่งเสริม วสิาหกิจเพื่อสังคม ฯลฯ  
- คณะกรรมการระดับชาต ิ/ สมัชชาระดับชาต ิ
- ภาควิชาการ/ภาคเอกชน 
 
 
 

 
 

 

 

 ระดับท้องที่  
- ส านักงานจังหวัด/สาธารณสุขจังหวัด/

แรงงานจังหวัด/ส านักงานศึกษาธิการภาค 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคสว่น 
 
 

 

 

 ระดับท้องถิ่น 
 
 

 

 
อปท. SE/ เอกชน/ประชาสงัคม 

สถาบัน 
การศึกษา

วิชาการ 


