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๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

“ทํากอน ทําจริง ทําทันที เกิดผลสัมฤทธ์ิอยางยั่งยืน”





 รัฐบาลโดยการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี              
ไดกาํหนดนโยบายการบรหิารราชการแผนดนิในเรือ่งตางๆ จาํแนกเปน ๑๑ ดาน 
บนพ้ืนฐานของการนอมนํายุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาด วยการ                  
“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญ พรอมกับใช “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ                 
พอเพียง” ซึ่งทรงเนนความพอดี พอสมควรแกฐานะ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุมกันมาเปนเครื่องมือและแนวคิด รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ แนวทางของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ความตองการ
ของประชาชน และการมุงเนนยุทธศาสตร “ทํากอน ทําจริง ทําทันที เกิดผล
สัมฤทธิ์อยางยั่งยืน”
 เพื่อตอบสนองตอนโยบายการบริหารราชการแผนดินดังกลาว                       
โดยเฉพาะนโยบายดานสังคมเรื่อง “การลดความเหล่ือมล้ําของสังคม และ   
การสรางโอกาสเขาถงึบริการของรฐั” จงึไดกาํหนดนโยบายของกระทรวงการพฒันา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยที่จะดําเนินการในระยะ ๑ ป เพื่อ “ขับเคลื่อน
ภารกิจเรงดวนและวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว” โดยมีเปาหมาย                
เพื่อลดความเหล่ือมลํ้าของสังคมซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของปญหาความขัดแยง          
และความเดอืดรอนทัง้หลายของประชาชน โดยจะสรางโอกาสการเขาถงึบริการ
ของภาครัฐ การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย การพัฒนาระบบ            

คํานํา



               พลตํารวจเอก 
(อดุลย แสงสิงแกว)

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

การคุมครองทางสงัคม การพฒันาคนตลอดชวงชวีติ การเตรยีมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอายุ และการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย
เนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ โดยมีการรับฟงความเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิและภาคีเครือขายการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนนโยบายท่ี                 
เกิดจากการ “รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ” อยางแทจริง
 สวนราชการตาง ๆ  ของกระทรวงฯ จะตองนาํนโยบายนีไ้ปสูการปฏบิตัิ
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป (Action Plan) ใหสอดคลองกับ
นโยบายทีก่าํหนดและขบัเคลือ่นใหบงัเกดิผลอยางเปนรปูธรรมดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได และมีธรรมาภิบาล เพื่อรวมกันสรางสังคมไทยท่ี “มุงสูสังคม
คุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบรวมกัน” ตามวิสัยทัศนของกระทรวงฯ 
สืบไป



๑. สถานการณทางสังคม
๒. วิสัยทัศน พม.  
๓. เจตนารมณของ รมว.พม. 
๔. นโยบาย      
 ๔.๑ นโยบายเรงดวน  
 ๔.๒ นโยบายการปฏิรูปและพัฒนา
 ๔.๓ นโยบายตามพันธกิจ 
๕. การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ 
๖. ปจจัยแหงความสําเร็จ 
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 ๑. สถานการณทางสังคม

  การเปลีย่นแปลงกฎ กตกิาและระเบียบใหมของโลก และกระแสโลกาภิวตัน        
ไดสงผลใหมีการเคลื่อนยายทุน แรงงาน และประชากรอยางเสรี ภายใต                   
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีรวดเร็ว รวมท้ังกระแสการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคของโลกอยางกวางขวาง การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ของโลกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ปญหาสิทธิมนุษยชน ภาวะโลกรอน ตลอดจน
วิกฤตความม่ันคงทางอาหารและพลังงานโลกที่มีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ 
ไดสงผลใหโครงสรางสังคมและประชากรโลกเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว                 
ในขณะท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมีการรวมกลุมเปน
ประชาคมอาเซียน โดยมีเปาหมายที่จะรวมมือกันอยางจริงจังในป ๒๕๕๘
  ไทยในฐานะประเทศหน่ึงของสังคมโลกและสมาชิกของประชาคมอาเซียน                  
จงึตองเผชญิกับผลกระทบจากความเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
วัฒนธรรมดังกลาวอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะประเด็นทาทาย                           
ทางดานสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่สําคัญ โดยสรุปดังนี้
  ๑.๑ ปญหาการคามนุษย ซึ่งประเทศไทยไดรับการประเมินตํ่าสุดอยูใน
ระดับกลุมที่ ๓ โดยถูกระบุวามีสถานการณการคามนุษยในระดับรุนแรง                 
และไมมีความกาวหนาในการรับมือกับสถานการณการคามนุษย

๑นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



  ๑.๒ การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต (Life Cycle Development)                   
จากการประเมินสถานการณดานประชากรของประเทศไทยพบวาประชากร          
วยัเดก็และวยัแรงงานลดลงอยางตอเนือ่ง และกาํลงักาวสูสงัคมผูสงูอาย ุสงผลให
ประเทศไทยตองเรงสรางคณุภาพคนต้ังแตเกดิจนถงึบัน้ปลายชีวติ จงึจาํเปนตอง
มีการบูรณาการงานท่ีเกี่ยวของของทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาคนทุกชวงวัย                      
อยางมีคุณภาพ เปนพลังตอการเจริญเติบโตของประเทศ โดยมุงพัฒนาดาน                 
การศึกษา การเรียนรู ความม่ันคงในชีวติ และพฒันาการดานตาง ๆ  เชน คณุธรรม 
จริยธรรม เช่ือมโยงตลอดชวงชีวิต 
  ๑.๓ การกาวเขาสูสงัคมผูสงูอายุ ซึง่ในป ๒๕๕๗ พบวาประชากรสูงอายุ
ของไทยมีถึง ๙.๙๓ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๕.๓ ของประชากรท้ังประเทศ 
จํานวน ๖๔.๘๗ ลานคน และคาดวาในป ๒๕๗๐ จะมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปน           
๑๖.๑๕ ลานคน คดิเปน ๑ ใน ๔ ของประชากรไทย (ขอมลูประมาณการประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๘๓ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา              
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) จึงจําเปนตองเรงพัฒนาสวัสดิการทางสังคม
และใหมีหลักประกันความมั่นคงในการดําเนินชีวิตที่ยั่งยืน
  ๑.๔ การดูแลคนพิการ ผูดอยโอกาส และกลุมชาติพนัธุ ทีม่อียูประมาณ 
๑๑.๑๔ ลานคนท่ัวประเทศโดยมีคนพิการ ๑.๕ ลานคน และผูดอยโอกาส                        
๙.๖๕ ลานคน ประกอบดวย (๑) คนยากจน ๘.๘ ลานคน (๒) ผูไมมีสถานะ                
ทางทะเบียนราษฎร ๐.๓๔ ลานคน (๓) ผู ติดเช้ือ HIV ๐.๒๗ ลานคน                                  
(๔) ผูพนโทษ ๐.๒๐ ลานคน และ (๕) คนเรรอน ๐.๐๓ ลานคน โดยภาคี                     
เครือขายที่เกี่ยวของจะตองสงเสริมใหเขาถึงสิทธิและโอกาสในสังคมอยาง                  
เสมอภาคและเทาเทียม

๒ นโยบาย
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  ๑.๕ การพัฒนาที่อยู อาศัยของชุมชนแออัดและผู มีรายไดน อย                      
ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีชุมชนแออัดประมาณ ๕,๕๐๐ ชุมชน ๑.๕ ลาน                     
ครัวเรือน ประชากรประมาณ ๖.๗ ลานคน สวนมากจะเปนผูมรีายไดนอยท่ีอพยพ
เขามาทํางานในเมือง จึงจําเปนตองสงเสริมใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และ
ใหมีความม่ันคงในการอยูอาศัยภายใตสภาพแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพ
  ๑.๖ การเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบตอคุณภาพชีวิต การดําเนินวิถีชีวิตของสังคมไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับผลกระทบ
ดังกลาว รวมท้ังดําเนินมาตรการตาง ๆ ตามความรับผิดชอบของกระทรวงฯ                 
ในฐานะหนวยงานหลักในสวนความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
  ประเด็นทาทายดังกลาว จําเปนตองไดรับการแกไขและพัฒนา โดยอาศัย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 
ภาคประชาสังคม ภาคส่ือสารมวลชน และประชาชนทุกคน เพื่อรวมกันสราง
สังคมท่ีอยูเย็นเปนสุขภายใตความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอยางยั่งยืนสืบไป

 ๒. วิสัยทัศน พม.

  “มุงสูสังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบรวมกัน”

 ๓. เจตนารมณของ รมว.พม.

  “ลดความเหลือ่มลํา้ สรางความเปนธรรม พฒันาสงัคมรวมกนัอยางยัง่ยนื”

๓นโยบาย
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 ๔. นโยบาย

  นโยบายของ พม. ไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของการนอมนํายุทธศาสตร                 
การพัฒนาประเทศวาดวยการ “เขาใจ เขาถงึ และพัฒนา” ตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว รวมท้ัง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ                    
พอเพียง” ซึ่งทรงเนนความพอดีพอสมควรแกฐานะ ความมีเหตุผลและ                      
การมีภมิูคุมกนัมาเปนเครือ่งมอืและแนวคิด และความสอดคลองกบัยทุธศาสตร
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบาย                 
ของรัฐบาล เจตนารมณ/นโยบาย และคานิยมหลัก ๑๒ ประการของคณะรักษา               
ความสงบแหงชาติ (คสช.) แผนยุทธศาสตรและงานวิจัยรายสาขาของ พม.                  
มีการรับฟงความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและภาคีเครือขายการพัฒนาที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใหเปนนโยบายท่ีเกดิจากการ “รวมคิด รวมทาํ รวมรับผดิชอบ” อยางแทจรงิ
  นโยบายนี้จะดําเนินการในระยะ ๑ ป เพื่อ “ขับเคลื่อนภารกิจเรงดวน
และวางรากฐานการพฒันาในระยะยาว” โดยมเีปาหมายเพ่ือลดความเหลือ่มล้ําของ
สังคมซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของปญหาความขัดแยงและความเดือดรอนทั้งหลาย
ของประชาชน โดยจะสรางโอกาสการเขาถึงบริการของภาครัฐ การปองกันและ
แกไขปญหาการคามนษุย การพฒันาระบบการคุมครองทางสงัคม การพฒันาคน
ตลอดชวงชีวิต การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการเตรียม                  
ความพรอมเขาสูสงัคมท่ีมคีวามหลากหลายเน่ืองจากการเขาสูประชาคมอาเซียน                    
ในป ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ไดยึดแนวทางของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ                 
จันทรโอชา ที่มุงเนนยุทธศาสตร “ทํากอน ทําจริง ทําทันที เกิดผลสัมฤทธิ์    

๔ นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



อยางย่ังยืน” เพื่อรวมกันสรางสังคมไทยที่ “มุงสูสังคมคุณภาพ บนพ้ืนฐาน
ความรบัผดิชอบรวมกนั” และมคีวามมัน่คงอยางแทจรงิ ตามวสิยัทศันของ พม. 
ดังนี้
  ๔.๑ นโยบายเรงดวน
   ๔.๑.๑ การปองกันและปราบปรามการคามนุษย
    ใหความสําคัญกับการดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การคามนุษย โดยการขบัเคลือ่นและบรูณาการตามหลกัมาตรฐานสากล 5P ดงันี้
    ๔.๑.๑.๑ ด  านดํ า เนิ นคดี และบั งคั บ ใช  กฎหมาย                              
(Prosecution) ใหความรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายในการคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษยและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดคามนุษย แกไข
เพิ่ม เติมกฎหมายว าด วยการป องกันและปราบปรามการค ามนุษย                                              
ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมท้ังผลักดันใหมีการเปดแผนกคดีคามนุษยเปนการ
เฉพาะขึน้ในศาลยตุธิรรม เพือ่ใหกระบวนการพิจารณาคดเีกดิความรวดเรว็และ
ทันตอเหตการณ
    ๔.๑.๑.๒ ด านคุ มครองช วยเหลือ (Protection)                    
ใหการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยอยางเทาเทียม ไมวาจะเปนคนไทย
หรือคนตางดาว 
    ๔.๑.๑.๓ ดานปองกนั (Prevention) รณรงคประชาสมัพนัธ 
ใหความรูความเขาใจถึงภัยของการคามนุษยกับประชาชนกลุมเสี่ยง

๕นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



    ๔.๑.๑.๔ ดานนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนไปสู                    
การปฏิบัติ (Policy and Mechanism) ผลักดัน สงเสริม และติดตาม                        
การดําเนินงาน ตามนโยบายและแผนบูรณาการท้ังในระดับชาติและระดับจังหวัด 
    ๔.๑.๑.๕ ดานความรวมมือกับทุกภาคสวนและความรวมมือ
ระหวางประเทศ (Partnership) ใหความรวมมือกับองคกรเอกชน                              
นักวิชาการ สื่อมวลชน ประชาสังคม องคการระหวางประเทศ สหประชาชาติ 
และประเทศตาง ๆ  ทัง้ประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทางของการคามนษุย
   ทัง้นี ้จะมุงเนนการคดัแยกชวยเหลอืคุมครองผูเสยีหายจากการคามนษุย 
การติดตาม การดําเนินงานของศูนยประสานแรงงานประมงจังหวัด การรณรงค
ตอตานการคามนุษย รวมถึงการคาอวัยวะ และการพัฒนาระบบฐานขอมูล

   ๔.๑.๒ การพัฒนาคนตลอดชวงชีวติ (Life Cycle Development)
    จากการเปล่ียนแปลงโครงสรางของประชากรไทย คาดวา
ประชากรในวัยเด็กและวัยแรงงานมีแนวโนมลดลงและผู สูงอายุเพิ่มขึ้น                      
ทาํใหประเทศไทยตองเตรียมการเขาสูสงัคมผูสงูอายุ โดยกําหนดยุทธศาสตรและ
แนวทางการพฒันาคนทกุชวงวยัใหมคีณุภาพชวีติท่ีดแีละมภีมูคิุมกนัทีเ่หมาะสม 
เพือ่รองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงในอนาคต จงึตองจดัทาํแผนปฏบิตักิาร
การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตร วมกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ โดยมุ งเน น                     
การจัดระบบสวัสดิการสังคมและการคุมครองทางสังคม ตั้งแตแรกเกิดจนถึง
บั้นปลายชีวิตใน ๕ ชวงวัย ที่สอดคลองกับคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ของ                     
คสช. ดังนี้ 

๖ นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



คานิยมหลัก ๑๒ ประการ

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม
๕.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
๗.  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
 ประมุขที่ถูกตอง
๘.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙.  มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
 พระเจาอยูหัว
๑๐. รู  จั กดํ ารงตนอยู  โดยใช หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม                          
 พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใช
 เม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนายและ
 พรอมที่จะขยายกิจการเม่ือมีความพรอมเม่ือมีภูมิคุมกันที่ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออาํนาจฝายตํ่าหรือ
 กิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชน
 ของตนเอง

๗นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



    ชวงวัยที่ ๑ เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (อายุ ๐ - ๕ ป) มุงเนน                           
การสงเสริมการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ  การมีพัฒนาการสมวัย การอยู                           
ในครอบครัวอบอุน และการเสริมสรางการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                
ใหมีมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยหากมีการลงทุนเพื่อสรางรากฐานของการเจริญ
เตบิโตทีด่ใีนชวงวยันีใ้หมาก จะสงผลกระทบทีด่ใีนชวงวยัถดัไป รวมถึงหากมกีาร
ใหความสาํคัญกบัเดก็วยัแรกเกิดตัง้แตขัน้ของการปฏิสนธกิจ็ะชวยสงเสริมทัง้ใน
ด านคุณภาพของการเจริญพันธุ  และดานความถูกตองเหมาะสมของ                                  
ศีลธรรมจรรยาอีกดวย
    ชวงวยัที ่๒ เดก็วยัเรยีน (อาย ุ๕ - ๑๔ ป) มุงเนนการสงเสริม
ใหเด็กมีทักษะชีวิต ปลูกฝงความรัก คุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย และ                          
มีภูมิคุมกันตอพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ 
    ชวงวัยที่ ๓ เด็กวัยรุน - นักศึกษา (อาย ุ๑๕ - ๒๑ ป)                        
มุงเนนการสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนกําลังแรงงาน                   
ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการปองกันแกไขปญหาการต้ังครรภ                     
ไมพรอมในวัยรุน และใหความรูคุณแมวัยใส
    ชวงวัยที่ ๔ วัยแรงงาน (อายุ ๑๕ - ๕๙ ป) ใหดํารงตน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมุงเนนการพัฒนาเสริมสราง
ระบบความม่ันคงในชีวิต โดยการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน                                                  
ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาอาชีพประชาชน รวมถึงการสงเสริม
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น แสดงศักยภาพของเด็ก และการเสริมสราง
ศักยภาพในการดํารงชีวิตของสตรีอยางเหมาะสม    

๘ นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



    ชวงวัยที่ ๕ วัยผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปขึ้นไป) มุงเนน                      
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุใหมีความมั่นคงในชีวิต รวมทั้ง               
สงเสรมิการมสีวนรวมของครวัเรอืน ชมุชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคี
การพัฒนาตาง ๆ ในการสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตใหผู สูงอายุ                               
โดยเฉพาะการรวมสงเสริมระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว 

   ๔.๑.๓ การเตรยีมความพรอมในการเขาสูสงัคมผูสงูอายอุยางมคีณุภาพ
    ๔.๑.๓.๑ มุงเนนการสรางสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ               
ใหคนทุกกลุ มวัยตระหนักในการเขาสู สังคมผู สูงอายุ การสรางเจตคติที่ดี                       
ตอผูสงูอายุ การใหความรูดานการใชชวีติกบัผูสงูอายุในครอบครัว และการสราง
สัมพันธภาพท่ีดีระหวางกลุมวัย
    ๔.๑.๓.๒ สงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูสูงอายุ 
ทัง้ดานสุขภาพกาย จติใจ และสงัคม การเขาถงึหลกัประกันทางสังคม สนบัสนนุ
ใหมีที่อยูอาศัย สงเสริมการมีงานทําเพื่อสรางรายได รวมทั้งผลักดันใหมีระบบ
การออมและระบบบํานาญ เพือ่ใหผูสงูอายุสามารถพ่ึงพาตนเองไดและดํารงชีวติ
อยางมีศักดิ์ศรี
    ๔.๑.๓.๓ ดําเนินโครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ                    
สงเสรมิอาชพีผูสงูอาย ุเพือ่เปนตนแบบ โดยสงเสรมิอาสาสมคัรดแูลผูสงูอายแุละ
การบริหารจัดการโดย ผูแทนผูสงูอาย ุเพือ่จดักจิกรรมและบริการดานสขุภาพกาย 
จิตใจ และสังคม โดยสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ครอบครัว 
เขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ สงเสริมอาชีพ และการถายทอดภูมิปญญา
ของผูสูงอายุในชุมชน

๙นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



   ๔.๑.๔ การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
    ๔.๑.๔.๑ สงเสริมคนพิการท้ังประเทศ โดยบูรณาการ       
ดาํเนนิงานรวมกบัทกุภาคสวน เพือ่เพิม่ศกัยภาพคนพิการ ประมาณ ๑.๕ ลานคน 
ใหเปนพลังที่สําคัญของสังคมอยางย่ังยืน โดยใหสามารถเขาถึงสิทธิและโอกาส
อยางเสมอภาคและเทาเทียม เชน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ 
การสงเสริมใหสถานประกอบการรับคนพิการเขาทํางาน สนับสนุนโอกาสใหมี
การเขาถงึการศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมอื
การพัฒนาคนพิการในภูมิภาคอาเซียน เพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางการเรียนรู               
ดานคนพิการของภูมิภาคอาเซียน 
    ๔.๑.๔.๒ ดาํเนนิการเชงิรกุใหคนพกิารทีอ่ยูในพืน้ท่ีหางไกล
เขาถงึบรกิารตามสทิธไิดสะดวกรวดเรว็มากยิง่ข้ึน โดยพฒันาศนูยบรกิารคนพกิาร
ที่มีอยู ใหกระจายสูระดับทองถ่ินและสามารถชวยเหลือคนพิการไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งจัดทําระบบขอมูลและแผนที่ภูมิสารสนเทศ                     
เพื่อเปนการเฝาระวังชวยเหลือผูพิการที่ประสบภัยพิบัติ

   ๔.๑.๕ การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสและ              
กลุมชาติพันธุ
    ผูดอยโอกาส ไดแก คนยากจน บุคคลเรรอน ผูไมมีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎร กลุมชาติพันธุ ผูติดเช้ือ HIV/ผูปวยเอดส รวมถึงผูไดรับ                               
ผลกระทบ เชน ครอบครัว ชุมชน และผูพนโทษ โดยมุงเนน

๑๐ นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



    ๔.๑.๕.๑ ใหผู ดอยโอกาสไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน ไดแก       
สิทธิการไดรับสถานะบุคคล การสรางโอกาสทางสังคม การคุมครองสิทธิและ
ปองกนัการเลอืกปฏิบตัทิีไ่มเปนธรรม การใหบริการดานสุขภาพ จดัแหลงพกัพงิ
ชั่วคราวที่เหมาะสม และเพิ่มสิทธิประโยชนและสวัสดิการสังคม รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อสรางโอกาสการกลับคืนสูครอบครัวและชุมชน 
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางเทาเทียมและมีศักดิ์ศรี ตลอดจนเสริมสรางเจตคติ
ของสังคมในการไมเลือกปฏิบัติตอคนดอยโอกาส
    ๔.๑.๕.๒ สงเสริมศักยภาพของชุมชนชาติพันธุและชนเผา
พืน้เมือง การจดัระบบสวสัดกิารเพือ่ยกระดบัการพฒันาคณุภาพชวีติใหสามารถ
พึ่งพาตนเองไดบนพ้ืนฐานภูมิป ญญา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม                  
และจัดใหมีคณะกรรมการดานชาติพันธุเปนการเฉพาะ

   ๔.๑.๖ การพัฒนาที่อยูอาศัยของชุมชนแออัดและผูมีรายไดนอย
    พฒันาทีอ่ยูอาศยัของชมุชนแออดั สงเสริมและสนบัสนุนให
ประชาชนผูมรีายไดนอยมทีีอ่ยูอาศยัเปนของตนเอง มคีวามม่ันคงในการอยูอาศยั
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนการดําเนินโครงการบานเอื้ออาทร และ
บานมั่นคง ฯลฯ พรอมท้ังมุงเนนใหชุมชนมีบทบาทหลักในการพัฒนาและ                    
บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
ใหครบทุกมิติ เชน พื้นที่ทํากิน ตลาดเพื่อการคาขาย มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณปูการ ระบบขนสงมวลชน และสิง่อํานวยความสะดวกตาง ๆ ทีเ่หมาะสม 
ตลอดจนพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดและมีสภาพแวดลอมท่ีดี  
ในการอยูอาศัย

๑๑นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



   ๔.๑.๗ การเตรยีมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีน
    ในฐานะเจาภาพหลักของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio - Cultural Community : ASCC) จึงไดกําหนดยุทธศาสตร  
การเขาสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทยในป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ 
ตาม ASCC Blueprint โดยจะดําเนินการ ดังนี้
    ๔.๑.๗.๑ ศกึษาผลกระทบทางสังคมอนัเกดิจากการรวมตวั
เปนประชาคมอาเซียน
    ๔.๑.๗.๒ พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการดําเนินงาน                      
ตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในสวนภารกิจของ พม.
    ๔.๑.๗.๓ เตรียมความพรอมของภาคประชาชนโดยการ
สรางความตระหนักรูและใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน 
    ๔.๑.๗.๔ บรูณาการขอมลูดานประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนของประเทศไทย และบูรณาการการทํางานกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีของประชาชน

๑๒ นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



  ๔.๒ นโยบายการปฏิรูปและพัฒนา
   ๔.๒.๑ การปรับปรุงโครงสรางองคกรและกระบวนการทํางาน
    ๔.๒.๑.๑ ปรับปรุงโครงสรางขององคกรและกระบวนการ
บรหิาร ใหสามารถบรกิารประชาชนและใหการคุมครองทางสงัคมตามกลุมเปาหมาย
ของ พม. อยางรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และไมเกดิความซํา้ซอนในการปฏบิตังิาน 
เพื่อใหสามารถรองรับตอการทํางานของ พม. ในบริบททางสังคมไทยและ                 
สังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
    ๔.๒.๑.๒ ปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยขจัดชองวาง
ในการใหบริการประชาชนที่มาเขารับการบริการ เชน การแสดงบัตรประชาชน
เพียงอยางเดียวโดยไมตองมีเอกสารอ่ืน ๆ ก็สามารถเขาถึงสิทธิและบริการ
สวัสดิการสังคมไดทุกประเภท เปนตน ทั้งนี้ ใหมีการสรางระบบฐานขอมูล
ประชาชนกลุมเปาหมายท่ีสามารถเช่ือมโยงการเขาถึงฐานขอมูลประชาชนของ
หนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
    ๔.๒.๑.๓ สนับสนุนใหมีการถอดบทเรียน (Lesson 
Learned) รวมกันกบักลุมเปาหมาย เพือ่ใหสามารถเขาใจ เขาถงึ และแกไขปญหา
ไดอยางตรงจุดตรงประเด็น โดยเฉพาะในกลุมที่อยูในสภาวะยากลําบากและมี                            
ความเปราะบาง

๑๓นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



    ๔.๒.๑.๔ เสริมสรางระบบความรับผิดชอบตอสังคม                 
(Corporate Social Responsibility: CSR) ดวยการสรางรปูแบบ “โครงการ/
กิจกรรมสําเร็จรูป” ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรของ พม. เพื่อใหองคกร/กลุมบุคคล/อาสาสมัครท่ีตองการ                   
ทํากิจกรรมชวยเหลือสังคม สามารถเลือกโครงการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสม                      
และตรงกับความตองการของทั้งสองฝายอยางแทจริง

   ๔.๒.๒ การพัฒนาบุคลากร
    ปรับปรุง พัฒนากระบวนการในการฝกอบรมใหสอดคลอง
กับสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสังคม จัดระบบการพัฒนาบุคลากร (Human 
Resources Development) เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรของ พม. ใหมี               
ความเปนผูนํา มีความรู ความรอบรู ทักษะ ทัศนคติ และความชํานาญเฉพาะ
ดานอยางเปนมาตรฐาน เพื่อใหบริการประชาชนอยางมืออาชีพ ดวยการจัด
หลักสูตรฝกอบรม การสรางเครือขายการเรียนรู การศึกษาดูงาน การจัดระบบ
การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) ภายในองคกร                     
อยางเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ พรอมกบัใหกระบวนการในการศกึษาอบรม
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการกําหนดความกาวหนาของการรับราชการ

๑๔ นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



   ๔.๒.๓ การพัฒนากฎหมายดานสังคม
    ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายท่ีลาสมัยใหสอดคลองกับ
สภาพสังคมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ประเด็นเรื่องการคามนุษย 
อุมบุญ คนพกิาร คนขอทาน คนไรทีพ่ึง่ และทีอ่ยูอาศยั เปนตน เพือ่ใหประชาชน
ทุกคนไดรับประโยชน และไดรับการคุมครองสิทธิอยางเปนธรรมและท่ัวถึง

   ๔.๒.๔ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ (ศปก.) 
    พฒันาศนูยปฏบิตักิาร พม. ใหมคีวามพรอม เพ่ือเปนเครือ่งมอื
ของผูบริหารในการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน ติดตามการปฏิบัติ บูรณาการ
การทาํงานในทุกมติ ิเพือ่แกปญหาดานสงัคมไดอยางรวดเร็ว มปีระสทิธภิาพ และ
ทันตอสถานการณ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ทําหนาที่ติดตามสถานการณ
ผานระบบประชุมทางไกล รับเร่ืองราวรองทุกขผานระบบ Call Center ๑๓๐๐ 
และชองทางอื่น รวมทั้งรวบรวมขอมูลขาวสารและเหตุการณประจําวันในการ
สนับสนุนการตัดสินใจและสั่งการของผูบริหาร

๑๕นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



  ๔.๓ นโยบายตามพันธกิจ
   ๔.๓.๑ ดานเด็กและเยาวชน
    ๔.๓.๑.๑ สงเสรมิ คุมครอง พทิกัษสทิธเิดก็ พฒันาศกัยภาพ
ใหมีความสามารถและคุณภาพชีวิตอยู ในสภาพแวดลอมท่ีดี มีภูมิคุ มกัน                            
ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
    ๔.๓.๑.๒ ปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม สิทธิและ
หนาที่พลเมือง การมีสวนรวมทางสังคม โดยการอบรมและเผยแพรความรู                   
รวมทัง้ใหมกีารพฒันารางกาย อารมณ สงัคม และสตปิญญาใหเหมาะสมตามวยั
    ๔.๓.๑.๓ ปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภไมพรอม            
โดยการใหความรูความเขาใจทางเพศศกึษาอยางถูกตองและเหมาะสม จดัทางเลอืก
บริการที่เหมาะสมสําหรับแมและเด็กที่ประสบปญหา
    ๔.๓.๑.๔ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรด านการปองกันและ                
แกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและทองถิ่น
    ๔.๓.๑.๕ เสรมิสรางความเขมแขง็ของสภาเด็กและเยาวชน 
รวมทั้งองคกรภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของในทุกระดับ ใหเปนกลไกที่สําคัญในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน

๑๖ นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



   ๔.๓.๒ ดานสตรี
    ๔.๓.๒.๑ ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอสตรีและ
การลวงละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะในที่ทํางาน 
    ๔.๓.๒.๒ สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
    ๔.๓.๒.๓ สงเสริมสถานภาพสตรีใหเปนพลังในการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ

   ๔.๓.๓ ดานคนพิการ
    ๔.๓.๓.๑ ส  ง เสริ มการ เข  าถึ งสิทธิ อย  า ง เสมอภาค                       
และเทาเทียม โดยไมเลือกปฏิบัติตอคนพิการ และเสริมสรางเจตคติของสังคม
เชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการ
    ๔.๓.๓.๒ เสรมิสรางสภาพแวดลอม พฒันาเทคโนโลย ีและ
ขอมูลขาวสารที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
    ๔.๓.๓.๓ เสริมสรางพลังคนพิการและผูดูแลคนพิการใหมี
ศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได โดยใหเขาถึงบริการตาง ๆ ทางสังคม                            
เชน สขุภาพ การศึกษา อาชพี การมงีานทาํ กฬีา นนัทนาการ และการทองเท่ียว 
ไดอยางเหมาะสม
    ๔.๓.๓.๔ เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแก
องคกรดานคนพิการ ศูนยบริการคนพิการ และเครือขายที่เกี่ยวของ

๑๗นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



   ๔.๓.๔ ดานผูสูงอายุ
    ๔.๓.๔.๑ คุมครองสิทธิผูสูงอายุใหเขาถึงหลักประกันทาง
สังคม เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี เปนตน
    ๔.๓.๔.๒ สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ              
ใหมีคณุภาพชีวิตที่ดี
    ๔.๓.๔.๓ สนับสนุนศักยภาพและคุณคาของผูสูงอายุดวย
การรวบรวมและถายทอดองคความรูและประสบการณใหเปนคลังปญญาของ
ชุมชน โดยการขับเคลื่อนของชมรมคลังปญญาผูสูงอายุจังหวัดซ่ึงมีเจาหนาที่รัฐ
รวมเปนคณะกรรมการ
    ๔.๓.๔.๔ สงเสริมใหครอบครัว ชุมชน มีสวนรวมในการ
ดูแลผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม 

   ๔.๓.๕ ดานครอบครัว
    ๔.๓.๕.๑ เสรมิสรางความเขมแขง็ของสถาบันครอบครัวให
มีความรูความเขาใจเรื่องการสรางครอบครัว โดยการสงเสริมกระบวนการเรียน
รูของครอบครัว สรางความตระหนักและการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาของครอบครัว รวมทัง้สงเสรมิและสนบัสนนุการจดักจิกรรมในรูปแบบตาง ๆ 
เพื่อใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง และเปนกลไกพ้ืนฐาน                      
ในการพัฒนาสังคมคุณภาพ

๑๘ นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



    ๔.๓.๕.๒ เสรมิสรางกลไกการปฏบิตังิานและสงเสรมิการมี
สวนรวมของภาคีเครือขาย โดยมีศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนทั่วประเทศเปน
กลไกสาํคัญในการขับเคล่ือนการปฏิบตังิาน และศูนยปฏิบตักิารเพ่ือปองกันการ 
กระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนกลไกในการคุมครอง ปองกัน และแกไข
ปญหาความรุนแรงในครอบครวั

   ๔.๓.๖ โครงการพิเศษ
    ๔.๓.๖.๑ โ ค ร ง ก า รอั น เ นื่ อ ง ม า จ ากพระ ร าชดํ า ริ                                 
เชน โครงการหลวง โครงการหมูบานสหกรณ เปนตน
    ๔.๓.๖.๒ โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ประกอบดวย 
การดําเนินงานของศูนยสามวัย สานสายใยรักแหงครอบครัว ในพระอุปถัมภฯ 
ในกรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ
    ๔.๓.๖.๓ โครงการปาฎิหาริยแหงชีวิต (Miracle of Life) 

   ๔.๓.๗ ดานการพัฒนาพื้นที่
    ๔.๓.๗.๑ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ประชาชน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ ในพื้นที่นิคมสรางตนเอง 
จํานวน ๔๔ แหงท่ัวประเทศ
    ๔.๓.๗.๒ พฒันาศกัยภาพและสรางโอกาสในการดํารงชวีติ
ใหแกประชาชนในพ้ืนทีช่มุชนเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยผานเครือขายชุมชน
และอาสาสมัครในพื้นที่

๑๙นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



   ๔.๓.๘ ดานการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขาย
    ๔.๓.๘.๑ สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพ่ือเปนการ
สรางหลกัประกนัความมัน่คงของคนในชมุชน โดยจดัสวสัดกิารชมุชนทีค่รอบคลมุ
วิถีชีวิตตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตาย ใหแกคนทุกกลุมในชุมชนในการดูแลและ                  
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน ผานกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบลที่จัดต้ังขึ้นมาแลว 
๕,๘๖๗ ตําบล โดยเนนขยายฐานสมาชิกใหกวางขวางข้ึนและพัฒนาการบริหาร
จัดการ รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งในทองถิ่นที่ยังไมมีกองทุนสวัสดิการชุมชน
    ๔.๓.๘.๒ สนบัสนนุการจดัตัง้และพฒันากจิการสภาองคกร
ชุมชนตําบล ใหเปนเวทีกลางในการปรึกษาหารือเพ่ือแกไขปญหาและพัฒนา
ชุมชน รวมสรางความปรองดองสมานฉันทและประชาธิปไตยจากฐานราก                
รวมท้ังจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทองถ่ินที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่               
เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
    ๔.๓.๘.๓ สนบัสนนุใหชมุชนทองถ่ินมบีทบาทสาํคญัในการ
จัดการแกไขปญหาที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยในชนบท วางผังการใชประโยชน
ที่ดิน รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากร ดิน นํ้า ปา เพื่อใหเกิดความยั่งยืน

   ๔.๓.๙ การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเน่ืองจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
    ๔.๓.๙.๑ เยียวยาผูไดรับผลกระทบ โดยหนวยเคลื่อนที่
เยียวยาประจําอําเภอเพ่ือประชาผาสุกประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ                
ในพ้ืนที่

๒๐ นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



    ๔.๓.๙.๒ สงเสริมใหเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต มีทักษะชีวิตสามารถปรับตัวอยูในสังคมท่ีมีความหลากหลาย 
ไดแก ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูไดอยางเหมาะสม
    ๔.๓.๙.๓ ผนึกกําลังเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน                
ภาคใต โดยรวมกับนิคมสรางตนเองในพื้นที่
    ๔.๓.๙.๔ สนบัสนนุการสรางคณุภาพชวีติเด็กและเยาวชน
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต และการเพิม่ศักยภาพเครอืขายสตรีใหเปนผูนาํในการ
สรางสันติสุข ครอบครัวชุมชนเขมแข็ง

 ๕. การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ

  ใหหนวยงานภายใต พม. ยึดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวยการ 
“เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และใหนอมนํา “หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งทรงเน นความพอดี พอสมควรแก ฐานะ                                    
ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ มกันมาเปนเครื่องมือและแนวคิด โดยใหยึด
ประชาชนเปนศูนยกลางและมธีรรมาภบิาล เพือ่ใหนโยบายนีส้ามารถแปลงไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งแนวทางของนายกรัฐมนตรี                   
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่มุงเนนยุทธศาสตร “ทํากอน ทําจริง ทําทันที 
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืน” ดังนี้

๒๑นโยบาย
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  ๕.๑ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป (Action Plan) ใหสอดคลอง
กบันโยบายทีก่าํหนด โดยใหมกีลไกในรปูคณะกรรมการเพือ่ติดตามประเมนิผล
ความกาวหนาการดําเนินการตามแผนฯ ทุกๆ ๓ เดือน รวมทั้งจัดทําระบบ                 
การประเมินผลสําเร็จ โดยเฉพาะการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ                  
ทั้งในระดับกระทรวง กรม รวมถึงการพัฒนาตัวชี้วัดรวมสําหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรม สําหรับนโยบายท่ีเปนภารกิจรวม                    
ของหลายหนวยงาน เชน การปองกนัและแกไขปญหาการคามนษุย การพฒันาคน
ตลอดชวงชีวิต เปนตน
  ๕.๒ ใหมศีนูยปฏิบตักิารเปนกลไกในการวิเคราะหตดิตามสถานการณ
และติดตามผลการดําเนินงาน เพือ่ขับเคลือ่นนโยบาย แผน และการปฏบิตังิาน
ใหรวดเร็วทันตอสถานการณ รวมทั้งเปนศูนยรวมขอมูลขาวสาร เหตุการณ           
ประจําวัน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร พม.
  ๕.๓ แตงตัง้คณะกรรมการระดบัชาตซิึง่มนีายกรฐัมนตรหีรอืรองนายก
รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานดานสังคมเปนประธาน และมีองคประกอบ                      
คณะกรรมการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชระบบเลขานุการรวมเพื่อใหเกิด
การบูรณาการภารกิจดานการพัฒนาสงัคมอยางมเีอกภาพและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีความเช่ียวชาญทางดานสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร                         
ภาคประชาชน รวมเปนองคประกอบ

๒๒ นโยบาย
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  ๕.๔ พฒันาบคุลากร พม.  ในทกุระดบัอยางจรงิจงั เพือ่ใหสามารถบริการ
ประชาชนอยางมืออาชีพดวยความชํานาญเฉพาะดานอยางเปนมาตรฐาน 
เนือ่งจากบุคลากรของ พม. จะเปนผูทีข่บัเคล่ือนความสําเร็จในการปฏิบตัภิารกิจ
อยางแทจริง โดยการจัดการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และการสรางเครือขาย                  
การเรยีนรู เปนตน รวมทัง้จะตองมกีารดาํเนนิการดานสวสัดกิาร การพฒันาขวัญ
และกําลังใจเพื่อสรางความมั่นใจ เชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในการทํางาน              
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง
  ๕.๕ สรางภาวะผูนําของผูบริหาร พม. ในทุกระดับ ใหมีความเปนผูนํา 
รอบรู มีทัศนคติและทักษะท่ีมุงสูการเปนผูบริหารเชิงบูรณาการ (CEO) โดยมี
องคประกอบที่สําคัญใน ๔ มิติ คือ 
   ๕.๕.๑ มิติดานขอมูลขาวสาร ที่จะตองรอบรูขอมูลพื้นฐานของ
พื้นที่ สภาพปญหาที่เก่ียวของกับพันธกิจหนาที่ของหนวย และสถานการณ                
ภยัพิบตัหิรอืสภาพแวดลอมอืน่ๆ ทีอ่าจสงผลกระทบตอสวสัดภิาพของประชาชน
ในพื้นที่
   ๕.๕.๒ มิติด านการปฏิบัติ ทั้ งเชิง รับที่สามารถตอบสนอง
สถานการณทีเ่กดิขึน้รวมกบัภาคเีครอืขายไดอยางทนัทวงท ีและเชงิรกุท่ีสามารถ
สรางตนแบบเชิงปองกันและพัฒนา (Model) เพื่อลดโอกาสในการเกิดปญหา 
เชน การสรางหมูบานเขมแข็ง เปนตน 
   ๕.๕.๓ มติดิานประสานงาน ดวยการแสวงหาความรวมมอืจากภาคี
การพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบูรณาการเพื่อนํา
แผนไปสูการปฏิบัติ

๒๓นโยบาย
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   ๕.๕.๔ มิติด านบริหารหนวยงาน ดวยการดูแลบํารุงขวัญ                              
ผูใตบังคับบัญชา เสริมสรางบรรยากาศความรัก ความสามัคคีของบุคลากร                  
ในองคกร รวมทั้งกระตุนจิตสํานึกใหมีใจรักในการใหบริการ (Service Mind) 
ตลอดจนดูแลสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอย ถูกสุขลักษณะ อบอุน                  
นาอยู นาอาศัย นาทํางาน เปนตน

  ๕.๖ เสรมิสรางระบบการสรางความเขาใจตอประชาชน (Information 
Operations: IO) ดวยการดาํเนนิการประชาสมัพนัธเพือ่สรางความรู ความเขาใจ 
ตอประชาชนถงึสภาวะการรบัรูขอมลูขาวสารจากสือ่ตาง ๆ  อยางถกูตองในเรือ่ง
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของ พม. รวมทั้งการเตรียมพรอมรองรับการสถานการณ
ทางสังคมและภาวะวิกฤติใดๆ ที่อาจเกิดข้ึน อยางเหมาะสม รวดเร็ว                                  
และทันตอสถานการณ

 ๖. ปจจัยแหงความสําเร็จ

  ๖.๑ ทุกสวนราชการในสังกัด พม. มีความมุงมั่นในการขับเคลื่อน
นโยบายใหบรรลุตามเปาหมาย โดยเนนการบูรณาการการดําเนินงานกับ                    
ทุกภาคสวน เพื่อชวยเหลือประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด
  ๖.๒ ทุกสวนราชการในสังกัด รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ตอการ
ดําเนินภารกิจใหเปนไปตามเจตนารมณและนโยบาย

๒๔ นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย



  ๖.๓ ผูบริหารเขามามีสวนรวมในการวางแผน ปองกัน แกไขปญหา
และอาํนวยความสะดวก เพือ่ใหขบัเคล่ือนภารกิจเปนไปอยางตรงจุดตรงประเด็น
  ๖.๔ ผูบริหารตองพรอมรับผิดชอบ ตอความสําเร็จ ความลมเหลว                
เปนแบบอยางที่ดีและอยูเคียงขางกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
  ๖.๕ แสวงหาความรวมมือกับภาคีเครือขายการพัฒนาท่ีเก่ียวของ         
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร
ชุมชน ใหตระหนักถึงปญหาสังคมและเขามามีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) อยางตอเนื่องและจริงจัง โดยมี             
การบูรณาการภารกิจไปสูเปาหมายที่กําหนดและมีประชาชนเปนศูนยกลาง

๒๕นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
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