
การพัฒนาสังคมฐานราก 
ในทศวรรษหน้า 

โดย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ 



สถานการณท์างด้านสังคม 
• สถานการณ์ภาคเกษตร 
• สถานการณ์ความเหล่ือมล้้ารายด้าน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
• ประเด็นยุทธศาสตร์ 
• แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
• เป้าหมาย 
• สถานการณ์และแนวโน้มภายในและภายนอก 
• ประเด็นการปฏิรูป 

เค้าโครงการน าเสนอ 



สถานการณ์เกษตร 

 ช่วง 2550-2560 ภาคเกษตรไทยมีอัตราการเติบโตในระดับท่ีน้อยกว่า 1% 

 ส่งผลกระทบต่อการยกระดับผลิตภาพการผลิตและรายได้
ของภาคเกษตร 

 ท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเพียงแผนบรรเทาปัญหาระยะสั้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า 

 เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านการใช้และเข้าถึงปัจจัยการผลิตท่ีไม่เหมาะสม /  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม / ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร-
ธรรมชาติ 

 ภาคเกษตรไทยประสบปัญหามากมายในอดีต เช่น ราคาผลผลิต 
ขาดเสถียรภาพ ใช้ปัจจัยการผลิตไม่เหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
หนี้สินครัวเรือนเกษตรกรท่ียังอยู่ระดับสูง 



ปัญหาและความท้าทายของภาคเกษตร 

- ปัญหาหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรและกรรมสิทธิใ์นท่ีดินท้ากิน 
- สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพเกษตรกรน้อยลง  
- ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและจ้าเป็น ข้อมูลที่ทันสมัยไม่

ครอบคลุมทุกมิติ 

- ประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในระดับต่้า 
- การแข่งขันและการกีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้น 
- การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็งท้าให้ไม่มีอ้านาจต่อรอง 

- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มีจ้ากัด 
- การท้าการเกษตรท่ีไม่เหมาะสม เช่น ปลูกพืชซ้้าซาก บุกรุกป่าต้นน้้า 
- นโยบายรัฐท่ีผ่านมาส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้นและไม่มีบูรณาการ

ระหว่างกระทรวง 



30 ปี ที่ผ่านมา ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้หรือการกระจายรายได้ดีขึ้นเล็กน้อย 
     - ปัญหาการกระจายรายได้อยู่ในระดับสูง ค่า GINI อยู่ที่ 0.4 - 0.5 (ปี 2531-2560) 
     - ปี 2531 ค่า GINI=0.48 / ปี 2560 =0.45 (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ 0.44) 

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560
ทั่วประเทศ 0.48 0.51 0.53 0.52 0.51 0.50 0.52 0.50 0.49 0.51 0.49 0.49 0.48 0.46 0.44 0.45
เขตเมือง 0.43 0.47 0.49 0.47 0.47 0.46 0.47 0.47 0.45 0.47 0.47 0.47 0.48 0.45 0.43 0.44
เขตชนบท 0.43 0.44 0.43 0.45 0.44 0.45 0.46 0.44 0.44 0.47 0.45 0.44 0.42 0.44 0.41 0.42
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ทั่วประเทศ เขตเมือง เขตชนบท 

ที่มา : ข้อมูลการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนสา้นักงานสถิติแห่งชาติ,ประมวลผลโดยส้านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดภาวะสังคม สศช. 

สถานการณ์ความเหลื่อมล้ าภาพรวม 

ค่าสมัประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ดา้นรายได ้

: ทัว่ประเทศ  เขตเมือง - เขตชนบท 



“.. การพัฒนาประเทศส่งผลให้ความยากจนลดลงต่อเนื่อง  
แต่ ความเหลื่อมล้ าไม่ได้ปรับตัวดีขึ้น อย่างมีนัยส าคัญ ..” 

สถานการณ์ความเหลื่อมล้ า
ในประเทศไทย 
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Gini Coefficient สัดส่วนคนจน 

สัดส่วนความยากจนลดลงจาก 65.17 ในปี 2531 เหลือ 7.87 ในปี 2560 ในขณะที ่
ความเหลื่อมล้ าไม่ได้ปรับตัวดีขึ้น โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ 
(Gini coefficient) ตั้งแต่ปี 2531-2560  อยู่ที่ระดับสูง (0.4 - 0.5) 



         “ สัดส่วนรายได้ของประชากร จ าแนกกลุ่มประชากร  
                  ตามระดับรายได้ (Decile by Income) ปี 2545- 2560 ” “ ด้านรายได้ ” 

• สัดส่วนรายได้ของคนจนที่สุด (กลุม่ 10%  ที่ 1) ตั้งแต่ปี 2545-2560  อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.1-1.8   
• ส่วนสัดส่วนรายไดข้องคนรวยที่สุด (กลุ่ม 10 %  ที่ 10) ตั้งแต่ปี 2545-2560  อยู่ที่ระดับร้อยละ 35-40 
• ในปี 2560 รายได้ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนรวยที่สุด ถือครองรายได้สูงถงึ 35.29 % ของรายได้ทั้งหมด  
• ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุด ถือครองรายได้เพียง 1.83 % ของรายได้ทั้งหมด จึงท าให้ ความแตกต่างของรายได้ห่างกัน 19.29 เท่า 

กลุ่มประชากรตามระดับ

รายได้ 

สัดส่วนรายได้ของประชากร (ร้อยละ) 

2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556 2558 2560 

กลุ่ม 10% ท่ี 1 (จนที่สุด) 1.61 1.75 1.34 1.55 1.62 1.56 1.06 1.58 1.83 

กลุ่ม 10% ที ่2 2.57 2.73 2.46 2.66 2.80 3.05 3.10 3.34 3.2 

กลุ่ม 10% ที ่3 3.40 3.56 3.34 3.51 3.66 3.88 4.03 4.22 4.11 

กลุ่ม 10% ที ่4 4.29 4.46 4.28 4.45 4.59 4.76 4.97 5.18 5.04 

กลุ่ม 10% ท่ี 5 5.35 5.55 5.39 5.56 5.65 5.77 6.07 6.29 6.17 

กลุ่ม 10% ท่ี 6 6.71 6.90 6.78 6.97 7.01 7.02 7.40 7.63 7.53 

กลุ่ม 10% ท่ี 7 8.59 8.73 8.67 8.86 8.84 8.66 9.15 9.33 9.28 

กลุ่ม 10% ที ่8 11.52 11.61 11.49 11.49 11.43 10.92 11.65 11.66 11.72 

กลุ่ม 10% ที ่9 16.48 16.41 16.26 16.08 15.95 15.11 15.77 15.78 15.83 

กลุ่ม 10% ที ่10 (รวยที่สุด) 39.48 38.30 39.98 38.87 38.44 39.27 36.81 34.98 35.29 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

สัดส่วนกลุ่มที่10/กลุ่มที1่ (เท่า) 24.50 21.93 29.92 25.10 23.76 25.23 34.85 22.08 19.29 



        “ รายได้เฉลี่ยของคนจนท่ีสุดและคนรวย   
                                         ที่สุดมีความแตกต่างกันมาก ” 

   แม้ว่าในช่วงปี 15 ปีที่ผ่านมา (2545 – 2560) รายได้ของคนที่ยากจนที่สุด 
(บาทต่อคนต่อเดือน) เพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 8.8 ต่อปี เร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของ
รายได้คนที่รวยที่สุด (บาทต่อคนต่อเดือน) ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ต่อป ี
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รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ปี 2531-2560 

กลุ่ม 10% ที่ 1 (จนที่สุด) กลุ่ม 10% ที่ 10 (รวยที่สุด) 

“ ด้านรายได้ ” (ต่อ) 



“ ด้านรายได้ภายในภาคและระหว่างภาค ” 

ที่มา : ข้อมูลการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนส้านักงานสถิติแห่งชาติ,  
         ประมวลผลโดยส้านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

#1 ใต้ 

GINI = 0.463 

#2 ตอฉ. 

GINI = 0.454 
#3 เหนือ 

GINI = 0.439 

#4 กลาง 

GINI = 0.435 

#5 กรุงเทพ 

GINI = 0.388 

2531 : GINI (avg.) =  0.487 

#2 ใต้ 

GINI = 0.445 

#5 กลาง 

GINI = 0.403 

#1 ตอฉ. 

GINI = 0.446 

2560 : GINI (avg.) =  0.453 

#4 กรุงเทพ 

GINI = 0.405 

#3 เหนือ 

GINI = 0.417 



ที่มา : ข้อมูลการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนส้านักงานสถิติแห่งชาติ,  
         ประมวลผลโดยส้านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

“ ด้านการศึกษา ” 

กลุ่มประชากรตาม อัตราการเข้าเรียนสุทธิ 

ระดับรายจ่าย 2551 2552 2553 2554 2556 2557 2558 2559 2560 

10% ที่ 1 จ่ายน้อยสุด 32.95 38.33 37.58 35.53 34.48 37.51 38.88 38.3 40.8 

10% ที่ 2 46.93 44.05 43.7 48.67 51.23 45.88 48.99 51.5 45.7 

10% ที่ 3 44.74 53.96 54.3 46.68 56.55 48.87 51.22 50.8 53.4 

10% ที่ 4 48.1 51.44 55.14 47.26 54.24 56.16 56.73 59.5 57.8 

10% ที่ 5 54.71 58.46 56.05 57.32 58.64 51.9 59.75 58.7 63.4 

10% ที่ 6 54.27 59.86 56.75 62.59 61.64 60.85 60.48 59 58.8 

10% ที่ 7 63.58 61.44 63.44 60.77 63.09 59.98 62.8 65.8 61.8 

10% ที่ 8 63.61 70.43 66.4 67.03 61.22 66.42 65.1 63.7 65.2 

10% ที่ 9 72.85 70.58 74.27 69.5 69.96 75.09 75.74 72.1 73.4 

10% ที่ 10 จ่ายมากสุด 81.31 72.7 72.64 76.22 75.36 84.57 70.1 78.9 76.1 

รวม 55.38 57.49 57.58 55.96 57.74 57.1 57.69 58.4 57.8 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (Net enrolment rate) ในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย (รวม ปวช.) จ าแนกกลุ่มประชากรตามระดับรายจ่าย 

เพื่อการอุปโภคบริโภค (Decile by expenditure) ปี 2551-2560 

• ประชากรที่ มี ฐ านะทาง เศรษฐกิ จ 
ที่ต่างกันมีการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (รวม ปวช.) 
แตกต่างกัน  

• เ มื่ อพิ จ า รณาจากกลุ่ ม ปร ะชาก ร 
ที่จ าแนกเป็น 10 กลุ่มตามรายจ่ายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค  พบว่า ปี 2560 
กลุ่มเด็กที่มฐีานะดีที่สุด (Decile ที่ 10) 
มี อั ต ร า ก า ร เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 76.1 สูง
กว่าเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ าที่สุด 
(Decile ที่ 1) เกือบสองเท่า 



“.. ผู้สูงอายุและคนพิการที่ยากจนได้รับเบี้ยยังชีพในสัดส่วน 
                      ที่สูงกว่าผู้สูงอายุและคนพิการที่ไม่ยากจน ..” 
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สดัส่วนประชากรท่ีไดร้บัเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ปี 2560 

ที่มา : ข้อมูลการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนส้านักงานสถิติแห่งชาติ,  
         ประมวลผลโดยส้านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช. 

ยากจน 

ไม่ยากจน 

91.76% 
ผู้สูงอาย ุ

82.19% 
ผู้สูงอาย ุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย/ุคนพิการ 

73.84% 
คนพิการ 

64.91% 
คนพิการ 

“ ด้านสวัสดิการสังคม ” 



“ ด้านสาธารณสุข ” 
   คนไทยเข้าถึงหลักประกันสุขภาพอย่างทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 99.95 คงที่จากปี 2559  
   การกระจายบุคลากรทางการแพทย์มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคมาโดยตลอด 

ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ าในโอกาสการเข้าถึงและคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข  

จังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรต่อ
แพทยท์ี่ ดีที่สุด 10 อันดับ 
ในปี 2559 (จ้านวนประชากร

ต่อแพทย์หนึ่งคน) 

จังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรต่อ
แพทยท์ี ่แยท่ี่สุด 10 อันดับ 

ในปี 2559 (จ้านวนประชากรต่อ
แพทย์หนึ่งคน) 

กรุงเทพฯ 710 บึงกาฬ 6,277 

ภูเก็ต 1,057 หนองบัวล้าภู 5,667 

ชลบุรี 1,126 นครพนม 5,332 

สมุทรสาคร 1,208 ศรีสะเกษ 5,302 

ขอนแก่น 1,285 สกลนคร 4,866 

สงขลา 1,292 กาฬสินธุ์ 4,826 

เชียงใหม่ 1,346 ชัยภูมิ 4,819 

พิษณุโลก 1,418 เพชรบูรณ์ 4,803 

ปทุมธานี 1,469 ยโสธร 4,776 

นครนายก 1,543 อ้านาจเจริญ 4,700 

สัดส่วนประชากรต่อแพทย์ดีที่สุด ปี 2559 
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แพทย ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 

กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 

จ  านวนประชากรตอ่บุคลากรทางการแพทย ์1 คน 

จ  าแนกตามประเภทของบุคลากรทางการแพทย ์ปี 2559 

ที่มา: ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ส้านักนโยบายและ  
        ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2559. 



“ ด้านที่ดินท ากิน ” 

การกระจายการถือครองที่ดินของครัวเรือนที่ท าการเกษตรในประเทศไทย พ.ศ. 2560 

ที่มา : การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 

ภูมิภาค 
จ านวนครัวเรือน            

ที่ไม่มีที่ดิน 
น้อยกว่า          

2 ไร ่
ระหว่าง      
2-4 ไร ่

ระหว่าง      
5-9 ไร ่

ระหว่าง          
10-19 ไร ่

ระหว่าง        
20-39 ไร ่

มากกว่า          
40 ไร่ 

กรุงเทพ - - - 1,358 - - - 

ภาคกลาง 126,902 25,766 34,751 49,960 92,141 84,559 48,400 

ภาคเหนือ 207,700 23,503 47,493 92,731 141,905 120,551 66,136 

ภาคตอ.ฉน. 77,255 8,930 24,529 144,456 342,534 284,446 96,149 

ภาคใต้ 29,794 7,443 71,438 138,482 175,730 127,221 34,902 

รวม 441,651 65,642 178,211 426,987 752,310 616,777 245,590 

• ปี 2560 มีครัวเรือนที่ถือครองที่ดินระหว่าง 10 – 19 ไร่ มากที่สุดประมาณร้อยละ 27.6  
• ครัวเรือนเพียงร้อยละ 9.0 ถือครองท่ีดินมากกว่า 40 ไร/่ครัวเรือน   
• มีครัวเรือนท่ีไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองถึงร้อยละ 16.2  
• เมื่อจ าแนกการถือครองท่ีดินแยกตามภูมิภาค พบว่า ภาคเหนือมีจ านวนครัวเรือนท าการเกษตรที่ไม่มีที่ดินสูง

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.02 และภาคใต้มีจ านวนครัวเรือนท าการเกษตรที่ไม่มีที่ดินน้อยที่สุด (ร้อยละ 6.76) 



“..ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน..” 

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโต    
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุล     
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี 

1 2 

3 6 

5 4 



เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 
 ประเทศชาติมั่นคง 
 เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ประชาชนมีความสุข 
 สังคมเป็นธรรม 
 ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 

สร้างความมั่นคง การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทาง

สังคม 

การสร้างการเติบโต  
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการพัฒนารายยุทธศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 

การสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
มีเป้าหมายการพัฒนาทที่ให้ความส้าคัญกับการดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ 

ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมโดยรัฐใหหลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมและทัว่ถึง 



เป้าหมาย 20 ปี 

 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติ  

 กระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนา
ประเทศในทกุระดับเพื่อความสมานฉันท์  

 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นใน
การพัฒนา  
การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพื่อ
สร้างสังคมคุณภาพ 

ตัวชี้วัด 

 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึง
บริการภาครัฐ ระหว่างกลุ่มประชากร 

 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 

 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการ
เป็นศูนย์กลาง ความเจริญทาง เศรษฐกิจ  
สังคม และเทคโนโลยี  

ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 



กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนทั่วไป: 
• เข้าถึงบริการรัฐที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
• มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และสิ่งอ้านวยความสะดวก 

ส้าหรับคนทุกกลุ่มวัย มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
• ได้รับการคุ้มครองทางสังคมท่ีเหมาะสม  

เด็ก และสตรี 
• เด็กทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  
• มีความเสมอภาคทางเพศ  โดยเฉพาะโอกาสในการ

ท้างานเชิงเศรษฐกิจ และความก้าวหน้า 

แรงงานและผู้ประกอบการ 
• มีทักษะ/ศักยภาพ /และช่องทางในการประกอบอาชีพ 

และมีรายได้ที่เพียงพอต่อการด้ารงชีพท่ีมีคุณภาพ  
• มีช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุน/ นวัตกรรม/  

เทคโนโลยี / ข่าวสารข้อมูล 
• มีหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณ  

ผู้สูงอายุ และคนพิการ: 
• มีหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณ  
• มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ้านวยต่อการด้าเนินชีวิต  

และประกอบกิจกรรม/การมีส่วนร่วม  
• ผู้พิการ  มีช่องทางในการประกอบอาชีพและมีรายได้ 

กลุ่มชาติพันธุ์ 
• ได้รับสิทธิที่เท่าเทียม และเป็นธรรม  

กลุ่มเกษตรกร 

• เข้าถึงแหล่งทุน แหล่งความรู้ และช่องทางการตลาด 
• มีเครือข่าย ร่วมสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลิต สินค้ามี

เอกลักษณ์  
• สามารถพัฒนาและยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม  

กลุ่มคนยากจนและด้อยโอกาส 
• ได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  

เพ่ือช่วยให้หลุดพ้นวงจรความยากจน  
• สร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยและมีที่ดินท้า

กินเป็นของตนเอง  
• สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม  



ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เศรษฐกิจฐานราก  ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม  

พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ  พลังทางสังคม  

การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

แผนแม่บท 

การยกระดับศักยภาพการ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 

การสร้างสภาพแวดล้อม
และกลไกท่ีส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

การคุ้มครองทางสังคม 
ขั้นพ้ืนฐานและหลักประกนั

ทางเศรษฐกิจ สังคม  
และสุขภาพ  

มาตรการแบบเจาะจง
กลุ่มเป้าหมายเพื่อ

แก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

การรองรับสังคม 
สูงวัยเชิงรุก 

การเสริมสร้างทุน 
ทางสังคม 

จัดท้าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือ 
การพัฒนาเมือง ชนบท  

พ้ืนที่เกษตรและอุตสาหกรรม 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 

16 17 6 15 

การเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และ

การจัดการตนเอง 

การกระจายศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม

และเทคโนโลยี 

การเสริมสร้าง
พลังทางสังคม 

แผนย่อย 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
 เพ่ิมผลิตภาพและการคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มี

คุณภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
 สร้างหลักประกันทางสงัคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 

ทุกเพศสภาวะ และทุกกลุ่ม 
 ลงทุนทางสังคมแบบมุง่เป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาส 
 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา 

โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้นอ้ยและกลุม่ผู้ด้อยโอกาส 
 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถงึ 



 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
ในภูมิภาค 

 การก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุม่จังหวัด
ในมิติต่าง ๆ 

 จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มคุีณภาพและ
ปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสงัคมสูงวัยและแนวโนม้ของ
การขยายตัวของเมืองในอนาคต  

 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  

 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนทีบ่นฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

 การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ 

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 



 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดงึพลังของภาคส่วนต่าง ๆ 

 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 

ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน  
 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการ

สร้างสรรค์สังคม 
 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสงัคมและวัฒนธรรม  
 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ 

เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 



4. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนา การพึ่งตนเอง  

และการจัดการตนเอง 

 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มี 
ขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง และ 
การพ่ึงพากันเอง 

 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนตา่ง ๆ เพ่ือสร้าง 
ประชาธิปไตยชุมชน  

 สร้างภูมิคุ้มกันทางปญัญาให้กับชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร ์
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เศรษฐกิจฐานราก  ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม  

พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ  

การลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

แผนแม่บท 
16 17 6 15 

การเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนา การพ่ึงตนเอง และ

การจัดการตนเอง 

การกระจายศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม

และเทคโนโลยี 

การเสริมสร้าง
พลังทางสังคม 

พลังทางสังคม  



 
 
 
 
 
 
 

1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น เกิด

ศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาค

ของประเทศ เพ่ือกระจายความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2. พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็น

กรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผัง
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

แหล่งโบราณคดี 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3. ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ า
ระหว่างพื้นที่ 

เทคโนโลย ี /  ที่ตั้ง  /  นโยบายการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน  /  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

จัดท้าและพัฒนาระบบเชื่อมโยง จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการ
จัดท้าแผน แผนผัง แผนภูมิต่างๆให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และใช้ในการพัฒนา
เมือง ชุมชน และเครือข่าย ให้มีทักษะทัดเทียมกับประเทศอื่นในระดับสากล 

พัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ สามารถรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ เป็นท่ีอยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้้า และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน
พื้นท่ีทุกกลุ่ม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ 
1) เมืองศูนย์กลาง คือ เน้นพัฒนาให้มีศักยภาพในการด้าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ 
2) เมืองขนาดกลาง คือ เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางให้แก่พื้นท่ีโดยรอบ 

“ แนวโน้ม การขยายตัวของประชากร ในเขตเมืองท าให้มีความจ าเป็นในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน สร้างงาน จัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการ

เพิ่มขึ้นของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ” 

จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมนิิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
เป้าหมาย 

พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ  

6 



พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ  

6 

แผนย่อย : การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาศูนย์
เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เฉพาะ 

ปี 2566-2570 : 6 เมือง  

- กรุงเทพ และปริมณฑล 

(นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) 

- เชียงใหม่ 

- ขอนแก่น 

- สงขลา 

- ภูเก็ต 

- เมืองในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

 



พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ  

6 

แผนย่อย : การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  

เมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา 

ปี 2566-2570 : 7 เมือง  

ปี 2571-2575 : 7 เมือง  

ปี 2576-2580 : 6 เมือง  

: เชียงราย กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก 
นครราชสีมา หนองคาย และมุกดาหาร 

: สุราษฎร์ธานี น่าน อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ 
นครสวรรค์ และสระบุร ี

: ร้อยเอ็ด สกลนคร กระบี่ ยะลา ราชบุรี และล าปาง 

ภาคเหนือ 
: เน้นด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเกษตร
มูลค่าสูง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
: เน้นการพัฒนาการค้าและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใหม่ เกษตรมูลค่าสูง 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
: เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิม 
ภาคใต้ 
: เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรม
เกษตรครบวงจร 



“ การเสริมสร้างพลังทางสังคมจะเป็นกลไกในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ า 
และการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมของ  บนองค์ความรู้ ข้อมูล 

และหลักวิชาการที่มีส่วนร่วมจากชุมชนและภาคีในสังคมอย่างแท้จริง ” 

> เปิดโอกาสให้เกิดการรวมตัวของกลุ่ม
ต่าง ๆ ในการร่วมคิด ร่วมท้า และร่วม
เป็นพลังส้าคัญในการจัดการปัญหา
ความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง 
และการจัดการตนเอง 

> เตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้คนทุกช่วง
วัยตระหนัก มีความรอบรู้ และความ
พร้อม รองรับการเป็นสังคมสูงวัยในทุกมิติ 
เพื่อให้เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถ
พึ่งพาตนเองและเป็นพลังในการพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน  สังคม และประเทศ 
ใหน้านท่ีสุด  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
> ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุถ่ายทอด
ประสบการณ์และภูมิปัญญาให้กับ
ประชากรรุ่นอื่นๆ และส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของสังคม
ท่ีมีต่อการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ 

เป้าหมาย 
 

การเสริมสร้างทุนทางสังคม การเสริมสร้างทุนทางสังคม 

พลังทางสังคม  
15 

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 
 



> ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบท่ีมี
โครงสร้างกระจายรายได้ ท้ังวิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ์ และวิสาหกิจเพ่ือสังคม พัฒนา
ช่องทางการตลาดและเครือข่าย 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
> มีกติกาให้เกิดโครงสร้างการกระจายรายได้
ให้กับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
> ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและทรัพยากร
ต่าง ๆ ท่ีจ้าเป็น และการบริหารจัดการกลไก
ต่าง ๆ 

> เพิ่มความรู้และทักษะผู้ประกอบการของ
เกษตรกร แรงงานท่ัวไป และกลุ่มประชากร
ท่ีมีรายได้น้อยและไม่มั่นคง  ผ่านการ
สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
> บริหารจัดการหนี้สินท้ังในและนอกระบบ 
และใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน
การยกระดับให้เป็นห่วงโซ่คุณค่าท่ีก่อให้เกิด
การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นธรรม 

เศรษฐกิจฐานราก  

16 
“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต และเป็น
สิ่งส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศ ใหเ้ป็นประเทศรายได้สูงและมกีารการะจายรายได้

อย่างทั่วถึงซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาคทางสังคม” 

เป้าหมาย 
การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไก 
ที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

การยกระดับศักยภาพ 
การเป็นผู้ประกอบการธรกิจ 

รายได้ของประชากรกลุ่ม
รายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่าง
กระจาย และอย่างต่อเนื่อง 



> ขยายความคุ้มครองทางสังคมขั้นต่้า โดยเป็นสวัสดิการท่ีทุกภาคส่วน 
ร่วมกันรับผิดชอบ 

> สร้างระบบคุ้มครองและป้องกันแบบถ้วนหน้า และพัฒนาระบบหลักประกันสังคม
ด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั่วถึง และเป็นธรรม 

> คุ้มครองแรงงานไทยให้มีสวัสดิภาพในการท้างานตามมาตรฐานสากล และส่งเสริม
การท้างานท่ีมีคุณค่า 

> คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าและบริการท่ีปลอดภัย ได้มาตรฐาน 

> พัฒนามาตรการและกลไกสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง  
มีความเสี่ยงสูง และมีความสามารถในการปรับตัวต่้า เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ของรัฐในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด 

ความเสมอภาค
และหลักประกัน

ทางสังคม  

17 
“ การพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็นธรรม
และหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกบัคนทุกช่วงวัย ทุกเพศสภาพ โดยเฉพาะ 

กลุ่มด้อยโอกาสและกลุม่เปราะบาง รวมทั้งปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ ” 

เป้าหมาย 
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกนัทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

คนไทยทุกคนได้รับ 
การคุ้มครองและ 

มีหลักประกันทางสงัคมเพิ่มขึน้ 



ด้านการเมือง ด้านกฎหมาย ด้านยุติธรรม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมชิอบ 

ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม 

ด้านพลังงาน 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

แผนการปฏิรูปประเทศ      



แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านสังคม 

จัดท้าขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศสู่สงัคมคุณภาพอันเป็นเป้าประสงค์หนึ่งภายใต้ 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยมีแนวทางปฏิรูปที่ส้าคัญทั้งการสร้าง

หลักประกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่คนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส การเพิ่มบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง 

และการเสริมสร้างพลังทางสังคมให้เอือ้ต่อการพัฒนาประเทศ 



คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมคีุณภาพ 

เป้าหมายรวม 

         แผนการปฏิรูปประเทศด้านสงัคม 

สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไมแ่บ่งแยก 

ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงาน 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและ
ท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น  

โดยการจัดท าเรื่องและประเด็นปฏิรูปนั้นพิจารณาจากสถานการณ์และแนวโน้มที่ส าคัญทั้งภายในและภายนอก 
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สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ท าให้ภาครัฐต้องจัด
สวัสดิการ และรับภาระด้านสาธารณสุขของผู้สูงอายุ
มากขึ้น 

ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชดเชย
ค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิต และมีการออมอยู่ในระดับต่ า 

คุณภาพของคนไทยในภาพรวมยังมีปัญหา รวมถึง
ปัญหาเชิงคุณธรรมที่ยังคงเป็นปัญหาส าคัญและ 
ยังไม่มีระบบรองรับเชิงสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม  

ประเด็นด้านความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ยังเป็นปัญหา
มาอย่างต่อเนื่อง น ามาซึ่งความไม่เท่ากันของทุนใน
การพัฒนาศักยภาพคน ในการเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาและสาธารณสุข  

ความเหลื่อมล้ าด้านการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม 
โดยกลุ่มแรงงานนอกระบบยังไม่สามารถเข้าถึง
สวัสดิการที่จ าเป็น กลุ่มคนพิการยังถูกจ ากัดในการ
เข้าสู่ตลาดงาน ในขณะที่กลุ่มผู้ไร้สัญชาติยังประสบ
ปัญหาเรื่องการได้รับสัญชาติ  

ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคยังมีข้อจ ากัด โดยการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลยังจ ากัดเฉพาะในหน่วยงานของ
ตนเอง 

ระบบการจัดการข้อมูลทางสังคมยังเป็นลักษณะการ
ด าเนินการจากหลายส่วน มิได้บูรณาการให้เป็นฐานข้อมูล
เดียวกัน  

การพัฒนาในระดับชุมชนมีการฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่อง 
แต่ยังมีข้อจ ากัดเชิงระบบในหลายส่วนที่ท าให้ชุมชน
จ านวนมากยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้  

สถานการณ์ของการลงทุนทางสังคมจากภาคส่วนต่างๆ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งในแง่ของยอดเงินบริจาคในกิจกรรม
ต่างๆ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

คนไทยส่วนใหญ่นิยมให้บริจาคเงิน แต่ยังมีสัดส่วนการ 
ลงมือท ากิจกรรมจิตอาสาที่ค่อนข้างน้อย 



01 

02 

03 

สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  

กระแสโลกาภิวัตน์และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายระหว่างกันมากข้ึน
ทั้งสินค้า บริการ และแรงงาน และจะท าให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวแปรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  

กระแสการเติบโตของหุ้นส่วนการพัฒนาทางสังคม โดยเฉพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม  
(social enterprise: SE) ในการให้บริการสังคมโดยภาคส่วนอื่นท่ีมิใช่รัฐ เพื่อให ้
การจัดบริการทางสังคมมีความครอบคลุมมากย่ิงขึ้น  



ปรับปรุงกฎหมายระบบสวัสดิการท่ีมีอยู่ / ลดการให้สวัสดิการระบบปิดเป็นระบบเปิดมากขึ้น เพื่อให้สิทธิประโยชน์
ท่ีได้รับจากสวัสดิการต่างๆ มีความเหมาะสมและเป็นธรรม  

 

ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การออม สวัสดิการสังคม 
และการลงทุนเพื่อสังคม 

ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีรายได้
เพียงพอหลังพ้นวัยท างาน รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และบริการของรัฐ ดังนี้  

การปรับปรุงรูปแบบการตลาด ผลิตภัณฑ์ การอ้านวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มสมาชิกในกองทุน 
การออมแห่งชาติ (กอช.)  

การศึกษาและออกกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญในรูปแบบการออมภาคบังคับภายใต้หลักการระดม 
การออมท้ังผู้รับสวัสดิการสังคม เจ้าของกิจการ และรัฐบาล เพื่อสร้างระบบให้คนไทยมีบ้าเหน็จบ้านาญหลังพ้น 
วัยท้างาน  

จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนหนึ่งคืนให้แก่ผู้เสียภาษีตามเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน เพื่อเป็นเงินออมของผู้เสียภาษี 



จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมในการด้าเนินโครงการน้าร่องท่ีตอบสนองต่อความต้องการในชุมชม และพัฒนาองค-์
ความรูเ้พื่อตอบสนองความเร่งด่วนของชุมชนศึกษาและการเสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

เร่งรัดให้มีการอนุญาตให้นิติบุคคลท่ีต้องการด้าเนินการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ท้าธุรกรรมไปพลางก่อนได้ พร้อมเร่งรัดการออกกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ให้ออกเป็นนโยบายของคณะสงฆ์เพื่อให้วัดช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมมากย่ิงขึ้น 

การออม สวัสดิการสังคม 
และการลงทุนเพื่อสังคม (ต่อ) 

นอกจากน้ี ยังให้ความส าคัญเรื่อง     “ การลงทุนเพื่อสังคม ”  โดย . . .  



โดยเฉพาะอุปสรรคต่างๆ ที่ท าใหค้นบางกลุ่มในสังคมได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
สาธารณสุข การเมือง กฎหมายและวัฒนธรรม ตลอดจนความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการคุ้มครองทาง
สังคม โดยเน้นการสร้างโอกาสให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ  

ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถ
กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม 

ด าเนินการภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปเพ่ือปลดอุปสรรค” 

ภายใต้กลไกการท างาน ๓ ประการ คือ 
- การสังคมสงเคราะห์ (social work) 
- การเสริมพลัง (strengthening and empowerment) 
- การจัดสวัสดิการ (welfare)  



1. ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Design for all)  

2. ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

3. เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการท างาน 

4. ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

5. ปฏิรูปการข้ึนทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร 

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายประชากรเพื่อเสริมสร้างดุลประชากรในอนาคต 

7. เสริมพลังสตรี 

ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถ
กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม (ต่อ) 

7 ประเด็นปฏิรูป 



1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บและบริหารข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและต าบล โดยออกแบบ
ระบบเชื่อมโยงกับข้อมูลประเภทอื่น ๆ และรวมอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ของรัฐบาล พร้อมออกแบบระบบ
ความปลอดภัยควบคู่กับระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. จัดล าดับความส าคัญการเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนต้องการทราบและสร้างการรบัรู้ โดยส ารวจความต้องการข้อมูลที่
ประชาชนต้องการรับรู้ ปรับปรุงการบริการภาครัฐ และปรับปรุงระบบการร้องทุกข์ให้สะดวกต่อการตดิตามมากขึ้น 

3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านภาษี โดยน าผู้มีรายได้เข้าระบบการแจ้งรายได้ทุกคน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท านโยบายให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น  

ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การจัดการข้อมูล 
และองค์ความรู้ด้านสังคม 

ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐทราบความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจน สามารถน าไปจัดท านโยบายที่
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและให้เกิดการ 
บูรณาการข้อมูลด้านสังคมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ด าเนินการใน 3 กิจกรรม  



1. การเพ่ิมสิทธิหน้าที่ อ านาจ ทรัพยากร  

2. การขจัดอุปสรรค ปกป้อง คุ้มครอง 

3. การเพิ่มพลังความสามารถ 

ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การพัฒนาระบบสร้างเสริม 
ชุมชนเข้มแข็ง 

เน้นการขจัดอุปสรรคในเชิงโครงสร้าง อาทิ ข้อจ ากัดในการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน  
การขาดความต่อเนื่องในการจัดระบบสวัสดิการชุมชน การขาดการบูรณาการงานพัฒนาชุมชน
ระหว่างภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยจะพัฒนาเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปกลไกการจัดการแบบมีสว่นร่วมและมาตรการทางกฎหมาย 
ใน 2 ส่วนส าคัญ คือ 
1. การปฏิรูปเชิงพื้นที่ 
2. การปฏิรูประบบและกลไก 
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริหาร
ทรัพยากร 

ด าเนินการภายใต้เงื่อนไขส าคัญ 



1. ปฏิรูประบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชงิพ้ืนที่ 

2. ปฏิรูปสิทธิและบทบาทชุมชน และยกระดับสถาบันพัฒนา

องค์กรชุมชนจากองค์การมหาชน 

3. ปฏิรูปทรัพยากรและทุน รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แหล่งน้ าขนาดเล็กบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 

4. ปฏิรูประบบสวัสดิการชุมชน 

5. ปฏิรูประบบเศรษฐกิจชุมชน 

ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การพัฒนาระบบสร้างเสริม 
ชุมชนเข้มแข็ง (ต่อ) 

กิจกรรมส าคัญ 



1. การสร้างพลังจิตอาสา ด าเนินโครงการจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ” 

2. การสร้างพลังแผ่นดิน ปฏิรูประบบอาสาสมัครในพื้นที่ เร่งรัดฟื้นฟูกิจการลูกเสือไทย 

และผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชนด าเนินกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่างๆ 

3. การสร้างพลังสร้างสรรค์ โดยสร้างและพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิต  

จัดเวทีให้ผู้สูงอายแุลกเปลี่ยน ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4. การสร้างพลังภูมิคุ้มกัน โดยจัดท ามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ และโครงการ Citizen 

Watchdogs โดยสร้างระบบดิจิทัลในการเฝ้าระวังทางสังคมในชุมชน  

ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ 
การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  

ให้ความส าคัญกับการสร้างจิตส านึกสาธารณะของประชาชนผ่านกิจกรรมทางสังคมบนพื้นที่สร้างสรรค์
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อน าศักยภาพของอาสาสมัครและกลุ่มพลังต่างๆ ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคม
คุณภาพ  



ขอบคุณครับ 


