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พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว
รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

“ทํากอน ทําจริง ทําทันที เกิดผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืน”

คํานํา
รัฐบาลโดยการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ไดกาํ หนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินในเรือ่ งตางๆ จําแนกเปน ๑๑ ดาน
บนพื้ น ฐานของการน อ มนํ า ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศว า ด ว ยการ
“เข า ใจ เข า ถึ ง และพั ฒ นา” ตามแนวพระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว มาเปนหลักสําคัญ พรอมกับใช “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งทรงเนนความพอดี พอสมควรแกฐานะ ความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุมกันมาเปนเครื่องมือและแนวคิด รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ แนวทางของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ความตองการ
ของประชาชน และการมุงเนนยุทธศาสตร “ทํากอน ทําจริง ทําทันที เกิดผล
สัมฤทธิ์อยางยั่งยืน”
เพื่ อ ตอบสนองต อ นโยบายการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ดั ง กล า ว
โดยเฉพาะนโยบายดานสังคมเรื่อง “การลดความเหลื่อมลํ้าของสังคม และ
การสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ” จึงไดกาํ หนดนโยบายของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยที่จะดําเนินการในระยะ ๑ ป เพื่อ “ขับเคลื่อน
ภารกิจเรงดวนและวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว” โดยมีเปาหมาย
เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าของสังคมซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของปญหาความขัดแยง
และความเดือดรอนทัง้ หลายของประชาชน โดยจะสรางโอกาสการเขาถึงบริการ
ของภาครั ฐ การป อ งกั น และแก ไขป ญ หาการค า มนุ ษ ย การพั ฒ นาระบบ

การคุม ครองทางสังคม การพัฒนาคนตลอดชวงชีวติ การเตรียมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอายุ และการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย
เนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ โดยมีการรับฟงความเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิและภาคีเครือขายการพัฒนาที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนนโยบายที่
เกิดจากการ “รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ” อยางแทจริง
สวนราชการตาง ๆ ของกระทรวงฯ จะตองนํานโยบายนีไ้ ปสูก ารปฏิบตั ิ
ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป (Action Plan) ใหสอดคลองกับ
นโยบายทีก่ าํ หนดและขับเคลือ่ นใหบงั เกิดผลอยางเปนรูปธรรมดวยความโปรงใส
ตรวจสอบได และมีธรรมาภิบาล เพื่อรวมกันสรางสังคมไทยที่ “มุงสูสังคม
คุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบรวมกัน” ตามวิสัยทัศนของกระทรวงฯ
สืบไป

พลตํารวจเอก
(อดุลย แสงสิงแกว)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

สารบัญ
๑.
๒.
๓.
๔.

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

๑
๓
๓
๔
๕
๑๓
๑๖
๒๑
๒๔

๑. สถานการณทางสังคม
การเปลีย่ นแปลงกฎ กติกาและระเบียบใหมของโลก และกระแสโลกาภิวตั น
ไดสงผลใหมีการเคลื่อนยายทุน แรงงาน และประชากรอยางเสรี ภายใต
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารทีร่ วดเร็ว รวมทัง้ กระแสการรวมกลุม
ทางเศรษฐกิจในแตละภูมิภาคของโลกอยางกวางขวาง การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ของโลกที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ปญหาสิทธิมนุษยชน ภาวะโลกรอน ตลอดจน
วิกฤตความมั่นคงทางอาหารและพลังงานโลกที่มีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ
ไดสงผลใหโครงสรางสังคมและประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ในขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมีการรวมกลุมเปน
ประชาคมอาเซียน โดยมีเปาหมายที่จะรวมมือกันอยางจริงจังในป ๒๕๕๘
ไทยในฐานะประเทศหนึง่ ของสังคมโลกและสมาชิกของประชาคมอาเซียน
จึงตองเผชิญกับผลกระทบจากความเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วั ฒ นธรรมดั ง กล า วอย า งไม อ าจหลี ก เลี่ ย งได โดยเฉพาะประเด็ น ท า ทาย
ทางดานสังคมและความมั่นคงของมนุษยที่สําคัญ โดยสรุปดังนี้
๑.๑ ปญหาการคามนุษย ซึ่งประเทศไทยไดรับการประเมินตํ่าสุดอยูใน
ระดับกลุมที่ ๓ โดยถูกระบุวามีสถานการณการคามนุษยในระดับรุนแรง
และไมมีความกาวหนาในการรับมือกับสถานการณการคามนุษย

นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๑

๑.๒ การพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต (Life Cycle Development)
จากการประเมินสถานการณดานประชากรของประเทศไทยพบวาประชากร
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลงอยางตอเนือ่ ง และกําลังกาวสูส งั คมผูส งู อายุ สงผลให
ประเทศไทยตองเรงสรางคุณภาพคนตัง้ แตเกิดจนถึงบัน้ ปลายชีวติ จึงจําเปนตอง
มี ก ารบู ร ณาการงานที่ เ กี่ ย วข อ งของทุ ก ภาคส ว นเพื่ อ พั ฒ นาคนทุ ก ช ว งวั ย
อยางมีคุณภาพ เปนพลังตอการเจริญเติบโตของประเทศ โดยมุงพัฒนาดาน
การศึกษา การเรียนรู ความมัน่ คงในชีวติ และพัฒนาการดานตาง ๆ เชน คุณธรรม
จริยธรรม เชื่อมโยงตลอดชวงชีวิต
๑.๓ การกาวเขาสูส งั คมผูส งู อายุ ซึง่ ในป ๒๕๕๗ พบวาประชากรสูงอายุ
ของไทยมีถึง ๙.๙๓ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๕.๓ ของประชากรทั้งประเทศ
จํานวน ๖๔.๘๗ ลานคน และคาดวาในป ๒๕๗๐ จะมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเปน
๑๖.๑๕ ลานคน คิดเปน ๑ ใน ๔ ของประชากรไทย (ขอมูลประมาณการประชากร
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๘๓ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) จึงจําเปนตองเรงพัฒนาสวัสดิการทางสังคม
และใหมีหลักประกันความมั่นคงในการดําเนินชีวิตที่ยั่งยืน
๑.๔ การดูแลคนพิการ ผูด อ ยโอกาส และกลุม ชาติพนั ธุ ทีม่ อี ยูป ระมาณ
๑๑.๑๔ ลานคนทั่วประเทศโดยมีคนพิการ ๑.๕ ลานคน และผูดอยโอกาส
๙.๖๕ ลานคน ประกอบดวย (๑) คนยากจน ๘.๘ ลานคน (๒) ผูไมมีสถานะ
ทางทะเบี ย นราษฎร ๐.๓๔ ล า นคน (๓) ผู  ติ ด เชื้ อ HIV ๐.๒๗ ล า นคน
(๔) ผูพนโทษ ๐.๒๐ ลานคน และ (๕) คนเรรอน ๐.๐๓ ลานคน โดยภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของจะตองสงเสริมใหเขาถึงสิทธิและโอกาสในสังคมอยาง
เสมอภาคและเทาเทียม

๒

นโยบาย
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๑.๕ การพั ฒ นาที่ อ ยู  อ าศั ย ของชุ ม ชนแออั ด และผู  มี ร ายได น  อ ย
ซึ่งปจจุบันประเทศไทยมีชุมชนแออัดประมาณ ๕,๕๐๐ ชุมชน ๑.๕ ลาน
ครัวเรือน ประชากรประมาณ ๖.๗ ลานคน สวนมากจะเปนผูม รี ายไดนอ ยทีอ่ พยพ
เขามาทํางานในเมือง จึงจําเปนตองสงเสริมใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และ
ใหมีความมั่นคงในการอยูอาศัยภายใตสภาพแวดลอมที่ดีและมีคุณภาพ
๑.๖ การเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ทั้งในเชิงบวกและในเชิงลบตอคุณภาพชีวิต การดําเนินวิถีชีวิตของสังคมไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นจึงตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับผลกระทบ
ดังกลาว รวมทั้งดําเนินมาตรการตาง ๆ ตามความรับผิดชอบของกระทรวงฯ
ในฐานะหนวยงานหลักในสวนความรวมมือดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประเด็นทาทายดังกลาว จําเปนตองไดรับการแกไขและพัฒนา โดยอาศัย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และประชาชนทุกคน เพื่อรวมกันสราง
สังคมที่อยูเย็นเปนสุขภายใตความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอยางยั่งยืนสืบไป

๒. วิสัยทัศน พม.
“มุงสูสังคมคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบรวมกัน”

๓. เจตนารมณของ รมว.พม.
“ลดความเหลือ่ มลํา้ สรางความเปนธรรม พัฒนาสังคมรวมกันอยางยัง่ ยืน”

นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๓

๔. นโยบาย
นโยบายของ พม. ไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของการนอมนํายุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศวาดวยการ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  หั ว รวมทั้ ง “หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง” ซึ่ ง ทรงเน น ความพอดี พ อสมควรแก ฐ านะ ความมี เ หตุ ผ ลและ
การมีภมู คิ มุ กันมาเปนเครือ่ งมือและแนวคิด และความสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบาย
ของรัฐบาล เจตนารมณ/นโยบาย และคานิยมหลัก ๑๒ ประการของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) แผนยุทธศาสตรและงานวิจัยรายสาขาของ พม.
มีการรับฟงความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและภาคีเครือขายการพัฒนาที่เกี่ยวของ
เพือ่ ใหเปนนโยบายทีเ่ กิดจากการ “รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ” อยางแทจริง
นโยบายนี้จะดําเนินการในระยะ ๑ ป เพื่อ “ขับเคลื่อนภารกิจเรงดวน
และวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว” โดยมีเปาหมายเพือ่ ลดความเหลือ่ มลํา้ ของ
สังคมซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของปญหาความขัดแยงและความเดือดรอนทั้งหลาย
ของประชาชน โดยจะสรางโอกาสการเขาถึงบริการของภาครัฐ การปองกันและ
แกไขปญหาการคามนุษย การพัฒนาระบบการคุม ครองทางสังคม การพัฒนาคน
ตลอดชวงชีวิต การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการเตรียม
ความพรอมเขาสูส งั คมทีม่ คี วามหลากหลายเนือ่ งจากการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
ในป ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ไดยึดแนวทางของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ
จันทรโอชา ที่มุงเนนยุทธศาสตร “ทํากอน ทําจริง ทําทันที เกิดผลสัมฤทธิ์
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อยางยั่งยืน” เพื่อรวมกันสรางสังคมไทยที่ “มุงสูสังคมคุณภาพ บนพื้นฐาน
ความรับผิดชอบรวมกัน” และมีความมัน่ คงอยางแทจริง ตามวิสยั ทัศนของ พม.
ดังนี้
๔.๑ นโยบายเรงดวน
๔.๑.๑ การปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ใหความสําคัญกับการดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การคามนุษย โดยการขับเคลือ่ นและบูรณาการตามหลักมาตรฐานสากล 5P ดังนี้
๔.๑.๑.๑ ด า นดํ า เนิ น คดี แ ละบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
(Prosecution) ใหความรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายในการคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษยและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดคามนุษย แกไข
เพิ่ ม เติ ม กฎหมายว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการค า มนุ ษ ย
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งผลักดันใหมีการเปดแผนกคดีคามนุษยเปนการ
เฉพาะขึน้ ในศาลยุตธิ รรม เพือ่ ใหกระบวนการพิจารณาคดีเกิดความรวดเร็วและ
ทันตอเหตการณ
๔.๑.๑.๒ ด า นคุ  ม ครองช ว ยเหลื อ (Protection)
ใหการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยอยางเทาเทียม ไมวาจะเปนคนไทย
หรือคนตางดาว
๔.๑.๑.๓ ดานปองกัน (Prevention) รณรงคประชาสัมพันธ
ใหความรูความเขาใจถึงภัยของการคามนุษยกับประชาชนกลุมเสี่ยง
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๕

๔.๑.๑.๔ ด า นนโยบายและกลไกการขั บ เคลื่ อ นไปสู 
การปฏิบัติ (Policy and Mechanism) ผลักดัน สงเสริม และติดตาม
การดําเนินงาน ตามนโยบายและแผนบูรณาการทัง้ ในระดับชาติและระดับจังหวัด
๔.๑.๑.๕ ดานความรวมมือกับทุกภาคสวนและความรวมมือ
ระหว า งประเทศ (Partnership) ให ค วามร ว มมื อ กั บ องค ก รเอกชน
นักวิชาการ สื่อมวลชน ประชาสังคม องคการระหวางประเทศ สหประชาชาติ
และประเทศตาง ๆ ทัง้ ประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทางของการคามนุษย
ทัง้ นี้ จะมุง เนนการคัดแยกชวยเหลือคุม ครองผูเ สียหายจากการคามนุษย
การติดตาม การดําเนินงานของศูนยประสานแรงงานประมงจังหวัด การรณรงค
ตอตานการคามนุษย รวมถึงการคาอวัยวะ และการพัฒนาระบบฐานขอมูล
๔.๑.๒ การพัฒนาคนตลอดชวงชีวติ (Life Cycle Development)
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรไทย คาดวา
ประชากรในวั ย เด็ ก และวั ย แรงงานมี แ นวโน ม ลดลงและผู  สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น
ทําใหประเทศไทยตองเตรียมการเขาสูส งั คมผูส งู อายุ โดยกําหนดยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนาคนทุกชวงวัยใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละมีภมู คิ มุ กันทีเ่ หมาะสม
เพือ่ รองรับผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในอนาคต จึงตองจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
การพั ฒ นาคนตลอดช ว งชี วิ ต ร ว มกั บ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยมุ  ง เน น
การจัดระบบสวัสดิการสังคมและการคุมครองทางสังคม ตั้งแตแรกเกิดจนถึง
บั้นปลายชีวิตใน ๕ ชวงวัย ที่สอดคลองกับคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ของ
คสช. ดังนี้
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คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขที่ถูกตอง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
๑๐. รู  จั ก ดํ า รงตนอยู  โ ดยใช ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตาม
พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใช
เมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนายและ
พรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอมเมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่าหรือ
กิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชน
ของตนเอง
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๗

ชวงวัยที่ ๑ เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (อายุ ๐ - ๕ ป) มุงเนน
การส ง เสริ ม การพั ฒ นาอนามั ย เจริ ญ พั น ธุ  การมี พั ฒ นาการสมวั ย การอยู 
ในครอบครัวอบอุน และการเสริมสรางการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหมีมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยหากมีการลงทุนเพื่อสรางรากฐานของการเจริญ
เติบโตทีด่ ใี นชวงวัยนีใ้ หมาก จะสงผลกระทบทีด่ ใี นชวงวัยถัดไป รวมถึงหากมีการ
ใหความสําคัญกับเด็กวัยแรกเกิดตัง้ แตขนั้ ของการปฏิสนธิกจ็ ะชวยสงเสริมทัง้ ใน
ด า นคุ ณ ภาพของการเจริ ญ พั น ธุ  และด า นความถู ก ต อ งเหมาะสมของ
ศีลธรรมจรรยาอีกดวย
ชวงวัยที่ ๒ เด็กวัยเรียน (อายุ ๕ - ๑๔ ป) มุง เนนการสงเสริม
ใหเด็กมีทักษะชีวิต ปลูกฝงความรัก คุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย และ
มีภูมิคุมกันตอพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ
ชวงวัยที่ ๓ เด็กวัยรุน - นักศึกษา (อายุ ๑๕ - ๒๑ ป)
มุงเนนการสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนกําลังแรงงาน
ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการปองกันแกไขปญหาการตั้งครรภ
ไมพรอมในวัยรุน และใหความรูคุณแมวัยใส
ชวงวัยที่ ๔ วัยแรงงาน (อายุ ๑๕ - ๕๙ ป) ใหดํารงตน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมุงเนนการพัฒนาเสริมสราง
ระบบความมั่ น คงในชี วิ ต โดยการฝ ก อบรมและพั ฒ นาวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาอาชีพประชาชน รวมถึงการสงเสริม
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น แสดงศักยภาพของเด็ก และการเสริมสราง
ศักยภาพในการดํารงชีวิตของสตรีอยางเหมาะสม
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ชวงวัยที่ ๕ วัยผูสูงอายุ (อายุ ๖๐ ปขึ้นไป) มุงเนน
การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุใหมีความมั่นคงในชีวิต รวมทั้ง
สงเสริมการมีสว นรวมของครัวเรือน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ และภาคี
การพัฒนาตาง ๆ ในการสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตใหผูสูงอายุ
โดยเฉพาะการรวมสงเสริมระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
๔.๑.๓ การเตรียมความพรอมในการเขาสูส งั คมผูส งู อายุอยางมีคณ
ุ ภาพ
๔.๑.๓.๑ มุงเนนการสรางสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
ให ค นทุ ก กลุ  ม วั ย ตระหนั ก ในการเข า สู  สั ง คมผู  สู ง อายุ การสร า งเจตคติ ที่ ดี
ตอผูส งู อายุ การใหความรูด า นการใชชวี ติ กับผูส งู อายุในครอบครัว และการสราง
สัมพันธภาพที่ดีระหวางกลุมวัย
๔.๑.๓.๒ สงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูสูงอายุ
ทัง้ ดานสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม การเขาถึงหลักประกันทางสังคม สนับสนุน
ใหมีที่อยูอาศัย สงเสริมการมีงานทําเพื่อสรางรายได รวมทั้งผลักดันใหมีระบบ
การออมและระบบบํานาญ เพือ่ ใหผสู งู อายุสามารถพึง่ พาตนเองไดและดํารงชีวติ
อยางมีศักดิ์ศรี
๔.๑.๓.๓ ดําเนินโครงการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมอาชีพผูส งู อายุ เพือ่ เปนตนแบบ โดยสงเสริมอาสาสมัครดูแลผูส งู อายุและ
การบริหารจัดการโดย ผูแ ทนผูส งู อายุ เพือ่ จัดกิจกรรมและบริการดานสุขภาพกาย
จิตใจ และสังคม โดยสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน ครอบครัว
เขามามีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ สงเสริมอาชีพ และการถายทอดภูมิปญญา
ของผูสูงอายุในชุมชน
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๙

๔.๑.๔ การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔.๑.๔.๑ ส ง เสริ ม คนพิ ก ารทั้ ง ประเทศ โดยบู ร ณาการ
ดําเนินงานรวมกับทุกภาคสวน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพคนพิการ ประมาณ ๑.๕ ลานคน
ใหเปนพลังที่สําคัญของสังคมอยางยั่งยืน โดยใหสามารถเขาถึงสิทธิและโอกาส
อยางเสมอภาคและเทาเทียม เชน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกคนพิการ
การสงเสริมใหสถานประกอบการรับคนพิการเขาทํางาน สนับสนุนโอกาสใหมี
การเขาถึงการศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือ
การพัฒนาคนพิการในภูมิภาคอาเซียน เพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางการเรียนรู
ดานคนพิการของภูมิภาคอาเซียน
๔.๑.๔.๒ ดําเนินการเชิงรุกใหคนพิการทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีห่ า งไกล
เขาถึงบริการตามสิทธิไดสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ โดยพัฒนาศูนยบริการคนพิการ
ที่มีอยูใหกระจายสูระดับทองถิ่นและสามารถชวยเหลือคนพิการไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น รวมทั้ ง จั ด ทํ า ระบบข อ มู ล และแผนที่ ภู มิ ส ารสนเทศ
เพื่อเปนการเฝาระวังชวยเหลือผูพิการที่ประสบภัยพิบัติ
๔.๑.๕ การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสและ
กลุมชาติพันธุ
ผูดอยโอกาส ไดแก คนยากจน บุคคลเรรอน ผูไมมีสถานะ
ทางทะเบียนราษฎร กลุมชาติพันธุ ผูติดเชื้อ HIV/ผูปวยเอดส รวมถึงผูไดรับ
ผลกระทบ เชน ครอบครัว ชุมชน และผูพนโทษ โดยมุงเนน

๑๐
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๔.๑.๕.๑ ให ผู  ด  อ ยโอกาสได รั บ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน ได แ ก
สิทธิการไดรับสถานะบุคคล การสรางโอกาสทางสังคม การคุมครองสิทธิและ
ปองกันการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ มเปนธรรม การใหบริการดานสุขภาพ จัดแหลงพักพิง
ชั่วคราวที่เหมาะสม และเพิ่มสิทธิประโยชนและสวัสดิการสังคม รวมทั้งพัฒนา
รูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อสรางโอกาสการกลับคืนสูครอบครัวและชุมชน
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางเทาเทียมและมีศักดิ์ศรี ตลอดจนเสริมสรางเจตคติ
ของสังคมในการไมเลือกปฏิบัติตอคนดอยโอกาส
๔.๑.๕.๒ สงเสริมศักยภาพของชุมชนชาติพันธุและชนเผา
พืน้ เมือง การจัดระบบสวัสดิการเพือ่ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหสามารถ
พึ่ ง พาตนเองได บ นพื้ น ฐานภู มิ ป  ญ ญา ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรม
และจัดใหมีคณะกรรมการดานชาติพันธุเปนการเฉพาะ
๔.๑.๖ การพัฒนาที่อยูอาศัยของชุมชนแออัดและผูมีรายไดนอย
พัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยของชุมชนแออัด สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนผูม รี ายไดนอ ยมีทอี่ ยูอ าศัยเปนของตนเอง มีความมัน่ คงในการอยูอ าศัย
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสนับสนุนการดําเนินโครงการบานเอื้ออาทร และ
บานมั่นคง ฯลฯ พรอมทั้งมุงเนนใหชุมชนมีบทบาทหลักในการพัฒนาและ
บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ
ใหครบทุกมิติ เชน พื้นที่ทํากิน ตลาดเพื่อการคาขาย มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ระบบขนสงมวลชน และสิง่ อํานวยความสะดวกตาง ๆ ทีเ่ หมาะสม
ตลอดจนพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองไดและมีสภาพแวดลอมที่ดี
ในการอยูอาศัย
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๑๑

๔.๑.๗ การเตรียมความพรอมในการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
ในฐานะเจาภาพหลักของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(ASEAN Socio - Cultural Community : ASCC) จึงไดกําหนดยุทธศาสตร
การเขาสูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของไทยในป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
ตาม ASCC Blueprint โดยจะดําเนินการ ดังนี้
๔.๑.๗.๑ ศึกษาผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียน
๔.๑.๗.๒ พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การดํ า เนิ น งาน
ตามแผนการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในสวนภารกิจของ พม.
๔.๑.๗.๓ เตรียมความพรอมของภาคประชาชนโดยการ
สรางความตระหนักรูแ ละใหประชาชนมีสว นรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน
๔.๑.๗.๔ บูรณาการขอมูลดานประชาสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียนของประเทศไทย และบูรณาการการทํางานกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีของประชาชน

๑๒

นโยบาย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๔.๒ นโยบายการปฏิรูปและพัฒนา
๔.๒.๑ การปรับปรุงโครงสรางองคกรและกระบวนการทํางาน
๔.๒.๑.๑ ปรับปรุงโครงสรางขององคกรและกระบวนการ
บริหาร ใหสามารถบริการประชาชนและใหการคุม ครองทางสังคมตามกลุม เปาหมาย
ของ พม. อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไมเกิดความซํา้ ซอนในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อใหสามารถรองรับตอการทํางานของ พม. ในบริบททางสังคมไทยและ
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
๔.๒.๑.๒ ปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยขจัดชองวาง
ในการใหบริการประชาชนที่มาเขารับการบริการ เชน การแสดงบัตรประชาชน
เพียงอยางเดียวโดยไมตองมีเอกสารอื่น ๆ ก็สามารถเขาถึงสิทธิและบริการ
สวัสดิการสังคมไดทุกประเภท เปนตน ทั้งนี้ ใหมีการสรางระบบฐานขอมูล
ประชาชนกลุมเปาหมายที่สามารถเชื่อมโยงการเขาถึงฐานขอมูลประชาชนของ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๑.๓ สนั บ สนุ น ให มี ก ารถอดบทเรี ย น (Lesson
Learned) รวมกันกับกลุม เปาหมาย เพือ่ ใหสามารถเขาใจ เขาถึง และแกไขปญหา
ไดอยางตรงจุดตรงประเด็น โดยเฉพาะในกลุมที่อยูในสภาวะยากลําบากและมี
ความเปราะบาง
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๑๓

๔.๒.๑.๔ เสริ ม สร า งระบบความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ดวยการสรางรูปแบบ “โครงการ/
กิจกรรมสําเร็จรูป” ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรของ พม. เพื่อใหองคกร/กลุมบุคคล/อาสาสมัครที่ตองการ
ทํ า กิ จ กรรมช ว ยเหลื อ สั ง คม สามารถเลื อ กโครงการ/กิ จ กรรมที่ เ หมาะสม
และตรงกับความตองการของทั้งสองฝายอยางแทจริง
๔.๒.๒ การพัฒนาบุคลากร
ปรับปรุง พัฒนากระบวนการในการฝกอบรมใหสอดคลอง
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จัดระบบการพัฒนาบุคลากร (Human
Resources Development) เสริมสรางสมรรถนะบุคลากรของ พม. ใหมี
ความเปนผูนํา มีความรู ความรอบรู ทักษะ ทัศนคติ และความชํานาญเฉพาะ
ดานอยางเปนมาตรฐาน เพื่อใหบริการประชาชนอยางมืออาชีพ ดวยการจัด
หลักสูตรฝกอบรม การสรางเครือขายการเรียนรู การศึกษาดูงาน การจัดระบบ
การจั ด การความรู  (Knowledge Management: KM) ภายในองค ก ร
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พรอมกับใหกระบวนการในการศึกษาอบรม
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการกําหนดความกาวหนาของการรับราชการ
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๔.๒.๓ การพัฒนากฎหมายดานสังคม
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่ลาสมัยใหสอดคลองกับ
สภาพสังคมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ประเด็นเรื่องการคามนุษย
อุม บุญ คนพิการ คนขอทาน คนไรทพี่ งึ่ และทีอ่ ยูอ าศัย เปนตน เพือ่ ใหประชาชน
ทุกคนไดรับประโยชน และไดรับการคุมครองสิทธิอยางเปนธรรมและทั่วถึง
๔.๒.๔ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ (ศปก.)
พัฒนาศูนยปฏิบตั กิ าร พม. ใหมคี วามพรอม เพือ่ เปนเครือ่ งมือ
ของผูบริหารในการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน ติดตามการปฏิบัติ บูรณาการ
การทํางานในทุกมิติ เพือ่ แกปญ
 หาดานสังคมไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ทันตอสถานการณ โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ทําหนาที่ติดตามสถานการณ
ผานระบบประชุมทางไกล รับเรื่องราวรองทุกขผานระบบ Call Center ๑๓๐๐
และชองทางอื่น รวมทั้งรวบรวมขอมูลขาวสารและเหตุการณประจําวันในการ
สนับสนุนการตัดสินใจและสั่งการของผูบริหาร
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๑๕

๔.๓ นโยบายตามพันธกิจ
๔.๓.๑ ดานเด็กและเยาวชน
๔.๓.๑.๑ สงเสริม คุม ครอง พิทกั ษสทิ ธิเด็ก พัฒนาศักยภาพ
ให มี ค วามสามารถและคุ ณ ภาพชี วิ ต อยู  ใ นสภาพแวดล อ มที่ ดี มี ภู มิ คุ  ม กั น
ตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
๔.๓.๑.๒ ปลูกฝงจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม สิทธิและ
หนาที่พลเมือง การมีสวนรวมทางสังคม โดยการอบรมและเผยแพรความรู
รวมทัง้ ใหมกี ารพัฒนารางกาย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาใหเหมาะสมตามวัย
๔.๓.๑.๓ ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอม
โดยการใหความรูค วามเขาใจทางเพศศึกษาอยางถูกตองและเหมาะสม จัดทางเลือก
บริการที่เหมาะสมสําหรับแมและเด็กที่ประสบปญหา
๔.๓.๑.๔ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ด  า นการป อ งกั น และ
แกไขปญหาความรุนแรงตอเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดและทองถิ่น
๔.๓.๑.๕ เสริมสรางความเขมแข็งของสภาเด็กและเยาวชน
รวมทั้งองคกรภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในทุกระดับ ใหเปนกลไกที่สําคัญในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
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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 ม การเข า ถึ ง สิ ท ธิ อ ย า งเสมอภาค
และเทาเทียม โดยไมเลือกปฏิบัติตอคนพิการ และเสริมสรางเจตคติของสังคม
เชิงสรางสรรคตอความพิการและคนพิการ
๔.๓.๓.๒ เสริมสรางสภาพแวดลอม พัฒนาเทคโนโลยี และ
ขอมูลขาวสารที่คนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนได
๔.๓.๓.๓ เสริมสรางพลังคนพิการและผูดูแลคนพิการใหมี
ศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได โดยใหเขาถึงบริการตาง ๆ ทางสังคม
เชน สุขภาพ การศึกษา อาชีพ การมีงานทํา กีฬา นันทนาการ และการทองเทีย่ ว
ไดอยางเหมาะสม
๔.๓.๓.๔ เสริ ม สร า งศั ก ยภาพและความเข ม แข็ ง ให แ ก
องคกรดานคนพิการ ศูนยบริการคนพิการ และเครือขายที่เกี่ยวของ
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๑๗

๔.๓.๔ ดานผูสูงอายุ
๔.๓.๔.๑ คุมครองสิทธิผูสูงอายุใหเขาถึงหลักประกันทาง
สังคม เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คาจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณี เปนตน
๔.๓.๔.๒ สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมสําหรับผูสูงอายุ
ใหมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
๔.๓.๔.๓ สนับสนุนศักยภาพและคุณคาของผูสูงอายุดวย
การรวบรวมและถายทอดองคความรูและประสบการณใหเปนคลังปญญาของ
ชุมชน โดยการขับเคลื่อนของชมรมคลังปญญาผูสูงอายุจังหวัดซึ่งมีเจาหนาที่รัฐ
รวมเปนคณะกรรมการ
๔.๓.๔.๔ สงเสริมใหครอบครัว ชุมชน มีสวนรวมในการ
ดูแลผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม
๔.๓.๕ ดานครอบครัว
๔.๓.๕.๑ เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวให
มีความรูความเขาใจเรื่องการสรางครอบครัว โดยการสงเสริมกระบวนการเรียน
รูของครอบครัว สรางความตระหนักและการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาของครอบครัว รวมทัง้ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง และเปนกลไกพื้นฐาน
ในการพัฒนาสังคมคุณภาพ

๑๘
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๔.๓.๕.๒ เสริมสรางกลไกการปฏิบตั งิ านและสงเสริมการมี
สวนรวมของภาคีเครือขาย โดยมีศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนทั่วประเทศเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ าน และศูนยปฏิบตั กิ ารเพือ่ ปองกันการ
กระทําความรุนแรงในครอบครัวเปนกลไกในการคุมครอง ปองกัน และแกไข
ปญหาความรุนแรงในครอบครัว
๔.๓.๖ โครงการพิเศษ
๔.๓.๖.๑ โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ดํ 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 แหงทั่วประเทศ
๔.๓.๗.๒ พัฒนาศักยภาพและสรางโอกาสในการดํารงชีวติ
ใหแกประชาชนในพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยผานเครือขายชุมชน
และอาสาสมัครในพื้นที่
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๑๙

๔.๓.๘ ดานการพัฒนาองคกรชุมชนและเครือขาย
๔.๓.๘.๑ สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เพื่อเปนการ
สรางหลักประกันความมัน่ คงของคนในชุมชน โดยจัดสวัสดิการชุมชนทีค่ รอบคลุม
วิถีชีวิตตั้งแตเกิด แก เจ็บ ตาย ใหแกคนทุกกลุมในชุมชนในการดูแลและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผานกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตําบลที่จัดตั้งขึ้นมาแลว
๕,๘๖๗ ตําบล โดยเนนขยายฐานสมาชิกใหกวางขวางขึ้นและพัฒนาการบริหาร
จัดการ รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งในทองถิ่นที่ยังไมมีกองทุนสวัสดิการชุมชน
๔.๓.๘.๒ สนับสนุนการจัดตัง้ และพัฒนากิจการสภาองคกร
ชุมชนตําบล ใหเปนเวทีกลางในการปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหาและพัฒนา
ชุมชน รวมสรางความปรองดองสมานฉันทและประชาธิปไตยจากฐานราก
รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาชุมชนทองถิ่นที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๘.๓ สนับสนุนใหชมุ ชนทองถิน่ มีบทบาทสําคัญในการ
จัดการแกไขปญหาที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยในชนบท วางผังการใชประโยชน
ที่ดิน รวมทั้งการดูแลรักษาทรัพยากร ดิน นํ้า ปา เพื่อใหเกิดความยั่งยืน
๔.๓.๙ การชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบสืบเนื่องจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
๔.๓.๙.๑ เยียวยาผูไดรับผลกระทบ โดยหนวยเคลื่อนที่
เยียวยาประจําอําเภอเพื่อประชาผาสุกประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่
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๔.๓.๙.๒ ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก และเยาวชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต มีทักษะชีวิตสามารถปรับตัวอยูในสังคมที่มีความหลากหลาย
ไดแก ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเปนอยูไดอยางเหมาะสม
๔.๓.๙.๓ ผนึ ก กํ า ลั ง เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต โดยรวมกับนิคมสรางตนเองในพื้นที่
๔.๓.๙.๔ สนับสนุนการสรางคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต และการเพิม่ ศักยภาพเครือขายสตรีใหเปนผูน าํ ในการ
สรางสันติสุข ครอบครัวชุมชนเขมแข็ง

๕. การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
ใหหนวยงานภายใต พม. ยึดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศวาดวยการ
“เข า ใจ เข า ถึ ง และพั ฒ นา” ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และใหนอมนํา “หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ซึ่ ง ทรงเน น ความพอดี พอสมควรแก ฐ านะ
ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันมาเปนเครื่องมือและแนวคิด โดยใหยึด
ประชาชนเปนศูนยกลางและมีธรรมาภิบาล เพือ่ ใหนโยบายนีส้ ามารถแปลงไปสู
การปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งแนวทางของนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ที่มุงเนนยุทธศาสตร “ทํากอน ทําจริง ทําทันที
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางยั่งยืน” ดังนี้
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๒๑

๕.๑ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป (Action Plan) ใหสอดคลอง
กับนโยบายทีก่ าํ หนด โดยใหมกี ลไกในรูปคณะกรรมการเพือ่ ติดตามประเมินผล
ความกาวหนาการดําเนินการตามแผนฯ ทุกๆ ๓ เดือน รวมทั้งจัดทําระบบ
การประเมินผลสําเร็จ โดยเฉพาะการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
ทั้งในระดับกระทรวง กรม รวมถึงการพัฒนาตัวชี้วัดรวมสําหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน โครงการ กิจกรรม สําหรับนโยบายที่เปนภารกิจรวม
ของหลายหนวยงาน เชน การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย การพัฒนาคน
ตลอดชวงชีวิต เปนตน
๕.๒ ใหมศี นู ยปฏิบตั กิ ารเปนกลไกในการวิเคราะหตดิ ตามสถานการณ
และติดตามผลการดําเนินงาน เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบาย แผน และการปฏิบตั งิ าน
ใหรวดเร็วทันตอสถานการณ รวมทั้งเปนศูนยรวมขอมูลขาวสาร เหตุการณ
ประจําวัน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร พม.
๕.๓ แตงตัง้ คณะกรรมการระดับชาติซงึ่ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายก
รั ฐ มนตรี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด า นสั ง คมเป น ประธาน และมี อ งค ป ระกอบ
คณะกรรมการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใชระบบเลขานุการรวมเพื่อใหเกิด
การบูรณาการภารกิจดานการพัฒนาสังคมอยางมีเอกภาพและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด า นสั ง คม ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค ก ร
ภาคประชาชน รวมเปนองคประกอบ

๒๒
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๕.๔ พัฒนาบุคลากร พม. ในทุกระดับอยางจริงจัง เพือ่ ใหสามารถบริการ
ประชาชนอยางมืออาชีพดวยความชํานาญเฉพาะดานอยางเปนมาตรฐาน
เนือ่ งจากบุคลากรของ พม. จะเปนผูท ขี่ บั เคลือ่ นความสําเร็จในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
อยางแทจริง โดยการจัดการฝกอบรม ศึกษาดูงาน และการสรางเครือขาย
การเรียนรู เปนตน รวมทัง้ จะตองมีการดําเนินการดานสวัสดิการ การพัฒนาขวัญ
และกําลังใจเพื่อสรางความมั่นใจ เชื่อมั่น และความภาคภูมิใจในการทํางาน
ของบุคลากรอยางตอเนื่อง
๕.๕ สรางภาวะผูนําของผูบริหาร พม. ในทุกระดับ ใหมีความเปนผูนํา
รอบรู มีทัศนคติและทักษะที่มุงสูการเปนผูบริหารเชิงบูรณาการ (CEO) โดยมี
องคประกอบที่สําคัญใน ๔ มิติ คือ
๕.๕.๑ มิติดานขอมูลขาวสาร ที่จะตองรอบรูขอมูลพื้นฐานของ
พื้นที่ สภาพปญหาที่เกี่ยวของกับพันธกิจหนาที่ของหนวย และสถานการณ
ภัยพิบตั หิ รือสภาพแวดลอมอืน่ ๆ ทีอ่ าจสงผลกระทบตอสวัสดิภาพของประชาชน
ในพื้นที่
๕.๕.๒ มิ ติ ด  า นการปฏิ บั ติ ทั้ ง เชิ ง รั บ ที่ ส ามารถตอบสนอง
สถานการณทเี่ กิดขึน้ รวมกับภาคีเครือขายไดอยางทันทวงที และเชิงรุกทีส่ ามารถ
สรางตนแบบเชิงปองกันและพัฒนา (Model) เพื่อลดโอกาสในการเกิดปญหา
เชน การสรางหมูบานเขมแข็ง เปนตน
๕.๕.๓ มิตดิ า นประสานงาน ดวยการแสวงหาความรวมมือจากภาคี
การพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบูรณาการเพื่อนํา
แผนไปสูการปฏิบัติ
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๒๓

๕.๕.๔ มิ ติ ด  า นบริ ห ารหน ว ยงาน ด ว ยการดู แ ลบํ า รุ ง ขวั ญ
ผูใตบังคับบัญชา เสริมสรางบรรยากาศความรัก ความสามัคคีของบุคลากร
ในองคกร รวมทั้งกระตุนจิตสํานึกใหมีใจรักในการใหบริการ (Service Mind)
ตลอดจนดูแลสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอย ถูกสุขลักษณะ อบอุน
นาอยู นาอาศัย นาทํางาน เปนตน
๕.๖ เสริมสรางระบบการสรางความเขาใจตอประชาชน (Information
Operations: IO) ดวยการดําเนินการประชาสัมพันธเพือ่ สรางความรู ความเขาใจ
ตอประชาชนถึงสภาวะการรับรูข อ มูลขาวสารจากสือ่ ตาง ๆ อยางถูกตองในเรือ่ ง
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของ พม. รวมทั้งการเตรียมพรอมรองรับการสถานการณ
ทางสั ง คมและภาวะวิ ก ฤติ ใ ดๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น อย า งเหมาะสม รวดเร็ ว
และทันตอสถานการณ

๖. ปจจัยแหงความสําเร็จ
๖.๑ ทุกสวนราชการในสังกัด พม. มีความมุงมั่นในการขับเคลื่อน
นโยบายใหบรรลุตามเปาหมาย โดยเนนการบูรณาการการดําเนินงานกับ
ทุกภาคสวน เพื่อชวยเหลือประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด
๖.๒ ทุกสวนราชการในสังกัด รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ ตอการ
ดําเนินภารกิจใหเปนไปตามเจตนารมณและนโยบาย
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๖.๓ ผูบริหารเขามามีสวนรวมในการวางแผน ปองกัน แกไขปญหา
และอํานวยความสะดวก เพือ่ ใหขบั เคลือ่ นภารกิจเปนไปอยางตรงจุดตรงประเด็น
๖.๔ ผูบริหารตองพรอมรับผิดชอบ ตอความสําเร็จ ความลมเหลว
เปนแบบอยางที่ดีและอยูเคียงขางกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
๖.๕ แสวงหาความรวมมือกับภาคีเครือขายการพัฒนาที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร
ชุมชน ใหตระหนักถึงปญหาสังคมและเขามามีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) อยางตอเนื่องและจริงจัง โดยมี
การบูรณาการภารกิจไปสูเปาหมายที่กําหนดและมีประชาชนเปนศูนยกลาง
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