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๙-๑ 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๒๔  
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ระยะเวลาบังคับใช้ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้ก าหนดให้มีประเด็นการ
ปฏิรูป ๕ เรื่องส าคัญบนพ้ืนฐานการพัฒนาประเทศตามแนวคิดสังคมคุณภาพ (Social Quality)  
ซึ่งการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมในช่วงระยะเวลา ๓ ปีแรก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  
มีความคืบหน้าส าคัญ ดังนี้ (๑) การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม ได้บรรลุเป้าหมาย
เชิงปริมาณที่ก าหนดให้มีจ านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ไม่ต่ ากว่า ๑ ล้านคนภายในปี ๒๕๖๑ 
โดยที่ปัจจุบัน กอช. มีจ านวนสมาชิกกว่า ๒.๓ ล้านคน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) และได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
(๒) การปฏิรูปการช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม  ได้มีการเสริมสร้าง
ศักยภาพกลุ่มต่างๆ อาทิ โครงการ Smile Farm: Sustainable Agriculture for Disabilities ที่เป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้พิการในการเพ่ิมรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การขับเคลื่อนโครงการ Smile City For 
All เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (๓) การปฏิรูปการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม  พบว่ามี
หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเก็บข้อมูลเพ่ือท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ (One Plan One Policy)  ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC) พัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือการแก้ปัญหาความยากจน (TPMAP :Thai 
People Map and Analytics Platform) (๔) การปฏิรูปการพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
มีการประกาศใช้กฎกระทรวงก าหนดให้ทรัพย์สินอ่ืนเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การออกพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ การประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และ (๕) การปฏิรูปการสร้างการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคม 
ผ่านการขับเคลื่อนการสร้างพลังจิตอาสา โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสากว่า ๖.๖ ล้านคน และมีการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว่า ๔๕,๐๐๐ ครั้ง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)   

อย่างไรก็ตาม ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมยังมีกิจกรรมปฏิรูปหลายกิจกรรมที่ ไม่ได้
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ  การศึกษาและจัดตั้ งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม  
การปรับปรุงระบบสวัสดิการและความช่วยเหลือทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวัสดิการของกลุ่มเปราะบางทาง
สังคม รวมทั้ง ประเด็นปฏิรูปที่ต้องมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริม 
และให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนโดยการออกกฎหมายและ
มาตรการต่างๆ การมีส่วนร่วมและการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องของประชาชน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับการทบทวนแผนการปฏิรูป
ประเทศให้สอดรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนั้น แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคมในระยะเวลา ๒ ปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) จึงให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหา
ความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคม การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนของประชาชน โดยน าประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคมเดิมมา
ปรับปรุงเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big rock) จ านวน  
๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ เป็นการปรับปรุงจากประเด็นปฏิรูปเรื่องการออม สวัสดิการ 



 
 

๙-๒ 

และการลงทุนเพ่ือสังคม ที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าของระบบหลักประกันทางสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
(๒) การผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและ
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการต่อยอดจากประเด็นปฏิรูป
เรื่องการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคมที่เดิมให้ความส าคัญกับบทบาทของหน่วยงานท้องถิ่นในการ
จัดเก็บข้อมูลด้านสังคม (๓) การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความ
ช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งเป็นการปรับปรุงจากประเด็นปฏิรูปการช่วยเหลือและเพ่ิมขีด
ความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เพ่ือให้การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคมเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
(๔) การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง เป็นการปรับปรุงจากประเด็นปฏิรูปเรื่องการพัฒนา
ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ผนวกกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ที่สะท้อนถึงการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตนเองของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง และ  
(๕) การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ซึ่งเป็นข้อเสนอใหม่ที่เกิดจากการหารือร่วมกันของ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการจัดสรรที่ดินของรัฐ โดยคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคมให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชาชน เพ่ือแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในการครอบครองที่ดิน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ชนบท 

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสังคมกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

๑.๑) ข้อ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ที่ให้ความส าคัญ
กับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม โดยสร้างแรงจูงใจในการออม 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน
และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 

๑.๒) ข้อ ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม ที่มุ่งเน้นการรองรับสังคมสูงวัย 
อย่างมีคุณภาพ การสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วน  

 ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

๒.๑) ข้อ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ที่ก าหนดให้มีการวางแผน 
ทางการเงินและมีการออม 

 ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๓.๑) ข้อ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ น าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาด
ใหญเ่พ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ  

 ๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสังคมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  

๑.๑) ๑๗๐๒๐๑ มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 



 
 

๙-๓ 

๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

๒.๑) ๑๑๐๕๐๑ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการ
ด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 

๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม  
๓.๑) ๑๕๐๑๐๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 



 
 

๙-๔ 

๑.๒  ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑) มีระบบการออมทั้ง 

ภาคสมัครใจและภาคบังคับ 
แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองหลังเกษียณ 

มีกฎหมายส่งเสริมให้คนไทย 
มีหลักประกันรายได้หลัง
เกษียณที่เพียงพอต่อ 
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จของการออกกฎหมาย 
ร้อยละ ๕๐ โดย ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญแห่งชาติพ.ศ. ..... ได้รบัความเห็นชอบ 

จากคณะรัฐมนตรี และข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎกระทรวงเรื่องสิทธิประโยชน์ของ

สมาชิก กอช. ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ระดับความส าเร็จของการออกกฎหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐ โดย ร่าง พ.ร.บ.กองทุน

บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ..... ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และ พ.ร.บ. กองทุน 

การออมแห่งชาติฯ ได้รับการปรับปรุง/แก้ไข  
ในประเด็นสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 

๒) อปท. มีข้อมูลทางสังคม 
ในพ้ืนที่ เพ่ือน ามาใช้
จัดระบบสวัสดิการสังคม 
(Social Safety Net) ที่
สอดคล้องและตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง  

มีฐานข้อมูลทางสังคมในระดับ
พ้ืนที่ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล 
ทางสังคมระดับพ้ืนที่ร้อยละ ๕๐ โดยฐานข้อมูล 

ได้รับการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล 
ที่สามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วเสร็จ 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล 
ทางสังคมระดับพ้ืนที่ร้อยละ ๑๐๐ โดยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์ 
จากฐานข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นท่ี 

และคลังข้อมูลด้านอาชีพ 

๓) ชุมชนในเขตเมือง 
มีความเข้มแข็งและมีโอกาส 
ในการเข้าถึงสวัสดิการ
ภาครัฐอย่างเท่าเทียม อันจะ
น าไปสู่ความเสมอภาคใน
สังคม 

มีกฎหมายที่สนับสนุนให้เกิด
กลไกสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง 
โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง 

ระดับความส าเร็จของการออกกฎหมาย ร้อยละ 
๕๐ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....  

ผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และระเบียบเกี่ยวกับชุมชน
ของกรุงเทพมหานคร มีการพิจารณา ทบทวน
ปรับปรุง ในประเด็นเรื่องคณะกรรมการชุมชน 

ที่จะเอ้ือต่อการสร้างชุมชนเมืองที่เข้มแข็ง 

ระดับความส าเร็จของการออกกฎหมาย ร้อยละ 
๑๐๐ โดยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

มีการจัดตั้งตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 



 
 

๙-๕ 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

๒.๑  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ 
และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ 

 ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว ขณะที่ระบบการออมส าหรับแรงงานทั้งในและ  
นอกระบบยังไม่เพียงพอและครอบคลุมส าหรับการสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณ กล่าวคือ  
กลุ่มแรงงานในระบบ มีจ านวน ๑๗.๑ ล้านคน (ปี ๒๕๖๒) โดยมีระบบการออมเพ่ือการเกษียณ ประกอบด้วย 
ระบบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ๒.๒ ล้านคน กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) ๑.๑๑ ล้านคน1 
กองทุนประกันสังคมตาม ม. ๓๓ และ ๓๙ ประมาณ ๑๓.๓๔ ล้านคน2 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประมาณ ๓๗๖ 
กองทุน ครอบคลุม ๓.๐๘ ล้านคน อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอ กล่าวคือ
แรงงานในระบบที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพียงช่องทางเดียวจะมีรายได้หลังเกษียณเฉลี่ยร้อยละ ๑๙ 
ของรายได้ก่อนเกษียณ ซึ่งต่ ากว่าระดับรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ (ร้อยละ ๕๐-๖๐ ของรายได้ก่อนเกษียณ) 
ท าให้มีความเสี่ยงที่จะตกสู่ภาวะยากจนในช่วงวัยชรา อีกท้ัง การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมีจ านวนน้อยและ
ไม่ครอบคลุมลูกจ้างเอกชนทุกราย3 ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการยกร่าง พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการส าคัญเพ่ือให้มีระบบการออมส าหรับการด ารงชีพยามชราภาพเพียงพอหลังเกษียณ 
สร้างความมั่นคง ครอบคลุมลูกจ้างทั้งระบบ ตลอดจนเป็นการสร้างวินัยในการออมของประชาชนในวัยท างาน 

 ขณะที่  กลุ่มแรงงานนอกระบบ  มีจ านวน ๒๐.๔ ล้ านคน (ปี  ๒๕๖๒) โดยมี ระบบการออม 
เ พ่ือการเกษียณ ประกอบด้ วย  กองทุนประกันสั งคม ม .๔๐ ประมาณ ๓ .๓๗ ล้ านคน กองทุน 
การออมแห่งชาติ (กอช.) ประมาณ ๒.๓๗ ล้านคน อย่างไรก็ตาม แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังไม่มี
หลักประกันรายได้หลังเกษียณ โดยที่แรงงานนอกระบบเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จ านวน 
๒.๓๗ ล้านคน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ ๑๑.๖๒ ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด4  

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับแก่แรงงานทั้งในและ 
นอกระบบ โดยการออกกฎหมายและปรับปรุ งกฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง  เ พ่ือ เ พ่ิมความสามารถ 
ในการพึ่งพาตนเองหลังเกษียณ และเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ การสร้างแรงจูงใจ 
ให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการออม สามารถด าเนินการผ่านการจัดสรรเงินคืนเพ่ือเป็นเงินออมแก่ประชาชน  
โดยจัดสรรเงินผ่านเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล5 และ/หรือผ่านภาษีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (Earmarked Tax)  

๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย: ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้นวัยท างาน 

๒) ตัวช้ีวัด:  

 ๒.๑)  พ.ร.บ.กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ภายในปี ๒๕๖๕   

                                                           
1 ข้อมูลจ ำนวนสมำชกิ กบข. ณ เดือนกรกฎำคม ๒๕๖๓, กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
2 ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ.๒๕๖๒, ส ำนักงำนประกันสังคม 
3 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย: พระรำชบัญญัติกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ พ.ศ. .... , ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง   
4 กำรส ำรวจแรงงำนนอกระบบ พ.ศ.๒๕๖๒, ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
5 กำรเงินสลำกกินแบ่งรัฐบำล ตำม พ.ร.บ.ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถูกจัดสรรออกเป็น (1) ร้อยละ 60 เป็น
เงินรำงวัล (2) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 28 เป็นรำยได้แผ่นดิน และ (3) ไม่เกินกว่ำ 12 เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน ซ่ึงรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำร
จ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล 



 
 

๙-๖ 

 ๒.๒) กอช. มีการปรับกฎระเบียบด้านสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจูงใจให้แรงงาน 
นอกระบบเข้าสู่ กอช. เพิ่มข้ึน 

 ๒.๓) มีการปรับปรุงระบบการออมภาคบังคับ และ/หรือจัดสรรเงินคืนในรูปแบบ 
Earmarked Tax หรือจากรายได้จากการด าเนินงานภาครัฐแก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือสมทบการออม 

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  

 กระทรวงการคลัง 

๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

  ๒ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)  

๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

  งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน   

๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

 กระทรวงการคลัง จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน (ส านักงานประกันสังคม) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  
เป็นอย่างน้อย ในการด าเนินการดังนี้ 

๑)  ขั้นตอนที่ ๑ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  
เพื่อให้แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ โดยให้น าร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ 
เสนอต่อ ครม. เพ่ือให้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างกฎหมาย ติดตาม/เร่งรัดกระบวนการตรวจพิจารณาใน
ชั้นส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือเสนอไปยังรัฐสภา และติดตาม/ผลักดันร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญฯ ในขั้นตอนกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพ่ือให้มีการประกาศใช้
ในราชกิจจานุเบกษา  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒) ขั้นตอนที่ ๒ ผลักดันให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และกองทุนประกันสังคม
ร่วมกันศึกษาแนวทางปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบการออม อาทิ 
การปรับเพิ่มเพดานเงินสะสม/เงินสมทบ/สิทธิประโยชน์ และการขยายอายุสมาชิก  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๓)  ขั้นตอนที่ ๓ สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนคนไทยเข้าสู่ระบบการออม ผ่านการจัดสรร
เงินคืนในสัดส่วนที่เหมาะสมจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล และ/หรือการจัดเก็บภาษีเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ (Earmarked Tax) เพ่ือเป็นเงินออมส าหรับวัยเกษียณ โดยเงินออมส าหรับแรงงานในระบบจะจัดสรร
เงินคืนเข้าสู่กองทุนประกันสังคม และแรงงานนอกระบบจะจัดสรรเงินคืนเข้าสู่ กอช.  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

 

 

 



 
 

๙-๗ 

๒.๒  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
จัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

 ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนประชากรกลุ่มเปราะบางที่ส าคัญ ๑๓,๑๔๓,๐๗๙ คน อาทิ (๑) เด็ก 
ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจ านวน ๑,๔๕๑,๔๖๘ คน  
(๒) ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน ๙,๖๖๔,๑๑๑ คน และ (๓) คนพิการที่มีบัตรประจ าตัว 
คนพิการ จ านวน ๒,๐๒๗,๕๐๐ คน ในขณะที่ระหว่างเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ภาครัฐมีมาตรการเยียวยาประชาชนกลุ่มดังกล่าวโดยที่กลุ่มเปราะบางได้รับการเยียวยาแล้ว จ านวน 
๖,๗๘๑,๘๘๑ ราย ประกอบด้วย (๑) เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๑,๓๙๔,๗๕๖ ราย (๒) ผู้สูงอายุ 
ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ๔,๐๕๖,๕๙๖ ราย และ (๓) คนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการ ๑,๓๓๐,๕๒๙ ราย6 

 อย่างไรก็ตาม การจัดสรรสวัสดิการทางสังคมให้แก่กลุ่มเปราะบางยังไม่ครอบคลุม  โดยพบว่า 
มีกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นจากการให้ความช่วยเหลือภาครัฐ ได้แก่ (๑) กลุ่มคนพิการ (๓.๗ ล้านคน)  
กว่าร้อยละ ๒๑.๒ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากภาครัฐ โดยที่มีความช่วยเหลือ 
ที่ต้องการมากที่สุดคือ การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ การกู้ยืมเงินเพ่ือประกอบอาชีพ และการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระ 7 (๒) กลุ่มผู้ สู งอายุ  ยังพบผู้ตกส ารวจและยังไม่ ได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้ สู งอายุ 
ในแหล่งชุมชนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ดังกล่าว เพื่อขอรับสวัสดิการต่างๆ ต่อไป8 และ (๓) กลุ่มเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจน พบว่าร้อยละ ๓๐ ยัง
เข้าไม่ถึงสวัสดิการเงินอุดหนุนของรัฐ9  

 ที่ผ่านมามีการด าเนินการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคมโดยส่วนราชการต่างๆ อาทิ 
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด าเนิ นการรวบรวม 
จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลทุกมิติที่จัดเก็บ โดยหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ เพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนาในพ้ืนที่ 
ตามนโยบาย One Plan One Policy ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในพ้ืนที่ ขณะที่ สศช. ร่วมกับ NECTEC ได้พัฒนาระบบ TPMAP (Thai People 
Map and Analytics Platform) ซึ่งเป็นระบบ Big Data ของภาครัฐเพ่ือการแก้ปัญหาความยากจนที่สามารถ
ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคคล รวมถึงโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 
โดยกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ โดย สอศ. จัดท าโครงการคลังความรู้เพ่ือสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ จัดท าฐานข้อมูลระดับพ้ืนที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
ด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ อาทิ ฐานข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ฐานข้อมูลรายครัวเรือนเพ่ือน าไปสู่การ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน (Family Plan) ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องปฏิรูปการพัฒนาฐานข้อมูล
ทางสังคมในระดับพ้ืนที่แบบบูรณาการ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big data) ทางสังคม โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ร่วมบูรณาการการจัดเก็บ/พัฒนาข้อมูลในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้
เกิดการน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ในการจัดระบบสวัสดิการสังคม (Social Safety Net) การแก้ไขปัญหา 
ที่สอดคล้องกับบริบทในเชิงพ้ืนที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้ โดยเฉพาะใน
กลุ่มเปราะบาง  

                                                           
6 ข้อมูลกำรจ่ำยเงินเยียวยำกลุ่มเปรำะบำงของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ณ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 
7 ข้อมูลกำรส ำรวจควำมพกิำร พ.ศ. ๒๕๖๐ ส ำนักงำนสถิติแห่งชำต ิ
8 ส ำนักขำ่ว RYT๙: กทม.เร่งช่วยเหลือผูสู้งอำยุ คนพิกำรตกส ำรวจระบบสวัสดิกำร, (๒๗ พ.ค.๖๓) https://www.ryt๙.com/s/prg/๓๑๒๘๑๕๐ 
9 กำรประเมินผลกระทบจำกกำรด ำเนินโครงกำรเงินอุดหนุนฯ ในช่วงปี ๕๙-๖๑ โดยควำมรว่มมือจำก UNICEF, TDRI, สสส., EPRI  และ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 



 
 

๙-๘ 

 นอกจากนี้  ความยากจนเป็นผลมาจากหลายปัจจัย รวมถึงการขาดข้อมูลข่าวสารความรู้ 
ในการประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม แหล่งให้ความรู้เพ่ือการประกอบอาชีพของบุคคลและชุมชนในปัจจุบันมี
ความหลากหลายและกระจัดกระจาย ทั้งในส่วนของข้อมูลส าหรับการประกอบอาชีพของภาครัฐและเอกชน 
โดยที่ขาดการบริหารจัดการข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถเข้าถึงได้ส าหรับทุกกลุ่ม ดังนั้น การมีคลังความรู้
แห่งชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการประกอบอาชีพของบุคคลและชุมชนเสมือนเป็นหอสมุดแห่งชาติที่
สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และแหล่งที่รวบรวมความรู้การประกอบอาชีพทุกแขนง ส าหรับทุก
เพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงและได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าของสังคมได้ 

๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย:   

 ๑.๑) ชุมชนมีฐานข้อมูลกลางระดับพ้ืนที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลในการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 

 ๑.๒) บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูล ส าหรับการประกอบอาชีพ 
ที่รวดเร็ว น่าเชื่อถือ และมีอาชีพเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

๒) ตัวช้ีวัด: ชุมชนมีฐานข้อมูลทางสังคมที่เชื่อมโยงกันทุกมิติในระดับพ้ืนที่ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  

  กระทรวงมหาดไทย 

๒.๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

  ๒ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)  

๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

  งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน   

๒.๒.๕ ขัน้ตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และ 
กรมการพัฒนาชุมชน จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินการดังนี้ 

๑)  ขั้นตอนที่ ๑ ออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคม 
ให้มีการบูรณาการในระดับพื้นที่ จากข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้ว อาทิ ข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
ข้อมูลรายครัวเรือน ภายใต้โครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ ข้อมูล จปฐ. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบล
โดยกระทรวงมหาดไทยและส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.) 10 เพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดเป็น
                                                           
10 TCNAP" (Thailand Community Network Appraisal Program) คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และ
จัดกำรข้อมูลของชุมชน จะมีกำรเก็บข้อมูลทั้งหมด 7 ด้ำน ดังนี้ 1) ข้อมูลทุนที่แสดงศักยภำพต ำบล อำทิ ข้อมูลแกนน ำ เงิน ทรัพยำกร 2) ข้อมูล
กำรสื่อสำร อำทิ ช่องทำงกำรสื่อสำร กำรใช้ประโยชน์ 3) ข้อมูลด้ำนกำรดูแลสุขภำพ อำทิ ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง ปัญหำกำรเจ็บป่วย 4) ข้อ มูล
ประชำกร อำทิ ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวนประชำกร กำรเกิด กำรตำย กำรอพยพย้ำยถิ่นฐำน 5) ข้อมูลสิ่งแวดล้อม อำทิ ข้อมูลปัญหำและกำรจัด  
กำรสิ่งแวดล้อม 6) ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน อำทิ ข้อมูลอำชีพหลัก อำชีพเสริม ทรัพย์สิน หนี้สิน กำรออม 7) ข้อมูลกำรเมืองกำรปกครอง อำทิ 
ข้อมูลกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในด้ำนกำรเมือง กำรแก้ปัญหำชุมชน กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 



 
 

๙-๙ 

ฐานข้อมูลกลางและต่อยอดการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบนโยบายให้ตอบสนองกับความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๔  

๒) ขั้นตอนที่  ๒ วิเคราะห์ข้อมูลและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือ 
กลุ่มเปราะบางให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการวิเคราะห์
ข้อมูล (Data analytic) เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ สื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
เผยแพร่สู่สาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการจัดเก็บข้อมูลทางสังคม ซึ่งเป็นไป
ตามล าดับชั้นความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๔) ขั้นตอนที่ ๔ ออกแบบและจัดท าระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท า platform ในการรวบรวม/เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือให้บุคคลและชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙-๑๐ 

๒.๓  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

  ปัจจุบันมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการแล้ว จ านวน ๒,๐๔๘,๓๖๖ คน11 หรือ 
ร้อยละ ๓.๐๘ ของประชากรทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) อย่างไรก็ตาม ยังมี 
คนพิการที่ตกหล่นและไม่ ได้รับความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากรัฐบาลอย่างครบถ้วนเพียงพอ  
สะท้อนได้จากผลการส ารวจความพิการ ปี ๒๕๖๐ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ12  พบว่า ประเทศไทย 
มีคนพิการประมาณ ๓.๗ ล้านคน หรือร้อยละ ๕.๕ ของประชากรทั่วประเทศ โดยกว่าร้อยละ ๕๕.๖ ไม่ได้ 
จดทะเบียนคนพิการ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ทั้งการที่ไม่ต้องการจดทะเบียน (รวมไม่คิดว่าตนเองพิการ) 
ความพิการไม่อยู่ในระดับที่จดทะเบียนได้ การไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ไม่มีคนพาไป และ
เดินทางไม่สะดวก นอกจากนี้ อาจมีสาเหตุอ่ืนๆ อาทิ กลุ่มคนพิการทางสมองและสติปัญญาที่ไม่ต้องการขึ้น
ทะเบียนว่าเป็นคนพิการ การที่คนในชุมชนมองว่าในกรณีที่ญาติพาคนพิการไปขึ้นทะเบียนเพราะต้องการ
ผลประโยชน์หรือไม่สามารถดูแลเลี้ยงดูคนพิการได้ ส่งผลให้ผู้พิการเหล่านั้นไม่ได้รับสิทธิและความช่วยเหลือ
ต่างๆ ที่รัฐจัดสรรให้ผ่านนโยบายของหลายหน่วยงานในหลายกระทรวงฯ 

 ทั้งนี้  ปัญหาส าคัญของการขึ้นทะเบียนคนพิการมีสาเหตุหลักมาจากการก าหนดค านิยาม  
“คนพิการ” ที่ปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน อาทิ   กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ก าหนดประเภท/หลักเกณฑ์ความพิการ ๗ ประเภท ซึ่งไม่ครอบคลุมความพิการ 
ที่ไม่เห็นได้โดยประจักษ์ อาทิ กลุ่มอาการออทิสติก ขณะที่ส านักงานสถิติแห่งชาติ ก าหนดความพิการมี
ความหมายหลายมิติ โดยอาจพิจารณาว่าพิการจาก (๑) ลักษณะภายนอก หรือ (๒) ความสามารถ 
ในการท ากิจกรรมต่างๆ หรือ (๓) ไม่สามารถเข้าร่วมในสังคม 

 ขณะที่กระบวนการขึ้นทะเบียนคนพิการต้องผ่านการวินิจฉัยโดยแพทย์และขึ้นทะเบียน 
กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้ได้รับเอกสารรับรองความพิการตามกฎหมาย
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ13 อีกทั้ง การขึ้นทะเบียนคนพิการตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงฯ  
มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ใช้เอกสารเป็นจ านวนมาก อาทิ บัตรประจ าตัวประชาชน คนพิการ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
คนพิการ บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ดูแล ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแล รูปถ่าย และเอกสารรับรองความพิการ 
โดยประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อ านวยการประกาศ
ก าหนด เว้นแต่กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ และส่วนใหญ่ต้องไปติดต่อขอขึ้นทะเบียน
ยังสถานที่ที่ก าหนด อาทิ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) อยู่ที่ศาลากลาง
จังหวัด หรือท่ี อบต./เทศบาล  

 นอกจากนี้  การก าหนดความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ ได้ก าหนดประเภทความพิการ ๗ ประเภท14 ได้แก่ (๑) ความพิการทางการมองเห็น  
(๒) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (๓) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย  
                                                           
11 รำยงำนขอ้มูลสถำนกำรณ์ด้ำนคนพิกำรในประเทศไทย กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพกิำร ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
12 รำยงำนกำรส ำรวจควำมพกิำร พ.ศ. ๒๕๖๐ ส ำนักงำนสถิตแิห่งชำต ิ
13 พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มำตรำ ๑๙ “... คนพิกำร
อำจยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรต่อนำยทะเบียนกลำงหรือนำยทะเบียนจังหวัด ณ ส ำนักงำนทะเบียนกลำง ส ำนักงำนทะเบียนจังหวัด หรือ
สถำนที่อื่นตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด ...” และระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเง่ือนไขกำรยื่นค ำขอมีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ “คนพิกำรซ่ึงมีสัญชำติไทยไม่ว่ำจะอยู่ในกรุงเทพมหำนครหรือ
จังหวัดอื่นอำจยื่นค ำขอมีบัตรต่อส ำนักงำน ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริกำรคนพิกำรระดับจังหวัดหรือ
หน่วยงำนของรัฐ ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประกำศก ำหนด แล้วแต่กรณี” 
14 ประกำศกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เร่ือง ประเภทและหลักเกณฑ์ควำมพกิำร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 
 

๙-๑๑ 

(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม (๕) ความพิการทางสติปัญญา (๖) ความพิการทางการเรียนรู้  
(๗) ความพิการทางออทิสติก อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้คนพิการได้สิทธิในการรับบริการและการช่วยเหลือต่างๆ 
จากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมคนพิการทุกกลุ่ม จ าเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลคนพิการและ
การส่งต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานพยาบาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงมหาดไทย15  ดังนั้น จึงต้องมีการปฏิรูปกระบวนการขึ้นทะเบียนคนพิการเพ่ือให้กลุ่มคนพิการ
สามารถเข้าถึงการจดทะเบียนและออกบัตรประจ าตัวคนพิการโดยง่ายและครอบคลุมความพิการทุกประเภท 
โดยเฉพาะการให้บริการ ณ สถานพยาบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนพิการต้องเข้ามาตรวจประเมินร่างกายและ 
รับเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งจะช่วยให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือเมื่อมีความพิการ
เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว และลดโอกาสที่จะเกิดการตกหล่นจากระบบการขึ้นทะเบียนคนพิการ  

๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย:  

๑.๑) คนพิการทุกคนไม่มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนคนพิการ  

๑.๒) ฐานข้อมูลคนพิการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส าคัญต่างๆ อย่างมีความเป็น
ปัจจุบัน และได้ใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
เพ่ือให้คนพิการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน 

๒) ตัวช้ีวัด:  

๒.๑)  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับการแก้ไขให้
สถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้ภายในปี ๒๕๖๕   

๒.๒)  หน่วยราชการที ่เกี ่ยวข ้องได ้ม ีการปร ับปรุงค าน ิยามคนพิการให ้เป ็น
มาตรฐานเดียวกัน  

๒.๓) ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชื ่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

  ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

  งบประมาณหน่วยงาน 

 

 

                                                           
15โครงกำรประเมินเทคโนโลยีและนโยบำยด้ำนสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข. (2557). กำรทบทวนชุดสิทธิประโยชน์และกำรเข้ำถึงบริกำร
อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิกำร. https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4228?locale-attribute=th 
 

https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4228?locale-attribute=th


 
 

๙-๑๒ 

๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ ปรับค านิยาม “คนพิการ” ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน  
โดยให้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ก าหนดค านิยามหลักและให้หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องปรับปรุงการก าหนดค านิยาม/ขอบเขตของผู้พิการให้สอดคล้องกัน 

๒)  ขั้นตอนที่ ๒ แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ 
๖ ให้เพ่ิมเติมสถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถขึ้นทะเบียนคนพิการได้ 
นอกเหนือจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดหรือ
หน่วยงานของรัฐ ตามที่ผู้อ านวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด โดยเป็นไปในลักษณะ One Stop 
Service ที่สามารถบูรณาการการยื่นค าขอ การออกบัตรคนพิการไว้ในจุดเดียว  เพ่ือให้กระบวนการขึ้นทะเบียน
คนพิการมีความรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มคนที่ประสบสภาวะความพิการได้อย่างครอบคลุม  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๓)  ขั้นตอนที่ ๓ วางระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการที่ขึ้นทะเบียน ปรับให้เป็น
ปัจจุบัน และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยให้สถานพยาบาลที่รับขึ้น
ทะเบียนคนพิการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง 
โดยก าหนดช่วงระยะเวลาการน าเข้าข้อมูลที่แน่นอน เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือตามสิทธิคนพิการได้อย่างทันการณ์และรอบด้าน  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๙-๑๓ 

๒.๔  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 

ประเทศไทยมีการขยายตัวของความเป็นเมืองมาตั้งแต่ทศวรรษ ๑๙๖๐ โดยในปัจจุบันมีประชากร
อาศัยในเขตเมืองกว่า ๓๘,๐๘๑,๗๐๐ คน16 มีจ านวนเทศบาลเมือง ๑๘๗ แห่ง และเทศบาลนคร ๓๐ แห่ง  โดยคาด
ว่าในปี ค.ศ. ๒๐๕๐ ประชากรไทยกว่าร้อยละ ๗๓ จะหลั่งไหลเข้ามาอาศัยในเขตเมือง17 ท าให้เกิดความแตกต่าง
ของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมือง ซึ่งเป็นต้นตอของความเปราะบางและปัญหาของชุมชนเมืองในหลายมิติ อาทิ 
ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ปัญหาการว่างงานและ
ความยากจน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด อันเป็นสาเหตุส าคัญของการสร้างความเหลื่อมล้ าด้าน
รายได้ ความยากจนเมือง ตลอดจนการเข้าไม่ถึงบริการและสวัสดิการทางสังคมของรัฐเนื่องจากขาดกลไก/
สิทธิของชุมชนเมือง 

 ที่ผ่านมา ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินโครงการและมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหา
ดังกล่าว อาทิ ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าตามศาสตร์พระราชา การเคหะแห่งชาติ  
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) ที่เน้นส่งเสริมความมั่นคงด้าน 
ที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยจัดเตรียมที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน ผ่านความร่วมมือ
ขององค์กรต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง ที่เน้นให้เครือข่ายชุมชนทั้งโครงการบ้านมั่นคงและชุมชนรายได้น้อยอ่ืนๆ  
กว่า ๓๑๗ แห่ง มีความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันและร่วมวางแผนพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ การแก้ปัญหาในชุมชน
เมืองที่หลากหลายมิติจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
เจ้าของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงต่อการด าเนินโครงการต่างๆ ในชุมชน  

 อย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบันกฎหมาย (มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒) ก าหนดให้มีการยกเลิกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
และสารวัตรก านันในชุมชนที่ได้รับการยกระดับเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ส่งผลให้พ้ืนที่ที่มีความเป็น
เมืองขาดกฎหมายรับรองให้มีกลไกภาคประชาชนในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาชุมชนเมืองได้ด้วยตนเอง18 
รวมทั้งในกรุง เทพมหานครและเมืองพัทยาที่ยังมีกลไกคณะกรรมการชุมชนไม่ครอบคลุมทั้ ง พ้ืนที่  
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้มีหนังสือที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม 
๒๕๓๑ เรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยเพ่ือพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล เพ่ือให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
สามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนได้ แต่ยังพบว่าบางพ้ืนที่ไม่ได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  
ส่วนในพื้นท่ีที่ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนก็พบปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ  

  ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องผลักดันให้เกิดเครื่องมือส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพาะ
ชุมชนในเขตเมือง ผ่านการออกกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้กลไกคณะกรรมการชุมชนสามารถ
ระดมทุนและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว อันจะน าไปสู่ 
การสร้างความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

                                                           
16 รำยงำนกำรคำดประมำณประชำกรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง), สศช. (2562) 
17 รำยงำนผลกำรส ำรวจและศึกษำวิจยั ซีรีส์ควำมรู้ ส่อง โอกำส สร้ำง อำชีพ เร่ือง กำรขยำยตวัของควำมเป็นเมือง (Urbanization) โดย สบร.

ร่วมกับ บ.ดวิันโอวัน เปอร์เซ็นต์ จ ำกัด (2558) อ้ำงใน http://www.okmd.or.th/ 
18 กรุงเทพมหำนครมีกำรบังคับใช้ระเบียบกรุงเทพมหำนครว่ำด้วยชุมชนและกรรมกำรชุมชน พ.ศ. 2555 ที่ก ำหนดให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรชุมชน 



 
 

๙-๑๔ 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย: ชุมชนในเขตเมืองสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้ด้วยตนเอง 

๒) ตัวชี้วัด: ชุมชนเมืองมีกฎหมายรับรองฐานะให้ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  

 กระทรวงมหาดไทย  

๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

  ๒ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

  งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑)  ขั้นตอนที่ ๑ จัดท าร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. .... และทบทวนกฎระเบียบของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้มีกฎหมายรองรับการจัดตั้งชุมชนในเขตพ้ืนที่เมือง ตลอดจนกฎหมายรับรอง
กลไกสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถระดมทุนและบริหารจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๔ 

๒) ขั้นตอนที่  ๒ มีแนวทางในการจัดตั ้งชุมชนที ่ม ีส ่วนร ่วมและบริหารจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน โดยก าหนดแนวทางการจัดตั้งชุมชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ  
ในการจัดตั้งชุมชนภายในท้องถิ่นแต่ละแห่ง และมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรของตนเอง      

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

  

 

 

 
หมายเหตุ:  

๑.  ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... ซ่ึงอยู่
ระหว่างการเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั ่นกรองกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยก่อนเสนอรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณา เพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ตามขั้นตอนการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 



 
 

๙-๑๕ 

๒.๕  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

 การถือครองที่ดินเป็นปัจจัยที่แสดงความเหลื่อมล้ าทางสังคม แม้ว่าจะมีการจัดที่ดินของรัฐให้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ยากจนตามกฎหมายหลายฉบับ แต่ที่ดินที่ได้จัดสรรให้เหล่านั้น  
ยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากไม่สามารถน าไปใช้เป็นหลักประกันใด ๆ ได้ เพราะไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ที่ส าคัญคือการเข้าถึงแหล่งทุนซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการพัฒนารายได้และคุณภาพชีวิตของผู้ที่ ได้รับ  
การจัดสรรที่ดินให้ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้ทุนระยะปานกลางและระยะยาวอีกเป็นจ านวนมาก 

 อนึ่ง ในระยะ ๒ ปีเศษที่ผ่านมา ได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินให้กับประชาชน
อย่างน้อย ๔ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติป่า
ไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งท าให้สภาพการจัดที่ดินของรัฐเปลี่ยนแปลงไปมาก รวมถึงนโยบายการจัดที่ดิน
เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกฎกระทรวง ระเบียบต่าง ๆ ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ และไม่ส่งเสริมให้  
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดิน เกษตรกรและผู้ยากจนเข้าสู่แหล่งทุนได้ ดังนั้น โอกาสที่จะฟ้ืนฟูตนเองจากหนี้สิน 
จึงต้องอาศัยเงินจากรัฐเพียงแหล่งเดียว ที่ผ่านมา แม้ว่ามีร่างกฎหมายที่จะจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น และ 
มีการจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) แต่พบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จ  

 ดังนั้น การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนต้องค านึงถึงการปรับปรุงกลไกพ้ืนฐาน 
ในการก าหนดหรือค านวณมูลค่าที่ดินและทรัพย์สินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ซึ่งมักจะมีมูลค่าต่ ากว่าที่ดิน  
ที่มีกรรมสิทธิ์ โดยสมบูรณ์ ควบคู่กับการจัดระบบแลกเปลี่ยน ซื้อที่คื นโดยรัฐ การทดแทนค่าที่ดิน  
การตรวจสอบ การปรับปรุงหนี้สินโดยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ การตกทอดทางมรดก ฯลฯ ตามกฎหมายต่าง ๆ 
อาทิ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นต้น โดยกิจกรรมการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนนี้ ถือว่าเป็นมาตรการลดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสมควรจะด าเนินการตามขั้นตอนจากนโยบายไปสู่การแก้ไข
กฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ จากง่ายไปหายาก ตลอดจนการปรับปรุงกลไกทั้งในระยะสั้น และมาตรการ  
ในระยะปานกลางและระยะยาวควบคู่ไปด้วย 

๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย: เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถน าเอกสาร
แสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือ/เอกสารให้ใช้ที่ดินที่ได้รับจากรัฐไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนส าหรับ
การประกอบอาชีพ 

๒)  ตัวชี้วัด:  

๒.๑) มีการปรับปรุงนโยบายการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

๒.๒) มีการปรับปรุงหรือยกร่างระเบียบ กฎกระทรวง หรือกฎหมายที่จ าเป็นต่อ 
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

๒.๓) มีการปรับปรุงกลไกที่จะท าหน้าที่ประเมินราคาที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน  
การจัดระบบแลกเปลี่ยน ซื้อที่คืนโดยรัฐ การทดแทนค่าที่ดิน การตรวจสอบ การปรับปรุงหนี้สินโดยใช้ที่ดิน
เป็นหลักทรัพย์ การตกทอดทางมรดก ฯลฯ  



 
 

๙-๑๖ 

๒.๔) เกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากรัฐสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้
โดยใช้เอกสารสิทธิค้ าประกัน 

๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  

๒.๕.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

  ๒ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)  

๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

 งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 

๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เป็นอย่างน้อย 
ในการด าเนินการดังนี้ 

๑)  ขั้นตอนที่ ๑ น าเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิรูปที่ชัดเจน  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๔ 

๒) ขั้นตอนที่ ๒  แก้ไขมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ กฎกระทรวง และกฎหมาย
ตามความจ าเป็นเพื่อแก้ไขให้เสร็จ  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๓) ขั้นตอนที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่ประเมินราคาที่ดิน สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้ในรูปแบบที่เหมาะสม  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

๔) ขั้นตอนที่ ๔  พิจารณาปรับปรุงกฎหมายธนาคารที่ดินเพ่ือเสนอรัฐบาล  

ระยะเวลาด าเนินการ ภายในปี ๒๕๖๕ 

  



 
 

๙-๑๗ 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 

๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือสร้างความมั่นคงยามชราภาพให้ครอบคลุมลูกจ้างในระบบได้ทั้งหมด  
โดยจัดตั้งกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ (กบช.) ที่มีลักษณะกองทุนส ารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ และก าหนดให้
ลูกจ้างอายุไม่ต่ ากว่า ๑๕ – ๖๐ ปี เป็นสมาชิก กบช. รวมถึงให้มีคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติ ที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของ กบช. 

๓.๒ แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖  

 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือให้สถานพยาบาลสามารถออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถขึ้น
ทะเบียนคนพิการได้ นอกเหนือจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์บริการคน
พิการระดับจังหวัดหรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่ผู้อ านวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด เพ่ือให้
กระบวนการขึ้นทะเบียนคนพิการมีความรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่มคนที่ประสบสภาวะความพิการได้อย่าง
ครอบคลุม 

๓.๓ ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. .... 

 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของ
ตนเองและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ สังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนของตนเอง และเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น 
และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

๓.๔   ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎหมายอ่ืนที่สร้างมูลค่าให้กับท่ีดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 

 สาระส าคัญโดยสังเขป ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ เฉพาะเพ่ือรองรับให้เกษตรกรสามารถโอนที่ดินที่ได้รับการจัดสรรไปยัง
สถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมถึงการปรับปรุงระเบียบ
การใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้รองรับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  และกฎ ระเบียบ หรือ
กฎหมายอ่ืน เพ่ือปรับปรุงกลไกที่จะท าหน้าที่ประเมินราคาที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน การจัดระบบ
แลกเปลี่ยน ซื้อที่คืนโดยรัฐ การทดแทนค่าที่ดิน การตรวจสอบ การปรับปรุงหนี้สินโดยใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ 
การตกทอดทางมรดก ฯลฯ ทั้งนี้ จะมีความชัดเจนหลังจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักน าเสนอแนวทางการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินให้กับประชาชนจนได้ข้อยุติ และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) มีมติเห็นชอบแล้ว 

 




