


พัฒนาประเทศสูสั่งคมคุณภาพ สรา้งหลักประกนัทางดา้นเศรษฐกจิ 
และสังคม ใหแ้ก่คนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูสู้งอายุ 

และผู้ดอ้ยโอกาส เพ่ิมบทบาทของชุมชนในการบรหิารจดัการตนเอง
และเสรมิสรา้งพลงัทางสังคมใหเ้อือ้ตอ่การพัฒนาประเทศ

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม มีเป้าหมายอันพึงประสงค์	คือ	การสร้างสังคมคุณภาพ โดยการท�าให้ 
คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ในวัยเกษียณท่ีเพียงพอต่อการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สังคมไทยเป็นสังคม 
แห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ชุมชนและท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและท�างาน 
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้และคนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น	โดยในแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านสังคมฉบับเดิม	 ท่ีก�าหนดเร่ืองและประเด็นปฏิรูป	 ไว้จ�านวน	5	 เรื่อง	 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุ 
เป้าหมายประจ�าปี	2563	 ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) ทั้ง 5 เรื่อง	 ได้น�ามาด�าเนินการ 
ต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 ผ่านกิจกรรม	 Big	 Rock	 จ�านวน	 4	 เรื่องและประเด็น 
ปฏิรูป	และอีก	1	 เรื่องและประเด็นปฏิรูปเป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคล่ือนกิจกรรม	 Big	Rock	 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 	 โดยแสดงรายละเอียดความเก่ียวข้องของเร่ืองและประเด็น
ปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับเดิม)	กับกิจกรรม	Big	Rock	ของแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	 
สรุปได้ดังนี้
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ดา้นสงัคม

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 09

09
ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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สรุปกำรบรรลุเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR09G01 มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจ และภาคบังคับแก่ประชาชนทุกกลุ่ม
เพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองหลังเกษียณ

2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ท่ี	 1	มีระดับใกล้เคียงในการบรรลุ
เป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี	 2564	 และยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย เมื่อเทียบกับ 
ค่าเป้าหมายในปี	 2565	 โดยช่วงที่ผ่านมา	 (ร่าง)	พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 
มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2564	ได้อนุมัติหลักการของ	(ร่าง)	พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ 
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	 แต่อย่างไรก็ตาม	 (ร่าง)	 พระราชบัญญัติฯ	 ยังต้องผ่าน 
กระบวนการพิจารณาโดยรัฐสภาก่อนมีผลบังคับใช้ต่อไป	 และในส่วนของการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่ระบบ 
การออมอย่างต่อเนื่อง	 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ	 มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุง 
แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2554	 ให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
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รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR09G02 อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่  เพื่อน�ามาใช้จัดระบบสวัสดิการสังคม (Social  
Safety Net) ที่สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ 
กลุ่มเปราะบาง

2564 2565

ปี 2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป ้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป ้าหมายอันพึงประสงค์ ท่ี	 2	 มีระดับใกล ้เคียง 
ในการบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี	 2564	และปี	 2565	 โดยช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้มีการด�าเนินโครงการ	 เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม	อาทิ	 
กรมการปกครองได้ด�าเนินโครงการพัฒนาต�าบลแบบบูรณาการ	 (Tambon	 Smart	 Team)	 เพื่อจัดเก็บ 
ข้อมูลเพื่อพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณาการ	 อย่างไรก็ตาม	 ที่ผ ่านมาข้อมูลของหน่วยงานรัฐยังคงมีการจัดเก็บ 
ในลักษณะต่างคนต่างเก็บ	มีความซ�้าซ้อนและกระจัดกระจาย	 ไม่เป็นเอกภาพ	ขาดการเช่ือมโยง	 ส่งผลให ้
หน่วยงานภาครัฐเองไม่สามารถน�าข้อมูลมาบูรณาการการท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR09G03 ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็ง และมีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ
อย่างเท่าเทียม อันจะน�าไปสู่ความเสมอภาคในสังคม

2564 2565

ปี 2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่	3	มีระดับบรรลุค่าเป้าหมายแล้ว 
เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี	2564	และปี	 2565	 โดยปัจจุบันระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ 
ชุมชนของเทศบาล	พ.ศ.	 2564	 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2564	 
และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน	พ.ศ.	2564	และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2564	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายแผนขับเคลื่อนฯ



สำระส�ำคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถำนะกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2564

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำรมีระบบกำรออมเพ่ือสร้ำงหลักประกันรำยได้หลังวัยเกษียณ
ที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงำนทั้งในและนอกระบบ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน ้นการพัฒนาระบบการออมทั้งภาคสมัครใจ 
และภาคบังคับแก ่แรงงานทั้ งในและนอกระบบ 
โดยการออกกฎหมายและปรับปรุงกฎระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
หลังเกษียณและเพียงพอต่อการด�ารงชีวิตอย่างมี
คุณภาพ	 โดยปรับปรุงจากประเ ด็นปฏิ รูปเรื่ อง	 
การออม	 สวัสดิการ	 และการลงทุน เ พ่ือสั งคม 
ท่ีมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล�้าของระบบหลักประกัน
ทางสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ ก� าหนด ในแผนขับเคลื่ อนฯ	 โดยคณะรัฐมนตรี ได ้มีมต ิ
เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2564	อนุมัติหลักการ	(ร่าง)	พ.ร.บ.	กองทุน
บ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	
และให้ส ่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่ง	 โดยให้พิจารณาในประเด็นอายุของลูกจ้างในการเป็น
สมาชิกกองทุนฯ	 ได้ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับ
การเกษียณอายุ	 และในส่วนของแนวทางการปรับกฎระเบียบ
กองทุนการออมแห่งชาติและกองทุนประกันสังคมปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทาง
การปรับปรุงกฎหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ

BR0901

กค.

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 ผลักดันให้มีฐำนข้อมูลทำงสังคมและคลังควำมรู้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สำมำรถ
จัดสวัสดิกำรและสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่ ง เน ้นการผลักดันให ้ ชุมชนมีฐานข ้อ มูลกลาง 
ระดับพื้นที่ที่ เป ิดเผยต ่อสาธารณชน	 เพื่อให ้ทุก 
ภาคส่วน	 สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข ้อมูล 
ในการก�าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง
ค ว ามต ้ อ ง ก า ร ขอ งป ร ะช าชน ในแต ่ ล ะพื้ น ที่	 
และเพื่อให ้บุคคลและชุมชนสามารถเข ้าถึงคลัง 
ข้อมูลส�าหรับการประกอบอาชีพ	ที่รวดเร็ว	น่าเชื่อถือ	
และมีอาชีพเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้	ตลอดจน
ได ้ รับข ้อมูลที่ ถูกต ้องและสร ้ างสรรค ์ 	 ซ่ึ ง เป ็น 
การต่อยอดจากประเด็นการปฏิรูปเร่ืองการจัดข้อมูล	
และองค ์ความรู ้ทางสังคมที่ เ ดิมให ้ความส�าคัญ 
กับบทบาทของหน ่วยงานท ้องถิ่นในการจัดเก็บ 
ข้อมูลด้านสังคม

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก� าหนด ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยที่ผ ่ านมากรมส ่ง เสริม 
การปกครองท ้องถิ่นได ้มีการจัดตั้ งคณะท�างานขับเคลื่อน 
แผนการปฏิ รูปประเทศด ้ านสั งคม	 กิ จกรรมปฏิ รูปที่ 	 2	 
เมื่อวันที่ 	 24	 กุมภาพันธ ์ 	 2564	 โดยมีอธิบดีกรมส ่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ินเป็นประธานคณะท�างาน	 เพ่ือจัดประชุม
หารือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลท่ีอยู  ่
ในความรับผิดชอบของแต ่ละหน ่วยงาน	 นอกจากนี้ ได ้ม ี
การด�าเนินโครงการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายอันพึงประสงค์
ของการปฏิรูปประเทศด้านสังคม	อาทิ	กรมการปกครองได้ด�าเนิน
โครงการพัฒนาต�าบลแบบบูรณาการ	 (Tambon	Smart	Team)	
เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ

BR0902

มท.
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรปฏิรูปกำรขึ้นทะเบียนคนพิกำร เพ่ือให้คนพิกำรได้รับสิทธิสวัสดิกำร
และ ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้ 
กลุ ่ มคนพิการสามารถ เข ้ าถึ งการจดทะเบี ยน 
และออกบัตรประจ� าตั วคนพิการ โดยง ่ ายและ
ครอบคลุมความพิการทุกประเภท	 โดยเฉพาะ 
การให้บริการ	ณ	 สถานพยาบาล	 ซ่ึงเป็นสถานที ่
ที่ คน พิการต ้ อ ง เข ้ ามาตรวจประ เ มินร ่ า งกาย 
และรับเอกสารรับรองความพิการ	 ซึ่งจะช ่วยให  ้
คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือ 
เ มื่ อ มี ค ว า มพิ ก า ร 	 เ กิ ด ขึ้ น ไ ด ้ อ ย ่ า ง ร ว ด เ ร็ ว	 
และลดโอกาสที่ จะ เกิดการตกหล ่นจากระบบ 
การขึ้นทะเบียนคนพิการ	 ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก
ประเด็นปฏิ รูปการช ่วยเหลือและเพิ่มขีดความ 
สามารถให้แก่กลุ ่มผู ้เสียเปรียบในสังคม

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่
ก� าหนดในแผนขับเค ล่ือนฯ	 โดยกรมส ่ง เสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการได้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรมปฏิรูปฯ	 ในหลายประเด็น	 อาทิ	 การปรับค�านิยาม	 
“คนพิการ”	 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน	 ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวงแรงงาน	กระทรวงสาธารณสุข 
และส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 การปรับปรุงประกาศกระทรวงการ
พัฒนาสั งคมและความม่ันคงของมนุษย ์ 	 เรื่ อง 	 ประเภท 
และหลักเกณฑ์์ความพิการ	พ.ศ.	2552	โดยทบทวนการก�าหนด
ประเภทความพิการร ่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง	 เพื่อให ้ 
เกณฑ์ประเภทความพิการให้มีค�านิยามเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 
และการจัดท�าระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสิทธิ	 สวัสดิการ 
คนพิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กรมการปกครอง	สปสช.	
ผ่านฐานระบบข้อมูลบุคคล	Linkage	Center	กรมการปกครอง 
และมีแผนการขยายหน่วยเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มเติม	 (ภายใน 
ปี	2565)	ประกอบด้วย	กรมการกงสุล	กรมส่งเสริมการเกษตร	
กระทรวงการคลัง	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	กรมสรรพากร
และกระทรวงสาธารณสุข	 ในส่วนของข้อมูลประวัติสุขภาพ	
เป็นต้น

BR0903

พม.

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 กำรสร้ำงกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดกำรตนเอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งผลักดันให้เกิดเครื่องมือส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง	
ผ ่ านการออกกฎหมายส ่ ง เส ริมการมีส ่ วนร ่ วม 
ของชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ในชุมชน	 
โดยเปิดโอกาสให้กลไกคณะกรรมการชุมชนสามารถ
ระดมทุนและบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน 
ด้วยตนเอง	ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็ง
ของชุมชนให ้สามารถแก ้ป ัญหาและตอบสนอง 
ความต ้องการของชุมชนได ้โดยตรงและรวดเร็ว	 
อันจะน�าไปสู ่การสร้างความเสมอภาคและการลด
ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล�้ า ใ น สั ง ค ม 	 โ ด ย ก า รป รั บ ป รุ ง 
จากประเด็นปฏิ รูป	 การพัฒนาระบบสร ้างเสริม 

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยปัจจุบันระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล	พ.ศ.	2564	 
ได ้ มีการประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล ้ว เมื่ อวันที่ 	 25	 
กุมภาพันธ ์ 	 2564	 และระเบียบกรุงเทพมหานครว ่าด ้วย 
ชุมชนและกรรมการชุมชน	 พ.ศ.	 2564	 และได ้ประกาศ 
ในราชกิจจานุ เบกษา	 เ ม่ือ วันที่ 	 27 	 พฤษภาคม	 2564	 
และอยู่ระหว่างการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานด้านชุมชนส�าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและส�าหรับคณะกรรมการชุมชน 
ในรูปแบบ	e-book

BR0904

มท.

197

แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นสงัคม
CR09



กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 กำรสร้ำงกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดกำรตนเอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

ชุมชนเข้มแข็ง	 เพื่อให ้สอดคล้องกับสถานการณ  ์
การแพร ่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ที่สะท ้อนถึง 
การขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตนเอง
ของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง

BR0904

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 กำรสร้ำงมูลค่ำให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชำชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่ ง เน ้ นการสร ้ า งมู ลค ่ า ให ้ กั บที่ ดิ นที่ รั ฐจั ด ให  ้
กับประชาชนโดยค�านึงถึงการปรับปรุงกลไกพื้นฐาน	
ในการก�าหนดหรือค�านวณมูลค่าที่ดินและทรัพย์สิน 
ที่รัฐจัดให ้กับประชาชน	 ควบคู ่กับการจัดระบบ 
แลกเปลี่ยนซื้อ ท่ีคืนโดยรัฐ	 การทดแทนค ่าที่ดิน	 
การตรวจสอบ	 การปรับปรุงหน้ีสินโดยใช ้ที่ดิน 
เป ็ นหลั กทรัพย ์ 	 การตกทอดทางมรดก 	 ฯลฯ	 
ตามกฎหมายต่าง	ๆ	ซ่ึงถือเป็นการลดความเหล่ือมล�้า 
ทางเศรษฐกิจและสังคม

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยส�านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ	 (สคทช.)	และหน่วยงานที่ร่วมด�าเนินการ	
ได้แก่	 ส�านักงานการปฏิรูปที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม	 (ส.ป.ก.)	 
กรมธนารักษ ์ 	 และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ ดิ น	 
(องค ์การมหาชน)	 ได ้ด�าเนินโครงการ/กิจกรรม	 เพื่อตอบ 
เป้าหมายย่อยทั้ง	 5	 เป้าหมายย่อยเป็นไปตามแนวที่ก�าหนดไว	้
โดยการด�าเนินการเป็นไปตามแผนที่ได้เสนอไว้	 โดยมีกิจกรรม 
การบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อย	และผู้ด้อยโอกาส	
กิจกรรมการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดิน 
เ พ่ื อ เกษตรกรและประชาชน	 ด� า เนิ นการ โดย 	 ส .ป .ก .	 
และการด�าเนินการส�ารวจข้อมูล	 และปรับปรุงราคาประเมิน 
ที่ดินกรุงเทพฯ	และในภูมิภาคด�าเนินการโดยกรมธนารักษ์

BR0905

สคทช.
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สถำนะกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก�าหนดให้
จัดท�ากฎหมาย 4 ฉบับ โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

1.	(ร่าง)	พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	
				พ.ศ.	....

เม่ือวันที่	 30	 มีนาคม	2564	คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติอนุมัติหลักการ	 (ร่าง)	พ.ร.บ.กองทุน
บ� า เ หน็ จบ� า น าญแห ่ ง ช าติ 	 พ . ศ . 	 . . . .	 
ตามที่ กระทรวงการคลั ง เสนอ	 และให  ้
ส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้ งหนึ่ ง 	 โดยให ้ พิจารณา 
ในประเด็นอายุของลูกจ้างในการเป็นสมาชิก
กองทุนฯ	 ได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายเก่ียวกับการเกษียณอายุ	 และเมื่อ 
วันที่ 	 6	 สิงหาคม	 2564	 ส�านักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาได ้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณาร่าง	พ.ร.บ.	กบช.	ครั้งแรกด้วย

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

2.	แก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
	 	 ชี วิตคนพิการแห ่งชาติ	 ว ่าด ้วยหลักเกณฑ์	 วิธีการ 
	 	 และเงื่อนไขการยื่นค�าขอมีบัตรประจ�าตัวคนพิการฯ	 
				พ.ศ.	2556	ข้อ	6

อยู ่ ร ะหว ่ า งการทบทวนระ เบี ยบคณะ
กรรมการส ่ ง เส ริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ	 ว่าด้วยหลักเกณฑ	์ 
วิธีการ	และเงื่อนไขการยื่นค�าขอขึ้นทะเบียน
คนพิการและการก�าหนดเจ้าหน้าท่ี	 ผู ้รับ 
ขึ้นทะเบียนคนพิการ	 การก�าหนดสิทธิ	 
หรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิของคนพิการ	 
และการขอสละสิทธิของคนพิการ

3.	ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการ
				ชุมชนของเทศบาล	พ.ศ.	....

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะ
กรรมการชุมชนของเทศบาล	 พ.ศ.	 2564	 
ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	
เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2564

4.	ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา	39
			แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน	เพื่อเกษตรกรรม
			พ.ศ.	2518	และกฎหมายอ่ืนที่สร้างมูลค่าให้กับที่ดิน
			ที่รัฐจัดให้กับประชาชน

ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	
(ส.ป.ก.)	 ได้ด�าเนินการศึกษาและปรับปรุง
กฎหมาย เ ก่ี ยว กับการป ฏิรู ปที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรและประชาชน	 ป ีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2564	 โดยศึกษาวิเคราะห์พระราช
บัญญัติการปฏิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 
พ.ศ. 	 2518	 (ฉบับที่ 	 2 ) 	 	 พ .ศ . 	 2519	 
และ	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	 2532	ค�าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี	 36/2518	 
เ รื่ อ ง ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า 
การครอบครองที่ดินในเขต	ส.ป.ก.	โดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย	และค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห ่ งชา ติที่ 	 31/2560	 เรื่ อ ง	 
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รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์
สาธารณะของประ เทศ	 และได ้ศึ กษา	
วิ เคราะห ์ 	 เสนอแนวทางในการพัฒนา	 
และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปท่ีดิน
เพื่อเกษตรกรรม	 สอดคล้องกับกฎหมาย 
และแผนระดับต่าง	ๆ	และเปรียบเทียบกับ
กฎหมายต ่างประเทศท่ีได ้ มีการพัฒนา
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อน�ามาเป็นแนวทาง
ในการจัดท�าและปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
การปฏิ รูปที่ ดิน 	 รวมถึ งจั ดท� ารายงาน 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	รายงานการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของค�าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห ่ งชา ติที่ 	 36/2559	 
และรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของค�าส่ัง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่	 31/2560	
ส.ป.ก.	 ได ้บันทึกสรุปวิเคราะห์ประกอบ 
ร ่างพระราชบัญญัติ	 และจัดท�าข ้อเสนอ 
ส�าหรับ	ส.ป.ก.	 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ต า ม บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า 
กฎหมาย	 รวมทั้ งจัดท�าสรุปรายมาตรา 
ของร่างพระราชบัญญัติ	 และข้อมูลตาราง
เปรียบเทียบพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรม	พ.ศ.	2518	แก้ไขเพ่ิมเติม	
(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2519	 และ	 (ฉบับท่ี	 3)	 
พ.ศ.	2532	ตารางเปรียบเทียบค�าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	 36/2559	
และค�าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 
ที่ 	 31 /2560 	 กับร ่ า งพระราชบัญญัติ 
ฉ บั บ ใ ห ม ่ ใ ห ้ เ ห็ น ถึ ง ค ว า ม เ ห มื อ น 
และความแตกต่างของสาระส�าคัญโดยมี
เหตุผลประกอบด้วย
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1. การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ 
และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ
ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการออม	ที่ผ่านมาพบว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มที่ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการออมเพื่อการเกษียณ	เนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ	รวมท้ังการขาดฐานข้อมูลของกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ	 ท�าให้การเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายท�าได้ยาก	 เนื่องจากกลุ ่มแรงงานมีการกระจัดกระจายอยู ่ทั่ว 
ทุกพื้นท่ี	ประกอบกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	ที่ต่อเนื่องอย่างยาวนาน	ท�าให้แรงงาน 
ในระบบที่มีความเสี่ยงจากการตกงานและถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น	 และแรงงานนอกระบบที่ถือว่า 
เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง	ทั้งจากรายได้ที่ต�่า	 ไม่แน่นอนและไม่มีสวัสดิการคุ้มครองครอบคลุมในหลายกรณี
ประสบปัญหามากยิ่งขึ้น

ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ

2. การผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคม และคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่

ที่ผ่านมา	ข้อมูลของหน่วยงานรัฐมีการจัดเก็บในลักษณะต่างคนต่างเก็บ	มีความซ�า้ซ้อนและกระจัดกระจาย	ไม่เป็น
เอกภาพ	ขาดการเชื่อมโยง	 ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเองไม่สามารถน�าข้อมูลมาบูรณาการการท�างานร่วมกัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก	นอกจากนี้	 การนิยาม 
และค�าจ�ากัดความของแต่ละหน่วยงานมีความไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เนื่องจากหน่วยงาน 
ยึดบทบาทภารกิจของตนเป็นหลัก	ท�าให้การน�าข้อมูลไปใช้เกิดความสับสนในการให้ความช่วยเหลือ	หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการและร่วมก�าหนดค�านิยามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 โดยเฉพาะค�านิยามในหมวด 
ของกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ	รวมทั้งควรให้ความส�าคัญกับการจัดเก็บ
ข้อมูลที่สามารถบูรณาการและใช้ร่วมกันได้	เพื่อลดการเก็บข้อมูลและใช้งบประมาณที่ซ�้าซ้อน	โดยให้มีการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลภาครัฐให้เป็นเอกภาพ	ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติงาน	 รวมท้ังปรับกฎระเบียบที่เป็น 
อุปสรรคต่อการเช่ือมโยง	และเปิดเผยข้อมูล	สื่อสารเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อบุคลากรภาครัฐอย่างชัดเจน	
ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

3. การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 

การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนเมืองยังคงเป็นประเด็นที่มีความท้าท้าย	 โดยเฉพาะการสร้างให้เกิด 
การรวมพลังของชุมชนในการร่วมกันจัดการปัญหาและความท้าทายใหม่	 ๆ	 ท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต	 
ดังนั้น	 จึงยังจ�าเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบพร้อมมีการติดตามประเมินผล 
อย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทพื้นที ่
ของตน	พร้อมทั้งสามารถรักษาอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นและสามารถอยู่ร่วมกันกับโลกอนาคตที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปได้
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มีระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับแก่ประชาชน 
ทุกกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง 
หลังเกษียณ

ระดับความส�าเร็จของการออกกฎหมายร้อยละ	 50	
โดย	 (ร่าง)	 พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ได ้รับความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรี	 และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎกระทรวง
เรื่องสิทธิประโยชน ์ของสมาชิกกองทุนการออม 
แห่งชาติด�าเนินการแล้วเสร็จ	

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู ่การเป็นสังคมสูงวัย	 ส่งผล
ให้เกิดภาระทางการเงินและการคลังในการดูแลกลุ่ม 
ผู ้สูงอายุ	 รวมท้ังอัตราการพึ่งพิงของผู ้สูงอายุต ่อ
ประชากรวัยท�างานของประเทศไทยก็ เพิ่มสูงขึ้น 
เช่นกัน	ในขณะที่	สถานการณ์ด้านการออมเงิน	ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	พบว่า	
จ� านวนเงินออมของคนไทยอยู ่ ในระดับถดถอย	
ปัจจุบันประเทศไทยมีบัญชีเงินฝากทั้งหมด	 97.12	
ล้านบัญชี	 โดยกลุ่มแรงงานมีความเปราะบางมากขึ้น
เม่ือเทียบกับช่วงการระบาดระลอกแรก	สะท้อนจาก
ข้อมูลยอดคงค้างเงินฝากต่อบัญชีท่ีมีมูลค่าต�่ากว่า	
50,000	บาท	 ในเดือนมิถุนายน	2564	ลดลงร้อยละ	
4.14	 จากเดือนธันวาคม	 2562	 และมีแนวโน ้ม 
ลดลง	 อันเ กิดจากผลกระทบทางด ้านเศรษฐกิจ 
และวิกฤติโควิด-19	 ที่ท�าให ้ประชาชนขาดความ
สามารถในการหารายได้	 มีรายได้ไม่แน่นอน	ท�าให้
ขาดเงินออมและถึง ข้ันมี เงินออมไม ่ เพียงพอต ่อ 
การด�ารงชีพในบั้นปลายของชีวิต	 ดังนั้น	 รัฐบาลจึงมี
ความจ�าเป ็นต ้องส ่งเสริมและสนับสนุนให ้มีการ
วางแผนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในวัย

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR09G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ระดับความส�าเร็จของการออกกฎหมายร้อยละ	 100	
โดย	 (ร่าง)	 พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 
และพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห ่งชาติฯ	 
ได้รับการปรับปรุง/แก้ไขในประเด็นสิทธิประโยชน ์
ที่เก่ียวข้อง	

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

ท�างาน	 (15-60	ปี)	ทั้งส่วนของแรงงานในระบบและ
แรงงานนอกระบบอย่างจริงจังและเป ็นรูปธรรม	 
โดยใช ้แรงจูงใจ	 ( Incentive)	 ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 
และต้องเร่งขยายระบบการออมที่มีอยู ่ให้ครอบคลุม
ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย

ที่มา:	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ข้อมูล	ณ	กันยายน	2564

เงินฝากในบัญชีธนาคาร

ที่มา:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดัชนีมูลค่ายอดคงค้างเงินฝากต่อบัญชีไม่เกิน 50,000 บาท
 (ใช้ฐาน ณ ธันวาคม 2562 )
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ป ี2565ป ี2564
สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐด�าเนินการ
ส ่ง เสริมให ้ประชาชนเข ้าสู ่ ระบบการออมอย ่าง 
ต ่อเนื่อง	 โดยกองทุนการออมแห ่งชาติ	 (กอช. )	 
มีจ�านวนสมาชิกประมาณ	 2.4	 ล้านคน	 ท่ีผ ่านมา 
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ	มีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนการออม
แห ่งชาติ 	 พ.ศ.	 2554	 ให ้มีความสมบูรณ ์ยิ่ ง ข้ึน	 
ทั้งในเร่ืองการขยายอายุของสมาชิก	 การบูรณาการ
ด�าเนินงานร่วมกับสิทธิประกันสังคม	มาตรา	40	 (2)	
และ	 40	 (3)	 ตลอดจนการพิจารณารับเงินบ�าเหน็จ
ก้อนเดียว	 ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์จะใช้ 
เงินก้อน	เม่ือท�าการออมครบตามเงื่อนไข	ขณะที่การปรับปรุงกฎกระทรวง	มีแนวทางในการเสนอปรับปรุงเพดาน
เงนิสะสมและเงนิสมทบของสมาชกิจาก	13,200	บาทต่อปี	เป็น	30,000	บาทต่อปี	เงนิสมทบภาครัฐสงูสดุ	1,800	บาท 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	กอช.	แล้ว	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังเก่ียว
กับผลกระทบทางภาระการเงินการคลังของประเทศไทยในอนาคต	 นอกจากน้ี	 กอช.	 ได้ด�าเนินการร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	กระทรวงมหาดไทย	ในการขยายจ�านวนสมาชิก	โดยในอนาคตจะขยายการด�าเนินงาน
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ขณะท่ีการด�าเนินการกับกลุ่มนักศึกษา	 ได้มีการท�าบันทึกความร่วมมือกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์	 เพื่อบรรจุวิชาการวางแผนทางการเงินไว้ในหลักสูตรการศึกษา	และขยายผลไปยังกลุ่ม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 	 4	 ขึ้นไป	 โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ	 และสถาบันการศึกษาเอกชน 
ทั้งในและนอกระบบ	เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม	

ในส่วนของการผลักดัน	 (ร่าง)	พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	 เพ่ือให้แรงงานในระบบ 
มีรายได้หลังเกษียณท่ีเพียงพอ	 คณะรัฐมนตรีได ้มีมติ	 เมื่อวันที่ 	 30	 มีนาคม	 2564	 อนุมัติหลักการของ 
(ร่าง)	พระราชบัญญัติกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ	และให้ส่งส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา	ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป	

ที่มา:	กองทุนการออมแห่งชาติ	กระทรวงการคลัง

จ�านวนสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 จากการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู ่ระบบการออม	พบว่า	 
ยังมีประชาชนบางกลุ ่มท่ีขาดความรู ้ความเข้าใจด้านการออมเงินเพื่อการเกษียณ	 โดยเฉพาะกลุ ่มแรงงาน 
นอกระบบ	 ผลิตภัณฑ์การออมของ	 กอช.	 ไม่จูงใจให้เกิดการสมัครสมาชิก	 อาทิ	 เงินสะสมและเงินสมทบ	 
ยังไม่จูงใจรวมถึงมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก	สมาชิก	กอช.	 ได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอ	และไม่ค่อยเข้าใจ 
รายละเอียดในผลิตภัณฑ์การออมของ	กอช.	รวมทั้งขาดฐานข้อมูลของกลุ่มแรงงานนอกระบบ	ท�าให้การเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายท�าได้ยาก	 เนื่องจากมีความกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่	 นอกจากนี้	 ผลกระทบของการแพร่
ระบาดของเช้ือโควิด-19	 ท่ีต่อเนื่องอย่างยาวนาน	จ�าเป็นต้องมีมาตรการที่เจาะจงให้ความช่วยเหลือแรงงาน 
ที่ได้รับผลกระทบ	 ท้ังแรงงานในระบบท่ีมีความเสี่ยงจากการตกงานมากขึ้นและถูกแทนที่ด ้วยเทคโนโลยี	 
และแรงงานนอกระบบที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง	ทั้งจากรายได้ที่ต�่าและไม่แน่นอน	 ไม่มีสวัสดิการ
คุ ้มครองครอบคลุมในหลายกรณี	 การออมเงินน้อยและมีปัญหาหนี้สิน	 ซึ่งกลุ ่มแรงงานนอกระบบที่สมัคร 
เข้าเป็นสมาชิก	 กอช.	มีเพียง	 2.4	ล้านคน	 เมื่อเกิดความเส่ียงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด	 จะได้รับผลกระทบ
มากกว่ากลุ่มอ่ืน

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานในระยะต่อไป	 ควรให้ความส�าคัญกับการขยายฐาน 
สมาชิกให้มากยิ่งขึ้น	 เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงส�าหรับผู ้ท่ีไม่มีสมาร์ทโฟน	 โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ให้มีระบบการออมเพ่ือการชราภาพทั้งในรูปแบบเงินบ�านาญและบ�าเหน็จโดยไม่ตัดสิทธิทางใดทางหนึ่ง	 
และส่งเสริมการออมร่วมกันระหว่างประชาชนและรัฐบาล	การขยายเพดานของเงินสมทบ	และพัฒนาผลิตภัณฑ์
การออม	 เพื่อสร้างแรงจูงใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก	ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายเก่ียวกับ
ทางเลือกของสมาชิกที่เปิดกว้างมากขึ้น	 รวมทั้งบูรณาการระบบฐานข้อมูลและการท�างานของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง	เพ่ือลดความซับซ้อนและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด	

นอกจากน้ี	ควรส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงินให้ครอบคลุม
กับกลุ่มเป้าหมาย	 เพ่ือเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองหลังเกษียณโดยให้ประชาชนมีเงินออมที่เพียงพอ	
วางแผนทางการเงินได้	 เกิดความมั่นคงทางการเงิน	 และเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันให้ประชาชนสามารถพึ่งพา 
ตนเองได้อย่างยั่งยืน		
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สถานการณ์ปี 2564

อปท. มีข้อมูลทางสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือน�ามาใช้จัดระบบ
สวัสดิการสังคม (Social Safety Net) ที่สอดคล้อง

และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

ระดับความส�า เร็จของการจัดท�าฐานข ้อมูลทาง
สังคมระดับพื้นที่ร ้อยละ	 50	 โดยฐานข้อมูลได้รับ 
การออกแบบระบบการจัดเก็บข ้อมูล ท่ีสามารถ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วเสร็จ

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR09G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ระดับความส�า เร็จของการจัดท�าฐานข ้อมูลทาง
สังคมระดับพ้ืนที่ร ้อยละ	 100	 โดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช ้ประโยชน์จากฐานข ้อมูล 
ทางสังคมในระดับพ้ืนที่และคลังข้อมูลด้านอาชีพ

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวนผู้เปราะบางจากข้อมูล
การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ณ	 วันที่	 20	
กรกฎาคม 	 2563 	 จ� านวน 	 13 , 143 , 079 	 คน	 
และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 
ที่ผ่านมา	พบว่า	 กลุ่มคนเปราะบางตกหล่นจากการ 
ให้ความช่วยเหลือภาครัฐ	 คิดเป็นร ้อยละ	 48.33	
ประกอบด้วย	 (1) กลุ่มคนพิการ	 โดยที่มีความช่วย
เหลือที่ต ้องการมากที่สุดคือการสนับสนุนผู้ช่วยคน
พิการการกู ้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ	 และการ 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	นอกจากนี้	 พบว่า 
ยังมีคนพิการร้อยละ	55.6	 ไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ	
โดยมาจากหลายสา เหตุ 	 ทั้ ง การที่ ไ ม ่ ต ้ อ งการ 
จดทะเบียน	 (รวมไม่คิดว่าตนเองพิการ)	ความพิการ 
ไม่อยู ่ในระดับที่จดทะเบียนได้	 การไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการจดทะเบียน	 ไม่มีคนพาไป	และเดินทาง 
ไม่สะดวก	 อีกท้ังปัญหาส�าคัญของการข้ึนทะเบียน 
คนพิการมีสาเหตุหลักมาจากการก�าหนดค�านิยาม	 
“คนพิการ”	 ท่ีป ัจจุ บันมีความแตกต ่างกันแต ่ละ 
หน่วยงาน	 ขณะท่ีกระบวนการข้ึนทะเบียนคนพิการ
ต ้องผ ่านการวินิจฉัยโดยแพทย ์และข้ึนทะเบียน 

กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์	 เพื่อให้ได้รับเอกสารรับรองความพิการตาม
กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	
รวมท้ังการข้ึนทะเบียนคนพิการตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงฯ	 มีขั้นตอนที่ยุ ่ งยาก	 ใช ้ เอกสารเป ็น 
จ�านวนมาก	 (2) กลุ ่มผู ้สูงอายุ ยังพบผู ้ตกส�ารวจ 
และยังไม่ได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุในแหล่งชุมชน
ต ่าง	 ๆ	 ดังนั้นจึงจ�า เป ็นต ้องมีการส�ารวจข ้อมูล 
ผู ้สูงอายุท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนดังกล่าวเพ่ิมเติมเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนสวัสดิการต่าง	ๆ	ตามสิทธิ์ต่อไป	
และ (3) กลุ่มเด็กแรกเกิดในครอบครัวยากจนพบว่า
ร้อยละ	30	ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการเงินอุดหนุนของรัฐ	

สัดส่วนกลุ่มคนเปราะบางที่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
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นอกจากนี้ 	 ส ่วนราชการต่าง	 ๆ	 มีการด�าเนินการ 
จั ด เ ก็ บ ข ้ อ มู ล แ ล ะ อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ ด ้ า น สั ง ค ม	 
เช ่น	 (1)	 การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลทุกมิติ 
ท่ีจัดเก็บโดยหน่วยงานระดับพื้นที่	 เพื่อน�ามาจัดท�า
แผนแผนพัฒนาในพื้นที่ตามนโยบาย	 One	 Plan	 
(2)	 การจัดท�าและพัฒนาระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า	
(Thai	 People	Map	and	Analytics	 Platform	 :	
TPMAP)	ซึ่งเป็นระบบ	Big	Data	ของภาครัฐเพื่อการ
แก้ปัญหาความยากจนที่สามารถระบุปัญหาความ
ยากจนหลายมิติได้ถึงระดับบุคคล	โดยในปัจจุบันได้มี 
การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่าง	 ๆ	 ที่ เกี่ยวข้องท่ีมี 
ข ้อมูลเลขบัตรประชาชน	 13	 หลัก	 อาทิ 	 ข ้อมูล 
จากกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์	ที่ประกอบด้วย	ทะเบียนคนพิการ	ข้อมูล 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้อมูลการรับเบี้ย
คนพิการและผู้สูงอายุ	 ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาล
จากส� านั ก ง านหลั กประกั นสุ ขภ าพ 	 ( สปสช . )	 
และข้อมูลทะเบียนราษฎร์	(กรมการปกครอง)	และอยู่ 
ระหว ่างบูรณาการข ้อมูลกับส ่วนราชการอื่น	 ๆ	 
เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลตามมิติต่าง	 ๆ	 ด้วย	 
โดยในปัจจุบันระบบ	 TPMAP	 ครอบคลุมจ�านวน
ประชากรจ�านวน	60	กว่าล้านคน	จากจ�านวนทะเบียน

ราษฎร์ของส�านักทะเบียนกลาง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2563	 (3)	 โครงการพัฒนาต�าบลแบบบูรณาการ	
(Tambon	 Smart	 Team)	 เป็นการจัดเก็บข้อมูล 
ในระดับเขตการปกครองที่เล็กที่สุด	 (ระดับหมู่บ้าน)	 
โดยการ จัด เก็บข ้ อมู ลผ ่ านระบบคอมพิ ว เตอร  ์
และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ	พร้อมส�าหรับการน�ามา
ใช้งานได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	 ซ่ึงผู้บริหารหรือส่วน
ราชการสังกัดกรมการปกครองในแต่ละพื้นที่สามารถ
ดึงข ้อมูลพื้นฐานหรือข ้อมูลเฉพาะด้านเพื่อน�ามา
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง	 ๆ	 ได้ตลอดเวลา	
รวมถึงการน�าข้อมูลที่จัดเก็บเหล่านั้นมาเป็นพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์และจัดท�าแผนพัฒนาในระดับพื้นที	่
ทั้งแผนพัฒนาหมู่บ้าน	แผนพัฒนาต�าบล	แผนพัฒนา
ท้องถิ่น	และแผนพัฒนาอ�าเภอ	 ซ่ึงแผนเหล่าน้ีจะเป็น
แผนท่ี เ ร่ิมต ้นจากความต ้องการของประชาชน 
ใ น พื้ น ที่ ที่ น� า ม า เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ แ ผ น พั ฒ น า ใ น 
ระดับจังหวัด 	 ก ลุ ่ม จั งหวัด 	 ภาค	 และประเทศ	 
ให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกัน
อย ่ างมีประสิท ธิภาพ	 เพื่ อ เป ็นกลไกในการให  ้
ค ว า ม ช ่ ว ย เ ห ลื อ ก ลุ ่ ม เ ป ้ า ห ม า ย ที่ ต ้ อ ง ก า ร 
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน
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การด�าเนินงานที่ผ่านมา การผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
จัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	 ในช่วง 
ปี	2564	หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้มีการด�าเนินโครงการ	 เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายอันพึงประสงค์ของการปฏิรูป
ประเทศด้านสังคม	อาทิ	กรมการปกครองได้ด�าเนินโครงการพัฒนาต�าบลแบบบูรณาการ	(Tambon	Smart	Team) 
โดยการจ้างประชาชนในต�าบล	อ�าเภอ	ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	 จ�านวน	7,255	ต�าบล	 
เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพ่ือพัฒนาพื้นท่ีแบบบูรณาการ	ที่มีประสิทธิภาพส�าหรับการวางแผนพัฒนาพื้นท่ีในทุกระดับ 
ตั้งแต่การพัฒนาหมู ่บ้าน/เขตชุมชน	 แผนพัฒนาต�าบล	 แผนพัฒนาอ�าเภอ	 แผนพัฒนาจังหวัด	 ซึ่งเป็นกลไก 
ส�าคัญในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	และการพัฒนาในระยะยาว	และใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง 
ที่เปิดเผยต่อสาธารณชน	 (Single	opened-data	 system)	 ให้ทุกภาคส่วน	ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	และภาคประชา
สังคมต่าง	 ๆ	สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันในข้อมูลเดียวกัน	 ขณะเดียวกันกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	อยู่ระหว่างด�าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต�าบลแบบบูรณาการ	
(1	ต�าบล	1	มหาวิทยาลัย)	 โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากโครงการพัฒนาต�าบลแบบบูรณาการ	นอกจากนี้	
การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง ในส่วนของการก�าหนดนิยาม	 “คนพิการ”	 น้ัน	 ปัจจุบันได้มีการก�าหนดประเภท 
และหลักเกณฑ์ความพิการเชิงการแพทย์	 (Medical	Model)	 รวมถึงท�าการศึกษาประเภทและหลักเกณฑ ์
ความพิการเชิงสังคม	 (Social	Model)	 เพิ่มเติม	 และศึกษาสิทธิและสวัสดิการส�าหรับกลุ ่มที่มีแนวโน้มจะมี 
ความพิการ	 โดยมีการพัฒนายกระดับการให้บริการคนพิการแบบดิจิทัลด้วยการให้มีศูนย์บริการคนพิการ 
แบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล	 โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว	 16	แห่ง	 และให้การใช้บัตรคนพิการ 
ผ่านระบบ	Mobile	Application	นอกจากนี้	ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการของคนพิการกับ	6	หน่วยงาน	ได้แก่	
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ส�านักงานประกันสังคม	กรมการปกครอง	(ส�านักทะเบียนราษฎร)	กองทุน
เงินให้กู ้ยืมเพ่ือการศึกษา	 (คนพิการที่กู ้ยืมเรียน)	 กรมบัญชีกลาง	 (สวัสดิการเบี้ยคนพิการ)	 และส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง	(ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)	รวมทั้งแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการฯ	พ.ศ.	2556	เช่น	การไม่ใช้ส�าเนาเอกสาร	การออกบัตรให้คนพิการ	การก�าหนดบัตรหมดอายุ	เป็นต้น	
นอกจากนี้	 ในส่วนของกลุ ่มเปราะบางที่เป็นเกษตรกร	 ได้มีการปฏิรูปการสร้างมูลค่าที่ดินที่ รัฐจัดให้กับ
ประชาชน	 โดยส�านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 (สคทช.)	 และหน่วยงานที่ร่วมด�าเนินการ	อาทิ	
ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม	 (ส.ป.ก.)	 กรมธนารักษ์	 และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	
(องค์การมหาชน)	ได้ด�าเนินกิจกรรมเพื่อตอบเป้าหมายย่อยทั้ง	5	เป้าหมายย่อย	ซ่ึงเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในแผน
ขับเคลื่อนการปฏิรูป	 โดยมีกิจกรรมการบริหารจัดการที่ดินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส	 กิจกรรมการ
ศึกษาปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน	 ด�าเนินการโดย	 ส.ป.ก.	 
และการด�าเนินการส�ารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินท่ีดินกรุงเทพฯ	 และในภูมิภาค	 ด�าเนินการ 
โดยกรมธนารักษ์	
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ข้อมูลของหน่วยงานรัฐ	 มีการจัดเก็บในลักษณะต่างคน 
ต่างเก็บ มีความซ�้าซ้อนและกระจัดกระจาย	 ไม่เป็นเอกภาพ	ขาดการเชื่อมโยง	ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐเอง 
ไม่สามารถน�าข้อมูลมาบูรณาการการท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังประชาชนไม่สามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก	นอกจากนี้	ยังก่อให้เกิดปัญหาการจัดสรรสวัสดิการที่ซ�้าซ้อน	อีกทั้งการจัดเก็บข้อมูล
ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ ่มเป้าหมาย	ท�าให้มีกลุ ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากการให้ความช่วยเหลือภาครัฐ	รวมทั้ง	 
ไม่ทราบพิกัดของกลุ ่มเป้าหมายท่ีมีการตกหล่นจากการส�ารวจ	 จึงจ�าเป็นต้องให้มีการบูรณาการข้อมูล 
จากทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน	 เพื่อเร่งจัดเก็บข้อมูลบุคคล
เหล่านั้นให ้เข ้ามาอยู ่ ในระบบ	 และให ้หน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องสามารถวิเคราะห์ให ้ความช่วยเหลือตาม 
ความเหมาะสมกับความต้องการต่อไป	นอกจากน้ี	การนิยามและค�าจ�ากัดความของแต่ละหน่วยงานมีความ 
ไม่สอดคล้องและไม่เป ็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เนื่องจากหน่วยงานยึดบทบาทภารกิจของตนเป็นหลัก	 
ท�าให้การน�าข้อมูลไปใช้เกิดความสับสนในการให้ความช่วยเหลือ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการและร่วมก�าหนดค�านิยามให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน	 โดยเฉพาะค�านิยามในหมวดของกลุ ่มเปราะบางที่เป็นกลุ ่มเป้าหมายส�าคัญที่ต้องเร่งให ้
ความช่วยเหลือ	 รวมทั้งควรให้ความส�าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถบูรณาการและใช้ร่วมกันได้	 เพื่อลด
การเก็บข้อมูลและใช้งบประมาณท่ีซ�้าซ้อน	 โดยให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐให้เป็นเอกภาพ	ตั้งแต่ระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติงาน	 รวมทั้งปรับกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเช่ือมโยงและเปิดเผยข้อมูล 
สื่อสารเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อบุคลากรภาครัฐอย่างชัดเจน	 ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	 ควรให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่ เ ก่ียวกับประเภทข้อมูลที่ต ้องจัดเก็บ 
ให้กับผู้ปฏิบัติได้เข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ 
ได้อย่างตรงจุด	 ท้ังน้ี	 ภาครัฐควรน�ากลไกของศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 (ศจพ.)	 ในระดับจังหวัด	 และระดับต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 ศจพ.จ.	 
ศจพ.กทม.	 ศจพ.อ.	 ศจพ.ข.	 ศจพ.อปท.	 และทีมปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่	 เพ่ือใช้เป็นกลไกในการแก้ไข 
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าให้ตรงกับกลุ ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดมากข้ึนท้ังในระดับบุคคล 
และระดับครัวเรือนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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สถานการณ์ปี 2564

ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็งและมีโอกาส 
ในการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม  

อันจะน�าไปสู่ความเสมอภาคในสังคม

ระดับความส�าเร็จของการออกกฎหมาย	 ร้อยละ	50	 
โดยระเบียบกระทรวง	 มหาดไทยว ่ าด ้ วยคณะ
กรรมการชุมชนของเทศบาล	 พ.ศ.	 ....	 ผ่านความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย	 
และระเบียบเกี่ยวกับชุมชน	 ของกรุงเทพมหานคร	 
มีการพิจารณาทบทวน	 ปรับป รุง 	 ในประเ ด็น 
เ ร่ืองคณะกรรมการชุมชน	 ที่จะเอื้อต ่อการสร ้าง
ชุมชนเมืองที่เข้มแข็ง

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่3CR09G03

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ระดับความส�าเร็จของการออกกฎหมายร้อยละ	100
โดยคณะกรรมการชมุชนของเทศบาลนคร	เทศบาลเมือง 
กรุง เทพมหานคร	 และเมืองพัทยา	 มีการจัดตั้ ง 
ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ประเทศไทยมีการขยายตัวของความเป็นเมืองเพิ่มขึ้น
เร่ือย	ๆ	โดยปัจจุบันมีประชากรไทยกว่า	1	ใน	3	อาศัย
อยู ่ ในเขตเมือง	 จากข ้อมูลสถิติจ�านวนประชากร 
จากการทะเบียนและร้อยละของผู ้อยู ่ในเขตเมือง	
กระทรวงมหาดไทย	ปี	พ.ศ.2563	พบว่า	ประชากร 
ที่อาศัยอยู ่ ในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลมีทั้งหมด	
22,811,331	คน	คิดเป็นร้อยละ	34.47	ของประชากร
รวมทั้ งประเทศ	 66,186,727	 คน	 และคาดว ่า 
ในป ี	 พ.ศ.	 2593	 ประชากรไทยกว ่าร ้อยละ	 70	 
จะกลายเป ็นคนเมือง1	 ซึ่งการขยายตัวของความ 
เป ็นเมืองจะเป ็นหนึ่ งตัวเร ่งการเปลี่ยนผ ่านทาง
เศรษฐกิจและสังคมในหลากหลายมิติ	 รวมถึงการ
เคลื่ อนย ้ ายของประชากรที่ ท� า ให ้ เกิ ดป ัญหาที่ 
ส่งผลกระทบตามมามากมาย	 อาทิ	 การขาดแคลน 
ที่อยู่อาศัยและการขยายบริเวณแหล่งเสื่อมโทรม	และ

1		United	Nations,	2018.	Annual	Percentage	of	Population	at	Mid-Year	Residing	in	Urban	Areas	by	Region,	Subregion,	

			Country	and	Area,	1950-2050.

ที่มา:	United	Nations,	2018.	Annual	Percentage	of	Population	at	Mid-Year						

							Residing	in	Urban	Areas	by	Region,	Subregion,	Country	and	Area,	

							1950-2050.

Percentage of population in Urban and Rural areas
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ป ัญหาคว าม เหลื่ อ มล�้ า ท า ง สั ง คมและร าย ได 	้ 
เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน	 เพิ่มมากข้ึน	
ปัญหาการบริการจากภาครัฐท่ีไม่ท่ัวถึง	 ปัญหาดัง
กล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม	 ความยากจนและ
ชุมชนแออัดที่ เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ เขตเมืองตามมา	 
แม้ที่ผ ่านมาหน่วยงานภาครัฐจะด�าเนินโครงการ 
เพื่อแก้ปัญหาชุมชนเมืองบ้างแล้ว	 อาทิ	 ส�านักงาน
กองทุนหมู ่บ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ด�าเนิน
โครงการพัฒนาหมู ่บ้านและชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน	
การเคหะแห่งชาติได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ที่อยู่อาศัย	10	ปี	(พ.ศ.2559	-	2568)	สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน	 (พอช.)	ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนเมือง	 อย่างไรก็ตาม	 ชุมชนเมือง	 ยังคงมี
ความเปราะบางและประสบป ัญหาในหลายมิ ติ	 

อีกทั้ง	 การประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล	 
พ.ศ.2496	 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 	 14	 (พ.ศ.2562)	
ยก เลิ กก� านั น 	 ผู ้ ใ หญ ่บ ้ าน 	 ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ ใ หญ ่บ ้ าน	 
แพทย์ประจ�าต�าบล	 และสารวัตรก�านันในชุมชน 
ที่ ยกระดับ เป ็น เทศบาลเมืองหรือ เทศบาลนคร	 
ยิ่งท�าให้พื้นที่ที่มีความเป็นเมืองขาดกฎหมายรับรอง
ให้มีกลไกภาคประชาชนในการขับเคล่ือนและแก้ไข
ปัญหาชุมชนเมืองได้ด ้วยตนเอง	 ดังน้ัน	 จึงจ�าเป็น 
ต ้องผ ลักดัน ให ้ เ กิดการออกกฎหมายระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ 
เทศบาล	 พ.ศ.	 . . . . 	 และระเบียบเ ก่ียวกับชุมชน 
ของกรุงเทพมหานครที่จะเอื้อต่อการสร้างชุมชนเมือง 
ที่เข้มแข็งในการจัดการ	พัฒนา	 และสามารถพึ่งพา
ตนเองให้เข้มแข็งครอบคลุมในทุกมิติ	

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา ในปี	2564	มีความคืบหน้าของการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการบรรลุตามค่าเป้าหมาย
ท่ีให้ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็งและมีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม	อันจะน�าไปสู่
ความเสมอภาคในสังคม	 ได้แก่	 การออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล	
พ.ศ.	 2564	ปัจจุบันได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว	 เม่ือวันที่	 25	กุมภาพันธ์	 2564	และระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน	พ.ศ.	2564	และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	27	
พฤษภาคม	 2564	 ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายแผนขับเคลื่อนฯ	 Big	 rock	นอกจากนั้น	 
การด�าเนินงานในระยะถัดไป	 ในปี	 2565	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 มีแผนการด�าเนินการจัดท�าคู ่มือ 
การปฏิบัติงานด้านชุมชนส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส�าหรับคณะกรรมการชุมชนในรูปแบบ	 
e-book	 ซึ่งขณะนี้ได้แต่งต้ังคณะท�างานตามค�าส่ัง	 สถ.	 ท่ี	 301/2564	 ลงวันท่ี	 22	 มิถุนายน	 2564	 แล้ว	 
และอยู ่ระหว่างศึกษา	 วิเคราะห์	 แนวทางปฏิบัติและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท�าเป็นร่างคู ่มือ 
การปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการชุมชน	 	 รวมถึงการก�าหนดให้มีกลไกการติดตาม
ผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน	โดยต้ังเป้าหมายการมีระบบสารสนเทศ 
ในการติดตามและประเมินผลการจัดตั้งและปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	 
คือ	 เทศบาลจ�านวน	2,472	แห่ง	 เมืองพัทยา	1	แห่ง	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	และหน่วยงานอื่น	ๆ	 
ที่เก่ียวข้อง

210

แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นสงัคม
CR09CR09G03

ป ี2565ป ี2564
สถานการณ์เทียบเป้าหมาย



ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าที่ผ ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการผลักดันให้ม ี
การออกกฏหมายที่จะเป็นกลไกสนับสนุนให้ชุมชนในเขตเมืองมีความเข้มแข็งได้ส�าเร็จตามค่าเป้าหมายที่ก�าหนด
ไว้ในปี	 2565	แล้ว	อย่างไรก็ตาม	การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนเมืองยังคงเป็นประเด็นที่มีความ 
ท้าท้าย	 โดยเฉพาะการสร้างให้เกิดการรวมพลังของชุมชนในการร่วมกันจัดการปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ	 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได ้ในอนาคต	 ดังนั้น	 จึงยังจ�าเป ็นต ้องมีกลไกการขับเคลื่อนการด�าเนินงานอย ่างเป ็น 
ระบบพร้อมมีการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิด	 เพ่ือให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ของตน	พร้อมท้ังสามารถรักษาอัตลักษณ์เฉพาะถ่ินและสามารถ 
อยู่ร่วมกันกับโลกอนาคตท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงไปได้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	 การเร่งด�าเนินการจัดท�าคู ่มือการปฏิบัติงานด้านชุมชนส�าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส�าหรับคณะกรรมการชุมชนเพื่อเป็นคู ่มือปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึง 
ควรมีกลไกการติดตามประเมินผลการจัดต้ังชุมชนและประเมินศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนภายหลังจาก
การออกกฎระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลฯ	 เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการ
ตนเองได้อย่างแท้จริง	ตลอดจนควรส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองแบบบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนตั้งแต่การร่วมวางแผน	แก้ปัญหา	และพัฒนาเมืองและอาจพิจารณาถึงการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาชุมชนเมืองในรูปแบบใหม่	 ๆ	 อาทิ	 การจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ท�ากิจกรรมทางด้านสังคมควบคู่กันไปด้วย 
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการชุมชนของตนเองอย่างรอบด้าน	พร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง	
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