แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
ข้อเสนอแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้า นสั ง คม ได้จัด ทาขึ้น ตามบริบ ทในข้ อกาหนดของรั ฐ ธรรมนู ญ
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรู ป ประเทศด้านสั งคม จานวน ๑๓ คน ซึ่งมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ
อยุธยา เป็นประธานกรรมการ โดยได้นาผลการศึกษาและข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่ง ชาติ
(สปช.) ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และข้อเสนอการปฏิรูปด้าน
สังคมของหน่วยงานอื่น มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาข้อเสนอแผนการปฏิรูปในครั้งนี้ด้วย
หลั กเกณฑ์ ส าคั ญในการจั ดท าเรื่ องและประเด็ นปฏิ รู ปได้ พิ จารณาจากสถานการณ์ และแนวโน้ ม
ที่สาคัญ โดยแบ่งเป็นสถานการณ์และแนวโน้มภายนอก ได้แก่ (๑) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความ
เป็นไปได้ในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวแปรในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม (๒) กระแสการเติบโตของหุ้นส่วนการพัฒนาทางสังคม โดยเฉพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม (social
enterprise: SE) ในการให้บริการสังคมโดยภาคส่วนอื่นที่มิใช่รัฐ เพื่อให้การจัดบริการทางสังคมมีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น (๓) กระแสโลกาภิวัตน์และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายระหว่างกันมากขึ้นทั้ง
สินค้า บริการ และแรงงาน และจะทาให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น
ส่วนสถานการณ์และแนวโน้มภายใน ประกอบด้วย (๑) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ทาให้ภาครัฐต้องจัดสวัสดิการ และรับภาระด้านสาธารณสุขของผู้สูงอายุมากขึ้น
(๒) ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตและมีการออมอยู่ในระดับต่า
ส่งผลต่อความมั่นคงในการดารงชีวิตในวัยสูงอายุ (๓) คุณภาพของคนไทยในภาพรวมยังมีปัญหา รวมถึงปัญหา
เชิงคุณธรรมที่ยังคงเป็นปัญหาสาคัญและยังไม่มีระบบรองรับเชิงสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม (๔) ประเด็นด้าน
ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ยังเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่อง นามาซึ่งความไม่เท่ากันของทุนในการพัฒนาศักยภาพ
คน ในการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุข (๕) ความเหลื่อมล้าด้านการเข้าถึงการคุ้มครองทาง
สังคม โดยกลุ่มแรงงานนอกระบบยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่จาเป็น กลุ่มคนพิการยังถูกจากัดในการเข้าสู่
ตลาดงาน ในขณะที่กลุ่มผู้ไร้สัญชาติยังประสบปัญหาเรื่องการได้รับสัญชาติ (๖) ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคยัง
มีข้อจากัด โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลยังมีข้อจากัดเฉพาะในหน่วยงานของตนเอง ตลอดจนความซับซ้อน
ของกระบวนการผลิตและระบบตลาดที่ทาให้การติดตามตรวจสอบสินค้าและบริการทาได้ยากยิ่งขึ้น (๗) ระบบ
การจัดการข้อมูลทางสังคมของประเทศยังเป็นลักษณะการดาเนินการจากหลายส่วน โดยที่หน่วยงานต่างๆ
จัดทาข้อมูลแต่ยังมิได้บูรณาการให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน (๘) การพัฒนาในระดับชุมชนมีการฟื้นฟูมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง แต่ ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด เชิ ง ระบบในหลายส่ ว นที่ ท าให้ ชุ ม ชนจ านวนมากยั ง ไม่ ส ามารถพึ่ ง ตนเองได้
(๙) สถานการณ์ของการลงทุนทางสังคมจากภาคส่วนต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งในแง่ของยอดเงินบริจาคใน
กิจกรรมต่างๆ และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และ (๑๐) คนไทยส่วนใหญ่นิยมให้บริจาคเงิน แต่ยังมี
สัดส่วนการลงมือทากิจกรรมจิตอาสาที่ค่อนข้างน้อย
ข้อเสนอแผนการปฏิรู ปประเทศด้านสั งคมได้จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศสู่สั งคมคุณภาพอันเป็น
เป้าประสงค์หนึ่งภายใต้ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี โดยมีแนวทางปฏิรูปที่สาคัญทั้งการสร้างหลักประกัน
ทางด้านเศรษฐกิจ และสั งคมให้ แก่คนกลุ่ มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สู งอายุ และผู้ด้อยโอกาส การเพิ่ม
บทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการตนเอง และการเสริมสร้างพลังทางสังคมให้ เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ในหลายยุทธศาสตร์ อาทิ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางสั งคม ยุ ทธศาสตร์ ด้านการสร้ างความสามารถในการแข่ง ขัน และยุท ธศาสตร์ก ารสร้ างความเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
เป้าหมายรวมของข้อเสนอแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ประกอบด้วย (๑) คนไทยมีหลักประกัน
ทางรายได้ในวัยเกษียณที่เพียงพอต่อการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (๒) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและ
ไม่แบ่งแยก (๓) ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ (๔) ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเองและทางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้
และ (๕) คนไทยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น
สาหรับเรื่องและประเด็นการปฏิรูป คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมพบประเด็นหลักที่ต้องเร่ง
ดาเนินการ ๕ เรื่องสาคัญ ได้แก่ (๑) การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม (๒) การช่วยเหลือและเพิ่ม
ขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม (๓) การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ ทางสังคม (๔) การพัฒนา
ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ (๕) การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรม
ทางสังคม ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ ได้ผ่านการประชุมรับฟังความเห็นแล้ว ๔ ครั้งในแต่ล ะภูมิภาค ได้แก่
กรุงเทพมหานคร อุดรธานี นครศรีธรรมราช และเชียงราย โดยผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นล้วนเห็นด้วย
กับข้อเสนอแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่มีทั้ง แผนการปฏิรูปเป็นรายเรื่อง (agenda based) ได้แก่
การปรั บ ปรุ ง การออม สวั ส ดิ การและการลงทุ น เพื่ อสั ง คม การช่ ว ยเหลื อและเพิ่ม ขี ด ความสามารถกลุ่ ม
ผู้เสียเปรียบในสังคม การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม แผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (area based)
ได้แก่ การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และแผนการจัดกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนสังคม (social
movement) ได้แก่ การสร้ างการมีส่ ว นร่ว มการเรียนรู้ การรับรู้ และการส่ งเสริมกิจกรรมทางสั งคม
โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้
การปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม เน้นการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
และสังคม (socio-economic security) ให้แก่คนทุกกลุ่ม และให้สถาบันทางสังคมสามารถแบ่งเบาภาระการ
ลงทุน ทางสั งคมของรัฐ บาล เนื่ องจากที่ ผ่ านมา คนไทยมีการออมอยู่ในระดับต่าและไม่เพียงพอที่จะใช้ใน
การดารงชีวิตในวัยสูงอายุ ประกอบกับกระแสการเติบโตของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่จะสามารถสนับสนุนภาครัฐ
ในการจัดบริการทางสังคมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยประเด็นการปฏิรูปการออม สวัสดิการ และการลงทุน
เพื่อสังคม ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับเพื่อให้คนไทยทุกคนมี
รายได้เพีย งพอหลั งพ้น วัย ทางาน รวมทั้ง ลดความเหลื่อมล้ าเกี่ยวกับสิ ทธิประโยชน์และบริการของรัฐ ดังนี้
(๑) การปรับปรุงรูปแบบการตลาด ผลิตภัณฑ์ การอานวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มสมาชิกใน
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (๒) การศึกษาและออกกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญในรูปแบบ
การออมภาคบังคับภายใต้หลักการระดมการออมทั้งผู้รับสวัสดิการสังคม เจ้าของกิจการ และรัฐบาล เพื่อสร้าง
ระบบให้คนไทยมีบาเหน็จบานาญหลังพ้นวัยทางาน (๓) จัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนหนึ่งคืนให้แก่ผู้เสียภาษีตาม
เลขบัตรประจาตัวประชาชน เพื่อเป็นเงินออมของผู้เสียภาษี และ (๔) ปรับปรุงกฎหมายระบบสวัสดิการที่มีอยู่/
ลดการให้ ส วั ส ดิ ก ารระบบปิ ด เป็ น ระบบเปิ ด มากขึ้ น เพื่ อ ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากส วั ส ดิ ก ารต่ า งๆ
มีความเหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญเรื่องการลงทุนเพื่อสังคม โดย (๑) เร่งรัดให้มี
การอนุญาตให้นิติบุคคลที่ประสงค์จะดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทาธุรกรรมไปพลางก่อนได้ พร้อมเร่งรัดการออกกฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคม
(๒) ให้ ออกเป็ น นโยบายของคณะสงฆ์เพื่อให้ วัดช่ว ยเหลื อกิจกรรมทางสั งคมมากยิ่งขึ้น และ (๓) จัดสรร
งบประมาณเหลื อ จ่ ายปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเพื่อจัดตั้ง กองทุนเพื่อพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมในการดาเนินโครงการนาร่องที่ตอบสนองต่อความต้องการในชุมชม อาทิ สถานดูแล

และให้บริการผู้สูงวัย สถานบริการผู้ป่วยไม่ติดเตียง และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อตอบสนองความเร่งด่วนของ
ชุมชนศึกษาและการเสริมสร้างและพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
การปฏิรูปกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ดาเนินการภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปเพื่อปลดอุปสรรค” โดยเฉพาะ
อุป สรรคต่า งๆ ที่ทาให้ คนบางกลุ่ มในสั งคมได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สั งคม การศึกษา สาธารณสุ ข
การเมือง กฎหมายและวัฒนธรรม ตลอดจนความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม โดยเน้นการสร้าง
โอกาสให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมในทุ ก มิ ติ ในกลุ่มเป้าหมายสาคัญ อาทิ เด็ก
และเยาวชน สตรีผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนยากจน คนไร้ที่พึ่ง บุคคลไร้สถานะทางทะเบียนราษฎร ผู้พ้นโทษ ผู้ติดเชื้อ
เอช ไอ วี และผู้บ ริโ ภค ภายใต้ก ลไกการทางาน ๓ ประการ คือ การสัง คมสงเคราะห์ (social work)
การเสริมพลัง (strengthening and empowerment) และการจัด สวัสดิการ (welfare) เพื่อปรับปรุง
ระบบความช่วยเหลือและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมให้มีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นปฏิรูป
๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) ปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล (Design for all)
โดยผลั กดั น การก่อ สร้ า งรถไฟฟ้ าในกรุ ง เทพมหานครและปริมณฑล และโครงสร้ างพื้ นฐานบริ การขนส่ ง
สาธารณะอื่ น ๆ ให้ ทุ กคน/ทุก กลุ่ ม เข้ า ถึ ง ได้ โ ดยไม่ เ ป็ นอุ ป สรรค รวมทั้ ง การบั ง คั บใช้ ก ฎหมายที่ เกี่ ย วกั บ
การออกแบบที่เป็นสากล (Universal design) (๒) ปฏิรูปกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยสนับสนุนและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ และปรับปรุงรูปแบบการใช้
เงิน กองทุน ฯ ให้ เป็ น unit-cost ที่เน้ น โครงการเสริมสร้างอาชีพคนพิการที่ไม่ส ามารถทางานในสถาน
ประกอบการได้ (๓) เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทางาน โดยขยายอายุเกษียณราชการ แก้ไขบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ใ ห้ ผู้ สู ง อายุ ส ามารถรั บ งานเป็น ชิ้น งาน (๔) ปฏิ รูป ระบบการคุ้ม ครองผู้ บริ โ ภค โดยแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอานาจทางปกครอง และใช้
เทคโนโลยีเป็นช่องทางสื่อสารให้ผู้บริโภคในการรักษาสิทธิต่างๆ (๕) ปฏิรูปการขึ้นทะเบียนกับผู้ไร้สถานะทาง
ทะเบียนราษฎร โดยกาหนดแนวทางและแผนการขึ้นทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ คนยากจน กลุ่มคนบนพื้นที่สูง
กลุ่ มชาติ พั นธุ์ (๖) การเปลี่ ยนแปลงนโยบายประชากรเพื่อเสริมสร้ างดุ ลประชากรในอนาคต โดยให้ สิ ทธิ ใน
การลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงเทคโนโลยีช่วยอนามัยเจริญพันธุ์ และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน/
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดภาระการดูแลของพ่อแม่ และ (๗) เสริมพลังสตรี โดยแก้ไขกฎหมาย/ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคเพื่อเพิ่มสัดส่วนสตรีในตาแหน่งบริหารขององค์กร
การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม เป็นประเด็นปฏิรูปสาคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ
ทราบความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจน สามารถนาไปจัดทานโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและให้เกิดการบูรณาการข้อมูลด้านสังคมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดาเนินการใน ๓ กิจกรรม ได้แก่ (๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บและ
บริหารข้อมูลและสารสนเทศในระดับชุมชนและตาบล โดยออกแบบระบบเชื่อมโยงกับข้อมูลประเภทอื่นๆ และ
รวมอยู่ใ นข้อ มูล ขนาดใหญ่ (big data) ของรัฐ บาล พร้อ มออกแบบระบบความปลอดภัย ควบคู่กับ
ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (๒) จัดลาดับความสาคัญการเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชนต้องการทราบ
และสร้างการรับรู้ โดยสารวจความต้องการข้อมูลที่ประชาชนต้องการรับรู้ ปรับปรุงการบริการภาครัฐ และ
ปรับปรุงระบบการร้องทุกข์ให้สะดวกต่อการติดตามมากขึ้น (๓) พัฒนาฐานข้อมูลด้านภาษี โดยนาผู้มีรายได้
เข้าระบบการแจ้งรายได้ทุกคน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทานโยบายให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายได้มาก
ยิ่งขึ้น
การปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง เน้นการขจัดอุปสรรคในเชิงโครงสร้าง อาทิ ข้อจากัดใน
การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การขาดความต่อเนื่องในการจั ดระบบสวัสดิการชุมชน การขาดการบูรณาการ

งานพั ฒ นาชุ ม ชนระหว่ า งภาครั ฐ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยด าเนิ น การภายใต้ เ งื่ อ นไขส าคั ญ ได้ แ ก่
(๑) การเพิ่ม สิ ทธิหน้ าที่ อ านาจ ทรั พยากร (๒) การขจัดอุปสรรค ปกป้อง คุ้ มครอง และ (๓) การเพิ่มพลั ง
ความสามารถ โดยจะพัฒนาเครื่องมือสาคัญในการปฏิรูปกลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วมและมาตรการทาง
กฎหมายใน ๒ ส่วนสาคัญ คือ การปฏิรูปเชิงเชิงพื้นที่ และการปฏิรูประบบและกลไก เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารชุมชน และการบริหารทรัพยากร ภายใต้ ๔ กิจกรรมสาคัญ ได้แก่
(๑) ปฏิ รู ประบบการสร้ างเสริ ม ชุ มชนเข้ม แข็ ง เชิ ง พื้ น ที่ โดยให้ ต าบลเป็ น พื้น ที่ ก ารพั ฒ นาอย่ า งบู รณาการ
มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์/แผนแม่บทชุมชนแบบบูรณาการ และให้มีคณะกรรมการ
ประชารัฐสนับสนุนตาบลเข้มแข็งระดับจังหวัดและระดับประเทศ (๒) ปฏิรูปสิทธิและบทบาทชุมชน โดยจัดทา
พ.ร.บ. รองรับสิทธิชุมชนและบุคคล พ.ร.บ. ยุติธรรมชุมชน แก้ไข พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สภาองค์กรชุมชนมีบทบาทร่วมที่สาคัญ และยกระดับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจาก
องค์การมหาชนให้มี พ.ร.บ. รองรับเพื่อความคล่องตัวในการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน (๓) ปฏิรูป
ทรัพยากรและทุนชุมชน โดยผลักดัน พ.ร.บ. ธนาคารที่ดิน จัดทา พ.ร.บ. ธนาคารต้นไม้ ออกกฎกระทรวงตาม
พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ เพื่อกาหนดต้นไม้เป็นทรัพย์สิน และแก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ รวมทั้ง
พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้าขนาดเล็กบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน (๔) ปฏิรูประบบสวัสดิการ
ชุมชน โดยแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และจัดทา พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... และ (๕) ปฏิรูประบบเศรษฐกิจชุมชน โดยจั ดทา พ.ร.บ. สถาบันการเงิน
ชุมชน จัดทาแผนพัฒนาระบบสัมมาชีพชุมชนที่เป็น matching model กับภาคธุรกิจ จัดทา พ.ร.บ. วิสาหกิจ
เพื่อสั งคมให้ เป็ น กฎหมายส่งเสริ มการทางานเพื่อสั งคม และปรับปรุง พ.ร.บ. สหกรณ์ กฎระเบียบต่างๆ
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทให้เข้มแข็ง
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม เพื่อให้สังคมเกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (social cohesion) ยอมรับในความแตกต่างและมีความเอื้ออาทรกัน ซึ่งที่ผ่านมา
การทากิจกรรมทางสังคมยังมีน้อยและไม่ได้มีการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ ขาดองค์กรเฉพาะในการบริหาร
จัดการงานอาสาสมัคร โดยประเด็นการปฏิรูปให้ความสาคัญกับการสร้างจิตสานึกสาธารณะของประชาชนผ่าน
กิจกรรมทางสังคมบนพื้นที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนาศักยภาพของอาสาสมัค รและกลุ่มพลังต่างๆ
ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพ ดังนี้ (๑) การสร้างพลังจิตอาสา ดาเนินโครงการจิตอาสา “เราทา
ความดีด้วยหัวใจ” โดยจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชนในทุกจังหวัด (๒) การสร้างพลังแผ่นดิน ปฏิรูป
ระบบอาสาสมัครในพื้นที่โดยจัดทาฐานข้อมูลอาสาสมัคร/กิจกรรมดาเนินการในพื้นที่ต่างๆ เร่งรัดฟื้นฟูกิจการ
ลูกเสือไทย และผลักดันให้สภาเด็กและเยาวชนดาเนินกิจกรรมจิตอาสาในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา สุขภาพ
กีฬา วัฒนธรรมท้องถิ่น (๓) การสร้างพลังสร้างสรรค์ โดยสร้างและพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิต จัด
เวทีให้ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นที่ฟื้นฟูและกล่อม
เกลาเด็ก และขยายเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อช่วยเหลือสาธารณะในรูปแบบของ จส. ๑๐๐ และ (๔) การสร้างพลัง
ภูมิคุ้มกัน โดยจัดทามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ อาทิ จัดทา rating เนื้อหาสื่อประเภทต่างๆ ก่อนเผยแพร่ ระบบ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารบน smart phone และโครงการ Citizen Watchdogs โดยสร้างระบบดิจิทัลในการ
เฝ้าระวังทางสังคมในชุมชน
โดยสรุป การจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน และสังคม ผ่านการสร้าง
ความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยประชาชนทุ ก คนจะได้รั บ โอกาสที่ เป็ น ธรรมตามศั ก ยภาพและ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และได้รับผลจากการปฏิรูปสังคมอย่างทั่วถึง โดยจะไม่ทิ้ งใครไว้เบื้องหลัง ตลอดจน

มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพลังทางสังคมในการพัฒนาชุมชนบนฐานของศักยภาพชุมชน
และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน อันจะเป็นฐานรากสาคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมคุณภาพในที่สุด
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