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และความมั่นคงของมนุษย์
The Benefits for Social Welfare of the Ministry of Social Development
and Human Security

บุญส่ง ชเลธร1

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีวัตถุประสงค์ เพื่ อการศึกษานโยบาย และสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิ การสังคมที่มีอยู่ในกระทรวงการพั ฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์ที่ จัด ให้ แ ก่ ป ระชาชน การวิ จัย ครั้ง นี้ เป็ นการวิจัย เชิง คุ ณภาพในรู ป แบบของการวิ จัย
เอกสารและการวิจัย สนามโดยสั มภาษณ์ เจ้าหน้ าที่ แ ละผู้ บ ริ ห ารที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การกาหนดนโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบั ติ ผลการวิจัย พบว่ า (ก) กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ได้ กาหนดนโยบาย
เกี่ ยวกับ การสร้างสังคมไทยให้ เป็ นสั งคมสวัสดิ การที่ มั่นคงให้แก่ คนไทยทุ กคนตามหลักการกรอบแผนปฏิบั ติก าร
การจั ด สวั ส ดิ การถ้ วนหน้ า ได้ แ ก่ การผลั ก ดั นให้ เกิ ด สั ง คมสวั ส ดิ การ การพั ฒ นาสั ง คมเข้ ม แข็ ง พร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างพลังทางสังคมการยกระดับขี ดความสามารถการบริหารจัด การด้านการพัฒ นาสังคม
อีกทั้งมีบทบาทหน้าที่สาคัญในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนางานวิชาการด้านการพั ฒนาสังคม สวัสดิการสังคม
และความมั่ นคงของมนุ ษย์ ให้ ส อดคล้ องกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 11 และนโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 รวมทั้งพันธสัญญาระหว่างประเทศที่กระทรวงฯ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 (ข) กระทรวงฯ ได้กาหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่
ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย คือ (1) กลุ่มเด็กและเยาวชน ให้สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานแรกรับ
สถานวงเคราะห์ สถานคุ้ มครองสวัส ดิ ภ าพ สถานพั ฒ นาและฟื้ นฟู (2) สตรี โดยการฝึ กอบรมอาชีพ และพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิต อบรมให้ ค วามรู้ เพื่ อ ป้ อ งกั นการถู ก ล่ อลวง และประสานให้ ค วามช่ วยเหลื อต่ าง ๆ (3) ผู้ สู ง อายุ
ให้คาแนะนา ปรึกษาดาเนินการแก้ไขปัญหาครอบครัว จัดหาที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่มและส่งต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง และการบริการทางการแพทย์ (4) ผู้ พิการ โดยการสงเคราะห์ และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
การศึกษา อาชีพ คนพิการ และให้การสงเคราะห์ครอบครัว (5) ผู้ด้อยโอกาส โดยการอุปการะในสถานสงเคราะห์
และเสริมสร้างศักยภาพในการฝึกอาชีพ (6) ผู้ได้ รับ ความเสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยให้ความช่ วยเหลือ บาบั ด
คุ้ม ครอง พั ฒ นาอาชี พ และประสานการช่วยเหลือทางคดี (7) ผู้ ผ่านการบาบัด ยาเสพติ ด พั ฒ นาศั กยภาพฟื้ นฟู
ร่างกายจิตใจ สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้
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Abstract

The study of the benefits for social welfare of the Ministry of Social Development and
Human Security (MSO) was aimed to examine the policy and social welfares benefits
administrated by the Ministry of Social Development and Human Security and the benefits that
have been provided to the general public. This qualitative survey was carried out with research
documents and the field survey was conducted by interviewing the administrative executives
who are responsible for formulating and implementing the policies. The result showed as follow.
(a) The MSO has set forth the policies that all Thai citizens shall be provided the equitable social
welfares under the Universal Social Welfare Programs in accompanying with the implementation
of the Bureaucratic Strategies Plan B.E.2555-2559 that has pushing toward the development of
the social welfare society, strengthening the society in the face of the ever-changing situations,
enhancing the social power, leveraging the administrative capability and social development,
as well as being concerned of the education, analysis, research and development in the field of
the social development ,welfares, and human security in accordance with the National Economic
and Social Development Plan No.11, the Research National Policy and Strategies No.8, and other
related International Conventions, and preparing the readiness entering into the Asian Economic
Community (AEC) B.E.2558. (b) The MSO has set the benefits for target populations. The include
children, youth, women, the aged, the disabled, and the disadvantaged, the injured people
caused by human trafficking, and those who have undergone the drug addiction therapy. Such
benefits include public housing programs (Ban Au Ar Thorn), Low Cost Housing Project (Ban Man
Kong), Social Welfare Access Standard Development Program, Fund-based Social Welfare Access
Opportunity Program, Human Protection Program (the target groups are the women (gender
equality), children, youth, the aged, the disabled, and the disadvantaged, the Center of Three
Generation Program (Saiyairak), Human Trafficking Protection and Problem-Solving Program,
Teenage Pregnancy Problem-Solving Program, Prachabordi Center Hotline 1300 Project, and Fund
Service for Social Development and Human Security. The MSO has assumed no responsibilities
for other non-concerned programs.
Keywords: Benefits, Social Welfare, Ministry of Social Development and Human Security

บทนา

หนึ่งที่มีร่วมกันของทุกฝ่าย คือการจะเสนอสิ่งที่
เป็ นประโยชน์ แก่ ประชาชนให้ มากที่ สุ ด เพื่ อสร้ า ง
ความสุข การกินดีอยู่ดี และความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย
ในการใช้ชีวิตอย่ างมี ศัก ดิ์ศรีในสังคมตั้งแต่เกิ ด
จนกระทั่งตาย

ปัจจุบั นมี การพู ดกั นมากถึงสวัสดิการสังคม
ในประเทศไทย แม้ว่าในหลายกลุม่ และหลายสถานการณ์
จะใช้คาที่ต่างกันออกไป ทั้งเจตนาและจุดมุ่งหมาย
ของการนาเสนอ ก็ หลากหลาย แต่กระนั้นเป้าหมาย
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สวัส ดิก ารสัง คมในประเทศไทยที่ ผ่านมา
ในยุคแรก ๆ จะเป็นลักษณะของ การช่วยเหลือผู้ ที่ตก
ทุ กข์ ได้ ยาก ผู้ ด้ อยโอกาส ซึ่ งเป็ นการท าตามคติ
ความเชื่อตามรากฐานทางศาสนา ต่อมาเมื่อมีการปฎิรปู
ระบบราชการในสมั ยรัชกาลที่ 5 และต้อ งการ
ที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นแบบตะวันตก
ก็ ได้ มี การวางระบบต่ าง ๆ ทั้ งในระบบราชการเอง
และในการพั ฒนาเมื อง รวมถึ งผู้คนในประเทศก็ มี
หน่วยงานใหม่ ๆ เกิดขึ้นคอยให้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม
ในช่วงนี้ไม่ได้เน้นที่การให้สวัสดิการแก่ประชาชนทั่วไป
แต่เป็นการเน้นที่การปรับโครงสร้างให้มีระบบราชการ
ตามรูปแบบรัฐสมัยใหม่ ที่จะมาทาหน้าที่เป็นหลัก
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
พ.ศ. 2546 เป็ นกฎหมายแม่ บทในการส่ งเสริ มงาน
ด้ านสวั สดิ การสั งคมและการพั ฒ นาสั งคม
เพื่อประโยชน์ในการ-เสริมสร้างความมั่ นคงทางสังคม
ให้ เป็ นไปอย่ างทั่ วถึ ง เหมาะสม และเป็ น ธรรม
โดยขยายจากขอบเขตเดิมที่มีการดูแลเฉพาะกลุ่ม
ที่ ประสบปั ญหาทางสั งคม และผู้ ด้ อยโอกาส
ไปสู่ การสร้างหลัก ประกั นเรื่อ งสวัส ดิก ารสังคม
สาหรับประชาชนทุกคน มีการคานึงถึงสิทธิ ศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ การมี ส่ วนร่ วม และการช่ วยให้
ประชาชนช่ วยเหลื อตนเองและสั งคมได้ นอกจากนี้
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
การจัดสวัสดิการสังคม โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ได้ประกาศยุทธศาสตร์ทางสังคม
เพื่อรองรับนโยบาย 3 ยุทธศาสตร์ คือ (ส านักบริการ
สวั สดิ การสั งคม, 2555, หน้ า 8) ยุ ทธศาสตร์ สั ง คม

ไม่ทอดทิ้งกัน ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง และยุทธศาสตร์
สังคมคุณธรรม
จากความ พ ยายาม ใน การจั ด ระบ บ
สวัสดิการดังกล่าวยังมีความพยายามที่จะสร้าง
เครื่ อ งมื อ ห รื อ ห ลั ก เกณ ฑ์ ที่ พั ฒ น าขึ้ น ม า
จากสภาพทั่ วไปที่ จ ะนามาสร้างเป็นกฎเกณฑ์
เพื่ อบ่ งชี้ให้ ได้ ว่ า ใครคื อผู้ เหมาะสมที่ ควรจะได้ รั บ
สวัสดิการ ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเป็นธรรมที่คน
จนเหล่านั้นที่พึงจะได้รับ ในที่นี้ นอกจากจะอาศัยเส้น
ความยากจนหรือเกณฑ์ ร ายได้ เพื่ อชี้ถึ งคนจน
หรือคนด้อยโอกาส เพื่อท าให้ระบบสวัสดิก าร
สามารถกระจายไปได้อย่างทั่วถึง
โครงการสวัสดิการมากมายของทุกรัฐบาล
ที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบดู แลของกระทรวง ทบวง
กรมต่ าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็ น กระทรวงการพั ฒ นาสังคม
และความ-มั่ นคงของมนุ ษย์ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การต่างประเทศ และอื่ น ๆ เหล่านี้ยังมี ลักษณะ
กระจัดกระจายและบางอย่างมี ลักษณะซ้าซ้อน
ที่สาคัญคือด้านของการประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถ
ทาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงว่าจริง ๆ
แล้วสวัสดิการของรัฐมีอะไรบ้าง และมีขอบข่าย
การคุ้มครองอย่างไร ท าให้ ประชาชนจ านวนไม่ น้อ ย
พลาดโอกาสในการได้รับความช่วยเหลือ ไปอย่าง
น่าเสียดาย นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ มี ยุ ท ธศาสตร์ ในการ
ปฏิบัติราชการในปี พ.ศ. 2555-2559 ได้แก่ การผลักดัน
ให้ เกิดสังคมสวัสดิการ การพัฒนาสังคมเข้มแข็ง
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง การเสริมสร้างพลังทางสังคม
การยกระดับขีดความสามารถการบริหารจัดการ
ด้านการพั ฒนาสังคม อีกทั้ งมี บทบาทหน้ าที่ ส าคั ญ
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ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พั ฒนางานวิชาการ
ด้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคง
ของมนุษย์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ การวิ จั ยของชาติ ฉบั บที่ 8 รวมทั้ ง
พันธสัญญาระหว่างประเทศที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ นคงของมนุษย์เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 (สั น ติ พร้ อ มพั ฒ น์ ,
2554, หน้า 15-17)
เนื่องจากขอบเขตของงานสวัสดิการสังคม
มีขอบข่ายที่ กว้างขวาง ประเด็นปัญหาสังคมใน
ปัจจุบันที่มีปริมาณและความซับซ้อนของปัญหา
เพิ่มมากขึ้นรวมทัง้ จานวนกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
ในขณะที่องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ปัจ จุบันได้ ดาเนินงานในเรื่องเกี่ ยวกั บสวัสดิการ
เป็นจานวนมาก ซึ่งทั้งหมดมี แนวทางการดาเนินงาน
ทั้ งที่ เหมื อนกั นและต่างกั น ระบบการจัดสวัสดิก าร
สังคมของประเทศไทย ถือว่ามีมากพอควร นอกจากนี้
ยังมี การให้ บริการของภาครัฐ ในส่วนของกระทรวง
ทบวง กรม ต่าง ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงว่าเป็นสวัสดิการสังคม
แต่ในเชิงเนื้อหาได้ดาเนินการแบบสวัสดิการสังคม
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า น
สวัสดิการสังคมของกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” นี้ เป็นการศึกษาถึง
การได้รับ สิท ธิป ระโยชน์ด้านสวัส ดิก าร-สัง คม
ของประชาชนจากกระทรวงการพั ฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และเพื่อศึกษาความ
ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม
ของประชาชน ตลอดจนเป็ นการรวบรวม สรุ ป และ
จัดหมวดหมู่ ของสิท ธิป ระโยชน์ด้านสวัส ดิก าร

สังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคง
ของมนุษย์ เพื่อการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
ในวงกว้าง อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมและได้รับโอกาสในการรับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ
สังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคม-และความ
มั่นคงของมนุษย์
2. เพื่อศึกษาการได้รับสิทธิประโยชน์ด้าน
สวัสดิการสังคมของประชาชนจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. เพื่อศึกษาความต้องการสิทธิประโยชน์
ด้านสวัสดิการสังคมของประชาชนจากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ด สวัส ดิ ก ารสั ง คมเป็ น แนวคิ ดที่ มี
รากฐานความเป็นมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดนี้เป็นผลมาจากการ
เปลี่ ย นแปลงวิถี ก ารผลิ ต ของสั ง คมตะวั น ตก
ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรม เป็ นอุ ตสาหกรรม
ซึ่งส่งผลให้ วิถีชีวิตของคนในสังคมเคลื่อนย้าย
จากกลุ่มเครือญาติและชุมชน ไปสู่สังคมองค์กร
หรือโรงงาน การทางานภายในโรงงานในยุคเริม่ ต้น
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้น มีการเอารัดเอาเปรียบ
ผู้ใช้แรงงานอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นปัญหา
คุกคามการดารงชีวิตและการดารงชีพของผู้ใช้แรงงาน
ส่งผลให้รัฐต้องเข้ามาแทรกแซงการจัดการภาวะ
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เศรษฐกิ จเพื่ อให้ บรรดาผู้ใช้ แรงงานมี ห ลั ก ประกั น
ในการดารงชีพที่มั่นคงเพิ่มขึ้น
คณะกรรมการส่งเสริม การจัดสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติ (2554, หน้า 1) ได้ให้ความหมาย
ของสวัสดิการสังคมไว้ว่า สวัสดิการสังคม หมายถึง
ระบบการจั ดบริ การ ทางสั งคม เพื่ อตอบสนอง
ความจ าเป็ น ขั้ น พื้ น ฐานของประชาชนให้ มี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี แ ละพึ่ ง ตนเองได้ อ ย่ างทั่ วถึ ง
เหมาะสม เป็ นธรรม และให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย
การทางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการ
ยุ ติ ธรรม และบริ การทางสั งคมทั่ วไป โดยค านึ ง ถึ ง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ
และการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
ดั ง นั้ น ระบบการจั ด บริ ก ารทางสั ง คม
ซึ่งเกี่ ยวกั บการป้องกั น การแก้ ไขปัญหา การพั ฒ นา
แล ะ ก า รส่ งเส ริ ม ค วา ม มั่ น ค งท างสั งค ม
เพื่อตอบสนองความจาเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง
เหมาะสมเป็นธรรม และให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย
การทางานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการ
ยุติ ธรรม และบริก ารสัง คมทั่ วไป โดยคานึง ถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชาชนจะต้อง
ได้รั บ และการมี ส่ว นร่วมในการจัด สวัส ดิก าร
สังคมทุกระดับ
องค์ประกอบของงาน “สวัสดิการสังคม”
ในลัก ษณะกว้าง 7 ด้าน และองค์ประกอบของ
งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมในลั ก ษณะแคบ 3 ด้ า น
จึงขึ้นอยู่กับการนาไปใช้ของนักสวัสดิการสังคม
ส าหรั บ ในสั ง คมไทยน ามาใช้ ทั้ ง 2 ลั ก ษณะ

ทั้ ง ด้ า นกว้ างและด้ านแคบ แต่ โดยทั่ วไปแล้ ว
สั ง คมไทยมั ก จะรู้ จั ก บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
ในลั กษณะแคบมากกว่า โดยบริการประกั น สัง คม
ถือเป็นบริการที่ นาไปสู่การสร้างความมั่นคงทางสังคม
ให้กับลูกจ้างผู้ใช้แรงงานที่พัฒนาขยายความครอบคลุม
และสิ ทธิ ประโยชน์ ทดแทนมากขึ้ น ขณะที่ บ ริ ก าร
สงเคราะห์ประชาชนยังคงเป็นบริการที่รัฐต้องจัดสรร
งบประมาณการช่วยเหลือกับผู้เดือดร้อน เป็นต้น
(ระพีพรรณ คาหอม, 2549, หน้า 27)
โดยหลัก การของรั ฐสวั ส ดิ ก ารเป็น หลั ก
ที่ เน้ นความเป็ นมนุ ษย์ หรื อ มนุ ษย์ นิ ยมและ
ความเท่ าเที ยมในการได้ รั บบริ การ หรื อได้ รั บการ
สงเคราะห์ ช่ วยเหลื อ และหลั กการเก็ บภาษี ใน
อัต ราก้ า วหน้า ซึ่ง นั บ เป็ น การลดการทดสอบ
คุณ สมบั ติ ข องผู้ ส มควรได้ รับ ความช่ ว ยเหลื อ
(means tests) เพราะการทดสอบคุณสมบัตินั้น
เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ปฏิบัติได้ยาก และยังเป็น
การประทับมลทินประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
อีกด้วย รัฐสวัสดิการท าให้ สังคมมี เอกภาพ มี ความ
สามัคคีและมีความมั่นคง ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมอย่างทัดเทียมกัน (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์,
2550, หน้า 6)
ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การจั ด สวัส ดิ ก ารสั ง คม
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอยู่กั บพฤติกรรมของมนุษย์
ซึ่งโดยสาระส าคัญ จะแสดงออกมาที่สอดคล้อง
กับปัจจัยในการส่งเสริมหรือเกื้อหนุนให้ม นุษย์
ต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นด้วยความจายอม
หรือหลีก เลี่ยงไม่ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ยากไร้
และผู้ ด้ อยโอกาสในสั งคมที่ อยู่ ในฐานะเสีย เปรีย บ
ไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนด้วยตนเองได้
เพราะขาดความรู้ความสามารถและ ขาดโอกาส และ
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บุคคลเหล่านี้มี ความต้องการขั้นพื้ นฐานในการดารง
อยู่ในสังคม สวัสดิการสังคมจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
กั บบุ คคลกลุ่ มนี้ ทฤษฎี ที่ ส าคั ญเกี่ ยวกั บการจั ด
สวัสดิ การสั งคมนั้ น เกิ ดจากการกระท าของมนุ ษ ย์
เพื่อให้ตนเองและครอบครัวอยู่รอด

research) ได้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหาร
ที่เกี่ ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ ในเรื่องสิท ธิ
ประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ- ความมั่ นคงของมนุษย์ ซึ่ งมี แ นว
ประเด็ น ซั ก ถามในลั ก ษณะ (open-ended)
โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ต้ อ งการที่ จ ะทราบถึ ง
นโยบาย มาตรการ กลไกเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมที่มีอยู่
ในกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ นคง
ของมนุษย์ และสิทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการสังคมของ
กระทรวงฯ ที่ จั ดให้ แก่ ประชาชน ประกอบด้ ว ย
(1) นางศุภลักษณ์ จันทร์เจริญ ผู้อานวยการกลุ่ม
การวิจัยและพัฒนา สานักมาตรฐานการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2) นางสาวอมรรัตน์
จี ระปั ญญา กลุ่ มการวิ จั ยและพั ฒ นา ส านั กงานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (3) นางจันทร์ฉาย แย้มอยู่ นักสังคม
สงเคราะห์ชานาญการ สานักมาตรฐานการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (4) นางสาวญาณากร
พิชญานินนักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ สานักมาตรฐาน
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การวิ จั ย นี้ ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ในภาคสนามโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ
ใช้ การศึ กษาวิ เคราะห์ เอกสาร การด าเนิ นงานที่
เกี่ ยวข้องกั บบทบาทภาครัฐในการจัดสวัสดิการ
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกครั้งนี้ได้กาหนดแนวคาถาม
แบบโครงสร้าง อย่างไร ก็ตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการวิ จัย ผู้ วิจั ยได้ ด าเนิ นการสั มภาษณ์ ให้ เป็ น
ไปตามกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้กาหนดไว้
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในที่ นี้แบ่ง ขั้นตอนการเก็ บ ข้อมู ล ออกเป็น ช่วง
ดังนี้ (1) ผู้วิจั ยได้ติ ดต่อผู้ บ ริห ารที่ จ ะเป็ นผู้ให้

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การวิจั ยเชิ ง คุณ ภาพ
(qualitative research) รู ปแบบการวิ จั ยเอ ก ส าร
(documentary research) และการสัม ภาษณ์
แบบเจาะลึ ก (in-depth interviews) กั บ ผู้ บ ริ ห าร
ที่เกี่ ยวข้องกั บ การนโยบายทั้ งด้านการกาหนด
นโยบ ายหรื อ ริ เ ริ่ ม นโยบ ายและผู้ บ ริ ห าร
ที่เกี่ ยวข้องกับการนานโยบายไปปฏิบัติ ในเรื่องสิท ธิ
ประโยชน์ ด้ านสวั ส ดิก าร-สั งคมของกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ นการเผยแพร่ ให้ ประชาชนได้ รั บทราบ
ในวงกว้าง อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้
มีส่วนร่วมและได้รับโอกาสในการรับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร (documentary
research) โดยท าการส ารวจเอกสาร งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ รวมทั้งเอกสารทางภาคราชการ
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจั กรไทย สิ ทธิป ระชาชน
ตามพระราชบัญ ญัติ รวมทั้ง นโยบายของรัฐบาล
ในการจัดสวัสดิการ หน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติงาน
เกี่ ยวกับสวัสดิการ-สังคม ตลอดจนวิวัฒ นาการ
การจัดสวัสดิการสังคม
2. วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (indepth interview) สาหรับการวิจัยสนาม (field
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สัมภาษณ์ และติดต่อประสานงานกับเลขานุการ
ของผู้บริห ารแต่ละท่ านเพื่อก าหนดตารางเวลา
ในการเข้าสัม ภาษณ์ (2) เตรียมความพร้อ มใน
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล อาทิ
แนวทางการสั มภาษณ์ เครื่องและเทปบั น ทึ ก เสี ย ง
กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์เครื่องเขียนสาหรับการจดบันทึก
ยานพาหนะในการเดินทาง (เดินทางโดยยานพาหนะ
ส่วนตัว) งบประมาณเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นต้น
(3) ยืนยันกาหนดการการเข้าสัมภาษณ์ ที่ชัดเจน
อีกครั้งทั้งในส่วนของวันและ เวลาเพื่ อไม่ ให้ เสียเวลา
ของทั้ งสองฝ่ายทั้ งนี้ก ารยืนยันก าหนดการเป็น
สิ่งจาเป็นมากเพราะผูบ้ ริหารทุกท่านมีกิจกรรมมากมาย
ดังนั้ นการนัดหมายที่ ชัดเจนจึงมี ความส าคัญ มาก
ก่อนที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ทุกครั้ง (4) เริ่มต้นสัมภาษณ์
จนถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (สัมภาษณ์ใน
แต่ละท่านจนแล้วเสร็จ) โดยผู้วิจัยจะต้องเดินทางไป
ถึงที่ นัดหมายก่อนก าหนดเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
ทุกครั้ง (5) หลังจากการสัมภาษณ์ ในขั้นตอนนี้เริ่มต้น
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (สัมภาษณ์) เสร็จแล้ว
จนถึงการจัดระบบข้อมูลทั้งหมดเพื่อนามาใช้ใน
การวิเคราะห์ อภิปรายผล และสรุปผลสู่ข้อเสนอแนะ
ต่อไป

ครอบครัว และชุมชน โดยรวมส่วนราชการด้านนโยบาย
และการปฏิบัติประกอบด้วย กรมประชา-สงเคราะห์
สั ง กั ด กระทรวงแรงงานและสวั ส ดิ ก ารสั ง คม
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม-และประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ (สยช.) สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงานสตรี แห่ งชาติ (กสส.)
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กองพัฒ นาสตรี เด็ก
และเยาวชน กรมการพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ
(กคช.) สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (พอช.)
เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ นคงของมนุ ษย์ เพื่ อ เป็ นองค์ การและกลไก
ด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาล ที่ ให้ประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้ด้ อยโอกาส คนพิ การ และผู้ สูงอายุ มี ความมั่ น คง
ในการดารงชีวิตให้มีการพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิตาม
กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
โดยบูรณาการแนวคิด ทิศทาง และการบริหาร
ให้เป็นระบบจากภาคีทุกภาคส่วนและทุกระดับ
นโยบายเกี่ยวกับสวัส ดิการสังคมที่มีอยู่
ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
นโยบายรั ฐบาล คณะรั ฐมนตรี โดย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ แถลง
นโยบายต่อรัฐสภา เมื่ อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554
ซึ่ งนโยบายการบริหารราชการแผ่ นดิ นของรั ฐบาล
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้อง
1. ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัว
และสั งคมไทยมี ความมั่ นคงอบอุ่ น โดยเพิ่ ม
สัม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่า งสมาชิ ก ในครอบครั ว
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายครอบครัว รวมทั้งพัฒนาความรู้
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ แ ก่ พ่ อ แม่ แ ละ

ผลการวิจัย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษย์ เป็ นกระท รวงที่ จั ดตั้ งขึ้ นตาม
พระราชบั ญ ญั ติป รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกระทรวงภาคสังคมในการทาหน้าที่
เกี่ ยวกั บการพั ฒนาสั งคม การสร้ างความเป็ นธรรม
และความเสมอภาค ในสังคม และส่งเสริมและ
พั ฒ นาคุ ณภาพและความมั่ นคงในชี วิ ต สถาบั น
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ผู้ป กครองรู้จัก ใช้ป ระโยชน์ อ ย่างรู้เท่ าทั น เพื่ อ
ลดช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมทั้ ง
สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู้นาทางศาสนา
ให้ ส ามารถเป็ น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจของ
ประชาชนในแต่ ล ะชุ ม ชนเพื่ อ เชื่ อ มประสาน
ระหว่างบ้ าน ศาสนา โรงเรียน เพื่ อสร้างครอบครั ว
ให้อบอุ่นมั่นคง
นอกจากนี้จะส่งเสริมกระบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัว
และส่งเสริมให้ครอบครัวมี ส่วนร่วมในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนการทางาน
แบบบูรณาการของส่วนราชการและกองทุ นต่ าง ๆ
ร่วมกั บอาสาสมั ครภาคประชาชน รวมถึ งชั กจู งให้
ภาคธุรกิ จเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกั บภาครัฐเพื่ อรวม
พลังทุ กภาคส่วนในการพั ฒนาสังคมและความมั่ นคง
ของชีวิตคนไทย โดยการใช้พื้นที่เป็นฐาน
2. สร้างหลั ก ประกั น ความมั่ น คง
ในศั ก ดิ์ ศรี แห่ งความเป็ นมนุ ษย์ ด้ วยการขจั ด
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุก
รูปแบบปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป
ปรับ ปรุง กฎหมายและการบั ง คับ ใช้ ก ฎหมาย
อย่ างเคร่งครัดเพื่อควบคุมแหล่งอบายมุ ขสิ่งเสพติ ด
ตลอดจนป้องกัน ปราบปราม และลงโทษอย่างจริงจัง
ต่อผู้กระท าความผิด ส่งเสริมการคุ้ มครองผู้บ ริโภค
ไม่ ให้ถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบ รวมถึงให้โอกาส
ประชาชนที่ มี ฐานะยากจนได้ มี ที่ อยู่ อาศั ยเป็ น
ของตนเอง หรือมีที่อยู่อาศัยพร้อมกับการสร้างอาชีพ
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์

3. ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเด็ ก และ
เยาวชนให้ เ ติ บ โตเป็ น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพ
ด้ วย การพั ฒ นาเด็ ก ตั้ ง แต่ อ ยู่ ในครรภ์ ม ารดา
เด็กแรกเกิดเด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุก ช่วงวัยให้
มีความรู้คู่จริยธรรม ให้ความสาคัญในการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรก สนับสนุนให้มี
ศู น ย์ เ ลี้ ย งเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพขจั ด
การละเมิ ดสิท ธิเด็ก และเยาวชนในทุ ก รูป แบบ
ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่ม
กันทากิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมควบคู่กับการเรียนรู้
จากกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ในลั กษณะต่ าง ๆ เพื่ อสร้ างความฉลาดทางปั ญ ญา
และความฉลาดทางอารมณ์ ให้กั บ เด็ กและเยาวชน
ของชาติ
4. สนับสนุนบทบาทของสตรีไทย
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค
ด้วยการปกป้องสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมาย
ที่คุ้มครองสตรีที่ ถูก กระทารุนแรงในครอบครัว
และดึง ศั ก ยภาพของสตรีให้ มี ส่ว นร่ว มพั ฒ นา
ประเทศทั้ งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม การเมือง
เพิ่ มโอกาสในการเข้ าถึงการศึกษาและสาธารณสุ ข
แก่ ส ตรี ทั้ ง ในเมื อ งและชนบทเพื่ อ ให้ มี ค วามรู้
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ มีหลักประกัน
ในการดารงชีวิต จัดตั้งสถานดูแลเด็กในที่ทางาน
ภาครั ฐและเอกชนจนถึ งระดั บชุ มชน การเพิ่ มและ
พัฒนาศักยภาพของศูนย์พึ่งได้เพื่อช่วยเหลือเด็ก
และผู้หญิงที่ ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตลอด 24 ชั่ วโมง ตลอดจนส่ งเสริมบทบาทของสตรี
ให้เป็นหลักในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง
รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีไทย
ให้เท่าทันโลกยุคใหม่
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5. เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ ส าหรับ
รองรับผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความพร้อมใน
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ พั ฒนาบริการสุขภาพอนามั ย
ให้การสงเคราะห์ จัดการศึกษา จัดสวัสดิการ รวมถึงหา
อาชี พให้ แก่ ผู้ ด้ อยโอกาสผู้ พิ การหรื อทุ พพลภาพ
และสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อน
สังคมภายใต้หลักคิดที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มี
ประสบการณ์สูง สมควรให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บ้านเมือง
6. ลดอุ บั ติ ภั ย และความสู ญ เสี ย
จากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการเรียนรู้
การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย
โดยน้อมนาหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนว
พระราชดาริไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และถือเป็น
“วาระแห่งชาติ ” ที่ ต้องดาเนินการอย่างเข้ม ข้น
ในทุกพื้นที่ของประเทศ
สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคมของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
1. สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
มิ ติ ความมั่ นคงด้านที่ อยู่ อาศั ย หมายถึ งการมี สิท ธิ
ครอ บ ครองที่ อยู่ อาศั ย ที่ มี ส ภ าพ มั่ น คง
มี ส าธารณู ปโภคพื้ นฐานที่ พอเพี ยง อยู่ ภ ายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมีทาง เข้า-ออกสะดวก ที่อยู่อาศัย
และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึง
คุณภาพชีวิต และความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากที่อยู่
อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสาคัญ สี่ประการ
ที่ พั กอาศั ย ท าเลที่ ตั้ ง การขนส่ งมวลชน แหล่ ง
สาธารณูปโภค ควรมีอยู่บริเวณใกล้กันเพื่อสามารถ

ตอบสนองความต้องการและการอานวยความ
สะดวก ให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น สวัสดิการสังคม
ด้านที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของ
กระทรวง- การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุ ษ ย์ โดยภารกิ จ หลั ก ในการให้ ค วาม
ช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยตลอดจนถึงการร่วม
แก้ ไขปั ญ หาชุ ม ชน สนั บ สนุ น ส่ง เสริม ความ
มั่ น คงในการอยู่ อ าศั ย ซึ่ งมี 2 โครงการ ดั งนี้ (1)
โครงการบ้ านเอื้ ออาทร รั บผิ ดชอบโดยการเคหะ
แห่งชาติ อันเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในความดูแล
ของกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของ
มนุษย์ (2) โครงการบ้านมั่นคง รับผิดชอบโดย สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เป็นหน่วยงานมหาชน ใน
ความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
2. สิทธิประโยชน์ด้านการมีงานทาและ
การมี รายได้ มิ ติ ด้ านความมั่ นคงด้ านการมี ง านท า
และรายได้ หมายถึ ง การได้ท างานเต็ มเวลาที่ มั่ น คง
และพึงพอใจ มีรายได้และเงินออมที่พอเพียงแก่
การดารงชีพโดยไม่มีหนี้สินที่ไม่มีคุณค่า การมีงานทา
และการมี รายได้ ทั้ งสองสิ่งนี้นามาซึ่งปัจจัยพื้นฐาน
ที่สาคัญในชีวิต เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สะท้อน
ให้เห็นสถานภาพและความเป็นอยู่ วิธีการดาเนินชีวิต
และในแง่มุ มหนึ่งสามารถบ่งบอกได้ถึงคุณภาพ
ชี วิ ตของบุ คคล การมี งานท าเพื่ อหารายได้ ม า
ตอบสนองความต้องการขั้นพืน้ ฐานของชีวิต ขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย ทั้งในแง่ของปัจเจกบุคคลและระบบโครงสร้าง
ทางสังคม ความมั่นคงด้านการมีงานทาและการมี
ราย ได้ มี ห น่ วย งาน ที่ รั บ ผิ ด ชอ บ คื อ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง และ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งหน่วยงานดัง กล่าวได้มี
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กองทุ น ต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทั้ ง
ท างด้ า น ก าร มี งาน ท า และการมี รายได้
ประกอบด้วย กองทุนเพื่อผู้รับงาน ไปทาที่บ้าน การ
จัดหางานและสินเชื่อเพื่ อ คนไปท างานต่างประเทศ
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรผู้ยากจน
กองทุ น -สงเคราะห์เกษตรกร และสินเชื่อกองทุ น
เพื่อการปฎิรูปที่ดิน กองทุนเพื่อ ผู้ใช้แรงงาน เงินกู้
เพื่ออบรมฝีมือแรงงาน เงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
3. สิทธิประโยชน์ด้านการบริการทาง
สังคมทั่ วไป มิติความมั่นคงด้านการบริการทางสังคม
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี
คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาส ได้มี ความมั่นคง ในชีวิต
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง
สิทธิประโยชน์จาแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้ (1) เด็กและเยาวชน (กองทุ นคุ้มครองเด็ก)
สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในสถานแรกรับ
สถานวงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนา
และฟื้ นฟู สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็กในครอบครัวและชุมชน การจัดหาครอบครัว
อุปถัมภ์ ได้รับการดูแลสุขภาพ การศึกษา นันทนาการ
(2) สตรี ฝึกอบรมอาชีพและพั ฒนาคุณภาพชีวิต
การอบรมให้ ความรู้เพื่ อป้องกั น การถูกล่อลวง
ประสานให้ ความช่ วยเหลือต่ าง ๆ (3) ผู้สู งอายุ
ให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษาด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หา
ครอบครัว จัดหาที่พักอาศัย อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม
และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง และการบริการ
ทางการแพทย์ (4) ผู้พิ การ สงเคราะห์และฟื้ นฟู

สมรรถภาพทางด้านร่างกาย การศึกษา อาชีพคนพิการ
และการให้การสงเคราะห์ครอบครัว (5) ผู้ด้อยโอกาส
อุปการะในสถานสงเคราะห์ และเสริมสร้างศักยภาพ
ในการฝึ ก อาชี พ (6) ผู้ ได้ รั บ ความเสี ยหายจาก
การค้ามนุษย์ ช่วยเหลือ บาบัด คุ้มครอง พัฒนาอาชีพ
และประสานการช่วยเหลือทางคดี (7) ผู้ผ่านการบาบัด
ยาเสพติ ด พั ฒนาศั ก ยภาพฟื้ นฟู ร่ างกายจิ ตใจ
สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ สามารถกลับคืน
สู่ครอบครัวและสังคมได้ (8) เงินช่วยเหลือพลเมืองดี
เงิ นช่ วยเหลื อพลเมื องดี มี 4 ประเภท คื อ
ค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชย เงินดารงชีพ เงินสงเคราะห์
และค่าจัดการศพ (9) กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม
สนั บ สนุ น ทุ นแก่ อ งค์ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั งคมที่ ส่ ง
โครงการขอรับทุน (10) เงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการ
สังคมภาคเอกชน สนับสนุนทุนแก่องค์การสวัสดิการ
สังคมที่ส่งโครงการขอรับทุน (11) สวัสดิการชุมชน
และความเข้มแข็งของชุมชน องค์กรสวัสดิการชุมชน
จะได้รับสิทธิประโยชน์คือ การรับรองสถานะตามกฎหมาย
และการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมให้มี
ความเป็นสาธารณะมากขึ้น โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม
ในทุกขั้นตอนของการจัดทานโยบายในประเด็นต่าง ๆ
หรือใช้ง านวิจัยเป็ นฐาน มี ก ารรวมกลุ่ม เครือ /
ภาคีให้มีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องในการ
ผลักดันกลไกนโยบาย รวมทั้งการจัดประชุมเวที
สังเคราะห์งานสวัสดิการสังคมสาหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง
ๆ เพื่อทาให้เกิดการสร้างระบบสวัสดิการสังคม
ทั้ งกระแสหลัก และกระแสรองควบคู่กั นไปกั บ
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การพัฒนากลไกกฎหมายให้ทันกับปัญหาสังคม
ใหม่ ๆ
2. ควรสร้างกลไกการบริหารจัดการระบบงาน
ผ่านการประเมินผลในระบบเปิด กลไกที่จะมีส่วนร่วม
ในการประเมิ นผลในงานสวัสดิการสังคม ได้แก่
กลุ่มผู้มีส่วนร่วมทางตรงและทางอ้อม องค์กรกลาง
ที่เข้ามาร่วมประเมิน (neutral evaluation unit)
การกาหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดทางสังคม
(เช่น การมี ส่ วนร่วมของประชาชน การจั ดสรร
ทรั พ ยากรอย่ า งทั่ ว ถึ ง เสมอภาค เป็ น ธรรม
ความสามารถและคุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก าร
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นต้น
3. ควรส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนในชุมชน
โดยสร้างกลไกการเงินการคลัง-และการจัดตั้งกองทุ น
ที่ พั ฒ นาให้ เกิ ดประสิ ท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
ในการทางาน กระบวนการมอบอานาจให้ชุมชน
ที่มีอานาจและมีอิสระในการจัดการงบประมาณ
จัดตั้งกองทุนหรือองค์กรการเงินในพื้นที่ของตน
โดยผ่านการมีส่วนร่วมอย่างโปรงใส เป็นธรรมจะเป็น
เครื่องมื อในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้ม แข็ง
ของชุมชนในด้านสานึกและจิตวิญญาณโดยธรรมชาติ
4. ควรกระจายอานาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในการจัดการงานสวัสดิการอย่างทั่ วถึ ง
และเหมาะสม การพั ฒนากลไกการกระจายอ านาจ
ควรมี การสร้างเครื่องมื อประเมิ น และพั ฒนาความ
พร้อมศักยภาพประชาครในท้องถิ่น เพื่อแสวงหา
แนวทางการทางานสวัสดิการเพื่อชุมชนท้องถิ่น
อย่ า งรอบด้ าน และมี คุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์จริงที่เปลี่ยนแปลงไป

5. ควรเสริ ม สร้ างสมรรถนะขององค์ ก ร
บริการแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จ (One Stop Crisis
Center: OSGCC) เพื่ อ พั ฒ น าแล ะยก ระดั บ
มาตรฐานของกลไกการด าเนิ นงานให้ สามารถ
รองรับปั ญ หาความต้ องการของกลุ่ ม เป้ าหมาย
ในภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับ
สาระส าคั ญ ต่ อ ไปนี้ เช่ น มี โครงสร้ างองค์ ก ร
จัดแบ่งภารกิ จการท างานในที มสหวิชาชีพที่ ชัดเจน
ให้ความสาคัญกับการจัดกลไก กระบวนการดาเนินใหม่
ที่เชื่อมโยงทั้งในระดับบุคคล และนโยบาย
6. ควรเส ริ ม ส ร้ า งแ ล ะขย าย ระ บ บ
อาสาสมั ครเพื่ อสัง คม โดยการสร้างมาตรการ
จูงใจให้ ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมเป็นอาสาสมั ค ร
หมู่ บ้ า น อาสาสมั ค ร เพื่ อ การคุ้ ม ครองเด็ ก
ซึ่งจะต้องมีการสร้างระบบสาธารณูปการ อาสาสมัคร
ในชุมชนร่วมกัน โดยใช้แผนชุมชนและควรมีระบบ
เสริ มความรู้ พั ฒ นาทั กษะในการเข้ า ถึ ง ปั ญ หา
คอยเป็ น ผู้ เฝ้ า ระวัง ทางสั ง คม (social watch
dog) และมี ความรู้ และทั กษะพื้ นฐานในการท างาน
ประสาน แสวงหาทรัพยากรในชุมชนเป็นเบื้องต้น
7. ควรเสริมกลไกการประสานงานรูปแบบ
และการสสร้ างและพั ฒนาระบบการประสานงาน
ที่หลากหลายมิติ ทั้งงานในด้านภาระงาน ข้อมูล
การสื่อสาร การประชุม การส่งต่อเพื่อรับบริการ
โดยให้ความสาคัญกับการสร้างและพัฒนากลไก
ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่กลไกระดับนโยบาย การบริห าร
จั ดการ การด าเนิ นงาน ล้ วนแต่ เป็ นการสร้ าง
หลักประกันคุณภาพพื้นฐานเพื่อการพัฒนางาน
สวัส ดิก ารสังคมทั้ งสิ้น รวมทั้ งการสร้างให้เกิ ด
องค์กรกลางที่ท าหน้าที่ประสานงานสวัสดิการสังคม
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ของแต่ละกระทรวงเพื่อให้เกิดการดาเนินงานไป ในทิศทางเดียวกัน
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