


ดา้นสงัคม
"พัฒนาประเทศสู่สังคมคุณภาพ

สร้างหลักประกันทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมให้แก่คนกลุ่มต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและ 

ผู้ด้อยโอกาสเพ่ิมบทบาทของชุมชน 
ในการบริหารจัดการตนเอง 

และเสริมสร้างพลังทางสังคมให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาประเทศ”

การปฏริปูประเทศด้านสงัคม ในห้วงเวลาท่ีผ่านมา 
สภาพสงัคมของทกุประเทศทัว่โลกได้มกีารเปลีย่นแปลงไป
อย่างรวดเรว็ในหลายมติ ิแตกต่างกนัไปตามสภาพภมูสิงัคม 
ส�าหรบัในประเทศไทยนัน้ มสีถานการณ์ทางสังคมทีค่วรให้
ความส�าคญัหลายประการ อาท ิการเข้าสูส่งัคมสงูวยัอย่าง
รวดเร็วในขณะท่ีระบบการออมส�าหรับแรงงานท้ังในและนอก
ระบบยังไม่เพียงพอและครอบคลุมส�าหรับการสร้างหลัก
ประกนัรายได้หลงัวยัท�างาน  สถานการณ์กลุม่ผูเ้สยีเปรยีบใน
สังคม ความเหล่ือมล�า้ด้านรายได้ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ทีย่งัไม่สามารถเข้าถงึสวสัดิการทีจ่�าเป็น อกีทัง้กลุม่คนพกิาร 
ยงัถูกจ�ากดัในการเข้าสู่ตลาดงานและโครงสร้างพ้ืนฐานทีเ่อือ้
ต่อการด�ารงชวีติ สถานการณ์การเปล่ียนถ่ายจากชนบทสู่เมือง
อย่างรวดเร็ว น�ามาซ่ึงปัญหาของชมุชนเมืองในหลายมติ ิอาทิ 
ปัญหาการขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย ปัญหา
การบกุรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ ปัญหาการว่างงานและความยากจน 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

ประเด็น  09
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อนัเป็นสาเหตสุ�าคญัของความเหลือ่มล�า้ ความยากจนเมอืง ตลอดจนการเข้าไม่ถงึบรกิารและสวสัดกิารทางสงัคมของรฐัเนือ่งจากขาด
กลไก/สทิธขิองชมุชนเมอืง ดงัน้ันการพฒันาประเทศในระยะต่อไปจงึจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการแก้ปัญหาความยากจนและความ
เหลือ่มล�า้ในสงัคม การคุม้ครองกลุม่เปราะบางในสงัคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถงึทรพัยากรและแหล่งทนุของ
ประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดท�าแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ท่ีได้มีการก�าหนดเร่ืองและประเด็นปฏิรูป 
ทัง้สิน้ 5 ประเดน็ ประกอบด้วย (1) การปฏริปูการออม สวสัดิการ และการลงทนุเพือ่สงัคม (2) กลุ่มผูเ้สยีเปรยีบในสงัคม 

448

แผนการปฏริปูประเทศด้านสงัคม09

449

แผนการปฏริปูประเทศด้านสงัคม 09



(3) การจดัการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสงัคม (4) ระบบสร้างเสรมิชุมชนเข้มแขง็ และ (5) การมส่ีวนร่วม การเรยีนรู ้การรบัรู ้และการ
ส่งเสรมิกจิกรรมทางสงัคม โดยมเีป้าหมายรวมตามข้อเสนอแผนการปฏรูิปประเทศด้านสังคม ประกอบด้วย (1) คนไทยมีหลักประกนัทาง
รายได้ในวยัเกษียณทีเ่พยีงพอต่อการด�ารงชีวติอย่างมีคณุภาพ (2) สังคมไทยเป็นสงัคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก (3) ภาครฐัมข้ีอมลูและ
สารสนเทศด้านสงัคมทีบ่รูณาการทกุหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (4) ชมุชน/ท้องถิน่มคีวามเข้มแขง็ โดยสามารถ
จัดการกนัเองและท�างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ได้ และ (5) คนไทยมกีารปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมไปสูก่ารมจีติสาธารณะเพิม่ขึน้
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
1) การออม สวสัดกิาร และการลงทนุเพ่ือสงัคม แมว้า่ทีผ่า่นมา 
จะมีการด�าเนินงานของกิจกรรมภายใต้ประเด็นการปฏิรูป
แลว้ แตย่งัคงมบีางกิจกรรมทีย่งัด�าเนนิการไมส่�าเรจ็ตาม 
เป้าหมายท่ีวางไว้ อาทิ กิจกรรมการพัฒนา
ระบบการออมภาคบังคับ ซึ่งจ�าเป็นต้องมี
การศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการด�าเนินการ 
และการพัฒนาลงทุนในระบบฐานข้อมูล
รายบุคคล เพื่อใช้ส�าหรับจัดเก็บเงินออม
จากภาษี หรืออย่างในกิจกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนการ
ออมแห่งชาติ แม้ในช่วงท่ีผ่าน
มาจะมี ผู้ ม า เ ข้ า ร่ วม เ ป็น 
สมาชกิ กอช. เพิม่สงูขึน้มาก 
แตย่งัคงมีความทา้ทายใน
การเพิ่มจ�านวนสมาชิก
ให้บรรลุเป้าหมายไว้ที่ 
15 ล้านคนในปี 2565 
รวมถึงผลกระทบทาง
ด้านเศรษฐกิจจากการ
แพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ซึ่งส่งผลต่อราย
ได้ของประชาชน อาจ
ท�าให้แรงจูงใจในการออม
ลดน้อยลง

2)  กลุ่มผู้ เสียเปรียบในสังคม 
บางกิจกรรมปฏิรูปที่ยังมีความก้าวหน้า
ไม่มากเท่าที่ควร แม้จะมีความพยายามในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการช่วยเหลือ 
กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมแล้วก็ตาม แต่ในทาง
ปฏิบัติยังคงต้องมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
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3) การบูรณาการข้อมูลทางด้านสังคม ปัจจุบันพบว่าหลายหน่วยงานยังมี
ขอ้กงัวลถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกดิจากการแลกเปล่ียนข้อมลูในระดบั

บคุคล ประกอบกับความเขา้ใจของประชาชนทีม่ตีอ่วตัถปุระสงค์
ของการแลกเปลี่ ยนข้อมูลในระดับบุคคลยั งมีความ 

คลาดเคลื่อน ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดของการยินยอมในการเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญของการ 
บูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม

4) ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง จาก
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในระดับพื้นที่ อาทิ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นว่า 
องค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมมี
บทบาทส�าคญัในการช่วยเหลอืบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งรับมือ
กับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง 
ที่ เกิดขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง แต่ยังมี 
ช่องว่างในด้านกลไกการขับเคลื่อน
และกฎระเบียบท่ีส่งเสริมและพัฒนา

องค์กรชุมชน ภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน

5) มสีว่นรว่ม การเรยีนรู ้การรบัรู ้และการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ด้วยปัจจุบันที่
เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามก้าวหนา้อยา่ง
รวดเร็ว น�ามาซ่ึงปรากฏการณ์ Digital 
Disruption ที่ท�าให้ช่องทางการเข้าถึง

สื่อของคนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก สื่อกระแสหลักได้รับความนิยม 

น้อยลง จึงท�าให้หน่วยงานภาครัฐยากต่อการ 
เฝ้าระวังและคัดกรองสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 1  การออม สวสัดิการสงัคม และการลงทนุเพือ่สังคม (0901)
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 1 อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที ่
ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการให้มี 
หลักประกันรายได้หลังเกษียณ โดยเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 
2563 มีจ�านวนสมาชิก กอช. ทั้งสิ้น 2,384,529 คน โดยสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ขณะที่อีก
ร้อยละ 30 เป็นผู้ประกอบอิสระ

ป ี2562 • ป ี2563 •    เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 2 กลุม่ผู้เสยีเปรียบในสงัคม (0902)
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเดน็ปฏริปูที ่2 อยูใ่นระดบัใกล้เคยีงการบรรลเุป้าหมาย โดยช่วงทีผ่่านมา
ภาครฐัได้มกีารด�าเนนิการเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้สยีเปรียบในสังคมในหลายประเด็น อาทิ การปฏรูิประบบขนส่งสาธารณะโดย 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ได้ด�าเนนิการน�าผลการศึกษากฎหมายว่าด้วยการเข้าถงึได้โดยสะดวก
ถ้วนหน้า (Accessibility For All Act : AAA) เสนอต่อคณะอนกุรรมการด้านสิง่อ�านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
ส�าหรบัคนพิการ เพือ่ผลกัดนัให้หน่วยงานต่าง ๆ น�ายทุธศาสตร์ไปปรบัใช้ในสถานทีส่�าคญัต่าง ๆ รวมทัง้การจดัตัง้ศูนย์
บรกิารคนพกิารทัว่ประเทศ 2,394 ศนูย์ (ข้อมลู ณ เดอืนกรกฎาคม 2563) โดยแบ่งเป็น องค์กรคนพกิาร จ�านวน 134 ศูนย์ 
และหน่วยงานภาครฐั จ�านวน 2,260 ศูนย์ เพือ่ให้การช่วยเหลอืของภาครัฐสามารถเข้าถงึกลุม่ผูพ้กิารได้มากย่ิงขึน้

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรือ่งและประเด็นปฏริปูท่ี 3 การจัดการข้อมลูและองค์ความรูด้้านสงัคม (0903)
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมายของเรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3 อยูใ่นระดับใกล้เคยีงการบรรลุเป้าหมาย โดยในห้วงเวลา 
ที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ร่วมกับส�านักงานกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ จดัท�าแผนพฒันาในพ้ืนที ่ตามนโยบาย one plan one policy ของกระทรวงมหาดไทย 
และส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิได้พัฒนาร่วมกับศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์
แห่งชาต ิได้จดัท�าระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ทีเ่ป็นระบบ Big Data ของ
ภาครฐัทีเ่ชือ่มโยงข้อมลูจากหลายฐานข้อมลูผ่านเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลักในการแก้ปัญหาความยากจนในระดบั
บคุคล ครวัเรือน ชมุชน ท้องถิน่ ท้องที ่จังหวดั ประเทศ
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ระบบสร้างเสริมชมุชนเข้มแขง็ (0904)
สถานการณ์การบรรลเุป้าหมายของเร่ืองและประเดน็ปฏริปูที ่ 4 อยูใ่นระดับใกล้เคียงการบรรลเุป้าหมาย โดยในห้วงเวลา 
ทีผ่่านมาได้มกีารเสรมิสร้างชมุชนเข้มแขง็มาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในส่วนของการสร้างเสรมิชมุชนเข้มแขง็เชงิพืน้ท่ี จากความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชน โดยบรษิทั ประชารัฐรกัสามคัค ี(วิสาหกจิเพ่ือสงัคม) จ�านวน 76 แห่ง 
และบรษิทัประชารฐัรกัสามัคค ีวสิาหกิจเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั และคณะกรรมการประสานและขบัเคล่ือนโยบาย
สานพลังประชารัฐประจ�าจังหวดั (คสป.) ร่วมขบัเคลือ่นด�าเนินการตามนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างต่อเนือ่ง ยดึกรอบ 
“ชมุชนลงมอืท�า เอกชนขบัเคลือ่น รัฐบาลสนบัสนุน” เพือ่สร้างโอกาส สร้างรายได้ พฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนและ
เสรมิสร้างเศรษฐกจิฐานรากให้เข้มแขง็

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรม 
   ทางสังคม (0905)
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี 5 อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยในห้วงเวลา 
ท่ีผ่านมา ได้มีการขับเคล่ือนงานตามกรอบแนวคิด 4 พลังหลัก อาทิ การสร้างพลังจิตอาสา ได้มีการด�าเนินกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานอย่างต่อเน่ือง การสร้างพลังแผ่นดิน ได้มีการสนับสนุนการด�าเนินงานของอาสาสมัครให้มีเอกภาพมากย่ิงข้ึน 
การสร้างพลังสร้างสรรค์ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด�าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย 
ผ่านการเล่น สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้น�าไปจัดซ้ือวัสดุและก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพ้ืนท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย2  

ตัง้แต่ปี 2548 และคาดว่าจะกลายเป็น“สงัคมสงูวยัอย่าง
สมบูรณ์ (Aged Society)” ภายในปี 2566 และเป็น “สังคม
สูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged Society)” ภายใน 
ปี 2576 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยต้อง 
มีการจัดสรรสวัสดิการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ประชากรแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นความ
เพียงพอของรายได ้หลัง เกษียณ ในขณะเดียวกัน 
สถานการณ์การออมของคนไทยจากข้อมลูการส�ารวจภาวะ
เศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ปี 2562 ของส�านกังาน
สถติแิห่งชาต ิพบว่า ครวัเรอืนทีม่กีารออมมสีดัส่วนถงึร้อย
ละ 72.2 และมแีนวโน้มเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรก็ตาม 
สดัส่วนมูลค่าการออมต่อรายได้ของครวัเรือนไทยนัน้ไม่ได้
เพิม่ขึน้ตาม โดยอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 22 ในปี 2560 และ 
ปี 2562 ท้ังนี ้แม้ว่าภาครัฐจะมกีารจดัระบบสวสัดกิารให้กบั
ประชาชนกลุม่เป้าหมายต่าง ๆ แล้ว เช่น เบีย้ยงัชพีผูสู้งอายุ 
เบี้ยผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเงิน และโครงการบัตร
สวสัดกิารแห่งรฐัเพือ่ช่วยเหลอืผูม้รีายได้น้อย แต่การช่วย

เหลือดังกล่าวยงัคงไม่เพียงพอต่อการด�ารงชพี โดยเฉพาะ 
ในกลุม่ผูสู้งอายทุีข่าดรายได้ นอกจากนี ้สดัส่วนประชากร
วยัแรงงานทีล่ดลง และประชากรสงูวยัท่ีเพิม่มากขึน้อย่าง 
ต่อเนื่อง อาจเป็นปัญหาต่อความยั่งยืนทางการคลัง 
ในอนาคต ดังนั้น การปฏิรูประบบสวัสดิการให ้มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงส�าคัญที่จ�าเป็นต้องเร่งด�าเนินการ 
รวมถงึการลดภาระของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน
ผ่านการส่งเสริมการออมตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณ และ 
การสนบัสนุนให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้ามามส่ีวน
ร่วมในการจัดสรรสวสัดิการและการลงทนุทางสังคมมากขึน้

1อัตราทดแทนรายได้ของระบบบ�านาญ (Replacement Ratio) หมายถึง สัดส่วนของระดับเงินบ�านาญรายเดือนที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เดือนสุดท้ายก่อนการ
เกษียณหรือเลิกท�างาน (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) โดยตามหลักสากลไม่ควรต�่ากว่าร้อยละ 40 (Jorge Roldos, 2007, ”Pension Reform and Macroeconomic 
Stability in Latin America”, IMF Working Paper, International Monetary Fund)
2การเป็นสังคมสูงวัย  หมายถึง ปีที่ประเทศมีสัดส่วนผู้สูอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10 เข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” ร้อยละ 20 เป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” และร้อยละ 
28 เป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

การปฏิรูปการออม 
สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชาชนทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ ได้รับ
สวัสดิการที่เหมาะสม สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการจัดบริการทางสังคม

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีอัตราทดแทนรายได้ของระบบบ�านาญ (Replace-
ment Ratio)1  ที่ เพียงพอต ่อการด�าเนินชีวิต 
วัยเกษียณ สวัสดิการที่ประชาชนได ้รับมีความ 
เท่าเทียมมากยิ่งขึ้น และมีการระดมทุนและการจัด 
การการออมภาคบังคับและภาคสมัครใจเพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา หน่วยงานภาครฐัได้มกีารส่งเสรมิให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุม่แรงงานนอกระบบทีไ่ม่มสีวสัดกิารให้มี
หลกัประกนัรายได้หลงัเกษยีณ โดยเข้ามาเป็นสมาชกิกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.) จากข้อมลู ณ เดอืนกนัยายน 2563 มี
จ�านวนสมาชกิ กอช. ท้ังสิน้ 2,384,529 คน โดยสดัส่วนกว่าครึง่หนึง่เป็นผูป้ระกอบอาชพีเกษตรกร ขณะทีอ่กีร้อยละ 30 เป็น 
ผูป้ระกอบอสิระ โดย กอช. ด�าเนนิการสร้างเครือข่ายประจ�าหมูบ้่านน�าร่องใน 25 จังหวดั กว่า 30,000 หมูบ้่าน เพ่ือให้ 
ค�าแนะน�าปรกึษาในการสมคัรสมาชกิและการส่งเงนิออมสะสม การจดัท�าระบบแพลตฟอร์มการออมเงินแบบ One Stop 
Service ผ่านแอปพลเิคชนั “กอช.” เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึการให้บรกิารได้อย่างสะดวกมากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้กอช. ได้มกีาร
หารอืร่วมกบักระทรวงศกึษาธกิารในการด�าเนนิโครงการขบัเคล่ือนการปลูกฝังวนิยัการออมในกลุ่มนกัเรียนในสถานศึกษา 
ตัง้แต่อาย ุ15 ปีขึน้ไปท่ัวประเทศ โดยการส่งเสรมิให้มาเข้าร่วมเป็นสมาชกิ กอช. ต้ังแต่ช่วงวยัเรยีน พร้อมทัง้การอบรมทกัษะ
ทางการเงินให้กบักลุม่นกัเรยีนเหล่านีด้้วย นอกจากนี ้การสร้างระบบให้คนไทยมบี�าเหนจ็บ�านาญหลงัพ้นวยัท�างาน กระทรวง
การคลงั ได้มกีารจดัท�าร่างพระราชบัญญัติกองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาต ิ (กบช.) เพือ่ให้แรงงานทัง้หน่วยงานภาครฐั 
และเอกชนกว่า 14 ล้านคนมีรายได้หลังเกษียณ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายระหว่างเดือนมกราคม 
- กมุภาพนัธ์ 2563 ทีผ่่านมา ส�าหรบักจิกรรมการใช้วสิาหกจิเพ่ือสังคมกับการพัฒนาสังคม มกีารออกพระราชบญัญตัว่ิาด้วย
วสิาหกจิเพือ่สงัคม พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกจิจานเุบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2562 เพือ่เป็นกลไกในการ 
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคมมากขึ้น โดย ณ เดือนกันยายน 2563 มีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มา 
ลงทะเบยีนแล้วกว่า 140 บรษิทั

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าท่ีผ่านมาจะมีการด�าเนินงานของกิจกรรมภายใต้ประเด็น 
การปฏิรูปนี้บ้างแล้ว แต่ยังคงมีบางกิจกรรมที่ยังไม่ได้เริ่มด�าเนินการจัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ การจัดตั้ง 
คณะกรรมการเพือ่ปรบัปรงุสทิธปิระโยชน์ทีไ่ด้รบัจากสวสัดกิารต่าง ๆ ให้มคีวามเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิง่ขึน้ การพฒันา

ระบบการออมภาคบงัคบัโดยการจัดสรรภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) ส่วนหนึง่คนืกบั 
ผู้เสียภาษี และการพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กูย้มืเพือ่ใช้ในการพฒันาสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในกจิกรรมการพฒันาระบบการออมภาคบงัคบัซึง่จ�าเป็นต้องมกีารศกึษาหลกั
เกณฑ์ วิธีการด�าเนินการ และการพัฒนาลงทุนในระบบฐานข้อมูลรายบุคคล 
เพ่ือใช้ส�าหรับจัดเก็บเงินออมจากภาษ ีอย่างไรกต็าม แม้ว่าในกจิกรรมการเพ่ิม
ประสิทธภิาพของกองทุนการออมแห่งชาติ ในช่วงท่ีผ่านมาจะมผู้ีมาเข้าร่วมเป็น
สมาชกิ กอช. เพิม่สงูขึน้มาก แต่ยงัคงมคีวามท้าทายในการเพิม่จ�านวนสมาชกิให้
บรรลเุป้าหมายไว้ที ่15 ล้านคน ในปี 2565 รวมถงึผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ซ่ึงส่งผลต่อรายได้ของประชาชน อาจท�าให้
แรงจงูใจในการออมลดน้อยลง รวมถงึทศันคติของคนรุน่ใหม่ท่ีก�าลงัเริม่เข้าถงึ 

วยัแรงงาน มแีนวโน้มทีจ่ะเกบ็ออมน้อยลง ซึง่จะเป็นความเสีย่งต่อความมัน่คงทางการคลงัและการจดัสวสัดกิารในอนาคต

ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินงานในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐควรทบทวนสิทธิประโยชน์ของ
สวสัดกิารต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของประชาชนมากขึน้ โดยเฉพาะการมุง่เน้นดึงดูดกลุม่คนรุน่ใหม่
ให้เข้าสู่ระบบการออม รวมถึงการผลักดันการสร้างระบบการออมและบ�าเหน็จบ�านาญภาคบังคับ อาทิ กฎหมาย 
พระราชบญัญตักิองทนุบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาติ (กบช.) การจัดสรรภาษมีลูค่าเพ่ิม (VAT) ส่วนหนึง่คนืกบัผู้เสยีภาษีเป็น 
เงินออม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้และเงินออมที่เพียงพอกับการใช้จ่ายเมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้น 
วยัท�างาน นอกจากน้ี ควรส่งเสรมิการกระจายอ�านาจให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้มอี�านาจและหน้าทีใ่นการจดัการ
ระบบสวสัดกิารภายในพืน้ทีต่นเองได้ เพือ่ตอบโจทย์กบัความต้องการของประชาชนในชมุชนได้อย่างเหมาะสมมากทีส่ดุ454
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป
ปัจจุบันกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ยังมีข้อจ�ากัดและความ
เหล่ือมล�้ าต ่ าง ๆ อันเป ็นอุปสรรคต ่อการพัฒนา 
ทั้งการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน การบริการสาธารณะ 
การได้รับการคุ้มครองทางสังคม โอกาสในการประกอบ
อาชีพ ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้เสียเปรียบในสังคมในหลายประเด็น อาทิ การปฏิรูป
ระบบขนส่งสาธารณะโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้ด�าเนินการน�าผลการศึกษา
กฎหมายว่าด ้วยการเข ้าถึงได ้โดยสะดวกถ้วนหน้า 
(Accessibility for All Act : AAA) เสนอต่อคณะ
อนุกรรมการด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกและสภาพ
แวดล้อมส�าหรับคนพิการ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น�ายุทธศาสตร์ไปปรับใช้ในสถานท่ีส�าคัญต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ 2,394 ศูนย์ 
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) โดยแบ่งเป็น องค์กร
คนพิการจ�านวน 134 ศูนย์ และหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 
2,260 ศูนย์ เพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐสามารถ 
เข้าถึงกลุ่มผู้พิการได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในด้านการ
คุ ้มครองผู้บริโภค ยังมีการปรับปรุงกฏหมายเพื่อเพ่ิม
อ�านาจหน้าที่ให้กับส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครอง 

ผู ้บริโภค (สคบ.) ภายใต ้พระราชบัญญัติคุ ้มครอง 
ผู ้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซ่ึงได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ให้
เลขาธิการ สคบ. มีอ�านาจด�าเนินคดีแทนผู ้บริโภค 
และเพิ่มบทบาทของ อปท. เข้ามามีส่วนร่วมในการ
คุ ้มครองผู ้บริโภค ขณะเดียวกันยังมีการส่งเสริมกลุ ่ม 
ผู้เสียเปรียบทางสังคมให้มีงานท�ามากข้ึนทั้งการส่งเสริม
ให้คนพิการและผู้สูงอายุประกอบอาชีพ และปรับแก้ 
พระราชบญัญตักิารทะเบยีนราษฎร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 
โดยก�าหนดสิทธิในการยื่นค�าร้องขอมีสัญชาติไทยของเด็ก
ที่ไร้รากเหง้าไร้สัญชาติในประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน ในด้านการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารของกลุ่มสตรี  ยังคง
มีสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ชายอยู่มาก โดยในปี 2562 มีผู้หญิง
ที่ เป ็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรร้อยละ 16.2 และ 
มีสัดส่วน สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นผู้หญิงเพียงร้อยละ 10.4 
ในขณะที่องค์กรภาครัฐ มีผู ้บริหารหญิงเพียงร้อยละ 
21.91 อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจ
เอกชนท่ีมีผู ้บริหารหญิงร้อยละ 33 ซ่ึงสอดคล้องกับ
รายงานดัชนีช่องว่างทางเพศ (Global Gender Gap In-
dex) ที่จัดท�าโดย World Economic Forum 2020

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2 

กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ปลดล็อคข้อจ�ากัดต่างๆอันเป็นอุปสรรคของกลุ่ม 
ผู้เสียเปรียบในสังคม เพ่ือให้สามารถ มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีมีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสในการ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้าง
ผลิตภาพให้แก่สังคมได้

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
การผลักดันนโยบายหรือกฎหมายที่เ ก่ียวข้องกับ 
กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เพื่อเพิ่มสัดส่วนของกลุ่ม 
ผู ้เสียเปรียบในสังคมให้สามารถประกอบอาชีพได้
และ/หรือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ยังคงมีบางกิจกรรมปฏิรูปที่ยังมี
ความก้าวหน้าไม่มากเท่าที่ควร อาทิ การส่งเสริมบทบาท
ของสตรีในการมีส ่วนร ่วมทางสังคมและการเมือง 
โดยที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แต่ในทางปฏิบัติยังคงต้องมี 
การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะบทบาท
ทางการเมืองและต�าแหน่งการบริหารของภาครัฐขณะที่
การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อ
คนทั้งมวล แม้ว่าจะมีการผลักดันโดยกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่จ�าเป็นต้องอาศัย
ความร ่วมมือจากทุกหน ่วยงานในการบูรณาการ 
การด�าเนินงานร่วมกัน นอกจากนี้ในด้านการช่วยเหลือ 
ผู้พิการ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีผู้พิการที่ลงทะเบียนบัตร 
ผู้พิการแล้วกว่า 2 ล้านคน และมีศูนย์ช่วยเหลือกระจาย 
อยู่ทั่วประเทศ แต่ยังมีคนพิการท่ีตกหล่นและไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่ เนื่องมาจากหลายสาเหตุ 
เช่น การไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ไม่มีคน
พาไป และเดินทางไม่สะดวก เป็นต้น รวมถึงค�านิยามของ 
“คนพิการ” ที่ปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วย
งาน และ มีขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยาก 

ข้อเสนอแนะเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐควรเร่ง 
ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน น�าไป
ปรับใช้ในทางปฏิบัติ รวมถึงการสร้างการบูรณาการกัน
ระหว่างหน่วยงานในการด�าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรค
เพื่อคนทั้งมวล และวางแผนเพื่อเตรียมการปรับแก้ไข
โครงการพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
การผลักดันบทบาทของสตรี ในด ้านการเมืองและ 
การบริหารมากขึ้น ส�าหรับด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จ�าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมให้คนพิการเข้ามารับสิทธิประโยชน์ท่ีรัฐ
จัดหาให้ รวมถึงผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบการ
ในการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงการเข้าถึง
แหล่งทุน ทรัพยากรเพื่อน�ามาใช้ในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ ่มผู ้เสียเปรียบ 
ในสังคมให ้ทัดเทียมกับคนท่ัวไป นอกจากนี้ต ้องม ี
การวิเคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เสียเปรียบทางสังคม 
เพือ่แก้ปัญหา โดยเฉพาะการปรบัปรงุกฎหมายกฎระเบียบ  
หรอืนโยบายอืน่ให้เอือ้ประโยชน์ต่อคนกลุม่นีม้ากขึน้
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป
ข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมท่ีมีการจัดเก็บและ 
ประมวลผลอย่างเป็นระบบและมีความบูรณาการจะช่วยให้
ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคมถูกน�ามาประยุกต์ใช้ได ้
อย่างเกิดประโยชน์สงูสดุ และน�าไปใช้ประกอบการพจิารณา
วางแผนและจดัท�านโยบายต่าง ๆ บนฐานข้อมลูเชงิประจกัษ์ 
ทั้งนี้ที่ผ ่านมาข้อมูลด้านสังคมมีการจัดเก็บโดยหลาย 
หน่วยงาน มจี�านวนมากและหลากหลายมติิ รวมทัง้มรีะบบ
ประมวลผลข้อมลูทีพ่ฒันาขึน้โดยหลายหน่วยงานตามความ
ต้องการใช้งาน ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคส�าคัญของการ 
บรูณาการข้อมลูและสารสนเทศด้านสงัคม โดยในปี 2563 
หน่วยงานภาครฐัหลายหน่วยงานได้ให้ความส�าคญักบัการน�า
เทคโนโลย ีCloud Computing และ Big Data มาใช้ในการ
จัดการฐานข้อมูลด้านสังคมเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงและ

บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
การบูรณาการข้อมูลดังกล่าวอาจยังอาจไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและทกุกลุม่เป้าหมายพฒันา

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้มกีารด�าเนนิการจากหน่วยงาน
ต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ร่วมกับ
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ จดัท�าแผน
พัฒนาในพื้นท่ี ตามนโยบาย one plan one policy 
ของกระทรวงมหาดไทย และส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตไิด้พฒันาร่วมกบัศนูย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดท�าระบบ 
TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform : 
TPMAP) ทีเ่ป็นระบบ Big Data ของภาครฐัทีเ่ชือ่มโยงข้อมลู
จากหลายฐานข้อมลูผ่านเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลกั 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3 

การจัดการข้อมูล 
และองค์ความรู้ด้านสังคม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ
ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ 
เข้าถึงได้

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
มีฐานข้อมูลทางสังคมท่ีน�าไปสู่การจัดท�านโยบายของ
ภาครัฐ ที่ตอบสนองของกลุ ่มประชาชนทุกกลุ ่ม 
เป้าหมาย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ได้อย่างเสมอภาค
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ในการแก้ปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน 
ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ จังหวัด ประเทศ นอกเหนือจาก 
ปีที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีพัฒนาการจัดการข้อมูล 
และความรู้ด้านสังคมในเชิงพื้นท่ี อาทิ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวง 
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม ได้ด�าเนิน
โครงการพฒันาระบบข้อมลูต�าบลในจงัหวดันครสวรรค์ และ
จังหวัดอุทัยธานี โดยจัดท�าชุดข้อมูลท่ีแสดงสถานะ 
ของต�าบล (Community profile) 6 ด้าน ได้แก่ สังคม 
เศรษฐกจิ สภาวะแวดล้อม สขุภาพ การเมอืงการปกครอง 
และข้อมูลด้านการสื่อสารในพ้ืนที่ รวมถึงรวบรวมข้อมูล
แสดงศักยภาพของชุมชน (Community potentials) 
เพื่อใช้ส�าหรับวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินให้ครอบคลุม 
ทกุมติแิละน�าไปสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่โครงการ
ดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบส�าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทัว่ประเทศ ในการจดัท�าระบบข้อมลูให้ครอบคลุมทกุต�าบล
ในแต่ละจังหวดั ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการพฒันาคลงัข้อมลู 
เพือ่น�าไปพฒันาชมุชนท้องถิน่ได้ครอบคลมุทกุมิติ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
การบูรณาการฐานข้อมูลด้านสังคมท่ีสามารถน�าไปสู ่
การจัดท�านโยบายภาครัฐท่ีตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนทกุกลุม่เป้าหมายได้อย่างแท้จรงิ มีความจ�าเป็น
ต้องเชื่อมโยงข้อมูลในระดับบุคคลจากหลายหน่วยงาน 
ซ่ึงปัจจุบนัพบว่าหลายหน่วยงานยงัมข้ีอกงัวลถึงผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับบุคคล 
ประกอบกบัความเข้าใจของประชาชนทีม่ต่ีอวตัถปุระสงค์
ของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับบุคคลยังมีความ 
คลาดเคล่ือน ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดของการยินยอมในการ 
เปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคล ซ่ึงถอืว่าเป็นอปุสรรคส�าคัญของ 
การบรูณาการฐานข้อมลูและสารสนเทศด้านสงัคม

ข้อเสนอแนะเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมาย ในระยะถัดไป 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึควรเร่งสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน
ของรัฐได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส�าคัญของการ 
บูรณาการฐานข้อมูลทางสังคม เพื่อให้การเชื่อมโยงฐาน
ข้อมลูระหว่างหน่วยงานเกดิขึน้ได้จริงอย่างเป็นระบบ มีการ
รกัษาความปลอดภัยของข้อมลูทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานและ 
ไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการ 
สร้างความเข้าใจทีถู่กต้องให้กับประชาชนเกีย่วกับข้อเทจ็จรงิ
ว่าข้อมลูส่วนบคุคลจะไม่ได้ถกูเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่จะน�า
ไปใช้ในระดับนโยบายเท่านั้น นอกจากนี้ยังควรให้ความ
ส�าคัญกับสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกต่อทุก
ภาคส่วน เพ่ือให้สามารถน�าข้อมลูมาวเิคราะห์และขยายผล
ในการแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้องกับบริบทในเชิงพื้นที่และ
สนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จรงิต่อไป
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป การเสริมสร้างชมุชนให้เข้มแขง็สามารถจัดการตนเองได้ 
อย่างมคีณุภาพ เป็นรากฐานทีน่�าพาประเทศไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื โดยมภีาคส่วนต่าง ๆ เป็นพลังส�าคญัในการร่วม 
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน ซึง่องค์กรชมุชนและภาคประชาสังคมถือเป็นกลไกทีม่บีทบาทส�าคญัในการช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน รวมท้ังรบัมือกบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได้อย่างเข้มแขง็ แต่ยงัมช่ีองว่างในด้านกลไกการ 
ขบัเคลือ่นและกฎระเบียบทีส่่งเสรมิและพฒันาองค์กรชมุชน ภาคประชาชนและภาคประชาสงัคมให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ 
พฒันาชมุชน และยัง่ยนื โดยมปัีจจยัขบัเคลือ่นทีส่�าคญั ได้แก่ องค์กรชมุชนและภาคประชาสังคมทีม่บีทบาทส�าคญัในการมี 
ส่วนร่วมในการช่วยเหลอืบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อน การรับมือกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่ีมุ่งให้ชุมชนมีระบบ
สร้างเสรมิชุมชนทีเ่ข้มแขง็ทีส่่งผลให้ประเทศ 
มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

การด�าเนนิการทีผ่่านมา ได้มกีารเสรมิสร้าง
ชมุชนเข้มแขง็มาอย่างต่อเนือ่ง ท้ังในส่วนของ การสร้างเสรมิชมุชน
เข้มแข็งเชงิพืน้ที ่จากความร่วมมอืระหว่างกระทรวงมหาดไทย
และภาคเอกชน โดยบรษิทั ประชารฐัรกัสามคัค ี(วสิาหกจิเพ่ือ
สงัคม) จ�านวน 76 แห่ง และบรษิทัประชารัฐรกัสามคัคี วสิาหกจิ
เพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากดั และคณะกรรมการประสานและ
ขบัเคล่ือนนโยบายสานพลงัประชารัฐประจ�าจงัหวดั (คสป.) ร่วม
ขับเคล่ือนด�าเนินการตามนโยบายสานพลังประชารัฐ อย่าง 
ต่อเนือ่ง ยดึกรอบ “ชมุชนลงมอืท�า เอกชนขับเคลือ่น รฐับาล
สนับสนนุ” เพ่ือสร้างโอกาส สร้างรายได้ พฒันาคุณภาพชวีติ ของ
ประชาชน และเสริมสร้างเศรษฐกจิฐานรากให้เข้มแข็ง โดยส่งเสรมิ

ที่มา: คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พุทธศักราช 2562 - 2563

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชน
ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ จัดการข้อมูลแผนบริหาร
จัดการ กลไกขับเคล่ือน และทุนทางสังคม) และ 
มีเศรษฐกิจดี ม่ันคง ยั่งยืน และชุมชนมีภูมิต้านทาน 
ต่อปัจจัยกระทบต่าง ๆ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ชุมชนจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ และมีเศรษฐกิจ
ดี มั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งมีภูมิต้านทานต่อปัจจัยกระทบ
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
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การท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ เกษตรปลอดภยั เกษตรทีทั่นสมยั 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และช่องทางการจ�าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร พฒันาและยกระดบัสนิค้าชมุชนให้ตรงใจ 
ผูบ้รโิภครกัษาอตัลกัษณ์ควบคูไ่ปกบัความต้องการของตลาด 
โดยน�านวัตกรรมการแปรรปูมาใช้ในการสร้างมลูค่าเพิม่ ให้กบั
สนิค้าการเกษตรและหัตถกรรมในชุมชน แกนกลาง ในการ
บริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการ 
จัดจ�าหน่ายทั่วประเทศร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
วิสาหกิจเพ่ือสังคมในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งมีโครงการ 1,044 
โครงการ และมชีมุชนทีไ่ด้รบัประโยชน์ทัง้หมด 3,296 ชมุชน 
78,827 ครวัเรอืน สร้างรายได้เพิม่ข้ึนประมาณ 1 พนัล้านบาท 
นอกจากนี้ มีการพัฒนากลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social  
Enterprise - SE) ผ่านโครงการ SE อ�าเภอ (ชมุชนดีมรีอยยิม้) 
เพ่ือแก้ปัญหาและขับเคลือ่นเศรษฐกจิชมุชนตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง และขยายไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื 
โดยเช่ือมโยงความร่วมมอืระดบัอ�าเภอ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ 
สิง่แวดล้อมตามความต้องการและศกัยภาพของแต่ละชมุชน 
เป็นตวัตัง้ โครงการดงักล่าวยงัมแีนวคิดในการใช้พลังของ 
คนรุ่นใหม่ในการกลับมาพัฒนาท้องถิ่นให้นักพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนเป็นแกนน�าในการท�างานเชื่อมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
ในส่วนของระบบและกลไก ได้มกีารด�าเนนิการดงันี ้ได้แก่ (1) 
สทิธแิละบทบาทชุมชน เร่งด�าเนินการแก้ไข ร่าง พระราช
บญัญตัสิภาองค์กรชมุชน พ.ศ. .... เพือ่ให้ชมุชนมคีวามเข้มแขง็
สามารถจดัการตนเองได้อย่างยัง่ยนื โดยอยูร่ะหว่างประมวล
ผลความคิดเห็นของสภาองค์กรชุมชนต�าบล/เทศบาล 
ทัว่ประเทศตามกระบวนการของการแก้ไขกฎหมาย รวมทัง้สิน้ 
1,681 ต�าบล1  รวมทัง้พจิารณาปรบัปรงุเนือ้หาสาระส�าคญั
และกลไก ภายใต้ ร่าง ระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการ
สร้างเสริมชมุชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... ตามความเหน็ของผูเ้ก่ียวข้อง 
เพื่อให้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างการใช้สิทธิและหน้าท่ีของ
ประชาชนในชมุชนในการพฒันาตนเองด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
วฒันธรรมท้องถิน่ มรดกทางวฒันธรรม คณุภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ  สุขภาพอนามัยและคุณภาพ 
ของประชาชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ
หลักการพัฒนาอย่างยัง่ยนื (2) ทรพัยากรและทุนชมุชน โดย 

ส่งเสริมให้ชมุชนและภาคประชาชนปลูกไม้มค่ีา เพือ่น�ามาใช้
ประโยชน์มากขึน้ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญัตป่ิาไม้ 
(ฉบบัที ่8) พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
ชุมชนและประชาชนสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จาก 
ไม้หวงห้ามได้มากขึน้ อาท ิโครงการส่งเสรมิการปลกูไม้โตเรว็ 
เพือ่อตุสาหกรรม การปลกูสวนป่าไม้เศรษฐกจิ ท�าให้การปลกู
ต้นไม้เป็นหลกัประกนัทางธุรกจิและสนับสนนุการปลูกต้นไม้
ยนืต้นมลูค่าสูง ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิอตุสาหกรรม
ไม้และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึน้ นอกจากนี ้ ได้เสนอร่างพระราชบญัญตัเิพือ่จดัตัง้
หน่วยงานบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน เพ่ือให้มกีฎหมายจดัตัง้
ธนาคารท่ีดินในการท�าหน้าท่ีกระจายการถือครองที่ดิน 
สนบัสนนุให้เกษตรกรได้มทีีด่นิท�ากนิ ส่งเสริมและสนบัสนนุ
การบริหารจัดการท่ีดินร่วมกันของชุมชน รวมทั้งบริหาร
จัดการที่ดินของภาครัฐและเอกชนที่ให้สิทธิ์ธนาคารที่ดิน 
ในการบรหิาร (3) สวสัดกิารชมุชน เร่งผลกัดนั ร่าง พระราช
บญัญตัส่ิงเสรมิและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคม พ.ศ. .... 
เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัภาคประชาสังคม สนบัสนนุให้
ประชาชนมโีอกาสรวมกลุ่มท�างานแก้ปัญหาและพัฒนาสงัคม 
มส่ีวนร่วมเป็นหนึง่ในกลไกการพัฒนาประเทศอย่างแท้จรงิ 
โดยมกีารเปิดเวทรีบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างพระราชบัญญัตฯิ 
รวมทัง้พิจารณาความซ�า้ซ้อนการด�าเนนิงานขององค์กรภาค 
ประชาสังคมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 
เกดิประสทิธภิาพและครอบคลมุการบรูณาการท�างานแบบ 
หุน้ส่วนการพฒันาประเทศ (4) เศรษฐกิจชมุชน ภายหลงัจาก
การประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน 
พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนนิโครงการพฒันาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชน เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละความเข้าใจ จดัหาและพฒันา
ระบบงานสารสนเทศส�าหรบัสถาบนัการเงนิประชาชนให้มี
มาตรฐานเดยีวกนั จดัต้ังหน่วยงานกลางเพือ่บรหิารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการด้านการเงินของสถาบนัการเงนิ
ประชาชน พัฒนาศกัยภาพการให้บริการด้านการเงนิ โดยอยู่
ระหว่างลงนามในบนัทกึข้อตกลงกบัธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ในการพฒันาบคุลากรให้กับสถาบัน
การเงินประชาชนทั่วประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการ 
จดทะเบียนเป็นสถาบนัการเงนิประชาชน
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ปัจจบุนัมอีงค์กรชมุชนยืน่จดทะเบยีนจ�านวน 2 องค์กร2  ได้แก่ สถาบนัการเงินประชาชนต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอพุทไธสง 
จงัหวดับรุรีมัย์ และสถาบนัการเงนิประชาชนต�าบลน�า้ขาว อ�าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา เพือ่ให้บริการธรุกรรมทางการเงนิ
และเป็นแหล่งเงนิทนุหมนุเวยีนในการประกอบอาชพีให้กบัสมาชกิและชมุชน รวมทัง้ ยงัได้แก้ไขปัญหาหนีน้อกระบบโดย
มีกลไกบริหารหนี้ค้างช�าระอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
กฎระเบยีบ และมาตรการทีเ่กีย่วข้อง เพือ่พฒันาและสร้างเสถยีรภาพ ให้แก่ระบบสหกรณ์ คุม้ครองสทิธปิระโยชน์ของ
สหกรณ์และสมาชกิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของระบบสหกรณ์ส�าหรบัเป็นเครือ่งมอื
สร้างเสรมิชมุชนเข้มแขง็ในทกุมติิ

1ข้อมูลจาก ส�านักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
2ข้อมูลจาก ส�านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในระดับพืน้ทีโ่ดยทีไ่ม่อาจคาดเดา
หรอืไม่อาจควบคมุปัจจยัเหตไุด้  อาท ิช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 สะท้อนให้เหน็ว่า องค์กรชมุชนและ 
ภาคประชาสงัคมมีบทบาทส�าคญัในการช่วยเหลอืบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน รวมท้ังรับมอืกบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลง 
ทีเ่กิดขึน้ได้อย่างเข้มแขง็ แต่ยงัมช่ีองว่างในด้านกลไกการขับเคล่ือนและกฎระเบียบท่ีส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคประชาชน 
และภาคประชาสังคมให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรเร่งรดัหรอืผลักดนักฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ป็นกลไกขบัเคลือ่น
ระบบการสร้างเสรมิชมุชนเข้มแขง็ทีม่อีงค์กรภาคส่วนต่าง  ๆได้เข้ามามส่ีวนร่วมและเป็นหุน้ส่วนในการพฒันาอาท ิร่าง พระราชบญัญตัิ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ....  ร่าง ระเบยีบส�านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแขง็ พ.ศ. .... และร่าง พระราชบัญญตัิ 
ส่งเสรมิและพฒันาองค์กรภาคประชาสงัคม พ.ศ. .... รวมทัง้สร้างกลไกหรือเครือ่งมอืทีเ่อือ้ให้เกดิการส่งเสรมิและสร้างความเข้มแขง็ 
ให้กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง ผ่านการออกกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถ่ินของตนเองและมบีทบาทในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชมุชน โดยเปิดโอกาสให้กลไกคณะกรรมการชมุชนสามารถระดมทนุ 
และบรหิารจดัการทรพัยากรของชุมชนด้วยตนเอง ซ่ึงจะช่วยเพิม่ศักยภาพและความเข้มแขง็ของชมุชนให้สามารถแก้ปัญหาและ 
ตอบสนองความต้องการของชมุชนได้โดยตรงและรวดเรว็ อนัจะน�าไปสู่การสร้างความเสมอภาคและการลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
การสร้างพลเมืองที่มีคุณธรรม มีความร่วมมือ ความ 
เอ้ืออาทร และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในสังคม (Social Cohesion) เป็นเป้าหมายหลักของ
ประเด็นปฏิรูปด้านการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ 
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ที่มุ่งสร้างจิตส�านึก
สาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกช่วงวัย 
ผ่านกิจกรรมบนพื้นที่สร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ และใช ้
สื่อออนไลน์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
ท�าประโยชน์แก่สังคม โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�าคัญ 
ได้แก่ การเสริมสร้างทักษะความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
การจัดท�ามาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ ส่งเสริมวิชาการ
ความรู้วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และเร่งเสริมพลังการ 
เฝ้าระวังทางสังคมให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีภูมิคุ้มกัน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ภาพรวมสถานการณ์
คุณธรรมสังคมไทย ปี 2563 ศึกษาโดยศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) พบว่า สถานการณ์คุณธรรมที่สังคม
ไทยควรให้ความส�าคัญเร่งด่วน 5 ด้าน ท่ีส่งผลต่อ
ปรากฏการณ์ท้ังด้านบวกและด้านลบของสถานการณ์
คุณธรรมระดับประเทศ ประกอบด้วย (1) สถานการณ์
ด้านโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) (2) สถานการณ์ด้าน 
ภัยพิบัติ ภัยแล้ง ไฟป่า ฝุ่น PM 2.5 (3) สถานการณ์ด้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน (4) สถานการณ์ด้านอาชญากรรม 
ทะเลาะวิวาท และ (5) สถานการณ์ด้านภัยจากไซเบอร์ 
ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้หาก 
ส่งเสริมให้คนในสังคมมีคุณธรรมที่ยึดถือและปฏิบัติ 
อย่างต่อเน่ืองจริงจัง ตลอดจนเพ่ิมพูนทักษะความฉลาด 
ด้านดิจิทัล

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อม
ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่
เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อม
ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาเพิ่มขึ้น
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การด�าเนินการที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวคิด ดังนี้
(1) การสร้างพลังจิตอาสา ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน 6,661,047 คน มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 49,844 ครั้ง อาทิ 
กิจกรรมด้านสาธารณสุข การพัฒนาแหล่งน�้า การท�าความสะอาดสถานท่ีสาธารณะ การสร้างฝายชะลอน�้า 
รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 627 ครั้ง (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563) 
(2) การสร้างพลังแผ่นดิน ด้านการสนับสนุนการด�าเนินงานของอาสาสมัครให้มีเอกภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (เอไอเอส) ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ 
เพื่อสนับสนุนการท�างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน โดยพัฒนาฟีเจอร์ “คัดกรองและติดตาม 
COVID-19” เพื่อใช้บันทึกผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง คัดกรอง และติดตามผลกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 
ในชุมชนได้อย่างเป็นระบบและทันเหตุการณ์  นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ด�าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดสวัสดิการ โดยจัดให ้มี 
ระบบฐานข้อมูล อพม. ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงาน อพม. และก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อพม. 
โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพม. ทั้งระดับจังหวัดและอ�าเภอ ด้านการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนให้มี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาระดับพื้นท่ี บังคับใช้กฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2563 โดยส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอ�าเภอเป็น
กลไกการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนน�าป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น นอกจากน้ี ในปี 2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดสรรเงินอุดหนุน ให้สภาเด็กและเยาวชน 
ทุกระดับ วงเงิน ครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมในเรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ และโครงการเยาวชนไทยหัวใจ
ใสสะอาด เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
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(3) การสร้างพลังสร้างสรรค์ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด�าเนินโครงการส่งเสริม 
การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้น�าไปจัดซื้อวัสดุและก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพ้ืนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ เข ้ารับบริการให ้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบท้ัง 4 ด ้าน คือ  
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการแล้ว 2,641 แห่ง ใน 75 จังหวัด 
(4) การสร้างพลังภูมิคุ้มกัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด�าเนินการเปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake 
News Center) ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/ 
เพื่อเป็นระบบกลั่นกรอง ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และเป็นช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อรับการตรวจสอบ ปัจจุบันมีจ�านวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว 3,680,571 คน 
(ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563) นอกจากน้ี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม 
ด�าเนินโครงการพัฒนา Young Creator เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลส�าหรับเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงโอกาสการเรียนรู้และ 
การศึกษาบนพื้นที่แพลตฟอร์ม YouTube โดยร่วมกับ Google ประเทศไทย ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือออกแบบสื่อ 
ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันาเดก็และวยัรุน่เพือ่ความเป็นพลเมอืงในยคุดจิทิลั พร้อมกนันี ้กองทนุฯ ได้อนุมตัเิงนิทุนเพือ่
ผลติสือ่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจ�าปี 2563 วงเงิน 300 ล้านบาท เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สือ่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในกลุม่เดก็ เยาวชน และครอบครวั  รวมทัง้เปิดโอกาสให้เครอืข่ายเดก็และเยาวชนเป็นผูผ้ลติสือ่ 
สร้างการมส่ีวนร่วมเฝ้าระวงัสือ่ และสามารถใช้สือ่สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัเศรษฐกิจในชมุชน
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรล ุ
เป้าหมาย จากการที่ประชาชนไทยมีการ 
ใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียอย่าง 
แพร่หลายมากข้ึน แต่การใช้อินเตอร์เน็ต 
และโซเชียลมีเดียสร้างการมีส่วนร่วมและ 
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของประชาชน 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนยังคงเป็น
ความท้าทาย เนื่องจากดัชนีวัดความ
ปลอดภัยส�าหรบัเดก็ในโลกออนไลน์ (Child 
Online Safety Index : COSI) ปี 2563 
ระบุว่าเด็กไทยมีความปลอดภัยในโลก
ออนไลน์ต�า่กว่าค่ามาตรฐานถงึ 4 ด้าน (จาก
ทัง้หมด 6 ด้าน) ได้แก่ ด้านความเสีย่งจากภยั
ออนไลน์ ด้านวนิยัในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลั 
ด้านสมรรถนะทางดิจิทัล และด้านการให ้
ค�าแนะน�าในการใช้สือ่ดจิทิลั สะท้อนให้เหน็ว่ายงัคงมช่ีองว่างการพฒันาด้านทกัษะความฉลาดทางดจิทิลัให้เดก็และเยาวชนไทย
สามารถใช้เครือ่งมอืสือ่อนิเตอร์เนต็และโซเชยีลมเีดยีได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภยั และเกดิประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมสงูสดุ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องควรให้ความส�าคญัในประเด็นการเสริมสร้างทักษะความเป็น
พลเมอืงดจิทิลัโดยเฉพาะในกลุม่เดก็และเยาวชน นอกเหนอืจากประเด็นการเฝ้าระวงัทางสังคม เพ่ือส่งเสริมให้เครอืข่ายเดก็
และเยาวชนสามารถใช้สือ่ออนไลน์ช่วยรวบรวมและบรหิารจดัการข้อมลูทางสงัคมให้เกดิประโยชน์ต่อการพฒันาในระดบั
พืน้ที ่อาท ิพฒันาฐานข้อมลูความต้องการของกลุม่คนเปราะบางในพืน้ที ่หรอืใช้เทคโนโลยดิีจทิลัช่วยขบัเคลือ่นกระบวนการ
พฒันา/สือ่สาร ประชาสมัพนัธ์เพ่ือสร้างความร่วมมอืกบัภาคเีครือข่ายอืน่ ๆ ได้อย่างมเีอกภาพ สร้างสรรค์ ปลอดภัย และ 
เกดิประโยชน์สงูสดุ
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