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ด้านสังคม
ยุ ทธศาสตร ช าติ ด า น

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

การสร างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสั ง คม

ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า น

การปรั บ สมดุลและ
พั ฒ นา
ระบบการบริ ห าร
จั ด การภาครั ฐ

"พั ฒนาประเทศสู่สังคมคุณภาพ
สร้างหลักประกันทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมให้แก่คนกลุ่มต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสเพิ่ มบทบาทของชุมชน
ในการบริหารจัดการตนเอง
และเสริมสร้างพลังทางสังคมให้เอื้อ
ต่อการพั ฒนาประเทศ”

การปฏิรปู ประเทศด้านสังคม ในห้วงเวลาทีผ่ า่ นมา

สภาพสังคมของทุกประเทศทัว่ โลกได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไป
อย่างรวดเร็วในหลายมิติ แตกต่างกันไปตามสภาพภูมสิ งั คม
ส�ำหรับในประเทศไทยนัน้ มีสถานการณ์ทางสังคมทีค่ วรให้
ความส�ำคัญหลายประการ อาทิ การเข้าสูส่ งั คมสูงวัยอย่าง
รวดเร็วในขณะทีร่ ะบบการออมส�ำหรับแรงงานทัง้ ในและนอก
ระบบยังไม่เพียงพอและครอบคลุมส�ำหรับการสร้างหลัก
ประกันรายได้หลังวัยท�ำงาน สถานการณ์กลุม่ ผูเ้ สียเปรียบใน
สังคม ความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านรายได้ในกลุม่ แรงงานนอกระบบ
ทีย่ งั ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการทีจ่ ำ� เป็น อีกทัง้ กลุม่ คนพิการ
ยังถูกจ�ำกัดในการเข้าสูต่ ลาดงานและโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ อือ้
ต่อการด�ำรงชีวติ สถานการณ์การเปลีย่ นถ่ายจากชนบทสูเ่ มือง
อย่างรวดเร็ว น�ำมาซึง่ ปัญหาของชุมชนเมืองในหลายมิติ อาทิ
ปัญหาการขาดแคลนทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ รี ายได้นอ้ ย ปัญหา
การบุกรุกพืน้ ทีส่ าธารณะ ปัญหาการว่างงานและความยากจน
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
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อันเป็นสาเหตุสำ� คัญของความเหลือ่ มล�ำ้ ความยากจนเมือง ตลอดจนการเข้าไม่ถงึ บริการและสวัสดิการทางสังคมของรัฐเนือ่ งจากขาด
กลไก/สิทธิของชุมชนเมือง ดังนัน้ การพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการแก้ปญั หาความยากจนและความ
เหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม การคุม้ ครองกลุม่ เปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและแหล่งทุนของ
ประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ที่ได้มีการก�ำหนดเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ทัง้ สิน้ 5 ประเด็น ประกอบด้วย (1) การปฏิรปู การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพือ่ สังคม (2) กลุม่ ผูเ้ สียเปรียบในสังคม
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(3) การจัดการข้อมูลและองค์ความรูด้ า้ นสังคม (4) ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ (5) การมีสว่ นร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม โดยมีเป้าหมายรวมตามข้อเสนอแผนการปฏิรปู ประเทศด้านสังคม ประกอบด้วย (1) คนไทยมีหลักประกันทาง
รายได้ในวัยเกษียณทีเ่ พียงพอต่อการด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ (2) สังคมไทยเป็นสังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก (3) ภาครัฐมีขอ้ มูลและ
สารสนเทศด้านสังคมทีบ่ รู ณาการทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ (4) ชุมชน/ท้องถิน่ มีความเข้มแข็ง โดยสามารถ
จัดการกันเองและท�ำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ และ (5) คนไทยมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไปสูก่ ารมีจติ สาธารณะเพิม่ ขึน้

449

09

แผนการปฏิรป
ู ประเทศด้านสังคม

ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
1) การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพือ่ สังคม แม้วา่ ทีผ่ า่ นมา
จะมีการดำ�เนินงานของกิจกรรมภายใต้ประเด็นการปฏิรูป
แล้ว แต่ยงั คงมีบางกิจกรรมทีย่ งั ดำ�เนินการไม่สำ�เร็จตาม
เป้ า หมายที่ ว างไว้ อาทิ กิ จ กรรมการพั ฒ นา
ระบบการออมภาคบั ง คั บ ซึ่ ง จำ�เป็ น ต้ อ งมี
การศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารดำ�เนิ น การ
และการพั ฒ นาลงทุ น ในระบบฐานข้ อ มู ล
รายบุคคล เพื่อใช้สำ�หรับจัดเก็บเงินออม
จากภาษี หรื อ อย่ า งในกิ จ กรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพของกองทุนการ
ออมแห่งชาติ แม้ในช่วงที่ผ่าน
มาจะมี ผู้ ม าเข้ า ร่ ว มเป็ น
สมาชิก กอช. เพิม่ สูงขึน้ มาก
แต่ยงั คงมีความท้าทายใน
การเพิ่มจำ�นวนสมาชิก
ให้บรรลุเป้าหมายไว้ที่
15 ล้านคนในปี 2565
รวมถึงผลกระทบทาง
ด้านเศรษฐกิจจากการ
แพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ซึ่งส่งผลต่อราย
ได้ ข องประชาชน อาจ
ทำ�ให้แรงจูงใจในการออม
ลดน้อยลง
2) กลุ่ ม ผู้ เ สี ย เปรี ย บในสั ง คม
บางกิจกรรมปฏิรูปที่ยังมีความก้าวหน้า
ไม่มากเท่าที่ควร แม้จะมีความพยายามในการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการช่วยเหลือ
กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคมแล้วก็ตาม แต่ในทาง
ปฏิบัติยังคงต้องมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
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3) การบูรณาการข้อมูลทางด้านสังคม ปัจจุบันพบว่าหลายหน่วยงานยังมี
ข้อกังวลถึงผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดจากการแลกเปลีย่ นข้อมูลในระดับ
บุคคล ประกอบกับความเข้าใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ วัตถุประสงค์
ของการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ในระดั บ บุ ค คลยั ง มี ค วาม
คลาดเคลื่อน ทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดของการยินยอมในการเปิด
เผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำ�คัญของการ
บูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม
4) ระบบสร้ า งเสริ ม ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง จาก
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในระดับพื้นที่ อาทิ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นว่า
องค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมมี
บทบาทสำ�คัญในการช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งรับมือ
กั บ สถานการณ์ ค วามเปลี่ ย นแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งเข้ ม แข็ ง แต่ ยั ง มี
ช่ อ งว่ า งในด้ า นกลไกการขั บ เคลื่ อ น
และกฎระเบียบที่ส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรชุมชน ภาคประชาชนและภาค
ประชาสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน
5) มีสว่ นร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ด้วยปัจจุบันที่
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว นำ�มาซึ่งปรากฏการณ์ Digital
Disruption ที่ ทำ�ให้ ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง
สื่อของคนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก สื่อกระแสหลักได้รับความนิยม
น้อยลง จึงทำ�ให้หน่วยงานภาครัฐยากต่อการ
เฝ้าระวังและคัดกรองสื่อที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม
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สรุปการด�ำเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ปี 2562
ปี 2563
เรือ่ งและประเด็นปฏิรปู ที่ 1 การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนเพือ่ สังคม (0901)
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 อยู่ในระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงที่
ผ่ า นมา หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนโดยเฉพาะกลุ ่ ม แรงงานนอกระบบที่ ไ ม่ มี ส วั ส ดิ ก ารให้ มี
หลักประกันรายได้หลังเกษียณ โดยเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จากข้อมูล ณ เดือนกันยายน
2563 มีจ�ำนวนสมาชิก กอช. ทั้งสิ้น 2,384,529 คน โดยสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ขณะที่อีก
ร้อยละ 30 เป็นผู้ประกอบอิสระ

•

•

ปี
เรือ่ งและประเด็นปฏิรปู ที่ 2 กลุม่ ผูเ้ สียเปรียบในสังคม (0902)
•
•
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเรือ่ งและประเด็นปฏิรปู ที่ 2 อยูใ่ นระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยช่วงทีผ่ า่ นมา
ปี 2562

2563

ภาครัฐได้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ ช่วยเหลือผูเ้ สียเปรียบในสังคมในหลายประเด็น อาทิ การปฏิรปู ระบบขนส่งสาธารณะโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ได้ดำ� เนินการน�ำผลการศึกษากฎหมายว่าด้วยการเข้าถึงได้โดยสะดวก
ถ้วนหน้า (Accessibility For All Act : AAA) เสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม
ส�ำหรับคนพิการ เพือ่ ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ น�ำยุทธศาสตร์ไปปรับใช้ในสถานทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนย์
บริการคนพิการทัว่ ประเทศ 2,394 ศูนย์ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) โดยแบ่งเป็น องค์กรคนพิการ จ�ำนวน 134 ศูนย์
และหน่วยงานภาครัฐ จ�ำนวน 2,260 ศูนย์ เพือ่ ให้การช่วยเหลือของภาครัฐสามารถเข้าถึงกลุม่ ผูพ้ กิ ารได้มากยิง่ ขึน้
ปี
เรือ่ งและประเด็นปฏิรปู ที่ 3 การจัดการข้อมูลและองค์ความรูด้ า้ นสังคม (0903)
•
•
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเรือ่ งและประเด็นปฏิรปู ที่ 3 อยูใ่ นระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยในห้วงเวลา
ปี 2562

2563

ที่ผ่านมาได้มีการด�ำเนินการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ร่วมกับส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดท�ำแผนพัฒนาในพืน้ ที่ ตามนโยบาย one plan one policy ของกระทรวงมหาดไทย
และส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พฒ
ั นาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ ได้จดั ท�ำระบบ TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ทีเ่ ป็นระบบ Big Data ของ
ภาครัฐทีเ่ ชือ่ มโยงข้อมูลจากหลายฐานข้อมูลผ่านเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักในการแก้ปญ
ั หาความยากจนในระดับ
บุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิน่ ท้องที่ จังหวัด ประเทศ
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ปี
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง (0904)
•
•
สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเรือ่ งและประเด็นปฏิรปู ที่ 4 อยูใ่ นระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยในห้วงเวลา
ปี 2562

2563

ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งมาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในส่วนของการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งเชิงพืน้ ที่ จากความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคเอกชน โดยบริษทั ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพือ่ สังคม) จ�ำนวน 76 แห่ง
และบริษทั ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพือ่ สังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด และคณะกรรมการประสานและขับเคลือ่ นโยบาย
สานพลังประชารัฐประจ�ำจังหวัด (คสป.) ร่วมขับเคลือ่ นด�ำเนินการตามนโยบายสานพลังประชารัฐอย่างต่อเนือ่ ง ยึดกรอบ
“ชุมชนลงมือท�ำ เอกชนขับเคลือ่ น รัฐบาลสนับสนุน” เพือ่ สร้างโอกาส สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนและ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
ปี
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 5 การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรม
•
•
			
ทางสังคม (0905)
ปี 2562

2563

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายของเรือ่ งและประเด็นปฏิรปู ที่ 5 อยูใ่ นระดับใกล้เคียงการบรรลุเป้าหมาย โดยในห้วงเวลา
ทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารขับเคลือ่ นงานตามกรอบแนวคิด 4 พลังหลัก อาทิ การสร้างพลังจิตอาสา ได้มกี ารดำ�เนินกิจกรรมจิตอาสา
พระราชทานอย่างต่อเนือ่ ง การสร้างพลังแผ่นดิน ได้มกี ารสนับสนุนการดำ�เนินงานของอาสาสมัครให้มเี อกภาพมากยิง่ ขึน้
การสร้างพลังสร้างสรรค์ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ดำ�เนินโครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ ด็กปฐมวัย ท้องถิน่ ไทย
ผ่านการเล่น สนับสนุนงบประมาณให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ศี นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กได้นำ�ไปจัดซือ้ วัสดุและก่อสร้าง
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพืน้ ทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
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่ งและประเด็นปฏิรป
เรือ
ู ที่ 1

การปฏิรูปการออม
สวัสดิการ และการลงทุนเพื่ อสังคม

ปี
ปี

2562
2563

••

่ อ
เป้าหมาย •
ค่าเป้าหมายทีต
้ งบรรลุภายในปี 2565 •
•ประชาชนทุ
•
ก คนมี ห ลั ก ประกั น ทางรายได้ ได้ รั บ มีอัตราทดแทนรายได้ของระบบบ�ำนาญ (Replace-

สวัสดิการที่เหมาะสม สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการจัดบริการทางสังคม

ment Ratio) 1 ที่ เ พี ย งพอต่ อ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต
วั ย เกษี ย ณ สวั ส ดิ ก ารที่ ป ระชาชนได้ รั บ มี ค วาม
เท่าเทียมมากยิ่งขึ้น และมีการระดมทุนและการจัด
การการออมภาคบังคับและภาคสมัครใจเพื่อลดภาระ
งบประมาณภาครัฐ

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย2
ตัง้ แต่ปี 2548 และคาดว่าจะกลายเป็น“สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ (Aged Society)” ภายในปี 2566 และเป็น “สังคม
สูงวัยระดับสุดยอด (Super-aged Society)” ภายใน
ปี 2576 เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยต้อง
มี ก ารจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ
ประชากรแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นความ
เพี ย งพอของรายได้ ห ลั ง เกษี ย ณ ในขณะเดี ย วกั น
สถานการณ์การออมของคนไทยจากข้อมูลการส�ำรวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2562 ของส�ำนักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนทีม่ กี ารออมมีสดั ส่วนถึงร้อย
ละ 72.2 และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม
สัดส่วนมูลค่าการออมต่อรายได้ของครัวเรือนไทยนัน้ ไม่ได้
เพิม่ ขึน้ ตาม โดยอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 22 ในปี 2560 และ
ปี 2562 ทัง้ นี้ แม้วา่ ภาครัฐจะมีการจัดระบบสวัสดิการให้กบั
ประชาชนกลุม่ เป้าหมายต่าง ๆ แล้ว เช่น เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
เบี้ยผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเงิน และโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเพือ่ ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ย แต่การช่วย

เหลือดังกล่าวยังคงไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ โดยเฉพาะ
ในกลุม่ ผูส้ งู อายุทขี่ าดรายได้ นอกจากนี้ สัดส่วนประชากร
วัยแรงงานทีล่ ดลง และประชากรสูงวัยทีเ่ พิม่ มากขึน้ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง อาจเป็ น ปั ญ หาต่ อ ความยั่ ง ยื น ทางการคลั ง
ในอนาคต ดั ง นั้ น การปฏิ รู ป ระบบสวั ส ดิ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินการ
รวมถึงการลดภาระของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชน
ผ่ า นการส่ ง เสริ ม การออมตั้ ง แต่ ก ่ อ นวั ย เกษี ย ณ และ
การสนับสนุนให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้ามามีสว่ น
ร่วมในการจัดสรรสวัสดิการและการลงทุนทางสังคมมากขึน้

อัตราทดแทนรายได้ของระบบบ�ำนาญ (Replacement Ratio) หมายถึง สัดส่วนของระดับเงินบ�ำนาญรายเดือนที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เดือนสุดท้ายก่อนการ
เกษียณหรือเลิกท�ำงาน (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) โดยตามหลักสากลไม่ควรต�่ำกว่าร้อยละ 40 (Jorge Roldos, 2007, ”Pension Reform and Macroeconomic
Stability in Latin America”, IMF Working Paper, International Monetary Fund)
2
การเป็นสังคมสูงวัย หมายถึง ปีที่ประเทศมีสัดส่วนผู้สูอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10 เข้าสู่การเป็น “สังคมสูงวัย” ร้อยละ 20 เป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” และร้อยละ
28 เป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”
1
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การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา หน่วยงานภาครัฐได้มกี ารส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุม่ แรงงานนอกระบบทีไ่ ม่มสี วัสดิการให้มี
หลักประกันรายได้หลังเกษียณ โดยเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จากข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 มี
จ�ำนวนสมาชิก กอช. ทัง้ สิน้ 2,384,529 คน โดยสัดส่วนกว่าครึง่ หนึง่ เป็นผูป้ ระกอบอาชีพเกษตรกร ขณะทีอ่ กี ร้อยละ 30 เป็น
ผูป้ ระกอบอิสระ โดย กอช. ด�ำเนินการสร้างเครือข่ายประจ�ำหมูบ่ า้ นน�ำร่องใน 25 จังหวัด กว่า 30,000 หมูบ่ า้ น เพือ่ ให้
ค�ำแนะน�ำปรึกษาในการสมัครสมาชิกและการส่งเงินออมสะสม การจัดท�ำระบบแพลตฟอร์มการออมเงินแบบ One Stop
Service ผ่านแอปพลิเคชัน “กอช.” เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ กอช. ได้มกี าร
หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการด�ำเนินโครงการขับเคลือ่ นการปลูกฝังวินยั การออมในกลุม่ นักเรียนในสถานศึกษา
ตัง้ แต่อายุ 15 ปีขนึ้ ไปทัว่ ประเทศ โดยการส่งเสริมให้มาเข้าร่วมเป็นสมาชิก กอช. ตัง้ แต่ชว่ งวัยเรียน พร้อมทัง้ การอบรมทักษะ
ทางการเงินให้กบั กลุม่ นักเรียนเหล่านีด้ ว้ ย นอกจากนี้ การสร้างระบบให้คนไทยมีบำ� เหน็จบ�ำนาญหลังพ้นวัยท�ำงาน กระทรวง
การคลัง ได้มกี ารจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ (กบช.) เพือ่ ให้แรงงานทัง้ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนกว่า 14 ล้านคนมีรายได้หลังเกษียณ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายระหว่างเดือนมกราคม
- กุมภาพันธ์ 2563 ทีผ่ า่ นมา ส�ำหรับกิจกรรมการใช้วสิ าหกิจเพือ่ สังคมกับการพัฒนาสังคม มีการออกพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วย
วิสาหกิจเพือ่ สังคม พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพือ่ เป็นกลไกในการ
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสังคมมากขึ้น โดย ณ เดือนกันยายน 2563 มีวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มา
ลงทะเบียนแล้วกว่า 140 บริษทั
ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการด�ำเนินงานของกิจกรรมภายใต้ประเด็น
การปฏิรูปนี้บ้างแล้ว แต่ยังคงมีบางกิจกรรมที่ยังไม่ได้เริ่มด�ำเนินการจัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ การจัดตั้ง
คณะกรรมการเพือ่ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากสวัสดิการต่าง ๆ ให้มคี วามเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิง่ ขึน้ การพัฒนา
ระบบการออมภาคบังคับโดยการจัดสรรภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT) ส่วนหนึง่ คืนกับ
ผู้เสียภาษี และการพัฒนากองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กูย้ มื เพือ่ ใช้ในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกิจกรรมการพัฒนาระบบการออมภาคบังคับซึง่ จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาหลัก
เกณฑ์ วิธีการด�ำเนินการ และการพัฒนาลงทุนในระบบฐานข้อมูลรายบุคคล
เพือ่ ใช้สำ� หรับจัดเก็บเงินออมจากภาษี อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ในกิจกรรมการเพิม่
ประสิทธิภาพของกองทุนการออมแห่งชาติ ในช่วงทีผ่ า่ นมาจะมีผมู้ าเข้าร่วมเป็น
สมาชิก กอช. เพิม่ สูงขึน้ มาก แต่ยงั คงมีความท้าทายในการเพิม่ จ�ำนวนสมาชิกให้
บรรลุเป้าหมายไว้ที่ 15 ล้านคน ในปี 2565 รวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่ ส่งผลต่อรายได้ของประชาชน อาจท�ำให้
แรงจูงใจในการออมลดน้อยลง รวมถึงทัศนคติของคนรุน่ ใหม่ทกี่ ำ� ลังเริม่ เข้าถึง
วัยแรงงาน มีแนวโน้มทีจ่ ะเก็บออมน้อยลง ซึง่ จะเป็นความเสีย่ งต่อความมัน่ คงทางการคลังและการจัดสวัสดิการในอนาคต
ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย การด�ำเนินงานในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐควรทบทวนสิทธิประโยชน์ของ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากขึน้ โดยเฉพาะการมุง่ เน้นดึงดูดกลุม่ คนรุน่ ใหม่
ให้เข้าสู่ระบบการออม รวมถึงการผลักดันการสร้างระบบการออมและบ�ำเหน็จบ�ำนาญภาคบังคับ อาทิ กฎหมาย
พระราชบัญญัตกิ องทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ (กบช.) การจัดสรรภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT) ส่วนหนึง่ คืนกับผูเ้ สียภาษีเป็น
เงินออม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้และเงินออมที่เพียงพอกับการใช้จ่ายเมื่อถึงวัยเกษียณอายุ/หลังพ้น
วัยท�ำงาน นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการกระจายอ�ำนาจให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มอี ำ� นาจและหน้าทีใ่ นการจัดการ
ระบบสวัสดิการภายในพืน้ ทีต่ นเองได้ เพือ่ ตอบโจทย์กบั ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่างเหมาะสมมากทีส่ ดุ
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กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม

ปี
ปี

2562
2563

••

่ อ
เป้าหมาย •
ค่าเป้าหมายทีต
้ งบรรลุภายในปี 2565 •
•ปลดล็
•
อ คข้ อ จำ�กั ด ต่ า งๆอั น เป็ น อุ ป สรรคของกลุ่ ม การผลั ก ดั น นโยบายหรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
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ผู้เสียเปรียบในสังคม เพื่อให้สามารถ มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีโอกาสอย่างเสมอภาค ในการเข้าถึงทรัพยากร
แหล่งทุน บริการสาธารณะของรัฐ และโอกาสในการ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเอง และสามารถสร้าง
ผลิตภาพให้แก่สงั คมได้

กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม เพื่อเพิ่มสัดส่วนของกลุ่ม
ผู ้ เ สี ย เปรี ย บในสั ง คมให้ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้
และ/หรือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ปัจจุบันกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ยังมีข้อจ�ำกัดและความ
เหลื่ อ มล�้ ำ ต่ า ง ๆ อั น เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นา
ทั้งการเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน การบริการสาธารณะ
การได้รับการคุ้มครองทางสังคม โอกาสในการประกอบ
อาชีพ ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีการด�ำเนินการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้เสียเปรียบในสังคมในหลายประเด็น อาทิ การปฏิรูป
ระบบขนส่งสาธารณะโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การน� ำ ผลการศึ ก ษา
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยสะดวกถ้ ว นหน้ า
(Accessibility for All Act : AAA) เสนอต่ อ คณะ
อนุ ก รรมการด้ า นสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกและสภาพ
แวดล้อมส�ำหรับคนพิการ เพื่อผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ
น�ำยุทธศาสตร์ไปปรับใช้ในสถานที่ส�ำคัญต่าง ๆ รวมทั้ง
การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ 2,394 ศูนย์
(ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563) โดยแบ่งเป็น องค์กร
คนพิการจ�ำนวน 134 ศูนย์ และหน่วยงานภาครัฐ จ�ำนวน
2,260 ศูนย์ เพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐสามารถ
เข้าถึงกลุ่มผู้พิการได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในด้านการ
คุ้มครองผู ้ บ ริ โ ภค ยังมีก ารปรับปรุงกฏหมายเพื่ อ เพิ่ ม
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ ห้ กั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการคุ ้ ม ครอง

ผู ้ บ ริ โ ภค (สคบ.) ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครอง
ผู ้ บ ริ โ ภค (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่ ง ได้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ให้
เลขาธิ ก าร สคบ. มี อ� ำ นาจด� ำ เนิ น คดี แ ทนผู ้ บ ริ โ ภค
และเพิ่ ม บทบาทของ อปท. เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการ
คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค ขณะเดี ย วกั น ยั ง มี ก ารส่ ง เสริ ม กลุ ่ ม
ผู้เสียเปรียบทางสังคมให้มีงานท�ำมากขึ้นทั้งการส่งเสริม
ให้ ค นพิ ก ารและผู ้ สู ง อายุ ประกอบอาชี พ และปรั บ แก้
พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
โดยก�ำหนดสิทธิในการยื่นค�ำร้องขอมีสัญชาติไทยของเด็ก
ที่ไร้รากเหง้าไร้สัญชาติในประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน ในด้านการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารของกลุ่มสตรี ยังคง
มีสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ชายอยู่มาก โดยในปี 2562 มีผู้หญิง
ที่ เ ป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎรร้ อ ยละ 16.2 และ
มีสัดส่วน สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นผู้หญิงเพียงร้อยละ 10.4
ในขณะที่ อ งค์ ก รภาครั ฐ มี ผู ้ บ ริ ห ารหญิ ง เพี ย งร้ อ ยละ
21.91 อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ภาคธุ ร กิ จ
เอกชนที่ มี ผู ้ บ ริ ห ารหญิ ง ร้ อ ยละ 33 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
รายงานดัชนีช่องว่างทางเพศ (Global Gender Gap Index) ที่จัดท�ำโดย World Economic Forum 2020

แผนการปฏิรป
ู ประเทศด้านสังคม

การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา ยังคงมีบางกิจกรรมปฏิรูปที่ยังมี
ความก้าวหน้าไม่มากเท่าที่ควร อาทิ การส่งเสริมบทบาท
ของสตรี ใ นการมี ส ่ ว นร่ ว มทางสั ง คมและการเมื อ ง
โดยที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แต่ในทางปฏิบัติยังคงต้องมี
การขั บ เคลื่ อ นอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยเฉพาะบทบาท
ทางการเมืองและต�ำแหน่งการบริหารของภาครัฐขณะที่
การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อ
คนทั้งมวล แม้ว่าจะมีการผลักดันโดยกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่จ�ำเป็นต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อ จากทุ ก หน่ ว ยงานในการบู ร ณาการ
การด�ำเนินงานร่วมกัน นอกจากนี้ในด้านการช่วยเหลือ
ผู้พิการ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีผู้พิการที่ลงทะเบียนบัตร
ผู้พิการแล้วกว่า 2 ล้านคน และมีศูนย์ช่วยเหลือกระจาย
อยู่ทั่วประเทศ แต่ยังมีคนพิการที่ตกหล่นและไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่ เนื่องมาจากหลายสาเหตุ
เช่น การไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน ไม่มีคน
พาไป และเดินทางไม่สะดวก เป็นต้น รวมถึงค�ำนิยามของ
“คนพิการ” ที่ปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วย
งาน และ มีขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยาก
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ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ภาครั ฐ ควรเร่ ง
ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน น�ำไป
ปรับใช้ในทางปฏิบัติ รวมถึงการสร้างการบูรณาการกัน
ระหว่างหน่วยงานในการด�ำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ
อาทิ การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรค
เพื่อคนทั้งมวล และวางแผนเพื่อเตรียมการปรับแก้ไข
โครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสม
การผลั ก ดั น บทบาทของสตรี ใ นด้ า นการเมื อ งและ
การบริหารมากขึ้น ส�ำหรับด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จ�ำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์
และส่ ง เสริ ม ให้ ค นพิ ก ารเข้ า มารั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ รั ฐ
จัดหาให้ รวมถึงผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบการ
ในการจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายุ รวมถึงการเข้าถึง
แหล่งทุน ทรัพยากรเพื่อน�ำมาใช้ในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้เสียเปรียบ
ในสั ง คมให้ ทั ด เที ย มกั บ คนทั่ ว ไป นอกจากนี้ ต ้ อ งมี
การวิเคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นอุปสรรค
ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตของผู ้ เ สี ย เปรี ย บทางสั ง คม
เพือ่ แก้ปญ
ั หา โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ
หรือนโยบายอืน่ ให้เอือ้ ประโยชน์ตอ่ คนกลุม่ นีม้ ากขึน้
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เรือ
ู ที่ 3

การจัดการข้อมูล
และองค์ความรู้ด้านสังคม

ปี
ปี

2562
2563

••

่ อ
ค่าเป้าหมายทีต
้ งบรรลุภายในปี 2565 •
•ภาครัเป้ฐามีหมาย
•
•
ข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ มีฐานข้อมูลทางสังคมที่น�ำไปสู่การจัดท�ำนโยบายของ
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ทุกหน่วยงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้

ภาครั ฐ ที่ ต อบสนองของกลุ ่ ม ประชาชนทุ ก กลุ ่ ม
เป้าหมาย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูล
และองค์ความรู้ได้อย่างเสมอภาค

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ข้ อ มู ล และสารสนเทศด้ า นสั ง คมที่ มี ก ารจั ด เก็ บ และ
ประมวลผลอย่างเป็นระบบและมีความบูรณาการจะช่วยให้
ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคมถูกน�ำมาประยุกต์ใช้ได้
อย่างเกิดประโยชน์สงู สุด และน�ำไปใช้ประกอบการพิจารณา
วางแผนและจัดท�ำนโยบายต่าง ๆ บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ทั้ ง นี้ ที่ ผ ่ า นมาข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คมมี ก ารจั ด เก็ บ โดยหลาย
หน่วยงาน มีจำ� นวนมากและหลากหลายมิติ รวมทัง้ มีระบบ
ประมวลผลข้อมูลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยหลายหน่วยงานตามความ
ต้ อ งการใช้ ง าน ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น อุ ป สรรคส� ำคั ญ ของการ
บูรณาการข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม โดยในปี 2563
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้ให้ความส�ำคัญกับการน�ำ
เทคโนโลยี Cloud Computing และ Big Data มาใช้ในการ
จัดการฐานข้อมูลด้านสังคมเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและ

บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม
การบูรณาการข้อมูลดังกล่าวอาจยังอาจไม่ครอบคลุมทุก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและทุกกลุม่ เป้าหมายพัฒนา
การด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารด�ำเนินการจากหน่วยงาน
ต่างๆ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ร่วมกับ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดท�ำแผน
พัฒนาในพื้นที่ ตามนโยบาย one plan one policy
ของกระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พฒ
ั นาร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดท�ำระบบ
TPMAP (Thai People Map and Analytics Platform :
TPMAP) ทีเ่ ป็นระบบ Big Data ของภาครัฐทีเ่ ชือ่ มโยงข้อมูล
จากหลายฐานข้อมูลผ่านเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
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ในการแก้ปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน
ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ จังหวัด ประเทศ นอกเหนือจาก
ปีที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีพัฒนาการจัดการข้อมูล
และความรู้ด้านสังคมในเชิงพื้นที่ อาทิ สถาบันวิจัยและ
พั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ได้ดำ� เนิน
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต�ำบลในจังหวัดนครสวรรค์ และ
จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี โดยจั ด ท� ำ ชุ ด ข้ อ มู ล ที่ แ สดงสถานะ
ของต�ำบล (Community profile) 6 ด้าน ได้แก่ สังคม
เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ การเมืองการปกครอง
และข้อมูลด้านการสื่อสารในพื้นที่ รวมถึงรวบรวมข้อมูล
แสดงศักยภาพของชุมชน (Community potentials)
เพื่อใช้ส�ำหรับวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้ครอบคลุม
ทุกมิตแิ ละน�ำไปสูเ่ ป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ซึง่ โครงการ
ดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบส�ำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทัว่ ประเทศ ในการจัดท�ำระบบข้อมูลให้ครอบคลุมทุกต�ำบล
ในแต่ละจังหวัด ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคลังข้อมูล
เพือ่ น�ำไปพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ได้ครอบคลุมทุกมิติ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล ด้ า นสั ง คมที่ ส ามารถน� ำ ไปสู ่
การจัดท�ำนโยบายภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมายได้อย่างแท้จริง มีความจ�ำเป็น
ต้องเชื่อมโยงข้อมูลในระดับบุคคลจากหลายหน่วยงาน
ซึง่ ปัจจุบนั พบว่าหลายหน่วยงานยังมีขอ้ กังวลถึงผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับบุคคล
ประกอบกับความเข้าใจของประชาชนทีม่ ตี อ่ วัตถุประสงค์
ของการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ในระดั บ บุ ค คลยั ง มี ค วาม
คลาดเคลื่อน ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดของการยินยอมในการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ถือว่าเป็นอุปสรรคส�ำคัญของ
การบูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคม
ข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ในระยะถัดไป
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงควรเร่งสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน
ของรัฐได้ตระหนักถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการ
บูรณาการฐานข้อมูลทางสังคม เพื่อให้การเชื่อมโยงฐาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเกิดขึน้ ได้จริงอย่างเป็นระบบ มีการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานและ
ไม่ขัดต่อระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องให้กบั ประชาชนเกีย่ วกับข้อเท็จจริง
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ได้ถกู เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่จะน�ำ
ไปใช้ในระดับนโยบายเท่านั้น นอกจากนี้ยังควรให้ความ
ส�ำคัญกับสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกต่อทุก
ภาคส่วน เพือ่ ให้สามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และขยายผล
ในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทในเชิงพื้นที่และ
สนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป
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่ งและประเด็นปฏิรป
เรือ
ู ที่ 4

ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

ปี
ปี

2562
2563

••

่ อ
าหมาย •
ค่าเป้าหมายทีต
้ งบรรลุภายในปี 2565 •
•ชุมเป้ชนสามารถจั
•
ดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชน ชุมชนจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ และมีเศรษฐกิจ

ร่ ว มกั บ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ จั ด การข้ อ มู ล แผนบริ ห าร ดี มั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งมีภูมิต้านทานต่อปัจจัยกระทบ
จั ด การ กลไกขั บ เคลื่ อ น และทุ น ทางสั ง คม) และ ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
มีเศรษฐกิจดี มั่นคง ยั่งยืน และชุมชนมีภูมิต้านทาน
ต่อปัจจัยกระทบต่าง ๆ

สถานการณ์ ใ นภาพรวมของเรื่ อ งและประเด็ น ปฏิ รู ป การเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ เป็นรากฐานทีน่ ำ� พาประเทศไปสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ เป็นพลังส�ำคัญในการร่วม
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน ซึง่ องค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมถือเป็นกลไกทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน รวมทัง้ รับมือกับสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเข้มแข็ง แต่ยงั มีชอ่ งว่างในด้านกลไกการ
ขับเคลือ่ นและกฎระเบียบทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาชุมชน และยัง่ ยืน โดยมีปจั จัยขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ องค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการมี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อน การรับมือกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่มุ่งให้ชุมชนมีระบบ
สร้างเสริมชุมชนทีเ่ ข้มแข็งทีส่ ง่ ผลให้ประเทศ
มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งมาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในส่วนของ การสร้างเสริมชุมชน
เข้มแข็งเชิงพืน้ ที่ จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย
และภาคเอกชน โดยบริษทั ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพือ่
สังคม) จ�ำนวน 76 แห่ง และบริษทั ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ
เพือ่ สังคม (ประเทศไทย) จ�ำกัด และคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลือ่ นนโยบายสานพลังประชารัฐประจ�ำจังหวัด (คสป.) ร่วม
ขับเคลื่อนด�ำเนินการตามนโยบายสานพลังประชารัฐ อย่าง
ต่อเนือ่ ง ยึดกรอบ “ชุมชนลงมือท�ำ เอกชนขับเคลือ่ น รัฐบาล
สนับสนุน” เพือ่ สร้างโอกาส สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยส่งเสริม
ที่มา: คณะท�ำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ พุทธศักราช 2562 - 2563

460

แผนการปฏิรป
ู ประเทศด้านสังคม

การท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดภัย เกษตรทีท่ นั สมัย
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และช่องทางการจ�ำหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร พัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชนให้ตรงใจ
ผูบ้ ริโภครักษาอัตลักษณ์ควบคูไ่ ปกับความต้องการของตลาด
โดยน�ำนวัตกรรมการแปรรูปมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
สินค้าการเกษตรและหัตถกรรมในชุมชน แกนกลาง ในการ
บริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการ
จัดจ�ำหน่ายทั่วประเทศร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิสาหกิจเพื่อสังคมในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งมีโครงการ 1,044
โครงการ และมีชมุ ชนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ทงั้ หมด 3,296 ชุมชน
78,827 ครัวเรือน สร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1 พันล้านบาท
นอกจากนี้ มีการพัฒนากลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise - SE) ผ่านโครงการ SE อ�ำเภอ (ชุมชนดีมรี อยยิม้ )
เพือ่ แก้ปญั หาและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดยเชือ่ มโยงความร่วมมือระดับอ�ำเภอ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิง่ แวดล้อมตามความต้องการและศักยภาพของแต่ละชุมชน
เป็นตัวตัง้ โครงการดังกล่าวยังมีแนวคิดในการใช้พลังของ
คนรุ่นใหม่ในการกลับมาพัฒนาท้องถิ่นให้นักพัฒนาธุรกิจ
ชุมชนเป็นแกนน�ำในการท�ำงานเชื่อมกับภาคส่วนต่าง ๆ
ในส่วนของระบบและกลไก ได้มกี ารด�ำเนินการดังนี้ ได้แก่ (1)
สิทธิและบทบาทชุมชน เร่งด�ำเนินการแก้ไข ร่าง พระราช
บัญญัตสิ ภาองค์กรชุมชน พ.ศ. .... เพือ่ ให้ชมุ ชนมีความเข้มแข็ง
สามารถจัดการตนเองได้อย่างยัง่ ยืน โดยอยูร่ ะหว่างประมวล
ผลความคิดเห็นของสภาองค์กรชุมชนต�ำบล/เทศบาล
ทัว่ ประเทศตามกระบวนการของการแก้ไขกฎหมาย รวมทัง้ สิน้
1,681 ต�ำบล1 รวมทัง้ พิจารณาปรับปรุงเนือ้ หาสาระส�ำคัญ
และกลไก ภายใต้ ร่าง ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... ตามความเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง
เพื่อให้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างการใช้สิทธิและหน้าที่ของ
ประชาชนในชุมชนในการพัฒนาตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมท้องถิน่ มรดกทางวัฒนธรรม คุณภาพสิง่ แวดล้อม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สุ ข ภาพอนามั ย และคุ ณ ภาพ
ของประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (2) ทรัพยากรและทุนชุมชน โดย
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ส่งเสริมให้ชมุ ชนและภาคประชาชนปลูกไม้มคี า่ เพือ่ น�ำมาใช้
ประโยชน์มากขึน้ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตปิ า่ ไม้
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน
ชุมชนและประชาชนสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จาก
ไม้หวงห้ามได้มากขึน้ อาทิ โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว
เพือ่ อุตสาหกรรม การปลูกสวนป่าไม้เศรษฐกิจ ท�ำให้การปลูก
ต้นไม้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและสนับสนุนการปลูกต้นไม้
ยืนต้นมูลค่าสูง ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมอุตสาหกรรม
ไม้และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ นอกจากนี้ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัตเิ พือ่ จัดตัง้
หน่วยงานบริหารจัดการธนาคารทีด่ นิ เพือ่ ให้มกี ฎหมายจัดตัง้
ธนาคารที่ดินในการท�ำหน้าที่กระจายการถือครองที่ดิน
สนับสนุนให้เกษตรกรได้มที ดี่ นิ ท�ำกิน ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริหารจัดการที่ดินร่วมกันของชุมชน รวมทั้งบริหาร
จัดการที่ดินของภาครัฐและเอกชนที่ให้สิทธิ์ธนาคารที่ดิน
ในการบริหาร (3) สวัสดิการชุมชน เร่งผลักดัน ร่าง พระราช
บัญญัตสิ ง่ เสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคประชาสังคม สนับสนุนให้
ประชาชนมีโอกาสรวมกลุม่ ท�ำงานแก้ปญั หาและพัฒนาสังคม
มีสว่ นร่วมเป็นหนึง่ ในกลไกการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
โดยมีการเปิดเวทีรบั ฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตฯิ
รวมทัง้ พิจารณาความซ�ำ้ ซ้อนการด�ำเนินงานขององค์กรภาค
ประชาสังคมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุมการบูรณาการท�ำงานแบบ
หุน้ ส่วนการพัฒนาประเทศ (4) เศรษฐกิจชุมชน ภายหลังจาก
การประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน
พ.ศ. 2562 ได้ดำ� เนินโครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประชาชน เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจ จัดหาและพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศส�ำหรับสถาบันการเงินประชาชนให้มี
มาตรฐานเดียวกัน จัดตัง้ หน่วยงานกลางเพือ่ บริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศเพือ่ ให้บริการด้านการเงินของสถาบันการเงิน
ประชาชน พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการเงิน โดยอยู่
ระหว่างลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ในการพัฒนาบุคลากรให้กบั สถาบัน
การเงิ น ประชาชนทั่ ว ประเทศ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การ
จดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน
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ปัจจุบนั มีองค์กรชุมชนยืน่ จดทะเบียนจ�ำนวน 2 องค์กร2 ได้แก่ สถาบันการเงินประชาชนต�ำบลบ้านเป้า อ�ำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรรี มั ย์ และสถาบันการเงินประชาชนต�ำบลน�ำ้ ขาว อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพือ่ ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพให้กบั สมาชิกและชุมชน รวมทัง้ ยังได้แก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบโดย
มีกลไกบริหารหนี้ค้างช�ำระอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
กฎระเบียบ และมาตรการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พัฒนาและสร้างเสถียรภาพ ให้แก่ระบบสหกรณ์ คุม้ ครองสิทธิประโยชน์ของ
สหกรณ์และสมาชิกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์สำ� หรับเป็นเครือ่ งมือ
สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในทุกมิติ

ข้อมูลจาก ส�ำนักประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ข้อมูลจาก ส�ำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

1
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ประเด็นท้าทายทีส่ ง่ ผลต่อการบรรลุเป้าหมาย จากสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในระดับพืน้ ทีโ่ ดยทีไ่ ม่อาจคาดเดา
หรือไม่อาจควบคุมปัจจัยเหตุได้ อาทิ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นว่า องค์กรชุมชนและ
ภาคประชาสังคมมีบทบาทส�ำคัญในการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน รวมทัง้ รับมือกับสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างเข้มแข็ง แต่ยงั มีชอ่ งว่างในด้านกลไกการขับเคลือ่ นและกฎระเบียบทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคประชาชน
และภาคประชาสังคมให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเร่งรัดหรือผลักดันกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ ป็นกลไกขับเคลือ่ น
ระบบการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งทีม่ อี งค์กรภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมและเป็นหุน้ ส่วนในการพัฒนาอาทิ ร่าง พระราชบัญญัติ
สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. .... ร่าง ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... และร่าง พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... รวมทัง้ สร้างกลไกหรือเครือ่ งมือทีเ่ อือ้ ให้เกิดการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง ผ่านการออกกฎหมายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิน่ ของตนเองและมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้กลไกคณะกรรมการชุมชนสามารถระดมทุน
และบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนด้วยตนเอง ซึง่ จะช่วยเพิม่ ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถแก้ปญั หาและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้โดยตรงและรวดเร็ว อันจะน�ำไปสูก่ ารสร้างความเสมอภาคและการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม
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่ งและประเด็นปฏิรป
เรือ
ู ที่ 5

การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

ปี
ปี

2562
2563

••

่ อ
เป้าหมาย •
ค่าเป้าหมายทีต
้ งบรรลุภายในปี 2565 •
•ประชาชนมี
•
ความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อม ประชาชนมีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อม

464

ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่
เป็นธรรมและไม่ทอดทิ้งกัน

ด้วยความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
การสร้ า งพลเมื อ งที่ มี คุ ณ ธรรม มี ค วามร่ ว มมื อ ความ
เอื้ อ อาทร และการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น รวมทั้ ง
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งเข้ ม แข็ ง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในสังคม (Social Cohesion) เป็นเป้าหมายหลักของ
ประเด็นปฏิรูปด้านการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้
และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ที่มุ่งสร้างจิตส�ำนึก
สาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกช่วงวัย
ผ่านกิจกรรมบนพื้นที่สร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ และใช้
สื่ อ ออนไลน์ ส ร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ท� ำ ประโยชน์ แ ก่ สั ง คม โดยมี ป ั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นที่ ส� ำ คั ญ
ได้ แ ก่ การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะความเป็ น พลเมื อ งดิ จิ ทั ล
การจัดท�ำมาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ ส่งเสริมวิชาการ
ความรู้วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และเร่งเสริมพลังการ
เฝ้าระวังทางสังคมให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีภูมิคุ้มกัน

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ภาพรวมสถานการณ์
คุณธรรมสังคมไทย ปี 2563 ศึกษาโดยศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) พบว่า สถานการณ์คุณธรรมที่สังคม
ไทยควรให้ ค วามส� ำ คั ญ เร่ ง ด่ ว น 5 ด้ า น ที่ ส ่ ง ผลต่ อ
ปรากฏการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบของสถานการณ์
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
ส่ ง เสริ ม ให้ ค นในสั ง คมมี คุ ณ ธรรมที่ ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ
อย่างต่อเนื่องจริงจัง ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะความฉลาด
ด้านดิจิทัล
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การด�ำเนินการที่ผ่านมา มีการขับเคลื่อนงานตามกรอบแนวคิด ดังนี้
(1) การสร้ า งพลั ง จิ ต อาสา ส� ำ นั ก งานปลั ด ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมจิ ต อาสาพระราชทาน
อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 มีจิตอาสาลงทะเบียน 6,661,047 คน มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 49,844 ครั้ง อาทิ
กิจกรรมด้านสาธารณสุข การพัฒนาแหล่งน�้ำ การท�ำความสะอาดสถานที่สาธารณะ การสร้างฝายชะลอน�้ำ
รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ 627 ครั้ง (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2563)
(2) การสร้างพลังแผ่นดิน ด้านการสนับสนุนการด�ำเนินงานของอาสาสมัครให้มีเอกภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (เอไอเอส) ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์
เพื่อสนับสนุนการท�ำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน โดยพัฒนาฟีเจอร์ “คัดกรองและติดตาม
COVID-19” เพื่อใช้บันทึกผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง คัดกรอง และติดตามผลกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19
ในชุมชนได้อย่างเป็นระบบและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ด� ำ เนิ น โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาสาสมั ค รและภาคประชาสั ง คมเพื่ อ การจั ด สวั ส ดิ ก าร โดยจั ด ให้ มี
ระบบฐานข้อมูล อพม. ฐานข้อมูลศูนย์ประสานงาน อพม. และก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อพม.
โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพม. ทั้งระดับจังหวัดและอ�ำเภอ ด้านการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระดับพื้นที่ บังคับใช้กฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2563 โดยส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอ�ำเภอเป็น
กลไกการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนน�ำป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น นอกจากนี้ ในปี 2563 กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดสรรเงินอุดหนุน ให้สภาเด็กและเยาวชน
ทุกระดับ วงเงิน ครอบคลุมโครงการ/กิจกรรมในเรื่องเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ และโครงการเยาวชนไทยหัวใจ
ใสสะอาด เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
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(3) การสร้างพลังสร้างสรรค์ อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด�ำเนินโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” สนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้น�ำไปจัดซื้อวัสดุและก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในพื้นที่ศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เพื่ อ พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารให้ มี พั ฒ นาการสมบู ร ณ์ ต ามวั ย ครบทั้ ง 4 ด้ า น คื อ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการแล้ว 2,641 แห่ง ใน 75 จังหวัด
(4) การสร้างพลังภูมิคุ้มกัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด�ำเนินการเปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake
News Center) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/
เพื่อเป็นระบบกลั่นกรอง ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และเป็นช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อรับการตรวจสอบ ปัจจุบันมีจ�ำนวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว 3,680,571 คน
(ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563) นอกจากนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม
ด�ำเนินโครงการพัฒนา Young Creator เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลส�ำหรับเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงโอกาสการเรียนรู้และ
การศึกษาบนพื้นที่แพลตฟอร์ม YouTube โดยร่วมกับ Google ประเทศไทย ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อออกแบบสื่อ
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาเด็กและวัยรุน่ เพือ่ ความเป็นพลเมืองในยุคดิจทิ ลั พร้อมกันนี้ กองทุนฯ ได้อนุมตั เิ งินทุนเพือ่
ผลิตสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจ�ำปี 2563 วงเงิน 300 ล้านบาท เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สอื่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ในกลุม่ เด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทัง้ เปิดโอกาสให้เครือข่ายเด็กและเยาวชนเป็นผูผ้ ลิตสือ่
สร้างการมีสว่ นร่วมเฝ้าระวังสือ่ และสามารถใช้สอื่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เศรษฐกิจในชุมชน
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ประเด็ น ท้ า ทายที่ ส ่ ง ผลต่ อ การบรรลุ
เป้าหมาย จากการที่ประชาชนไทยมีการ
ใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต และโซเชี ย ลมี เ ดี ย อย่ า ง
แพร่หลายมากขึ้น แต่การใช้อินเตอร์เน็ต
และโซเชียลมีเดียสร้างการมีส่วนร่วมและ
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนยังคงเป็น
ความท้ า ทาย เนื่ อ งจากดั ช นี วั ด ความ
ปลอดภัยส�ำหรับเด็กในโลกออนไลน์ (Child
Online Safety Index : COSI) ปี 2563
ระบุ ว ่ า เด็ ก ไทยมี ค วามปลอดภั ย ในโลก
ออนไลน์ตำ�่ กว่าค่ามาตรฐานถึง 4 ด้าน (จาก
ทัง้ หมด 6 ด้าน) ได้แก่ ด้านความเสีย่ งจากภัย
ออนไลน์ ด้านวินยั ในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้านสมรรถนะทางดิจิทัล และด้านการให้
ค�ำแนะน�ำในการใช้สอื่ ดิจทิ ลั สะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีชอ่ งว่างการพัฒนาด้านทักษะความฉลาดทางดิจทิ ลั ให้เด็กและเยาวชนไทย
สามารถใช้เครือ่ งมือสือ่ อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และเกิดประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมสูงสุด
ข้อเสนอแนะเพือ่ การบรรลุเป้าหมาย หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความส�ำคัญในประเด็นการเสริมสร้างทักษะความเป็น
พลเมืองดิจทิ ลั โดยเฉพาะในกลุม่ เด็กและเยาวชน นอกเหนือจากประเด็นการเฝ้าระวังทางสังคม เพือ่ ส่งเสริมให้เครือข่ายเด็ก
และเยาวชนสามารถใช้สอื่ ออนไลน์ชว่ ยรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลทางสังคมให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาในระดับ
พืน้ ที่ อาทิ พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการของกลุม่ คนเปราะบางในพืน้ ที่ หรือใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ช่วยขับเคลือ่ นกระบวนการ
พัฒนา/สือ่ สาร ประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ ได้อย่างมีเอกภาพ สร้างสรรค์ ปลอดภัย และ
เกิดประโยชน์สงู สุด
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