สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล ๓/ร่ างมติ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔

๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
การเข้ าถึงสิ ทธิด้านสวัสดิการสั งคมของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

คนพิการ และผู้สูงอายุจังหวัดสตูล (ไปดูเรื่องสวัสดิการกับสวัสดิการสั งคม)
๑. สถานการณ์ด้านสิ ทธิสวัสดิการของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุจังหวัดสตูล
สถานการณ์ดา้ นสิ ทธิสวัสดิการของเด็กและเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุจงั หวัด
สตูล ตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ได้สรุ ปเป็ นปั ญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ว่า“ประชาชนจังหวัดสตูลยังประสบปั ญหาสังคมอื่น ๆ อีก กล่าวคือ
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ผูส้ ู งอายุ และผูม้ ีรายได้นอ้ ย ไม่ได้รับความคุม้ ครองทางสังคมอย่างทัว่ ถึง และไม่มี
อาชีพเสริ มเพื่อเพิม่ รายได้และยกระดับคุณภาพชีวติ ปั ญหาด้านสุ ขภาวะมีแนวโน้มสู งขึ้นเนื่ องจากขาด
ความรู้ดา้ นสาธารณสุ ข ดังนั้น จึงเสนอให้ส่งเสริ มการคุม้ ครองทางสังคมแก่ผสู ้ ู งอายุ คนพิการ เด็กกาพร้า
ผูด้ อ้ ยโอกาส เพื่อให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี ส่ งเสริ มการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม และหลักประกันทางสังคม
ส่ งเสริ มการฝึ กอาชีพ ส่ งเสริ มให้มีกลุ่มอาชีพความเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพ และพึ่งตนเองได้ตลอดจนส่ งเสริ ม
ให้ประชาชนมีความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ขเพื่อให้ดูแลตนเองและผูใ้ กล้ชิด ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ส่ งเสริ มการออกกาลังกาย”
เด็กเยาวชนในจังหวัดสตูลมีท้ งั ที่เรี ยนอยูใ่ นระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน แต่ขอ้ มูลด้าน
จานวนที่สารวจได้และการได้รับสวัสดิการส่ วนใหญ่จะเป็ นเด็กเยาวชนในระบบโรงเรี ยน ส่ วนเด็ก เยาวชน
นอกระบบโรงเรี ยนไม่ปรากฏข้อมูลด้านจานวนเพื่อรับสิ ทธิ สวัสดิการพื้นฐาน
ข้อมูลผูด้ อ้ ยโอกาสยังไม่มีการสารวจอย่างทัว่ ถึง ตลอดจนการประเมินให้เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาส จาก
สภาพปั ญหาและผลกระทบด้านใด เช่น ถูกทอดทิง้ เด็กกาพร้า เด็กเร่ ร่อน ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ติดสาร
เสพติด ค้าประเวณี ถูกทารุ ณ ถูกล่อลวงและการใช้แรงงงานเป็ นต้น
สภาพปั ญหาคนพิการและผูส้ ู งอายุ จากการที่ได้นาข้อมูลที่มีจากองค์กรที่รับผิดชอบ เช่น พัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ชมรมคนพิการ สาขาสภาผูส้ ู งอายุ และข้อมูล
จากแหล่งอื่นๆ มีขอ้ มูลด้านจานวนที่ต่างกันจนเป็ นที่น่าสังเกต และจากการสารวจพบว่ายังมีคนพิการและ
ผูส้ ู งอายุ ที่ยงั ไม่ได้รับสิ ทธิ พ้นื ฐานของรัฐ ด้านสวัสดิการ อาจเป็ นสาเหตุมาจากความไม่รู้หรื อไม่สะดวกใน
การเข้าถึงสิ ทธิ
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สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล ๓/ร่ างมติ ๒

ระเบียบวาระที่ ๔

๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
การเข้ าถึงสิ ทธิด้านสวัสดิการสั งคมของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ และผู้สูงอายุจังหวัดสตูล

สมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูลครั้ งที่สาม ได้พิจารณารายงานเรื่ อง การเข้าถึงสิ ทธิ ดา้ นสวัสดิการของ
เด็กและเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาสคนพิการ และผูส้ ู งอายุจงั หวัดสตูล
ตระหนักว่ า ในสถานการณ์ ด้านการเข้าถึ งสิ ทธิ ด้านสวัสดิ การของเด็กเยาวชน ผูด้ ้อยโอกาส คน
พิการและผูส้ ู งอายุ ตลอดจนความร่ วมมือร่ วมใจของภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมทุก
ภาคส่ วนทั้งหน่ วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่ น ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อประสานพลังความร่ วมมือทั้ง
แนวราบ และแนวดิ่ง ผ่านสภาพัฒนาสวัสดิการสังคม องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูล จนเกิดเป็ นแผนงาน
และกิจกรรมร่ วมกัน เช่น การพัฒนาเครื่ องมือจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้ าหมาย การสารวจ การจัดเก็บข้อมูล และ
พัฒนาระบบฐานข้อมู ล ของเด็ ก เยาวชน ผูด้ ้อ ยโอกาส คนพิ ก าร และผูส้ ู ง อายุ ไปสู่ ก ารเข้า ถึ ง สิ ท ธิ ด้า น
สวัสดิการอย่างทัว่ ถึงและเป็ นรู ปธรรมต่อไป
รับทราบว่า สวัสดิการสาหรับเด็กเยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุจงั หวัดสตูล ส่ วนใหญ่ยงั คิดว่า
เป็ นระบบการบริ การจากรัฐเพียงด้านเดียว แม้วา่ ปั จจุบนั มีหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ
เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุ น ส่ งเสริ มการจัดสวัสดิการแต่ยงั ไม่ครอบคลุมเป้ าหมายอย่างทัว่ ถึงและเป็ น
ปัจจุบนั ได้
รั บทราบว่ า หน่ วยงานที่รับผิดชอบยังขาดข้อมูลที่เป็ นระบบ และเป็ นปั จจุ บนั ที่ทาให้ไม่สามารถ
เข้าถึงสิ ทธิ สวัสดิการได้อย่างทัว่ ถึง
ชื่นชมว่า องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูล ได้จดั ทายุทธศาสตร์ การออกแบบอนาคตสตูล ปี ๒๕๖๐
ด้า นสวัส ดิ ก าร และได้จ ัด ตั้ง สภาพัฒ นาสวัส ดิ ก ารสั ง คมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด สตู ล ขึ้ น โดยมี
คณะกรรมการ สภาฯ ประกอบด้วย ภาครัฐ/ท้องถิ่น วิชาการ และประชาชน ที่จะร่ วมกันขับเคลื่อนอนาคต
สตูล ปี ๒๕๖๐ ตามวัตถุประสงค์ และสู่ เป้ าหมาย “สังคมสวัสดิการ” คือ
๑. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนจังหวัดสตูล
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๒. เพื่ อขับเคลื่ อนอนาคตสตูล ด้านสวัสดิ ก ารสังคมให้ เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ คนพิ ก าร และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมในจังหวัดสตูล ได้เข้าถึงสวัสดิ การมาตรฐานของรัฐอย่างทัว่ ถึงในปี
๒๕๖๐
๓. เพื่ อ บู รณาการการมี ส่ วนร่ วมกับ ภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในการก าหนดนโยบายสาธารณะและ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมในจังหวัดสตูล และให้คาแนะนากับองค์กรต่างๆ ที่
มีหน้าที่ในการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล
จึงมีมติดังต่ อไปนี้
๑. ขอให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดสตูลให้ความสาคัญโดยกาหนดเป็ นวาระสาคัญของจังหวัดสตูล เพื่อให้
หน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องถือเป็ นนโยบายและร่ วมกันสร้างกลไกขับเคลื่อนร่ วมกันตามบทบาทหน้าที่
ที่จะนาไปสู่ การตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ด้านการจัดสวัสดิการสังคม
๒. ขอให้ส านัก งานพัฒ นาสั ง คมและความมัน่ คงของมนุ ษ ย์จงั หวัดสตู ล องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นในจังหวัดสตูล สานักงานส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล สานักงานพัฒนาการจังหวัด
สตูล สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสตูล โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาล(ดูอีกที)อาเภอ โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) สถานศึกษา สานักงานการศึกษา
พิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัว และองค์กรรัฐและองค์การประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ และผูส้ ู งอายุในจังหวัดสตูล ให้ความร่ วมมือและร่ วมเป็ นกลไกในการจัดเก็บข้อมูล
และพัฒนาฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ที่จะทาให้กลุ่มเป้ าหมายเข้าถึงสิ ทธิ สวัสดิการมาตรฐานอย่างทัว่ ถึง
๓. ขอให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด สตู ล ประสานการใช้ ป ระโยชน์ และคื น ข้อ มู ล ให้ แ ก่
หน่วยงาน องค์กร และชุมชน เพื่อให้เกิดการทบทวนตรวจสอบและพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
๔. ขอให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสตูลร่ วมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
จังหวัดสตูล จัดตั้งทีมติดตามและประเมินผล การดาเนินการสารวจ รวบรวมข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั
๕. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลที่ได้รับไปดาเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทุกเป้ าหมาย
๖.ขอให้คณะกรรมการสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูลมีการติดตามและนาผลการดาเนินงาน มารายงาน
ต่อเวทีสมัชชาสุ ขภาพจังหวัดสตูล ปี ละ ๑ ครั้ง
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