รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)
รอบ 54 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 )
เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ผลการเบิกจ่าย
นโยบายรัฐบาล
ผลการดาเนินงาน
ปัญหา/ข้อขัดข้อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อสั่งการ
งบประมาณ (ถ้ามี)
นโยบายที่ ๒การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายุทธศาสตร์ เข้าใจเข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูม้ ีความคิดเห็นต่างจากรัฐ ฯ
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัด
- เบิกจ่ายจากงบปี ๒๕๖๒
ชายแดนภาคใต้
เป็นเงิน
โครงการ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพประชากรเป้าหมายใน
๑๔๕,๔๙๖,๐๐๐ บาท
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น
ผลการดาเนินการ รวมทั้งสิ้น ๖,๕๓๑ ราย เพิ่มขึ้น ๗๓ ราย
๗๙,๒๑๕,๙๓๒ บาท
๑. ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีเสียชีวิต รายละ ๖,๐๐๐ บาท จานวน ๑๙ ราย
๒. ให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้ากรณีบาดเจ็บ รายละ ๓,๐๐๐ บาท จานวน ๑๘ ราย
๓. มอบเงินฟื้นฟูสมรรถภาพผู้บาดเจ็บสาหัส/พิการ รายละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จานวน
๓๖ ราย
๔. มอบเงิ น อุ ด หนุ น สงเคราะห์ ค รอบครั ว เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ฯ
ครอบครัวๆละ ไม่เกิน ๔,๐๐๐ จานวน - ราย
๕. มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรผูเ้ สียชีวิต บาดเจ็บสาหัส/พิการ ตามระดับ
การศึกษา จานวน ๕,๖๖๕ ราย*
๖. มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหา ครอบครัวๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท
จานวน - ครอบครัว
๗. มอบเงินยังชีพรายเดือนแก่ผู้ที่พิการจากเหตุความไม่สงบ ตามลักษณะความพิการ
จานวน ๗๔๙ ราย*
๘. มอบเงินอุดหนุนแก่ครอบครัวที่อุปการะเด็กที่ทั้งบิดามารดาเสียชีวิตจากเหตุความ
ไม่สงบ แบบครอบครัวอุปถัมภ์ รายละ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน จานวน ๔๔ ราย*
ผู้รับผิดชอบ กองตรวจราชการ สป.พม.
๑
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โครงการแผ่นดินเดียวกัน
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ภายใต้
โครงการแผ่นดินเดียวกัน โดยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่
สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การใช้ชีวิตแบบต่างวัฒนธรรมในพืน้ ที่ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชน
เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน ท่ามกลางความหลากหลายของศาสนา วัฒนธรรม
และวิถีชีวิต ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่จะนาไปสู่ความสันติสุขในการดาเนินชีวิต
ของเด็กและเยาวชนต่อไป
ผลการดาเนินงาน สารวจพื้นที่ดาเนินงานโครงการ 2 ครั้ง เพื่อนาเด็กไปเข้าร่วม
กิจกรรม หาครอบครัวรับรองเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจนและด้อยโอกาส
๑. เพื่อปรับปรุงบ้านพักอาศัยครอบครัวราษฎรที่ยากจนในหมู่บ้านพื้นที่เน้นพิเศษให้มี
ความแข็งแรงและมั่นคง
๒. เพื่อให้ครอบครัวราษฎรยากจนในหมู่บ้านพื้นที่เน้นพิเศษในพื้นที่จังหวั ดชายแดน
ภาคใต้อยู่ในสังคมได้อย่างอยู่ดีมีสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวราษฎรยากจนในพื้นที่ฯ จานวน 2,500 หลัง
ผลการดาเนินงาน
ซ่อ มแซมบ้ านเรือ นราษฎรที่ ย ากจน และด้อ ยโอกาส จานวน ๒๔๓ หลั ง
(นิคมสร้างสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา ๙๖ หลัง นิคมสร้างตนเองภาคใต้ จังหวัด
ย ะ ล า นิ ค ม ส ร้ า ง ต น เ อ ง ศ รี ส า ค ร จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า ส ๕ ๐ ห ลั ง
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ๘๕ หลัง)
ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ฯ
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้าม
ชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร สมัยที่ 9 ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
๒
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กลุ่มเป้าหมาย รองปลัดกระทรวงและคณะผู้แทนไทย จานวน 3 คน
ผลการดาเนินงาน
- นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ และผู้แทนกองต่อต้านการค้ามนุษย์
เข้ าร่วมคณะผู้แ ทนไทยในการประชุม รัฐ ภาคีอ นุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่าด้ วยการ
ต่อ ต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ จัด ตั้ งในลั ก ษณะองค์ กร สมั ยที่ 9 ณ กรุงเวีย นนา
ประเทศออสเตรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) รายงานผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ
และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
ทีประเทศไทยได้ให้ ภาคยานุวัติ (2) เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายค้ามนุษย์ให้ทันต่อ
สถานการณ์ (3) เพื่ อเพิ่ ม ประสิท ธิภ าพในการบั งคั บ ใช้ก ฎหมาย โดยพั ฒ นาความ
ร่วมมือในการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง อัยการ ตารวจ ศาล การ
พัฒนาฐานข้อมูลในด้านกฎหมายและการดูแลคุ้มครองผู้เสียหาย
- ในที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ประเทศไทยรายงานการปฏิบัติตามพิธี
สารฯ โดยเน้นงานด้านนโยบาย zero- tolerance ที่มุ่งขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้
หมดสิ้น
- รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลคุ้มครองผู้เสียหายที่สามารถเลือกที่จะอยู่ใน
ความคุ้มครองทั้งของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการประสานงานอย่างใกล้ชิดและมี
ประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อขจัด
ปัญหาค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ประชุ ม ระดั บ รัฐ มนตรีอ าเซี ย นด้ า นอาชญากรรมข้ ามชาติ ครั้งที่ ๑๒ และการ
ป ระชุ ม ที่ เกี่ ยวข้ อง (1 2 th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational
Crime (12th AMMTC) and its related meetings) ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุ ลาคม –
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ผลการดาเนินงาน
- ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ ได้รายงานผลการดาเนินงานภายใต้อนุสัญญา
อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ โดยเฉพาะสตรี แ ละเด็ ก (ASEAN
Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and
๓
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Children - ACTIP) และการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ ามนุ ษ ย์ โดยเฉพาะสตรีซึ่ งประเทศสมาชิ กอาเซีย นได้ ร่วมกัน จัด ท าแผนงาน
สาหรับโครงการและกิจกรรมที่ประเทศไทยเป็นผู้นา (Leader) คือ การจัดทาแนวทาง
และกระบวนการระดับภูมิภาคในการตอบสนองต่อความต้องการของเหยื่อการค้า
มนุษย์ โดยโครงการดังกล่าวมีแนวทางในดาเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่การปฏิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน ต่อไป
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
พิธีลงนามในบันทึกความเข้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบกรามการค้า
มนุษย์ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแซงกรี-ลา กรุงเทพฯ
ผลการดาเนินงาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทวิภาคีไทย-สาธารณรัฐประชาชน
จี น เพื่ อ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร(POA) ในช่ ว งปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อ น า
หลักการในบันทึกความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ประชุมหารือระดับทวิภาคีเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายกรณี ส่งกลับและคืนสู่
สั ง คมผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ไทย -เมี ย นมา ครั้ ง ที่ ๒๒ (22nd Case
Management Meeting : CMM) ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
ผลการดาเนินงาน
1. การลงนามรับรองรายงงานการประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา
2. การแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางกฎหมาย
3. การกาหนดแนวทางร่วมกันที่เป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือของผู้เสียหาย
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมหารือกลุ่มย่อยเรื่องคู่มือการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ชาวไทย
การประชุมหารือกลุ่มย่อยเรื่องคู่มือการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาว
๔
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ไทย (Social Reintegration Handbook for Thai Victim of Trafficking) (ครั้งที่
๑) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี ทาวเวอร์
ผลการดาเนินงาน
มอบหมายให้ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (jica) ร่วมกันกาหนด
กรอบคู่ มื อ ให้ เพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาตามกรอบคู่ มื อดั งกล่าวโดยมี ป ระเด็ น การหารือ คื อ
monitoring sheet ฉบั บ ที่ ๗ เป็ น การรายงานความคืบ หน้าโครงการฉบั บ สุดท้ าย
และจะมีการจัดทารายงานสรุปผลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดโครงการ และกล่าวถึงการประชุม
ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ครั้งที่ ๙ เป็น ความร่วมมือระดับภูมิภาค
ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมภิ าคลุ่มแม่น้าโขง โดยจะมีการทบทวนความร่วมมือ
ระดับทวิภาคีที่มีอยู่แต่เดิม
- ประธานขอนัดหมายให้นาร่างคู่มือมาประชุมหารือกันอีกครั้งในวัน และเวลา ดังนี้
1) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี
ทาวเวอร์
2) วั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น ๒ อาคารดารุ ณ วิ ถี สถาน
สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
3) วันที่ ๓๐ ตุลาคม 2561 ณ สถานคุ้มครองฯ จังหวัดปทุมธานี
4) วันที่ ๓๑ ต.ค.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี ทาวเวอร์
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
โครงการประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคลุม่ แม่น้าโขง ครั้งที่ ๙
วันที่ ๒๑-๒๓ มกราคม 25๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ผลการดาเนินงาน
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ได้ดาเนินการจัดประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง ครั้งที่ ๙ โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจากระทรวงการพั ฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการ
ประชุม และมี นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รอง ปพม. เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่อต้านการค้ามนุษย์
จากประเทศกั ม พู ชา ลาว เมี ย นมา เวี ย ดนาม และไทย และมี ผู้ สั งเกตการณ์ จ าก
ประเทศญี่ปุ่น รวมจานวน ๑๐๐ คน
๕
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นางญาณี เลิศไกร ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวบรรยายปาฐกถา หัวข้อ “สู่เครือข่ายที่
เข้มแข็งในการให้ความช่วยเหลือสาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง : เรียนรู้จากประสบการณ์ความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค
นางรัตนา นนทปัทมะดุลย์ เป็นผู้แทนประเทศไทยรายงานสถานการณ์การค้า
มนุษย์ และความร่วมมือในระดับทวิภาคี พหุภาคี และระดับภูมิภาค ในประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
ผู้แทน กคม. และไจก้า ร่วมหารือทิศทางการดาเนินงาน โดยคาดว่าจะ
ดาเนินงานเป็นโครงการ (project) ร่วมกับ JICA Office Thailand ทั้งนี้ จะมีการกาหนด
รูปแบบและกิจกรรมในโอกาสต่อไป
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ครั้งที่ 4
วันที่ 4 มีนาคม 2562 โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
ผลการดาเนินงาน
- ฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปบันทึกการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศอนุภูมภิ าคลุม่ แม่น้าโขง
ครั้งที่ 3/2561 โดยคณะกรรมการประสานงานโครงการฯ มีมติรับรองบันทึกการ
ประชุมดังกล่าว
- ผู้แทน JICA นาเสนอรายงานการสิ้นสุดโครงการฯ และสรุปผลการดาเนินงานความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวง พม. กับ JICA ซึ่งการประเมินผลการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการในภาพรวม
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมเชิงปฏิบัติการไทย- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เรื่องการศึกษาติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวลาว
วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนประเทศไทยและผู้แทนจากประเทศลาว จานวน 43 คน
ผลการดาเนินงาน
๖
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นางรั ต นา นนทปั ท มะดุ ล ย์ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม คุ้ ม ครองและพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นประธานการประชุมระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว
เรื่องการศึกษาในการติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนลาว โดยได้รับความ
ร่วมมือจาก JICA ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและสปป.ลาว จานวน ๓๕ คน
การประสานการท างานระหว่ า งประเทศปลายทางและประเทศต้ น ทาง
เป็ น สิ่งสาคั ญ ในการพั ฒ นาการให้ ค วามช่ วยเหลือ ด้านการคืน สู่ สังคมแก่ ผู้เสีย หาย
ชาวต่างชาติ โดยระหว่างประเทศไทย และเมียนมา ได้มีการการจัดประชุมรายกรณี
(CMM) อย่างเป็นประจา โดยเฉพาะกิจกรรมและการศึกษานี้เป็นกิจกรรมเพื่อติดตาม
ผู้เสียหายฯ ชาวลาวที่ถูกส่งกลับประเทศไทย โดย CM4TIP , กคม.(พม.) และฝ่าย
สปป.ลาว ได้เห็นพ้องต้องกันว่า การศึกษานี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการวางแผน
นโยบายและควรจะถูกพิจารณาเพื่ อบรรจุเป็นกิจกรรมภายในแผนการดาเนิ นงาน
(POA) ระหว่างประเทศไทย และ สปป. ลาว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทาแผนฯดังกล่าว
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมหารือกลุ่มย่อยเรื่องคู่มือการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ช า ว ไ ท ย ( Social Reintegration Handbook for Thai Victim of
Trafficking) (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อ ง
ประชุม ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี ทาวเวอร์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทน กคม. และผู้เเทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่ ง
ญี่ปุ่น (jica) จานวน 12 คน โดยมี นางญาณี เลิศไกร ประธานในการประชุม
ผลการดาเนินงาน
- ประเด็นเนื้อหาจากการประชุม คือ การร่วมกันเพิ่มเติมเนื้อหาของความเป็นมาและ
ความสาคัญของคู่มือฯ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และขอบเขตเนื้อหาของคู่มือฉบับ
นี้
- ประธานฯ ขอนัดหมายให้นาร่างคู่มือมาประชุมหารือกันอีกครั้งในวันที่ ๒๕ ต.ค.
๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ประชุ ม ชั้ น ๒ อาคารดารุ ณ วิ ถี สถาน
สงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
๗
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การประชุมหารือกลุ่มย่อยเรื่องคู่มือการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ช า ว ไ ท ย ( Social Reintegration Handbook for Thai Victim of
Trafficking) (ครั้งที่ ๓) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร
ดารุณวิถี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ผลการดาเนินงาน
พิจารณากรอบคู่มือฯ อย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเนื้อหาการวิเคราะห์จัดทาแผนการคืนสู่
สั งคม ขั้ น ตอนการท างาน นิ ย ามศั พ ท์ แ ละค าย่ อ รวมถึ งรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
กระบวนการส่งกลับประเทศและการคืนสู่สังคม
(ครั้งที่ ๔) วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
ผลการดาเนินงาน
หารื อ และแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล สถานการณ์ กระบวนการคุ้ ม ครอง
รูปแบบความต้องการของผู้เสียหายผู้ชาย การคืนสู่สังคมของผู้เสียหายที่ เป็นผู้ชาย
เพื่อให้กรอบคู่มือฯ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
- ที่ประชุมร่วมกันกาหนดทิศทางการทางานในอนาคตก่อนจัดอบรมการใช้คูมือการ
ส่งกลับและการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย มีประเด็นดังนี้
- ผลักดันงาน one home กรณีการส่งต่อไปยัง สถานไร้ที่พึ่ง สถานสงเคราะห์ ให้มี
ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
(ครั้งที่ ๕) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น ๗ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ๓ พญาไท
ผลการดาเนินงาน
- สรุปประเด็นจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ทบทวนประเด็นต่างๆ และเพิ่มเติม
เนื้อหาบาง ทั้งนี้มีการนัดหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้ออีกครั้ง โดย
นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ -๑๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๗ ซี.พี.ทาวน์เวอร์ พญาไท
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้คู่มือการส่งกลับและคืนสู่สังคมของ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ณ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ผลการดาเนินงาน
คู่มือฯ แบ่งเนื้อหาเป็นสองส่วนหลัก คือ (๑) เรื่องการส่งกลับประเทศของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ชาวไทย และ (๒) การคืนสู่สังคมขอผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาว
ไทย การประชุมดังกล่าวเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มอื การส่งกลับและ
คืนสู่สังคมของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย ซึ่งเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของ
กระบวนการในการทางานคืนสูส่ ังคม หลักการทั่วไป ทัศนคติของผู้ให้บริการ การให้
ความช่วยเหลือใน
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการของฝ่ายไทย เพื่อกาหนดแนวทางความ
ร่วมมือทวิภาคีด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับ และคืนสู่สังคม
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัญชาติยูกันดา
วันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7อาคารซีพี ทาวเวอร์ 3 พญาไท
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.กรมการปกครอง 2.กรมการจัดหางาน
3.สานักงานคดีค้ามนุษย์ 4.กรมการกงสุล 5.กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
6.สานักงานตรวจคนเข้าเมือง 7.มูลนิธิไนท์ไลท์ 8.มูลนิธเิ อ-ทเวนตีว้ ัน
ผลการดาเนินงาน
- รับทราบสถานการณ์ของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์สญ
ั ชาติอูกันดา
- ได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการรายกรณีของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งวาง
แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการป้องกัน
และปราบปราบการค้ ามนุ ษ ย์ให้ ยั่ง ยืน ครั้ งที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่ 29 ตุล าคม
2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 3 พญาไท
ผลการดาเนินงาน
๙
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- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะพัฒนาระบบฯ ได้
รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงระบบ E-AHT ได้มีการนาเสนอความคืบหน้าสถิติ
ข้อมูลของหน่วยงานด้านการดาเนินคดีและการช่วยเหลือ ผู้เสียหาย ต่อที่ประชุมฯ
นอกจากนี้ ยั งได้ รายงานการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ระดั บ จุ ล ภาคใน
กระบวนการผู้ เสี ย หายจากการค้ ามนุ ษ ย์ ซึ่ งขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ างการศึ ก ษาความ
ต้องการและสร้างต้นแบบของระบบ
- ที่ประชุมได้พิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบของอนุกรรมการฯ เพื่อจะนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการ ปคม. ต่อไป
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุ มคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ (คณะกรรมการ ปคม.)
ครั้งที่ 4/2561 ร่วมกับคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ครั้งที่ 2/2561
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องภาณุรังสี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม
กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จานวน 60 คน
ผลการดาเนินงาน
เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษ ย์ของ
ประเทศไทย ประจาปี 2561
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกากับและติดตามการดาเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ครั้งที่3/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
๑๐
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ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
ครั้งที่ ๗ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 25๖๒
ผลการดาเนินงาน
1) กากับและติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน ตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา(TIP Report) ประจาปี 2561
และดาเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) ได้จดั ทาร่างรายงานความคืบหน้าผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ของประเทศไทย (Progress Report) (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒)
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคาสั่งทางปกครองเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑5 กุมภาพันธ์ 25๖๒ ณ ห้องประชุมสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
กลุ่มเป้าหมาย
คณะอนุกรรมการพิจารณาคาสั่งทางปกครองเพื่อการป้องกันแลปราบปรามการค้า
มนุษย์ และผู้แทนจาหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เกีย่ วข้อง จานวน ๒๐ คน
ผลการดาเนินงาน
ได้จัดทาสานวนรายงานการดาเนินการกับสถานประกอบการกิจการ ๔ แห่ง
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) และประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาคาสั่งทางปกครองเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ทาเนียบรัฐบาล
ผลการดาเนินงาน
- ให้มีคาสั่งปรับปรุงผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ (ปกค.)
- ให้มีการขอปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคาสั่งทางปกครองเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
๑๑
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ประชุมคณะอนุกรรมการคอมมิทระดับภูมิภาค และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
คอมมิท ครั้งที่ 13
วันที่ 18-23 มีนาคม 2562 ณ มณฑลเจียงซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผลการดาเนินงาน
ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานและแลกเปลี่ยนการ
ดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับประเทศสมาชิกทั้ง 5
ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน เมียนมา และเวียดนาม โดยผลการดาเนินงานต่อไป
รัฐบาลไทย โดย พม. รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 15 และ
การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 5 ในปี 2562
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการอาชีพประมง
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ซี.พี . ทาวเวอร์ 3
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปั ญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย กระทรวง
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมประมง กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจานวน 30 คน
ผลการดาเนินงาน
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาแก้ไขปัญหา และรายงานผลให้ทราบ
ภายใน 30 วัน เพื่อนากราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ประชุมพิจารณากาหนดค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ จานวน 5 ครั้ง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561วันที่ 17 ตุลาคม 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561และ ๑๘ ธันวาคม 25๖๑
ผลการดาเนินงาน
ได้พิจารณากาหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
โครงการ“อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
และการบังคับคดีตามคาพิพากษาในคดีค้ามนุษย์”
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม 25๖๑
๑๒
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รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม 25๖๑ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์
ผลการดาเนินงาน
ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประชุมและการพิจารณากาหนดค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
โครงการอบรมและพั ฒนาศักยภาพการใช้สื่อ สร้างสรรค์เพื่ อการต่อ ต้านการค้ า
มนุษย์สาหรับเด็กและเยาวชน
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2561
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ 2)การป้องกันตนเองให้ปลอดภัยฯ เเละ 3) การเเจ้งเบาะเเสเเละการขอความ
ช่วยเหลือ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสื่อและการ
อบรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาหลักสูตรฯ ต่อไป นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมบาง
รายได้ขอสื่อกลับไปเพื่อนาไปใช้ในการเผยเเพร่ความรู้ เเละพร้อมจะเป็นเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนฯ การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
โครงการอบรมแนวทางการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยแนวคิด
การดูแลการคานึงถึงบาดแผลทางจิตใจ (Trauma Informed Care)
เมื่อวันที่ 6 -10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท จ.นครนายก
กลุม่ เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาจากสถานคุ้มครองฯ จานวน 55 คน
ผลการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่ของสถานคุ้มครองฯ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการนากิจกรรมไปใช้ในการ
ดูแลคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุม้ ครอง
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
๑๓
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การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการคัดแยกและดูแลผู้เสียหายที่มีบาดแผลทาง
จิตใจและสังคมอย่างรุนแรง ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (Migration EU eXpertise : MIEUX) ระยะที่ ๒ ระหว่าง
วันที่ ๖-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ
ผลการดาเนินงาน
ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นการคัดแยกและดูแลผู้เสียหายที่
มีบ าดแผลทางจิต ใจและสั งคมอย่างรุน แรง เพื่ อจัด ทาแผ่น พั บ เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อให้ความรู้ คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กและสตรี ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้สามารถ
กลับคืนสู่สังคมและสามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ และไม่ถูกกระทาซ้าทั้งทางร่างกาย
ซึ่ งที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า แผ่ น พั บ ที่ จ ะผลิ ต ควรเน้ น ไปที่ ป ระเด็ น การคั ด แยกและดู แ ล
ผู้เสียหาย รวมถึงให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและเศรษฐกิจ
อีกทั้งพัฒนากฎหมายให้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น การพั ฒ นากระบวนการท างานของสื่ อ มวลชนในการร่ ว มกั น ป้ อ งกั น
สร้างสรรค์สื่อ/ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและครอบคลุม
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกัน
การค้ามนุษย์
รุ่นที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้
จังหวัดมุกดาหาร
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ธันวาคม 25๖๑ ณ โรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ท
จ. แม่ฮ่องสอน
ผลการดาเนินงาน
การจัด ทาโครงการดังกล่าวทาให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แ ละร่วมกัน หารือแนว
ทางการแก้ไขปั ญ หาการค้ ามนุ ษ ย์ รวมถึ ง เด็ก และเยาวชนมี ความรู้ ความเข้ าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับ การค้ามนุษ ย์ และเกิดเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังปัญ หาการค้า
มนุษย์ในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
๑๔
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การประชุมเพื่อจัดทาคู่มือการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย
(Social Reintegration Handbook for Thai Victim of Trafficking)
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมชั้น ๖ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
ผลการดาเนินงาน
การจัดทารูปเล่ม โดยมีเนื้อ หาครอบคลุมการช่วยเหลือผู้เสียหายชาวไทยที่ประสบ
ปัญหาในต่างประเทศ ได้กลับคืนสู่ภูมิลาเนาเดิมและได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ ส่วนในกรณีของผู้เสียหายชาวไทยที่ประสบปัญหาในประเทศไทย จะได้รับ
การดูแลและคุ้มครองสิทธิไปตามแผนงานการให้ความช่วยเหลือ ทั้งที่อยู่ ภายใต้กรอบ
ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษ ย์ และแผนงานการสงเคราะห์ช่วยเหลื อ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่น ๆ อีกทั้งคู่มือนี้จะเน้นเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การคื น สู่ สั งคมส าหรับ ผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุ ษ ย์ ชาวไทยทั้ งในต่ างประเทศและ
ประเทศไทย โดยได้รับการสนั บสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการจากองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในคืนสู่สังคม
สาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยต่อไป
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมเพื่อนาเสนอผลการฝึกอบรมของผู้ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปนุ่ และการ
ประชุมเพื่อแนะนาคู่มือการส่งกลับประเทศและการคืนสูส่ ังคมและหนังสือคู่มือยินดี
ต้อนรับกลับบ้าน เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม 25๖๑ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
ผลการดาเนินงาน
ผลการฝึกอบรมของผู้ที่ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหลักสูตร Thailand Japan
Workshop on Combatting Trafficking in Persons ประจาปี 2561
โดยผู้แทน T-J ปี 2018 – ๒๕๖๑ รวมถึงเสวนาสิ่งที่ได้รับและนาไปใช้ในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในประเทศไทยจากการค้ามนุษย์ (ประเมินผลการจัดการฝึกอบรมของผู้
ได้รับทุนญี่ปุ่น ตังแต่ปี 2015 – 2018 Thailand Japan Workshop on
Combatting Trafficking in Persons ( JYF 2015-2018)) โดย ผู้แทน T- J ของ
แต่ละปี ตั้งแต่ปี 2015 – 2018 และได้ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์การ
ทางาน อีกทั้งสร้างเครือข่ายการทางานระหว่างผูเ้ ข้าร่วม ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในกลไกร่วมขับเคลื่อนการทางานของพื้นที่จังหวัด ที่
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ครอบคลุมรวมไปถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัด ที่ต้อง
อาศัยการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ต่อไป
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ผลการดาเนินงาน
- แนวทางการจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ เน้นการป้องกันมากกว่าการ
แก้ไขปัญหา การปรับ Shelter ให้สามารถให้การคุ้มครองแบบครบวงจร การทางาน
แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบุคคล โดยเฉพาะส่วนภูมิภาค ชุมชน
- การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีทิศทางเดียวกันในการนาเสนอและตอบคาถาม
จากสหรัฐอเมริกา
- ที่ ป ระชุ ม ให้ ค วามส าคั ญ กั บ งานด้ า นความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ แสดง
เจตนารมณ์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ “ค่ายสานสัมพันธ์”
ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2561 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบั การเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นา ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความภูมิใจในศักดิ์ศรีและคุณค่า
2. ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การปรับตัวเข้ากับสังคมระหว่าง
ผู้เสียหายและระหว่างผูเ้ สียหายกับเจ้าหน้าที่
3. ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบั การเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
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ประชุมหารือ ร่าง แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. .... (ฉบับ....) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 25๖๑ ณ กองต่อต้านการค้า
มนุษย์
ผลการดาเนินงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือและ
คุ้มครองผู้เสียหายจากความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมถึงการช่วยเหลือ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การจัดอบรมการใช้คู่มือฯ จังหวัดอุบลราชธานี (SR-HB Utilization WS in UBP)
ผลการดาเนินงาน
1) ทาให้เข้าใจถึงความท้าทายในหลากหลายมิติที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เผชิญใน
กระบวนการคืนสู่สังคม รวมถึงมีความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมที่นาไปสู่การ
เป็นผู้ให้บริการที่มีความสามารถเพื่อสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์
2) สมาชิกทีมสหวิชาชีพสามารถเติมเต็มกันและกันผ่านการทางานร่วมกันและส่งต่อ
ผู้เสียหายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ (หญิงและชาย) ในปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
โรงแรมเดอะเกรซ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการดาเนินงาน
1. บุคลากรในหน่วยงานได้เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐาน
การจัดสวัสดิการของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (หญิงและ
ชาย) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
2. บุคลากรในหน่วยงาน มีความรูค้ วามเข้าใจรายละเอียดหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด
องค์ประกอบของการจัดทามาตรฐานฯ และได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติการจริงใน
หน่วยงาน
๑๗
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3. หน่วยงานได้รับคาแนะนา สามารถนาความรู้และข้อเสนอแนะ นาไปปรับใช้และ
พัฒนาการจัดบริการสวัสดิการสังคม สถานที่ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม พร้อม
รองรับผู้ใช้บริการ
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
ประชุมหารือประเด็นคาบเกี่ยวหลายหน่วยงานว่าด้วยการดาเนินการตามแผนงาน
โบโฮลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2560 –
2563 ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดโบโฮล สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์
ผลการดาเนินงาน
- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การรับรองแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement : Twelfth
ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (12th AMMTC)) ในกรอบ
อาชญากรรมข้ามชาติใน ๑๐ ด้าน สาหรับกรอบอาชญากรรมข้ามชาติด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ได้มีการรับรองรายละเอียดครอบคลุมความคืบหน้าและพัฒนาการใน
การนาแผนงาน Bohol TIP Work Plan 2017-2020 ไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน
ความพยายามในการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ขยายผลรูปแบบความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติรูปแบบอื่นต่อไป
- คณะผู้แทนไทยลงพื้นที่ศึกษาดูการปฏิบัติงานของสถานดูแลผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์
- ประชุมเพื่อเตรียมการจัดการประชุมทาแผนปฏิบตั ิการต่อไป
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน และสื่อมวลชนดีเด่น
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานดีเด่น
ด้านการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกสื่อมวลชน
ดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาปี 2562 เนื่องในวัน
๑๘

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจาปี 2562
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นรณรงค์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ และการประกวดแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
ประจาปี 2562
วันที่ 8 มีนาคม 2562 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ ชั้น 6
อาคารกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานการประกวดหนังสั้นรณรงค์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจาปี 2562 เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจาปี 2562
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
โครงการฝึกอบรมล่ามสาหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
วันที่ 15-18 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
ผลการดาเนินงาน
1. ล่ามแปลภาษาได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการทางานด้านปัญหาการค้ามนุษย์ หลัก
ในการทางาน จรรยาบรรณทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
2. ล่ามที่ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ได้รบั ประโยชน์
3. ล่ามขึ้นทะเบียนเรียบร้อยและเป็นภาคีเครือข่าย
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อก้าวสู่สากล
วันที่ 11 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมมณเทียร สุรวงศ์ กรุงเทพ ฯ
ผลการดาเนินการ
๑. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ได้มีความรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิสากลในเรื่องต่างๆ จนนาไปสู่การบูรณาการในการ
ปฏิบัติงานด้านพิธีการและการต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
๑๙

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

- สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ สั่ ง
การของนายกรั ฐ มนตรี
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี :
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ค้ า
มนุ ษ ย์ แ ละการป้ อ งกั น
และปราบปรามการค้ า
มนุษย์ของประเทศไทย
- ข้ อ คิ ด เห็ น ของคณ ะ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

๒. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบตั ิงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ได้พัฒนาศักยภาพในการ
ดาเนินงานระหว่างประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามพิธีการและ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนสามารถวางแผน ปรับปรุง และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
โครงการ “เสริมพลังใจและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ ๑
วันที่ 25-28 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมพาราไดซ์ รีสอร์ท แก่งกระจานเพชรบุรี
ผลการดาเนินการ
๑ ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าเชิงนโยบาย และการ
ขับเคลื่อนกลไกที่สนับสนุนการทางานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างมีระเบียบแบบแผน
๒ ผู้เข้าอบรมมีการเพิ่มทักษะ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อการทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข
๓ ผู้เข้าอบรมมีศักยภาพ รู้คณ
ุ ค่าตนเอง สามารถนาความรู้มาพัฒนางาน ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีประสิทธิผล
๔ ผู้เข้าอบรมมีจดุ หมายเดียวกัน ในการทางานมุ่งผลสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ผู้รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
การจัดระเบียบคนขอทาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดาเนินการจัดระเบียบ
คนขอทาน โดยใช้แนวทางการจัดระเบียบคนขอทาน ภายใต้กระบวนงาน 3 p ได้แก่
๑.การบังคับใช้กฎหมาย (Policy) ๒.การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection) และ
๓. การป้องกัน (Prevention)
กระบวนงานคุ้มครองผู้ทาการขอทาน
ผู้ทาการขอทาน จะถูกส่งไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง ๑๑ แห่ง เพื่อ
เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง มีขั้นตอนคือ การคัดกรอง/ตรวจเอกสาร/ตรวจร่างกาย/ทา
บัญชีทรัพย์สิน/ถ่ายภาพ/ทาทะเบียนประวัติ ทาให้สามารถแยกผู้ทาการขอทานออก
๒๐
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ
รักษาความสงบแห่งชาติ
ต่อคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ ธั น วาคม
๒๕๕๗ : ให้ ก ระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ
ก าห นดแนวทางการ
แก้ไขปัญหาขอทานแบบ
ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง
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ได้เป็น ๓ กรณี คือ
๑. กรณีผู้ทาการขอทานที่มีครอบครัวและเป็นการกระทาครั้งแรก จะไปทาความตกลง
กับครอบครัวต่อไป
๒. กรณีผู้ทาการขอทานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีครอบครัวเลี้ยงดู และอยู่
ในภาวะยากล าบาก ให้ เข้ า รับ การคุ้ ม ครอง (ม.16) ตามการคุ้ ม ครองและพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต ระยะเวลา 3 เดือน มีกระบวนการดังนี้
๑) กระบวนการแรกรับ ทาการตรวจเอกสาร เช่น ใบแจ้งความ ภาพถ่ายขณะ
กระทาความผิดตามมาตรา 13 หลักฐานสาคัญอื่น/ตรวจร่างกาย/ทาบัญชีทรัพย์สิน/
ถ่ายภาพ/ทาทะเบียนประวัติ
๒) กระบวนการประเมินวางแผนให้ความช่วยเหลือ ประเมินศักยภาพ/ทาแผน
IRP โดยทีมสหวิชาชีพ
๓) กระบวนการดาเนิน การให้ความช่วยเหลือ ด้านปัจจัยสี่/ พัฒ นาศักยภาพ/
ส่งเสริมอาชีพ /ให้คาปรึกษาแนะนา/ช่วยเหลือในการดารงชีวิต/ พิ ทักษ์สิทธิ/ การ
ดาเนินการทางทะเบียนราษฎร
๔) กระบวนการประสานส่งต่อ การเยี่ยมบ้าน/การติดตามครอบครัว/การเตรียม
ความพร้อมก่อนส่งต่อไปยังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
๕) กระบวนการติดตามและประเมินผล ติดตามราย 3 เดือน/ รายไตรมาส/รายปี
๓. กรณีมาเป็นคู่กับเด็ก ให้ตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์
เสี ย ก่ อ น ระหว่ า งด าเนิ น การให้ ส่ งไปยั งสถานที่ พั ก พิ งชั่ ว คราวตามประกาศของ
กระทรวง
- หากพบเห็นว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ให้ส่งกองบังคับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
- หากเป็นคนต่างด้าวให้ส่งตัวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
- กรณีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายเฉพาะให้ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (ม.15)
ผลการดาเนินงาน
สรุปการดาเนินการจัดระเบียบฯ และให้การช่วยเหลือ พบขอทานทั้งสิ้น
๕๐ ราย (ขอทานไทย ๒๙ ราย และขอทานต่างด้าว ๒๑ ราย) โดยมีกระบวนการให้
๒๑
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ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความเหมาะสมตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ดังนี้ ส่งคืนครอบครัว ๒๓ ราย ส่งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๐ ราย นาส่งสานักงาน
ตรวจคนเข้ าเมื อ ง ๑๖ ราย เข้ ารั บ การตรวจ DNA ๐ ราย เข้ า รับ การรั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล ๑ ราย และนาส่งบ้านพักเด็กและครอบครัว ๐ ราย ทั้งนี้กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการได้ดาเนินการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน และคนไร้ที่พึ่ง ดังนี้
โครงการธั ญ บุ รีโมเดล ซึ่ งเป็ น อี ก รูป แบบหนึ่ งของการฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นา
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมายทั้งทางด้านจิตใจ สังคม สุขภาพ และอาชีพ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่เป็นการเสริมพลังและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ผู้ร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองจากการพัฒนา
ทักษะตามความสนใจ เพื่อฝึกอาชีพและขัดเกลาจิตใจ ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ ง
ดังนี้ สถานคุ้มครองฯกุ่มสะแก ๖๗ ราย, สถานคุ้มครองฯชายธัญบุรี ๕๘ ราย, สถาน
คุ้มครองฯหญิงธัญบุรี ๕๐ ราย, สถานคุ้มครองฯทับกวาง ๘๙ ราย, สถานคุ้มครองฯ
บ้านเมตตา ๕๖ ราย, สถานคุ้มครองฯภาคใต้ ๑๐๕ ราย, สถานคุ้มครองฯวังทอง ๗๓
ราย, สถานคุ้มครองฯปรือใหญ่ ๓๔ ราย, สถานคุ้มครองฯประจวบคีรีขันธ์ ๕๙ ราย,
สถานคุ้มครองฯนนทบุรี ๕๐ ราย, สถานคุ้มครองฯสันมหาพน ๓๐ ราย, (ปั จจุบั น
คงเหลือ ๖๗๑ ราย)
พั ฒ นาอาชี พ ให้ แ ก่ ค นไร้ ที่ พึ่ ง และคนขอทาน โดยด าเนิ น การในศู น ย์
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ๓ แห่ง (ศูนย์หนองแค จังหวัดสระบุรี จานวน ๗๑ คน,
ศู น ย์ ห้ ว ยสั ต ว์ ใหญ่ จั งหวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ จ านวน ๔๘ คน และศู น ย์ ม วกเหล็ ก
จังหวัดสระบุรี จานวน ๑๒๑ คน) ผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจานวน ๒๔๐ ราย
การสื่อสารรณรงค์ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” รณรงค์การให้ทาน
ถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน และฟื้นฟูศักยภาพปรับทัศนคติคนขอทานโดยใช้กลไกประชา
รัฐและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒,๖๑๑ คน พร้อมทั้ง
สร้างชีวิตใหม่ให้คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๕๕ คน
โครงการบ้านน้อยในนิคม พัฒนาพื้นที่ในนิคมสร้างตนเอง ๕ แห่งนาร่อง
และขยายผลไปยังนิคมสร้างตนเอง ๑๙ แห่ง รวม ๒๓ แห่ง ให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทา
กินของคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานโดยมีผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 2๑๖ คน (นิคมสร้างตนเองลา
ตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ๑๓ คน, นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ๑๓
๒๒
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คน, นิ ค มสร้ า งตนเองทุ่ ง สาน จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก 1 ๗ คน, นิ ค มสร้ า งตนเอง
ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1๑ คน, นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ ๘ คน, นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ๑๐ คน, นิคมสร้างตนเองกระ
เสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๐ คน, นิคมสร้างตนเองลาปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ๘ คน,
นิ ค มสร้ างตนเองกุ ฉิ น ารายณ์ จั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ ๑๐ คน, นิ ค มสร้า งตนเองโนนสั ง
จังหวัดหนองบัวลาภู ๑๐ คน, นิคมสร้างตนเองคาสร้อย จั งหวัดมุกดาหาร ๑๐ คน,
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ๗ คน, นิคมสร้างตนเองลาโดมใหญ่ จังหวัด
อุบลราชธานี ๘ คน,
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์ ๖ คน, นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัด
อุดรธานี ๙ คน, นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ๙ คน,
นิ คมสร้างตนเองบางระกา จังหวัด พิ ษ ณุ โลก ๘ คน, นิ ค มสร้างตนเองล าโดมน้ อ ย
จังหวัดอุบลราชธานี ๗ คน, นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ๑๐ คน,
นิคมสร้างตนเองพัฒ นาภาคใต้ จังหวัดสตูล ๘ คน, นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัด
นครราชสีม า ๖ คน, นิ คมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวั ดลาปาง ๙ คน, และนิ คมสร้าง
ตนเองลาน้าน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ๙ คน)
ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่ง ขึ้น รวมทั้ งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและ
การสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จัดสวัสดิการช่วยเหลือเด็กแรกเกิดโดยให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิด – ๓ ปี
ที่อยู่ในครอบครัวยากจน หรือเสี่ยงต่อความยากจนเป็นรายเดือนๆ ละ ๖๐๐ บาท โดย
ในปี ๒๕๖๒ มีผลการดาเนินงานดังนี้
มีผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรก
เกิดจานวน 811,764 คน จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 511,753 คน
เป็นเงิน 2,940,850,400 บาท (ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2562)
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

๒๓
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ผลการดาเนินงาน
โครงการการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
ให้การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่
ครอบครัวให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
๑. สนับสนุนงบประมาณเพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือเด็กยากจน ผ่านสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพฯ
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เป็นเงิน
๔๕,๑๗๖,๐๐๐ บาท

๒. ติดตามการรายงานผลการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจากส่วนกลางและ
ส่ ว นภู มิ ภ าค โดยได้ ด าเนิ น งานกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายไปแล้ ว จ านวน ๑๙,๙๙๕ คน
คิดเป็นเงิน ๑๙,๙๙๕,๐๐๐ บาท (เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒)
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ก าร ส นั บ ส นุ น เงิ น
งบประมาณไม่มีปัญหา
เนื่องจากงบประมาณที่
จ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
เพี ยงพอตามจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย

ควรแก้ไข
มาตรการแนว
ทางการ
ดาเนินงาน
จ่ายเงินเพื่อ
ความรวดเร็ว
และเป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

ไม่มีปญ
ั หาในการ
ดาเนินงานการจ่ายเงิน
และการลงพื้นที่เพื่อ
สอบข้อเท็จจริง แต่ยัง
มีข้อขัดข้องในการ
ดาเนินงานบ้าง เช่น
ความปลอดภัยในการ
ลงพื้นที่ที่อยูห่ ่างไกล
การประสานงานกับ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน

การดาเนินงาน
ต้องลงพื้นที่สอบ
ข้อเท็จจริงทุก
รายซึ่งต้องใช้
ระยะเวลาใน
การเดินทาง ซึ่ง
จะส่งผลต่อการ
จ่ายเงิน ทาให้
การจ่ายเงินไม่
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
กาหนด จึงมี
ข้อเสนอว่าไม่ควร
กาหนดระยะเวลา
ในการจ่ายเงิน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน
พั ฒ นาศั กยภาพเด็ ก และเยาวชน โดยเสริม สร้างพลั งทางสั งคมให้ แก่ ส ภาเด็ กและ
เยาวชน เพื่อให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ผลการดาเนินงาน
1. จัดประชุมโครงการรวมพลังแกนนาเด็กและเยาวชนมุ่งสู่การเป็นแกนนาจิตอาสาใน
ชุมชน ป้ องกันการทุ จริตคอรัปชั่ น เมื่ อวันที่ ๒๑ – ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอเดียติ ก
ทาเนียบรัฐบาล และรัฐสภา เพื่อสร้ างความรู้ความเข้าใจด้านจิตอาสา ตระหนักรู้ เรื่อง
การทุจริตคอรัปชั่น และสร้างแกนนาจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุม ๗๒๙ คน
๒. สนับสนุนงบประมาณให้แก่สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ในการจัดกิจกรรมตาม
บทบาทหน้ า ที่ ที่ ก ฎหมายก าหนด กิ จ กรรมตามนโยบายเร่ งด่ ว นของรัฐ บาล และ
กิจกรรมสร้างสรรค์ตามบริบทของพื้นที่ จานวนเงิน ๑๐๐,๐๑๕,๔๐๐ บาท
๓. จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
เมื่ อ วั น ที่ ๑ - ๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕ ๖๒ ณ โรงแรมรอยั ล เบญ จา เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
ให้มีภาวะความเป็นผู้นา ทางานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ เพื่อจับสลากออกกึ่งหนึ่งของ
คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเพื่อคัดเลือกประธานสภาเด็ก
และเยาวชนแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุม ๙๘ คน
๔. สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ ได้ดาเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ที่ กฎหมาย
กาหนด กิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตาม
บริ บ ทของพื้ น ที่ เช่ น การตั้ งครรภ์ ในวั ย รุ่ น ในวั ย รุ่ น การรณรงค์ ยุ ติ ค วามรุ น แรง
การป้องกันยาเสพติด สื่อสร้างสรรค์ การบาเพ็ญ สาธารณประโยชน์ จิตอาสา และ
กิจกรรมถนนคนเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม เป็นต้น มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น ๔๔,๗๕๐ คน (ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
๕. การนิเทศ/ติดตาม ผลการดาเนินงาน จานวน ๗๖ จังหวัด เดือน มีนาคม ภาคใต้ –
จังหวัด สุราษฎร์ธานี และพั งงา ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 ภาคเหนื อ
จังหวัดน่าน และแพร่ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 ภาคกลาง จังหวัดจันทร
บุรี ชลบุรี ตราด และระยอง ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2562
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งบประมาณที่ ส ถาน
รองรั บ เด็ ก ได้ รั บ ไม่
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ด าเนิ น งาน อาทิ เช่ น
ค่ า อาหารประจ าวั น

๑.ค่าอาหาร
ประจาวัน
สาหรับเด็ก
(Unit cost) ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย
ผลการด าเนิ น งาน ๑. ประชุ มหารื อเกี่ ยวกั บการพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ยตาม MOU ๔
กระทรวง (ส่วนกลาง) เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านราชวิถี
๒. จั ด ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการประสานและส่ งเสริม การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
3. ตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ๖๐ แห่งใน กทม. เพื่อให้ความรู้มาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัดและ กทม. ภาคเหนือ และภาคใต้
5.ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดาเนินกิจการและผู้ปกครองของเด็กที่รับบริการที่สถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชน (มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และระบบการประเมิน
ออนไลน์ ของมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวัยแห่ งชาติ) วัน ที่ ๙ และ ๑๐ – ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัด ภาคกลาง วันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
7.ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ดาเนินกิจการและผู้ปกครองของเด็กที่รับบริการที่สถานรับ
เลี้ยงเด็กเอกชน (เทคโนโลยีกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย) วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
8. อบรมผู้ป ฏิบั ติงานด้านเด็ กปฐมวัย ผู้เลี้ยงดูเด็กหรือพี่ เลี้ยงเด็ ก ในเดื อนมี นาคม
จานวน 2 รุ่น

9. จั ด งานแถลงข่ า วการขั บ เคลื่ อ นมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย สู่
การปฏิบัติ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงการจัดบริการสวัสดิการแก่เด็กในสถานรองรับ
จัดบริการสวัสดิการโดยให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมหรือตกอยู่
ในภาวะยากลาบาก ตั้งแต่แรกเกิด – 18 ปี
ผลการดาเนินงาน สนับสนุนงบประมาณให้สถานรองรับ ๓๐ แห่ง
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ค่าสาธารณูปโภค และ ราคาอาหารใน
งบลงทุน
ปัจจุบัน ทาให้
คุณภาพอาหาร
ที่จัดให้เด็กยังไม่
เหมาะสม และ
เพียงพอ จึงขอ
เสนอให้เพิ่ม
ค่าอาหารเป็น
๗๐ บาท/คน/
วัน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกวดการ์ตูนคาแรคเตอร์ท่าทางที่อยากเห็น
และไม่อยากเห็นในครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
และประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลบุคคล หน่วยงาน และสื่อ ที่ไม่นิ่งเฉยต่อ
ความรุนแรงในครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เพื่อพิจารณา ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ออกแบบการ์ตูน คาแรคเตอร์ ท่าทางที่
อยากเห็นและท่าทางที่ไม่อยากเห็นในครอบครัว เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว และส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการใช้ ป ระโยชน์ จ ากนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตสู่การพัฒนาอาชีพ
ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
ผลการด าเนิ น งาน กลุ่ ม สตรี แ ละครอบครั ว ในชุ ม ชนฯ มี ก ารน านวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาแล้วไปพัฒนาคุณภาพผลผลิต/ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ขับเคลื่อนนโยบายและ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสถานภาพสตรี
ยุทธศาสตร์ครอบครัว แห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 2/2561
เพื่อแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยการ ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ โดยมีรอง
๒๗
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นรม.พล.อ.ฉัตรชัย ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุท ธศาสตร์
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ วันนี้ (21 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ
ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
สรุปสาระสาคัญดังนี้
ที่ป ระชุม พิจารณาการแก้ไขข้อบทที่ 20 ของอนุ สัญ ญาว่าด้ วยการ ขจัดการเลือ ก
ปฏิบั ติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination Against Women – CEDAW) และการปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ พ.ศ. 2551
โดยเห็นชอบการแก้ไขข้อบทที่ 20 ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
ส ต รี ใ น ทุ ก รู ป แ บ บ (Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination Against Women – CEDAW) พร้ อ มมอบหมายฝ่ า ยเลขานุ ก าร
ดาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และได้เห็นชอบให้ปรับปรุงหรือ
แก้ไขระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมและประสานงานสตรี แห่งชาติ
พ.ศ. 2551 เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมกันนี้
รองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ การกระทาความรุนแรงแก่
เด็กและสตรี ตามที่ปรากฏตามสื่อในสังคมปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงความบกพร่อง
ของสภาพสังคมที่นับ วัน มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงให้หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่ง
ดาเนินการหามาตรการป้องกัน รณรงค์ และร่วมกันแก้ไขปัญหารวมทั้งให้นาประเด็น
ดังกล่าวมารายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไปด้วย
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การขับเคลื่อนโครงการสาคัญ (Flagship Project)
- การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการสาคัญ ครั้งที่ ๑
ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น ๓ สค.
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ชี้ แ จงและหารื อ แนวทางการขั บ เคลื่ อ นงานโครงการส าคั ญ
(Flagship project) ภายใต้ น โยบายและยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาสถาบั น ครอบครั ว
พ.ศ. ๒๕๖ - ๒๕๖๔ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สังเกตการณ์
๒๘
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ผลการดาเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ครอบครัว ภายใต้โครงการสาคัญ (Flagship project) รวมทั้งสิ้น ๗๔ คน
เป็นเพศชาย ๑๖ คน เพศหญิง ๕๙ คน
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๒) คุ้มครองบุคคลในครอบครัวจากความรุนแรง
(๑) ขับเคลื่อน รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
(ส่วนกลาง) ในวันที่ ๒๓ พ.ย.และวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว (ส่วนกลาง) โดยมีพิธีเปิดงานรณรงค์ฯ
และกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้สังคมเกิดความตระหนัก ต่อปัญหาและนาไปสูก่ ารรวมพลังของ
ทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรง
ในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความ
รุนแรง” และมุ่งส่งเสริมผู้ชายให้มบี ทบาทและส่วนร่วม
ผลการดาเนินงาน ผู้บริหารและผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน
ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต ศิลปิน ดารา นักเรียน และ
นักศึกษา จานวน ๑,๕๐๐ คน
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
3) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน/เครือข่ายและทีมสหวิชีพ
๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางและรูปแบบการทางานแบบสห
วิชาชีพ เพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ พ.ย. ๒๕๖๑ โรงแรม
เดอะ พาลาสโซ่ กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทาแนวทางและเสริมสร้างศักยภาพกลไกระดับชุมชนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย ๑๘๐ คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ พมจ. เจ้าหน้าที่ศูนย์พี่งได้ ร.พ.
ประจาจังหวัด พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ บพด. เจ้าหน้าที่ อปท. ผูบ้ ริหารและ
บุคลากร สค. วิทยากร บุคคลที่เกีย่ วข้องซึ่งเป็นภาครัฐ
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จานวนผู้เข้าร่วม ๑๙๐ คน
ผลการดาเนินงาน สหวิชาชีพได้มีการทบทวนความรู้และรูปแบบการทางานของสห
วิชาชีพ พัฒนาเป็นวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) และมีการกาหนดแนวทางร่วมกันใน
การสร้างวิทยากรระดับพื้นที่ (ครู ข) ให้กับสหวิชาชีพระดับจังหวัด คณะทางานศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวระดับตาบล (ศปก.ต.) ทีม
วิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชน
ในพื้นที่ให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวัง
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๔) จัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวในสถานศึกษา แก้ปัญหาความรุนแรงฯ ทั่วประเทศ ใน
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ สะพานขาว กทม. “ชมรมริบ บิ้ น ขาวในสถานศึ ก ษา”
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนแกนนาในพื้นที่เสี่ยงให้เป็นเครือข่ายและขยาย
การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การค้าประเวณี และการ
ตั้งครรภ์ไม่พ ร้อมในวัยรุ่นในพื้นที่ของตนเอง “จากการนาร่องจัดทากิจกรรมชมรม
ริบบิ้นขาวดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาและสภาเด็กและ
เยาวชน
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายการจัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวให้ครอบคลุมระดับพื้นที่ทั่วประเทศ
โดยผ่านกลไกศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง ๘ แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ลาปาง ลาพูน ขอนแก่น ศรีสะเกษ ชลบุรี สงขลา และนนทบุรี ซึ่ง
เป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ในสังกัด สค. เพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนด้วยความพร้อม
เพรียงและบรรลุเป้าหมายการดาเนินการในรูปแบบเดียวกัน เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป”
กลุ่ ม เป้ า หมาย เป็ น เด็ ก และเยาวชนในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ถื อ เป็ น “ต้ น กล้ า ” ของ
ครอบครัวและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญยิ่งในการร่วมสร้างครอบครัวไร้ความ
รุนแรง หรือครอบครัวที่อบอุ่นแข็งแรงในวันข้างหน้า ให้เกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์
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ผลงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเองและสถาบันร่วมกัน สาหรับ เป็นกลไกในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง ปัญหาการค้าประเวณี และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่นในระดับพื้นที่ ซึ่งชมรมริบบิ้นขาวดังกล่าวมีรูปแบบโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในชมรมอย่างชัดเจน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน ฝ่ายเพื่อนใจไร้ความ
รุนแรง ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายจัดหาทุน เพื่อเป็นช่องทางให้เครือข่ายสมาชิกชมรมได้มี
ส่วนร่วมเป็นต้นแบบในระดับท้องถิ่นหรือจังหวัดของตนเอง รวมถึงส่งเสริมการสร้าง
ภาคีเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และร่วมกันเป็นส่วน
หนึ่งในการรณรงค์ตามแนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย และไม่ทาความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว”
ผลการดาเนินงาน ได้เริ่มจัดตั้งชมรมริบบิ้นขาวในสถานศึกษาโดยนาร่องในพื้นที่ภาค
กลาง ภายใต้การดูแลของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัด
นนทบุรี โดยรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม
รวมพลังชมรมริบบิ้นขาวภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะแกนนาเครือข่ายชมรมริบบิ้น
ขาว (White Ribbon Club) ขึ้น เพื่ อให้แกนนาเครือ ข่ายชมรมริบ บิ้น ขาว โดยการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง สร้างระบบเครือข่าย
ยุติ ค วามรุน แรง และส่ งเสริม กลไกในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาความรุน แรงใน
ครอบครัวในระดับท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง แก่เยาวชนอายุตั้งแต่ ๑๔ ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไปในสถาบันการศึกษา จานวน ๑๕ แห่ง (แห่งละ ๑๐๐ คน) ในพื้นที่ ๑๕ จังหวัดภาค
กลาง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
นครปฐม และกรุงเทพมหานคร
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๕) จัดแถลงข่าวการแสดงพลัง “ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” ในวันที่ (๒๘ ม.ค.
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๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการแถลงข่าว
การแสดงพลัง “ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในรอบ
ครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” และเปิดตัวการ์ตูนคาร์แรคเตอร์ “ท่าทางที่
อยากเห็น และไม่อยากเห็น ในครอบครัว ” โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วย นายเลิศปัญญา
บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหารกระทรวง
พม. เข้ า ร่ ว มงาน ณ บริ เวณโถง ชั้ น ๑ อาคารกรมพั ฒ นาสั งคมและสวั ส ดิ ก าร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
พลเอก อนัน ตพร กล่ าวว่า สถานการณ์ ปั ญ หาความรุนแรงต่ อ เด็ก สตรี บุ คคลใน
ครอบครัว และความรุ นแรงในสังคมทุกรูปแบบเป็นปัญ หาสาคัญ ที่ก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งข้อมูลจากการสารวจ พม. โพลศูนย์
สารวจความคิดเห็น ทางสังคม โดยกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) ร่วมกับศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ซึ่งสารวจระหว่างเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พบว่า ประเภทของการกระทาความรุนแรงอันดับหนึ่ง
คือ การถูกทาร้ายทางร่างกาย รองลงมาคือ การล่วงละเมิดทางเพศ และการทาร้าย
ทางจิตใจ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว ตามระบบ
ฐานข้ อ มู ล ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก สตรี และความรุ น แรงในครอบครั ว ภายใต้
www.violence.in.th ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พบว่า ในปี
๒๕๖๑ มีการทาร้ายร่างกาย เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๙ รองลงมา คือ การดุ
ด่าดูถูก คิดเป็นร้อยละ ๑๘ และการกล่าววาจา หยาบคาย/ตะคอก/ประจาน/ขู่/บังคับ
คิดเป็ นร้อยละ ๑๓ ของจานวนเหตุการณ์ ความรุนแรงในครอบครัวทั้งหมด “ทั้งนี้
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ก ร ะ ท ร ว ง พ ม . ข อ เชิ ญ ช ว น ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ค น ร่ ว ม ล งชื่ อ ใน เว็ บ ไซ ต์
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http://plan.dwf.go.th/public/campaign.do เพื่อร่วมเป็น หนึ่งเสียง ในการ “ไม่
ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความ
รุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ”
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกและพัฒนาศักยภาพครอบครัวประสบภาวะ
ยากลาบาก
ประชุมเชิงปฏิบัตเิ พื่อทบทวนมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระหว่างวันที่
๑๗-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุม ๓๕ คน
ผลการดาเนินงาน
- จัดเก็บข้อมูลการดาเนินงาน ศพค. ของพื้นที่ นาข้อมูลมากาหนดเป็นเกณฑ์และ
ตัวชี้วัด และ ได้ร่างมาตรฐาน ศพค. ฉบับปรังปรุง
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่างมาตรฐาน ศพค. จากพื้นที่ สู่จังหวัดเป็นข้อตอนการประเมิน
มาตรฐาน ศพค. และกาหนดผูต้ รวจประเมิน
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กิจกรรม "พม. สื่อรัก Infinity of Love รักยาวไกล ไร้ความรุนแรง” ณ สานักงานเขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่
ดีในครอบครัว โดยเฉพาะคู่รักที่กาลังจะเริ่มต้นสร้างครอบครัว ได้ตระหนักถึงความรัก
ของสมาชิกในครอบครัว โดยเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการไม่ใช้ความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ทั้งนี้ สค.
ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ณ สานักงานเขตบางซื่อ ประกอบด้วย กิจกรรม "รักกันก็ต้อง
บอก และแสดงออกด้วยท่าทาง กายใจไม่เหินห่าง ร่วมกันสร้างครอบครัวอบอุ่น ไร้
รุนแรง" โดยการเขียนความรู้สึกลงบนกระดาษรูปหัวใจและมอบให้ แก่กัน เป็นสัญญา
ใจกั น ว่ า จะเป็ น ครอบครั ว ที่ ไม่ ใ ช้ ค วามรุ น แรง การมอบคู่ มื อ /ชุ ด ความรู้ ส าหรั บ
ครอบครัว การมอบของรางวัลให้แก่คู่รักที่มาจดทะเบียนสมรส คู่มือ/ชุดความรู้ การ
มอบสติ๊กเกอร์ท่าทางและคาพูดที่สร้างสรรค์ที่ควรใช้ ในครอบครัว กิจกรรมถ่ายภาพ
คู่รัก Infinity of love มุมถ่ายภาพสาหรับคู่รักเพื่อเป็นที่ระลึก การสแกน QR Cord
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เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการไม่ใช้ความรุนแรงฯ และการมอบของรางวัลและของที่
ระลึกสาหรับคู่รัก
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การแสดงพลัง "ร่วมเป็นหนึ่งเสียงในการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในรอบครัว
และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ” และเปิดตัวการ์ตูนคาร์แรคเตอร์ "ท่าทางที่
อยากเห็น และไม่อยากเห็นในครอบครัว”
สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรง
ในสังคมทุกรูปแบบ เป็นปัญหาสาคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งข้อมูลจากการสารวจ พม. โพลศูนย์สารวจความคิดเห็นทางสังคม โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับศูนย์สารวจความ
คิ ด เห็ น "นิ ด้ า โพล” ซึ่ งส ารวจระหว่ างเดื อ นตุ ล าคม - พฤศจิ ก ายน 2561 พบว่ า
ประเภทของการกระท าความรุ น แรงอั น ดั บ หนึ่ ง คื อ การถู ก ท าร้ า ยทางร่ า งกาย
รองลงมาคือ การล่ วงละเมิ ด ทางเพศ และการท าร้ายทางจิต ใจ ซึ่ งข้ อ มู ลดั งกล่า ว
สอดคล้องกับข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว ตามระบบฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก
สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้ www.violence.in.th ของกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (สค.) พบว่า ในปี 2561 มีการทาร้ายร่างกาย เป็นอันดับหนึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมา คือ การดุด่าดูถูก คิดเป็นร้อยละ 18 และการกล่าววาจา
หยาบคาย/ตะคอก/ประจาน/ขู่/บังคับ คิดเป็นร้อยละ 13 ของจานวนเหตุการณ์ความ
รุนแรงในครอบครัวทั้งหมด
ปี 2561 ได้จัดงานรณรงค์ยตุ ิความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และ
ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ด้วยการรณรงค์ยตุ ิความรุนแรงฯ เพื่อสร้างกระแส
สังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนาไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการ
ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
ภายใต้แนวคิด "HeForShe : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” มุ่ง
ส่งเสริมผู้ชายให้มีบทบาทและส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงฯ นอกจากนี้ ยังได้สารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ "ท่าทางที่อยากเห็น และไม่อยากเห็นจากบุคคล
ในครอบครัว” และได้มีการนาผลความคิดเห็นมาจัดประกวดการ์ตนู คาแรคเตอร์
ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว เพื่อใช้สาหรับเป็นสื่อในการรณรงค์
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สร้างความตระหนักต่อปัญหาความรุนแรงฯ และส่งเสริมให้มีการแสดงพฤติกรรมทีด่ ี
เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี ยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และ
ความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ
สาหรับในปี 2562 มีแผนจะขับเคลื่อนการรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งการดาเนินงานในระยะต่อไปจะเป็นการสร้างกระแสสังคม
เกี่ยวกับการ์ตูนคาร์แรคเตอร์ "ท่าทางที่อยากเห็น และไม่อยากเห็นในครอบครัว” โดย
จะน าการ์ ตู น คาร์ แ รคเตอร์ ดั งกล่ า วไปผลิ ต เป็ น สื่ อ เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ สู่
สาธารณะชน อาทิ สื่อวีดิโอการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว สื่อสติกเกอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อตั้ง
ประชาสัมพันธ์ Standy ธงประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อในทุ กช่องทาง ได้แก่
สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Line Youtube Instagram เป็น
ต้น รวมทั้งนาไปประชาสัมพันธ์ในงานต่างๆของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ
เพื่ อขจัดอุ ปสรรคและสนับ สนุ น ให้ คนพิก ารสามารถดารงชีวิต และปฏิ บั ติกิจ กรรม
ในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ โดยมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ อ ยู่ อ าศั ย เอื้ อ ต่ อ คนพิ ก าร รวมถึ ง
มีสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัย โดยร่วมกับองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใน
ปี งบประมาณ 2562 มี เป้ า หมายในการปรั บ สภาพแวดล้ อ มที่ อ ยู่ อ าศั ย ส าหรั บ
คนพิการ จานวน ๒,885 หลัง เป็นเงินจานวน ๕7,700,000.- บาท
ผลการดาเนินงาน : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัยสาหรับคนพิการ จานวน ๔๒๐ หลัง
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการส่งเสริมการจั ด 1. ผลักดันการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการและทุกคนในสังคม
สิ่ งอ านวยความสะดวก
1.1 โครงการเมื องน่ าอยู่ ที่ เอื้อต่อคนพิ การและคนทั้ งมวล Smile City For All
สาหรับคนพิ การและทุก สภาพแวดล้อมและบริการขนส่งสาธารณะ ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้คนพิการ และทุกคน
คนในสังคม
ในสั งคม สามารถใช้ ชีวิ ตประจ าวัน เดิ นทางเพื่ อไปท างาน และออกมาท าประโยชน์
ให้สังคมได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายดาเนินการภาพรวมทั่วประเทศ
จานวน 39 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจังหวัดต้นแบบจานวน 6 จังหวัด 6 ภาค
ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น นนทบุรี กระบี่ และสงขลา
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ผลการดาเนินงาน 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน Smile
City For All ณ หอประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เพื่อบูรณา
การขับเคลื่อน Universal Design ปี 2562 โดยร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ บูรณาการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรคนพิการ
ขับเคลื่อนระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในเมือง การออกแบบอาคารสถานที่ในเมือง ศาสน
สถาน สถานที่ท่องเที่ยว สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ สามารถเข้าถึงระบบขนส่ง
มวลชนได้ ระบบการให้บริการ การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้คนพิการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐที่รวดเร็ว ทันสมัย ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ และ
ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลคนพิการในพื้นที่
๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่ น อาเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่ น เมื่ อวั นศุ กร์ที่ 8 กุ มภาพั นธ์ 2562
เวลา 09.00 น. โดยมี นางสาวเสาวลั กษณ์ วิ จิ ตร ผู้ อานวยการกองส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการคนพิการ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ
พก. ข้าราชการ พมจ. ขอนแก่น และผู้แทนจากภาคเอกชน
๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลไทรม้า อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุ รี เมื่ อวันพุ ธที่ 13 กุมภาพั นธ์ 2562 เวลา 09.00 น. โดยมีนางสาว
เสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อานวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ เป็นประธาน
การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พก. ข้าราชการ พมจ. นนทบุรี
และผู้แทนจากภาคเอกชน
๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ ชั้น 4 เทศบาลเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่ อวันอังคารที่ 26 กุมภาพั นธ์ 2562 เวลา 09.00 น. โดยมี
นางสาวอณิ ร า ธิ น นท์ รองอธิ บ ดี พก.เป็ น ประธานการประชุ ม ผู้ เข้ า ร่ วมประชุ ม
ประกอบด้วย ข้าราชการ พก. ข้าราชการ พมจ. กระบี่ และผู้แทนจากภาคเอกชน
5) การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร ณ ห้ อ งประชุ ม ส านั ก งานพั ฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม
2562 เวลา 09.00 น. โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อานวยการกองส่งเสริมสิทธิ
และสวั ส ดิ ก ารคนพิ ก ารเป็ น ประธานการประชุ ม ผู้ เข้ าร่ วมประชุ ม ประกอบด้ ว ย
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ข้าราชการ พก. ข้าราชการ พมจ. สงขลา และผู้แทนจากภาคเอกชน
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการส่ ง เสริ ม การ 1. ส่งเสริมการดาเนินงานการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการ
1.1 การให้บริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
ผลการดาเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 256๒)
1.๑ มีผู้ติดต่อขอรับบริการ จานวน ๑5,356 ราย
๑.2 รั บ ค าร้ อ งขอรั บ เงิ น สงเคราะห์ แ ละพื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร จ านวน
513 ราย
๑.3 มอบรถเข็นนั่งแก่คนพิการ จานวน 40 ราย
๑.4 การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยส่วนใหญ่เป็นการเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ และให้คาปรึกษา จานวน 3,298 ราย
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการ
ผลการดาเนินงาน :
1) จั ดประชุ มครั้ งที่ 4/2561 เมื่ อวั นอั งคารที่ 16 ตุ ลาคม 2561 ระหว่ างเวลา
1๓.๓0 - 1๖.30 น. ณ ห้ องประชุ มชั้ น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะอนุกรรมการ ผู้นาองค์กรคนพิการ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
จานวน 35 คน เพื่อหารือแนวทางในการขับ เคลื่อนการดาเนินงานของศูน ย์บ ริการ
คนพิการ และแนวทางการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด พิจารณา
แนวทางการต่ออายุศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ส่งเสริมการมีบัตรประจาตัวคนพิการ
ผลการดาเนินการ : คนพิการได้รบั การบริการออกบัตรประจาตัวคนพิการ
(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 - วันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๒)
- เขตกรุงเทพมหานคร มีผรู้ ับการบริการออกบัตรประจาตัวคนพิการ จานวน
๘8,433 คน (ชาย ๔7,677 คน หญิง 40,756 คน)
- คนพิ ก ารทั่ ว ประเทศที่ มี บั ต รประจ าตั ว คนพิ ก าร จ านวน 1,995,767 คน
(ชาย ๑,๐43,308 คน หญิง 952,459 คน)
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3. เสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคม
ผลการดาเนินงาน
๑) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กคนพิ ก ารต้ น แบบ ครั้ ง ที่
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะทางานฯ มีมติที่ประชุมพิจารณา
คัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจาปี ๒๕๖๑ จานวน ๖๕ จังหวัด ๖๕ คน และองค์กร
คนพิการ ๗ องค์กร จานวน ๗ คน รวมจานวนทั้งสิ้น ๗๒ คน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติ
คุณในงานวันคนพิการสากล ประจาปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการส่งเสริมพัฒนา 1. สนับสนุนงบประมาณสาหรับการรวมกลุ่มประกอบอาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริม
ศั ก ยภาพ ทั ก ษ ะด้ า น รวมกลุ่ ม ประกอบอาชี พ ของคนพิ ก ารให้ ค นพิ ก ารเข้ า ถึ งสิ ท ธิ ด้ านอาชี พ มี รายได้
อาชีพ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถพัฒนามูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
ได้ ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุน จานวน 150 กลุ่ม ๆ ละ 50,000 บาท เป็นเงิน
จานวน 7,๕00,00๐ บาท
ผลการดาเนินงาน : เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ
ให้คนพิการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง
และสามารถพั ฒ นามูล ค่าเพิ่ ม ของผลิ ตภั ณ ฑ์ ได้ เบิก จ่ายไปแล้ว จานวน 21 กลุ่ ม
เป็นเงินจานวน 1,050,00๐ บาท
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒. ยกระดับศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ศูนย์พัฒนาอาชีพ
คนพิการได้ส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพร่วมวางจาหน่าย ณ ร้านทอฝัน By พม.
ผลการด าเนิ น งาน : สามารถจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ จ านวนทั้ ง หมด 263 ชิ้ น
รวมเป็นเงิน 16,๐55 บาท
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๓. ตลาดงานคนพิการและระบบตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์
การพัฒนาระบบตลาดงานคนพิการและตลาดอาชีพอิสระคนพิการออนไลน์ เว็บไซต์
www.ตลาดงานคนพิ ก าร.com หรื อ www.jobpwdthai.go.th บู ร ณาการข้ อ มู ล
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ระบบเว็บ ไซต์ ส ภาอุ ต สาหกรรมและกรมการจั ด หางาน โดยมี ค นพิ ก ารได้ งานท า
จานวน 8๖8 คน ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแบ่งออกเป็นดังนี้ (ข้อมูลสะสมตั้งแต่เปิดบริการ
(1 เม.ย ๒๕57 - 25 มี.ค. ๒๕62)
- คนพิการเข้าใช้งาน
จานวน 7,83๘ คน
- นายจ้าง/สถานประกอบการ จานวน 4,๖69 คน
ข้อมูลการลงประกาศสินค้า บริการ และสัมปทาน
- สินค้า 8๑1 รายการ - บริการ 14 รายการ - สัมปทาน 22 รายการ
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการคุ้มครองสวัสดิ 1. บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันแก่คนพิการและบุคคลออทิสติก
ภาพคนพิการ
1.1 จั ด บริ ก ารคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพคนพิ ก ารในสถานคุ้ ม ครองและพั ฒ นา
คนพิการ ผู้เข้ารับการบริการได้รับการอุปการะเลี้ยงดูด้านปัจจัยสี่ บริการทางสังคม
สงเคราะห์ การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูปรับสภาพร่างกายจิตใจตามพัฒนาการและสภาพ
ความพิการให้บริการเตรียมความพร้อมด้านพัฒนาการตามวัย โดยการกระตุ้นส่งเสริม
พัฒนาการ ให้บริการด้านการศึกษาและวิชาชีพ งานอาชีวบาบัด ให้บริการส่งเสริม
และพัฒ นาด้านสังคม โดยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายนอกด้านศิลปะ และการกีฬ า
ฯลฯ ในสถาบัน โดยมีเป้าหมายจานวน 3,580 คน/เดือน
ผลการดาเนินงาน : ผู้เข้ารับการบริการ จานวน ๓,26๓ คน
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.2 จัดบริการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลออทิสติกในสถาบัน บุคคลออทิสติก
เข้ารับการฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพทักษะ 6 ด้าน ประกอบด้วย ทักษะทางการ
ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ทักษะการรับรู้และ
การเคลื่อนไหว ทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์ ทักษะทางสังคม และทักษะทาง
วิชาการ โดยมีเป้าหมายจานวน 120 คน/เดือน
ผลการดาเนินงาน : มีผู้เข้ารับบริการ จานวน ๑๖๘ คน
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการสังคมสงเคราะห์กับการนา
มาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการไปปฏิบัติ จัดขึ้นระหว่างวันที่
18 - 21 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ โรงแรมเดอะล็ อ ฟท์ รี ส อร์ ท กรุ งเทพมหานคร
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การอภิปรายภาพรวมของการนามาตรฐานการคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ไปปฏิบัติที่หน่วยงาน ทาให้หน่วยงานได้ทราบข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน การ
ประเมินความพิการและสุขภาพตามแนวคิด ICF (International Classification of
Functioning Disability and Health) ท าให้ ห น่ ว ยงานสามารถวางแผนการฟื้ น ฟู
รายบุ ค คล และวิ เคราะห์ ก ารออกแบบกิ จ กรรมบ าบั ด และกระบวนการสั ง คม
สงเคราะห์ ทาให้หน่วยงานเห็นถึงความสาคัญของข้อมูลผู้ใช้บริการ ซึ่งมีประโยชน์ใน
การวางแผนฟื้นฟูรายบุคคล ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 68 คน
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑.๔ จั ดเก็ บ ข้อ มู ลพื้ นที่ ต้นแบบในการให้ ความช่วยเหลือ คนพิ การที่ ป ระสบ
ปัญหาสังคมในระดับพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินงานการดูแลคนพิการ
ในชุมชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ความคิดเห็นของคนพิการและ
ครอบครัวที่ได้รับบริการ ปัจจัยความสาเร็จ และข้อจากัดในการดาเนินงาน จานวน 4
ครั้ง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด
ลพบุรี
จากการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพบว่า ปัญหาของคนพิการที่ประสบปัญหาสังคม
เกิดจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นความสาคัญกับการช่วยเหลือคนพิการอยู่น้อย
ทาให้การดูแลยังไม่ทั่วถึง
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑.๕ การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการฟื้ นฟู และพั ฒนาศักยภาพผู้ใช้บริการใน
สถาบั น การเสริ ม พลั งพี่ เลี้ ย งและผู้ ดู แ ล ผ่ านการท ากิ จกรรมกลุ่ม เรีย นรู้ และการ
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน การบรรยายและฝึกปฏิบัติเทคนิคการนวด
บาบัดเพื่อการฟื้นฟูผู้ใช้บริการ เช่น ลักษณะร่างกายที่ผิดรูป การนวด คอ บ่า ไหล่
การนวดแนวขาด้านใน ด้านนอก และด้านหลัง การจัด ปรับท่า และการเคลื่อนไหว
และการนวดฝ่ามือสามจุด โดยมีการจัดไปแล้วจานวน 2 ครั้ง
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑.๖ งานเสริมพลังเชิดชูเกียรตินักกีฬาคนพิการ ในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ปี 2018
“Ability Unlimited : ก้าวข้ามขีดจากัด...สู่ชัยชนะ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ทีมผู้บริหารและคณะ พร้อม
สื่อมวลชน เยี่ยมชมบูธสาธิตการแข่งขันกีฬายกน้าหนัก/ยิงปืน/ฟันดาบ/วีลแชร์เรสซิ่ง
การเสวนา เสริมพลังนั กกีฬ าคนพิก ารสู่ความสาเร็จ ทีมผู้บ ริหารและคณะ พบปะ
พูดคุย และให้กาลังใจนักกีฬาและผู้ฝึกสอน รวมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน การแสดง
ศักยภาพคนพิการในการแสดงของนักดนตรี/นักร้องคนตาบอด จากโครงการ “From
Street to Stars”
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดบ้าน เปิดใจ (Open House Open Mind)
และ Case Service
ผลการดาเนินงาน : ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ สถานคุ้มครอง
พระประแดงและพั ฒ นาคนพิ ก ารพระประแดง จังหวัดสมุ ท รปราการ ภายในงาน
เป็นการแนะนาภารกิ จสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง ในรูปแบบ
VTR การเปิ ด ศู น ย์ น าร่ อ งการดู แ ลคนพิ ก ารช่ ว งกลางวั น (Care Service) ชมการ
จัดบริการและสภาพแวดล้อมภายในของสถานคุ้มครองฯ และเยี่ยมชมบูธแสดงผลงาน
คนพิการ อาทิ บูธส่งเสริมอาชีพ (จักรสานย่านลิเภา การสานตะกร้า ร้านกาแฟ
การจ้างงานตาม ม.35) การบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ (ดนตรีและกายภาพบาบัด)
นวัตกรรมในการฟื้นฟู/ดูแลคนพิการของหน่วยงาน สาธิตการซ่อมอุปกรณ์/เครื่องช่วย
ความพิ ก าร และอภิ ป รายเพื่ อหาแนวทางแนวทางการสร้างการมี ส่ วนร่ วมในการ
จัดบริการคนพิการในสถาบันร่วมกับชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครอบครัว
คนพิการที่รอคิวเข้าสถานคุ้มครองฯ หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรคนพิการ และ
เครือข่ายภาคประชาสังคม รวมจานวน 124 คน
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.8 การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติก ารระบบการจั ดสวัสดิ ก ารงานคุ้ม ครองและพั ฒ นา
ศักยภาพคนพิการในสถาบัน
ผลการด าเนิ น งาน : จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 21 - 23 มกราคม 2562 ณ
โรงแรม เดอะ ล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร เป็น การอภิปรายภาพรวมทิศทาง
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จัดกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์ SWOT Analysis ของ
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หน่วยงาน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ทาให้ การดาเนินงานของ
หน่วยงานมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งน าเสนอโครงการและนวัตกรรมของหน่ วยงานที่
พั ฒ นาคนพิ ก าร ผู้ เข้ า ร่ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการ และเจ้ าหน้ าที่ ส ถาน
คุ้ ม ครองและพั ฒ นาคนพิ ก าร ศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลออทิ ส ติ ก ศู น ย์ พั ฒ นา
ศั ก ยภาพและอาชี พ คนพิ ก าร ศู น ย์ ส่ งเสริ ม อาชี พ คนพิ ก าร รวมจ านวน 22 แห่ ง
ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวมจานวน 66 คน
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.9 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
และบุคคลออทิสติกโดยวิธีการนวดสัมผัสมือ 8 จุด”
ผลการด าเนิ น งาน : จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 29 มกราคม - 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ.นนทบุรี เป็นการอภิปรายเทคนิคการเสริมพลังเจ้าหน้าที่
ผู้ ดู แ ล และผู้ ป กครองบุ ค คลออทิ ส ติ ก เพื่ อ คุ้ ม ครองและพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คล
ออทิสติก และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และการอภิปราย “เทคนิคการคุ้มครองและรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกโดยการนวดสัมผัสมือ 8 จุด ” โดยเจ้าหน้าที่จาก
ศบอ.ขอนแก่น ร่วมถ่ายทอดบทเรียนที่เคยได้ใช้น วดกับเด็กออทิสติก และต่อยอด
องค์ความรู้ดังกล่าวจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทย พร้ อมทั้งผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ร่วมฝึกปฏิ บัติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สถานคุ้ ม ครองและพั ฒ นาคนพิ ก าร ศู น ย์ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค คลออทิ ส ติก จ านวน
2 แห่ง เครือข่ายบุคคลออทิสติก ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก วิทยากร และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน 45 คน
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.10 กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งเจตคติ สั ง คมเพื่ อ คนพิ ก าร More Love, Less
Violence : เพิ่มรัก ลดความรุนแรง
ผลการด าเนิ น งาน : จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ณ ศู น ย์ พั ฒ นาและ
ฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเซี ยและแปซิฟิก (APCD) สานักงานเขตบางซื่อ และสถาน
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คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี
1) ณ บริเวณ APCD ภายในงาน ผู้บริหาร พก. รับชมการสาธิต
การทาช็อกโกแลต การแสดงดนตรีจากศิลปิน s2s และรับมอบช็อกโกแลตจาก APCD
เพื่อส่งความรักและความสุขแก่ประชาชนที่มาใช้บริการที่ พก.
2) ณ ส านั ก งานเขตบางซื่ อ ร่ ว มรณรงค์ ยุ ติ ค วามรุ น แรงของ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
3) ณ สคพ.บ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี การเสวนาเรื่อง
“ความรั ก ที่ ไ ม่ มี ข้ อ จ ากั ด ” โดย ลาล่ า s2s และครอบครั ว อุ่ น รั ก จาก สคพ.
บ้านเฟื่องฟ้า การแสดงจากเด็กใน สคพ. ในพื้นที่ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
และพิธีเปิดกิจกรรม โดยอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้บริหาร
พก. สื่ อ มวลชน และแขกผู้ มี เกี ย รติ เยี่ ย มชมบู ธ กิ จ กรรมภายในงาน และส่ งมอบ
ความรัก และความสุ ขแก่ เจ้ าหน้ า ที่ และคนพิ ก ารใน สคพ. พื้ น ที่ อ าเภอปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คนพิการใน สคพ. เขตพื้ นที่อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน 500 คน
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๒. บริการสวัสดิการสังคมในสถาบันของผู้ป่วยจิตเวชรองรับ พ.ร.บ.สุขภาพจิต
พ.ศ. 2551 คนพิ ก ารได้ รั บ การสนั บ สนุ น การคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพคนพิ ก ารใน
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชาย และบ้านกึ่งวิถีหญิง ทางด้านปัจจัยสี่
ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านจิตวิทยา การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
แก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย ที่ ผ่ านการบ าบั ด จากโรงพยาบาลด้ านจิ ต เวช ให้ ก ารฟื้ น ฟู แ ละ
ฝึกอบรมทักษะด้านอาชีวบาบัดตามความเหมาะสมกับคนพิการในสถาบัน
2.1 จัดบริการคุ้มครองสวัสดิภาพคนไข้โรคจิตทุเลาชาย มีเป้าหมายจานวน
510 คน/เดือน
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้ารับบริการ จานวน 49๑ คน
2.2 จัดบริการคุ้มครองสวัสดิภ าพคนไข้โรคจิตทุเลาหญิ ง มีเป้าหมายจานวน
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570 คน/เดือน
ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้ารับบริการ จานวน ๕๕๐ คน
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการส่ ง เสริ ม การ 1. การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการภาคเอกชน
จ้ า งงานคนพิ การใน
1.1 จ านวนคนพิ ก ารที่ ต้อ งจ้ าง มี จานวน 68,396 คน (ข้อ มูล ณ วันที่ ๒6
สถานประกอบการ
มีนาคม ๒๕๖2)
ผลการดาเนินงาน : - คนพิการได้รับการจ้างงานตามมาตรา 33 จานวน 20,735
คน คิดเป็นร้อยละ 30.32
- ส่งเงินเข้ากองทุนฯ แทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 34
จานวน 10,578 คน คิดเป็นร้อยละ 15.46 เป็นเงินจานวน 1,109,406,564.42
บาท
- คนพิ ก าร/ผู้ ดู แ ล ได้ รับ สั ม ปทานฯ ตามมาตรา 35 จ านวน
2,852 คน คิดเป็นร้อยละ 4.18
มีการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งมาตรา 33 มาตรา 34 และ มาตรา
35 รวมจานวนทั้งสิ้น 34,165 คน คิดเป็นร้อยละ 49.95
1.2 มี ส ถานประกอบการที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ตามกฎหมายการจ้ า งงานคนพิ ก าร
จานวน 14,144 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒6 มีนาคม ๒๕๖2)
ผลการดาเนินงาน : - ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนจานวน 6,732 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 47.60
- ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว แต่ไม่ครบถ้วน 468 แห่ง คิดเป็ น
ร้อยละ 3.31
- ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 6,942 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.08
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. การปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
จ านวนคนพิ ก ารที่ ต้ อ งจ้ า ง มี จ านวน 12,500 คน (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ ๒6 มี น าคม
๒๕๖2)
ผลการดาเนิ นงาน : - ปฏิ บัติต ามมาตรา 33 จานวน 6,๕56 คน คิดเป็น ร้อยละ
5๒.44
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- ปฏิ บั ติ ตามมาตรา 35 จานวน 4,038 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ

โครงการการให้บริการ
กู้ ยื ม เงิ น กองทุ น เพื่ อ
ประกอบอาชี พส าหรับ
คนพิการ

โค ร งก าร ส นั บ ส นุ น
โค ร ง ก า ร ด้ า น ก า ร
ส่ งเส ริ ม แ ล ะพั ฒ น า
คุณภาพชีวิตคนพิการ

๓2.30
มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายทั้ ง มาตรา 33 และมาตรา 35 รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น
๑๐,594 คน คิดเป็นร้อยละ ๘4.74
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การให้บริการด้านการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒6 มีนาคม ๒๕๖2)
ผลการดาเนินการ : คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิ ก าร อนุ มั ติ เงิ น กู้ ยื ม เงิ น กองทุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร
แก่ ค น พิ การแ ละผู้ ดู แ ล ค น พิ การ จ าน วน 8 ,2 4 2 ราย เป็ น เงิ น จ าน วน
397,065,749 บาท
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานขององค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คนพิ ก าร
โดยจั ด สรรให้ อ ย่ า งเป็ น ธรรมและทั่ ว ถึ ง ผ่ า นรู ป แบบการให้ บ ริ ก ารหลั ก คื อ
การสนับสนุนโครงการ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผลการดาเนินการ : เป็นการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรภาคเอกชน หน่วยงาน
ภาครัฐ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อดาเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ จานวน ๓๘๙ โครงการ เป็นเงินจานวน ๕๐๕,901,733 บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562)
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการคั ด เลื อ กเยาวชนพิ ก ารไทยเพื่ อ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ความท้ า ทาย
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สากล ประจ าปี 2561 (2018 Global IT
Challenge for Youth with Disabilities)
ผลการดาเนินการ :
๑) กิ จกรรมค่ายเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันความ
ท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจาปี 2561 (2018 Global IT
Challenge for Youth with Disabilities) จ านวน 4 ครั้ ง เพื่ อ เตรี ยมความพร้ อม
ให้แก่ผู้แทนเยาวชนพิการไทย จานวน 8 คน ในการเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทาย
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ทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจาปี 2561 โดยมีการฝึกซ้อมในรายวิชา
eTool , eLifeMap , eContent และ eCreative
๒) การเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล
ประจ าปี 2561 (2018 Global IT Challenge for Youth with Disabilities)
ระหว่ า งวั น ที่ 7 - 12 พฤศจิ ก ายน 2561 (รวมวั น เดิ น ทางทางไป - กลั บ )
ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งจากการแข่งขันเยาวชนพิการไทยได้รับเหรียญ
รางวัล จานวน 6 เหรียญ แบ่งออกเป็น 1 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง
3) การประชุ ม เตรี ย มการเป็ น เจ้ า ภาพการจั ด งานการแข่ ง ขั น ความ
ท้ า ทายทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สากล (Global IT Challenge for Youth
with Disabilities) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อ
พิ จารณาข้อ ตกลงเพื่ อความเข้ าใจระหว่าง พก. และสาธารณะรัฐเกาหลี เพื่ อ เป็ น
เจ้าภาพในการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ปี 2562
รวมทั้งพิจารณาแผนการดาเนินงาน การเตรียมความพร้อมเยาวชนพิการไทย เพื่อเข้า
ร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจาปี 2562
4) การจั ด โครงการประกาศเกี ย รติ คุ ณ เยาวชนพิ ก ารไทยที่ ได้ รั บ รางวั ล
จากการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจาปี 2561
(2018 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ในวั น เสาร์ ที่ 12
มกราคม 2562 ณ ภายในบริ เ วณ สถานสงเคราะห์ เด็ ก หญิ งบ้ า นราชวิ ถี
กรุงเทพมหานคร โดยเยาวชนพิการไทย จานวน 8 คน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม.
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โครงการพั ฒ นาและ ๑. ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ
ขับเคลื่อนนโยบายและ
1.1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนด้านคนพิการสู่การ ๒๕๖๔
ปฏิบัติ
ผลการดาเนินงาน :
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศั กยภาพแกนนาสตรีพิการในการเฝ้า
ระวั ง และป้ อ งกั น ความรุ น แรงต่ อ เด็ ก และสตรี พิ ก าร ระหว่ า งวั น ที่ ๒๒ - ๒๕
๔๖

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย แกนนาสตรีพิการ องค์กรด้านคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ล่าม
ภาษามือ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ พก. จานวน ๑๕๐ คน เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพ
แกนนาสตรีพิการในการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพิการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.2 การจัดทาแผนการจัดการภัยพิบัติสาหรับคนพิการ ฉบั บที่ 1 พ.ศ. 2560 2564
ผลการดาเนินงาน :
1) การประชุม เชิงปฏิ บัติ การขับ เคลื่อนแผนการจัดการภั ยพิ บั ติสาหรับ คน
พิ ก าร ฉบั บ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 2564 สู่ ก ารปฏิ บั ติ ระหว่ า งวั น ที่ 14 - 16
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย แกนนาคนพิ การ องค์ ก รด้านคนพิ ก าร ผู้ดู แลคนพิ ก าร อาสาสมั ค ร
เจ้าหน้าที่ พมจ. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่ามภาษามือ และเจ้าหน้าที่
พก. จานวน ๑2๐ คน เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสาหรับคนพิการ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 2564 สู่การปฏิบัติ ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
สาหรับคนพิการ ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้มีความพร้อม
และสามารถจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.3 การขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิ ตคนพิการแห่งชาติ
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 - 2564
ผลการดาเนินงาน :
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต คนพิ ก ารแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 2564 ระหว่ า งวั น ที่ ๒4 - ๒๕
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้ วย หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ ก รด้ า นคนพิ ก าร วิท ยากร และ
เจ้าหน้าที่ พก. จานวน ๑5๐ คน เพื่ อให้การขับ เคลื่อนและติด ตามผลแผนพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 2564 เป็นไปอย่าง
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มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 –
2564 และแผนที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ
ผลการดาเนินงาน :
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16 - 18
กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ณ โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด พนักงานกองทุน (ปฏิบัติหน้าที่
เจ้ าหน้ าที่วิ เคราะห์ น โยบายและแผน เจ้าหน้ าที่อ อกบั ต รประจ าตั วคนพิ การ หรือ
เจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ย วข้อ ง) เจ้าหน้ าที่ ศูน ย์ บริก ารคนพิ ก าร กทม. และสาขา เจ้าหน้ าที่
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสาขา และเจ้าหน้าที่ พก. รวมจานวน ๑8๐ คน เพื่อให้
การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต คนพิ ก ารจังหวั ด ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. ๒๕๖๐ –
2564 และแผนที่เกี่ยวข้อง สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผลการดาเนินการ :
๑) การประชุมคณะทางานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 13
กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.30 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 3 อาคาร 60 ปี
กรมประชาสงเคราะห์ เพื่อพิจารณาการเสนออนุมัติโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัยสาหรับคนพิการ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และการปรับปรุงองค์ประกอบ อานาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการฯ จานวน 4 คณะ โดยมีผู้อานวยการกองในกรม พก. ผู้แทน
องค์ ก รด้ า นคนพิ ก ารทั้ ง 7 ประเภท ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เจ้ า หน้ า ที่ และบุ ค ลากร พก.
เข้าร่วมการประชุม
๒) การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ
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ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม 301 ชั้ น 3 อาค ารบั ญ ชาการ 1 ท าเนี ย บ รั ฐบ าล ซึ่ งใน
ที่ประชุมได้ข้อสรุปในการดาเนินงานที่สาคัญ คือ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
สาหรับคนพิการ สอดคล้องกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และการใช้ บั ต รประจ าตั ว ประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) แทนบั ต รประจาตั วคนพิ การ โดยมี พลเอก ฉัต รชั ย
สาริกั ลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการส่งเสริมและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ต
คนพิการแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
(รมว.พม.) นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวง พม. ผู้บริหารและข้าราชการ
พก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน 70 คน เข้าร่วมการประชุม
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3. สมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจาปี 2562
ผลการดาเนินการ :
1) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดาเนินงานตามมติสมัชชา
เครือข่ายคนพิการระดับชาติ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก (APCD) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง รวมจานวน 40 คน เพื่อพิจารณาประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ก่อนนาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น
ในระดับภูมิภาค ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการด้านคนพิการและวิจัยด้านคนพิการ
4.1 การประชุมคณะทางานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ผลการดาเนินงาน :
ผลการดาเนินงาน :
1) จั ด ประชุ ม คณะท างานพิ จ ารณากลั่ น กรองงานวิ จั ย นวั ต กรรม และ
เทคโนโลยี เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร ครั้ งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๘
พฤศจิ กายน ๒๕๖๑ เพื่ อ พิ จารณาโครงการวิจัย ที่ ขอรับ การสนั บสนุ นจากกองทุ น
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ การ จ านวน ๕ โครงการ ผ่ านการพิ จารณา
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จานวน ๑ โครงการ
2) จัดประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 ระหว่าง
เวลา 09.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์
บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ในการประชุมคณะทางานฯ ได้พิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จานวน ๔ โครงการ
ซึ่งคณะทางานเห็นชอบให้แก้ไขทั้ง 4 โครงการ และนากลับมาพิจารณาอีกครั้ง
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.2 การประชุ ม คณะกรรมการด้ า นวิ ช าการในการจั ด สั ม มนาวิ ช าการ
ระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจาปี 2562
ผลการดาเนินงาน :
1) จัดประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 ระหว่างเวลา
13.30 - 16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์
บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนของสถาบันการศึกษา
หน่ ว ยงาน และองค์ ก รคนพิ ก ารที่ ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
รวมจานวน 30 คน เพื่อเตรียมการด้านวิชาการในการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ด้านคนพิการ ครั้งที่ 11 ประจาปี 2562 โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิ ก าร ร่วมกับ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหารลาดกระบั ง เป็ น
เจ้ าภาพจั ด สั ม มนาวิชาการะดั บ ชาติ ด้ านคนพิ ก าร ครั้งที่ 11 โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านวิจัย งานวิชาการ นวั ตกรรมและการพัฒนา
เทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการให้บริการทาง
วิชาการ การศึกษาด้านคนพิการ
๒) จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖2 เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖2 ระหว่างเวลา
13.30 - 16.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์
บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนของสถาบันการศึกษา
หน่ ว ยงาน และองค์ ก รคนพิ ก ารที่ ร่ ว มลงนามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
รวมจานวน 30 คน เพื่อพิจารณารูปแบบ แนวทาง การเตรียมการด้านวิชาการในการ
จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ ด้านคนพิการ ครั้งที่ ๑๑ ประจาปี ๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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1. การดาเนินงานด้านคนพิการตามแผนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1.1 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้า นสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
ครั้งที่ 14 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนิ นงาน : เข้าร่วมประชุ ม ระหว่างวัน ที่ 20 - 24 พฤศจิก ายน 2561
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การประชุมประกอบด้วย
1. การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวั สดิการ
สังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 13
2. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและ
การพัฒนา ครั้งที่ 14
3. การประชุมเจ้าหน้าที่ อาวุโสอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการ
สังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 130
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.2 การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอาเซียนบวกสาม
ผลการด าเนิ น งาน : เข้ าร่ ว มประชุ ม ระหว่ า งวั น ที่ ๑๘ - ๒๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒
ณ ประเทศญี่ปนุ่ วัตถุประสงค์ของการประชุมมีดังนี้
1) เพื่ อ ส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ และพั ฒ นาแนวทางการด าเนิ น งานร่ ว มกั น
ในอนาคต ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2) เพื่ อ แลกเปลี่ยนนโยบาย ยุท ธศาสตร์การด าเนิ นงานด้านคนพิก ารและ
ผู้ สู งอายุ ร ะหว่ า งประเทศญี่ ปุ่ น และประเทศไทยเพื่ อ ส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
ของกลุ่มเป้าหมาย
3) เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานร่วมกันในอนาคตระหว่าง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่จัดสวัสดิการ
สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.๓ การประชุมเตรียมการจัดประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการ
อาเซี ยน ครั้ ง ที่ 3 (The 3 rd Meeting for the Network of Experts on
Inclusive Entrepreneurship for ASEAN)
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ผลการดาเนินงาน : จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๓
อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก มีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 20 คน โดยนางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นหารือดังนี้
- การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการ
อาเซียนและรายงานผลการเปิดตัว แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อบูรณาการสิทธิ
คนพิ การ (ASEAN Enabling Masterplan ๒๐๒๕: Mainstreaming the Rights of
Persons with Disabilities) เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันคนพิการสากล
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
- เตรียมการรายงานการศึกษาโครงการเครือข่ ายผู้ เชี่ ยวชาญด้าน
ผู้ประกอบการอาเซียน ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
- เตรี ย มแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) ของผู้ประกอบการคนพิการ โดยผู้แทนศูนย์พัฒนาและ
ฝึกอบรมคนพิ การแห่ งเอเชียและแปซิฟิ ก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริษั ท ทรู
คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) และสมาคมผู้ปกครองออทิซึม (ไทย)
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1.๔ การประชุ มระดั บภู มิ ภาคอาเซี ยน (ASEAN Hometown Improvement
Forum)
ผลการดาเนินงาน : จัดประชุมระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ
สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมี น างธนาภรณ์ พรมสุ วรรณ อธิบ ดี กรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุม ประเด็นการประชุมมีดังนี้
- แลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็ นและข้อแนะน าเกี่ยวกั บการจัดท าเอกสาร
แนวทางการพัฒนาบ้านเกิดที่เอื้อต่อคนพิการในชุมชน
- การสร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เอื้อต่อคนพิ การผ่าน
การร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ใน
อาเซียน
- เพื่ อขจั ดอุ ปสรรคต่ างๆ ส าหรั บ คนพิ การในการเข้ า ถึ ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
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และเท่าเทียมกับคนในสังคม
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
2.1 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ครั้งที่ 17
ผลการดาเนิ นงาน เข้ าร่วมประชุม ระหว่างวัน ที่ 25 พฤศจิ ก ายน – 2 ธัน วาคม
2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อนาเสนอการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และสถานะของแผนปฏิบัติการ Maputo (มาตรา 15)
2.2 การประชุมหารือแผนการดาเนินงานของ Unicef
ผลการด าเนิ น งาน : จั ด ประชุ ม หารื อ แผนการด าเนิ น งานของ Unicef เมื่ อ วั น ที่
7 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องรับรองผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เพื่อให้การหารือเป็นไปตามโครงการความร่วมมือระหว่างไทย และ Unicef
ในระหว่างปี 2560 - 2564 ตามแผนการดาเนินงานนโยบายสังคมการคุ้มครองทาง
สังคม การคุ้มครองเด็กและเยาวชน และประสิทธิภาพของโครงการ
2.3 การประชุม ประเด็ นการพั ฒ นาการเข้ าถึงเบี้ ย ยังชี พคนพิ การของเด็ ก
พิการ
ผลการดาเนินงาน : การประชุมระหว่างผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการและผู้แทนองค์กรยูนิเซฟในประเด็นการพัฒนาการเข้าถึงเบี้ยยังชีพคนพิการ
ของเด็ก พิการ โดยมีผู้ เชี่ ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิ การ
เป็นประธาน เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมส่งเสริ มและพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตคนพิ การ
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประเด็ น ต่ าง ๆ ส าหรั บ เป็ น แนวทางในการจั ด ท าวิจั ย การส ารวจ
การเข้าถึงเบี้ยความพิการของเด็กพิการในประเทศไทย ตัวอย่างประเด็นการหารือ เช่น
การจั ด บริก ารเงิน อุ ด หนุ น แก่ เด็ ก พิ ก าร การประเมิ น ความพิ ก าร การประเมิ น ผล
การได้ รับ เงิน อุด หนุ นของเด็ กพิ การ ปั ญ หาการรับ เงิน อุด หนุ น ของเด็ก พิ การ และ
ข้อเสนอแนะต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน
องค์กรยูนิเซฟ ได้แก่ Ms. Christina Popivanova, Mr. Donald Njelesani และ
Ms. Ilene Seitzer และเจ้าหน้าที่ พก. รวมจานวน 15 คน
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3. วันคนพิการสากลประจาปี 2561
ผลการดาเนินงาน :
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จับมือภาคีเครือข่ายจัดงานวันคนพิการสากล
ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ ๓ - 4 ธันวาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2
อาคารรัฐประศาสนภั ก ดี (อาคารบี ) ศู น ย์ราชการฯ แจ้ งวัฒ นะ กรุงเทพฯ ภายใต้
แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
เสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม”
โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ
พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ คนพิการต้นแบบ จานวน 11 รางวัล องค์กร
ที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จานวน 64 รางวัล หน่วยงานดีเด่นด้านการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ จานวน 8 รางวัล และมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่
ให้ บริการแก่คนพิการระดับดีมาก จานวน 32 รางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จานวน
3,000 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศ
ไทย ภาคีเครือข่ายคนพิการ องค์กรคนพิการทั้ง 7 ประเภท คณะกรรมาธิการระหว่าง
รัฐบาลอาเซีย นว่าด้วยสิ ทธิม นุษ ยชน องค์ กรคนพิ การระหว่างประเทศ หน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ภ ายในงานมีก ารจัดนิ ท รรศการ แสดงสาธิตสิ่ ง
อานวยความสะดวก และสินค้าจากคนพิการ
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
ผลการดาเนินงาน :
1) การฝึกอบรมมาตรฐานการประเมินการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ
นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวิลล่า บารอน อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี
วัต ถุประสงค์ เพื่ อให้ ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมได้ รับ ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการ
ประเมินการให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสมสาหรับคน
พิการแต่ละประเภท สามารถประเมินสภาพทางสังคม ตามจิตวิทยาคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการได้ รวมทั้งได้รับความรู้ในด้านทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย
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จิต และสั งคม เมื่ อ จบการอบรม ผู้ เข้ า รับ การฝึ ก อบรมที่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารฝึ ก อบรม
จานวน 50 คน ได้รับประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
๒) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอาคารด้านหน้ากรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณ ภาพชีวิตคนพิการ ภายในสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานใน
๓) จัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่ งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิ ก าร ในหั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ โดยกอง/กลุ่ ม ภายในกรม พก. ร่ ว มกั บ สมาคม
คนพิการทั้ง ๗ ประเภท ดังนี้
3.1) กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ร่วมกับ สมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการในหัวข้อ “Accessibility for blind daily
life” เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 13 มี น าคม 2562 ระหว่ า งเวลา 13.00 - 16.00 น.
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงและสาธิตนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวกในชีวิต ประจาวันของคนตาบอด และแข่งขั นการใช้เทคโนโลยี ระหว่างคน
ตาบอดกับบุคคลทั่วไป โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร พก. คนพิการจากสมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม รวมจานวน 80 คน
3.2) กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ร่วมกับ สมาคม
คนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอานวย
ความสะดวกส าหรั บ คนพิ ก าร : นวั ต กรรมเพื่ อ การส่ ง เสริ ม อาชี พ คนตาบอด”
เมื่ อ วั น อั งคารที่ ๒๖ มี น าคม 2562 ระหว่ า งเวลา 13.00 - 16.00 น. โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ด แสดงการใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์ ช่ว ยในการสอนนวดแผนไทยส าหรั บ
คนตาบอด เทคนิคการทา Podcast การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสร้างงาน
เสียงที่มีคุณภาพ เทคนิคการบันทึกเสียงร้องเพลงใน Smart Phone ให้คุณภาพเสียง
ออกมาดีเสมือนบันทึกเสียงร้องเพลงในสตูดิโอ Hi-en การแสดงดนตรีของศิลปิน S2S
กิจกรรมตอบคาถามชิงรางวัล TABMA Games for Fun โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ
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มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
12 ก.ย. 2560
ด าเนิ น การตามนโยบาย
เพื่ อ สร้ า งโอกาสในการ
เ ข้ า ถึ ง ที่ อ ยู่ อ า ศั ย
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก
กลุ่มเป้าหมายเป็นการลด
ความเหลื่อมล้าและสร้าง
ความเป็ น ธรรมในสั ง คม
และเพื่ อส่ ง เสริ ม ความ
มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ให้แ ก่
กลุ่ ม เป้ า หมาย รวมทั้ ง
บู ร ณาการความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานและ
ภาคที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
ภ าค เอ ก ช น แ ล ะ ภ าค
ประชาสังคม และส่งเสริม
ให้ ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง พึ่ ง พา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เจ้ า หน้ า ที่ บุ ค ลากร พก. คนพิ ก ารจากสมาคมคนตาบอดแห่ งประเทศไทย และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม รวมจานวน 113 คน
ผู้รับผิดชอบ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
การพัฒนาและสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจาปี 2562
และภายใต้แผนแม่บทการพัฒ นาที่อ ยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (2560 - 2579) และ
กลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ประกอบด้วย
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ ประกอบด้วย
1.1 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
1.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า)
1.3 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ประเภทเช่าซื้อ)
1.4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
1.5 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับข้าราชการ
1.6 โครงการที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ รายได้ปานกลาง
(บ้านเคหะกตัญญู)
2. การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย (ชุมชนเข้มแข็ง)
3. การขายโครงการที่อยู่อาศัย (โครงการบ้านเคหะประชารัฐ)
4. กลไกขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ระยะ 20 ปี (2560-2579)
ซึ่งมีผลการดาเนินงานสะสมตามเป้าหมายที่กาหนดตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2561 ดังนี้

1 การพัฒนาที่อยู่อาศัย 1.1 โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (จานวน 20,292 หน่วย)
ใหม่
เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้อยู่อาศัยเดิม และรองรับผู้อยู่อาศัยกลุ่มใหม่ และ
เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเสื่อมโทรมเป็นอันตรายให้ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมือง
ชุมชนดินแดง จานวน 20,292 หน่วย (พ.ศ. 2559-2567) และ กคช. ได้กาหนด
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เป้าหมายการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562 ดังนี้
1) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 แปลง G (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม)
จานวน 334 หน่วย คือ บรรจุผู้อยู่อาศัยครบทั้งโครงการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
2) โครงการฟื้ น ฟู เมื อ งชุ ม ชนดิ น แดง ระยะที่ 2-4 (รองรั บ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย เดิ ม )
จานวน 6,212 หน่วย คือ ครม.อนุมัติ/รื้อถอนอาคารเดิมและก่อสร้างโครงการฯ
โดยโครงการฯ ระยะที่ 2-4 จานวน 1,247 หน่วย
3) โครงการฟื้ น ฟู เมื อ งชุ ม ชนดิ น แดง ระยะที่ 3-4 (รองรั บ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ใหม่ )
จานวน 13,746 หน่ วย คื อ น าเสนอโครงการฯ รองรั บ ผู้ อ ยู่อ าศั ยใหม่ ต่ อ ครม.
ภายใน ก.ย. 2562
ผลการดาเนินงาน
1) ผลงานการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G
- มติ ครม. 17 ส.ค. 59 จานวน 334 หน่วย ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาเมื่อ 19
มิ.ย. 61 ดาเนินการรื้อย้ายและบรรจุเข้าอยู่อาศัยแล้วจานวน 319 หน่วย เตรียม
บรรจุผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ อีกจานวน 14 ห้อง (ห้องตัวอย่างจานวน 1 ห้อง)
และ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ผู้อยูอ่ าศัยระยะที่ 1 (แปลง
G) โดยกระทรวง พม.ได้มอบหมายให้กรมกิจการผู้สูงอายุ ใช้พื้นที่อาคารแปลง G เป็น
โครงการนาร่องเพื่อคัดเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ได้แก่ กิจกรรมใน
เท ศ ก าล วั น ส งก ร น ต์ แ ล ะ ค วา ม รู้ เรื่ อ งก า ร ป ลู ก ผั ก ส วน ค รั ว ต่ อ ก ลุ่ ม
ผู้สูงวัย
2) รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม (จานวน 6,212 หน่วย)
- ครม.เห็นชอบโครงการเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 61 จานวน 6,212 หน่วย โดย
คณะกรรมการผู้ ชานาญการได้พิจารณาทั้ง 3 แปลงแล้ว คือ แปลง A, D1 และ C
และให้ที่ประชุมจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์เสนอกรุงเทพมหานครเพื่อนารายงานเสนอ
ต่อ สผ. เพื่อนาเสนอ กก.วล.พิจารณา โดย ได้ทาสัญญารื้อถอนอาคารแฟลตที่ 1822 และเริ่มดาเนินการรื้อถอนบางส่วน เนื่องจากติดปัญหาร้านค้ าในโครงการยังไม่
ย้ายออกจากพื้นที่ คาดว่าจะรื้อถอนแล้วเสร็จภายในพฤษภาคม 2562
3) รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ (จานวน 13,746)
- รมว.พม. ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 61
๕๗

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ขณะนี้อยู่ระหว่าง สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้จัดทาข้อมูล
เพิ่มเติมส่งก่อนที่จะนาเสนอคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ต่อไป
4) ผลงานด้านสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วม
1) เมื่ อ วั น ที่ 10 ก.ย. 61 ประชุ ม คณะกรรมการการมี ส่ ว นร่ ว มฯ ครั้ ง ที่
9/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 และ
2) กรณีผู้พักอาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน ดินแดง ระยะที่ 1 ซึ่งได้รับความ
เดือดร้อนจากเหตุน้ารั่วซึมเข้าห้องพักอาศัย โดยการเคหะแห่งชาติได้แจ้งให้บริษัท
อิตาเลียนไทย ดี เวลอปเมนต์ จากัด (มหาชน) เข้าด าเนินการแก้ไขปัญ หาดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว
3) ลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เพื่อติดตามการดาเนินงาน ความ
คืบหน้าการดาเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ณ อาคารฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
ระยะที่ 1 และบริเวณพื้ น ที่โครงการฯระยะที่ 2 โดยให้ ด าเนิ น การดั งนี้ 1) จัด ท า
รายงานความคืบหน้าโครงการฯ ในประเด็นสาคัญ 2) เพิ่มเติมและปรับปรุงภายใน
โครงการฯ ระยะที่ 1 เพื่อจัดทาพื้นที่จัดประโยชน์ 3) จัดงาน Kick Off ธนาคารเวลา
ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ ในวันที่ 26 ธ.ค. 61 4) จัดกิจกรรม ผว.กคช. พบชาว
ชุมชนโครงการฯ ระยะที่ 1 ในวันที่ 26 ธ.ค. 61 5) จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งจัดอบรมฝึกอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยโครงการฯ 6) การดูแลสภาพการ
อยู่ อ าศั ย ในโครงการฯ แบบมี ส่ วนร่ วม และจั ด ให้ มี ก ารประกวดห้ อ งพั ก อาศั ย ใน
โครงการฯ 7) จัดทาข้อมูลผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1
8) การด าเนิ น งานด้ า นเทคโนโลยี เพื่ อ การสื่ อ สารให้ กั บ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย ในโครงการฯ
ระยะที่ 1
4) การประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมฯ
4.1) ครั้งที่ 1/2562มีการพิจารณาแผนการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และเตรียมพร้อม
ด้านข้อมู ลการอยู่อ าศัยโครงการฟื้ นฟู เมื องชุม ชนดิน แดง ระยะที่ 2 รวม 1,160
หน่วย จานวน 21 อาคาร พร้อมรายงานผลความคืบ หน้าการดาเนินการก่อสร้าง
โครงการฯ ระยะที่ 2 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างก่อสร้าง เดือน
กุมภาพันธ์ 2562 และเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ระยะที่ 2 (อาคาร A1, D1) ได้ภายใน
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เดือนมีนาคม 2562 และวันที่ 12 มกราคม 2562 จัดงานวันเด็ก
4.2) ครั้งที่ 3/2562 สาหรับการประชุมครั้งนี้ได้มี การรายงานผลการดาเนิ นการ
ประกาศการบรรจุผู้เช่าเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯระยะที่ 1 (หน่วยเพิ่มเติม) รายงาน
ผลการลงพื้นที่สารวจข้อมูลการอยู่อาศัยโครงการฯ ระยะที่ 1 รายงานความคืบหน้า
การรื้อถอนอาคารแฟลต 18 – 22 การก่อสร้างโครงการฯระยะที่ 2 พร้อมทั้งรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมด้านกระบวนการทางสังคมและการมีส่วนร่วมในรอบเดือนกุมภาพั นธ์
2562
5) รายการเดินหน้าประเทศไทย ออกอากาศในวันที่ 24 มกราคม 2562 เสนอ
เรื่อง "ความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง" ณ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน
ดินแดง ระยะที่ 1 โดยมีประเด็น ดังนี้ (1) การพัฒนาโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดิน
แดง (2) การขนย้ายผู้อยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (3) แนว
ทางการพั ฒ นาโครงการฟื้ น ฟู เมือ งชุม ชนดิ น แดง ให้ เป็ น Smart Community (4)
ความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2,3 และ 4 รองรับผู้อยู่อาศัย
เดิม (5) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
(6) การบริหารจัดการการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน
ดินแดง ระยะที่ 1 (7) แผนการดาเนินงานด้านกระบวนการมีส่วนร่วม (8) ผลตอบรับ
ชาวชุมชนดิ นแดงที่ เข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้น ฟูเมืองชุ มชนดิน แดง ระยะที่ 2 9.
มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมการรื้อถอนอาคารแฟลต 18-22
6) ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยมี นายอธิวัฒ น์ ศิลาหม้อม ผู้อานวยการสานักบริหาร
ชุมชนดินแดง และเจ้าหน้าที่ สบด. เข้าร่วมประชุม/ชี้แจง โดยมีประเด็นสาคัญ ดังนี้
(1) ความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (2) ความคืบหน้าการ
นาเสนอ EIA แปลง A และ แปลง D1 (3) งานรื้อถอนอาคารแฟลต 18-22 (4) แนว
ทางการจัด การห้ องว่างคงเหลือ โครงการฯ ระยะที่ 1 (5) การจัดพิ ธีวางศิล าฤกษ์
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 (6) ความคืบหน้าโครงการฯระยะที่ 3
และ 4 รองรับผู้อยู่ อาศัยใหม่, (7) การจัดกิจกรรมพิธีทาบุญขึ้นบ้านใหม่โครงการฯ
ระยะที่ 1 ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ทั้งนี้ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ได้
มอบสานักบริหารชุมชนดินแดง เร่งดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้
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7) โครงการฯ ระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G จัดจาหน่ายสิน ค้าธงฟ้ าราคา
ประหยัด โดยได้นาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มี คุณภาพ ราคาถูกกว่าท้องตลาดและ
จาเป็นต้องใช้ในครัวเรือน
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย (ประเภทเช่า)
1.2.1 โครงการอาคารเช่ าส าหรั บผู้ มี รายได้ น้อยปี 2559 ระยะที่ 1 (จ านวน 4,388
หน่วย)
เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย และมีสภาพที่เหมาะสมกับ
การอยู่อาศัยอย่างมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี โดยครม.อนุ มัติการจัด ทาโครงการอาคารเช่า
สาหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 จานวน 14 โครงการ
รวม 4,388 หน่วย ประกอบด้วย โครงการในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล จานวน 1
โครงการ 1,029 หน่วย และโครงการในพื้นที่ภูมิภาค จานวน 13 โครงการ 3,359
หน่วย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตาม
คือ เริ่มก่อสร้าง จานวน 78 หน่วย (จ.พังงา(ตะกั่วป่า)
ผลการดาเนินงาน
1) ครม.อนุ มั ติ งบประมาณเมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 จ านวน 8
โครงการ 2,190 หน่วย (จาก 13 โครงการ) มีสถานภาพการก่อสร้าง ดังนี้
สถานภาพการก่อสร้าง
หน่วย
ร้อยละ
1.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์
2.ก่อสร้างแล้วเสร็จ
3.อยู่ระหว่างก่อสร้าง
1,102 25.11
4.จัดหาผู้รับจ้าง
3,286 74.89
รวม
4,388 10.00
2) หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี 2562 กาหนดหน่วยเริ่มก่อสร้าง จ.พังงา (ตะกั่ว
ป่า) จานวน 78 หน่ วย และขณะนี้อยู่ระหว่างรอมติจาก คณะชานาญการจังหวัด
(คชก. จังหวัด) ก่อนดาเนินการขออนุญาตหน่วยงานงานท้องถิ่นเพื่อก่อสร้าง ต่อไป
ขณะนี้ยกเลิกการประกวดราคาเนื่องจากผู้รับจ้างไม่ยืนราคาเดิมต้องประกวดราคา
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จัดหาผู้รับจ้างใหม่ ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.2.2 โครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 ระยะที่ 2 (740 หน่วย)
เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย และมีสภาพที่เหมาะสม
กับการอยู่อาศัยอย่างมี คุณ ภาพชีวิตที่ดี โดย ครม. อนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 21
พฤศจิ ก ายน 2560 จ านวน 3 โครงการ 494 หน่ ว ย ได้ แ ก่ 1) จ.สมุ ท รสาคร
(กระทุ่มแบน 3) จานวน 196 หน่วย 2) จ.นครสวรรค์ 2 ระยะ 2 จานวน 196
หน่วย 3) จ.เชียงใหม่ (หนองหอย) จานวน 102 หน่วย และ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60
สศช. เห็นชอบ โครงการ จ.เพชรบุรี (โพไร่หวาน) จานวน 246 หน่วย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตาม
คือ ความก้าวหน้าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด (จ.เพชรบุรี , จ.สมุทรสาคร,
จ.เชียงใหม่)
ผลการดาเนินงาน
- จ.เพชรบุรี (โพไร่หวาน) 246 หน่วย อยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ และ รมว.พม. พิจารณาอนุมัติโครงการ
- จ.สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) จานวน 196 หน่วย จัดหาผู้รับจ้างได้แล้ว และ
จัดสรรงบประมาณเรียบร้อย อยูร่ ะหว่างรอลงนามในสัญญาก่อสร้างต้นเดือนเมษายน
2562
- จ.เชียงใหม่ (หนองหอย) จานวน 102 หน่วย อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.2.3 โครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2560
เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยประเภทเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย และมีสภาพที่เหมาะสม
กั บ การอยู่ อ าศั ย อย่ างมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และ สศช. มี ม ติ เมื่ อ วัน ที่ 23 มี .ค. 61
เห็นชอบให้จัดทาโครงการ 2 โครงการ 375 หน่วย ได้แก่ 1.) จ. ลาปาง 229 หน่วย
2.) จ.สกลนคร 146 หน่วย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตาม
คือ เริ่มก่อสร้าง จานวน 375 หน่วย (จ.ลาปาง 229 หน่วย, จ.สกลนคร(ข้าราชการ)
146 หน่วย)
ผลการดาเนินงาน
๖๑
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- ครม. อนุมัติโครงการ จ.ลาปาง 229 หน่วย และอยู่ระหว่าแก้ไขรายงาน EIA
ฉบับสมบูรณ์ และอยู่ระหว่างจัดหาผู้รับจ้าง
- จ.สกลนคร (ข้าราชการ) 146 หน่ วย อยู่ ระหว่างการจัดท าแบบ/รายการ
ก่อสร้าง และรายงาน EIA นาส่ง สผ.
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.2.4 โครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2
เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายรัฐและ
คณะกรรมการ กคช. เห็นชอบในที่ประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 61
จ านวน 5 โครงการ 2 1 3 ห น่ ว ย ได้ แ ก่ 1 .) จ.ภู เ ก็ ต (กะทู้ ) 4 4 หน่ ว ย
2.) จ.สมุ ท รสาคร(กระทุ่ ม แบน) 44 หน่ ว ย 3.) จ.สิ งห์ บุ รี (อ.เมื อ ง) 30 หน่ ว ย
4.) จ.จันทบุรี(ท่าใหม่) 25 หน่วย 5.) จ.เลย 70 หน่วย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตาม
คือ นาเสนอ ครม.ภายในเดือน ม.ค. 2562 และเริ่มก่อสร้าง จานวน 213 หน่วย
ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างขอความเห็น สศช. สงป. และ กค. ประกอบการพิจารณาของ ครม.
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.2.5 โครงการอาคารเช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 3
เพื่ อให้ ป ระชาชนมีที่ อ ยู่อ าศั ยเพิ่ ม ขึ้น และมีคุ ณ ภาพชี วิตที่ ดี ต ามนโยบายรั ฐ
กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562 คือ
นาเสนอ สศช. กค. และ สงป. ภายในเดือน ก.ย. 62
ผลการดาเนินงาน อยู่ระหว่างการสารวจ Demand เพื่อนาข้อมูลไปใช้ใน
การออกแบบวางผัง และจัดส่งให้ ฝ่ายการตลาดและขาย สารวจ Demand อีกครั้ง
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ ขณะนี้รอมติที่ประชุมอย่างเป็นทางการ
และจัดทารูปเล่มนาเสนอผู้บริหารระดับสูง ต่อไป
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.2.6 โครงการอาคารเช่ าส าหรับ แรงงานในเขตเศรษฐกิจ พิ เศษ (AEC) และ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เพื่ อจั ด ให้ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ยส าห รั บ แรงงานในเขตเศ รษฐกิ จ พิ เศษ แล ะ
๖๒
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน ดังนี้
1. โครงการต่อเนื่องปี 2561 คือ นาเสนอ ครม. ภายในเดือน มิ.ย. 62
2. โครงการปี 2562 คือ นาเสนอต่อ สศช. กค. และ สงป. ภายใน ก.ย. 62
ผลการดาเนินงาน
โครงการต่อเนื่องปี 2561 คณะกรรมการ กคช. เห็นชอบ ในที่ประชุมครั้งที่
19/2561 เมื่อ 4 ก.ย.61 จานวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) ตราด : ที่ดินที่ กคช. มี
สัญญาเช่าที่ดินกับ กรมธนารักษ์แล้ว ขนาดพื้นที่ 300 ตร.ว. รูปแบบอาคาร 5 ชั้น 1
อาคาร จานวน 52 หน่วย ขนาดห้อง 28 ตร.ม. 2) นราธิวาส : ที่ดิน กคช. ขนาด
พื้นที่ 5 ไร่ รูปแบบอาคาร 4 ชั้น 6 อาคาร จานวน 294 หน่วย แบ่งเป็นระยะที่ 1
147 หน่วย และระยะที่ 2 147 หน่วย 3) ตาก : ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดทา
EIA ขอความเห็น สศช. สงป. และ กค. ประกอบการพิจารณาของ ครม.
โครงการปี 2562 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) จัดทารายละเอียดโครงการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พิ จ ารณาโครงการฯ จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้ วย 1.จ.ชลบุ รี (แหลมฉบั ง),
2.ระยอง(ทับมา), 3.ฉะเชิงเทรา 3/1
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.3 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน (ประเภทเช่าซื้อ)
1.3.1 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 (15,676 หน่วย)
เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จานวน 15,676 หน่วย มี
สถานภาพการก่อสร้าง ดังนี้
สถานภาพการก่อสร้าง
1.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธ์
2.ก่อสร้างแล้วเสร็จ
3.อยู่ระหว่างก่อสร้าง
4.จัดหาผู้รับจ้าง
รวม

หน่วย
11,286
72
2,730
1,588
15,676

ร้อยละ
71.99
0.46
17.42
10.13
100.00

แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานตาม
๖๓
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คือ เริ่มก่อสร้างจานวน 356 หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จานวน
2,225 หน่วย
ผลการดาเนินงาน
หน่ วยเริ่ ม ก่ อ สร้ าง ในปี 2562 ก าหนดหน่ วยเริ่ม ก่ อสร้าง จ านวน 356
หน่วย คือ โครงการ ลาดกระบัง 2 ระยะ 3/2 ส่วนที่ 2 จานวน 356 หน่วย ขณะนี้
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ในปี 2562 สามารถดาเนินการได้
จานวน 776 หน่วย คือ โครงการ จ.เชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) ส่วนที่ 1,2 จานวน 704
หน่วย และโครงการบ้านศรีนวมินทร์ จานวน 72 หน่วย
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.3.2 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2558 (11,485 หน่วย)
เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2559 จานวน ๑๑,๔๘๕ หน่วย มีสถานภาพการก่อสร้าง ดังนี้
สถานภาพการก่อสร้าง
1.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธ์
2.ก่อสร้างแล้วเสร็จ
3.อยู่ระหว่างก่อสร้าง
4.จัดหาผู้รับจ้าง
รวม

หน่วย
5,857
1,740
2,806
1,082
11,485

ร้อยละ
51.00
15.15
24.43
9.42
100.00

แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
คื อ เริ่ม ก่ อ สร้ างจ านวน 670 หน่ ว ย และก่ อ สร้ างแล้ ว เสร็ จ พร้อ มเอกสารสิ ท ธิ์
จานวน 2,572 หน่วย
ผลการดาเนินงาน
หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี 2562 ขณะนี้สามารถเริ่มดาเนินการเริ่มก่อสร้างได้
แล้วจานวน 180 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 26.86
หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ในปี 2562 สามารถดาเนินการได้
จานวน 2,083 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 80.97 คือ โครงการ จ.สมุทรปราการ 4 (บาง
ปู) จานวน 479 หน่วย โครงการ จ.พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) จานวน 180 หน่วย
๖๔
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โครงการ จ.เชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระยะ 2 572 หน่วย โครงการ จ.นครปฐม (สะสี่มุม) 234
หน่วย โครงการ จ.บุรีรัมย์ ส่วนที่ 1 41 หน่วย โครงการ จ.อุดรธานี (สามพร้าว) ระยะที่ 1
50 หน่วย โครงการ จ.สงขลา (หาดใหญ่-น้าน้อย) 364 หน่วย โครงการ จ.สมุทรปราการ (การ์
เด้นวิลล์ บางปู) 89 หน่วย โครงการ จ.กระบี่ (กระบี่น้อย) 74 หน่วย
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.3.3 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 ปี 2559 (จานวน 22 โครงการ 7,233 หน่วย)
เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 จานวน 6,129 หน่วย และ มติ ครม.เมื่อวันที่ 24
ตุลาคม 2560 จานวน 1,104 หน่วย
สถานภาพการก่อสร้าง
1.ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์
2.ก่อสร้างแล้วเสร็จ
3.อยู่ระหว่างก่อสร้าง
4.จัดหาผู้รับจ้าง
รวม

หน่วย
1,066
2,173
3,994
7,233

ร้อยละ
14.74
30.04
55.22
100.00

แผนปฏิ บัติ การประจาปี 2562 กคช. ได้ กาหนดเป้ าหมายการด าเนิ น งาคือ เริ่ม
ก่อสร้าง 2,876 หน่วย และก่อสร้างแล้วเสร็ จพร้อมเอกสารสิทธิ์ จานวน 2,459
หน่วย
ผลการดาเนินงาน
หน่วยเริ่มก่อสร้าง ในปี 2562 ขณะนี้สามารถเริ่มดาเนินการเริ่มก่อสร้างได้แล้ว
จานวน 764 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 26.56
หน่วยก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเอกสารสิทธิ์ในปี 2562 สามารถดาเนินการได้
จานวน 545 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 22.16 คือ โครงการ จ.นครราชสีมา (สูงเนิน)
ระยะที่ 1 จานวน 200 หน่วย โครงการ จ.ศรีสะเกษ ระยะที่ 3 จานวน 345 หน่วย
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.3.4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1
เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานคือ
เริ่มก่อสร้าง 3,365 หน่วย
ผลการดาเนินงาน
- ขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 17 โครงการ รวม 5,597 หน่วย
และผ่านความเห็ น ชอบจาก การประชุมอนุกลั่ นกรอง สศช.จานวน 12 โครงการ
3,365 หน่วย ขณะนี้ จัดทาแบบและรายการก่อสร้างและเตรียมจัดทา Model และ
ข้อมูลเพื่อเปิดขาย
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.3.5 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 2
เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน คือ
นาเสนอ ครม. ภายใน ม.ค. 62 และเริ่มก่อสร้าง 594 หน่วย
ผลการดาเนินงาน
- คณะกรรมการ กคช. เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 4
กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ 1,242 หน่วย ได้แก่ 1.) จ.กาญจนบุรี (ท่า
มะขาม 2) 266 หน่วย 2) จ.ชลบุรี (บ้านบึง 1) 328 หน่วย 3) จ.นครศรีธรรมราช
(ปากพูน) 128 หน่วย 4) จ.กาญจนบุรี (แก่งเสี้ยน) 520 หน่วย
อยู่ระหว่างขอความเห็น สศช. สงป. และ กค. ประกอบการพิจารณาของ ครม.
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.3.6 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 3
เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน คือ
นาเสนอ สศช. กค. และ สงป. ภายใน ก.ย. 62
ผลการดาเนินงาน
- คัดเลือกที่ดิน สารวจ Demand นาเสนอคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
อยู่ระหว่างรอมติจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการอย่างเป็นทางการ
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
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1.3.7 โครงการพัฒนาที่ดินเดิมเพื่อลงทุนพัฒนาในเชิงพาณิชย์ (PPP) โครงการ
เคหะชุมชนเชียงใหม่ (หนองหอย)
เพื่อเพิ่มรายได้จากการจัดประโยชน์ กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ าปี 2 5 6 2 คื อ ได้ รั บ ค วา ม เห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ภายในเดือน
กันยายน 2562
ผลการดาเนินงาน
- รมว.พม. ให้ความเห็นชอบหลักการโครงการฯ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 61 และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้จัดทาข้อมูล
เพิ่มเติม ก่อนนาเสนอคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ต่อไป
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.4 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
1.4.1 โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามแนวเส้ น ทางรถไฟฟ้ า ใน กทม. และ
ปริมณฑล ระยะที่ 1 (1,376 หน่วย)
เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมี
มาตรฐาน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และอยู่ใกล้เส้นทางรถไฟฟ้าในราคาที่สามารถ
รับได้
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน คือ
เริ่มก่อสร้าง 556 หน่วย
ผลการดาเนินงาน
- โครงการประชานิเวศน์ 3 จานวน 556 หน่วย ครม.อนุมัติจัดทาโครงการฯ
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 60 แบ่งเป็นส่วนที่ 1 จานวน 286 หน่วย และส่วนที่ 2 จานวน
270 หน่วย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดจ้างและลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่า
จะสามารถเริ่มสร้างได้เดือนเมษายน 2562
- โครงการล าลู ก กาคลองสอง จ านวน 820 หน่ ว ย ครม.อนุ มั ติ ก ารจั ด ท า
โครงการฯ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2561 จานวน 820 หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทา
แบบและรายการประกอบแบบ และอยู่ระหว่างนาเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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(EIA) เพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.4.2 โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามแนวเส้ น ทางรถไฟฟ้ า ใน กทม. และ
ปริมณฑล ระยะที่ 2
เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช.ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
ดังนี้ 1) กรณี ใช้ที่ดินของ รฟม.(บางปิ้ ง,บางไผ่) ติดตามความก้าวหน้าและรายงาน
สรุปผลต่อผู้บริหารระดับสูง ภายในเดือน ก.ย.62 2) กรณี ใช้ที่ดินของ กคช. (ร่ม
เกล้า) ได้ รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุ นใน
กิจการของรัฐภายในเดือน ก.ย. 62
ผลการดาเนินงาน
• กรณี ใช้ ที่ ดิ น ของ รฟม. (บางปิ้ ง,บางไผ่ ) ติ ด ตามความก้ าวหน้ าการแก้ ไข
ปัญหาเรื่องการใช้ที่ดินที่ได้จากการเวนคืนของ รฟม. ขณะนี้ อยู่ระหว่าง รฟม. เสนอ
เรื่องต่อ คณะกรรมการพิจารณาการนาที่ดินที่ได้จากการเวนคืนไปใช้ประโยชน์สูงสุด
• กรณี ใช้ ที่ ดิ น ของ กคช. (ร่ ม เกล้ า ) อยู่ ร ะหว่ า งจั ด ท าข้ อ มู ล รายละเอี ย ด
โครงการก่ อ นส่ ง ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) และ
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน เห็นชอบหลักการให้โครงการฯ เป็น
โครงการขนาดใหญ่ (มูลค่ามากกว่า 5,000 ล้านบาท) ตามเกณฑ์ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ
พ.ศ. 2556 และ สคร. ขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ความชั ด เจนของขอบเขต
โครงการ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทารายงาน EIA ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขในการ
บริหารโครงการ
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.4.3 โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามแนวเส้ น ทางรถไฟฟ้ า ใน กทม. และ
ปริมณฑล ระยะที่ 3
เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยรองรับกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน คือ
ลงนามในสัญญาร่วมทุน ภายใน ก.ย. 62
ผลการดาเนินงาน
แนวทางการร่วมดาเนินการกับภาคเอกชน อยู่ระหว่างดาเนินการจัดจ้าง
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บริษัทเอกชนประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จานวน 4 โครงการ ภายในเมษายน 2562
ได้ แ ก่ 1. โครงการเชี ย งใหม่ (ดอยสะเก็ ด ), 2. โครงการอยุ ธ ยา (โรจนะ),
3. โครงการนครราชสีมา (สูงเนิน), 4. โครงการจันทบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น (Pre-feasibility Study) เตรียม
ข้ อ มู ล น าเสนอคณะกรรมการ กคช. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ภายในสิ งหาคม
2562 ก่อนนาโครงการไปประกาศหาผู้ร่วมทุนต่อไป
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.5 การพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับข้าราชการ
1.5.1 โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ)
เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยสาหรับข้าราชการ แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช.
ได้ก าหนดเป้ าหมายการด าเนิ นงาน คื อ 1) ปี 2561 เริ่มก่ อสร้าง (จ.ปั ตตานี ) 115
หน่วย 2) ปี 2562 นาเสนอ สศช. กค. และ สงป. ภายใน ก.ย. 62
ผลการดาเนินงาน
1) โครงการจั งหวัด สงขลา และจั งหวัด ปั ต ตานี (เริ่ มก่ อ สร้าง) ครม. อนุ มั ติ
โครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ (เช่าซื้อ) จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี จานวน
606 หน่วย ประกอบด้วย (1) จ.สงขลา จานวน 491 หน่วย เริ่มสัญญาก่อสร้าง เมื่อ
วันที่ 25 ก.ย. 61 อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตการขุดและถมดิน ใบอนุญาตก่อสร้างจาก
อบต. ฉลุ ง (2) ปัต ตานี จ านวน 115 หน่วย อยู่ระหว่างการอนุมั ติว่าจ้างและรอ
ใบอนุญาตก่อสร้างจาก อบต. ตะรุโบ๊ะ
2) โครงการปี 2562 ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทารายละเอียด
โครงการ อยู่ระหว่างจัดทารายละเอียดโครงการเพื่อนาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
โครงการฯ
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.5.2 โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) (จานวน 10,000 หน่วย)
เพื่อจัดให้มีที่อยู่อาศัยประเภทสวัสดิการสาหรับข้าราชการ แผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน คือ 1) ปี 2561 นาเสนอ
ครม. ภายในเดือน ธ.ค. 62 2) ปี 2562 นาเสนอ ครม. ภายในเดือน ส.ค. 62
ผลการดาเนินงาน
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อยู่ ร ะหว่ า งประสานขอรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม พื้ น ที่ ก ารจั ด ท าโครงการ
งบประมาณ แบบแปลนอาคาร และความต้องการ จาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง
พม. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และอยู่ระหว่างการสรุปผลการสารวจพร้อมขอข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
1.5.3 โครงการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย สวั ส ดิ ก ารข้ า ราชการ และและโครงการ
เชิ ง พาณิ ช ย์ บ นที่ ดิ น แปลงว่ า ง อ.ล าลู ก กา จ.ปทุ ม ธานี และอ. บางเสาธง จ.
สมุทรปราการ
เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2562 กคช. ได้ ก าหนดเป้ า หมายการด าเนิ น งาน คื อ
นาเสนอ รมว.พม. พิจารณาภายใน ก.ย. 62
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการปรับแก้ไขร่าง TOR แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
แจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณาการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อจะได้
เสนอผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติอนุมัติร่าง TOR และประกาศใช้ต่อไป
1.6 โครงการบ้านเคหะกตัญญู
1.6.1 โครงการที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ รายได้ปานกลาง (บ้านเคหะกตัญญู)
เพื่อผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน คือ เริ่ม
ก่อสร้าง 360 หน่วย (คลองหลวง 1 จานวน 192 หน่วย/คลองหลวง 2 จานวน
168 หน่วย เสนอ ครม. ภายในเดือนมิถุนายน 2562 )
ผลการดาเนินงาน
คลองหลวง 1 จานวน 192 หน่วย ครม. อนุมัติโครงการแล้วเมื่อวันที่ 24 ต.ค.
61 และจัดทาแบบและราคากลางแล้วเสร็จเพื่อนาเสนอคณะทางานเพื่อกลั่นกรอง
ราคากลาง และสามารถเปิดขายได้ 39 หน่วย
คลองหลวง 2 จานวน 168 หน่วย อยู่ระหว่างรอหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
ราชการและท้ อ งถิ่ นเพื่ อ จัด ท า EIA ส่ ง สผ. และจัด ท าแบบก่อ สร้างแล้วเสร็จ อยู่
ระหว่างจัดทาราคากลาง
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
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1.6.2 โครงการที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ รายได้ปานกลาง ระยะที่ 2
เพื่ อผู้ สู งอายุ มี ที่ อ ยู่ อาศั ย ที่ ได้ ม าต รฐาน แ ล ะมี คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2562 กคช. ได้ ก าหนดเป้ า หมายการด าเนิ น งาน คื อ
นาเสนอ สศช. กค. และ สงป. ภายใน ก.ย. 62
ผลการดาเนินงาน อยู่ ระหว่างพิ จารณาความเหมาะสมของที่ ดิน และการ
จัดทารายละเอียดโครงการเพื่อนาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
และเห็ น ชอบก่ อ นจั ด ท าเล่ ม โครงการเพื่ อ น าเสนอ ศปก.กคช.ระดั บ สู ง และ
คณะกรรมการ กคช. เห็นชอบ เพื่อขอความเห็นต่อ สศช. กค. สงป. ต่อไป
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
2 . ก ารพั ฒ น าเพื่ อ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย จานวน 100 ชุมชน
ของผู้อยู่อาศัย (ชุมชน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
เข้มแข็ง)
ในชีวิต และทรัพย์สินของอาคาร และประชาชน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2562 กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน คือ
จานวน 74 ชุมชนภายใน ก.ย. 62
ผลการดาเนินงาน ขณะนี้ 1) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนแล้วเสร็จ จานวน
7 ชุมชน 2) อยู่ระหว่างดาเนิน การก่อสร้าง จานวน 52 ชุมชน 3) จัดหาผู้รับจ้าง
จานวน 15 ชุมชน
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
2.2 โครงการตลาดเคหะประชารัฐ
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง โดยคานึงถึงสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่ งแวดล้ อ ม แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี 2562 กคช. ได้ ก าหนดเป้ าหมายการ
ดาเนินงาน คือ สรุปผลการดาเนินงาน 8 ตลาด นาเสนอ คกก. กคช. ภายใน ก.ย. 62
(4 ตลาดใหม่ และ 4 ตลาดนาร่องปี 61)
ผลการดาเนินงาน
- เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 61 ประชุมคณะทางานฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตลาดใหม่ 4
ตลาด ประกอบด้วย 1) กรุงเทพฯ-ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ (เกรียงไกร-ร่ม
๗๑

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เกล้า) 2) ชลบุ รี -ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดิ น เพลิน ใจ พั ท ยา (เทพประสิ ท ธิ์) 3)
นครราชสีมา-ตลาดเคหะประชารัฐชวนเดินเพลินใจ (โคราช) 4) ประจวบคีรีขันธ์ ตลาดเคหะประชารัฐชุมชนสุขใจ (เอื้ออาทรหัวหิน) และเปิดตลาดเทพประสิทธิ์แล้ว
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
2.3 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นาชุมชน
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน แผนปฏิบัติการประจาปี 2562
กคช. ได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน คือ จัดอบรม 1 หลักสูตร 2 รุ่น และผลการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้รับการอบรมมากกว่า ร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน
นาเสนอรูปแบบและแนวทางการจัดตั้งสถาบันผู้นาชุมชน และจัดทาหลักสูตร
การจัดอบรม ต่อ ศูนย์ปฏิบัติการ การเคหะแห่งชาติ (ศปก.กคช.) ระดับสูง รวบรวม
และจั ด ท าข้ อ มู ล เพื่ อก าหนดกรอบหลั ก สู ต รบริ ห ารชุม ชนและฝ่ ายกฎหมาย และ
ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขณะนี้อนุมัติกรมอหลักสูตรแล้ว 2 รุ่น และ
ประชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นสถาบั น พั ฒ นาผู้ น าชุ ม ชน ครั้ งที่ 1/2562 หารื อ
เตรียมการอบรมรุ่นที่ 1
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
3. การขายโครงการที่ 3.1 โครงการบ้านเคหะประชารัฐ
อยู่อาศัย
เพื่อเปิดขายโครงการให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยได้มีโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งสนับสนุนแหล่งสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย
ต่าตามกรอบการดาเนินงานโครงการบ้านเคหะประชารัฐ แผนปฏิบัติการประจาปี
2562 กคช. ได้กาหนดเป้ าหมายการดาเนินงาน คือ เปิดขายโครงการที่อยู่อาศัย
จานวน 13,689 หน่วย
ผลการดาเนินงาน
ย อ ด ข า ย ส ะ ส ม ณ 25 มี น า ค ม 2 5 6 2 จ า น ว น 7 ,273 ห น่ ว ย
คิดเป็นร้อยละ 107.78 ของเป้าขายเดือนมีนาคม 2562 (6,748 หน่วย) คิดเป็น
ร้อยละ 53.13 ของเป้าหมายทั้งปี (13,689 หน่วย)
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
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4.1 โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ที่ อยู่ อ าศั ยเพิ่ ม ขึ้น และคุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ขึ้น ตามนโยบายรั ฐ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2562 กคช. ได้ ก าหนดเป้ า หมายการด าเนิ น งาน
คือ ดาเนินงาน ได้ร้อยละ 100 (จัดทาข้อบังคับ/ระเบียบคู่มือ/จัดตั้ง คกก.บริหาร
กองทุนฯ ขอจัดสรรงบประมาณ และปรับปรุงระบบ ERP)
ผลการดาเนินงาน 1) ครม. มีมติอนุมัติจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้มีรายได้น้อย 2) ประชุมคณะทางานจัดทาข้อบังคับและระเบียบการเคหะ
แห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ จานวน 2 ครั้ง โดยมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนในส่วนที่รับผิดชอบและติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อ นของหน่วยงานที่
ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ การเคหะแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ
๒๐ ปี (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในโครงการแก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน และโครงการบ้านพอเพียงชนบท
โครงการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง”
ด าเนิ น การภายใต้ แ ผนแม่ บ ทการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ ๒๕๗๙) โดยมีเป้าหมายระยะยาวถึงปี ๒๕๗๙ รวมทั้งสิ้น ๖๙๐,๐๐๐ ครัวเรือนทั่ว
ประเทศ เป็ น การแก้ ไขปั ญ หาชุ ม ชนแออั ด โดยสนั บ สนุ น ให้ ชุ ม ชนรวมกลุ่ ม เพื่ อ
แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ มีการสารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนและวางแผนแก้ไข
ปัญหาตามความหลากหลายและสภาพปัญหาของชุมชน สร้างกระบวนการจัดการร่วม
ระหว่างชุ มชนและหน่วยงานท้ องถิ่น ชุมชนมีก ารออมทรัพ ย์เพื่อที่ อยู่อ าศัย มี การ
ออกแบบวางผังชุมชน จัดระบบก่อสร้าง และจัดการที่ดินร่วมกันทั้งในรูปแบบการเช่า
ระยะยาวและการซื้อที่ดินใหม่ เป็นการสร้างความมั่นคงทั้งด้านที่ดินและที่อยู่อาศัย
เพื่อคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดี ขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ของชุมชน ทา
ให้ผู้มีรายได้น้อยมีสุขภาวะที่ดีและการอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะ
ที่ ผ่ า นมาในปี ๒๕๖๑ เกิ ด การแก้ ไ ขปั ญ หาชุ ม ชนแออั ด จ านวน ๗,๕๙๐
๗๓
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ครัวเรือน ๘๘ ชุมชน ๒๔ จังหวัด และในปี ๒๕๖๒ มีเป้าหมายการดาเนินงานจานวน
๕,๕๐๐ ครัวเรือน
ผลการดาเนินงาน
1) งาน ‘สร้างไทยไปด้วยกัน : สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุกคนมั่นคง
เข้มแข็ง’ เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติกาหนดให้วันจันทร์แรก
ของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World Habitat Day’ มี
เป้าหมายเพื่อให้นานาประเทศให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่
อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสม และหามาตรการแก้ไขปัญหา
2) ณ วันที่ ๒๘ มี นาคม ๒๕๖๒ เกิดการสนั บสนุ นงบประมาณพั ฒ นา
สาธารณู ปโภคและที่ อยู่อาศัย จานวนทั้ งสิ้น ๓,๓๓๕ ครัวเรือน ใน ๑๓ จังหวัด
จาแนกเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในเมือง ๑,๐๑๓ ครัวเรือน และการจัดการ
ที่ดินที่อยู่อาศัยชนบท ๒,๓๒๒ ครัวเรือน
นอกจากนี้ ให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยจากพายุ
โซนร้อน ‘ปาบึก’ ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด มีประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๙๙,๘๖๔ ครัวเรือน บ้านเรือนพัง
เสี ย หายทั้ ง หลั ง ๒๔๔ หลั ง และพั ง เสี ย หายบางส่ ว น ๔๓,๘๙๗ หลั ง และ
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสัง คมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้ลงเยี่ยมพื้นที่และให้กาลังใจผู้ประสบภัย และเป็นประธานมอบ
งบประมาณซ่ อ มแซมและสร้ า งบ้ า น จ านวน ๕๙ หลั งคาเรื อ น งบประมาณ
๑,๐๖๒,๐๐๐ บาท พร้อมยกเสาเอกและซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัย จานวน ๒ หลัง ที่
ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
ด าเนิ น การภายใต้ แ ผนแม่ บ ทการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ ๒๕๗๙) โดยเป็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยรุกล้าลาคลองลาดพร้าวและคลองเปรม
ประชากร ปัจ จุบั นมี การดาเนิ น การในพื้ น ที่ ริม คลองลาดพร้าว เป้าหมาย ๗,๐๖๙
ครัวเรือน
ผลการดาเนินงาน การดาเนินงานในพื้นที่คลองลาดพร้าว ณ เดือนกุมภาพันธ์

เนื่องจากมีกลุ่มผู้ไม่
เข้าร่วมโครงการและ
ไม่ยอมรื้อย้าย จึง
ส่งผลให้การ
ดาเนินงานพื้นที่คลอง
ลาดพร้าว มีความ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
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๒๕๖๒ มีพื้นที่ดาเนินการได้ ๓๒ ชุมชน ๕,๐๒๓ ครัวเรือน ประกอบด้วย บ้านที่สร้าง
แล้วเสร็จ ๒,๐๔๑ ครัวเรือน บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๖๗๐ ครัวเรือน พื้นที่
พร้อมเริ่มก่อสร้าง ๓๕๕ ครัวเรือน และรอรื้อย้ายเพื่อสร้างบ้าน ๑,๙๒๖ ครัวเรือน
พื้นที่คลองเปรมประชากร คณะอนุกรรมการจัดทาแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานอนุกรรมการ ได้จัดทาแผนแม่บทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้ นที่ทั้งชุมชนและเมือง พั ฒนาด้านการเพิ่ มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า โดยการออกแบบวางผั งพื้ น ที่ ริ ม คลอง ให้ องค์ ป ระกอบต่ างๆ มี ความ
สอดคล้องกัน ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาด้านการเพิ่ มประสิทธิภาพการ
ระบายน้า การจัดระบบสาธารณู ปโภคและผังเมือง การพัฒนาพื้ นที่เศรษฐกิจชุมชน
แผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ-ราง-เรือ-ทางจักรยาน และแผนพัฒนา
การท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นต้น ปัจจุบันการจัดทาแผนแม่บทฯ ได้รับความเห็นชอบใน
หลักการจากคณะอนุกรรมการจัดทาแผนแม่บทฯ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรแล้ว ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะมี
การนาเสนอคณะกรรมการอานวยการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุก
ล้าลาน้าสาธารณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ในส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับผิดชอบการพัฒนาที่อยู่
อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร ดาเนินการในปี 2562 – 2564 เป้าหมาย 38
ชุมชน 6,386 ครัวเรือน โดยเริ่มกระบวนการจัดการที่อยู่อาศัย อาทิ สร้างความเข้าใจ
แก่ชุมชน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์ และจัดที่อยู่อาศัย ซึ่ งดาเนินการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายความมั่นคง สานักงานเขต และกรมธนารักษ์ ร่วมกัน
ทาความเข้าใจแก่ประชาชนริมคลอง และดาเนินการตามแผน

ล่าช้า ไม่สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุผล
ตามเป้าหมาย ซึ่งได้มี
การใช้แนวทางการ
เจรจาสร้างความ
เข้าใจในพื้นที่ การ
บังคับใช้กฎหมาย
และการสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ โดยมี
หน่วยงานที่ร่วม
ดาเนินการ ได้แก่
กองทัพบก สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และ
กรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน
ดาเนินการภายใต้แผนแม่บทการพัฒ นาที่อยู่อาศัยระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ ๒๕๗๙) โดยเป็ น แผนงานระยะ ๒ ปี ( ๒๕๖๐ -๒๕๖๑) ด าเนิ น การในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้คนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคม สามารถเป็นส่วน
๗๕
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หนึ่งของชุมชนและสังคม รวมถึงพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายคนไร้บ้านให้มีความ
เข้มแข็ง มีการสร้างและพัฒนาศูนย์คนไร้บ้านที่บริหารจัดการโดยเครือข่ายคนไร้บ้าน
เพื่อดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน
1. ศูนย์คนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายคนไร้บ้าน จ.ขอนแก่น ได้กาหนด
แนวทางบริหารจัดการศูนย์คนไร้บ้านร่วมกัน และกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
ศูนย์คนไร้บ้านในการเป็น “พื้นที่พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเพื่อการหลุดพ้นจาก
การเป็นคนไร้บ้าน” รองรับกลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ ราย โดยซื้อที่ดินสาหรับสร้างศูนย์ฯ
บริเวณถนนเหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
โครงสร้างฐานราก และเทคานอาคารชั้น ๑ และเทเสารับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ
พร้อมทั้งเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บา้ นโดยสร้างอาชีพและฝึก
ฝีมือการก่อสร้าง จานวน ๓ คน ในการช่วยก่อสร้างอาคารศูนย์คนไร้บ้านขอนแก่น
2. ศูนย์คนไร้บ้านกรุงเทพมหานคร (ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี) ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการออกแบบที่พักและประโยชน์ใช้สอย ซึ่งจากการประเมินการใช้สอยของ
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในที่ดินเดิมเบื้องต้น พบว่าโครงสร้างอาคารเดิมบางส่วนมีการชารุด
จึงออกแบบการอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
รวมทั้งให้สามารถรองรับคนไร้บ้านจานวน ๑๐๐ ราย
ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
โครงการบ้านพอเพียงชนบท
ดาเนิ น การภายใต้ แ ผนแม่บ ทการพั ฒ นาที่ อ ยู่อ าศัย ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ ๒๕๗๙) โดยมีเป้าหมายระยะยาวถึงปี ๒๕๗๔ รวมทั้งสิ้น ๓๕๒,๐๐๐ ครัวเรือนทั่ว
ประเทศ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบท
สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยใน
พื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายองค์กรชุมชนเป็นกลไกหลักในการดาเนินงาน รวมถึง
ประสานความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ท้องถิ่น ท้องที่ และภาคเอกชนในการ
สนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่
อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๑ เกิดการสนับสนุนการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของ
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ผู้มีรายได้น้อย จานวน ๑๖,๒๗๕ ครัวเรือน ใน ๑,๓๓๘ ตาบล ๗๖ จังหวัด และในปี
๒๕๖๒ มีเป้าหมายจานวน ๑๑,๕๐๐ ครัวเรือน
ผลการดาเนิ นงาน ประสานความร่ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานภาครัฐและภาคี
พัฒนาในพื้นที่ในการสารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จัดทาแผนพัฒนาที่อยู่
อาศั ย ระดั บ ต าบล และสนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาที่ อ ยู่ อาศั ย ๑๒,๕๔๓
ครัวเรือน ใน ๑,๓๒๙ ตาบล ๗๓ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๙.๐๗ ของเป้าหมายปี
๒๕๖๒
ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
การลดความเหลื่อมล้า การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
ของสังคม และการสร้าง
การสร้างหลักประกันเพื่ อความมั่นคงของคนในชุมชน ให้คนในชุมชนมีความ
โอกาสการเข้าถึงบริการ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในรูปแบบสิ่งของ เงินทุน และการช่วยเหลือเกื้อกูล ที่เกี่ยวกับความ
ของรัฐ
มั่นคงในชีวิตตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นการจัดสวัสดิการโดยชุมชน เพื่อชุมชน บน
พื้นฐาน “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี” สร้างพลังในการพึ่งพาตนเอง และสร้าง
ความร่วมมือกับภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนให้เกิดการจัด
สวัสดิการอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลรวมทั้งสิ้น ๕,๙๙๗ ตาบล สมาชิกรวม
๕.๕๔ ล้านคน มีเงินกองทุนรวมทั้งสิ้นจานวน ๑๔.๙๓ ล้านบาท
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน มีแผนการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการชุมชน โดยสมทบงบประมาณกองทุน จานวน ๑,๗๐๐ ตาบล ณ วันที่ ๕
มีนาคม ๒๕๖๒ มีการสนับสนุนการพัฒนาและสมทบงบกองทุนสวัสดิการชุมชนรวม
๑,๕๘๘ ตาบล สมาชิกได้รับการสมทบจานวน ๑,๓๒๘,๙๑๔ ราย ส่งผลให้ชุมชนมี
ระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายใน
ชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคน
ในชุมชนบนพื้นฐานของการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างศักดิ์ศรี
นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดการประกวด
กองทุนสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่น เพื่อรับรางวัล “ผู้สรรค์สร้างความ
มั่นคงของมนุษย์” ประจาปี ๒๕๖๒ ตามแนวคิดของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และจัด
พิธีมอบรางวัลฯ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยมี
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ม.ร.ว.ปรี ดิ ย าธร เทวกุ ล เป็ น ประธาน ซึ่ ง มี ก องทุ น ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จ านวน ๙
กองทุน จากกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศที่ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น ๔๔
กองทุน การจัดการประกวดกองทุนสวัสดิการชุมชนนี้ นอกจากจะเป็นการยกย่อง
เชิดชูกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ดาเนินการงานช่วยเหลือ ดูแลคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
อย่ างโดดเด่ น ในด้ า นต่ างๆ แล้ ว ยั งเป็ น การเสริม สร้า งความเข้ ม แข็ งของกองทุ น
สวัสดิการชุมชน และขยายผลกองทุนฯ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการ
กระตุ้ น ให้ รั ฐ บาล ภาคเอกชน และสั งคม ตระหนั ก ถึ งคุ ณ ค่ าของแนวคิ ด เรื่ อ ง
“คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” และนาไปสู่
การพัฒนาระบบปฏิบัติการด้านสวัสดิการให้ประชาชนเข้าถึงและเหมาะสมต่อไป
ผู้รับผิดชอบ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
คนไร้ที่พึ่งถูกส่งมายังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หลายทาง ได้แก่ รับแจ้ง/พบเห็น (ม.๒๐)
รั บ ตั ว ตาม ม.๒๒ โดยมี ผู้ ม าแจ้ ง เช่ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ 1300 พมจ. ต ารวจ
โรงพยาบาล อปท./กทม. มูลนิธิสาธารณกุศล พลเมืองดี ฯลฯ หรือคนไร้ที่พึ่งที่ มา
ขอรั บ บริ ก ารด้ ว ยตนเอง (Walk in) (ม.๑๙) เมื่ อ ได้ รั บ คนไร้ ที่ พึ่ งมาแล้ ว จะเข้ า สู่
กระบวนการ ดังนี้
(1) กระบวนการแรกรับ ตรวจเอกสาร/ตรวจร่างกาย/ทาบัญชีทรัพย์สิน/ถ่ายภาพ/
สอบข้อเท็จจริง/ทาทะเบียนประวัติ
(กรณีเจ็บป่วยวิกฤต จะส่งตัวไปยังโรงพยาบาล)
(2) กระบวนการคัดกรอง
๑) บุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะให้การคุ้มครอง จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
พก. ผส. ดย. สค. ฯลฯ
๒) คนต่างด้าว จะส่งต่อไปให้สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
๓) คนไร้ที่พึ่ง จะถูกเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง โดยมีหน่วยงานที่ร่วมกันดาเนินการ
ช่วยเหลือคุ้มครอง เช่น พมจ./พส./รพ.กาย/รพ.จิตเวช/รพ.สต./อปท./กทม./กศน./
อาชีวะศึกษา/จัดหางาน มีขั้นตอนดังนี้
- ช่วยเหลือเบื้องต้น ตรวจร่างกาย/จิต/ดาเนินการทางทะเบียนราษฎร์/สิทธิสวัสดิการ
- ประเมินวางแผนรายกรณี ประเมินศักยภาพ/ทาแผน IRP
๗๘

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

- พัฒนาศักยภาพ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกาย/จิต/สังคม/ส่งเสริมอาชีพ
- ติดตาม/เตรียมความพร้อม เยี่ยมบ้าน/ประสานเครือข่ายติดตาม
- ประสานส่งต่อ โดยส่งต่อไปยัง
๑ ครอบครัว ชุมชน (อพม./ศสช./อปท./กทม./NGOs) สถานประกอบการ (จัดหา
งาน)
๒. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ๑๑ แห่ง เพื่อเข้าสู่ กระบวนการคุ้มครอง ช่วยเหลือ
และฟื้ น ฟู ประกอบด้ ว ย กระบวนการแรกรั บ กระบวนการประเมิ น /วางแผน
กระบวนการคุ้มครอง กระบวนการประสานส่งต่อ กระบวนการติดตามประเมินผล
- ติดตามประเมินผล
ผลการดาเนินงาน
ปัจจุบันมีผู้ได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือ และฟื้นฟู ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
๑๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๔,๔๖๔ ราย ดังนี้ สถานคุ้มครองฯกุ่ มสะแก ๓๘๐ ราย, สถาน
คุ้ ม ครองฯชายธั ญ บุ รี ๖๓๕ ราย, สถานคุ้ ม ครองฯหญิ งธัญ บุ รี ๔๖๐ ราย, สถาน
คุ้มครองฯทับกวาง ๓๕๘ ราย, สถานคุ้มครองฯบ้านเมตตา ๔๕๕ ราย, สถานคุ้มครอง
ฯภาคใต้ ๔๘๖ ราย, สถานคุ้มครองฯวังทอง ๔๕๘ ราย, สถานคุ้มครองฯปรือใหญ่
๒๑๑ ราย, สถานคุ้มครองฯประจวบคีรขี ันธ์ ๓๒๐ ราย, สถานคุ้มครองฯนนทบุรี ๔๗๔
ราย, สถานคุ้มครองฯสันมหาพน ๒๒๗ ราย
ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
ผลการดาเนินงาน
เพื่อช่วยเหลือเฉพาะหน้า บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน สร้างขวัญ
และกาลังใจให้แก่ผู้ประสบปัญหา และสร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ ประกอบด้ ว ย ๒ จั งหวั ด ได้ แ ก่ 1) จั งหวัดขอนแก่ น 2)
จังหวัดระยอง
ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC
มีภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดย
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เป็ น เจ้ าภาพหลั ก ประสาน
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หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสานักงาน
ต ารวจแห่ งชาติ รวมถึ งหน่ วยงานราชการอื่ น และองค์ ก รเอกชนที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ
ให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหา
ผลการดาเนินงาน
ได้รับการแจ้งเหตุทั้งสิ้น 390,511 กรณี โดยได้แจ้งผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่
สายด่ วน จ านวน 362,983 กรณี , Walk-in จ านวน 4,708 กรณี และ Social
media จ านวน 22,820 ครั้ ง (ข้ อ มู ล ระหว่ า งวั น ที่ ๑๒ กั น ยายน ๒๕๕๗- 31
มีนาคม 2562)
ผู้รับผิดชอบ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สานักงานปลัดกระทรวง
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน
สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสาหรับการดูแลผู้สูงอายุ
การขับเคลื่อนนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุ
1. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดทาประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ
ด้านผู้สูงอายุ
ไทย ครั้งที่ 3/2561 เพื่อหารือมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคม
ผู้สู งอายุ (พ.ศ. 2562 – 2564) ประกอบด้ วยมาตรการปฏิ รูป ระบบข้ อ มูล เพื่ อ
ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุประสิทธิภาพ (C3) และมาตรการพลิกโฉมนวัตกรรมเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าในสังคมผู้สูงอายุ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
2. ประชุ ม ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น การดู แ ลผู้ สู งอายุ ร ะยะยาว ครั้ งที่ 1/2561 ตาม
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่อง การกาหนดหน่วยงานที่มีอานาจรับผิดชอบ
ดาเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561
3.กรมกิจการผู้สูงอายุ มีหน้าที่ส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โดยได้เร่งผลักดันนโยบาย ๖S ๔C คือ ๖ ยั่งยืน คือ ๑. การสร้างระบบคุ้มครองและ
สวัสดิการผู้สูงอายุ ๒. การทางานและสร้างรายได้สาหรับผู้สูงอายุ ๓. ระบบสุขภาพ
เพื่อรองรับผู้สูงอายุ ๔. ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ๕.
ธนาคารเวลา (สังคมไม่ทอดทิ้งกัน) ๖. การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความ
พร้อมในทุ กมิ ติ และ ๔ เปลี่ ยน คื อ ๑.กาหนดให้ สังคมผู้ สูงอายุ เป็ น ระเบี ย บวาระ
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แห่งชาติ ๒. การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติข้อบังคับให้เอื้อต่อการทางาน
ด้ า นผู้ สู ง อายุ ๓. ปฏิ รู ป ระบบข้ อ มู ล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นงานด้ า นผู้ สู ง อายุ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ๔. พลิ ก โฉมนวั ต กรรมเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าในสั งคมสู งอายุ ซึ่ ง
ครอบคลุมไปถึงการยกระดับกลไกการบริหารจัดการและการมีข้อมูลบูรณาการสาหรับ
ใช้ในการวางแผน เพื่อรับมือกับประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นและมิติความท้าทายที่
ซับซ้อนด้วย
กรมกิจการผู้สูงอายุ ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบสนับสนุนเพื่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้ริเริ่มพัฒนาระบบบูรณา
การฐานข้อมูล การให้ข้อมูลผู้สูงอายุบนระบบดิจิทัล หรือ DOP Data Center โดย
มุ่งหวังในการช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน ลดภาระการจัดทาเอกสาร อีก
ทั้งบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนของส่วนกลาง อันจะนาไปสู่การส่งเสริมผู้สูงอายุที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
4. วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน คณะผู้แทนจากมูลนิธิกระจกเงา เข้าหารือโครงการ
ความร่วมมือเฝ้าระวังการหลงหายของผู้สูงอายุและผู้ป่วยอัลไซเมอร์
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
และหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๗๖ จั ง หวั ด ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น วิ ช าการ ๑๒ แห่ ง
ผู้ อ านวยการศู น ย์ พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู้ สู งอายุ ๑๒ แห่ ง พร้ อ มด้ ว ย
ผู้อานวยการกอง/ กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ รวม
ทั้งสิ้น ๑๖๔ คน เพื่อจัดทาแผนงานโครงการด้านผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
รวมทั้งเพื่อบูรณาการงานให้สอดรับกับเป้าหมายการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ โรงแรมแม่น้า รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
6. ประชุ ม การพิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางและความเหมาะสมของข้ อ เสนอ เรื่ อ ง
“มาตรฐานสถานรับ ดู แลผู้สู งอายุ” ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน
ผู้ สู งอายุ คนพิ ก าร และผู้ ด้ อ ยโอกาส สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ ร่ ว มกั บ กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงการคลัง กระทวงการต่ างประเทศ ส านั กงบประมาณ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรม
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กิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม
ทั้งนี้ การพิจารณาข้อเสนอแนะแบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
๒) ข้อ เสนอแนะด้ านกฎหมาย และ ๓) ข้อ เสนอแนะด้ านการปฏิ บั ติ ที่ ป ระชุม ได้
ร่วมกั น พิ จ ารณาตามข้ อ เสนอแนะดั งกล่ าว และได้ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ในส่ วนที่
เกี่ยวข้อง กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะดาเนินการสรุปรวบรวม
ผลการพิจารณาเพื่อรายงานผลต่อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป
7. ประชุมเพื่อหารือ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเสริมสร้าง
พลังทางสังคม โดยเฉพาะแผนย่อยสังคมสูงวัย ณ ห้องเดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ประชุมเห็นควรให้กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วนในช่วง ๕ ปีแรก ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม แผนย่อย การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย (Flagship
สังคมสูงวัย) ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ ได้แก่ ๑) เร่งเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยเพื่อสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ๒) ขยายหลักประกันพื้นฐานรองรับสังคมสูงวัย ๓)
เสริมพลังสามวัยให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม ๔) พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมเพื่อคนทุกวัย และ ๕) บูรณาการการบริหารจัดการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เชิงรุก พร้อมขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุให้เป็นรูปธรรม และเตรียมความพร้อมรองรับ
สังคมสูงวัยต่อไป
8. วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน)
ร่วมหารือกับผู้แทนจากสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพึ่งพิง (นายแพทย์เก่งพงศ์
ตั้งอรุณ สันติ) และคณะฯ เพื่อแนะนาข้อมูลของโรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของศูนย์ฯ ที่มุ่งจะพัฒนา
คุณภาพชีวิต วิชาชีพ ความก้าวหน้า ในการดาเนินงานในกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ พร้อม
ส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลผู้สู งอายุ ในมิ ติต่าง ๆ ให้ กับผู้ดู แลผู้สูงอายุ สนับ สนุ น
สถานพยาบาลในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และในอนาคตจะจัดมาตรฐาน
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ทางวิชาชีพของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานในประเทศไทย ทั้งนี้
คณะฯ ขอความอนุ เคราะห์ จ ากอธิบ ดี ก รมกิจ การผู้สู งอายุ ให้ ช่วยประชาสัม พั น ธ์
ภารกิจของสมาคม เพื่อให้มีกลุ่มผู้ดูแลผู้สงู อายุ/อพม./อผส. มาเป็นสมาชิกของสมาคม
โดยมีค่าแรกเข้า ๘๐๐ บาท/ปี และค่ารักษาสภาพสมาชิก ๕๐๐ บาท/ปี
9. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ
“คัดข่าวเด่น” ประเด็น เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ” ออกอากาศทางสถานี
วิทยุโทรทั ศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ (NBT) รูปแบบรายการเน้น ประโยชน์ ของ
ประชาชน การสรุปข่าวรอบด้าน จากการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ เจาะลึก รวดเร็ว ด้วย
คาถามตรงประเด็น ซึ่งรายการดังกล่าวได้รับความนิยมจากผู้ชมจานวนมาก ณ ห้อง
โถงใหญ่ ชั้น ๑ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
10. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย
กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ (ม.ก.) เพื่ อ ด าเนิ น “โครงการด้ านการส่ ง เสริม และ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต และการจั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต ของ
ผู้สูงอายุ ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้ อานวยการใหญ่
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ
ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่ง
เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ และเป็นกลไกในการ
ให้ท้องถิ่นและชุมชนนาไปขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้
ผู้สูงอายุมีการพัฒนาทักษะชีวิตมีกิจกรรมร่วมกับสังคมและชุมชน ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่
ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ มีโอกาสแสดง
ศักยภาพ ภูมิความรู้และประสบการณ์ ทาให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสาคัญ
ของตนเอง และชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้
ชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ค่ า มี ศั ก ดิ์ ศ รี และมี ค วามสุ ข รวมถึ งมี สุ ข ภาพจิ ต และกายที่ ดี ขึ้ น
สามารถช่ว ยเหลื อ ตนเองได้ ดี ขึ้ น ลดภาวะการพึ่ งพิ งและเป็ น พลั งให้ กั บ สั งคม ซึ่ ง
สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง
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ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ที่ให้ความสาคัญกับ
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตการพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางสังคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ โดย
กรมกิจการผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุระดับภูมิภาคใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณ ภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ สูงอายุผ่านกลไกสานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายต่าง
ๆ และร่วมกับ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร 50 เขต ซึ่งปัจจุบันมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ รวม
ทั้งหมด 1,424 แห่ง
11. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุ
กรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุในคณะกรรมาธิการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะต่อการ
ขั บ เคลื่ อ นมาตรการขั บ เคลื่ อ นระเบี ย บวาระแห่ ง ชาติ เรื่ อ งสั งคมผู้ สู งอายุ ต้ อ ง
ขับ เคลื่อนอย่างเป็น รูปธรรม พร้อมทั้ งให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่ อสร้างการรับรู้ให้
สังคมเกิดความตระหนักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขับเคลื่อนงานอย่างบูรณาการ
12.รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ร่วมเวทีเสวนาสาธารณะ
เรื่ อ ง การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ผู้ สู ง อายุ : ปั ญ หาและการจั ด การ ในประเด็ น น าเสนอ
สถานการณ์ ข้อเท็จจริงและปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุถูกละเมิดสิทธิ และ
ความจาเป็นในการมีระบบการเฝ้าระวัง คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในชุมชน
13. อธิบ ดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมในการสัมมนาทาง
วิชาการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง กาลังคนภาครัฐพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ : ทาไม ? อะไร ?
อย่างไร ? เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเกี่ยวกับความสาคัญของการ
เตรียมกาลังคนภาครัฐให้มีค วามพร้อมเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ณ ห้อ งประชุมสุขุมนั ย
ประดิษฐ์ สานักงานข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี
14. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
หัวข้อเรื่อง "สภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มทิศทางในอนาคตการจัดสวัสดิการการ
ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ“ รุ่นที่ ๑๐ ในโครงการหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแล
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ผู้สูงอายุและคนพิการ" จัดโดยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒ นาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย ผู้ เข้ าอบรม ประกอบด้ ว ย นายกอบต.
นายกเทศมนตรี รองนายกอบต. รองนายกเทศมนตรี ปลัดอบต.และปลัดเทศบาล
จานวน ๗๓ คน
15. อธิ บ ดี ก รมกิ จ การผู้ สู งอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน ) เป็ น ประธานการประชุ ม
ระหว่าง ที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางอุบล หลิมสกุล) และรักษาราชการ
แทนผู้ อ านวยการสถาบั น เวชศาสตร์ส มเด็ จ พระสั งฆราชญาณสั งวรเพื่ อ ผู้ สู งอายุ
(นายแพทย์สกานต์ บุนนาค) เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และ
การขับเคลื่อนวาระผู้สูงอายุ , อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ , ศพอส., การปรับโครงสร้าง
และอัตรากาลัง, กฎหมายและคาสั่ง และการขับเคลื่อนกองทุนฯ
16. อธิ บ ดี ก รมกิ จ การผู้ สู งอายุ (นางไพรวรรณ พลวั น ) ให้ เกี ย รติ ผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลเมืองเพชร จ.เพชรบูรณ์ (นายแพทย์ พิเชษฐ์ อัศวสัมฤทธิ์) และผู้จัดการ
บริษั ท แคล-ที เฮลธ์แคร์ จากัด (นายธนนท์ ศวิตานนท์ )เข้าพบเพื่ อหารือปรึก ษา
โครงการ ๙๐ ปีแข็งแรง และแนวทางในการดาเนินงานร่วมกัน
17. รองอธิ บ ดี ก รมกิ จ การผู้ สู งอายุ (นางสาวแรมรุ้ ง วรวั ธ ) เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยสั ง คมและวั ฒ นธรรมของสมั ช ชารั ฐ สภาเอเชี ย Asian
Parliamentary Assembly – APA) เพื่อพิจารณาข้อมติด้านสังคมและวัฒนธรรมใน
เอเชีย
18. อธิบดี กรมกิจการผู้สู งอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วย รองอธิบดี กรม
กิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เข้าร่วมงานเลี้ยงพันธมิตรขับเคลื่อนภารกิจ
สถาบันคีนัน ประจาปี ๒๕๖๑
19. อธิบดี กรมกิจการผู้ สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน ) พร้อมด้วยข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพ
วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่ราษฎร
ใน จ.อุทัยธานีและพื้นที่ใกล้เคียง และได้พระราชทานชื่อศูนย์นี้ว่า "ศูนย์วงเดือน อาคม
สุร ทั ณ ฑ์ " เพื่ อ เป็ น ที่ ระลึก แก่ น างสาววงเดื อ น อาคมสุ รทั ณ ฑ์ ที่ ได้ น้ อ มเกล้ าน้ อ ม
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กระหม่อมถวายที่ดินแปลงดังกล่าว
จากนั้ น เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิ บ ดี ฯ เข้ า บรรยายให้ ค วามรู้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ ใ นหั ว ข้ อ
“มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ” พร้อมทั้งเยี่ยมชม
กิจกรรมการดาเนินงานส่งเสริมอาชีพและการจัดทาผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ และการ
ให้บริการในรูปแบบ Senior Complex ของผู้สูงอายุ ในชุมชนเทศบาลตาบลหาดทนง
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิ บ ดี ฯ และคณะฯ เข้ า ตรวจเยี่ ย มการด าเนิ น งานของศู น ย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบ
ของขวัญและให้กาลังใจแก่ผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ ตลอดจน
ได้มอบนโยบายการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกาลังใจ ให้แก่ผู้สูงอายุ ภายใต้แนวนโยบาย
๓ ก. (ก้ ม กอด กราบ) และมอบนโยบายการด าเนิ น งานของศู น ย์ ฯ เพื่ อ ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
20. รองอธิ บ ดี ก รมกิ จ การผู้ สู ง อายุ (นางสาวแรมรุ้ ง วรวั ธ ) เข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสรุปเนื้อหา และRoadmap แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๗๓ และบทบาทของภาคี เครือ ข่ายต่ อการสนั บ สนุ น ยุท ธศาสตร์ก าร
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พร้อมทั้งหารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ศุภกิจ
ศิริลักษณ์) เป็นประธานในการประชุม
21. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ร่วมบันทึกเทปในรายการ “เก๋า
ไม่แก่ วาไรตี้วัยเก๋า” ในประเด็นด้านผู้สูงอายุ ได้แก่
๑.การขับเคลื่อนโครงการธนาคารเวลาและการรณรงค์การบริจาคเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
๒.มาตราการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่องสังคมสูงอายุ ณ สตูดิโอ
T-REC ซอยลาดพร้าว ๑๐๗ กรุงเทพมหานคร
22. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เปิดโอกาสให้คณะผู้แทนจาก
รายการ "HAPPY Season ฤดูแห่งความสุข" เข้าสัมภาษณ์และบันทึกเทป ในประเด็น
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การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ โดยจะดาเนินการออกอากาศ
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๑.๐๐ น. ทางสถานี วิ ท ยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ( ช่อง ๕ )
23. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทป
รายการ " เคลี ย ร์ คั ด ชั ด เจน " ในประเด็ น สถานการณ์ ผู้ สู งอายุ ในปั จ จุ บั น และ
มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ
24. อผส.ร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมชมกิจกรรม Happy Friday พม.เมือสร้างสุข สังคมไทยไร้
ความรุนแรง ตาบลต้นแบบทางสังคมพื้นที่โครงการ เมืองสร้างสุข (happiness Social
City : HSC) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
25. อธิบดีกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานพิธีปิดโครงการ
อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านผู้สูงอายุในชุมชน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่
ผู้ผ่านการอบรม“หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผูด้ ูแลผู้สูงอายุในชุมชน” (๑๘
ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมจานวน ๕๐ คน ณ ห้อง
ดาหลา ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี สาหรับโครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนาเครือข่ายผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุในการดูแล
สุขภาพผูส้ ูงอายุในชุมชน เพิ่มพูนทักษะในด้านการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุ โดยมี รองอธิบดีกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผูส้ ูงอายุ เข้าร่วมในครั้งนี้
26. รองอธิบดีกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา
วิชาการ พร้อมทั้งชมนิทรรศการและบูธเครือข่ายสตรี ในหัวข้อ “สังคมไทยไร้ความ
รุนแรงได้จริงหรือ” โดยมีวิทยากรจาก มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ผู้แทนจากสถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน) ผู้แทนจากศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และผูเ้ ชี่ยวชาญเฉาะด้านสตรี กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (นางถิรวดี พุ่มนิคม) โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม
กิจการผูส้ ูงอายุ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว ณ ห้องแซฟไฟร์ ๒๐๑ อาคารอิม
แพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
27. อธิบดีกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เปิดโอกาสให้ ผู้จัดการมูลนิธิ
เมืองไทยยิ้ม (นายธรรมปพน จันผลา) เข้าหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจด้าน
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ผู้สูงอายุร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการหารือดังกล่าว
28.อธิบดีกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมในพิธีเปิดการประกวด
สุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ก้ม กราบ กอด : สังคมผูส้ ูงอายุไร้ความรุนแรง” เนื่องในวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้าง
ความสัมพันธ์ ทางด้านร่างกาย จิตใจ รวมทั้ง ในด้านความกตัญญูกตเวที ละเว้นการใช้
ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ โดยมี รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา) เป็นประธานเปิดงานการประกวด
สุนทรพจน์ พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการฝ่ายผูส้ ูงอายุและสุขอนามัย (พลตรีหญิง
พูลศรี เปาวรัตน์) กล่าวรายงาน หน่วยงานสถาบันศึกษา คณะอาจารย์ ผู้ปกครองและ
นักเรียน เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกนวมหาราช สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
29.อธิบดีกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานร่วมและปาฐกถา
พิเศษงานการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในหัวข้อ "บทบาทของภาครัฐต่อการ
ส่งเสริมอาชีพผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ พร้อมรับฟังการเสวนาในประเด็น "ผูด้ แู ลผูส้ ูงอายุต้อง
ปรับและเปลีย่ นอย่างไรให้มีคณ
ุ ค่าในยุคดิจิตลั " โดยวิทยากรจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน
ณ ห้องประชุม ๒๐๔ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้ง
วัฒนะ
30.อธิบดีกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมในการประชุม
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อหาการขออนุมัติการเพิ่ม
หน่วยรับสมัครสมาชิก และหน่วยรับชาระเงินสะสมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ไปรษณีย์ไทย/
Big C) โดยมี ปลัดกระทรวงการคลัง (นายประสงค์ พูนธเนศ) พร้อมด้วย เลขาธิการ
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ) ผู้แทนจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๑ สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
31. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายอภิชาติ
อภิชาตบุตร) พร้อมด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมพิธี
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รับมอบเงินบริจาค จากโครงการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพและบริโภคอาหารปลอดภัย
“Great Food Good Run ๒๐๑๘” ร่วมสร้างเสริมสุขภาวะผูส้ ูงอายุ โดยมี รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) เป็นประธานในพิธี ณ
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่ง
โครงการเดิน-วิ่ง ได้รับความสนใจและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้
รายได้ทั้งหมดมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง เพื่อ
ใช้ดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งเรื่องอาหาร สุขภาพ และมีความเป็นอยู่ที่
มั่นคงปลอดภัยต่อไป
32. รองอธิบดีกรมกิจการผูส้ ูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เข้าร่วมเปิดโครงการพัฒนา
นักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development
Program : Kick off) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมดาเนินการชี้แจงรายละเอียด
โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ ในโจทย์ที่ ๒ ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสาร ข้อ ๑ ยุทธศาสตร์ (วิเคราะห์นโยบายและแผน)/วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร/
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนราชการเจ้าภาพโจทย์ ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจกับส่วนราชการและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการดาเนิน
โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลาสานักงาน ก.พ. จังหวัด
นนทบุรี โดยมีข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
1.วั น พุ ธ ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อ
พิจารณาแนวทางการขับ เคลื่อ น “มาตรการขับ เคลื่อนระเบี ยบวาระแห่งชาติเรื่อ ง
สังคมสูงอายุ” ประกอบด้วย ๑) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ –
๒๕๖๔ เรื่องการขอความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒
– ๒๕๖๔ ๒) กลไกการขับเคลื่อนมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่อง
สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยขอความเห็ น ชอบกลไกการขั บ เคลื่ อ น ระดั บ นโยบายโดย
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
เตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ สั งคมผู้ สู งอายุ ห น้ า ที่ : พิ จ ารณาก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
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เป้าหมาย กรอบแนวทางในการดาเนินงานของมาตรการ และกากับติดตามประเมินผล
การด าเนิ น งานในทุ กไตรมาส ระดับ หน่ ว ยงานโดยหน่ ว ยงานเจ้าภาพหลัก ได้ แ ก่
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข
(สธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวง
ยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงาน
ร่ว ม ได้ แ ก่ ส านั ก งบประมาณ/ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ (สปสช.)/
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)/กองทุนการออมแห่งชาติ
(กอช.)/การเคหะแห่ งชาติ /ส านั กงานสถิติ แ ห่ งชาติ /สานั ก งานเศรษฐกิ จการคลั ง/
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น /กรุ งเทพมหานคร/สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน
(พอช.)/สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)/
สภากาชาดไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรม/ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย/ธนาคารจิตอาสา/มูลนิ ธิอาสาสมัค รเพื่ อสังคม/โครงการทรูปลู ก
ปัญญา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น/สมาคมสภาผู้สูงอายุในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ฯลฯ หน้าที่ : ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการมาตรการ
ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 เพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ คณ ะอนุ ก รรมการ
ขับ เคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุทุกไตรมาสระดับ จังหวัด
ขับเคลื่อนผ่านกลไกในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
จังหวัด (กสจ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอโดยกาหนดให้มีหน้าที่
ขั บ เคลื่ อ นมาตรการระดั บ จั งหวั ด พร้ อ มรายงานผลการด าเนิ น งานในจั งหวั ด ต่ อ
คณะอนุ กรรมการขับ เคลื่ อนนโยบายเตรียมความพร้อ มรองรับ สังคมผู้ สูงอายุ เพื่ อ
รายงานผลต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติระดับพื้นที่โดยมีกลไกการทางานระดับ
พื้นที่ของหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานร่วม เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.)
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้าน วัด โรงเรียนรวมทั้งเครือข่ายการ
ด าเนิ น งานด้ านผู้ สู งอายุ และกลไกของอาสาสมั ค รในพื้ น ที่ เช่ น อาสาสมั ค รดู แ ล
ผู้สูงอายุ (อผส.) อาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) อาสาสมัครแรงงาน (อสร. ๓) การ
เปิดตัว (kick off) มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ เพื่อ
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พิ จ ารณารู ป แบบการเปิ ด ตั ว มาตรการ และมอบหมายผู้ แ ทนหน่ ว ยงานเป็ น ผู้
ประสานงานร่วมดาเนินการ และการติดตามผลการดาเนินงาน การให้ความเห็นชอบ
มอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลักรายงานผล ในทุกไตรมาส โดยมี อธิบดีกรมกิจการ
ผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(นางแน่งน้อย เวทยพงษ์) รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (นางสาวเอมอร
เสียงใหญ่ ) รองอธิบดีองค์กรต่างประเทศ (นายพิชิต บุญสุด) รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ผู้แทนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ฯลฯ
พร้อ มด้ วยข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ด กรมกิ จการผู้ สู งอายุ เข้ า ร่วมในการ
ประชุมดังกล่าวด้วย
2. ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง มติเห็นชอบมาตรการขับเคลื่อน
“สั งคมผู้ สู งอายุ ” ให้ เป็ น ระเบี ย บวาระแห่ งชาติ ในการประชุม ครม. ครั้งที่ ๔๙/
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ ตึกบัญชาการ ๑ ทาเนียบรัฐบาล
3.ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อหารือทิศทางการขับเคลื่อนการดาเนินการในระยะเร่งด่วน และ
รูปแบบการเปิดตัวมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ
4. รองนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ) เป็ น ประธานในพิ ธี ป ระกาศ
“ระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ ” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สังคม
สูงอายุ สาหรับ คนทุกวัย เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ” เพื่อสร้างความตระหนักให้ภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้รับทราบถึง
สถานการณ์ ผู้ สู งอายุ ข องประเทศไทย พร้ อ มบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ขั บ เคลื่ อ น
สังคมไทยไปสู่ก ารเป็ น สั งคมสูงอายุ ที่มี คุ ณ ภาพอย่างยั่งยืน โดยมี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์)
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายปรเมธี วิมลศิริ) กล่าว
รายงาน พร้อมด้วย อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) รองอธิบดีกรม
กิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาฯ (พม.)
กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมทั้ง คณะ
ทูต ผู้แทนจากองค์กรสหประชาชาติ องค์กรเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ ทั้ งภาครัฐ
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ภาคเอกชน ประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วม
ในการประชุมดังกล่าว จานวนกว่า ๕๐๐ คน ทั้งนี้มีการแสดงพิเศษ บรรเลงขลุ่ย โดย
อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และเปิดตัวมาสคอตงานประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง
สังคมสูงอายุ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
คณะกรรมการผู้สูงอายุ 1. ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน
2561 เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาคัญและการดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ ซึ่งการประชุม
แห่งชาติ (กผส.)
ครั้งนี้ ที่ ป ระชุม ได้ พิ จารณาเห็ น ชอบให้ เสนอรายงานสถานการณ์ พ.ศ.2560 ต่ อ
คณะรัฐมนตรี
ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอรายงานสถานการณ์ พ.ศ.2560 ต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอไปดาเนินการ สาหรับการจัดทา
รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปีต่อไป ขอให้เร่ดาเนินงานให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ทัน
ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุของหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การเตรียมการ
จัดทาแผนพัฒนาศักยภาพ กาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความก้าวหน้า
การดาเนิ นงานเรื่องนักบริบาลชุมชนตลอดจน การจัดตั้งศูนย์ ASEAN Center for
Active Ageing and Innovation (ACAI)
2. อยู่ระหว่างการเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึก
บัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1) ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2) ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561
3) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ผลการด าเนิ น งานมาตรการขั บ เคลื่อ นระเบี ยบวาระแห่ งชาติ
เรื่อง สังคมสูงอายุ
- มติคระรัฐมนตรี เรื่อง รายงานสถานการณ์ ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.
2560
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- ความก้าวหน้า (ร่าง) กฎกระทรวงกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ
พึ่งพิง
- ผลการศึกษาการปรับนิยามผู้สูงอายุ
4) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
- การพัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจาปี 2562
- การเตรี ย มความพร้ อ มในการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นา
ศักยภาพกาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ ปี พ.ศ. 2561 -2565
- รายงานผลการดาเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ
5) ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
- เห็นชอบการประกาศดุสดีเกียรติคุณผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2562
- เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว
พ.ศ. 2562 -2565
- เห็ น ชอบการแต่ ง ตั้ ง คณ ะอนุ ก รรมการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ
- เห็นชอบการสรรหาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 4 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2.ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์)
เป็นประธานการประชุม และกรรมการ 28 คน และหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง รวม
จานวน 80 คน โดยที่ประชุม มีมติและมอบหมาย ดังนี้
1) รับทราบการรายงานผลการดาเนินงานมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ และให้ดาเนินการ ดังนี้ การประชาสัมพันธ์ เรื่อง การ
ประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ เรือ่ ง สังคมสูงอายุ อย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ (พมจ./
จังหวัดทุกจังหวัด) และให้หน่วยงานหลักมีการขับเคลื่อนการดาเนินงาน (Quick Win)
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
2) รับทราบความก้าวหน้านักบริบาลชุมชน และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
บูรณาการขับเคลื่อนมาตรฐานการดูแลผูส้ ูงอายุ พิจารณาหลักสูตรนักบริบาลชุมชน
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คุณสมบัติ และบทบาทหน้าที่ของนักบริบาลชุมชน และให้นาผลการดาเนินงานเสนอ
ต่อที่ประชุม กผส. ต่อไป
3) รับทราบการพัฒนาฐานข้อมูลผูส้ ูงอายุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอของ กผส. ไปดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดทาฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ ต่อไป
4) มอบหมายคณะอนุกรรมการพิจารณา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุ นาข้อเสนอการปรับนิยามผูส้ ูงอายุ ตามมาตรา 3
ในพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปศึกษาความเป็นไปได้ และผลกระทบใน
การเปลีย่ นแปลงนิยามผูส้ ูงอายุให้ครอบคลุมทุกด้าน และนาเสนอต่อที่ประชุม กผส.
ในครั้งต่อ
5) เห็นชอบการประกาศสดุดเี กียรติคณ
ุ ยกย่องให้นายบรรลุ ศิรพิ านิช เป็น
ผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
6) เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว พ.ศ.
๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ และมอบหมายอนุกรรมการขับเคลื่อนประเด็นการดูแลผูส้ ูงอายุระยะ
ยาว พิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอของ กผส. โดยให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๒ และนาเสนอ กผส. ต่อไป
7) เห็นชอบให้ยกเลิกคาสั่งคณะกรรมการผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ที่ 5/2552 เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนผู้สูงอายุ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โดยเห็นชอบคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ประกอบและอานาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร
กองทุนผู้สูงอายุ และเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารกองทุนผูส้ ูงอายุ
8) เห็นชอบและมอบหมาย ดังนี้
- เห็นชอบวิธีการสรรหาและคัดเลือก โดยกรรมการ ตามมาตรา ๔ (๑) - (๕)
พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถและเหมาะสม เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒติ ามมาตรา ๔ (๖) ท่านละไม่เกิน ๕ คน และส่งข้อมูลรายชื่อพร้อมประวัติ
ให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด และฝ่าย
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เลขานุการฯ จะมีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๔ (๖) ทั้งหมด พร้อมประวัติและข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อ
กรรมการ ตามมาตรา ๔ (๑) – (๕) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
- เห็นชอบวิธีการคัดเลือก โดยการประชุมกรรมการตามมาตรา ๔ (๑) – (๕)
ลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ เพื่อให้ได้ข้อยุติ จานวนไม่เกิน ๕ คน โดยจัดประชุมเลือก
ต่อเนื่องหลังจากการประชุม กผส. ในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยประชุมเฉพาะ
กรรมการ ตามมาตรา ๔ (๑) – (๕) เท่านั้น
- เห็นชอบการกาหนดคุณสมบัติความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามพระราชบัญญัตผิ ู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 213 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
เสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร และข้าราชการการเมือง ทั้งนี้ การแต่งตั้งบุคคลที่
มีอายุเกิน 70 ปีบริบรู ณ์ ซึ่งไม่สอดคล้องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่
29 มีนาคม 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นว่าไม่ควรกาหนดอายุ แต่ควรพิจารณาความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีสุขภาพแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้ และเห็นชอบ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จานวน 5 ด้าน คือ ด้านประชากรศาสตร์ ด้านสุขภาพ
ด้านเศรษฐศาสตร์/เศรษฐกิจ ด้านสังคมสงเคราะห์/สังคมศาสตร์ และด้านกฎหมาย
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่ กผส. เห็นชอบ
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
จัดประชุ ม คณะอนุ ก รรมการด้ านการจัดท าประเด็ นข้ อ มู ล เพื่ อ พั ฒ นางานด้ า น
ผู้สูงอายุ
ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1) เห็ น ชอบผลการจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ รองรั บ สั งคมสู งวัย และ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารสารสนเทศเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ จ ากข้ อ มู ล ผู้ สู งอายุ ไ ทย ใน
ปีงบประมาณ 2562
2) เห็นชอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2562
3) เห็นชอบแนวทางการจัดทาระบบฐานข้อมูล “ธนาคารเวลาสาหรับการ
ดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย”
ครั้งที่ ๒/256๒ ในวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม 256๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
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กองทุนผู้สูงอายุ อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้าน
ราชวิ ถี กทม. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ฯ จ านวน 50 คน โดยมี นายวิ ชั ย โชควิ วั ฒ น
เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
1) เห็นชอบการศึกษาตัวอย่าง “ระบบข้อมูลและผลการดาเนินงานตามโปรแกรม
Long Term Care (3C) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้”เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย
2) เห็นชอบการดาเนิน งานขับ เคลื่อนการปฏิ รูปข้อมูลตามแผนปฏิบั ติการเร่งด่วน
(Quick Win) ตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ (6
Sustainable 4 Change)
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
“โครงการ มหกรรมสูง “โครงการ มหกรรมสู ง วั ย สมองใส ใจเกิ น ร้ อ ย” เพื่ อ เสริ ม แรงบั น ดาลใจ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีในวัยสูงอายุ
วัย สมองใส ใจเกิน
จัดโครงการสัมมนาวิชาการสาหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ โดยกลุ่ม
ร้อย” เพื่อเสริมแรง
อัศ จรรย์ อ าวุ โส ภายใต้ โครงการอุ่ น ใจใกล้ แ พทยสมาคมฯ และองค์ ก รพั น ธมิ ต รที่
บันดาลใจปรับเปลี่ยน
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่ งเป็นงานสัมมนาให้ความรู้ การส่งเสริมแรงบันดาลใจการใช้
แนวคิดการใช้ชีวิตให้มี ชีวิตให้มีสุขภาพดีในวัยอาวุโส เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแนวคิด
สุขภาพดีในวัยสูงอายุ ในการส่งเสริมสุขภาพให้ผู้สูงอายุปกติมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น (Active & Healthy
Ageing) ทั้งการเพิ่มความเข้าใจ ความตระหนักรู้ด้านสมองเสื่อม (ทั้งสาหรับประชาชน
และบุคลากรทางการแพทย์) ให้มากขึ้นอีกด้วย
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
การสนับสนุนค่าจัดการ การสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๑๑
ศพผู้สูงอายุตาม
(๑๒) แห่งพระราชบัญ ญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเป้าหมายในการสนับสนุนค่า
ประเพณี
จัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
ผลการดาเนินการ 1) จัดการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครอบครัวผู้สูงอายุ ที่เสียชีวิตได้รับเงินสนับสนุ นช่ วยเหลือค่ าจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 7,920 คน โดยดาเนินการ
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จ่ายเงินอุดหนุนโครงการฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online
กองทุนผู้สูงอายุ
1. ให้กู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
1) ผู้สูงอายุมีโอกาสในการสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระของ
ลูกหลาน และสังคม
2) ผู้สูงอายุรู้สึกว่ามีศักยภาพและความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ผลการดาเนินการ 1)จัดการประชุม กรรมการบริหารกองทุ นผู้สูงอายุเพื่อจัดสรร
งบประมาณในการกู้ยืมแก่ผู้สูงอายุ 2) การบริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ
รายบุคคลและรายกลุ่ม จานวน 4,574 ราย เป็นเงินจานวน 90,931,740 บาท
2. การสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
1) ผู้สูงอายุสามารถนาความรู้ที่ได้รับ สามารถนาไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้
2) ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย และทากิจกรรมร่วมกัน ทาให้รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ผ่อน
คลาย ความเหงา ไม่เกิดความเครียด
3) ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยการนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ มาถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีคุณค่าต่อสังคม
4) ผู้สูงอายุได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
ผลการดาเนิ นงาน 1) จั ดการประชุม คณะกรรมการบริห ารกองทุ น ผู้สู งอายุ เพื่ อ
จั ด สรรงบประมาณในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมโครงการผู้ สู งอายุ 2) สนั บ สนุ น เงิ น
อุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมชมรม องค์กรผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานด้านผู้สูงอายุ จานวน 71 โครงการ เป็นจานวนเงิน 6,496,138 บาท
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ให้ บ ริ ก ารสงเคราะห์ ผู้ สู ง อายุ ในภาวะยากล าบาก ผลการด าเนิ น งานเดื อ น
สนับสนุนเงินช่วยเหลือ จัดการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนและประสบปัญ หา
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สภาพแวดล้ อมและสิ่ ง
อ านวยความสะดวก
ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ ใ ห้
เหมาะสมและปลอดภัย

การจ้างงานผู้สูงอายุ
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ความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา ๑๑
(8) (๙) (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
ผลการด าเนิ น งาน ผู้ สู งอายุ ที่ อ ยู่ ในภาวะยากล าบากได้ รั บ การสงเคราะห์ แ ละ
ช่วยเหลือเป็นเงิน รายละไม่เกิน 2,500 บาท จานวน 5,611 คน โดยดาเนินการ
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม
และปลอดภัย
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุได้รับการปรับปรุง มีความเหมาะสม
และปลอดภัย เกิดความสะดวกต่อการดารงชีวิตของผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ
ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุในบ้านของตนเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กรมกิจการผู้สูงอายุจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจานวน ๗๘,๓๕๔,๕๐๐ บาท
(เจ็ดสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีเป้าหมายดาเนินการ
๓,๒๐๐ หลังทั่วประเทศ
ผลการดาเนินงาน 1) จัดการชี้แจงแนวทางการดาเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) บ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย จานวน 1,375
หลัง หลัง
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
การจ้างงานผู้สูงอายุ
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์) เป็นประธานในพิธี
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) และกรมส่งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เพื่อ
ร่วมส่ งเสริมการมีรายได้และมีงานทาของผู้สูงอายุ และคนพิ การ โดยมี อธิบดี กรม
กิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) และอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ บริษัท บาง
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จาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (สานักงานใหญ่) อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๘ ถนน
สุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
สาหรับการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ นั้น บริษัท บางจากกรีนเนท จากัด
(บริษัทในเครือ) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) มีความประสงค์
รับ สมัค รพนัก งานผู้สู งอายุ จานวน ๑๐๐ อั ตรา ในตาแหน่ งพนัก งานบริการ และ
พนักงานทาความสะอาด ในสถานีบริการน้ามันบางจาก ๒๑๗ สาขาทั่วประเทศ ส่วน
บริษัท บางจากรีนเนท จากัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานผู้สูงอายุ จานวน ๒๐
อั ต รา ในต าแหน่ งพนั ก งานสต๊ อ กสิ น ค้ า และจั ด เรี ย งสิ น ค้ า ภายในร้ า นสะดวกซื้ อ
“SPAR” อีกทั้งให้การสนับสนุนสินค้าของผู้สูงอายุและคนพิ การ โดยการน าไปวาง
จาหน่ายในร้านสะดวกซื้อ “SPAR” อาทิ ๑) ยาปลาดุกฟู ของนายจตุรงค์ ศรีรอด (ลุง
แดง) ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ๒) ตุ๊กตายาดมปทัยทิพย์ ของ
นางปทัยทิพย์ ศักดาวิษรัตน์ และ ๓) คลังปัญญากระเป๋าผ้า ของศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
คนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความสาคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งทีสาคัญในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้วยการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการให้สามารถ
ทางานในตาแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุและคนพิการ
ซึ่งเป็นการประสานพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทาให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้มี
อาชีพและรายได้อย่างมั่นคง ส่งผลให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลดการพึ่งพิงจาก
ครอบครัว และดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้ อ ย่างมี คุณ ค่ าและมี ศั กดิ์ ศรี เพี ย งสังคมให้
โอกาส เกียรติ กาลังใจซึ่งกันและกัน และ การมีรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุ
จานวน 4,563 คน (ณ ก.พ. 2562)
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
การบริ จ าคเบี้ ย ยั ง ชี พ การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
ผู้ สู ง อายุ เ ข้ ากองทุ น ผลการดาเนินการ
ผู้สูงอายุ
สรุปยอดผู้บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2560 – 21 มกราคม 2562 รวมจานวน 811 ราย (กรุงเทพมหานคร 292 ราย
กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น 518 ราย และเมื อ งพั ท ยา 1 ราย) โดยมี ก าร
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ดาเนินงานในด้านอื่น ๆ ดังนี้
1) รณรงค์ให้ผู้สูงอายุที่มีกาลังทรัพย์ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกาหนดให้มี
การจัดกิจกรรมดังกล่าวใน ๔ ภาค และได้ลงพื้นที่ดูสถานที่สาหรับจัดกิจกรรม
2) จัดกิจกรรมคาราวาน ประชาสัมพันธ์การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ทั่วประเทศทั้ง
4 ภาคพร้อมเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ภายใต้
แนวคิด “ให้...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” และรณรงค์การบริจาคประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยใน
4 ภาคและมอบเหรียญเชิดชูเกี ยรติพร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่บริจาคเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
รัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สู งอายุที่ มี รายได้น้ อ ยและด้ อยโอกาส โดยการปรับ ปรุงแก้ไข
พระราชบั ญ ญั ติ ผู้ สู งอายุ พ.ศ. 2546 เรื่อง ก าหนดแหล่งเงิน เข้ากองทุ น ผู้สู งอายุ
เพิ่มเติม 2 แหล่ง คือ การเก็บภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบใน
อัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปีและการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อ ย ผ่านการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้า
กองทุนผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนามาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่
ผู้ สู งอายุ ที่ มี ร ายได้ น้ อ ยผ่ านบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ งรั ฐ โดยผู้ สู งอายุ ที่ มี ร ายได้ ไม่ เกิ น
30,000 บาท ต่อปี ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 100 บาท และผู้สูงอายุที่มีรายได้เกินกว่า
30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินเพิ่มเดือนละ 50 บาท
โดยเริ่มมีการจ่ายเงินดังกล่าว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา ในทุกวันที่ 15
ของเดือน
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน 2560 เห็ น ชอบให้ ด าเนิ น
โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ โดยเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นมา เพื่อนามาจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้นในการดารงชีพ นาไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้มีผู้แจ้งความจานงบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุน
ผู้ สู งอ า ยุ จ า น ว น 799 ค น ร ว ม ทั้ งบุ ค ค ล ทั่ ว ไป ร ว ม เป็ น เงิ น ทั้ งสิ้ น
3,306,001,838.07 บาท ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
๑๐๐
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การขับเคลื่อนต้นแบบ
บูรณาการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
การพัฒนาที่อยู่อาศัย/
Senior Complex
บางละมุง

ขับ เคลื่ อ นระบบนั ก บริบ าลชุ มชน โดยท้ อ งถิ่ น ที่ จ ะท าให้ ท้ อ งถิ่น สามารถจ้ างนั ก
บริบาลชุมชนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวหรือติดเตียง และผลักดันให้นัก
บริบาลชุมชนปฏิบัติงานได้จริงต่อไป
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
1. งาน “สร้างไทยไปด้วยกัน : สร้างบ้าน สร้างชุมชน ไทยทุ กคนมั่นคง เข้มแข็ง ”
Housing For All: World Habitat Day Thailand ๒๐๑๘ พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ แก่หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับ ผู้มีรายได้
น้อย
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
2.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒ นาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน
มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายกรมกิจการผู้สูงอายุจัดทารายงานผล
การดาเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุแบบ
ครบวงจร (Senior Complex บางละมุง) ต่อคณะรัฐมนตรี
3. กรมธนารักษ์อนุญาตให้กรมกิจการผู้สูงอายุใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
ชบ. 219 ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมแจ้งบันทึกรับทราบ
แนวเขตที่ราชพัสดุดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ ในการดาเนิน
โครงการศูนย์ที่พักอาศัยสาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex บางละมุง)
4. อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ
5. ทีมที่ปรึกษาอยู่ระหว่างจัดประชุมเพื่อนาเสนอผลการศึกษาฯ
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
โครงเสริมสร้างชุมชนที่ โครงเสริ ม สร้ า งชุ ม ชนที่ เป็ น มิ ต รกั บ ผู้ สู ง อายุ (Age-Friendly City) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
สถานที่จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุหรือสถานที่สาธารณะที่ผู้สูงอายุใช้เป็นประโยชน์
เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ร่วมกันตามหลัก Universal Design ซึ่งดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นต้นมา โดยได้ดาเนินการสนับสนุนงบประมาณ จานวน ๓,๘๗๕,๐๐๐ บาท (สาม
๑๐๑
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ล้ า นแปดแสนเจ็ ด หมื่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น) โดยมี เป้ า หมายด าเนิ น การในการจั ด ท า
โครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สร้ า งหรื อ ซ่ อ มแซมบ้ า นเพื่ อ ผู้ สู งอายุ
จานวนทั้งสิ้น ๒๔๐ หลังทั่วประเทศ ในรูปแบบประชารัฐเพื่อสังคม ตลอดจนมี การ
ส่งเสริมการอบรมช่างชุมชนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ในการปรับปรุง/ ซ่อมแซมที่
อยู่อาศัย สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย และขอประชาสัมพันธ์ให้ภาคธุรกิจเอกชน CSR และผู้สนใจสามารถติดต่อ
บริจาคเงิน วัสดุเพื่อซ่อมสร้างบ้านเป้าหมาย ปี ๒๕๖๒ จานวน ๒,๐๐๐ หลัง เตียง ที่
นอน ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่ติดเตียง ผ้าอ้อมสาหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์อานวยความ
สะดวกของผู้สูงอายุ และอื่น ๆ โดยสามารถติดต่อ ได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือ ศูนย์
ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐
ผลการดาเนินการ
1. อยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง/ซ่ อ มแซม จ านวน 2 แห่ ง จะด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง/
ซ่อมแซม ประกอบด้วย
1. วัดราษฎร์เรืองสุข (หลวงปู่ฮก) ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
2. วัดโกรกขี้หนู ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
3. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน 8 แห่ง จะดาเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม
4. อยู่ ระหว่า งประชุ ม ประชาคมและรวมเอกสารหลั ก ฐานประกอบการขออนุ มั ติ
จานวน 10 แห่ง
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ธนาคารเวลาสาหรับผู้สูงอายุ
1. วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมการดาเนินงานธนาคาร
เวลาสาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอที่ประชุม
พิ จ ารณาแนวทางการด าเนิ น งานธนาคารเวลาส าหรั บ การดู แ ลผู้ สู งอายุ ใ นพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร และหารือแนวทางการดาเนินงานธนาคารเวลาสาหรับผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ประชุมหารือแนว
ทางการดาเนินงานโครงการธนาคารเวลาสาหรับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่ อ ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานโครงการ
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ธนาคารเวลาส าหรับ การดู แลผู้ สูงอายุ ในพื้ น ที่อ าคารโครงการฟื้ นฟู ชุมชนดิน แดง
ระยะที่ ๑ และกาหนดจัดงานแถลงข่าวการดาเนินงานธนาคารเวลาสาหรับผู้สูงอายุใน
พื้นที่ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (Kicf off) ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา
๑๔.๐๐ น. ณ อาคารโครงการฟื้ นฟู ชุมชุนดินแดง ระยะที่ ๑ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์)
เป็นประธานฯ
ธนาคารเวลาเป็นแนวคิดที่ได้มีการดาเนินงานมาหลายประเทศทั่วโลก เช่น
สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่ น เป็นต้น เพื่อมาส่งเสริม ให้ คนใน
สังคมได้ดูแลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มที่ต้ องการความช่วยเหลือ เช่น
ผู้ สู งอายุ และเด็ ก โดยสมาชิ ก ธนาคารเวลาจะได้ รั บ การดู แ ลกลั บ คื น เมื่ อ มี ค วาม
ต้องการและจาเป็น โดยใช้เวลาเป็นหน่วยนับ คือ ทางาน ๑ ชั่วโมง ได้รับ ๑ คะแนน
และสามารถสะสมเวลาในรูปแบบของบัญชีส่วนบุคคล โดยสามารถเบิกถอนเวลามา
ใช้ได้เมื่อเป็นวัยสูงอายุหรือเมื่อต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งสามารถบริจาคเวลาที่
สะสมไว้ให้แก่คนในชุมชนหรือสมาชิกในครอบครัวได้
จากแนวคิ ด และรู ป แบบการด าเนิ น งานดั ง กล่ า ว รั ฐ บาลไทยเล็ ง เห็ น
ความส าคั ญ ของแนวคิ ด ธนาคารเวลาที่ จ ะสามารถน ามาปรั บ ใช้ กั บ บริ บ ทและ
วัฒนธรรมสังคมไทยได้ ด้วยประเทศไทยมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งใน
เรื่อ งของความเอื้ อ เฟื้ อเผื่อ แผ่ การดู แลซึ่ งกั น และกั น และมี จิ ต อาสาที่ เข้ ามาเป็ น
อาสาสมัครอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งสอดรับกับแนวคิดธนาคารเวลา กรมกิจการผู้สูงอายุ
จึงนาแนวคิดธนาคารเวลามาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศไทย โดยได้ดาเนินการทาบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการดาเนินงานธนาคารเวลาสาหรับการดูแลผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่เป็นพื้นที่นาร่อง
จานวน ๔๒ พื้นที่ ๒๘ จังหวัด โดยมีเจตจานงที่จะส่งเสริมความร่วมมือของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมดูแลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ กรมกิจการผู้สูงอายุจึงได้
จั ด ประชุ ม แนวทางการด าเนิ น งานธนาคารเวลาส าหรั บ การดู แ ลผู้ สู งอายุ ในพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ใ น
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กรุงเทพมหานคร และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สานักอนามัย สานัก
การแพทย์ สานักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมประชุมกาหนดแนว
ทางการดาเนินงานธนาคารเวลาสาหรับการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการในพื้นที่อาคารโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง
ระยะที่ ๑ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีจานวนผู้สูงอายุอาศัย
เป็นจานวนมาก สมาชิกในครอบครัวต้องออกไปทางานนอกบ้าน และผู้สูงอายุต้อง
อาศัยอยู่บ้านเพียงลาพัง ดังนั้น การมีจิตอาสาธนาคารเวลาจึงเป็นเรื่องดีที่จะมีบุคคลที่
มีใจเสียสละมาร่วมกันทาประโยชน์เพื่อสังคม เข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ด้วยใจ จะ
ทาให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น
3. ประชุม คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานธนาคารเวลาส าหรั บ การดู แ ล
ผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานธนาคารเวลาใน
พื้นที่นาร่อง
4. ประชุมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามโครงการธนาคารเวลาสาหรับการดูแลผู้สูงอายุฯ
โดยใช้รูปแบบ SWOT analysis และหารือรูปแบบการจัดงาน kick off ออมเวลา จิต
อาสาพัฒนาสังคม" ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ อาคารโครงการฟื้นฟูชุมชนดิน
แดง ระยะที่ 1
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินโครงการธนาคารเวลาสาหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนิ น งานธนาคารเวลาในพื้ น ที่ น าร่อ ง ๔๒ พื้ น ที่ ๒๘ จั งหวั ด และศู น ย์
พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคมผู้ สู งอายุ ๑๒ แห่ ง พร้ อ มทั้ งร่ ว มกั น หาแนวทางใน
ขับเคลื่อนงานธนาคารเวลาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7. การประชุมหารือการดาเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง ธนาคารเวลา และ
รายงานผลการศึกษาดูงาน เรื่อง ธนาคารเวลา ในประเทศอังกฤษ
ธนาคารเวลาในประเทศอังกฤษดาเนินการมาแล้ว 20 ปี สามารถเชื่อมโยง
กันได้ทั้งหมด โดยจิตอาสาธนาคารเวลาสามารถเลือกทาได้ทุกพื้นที่ มีการเชื่อมโยง
ข้อมูงกันได้ทั้งหมด และมีการบันทึกเวลาลงระบบ Soft Ware ที่กาลังพัฒนาปรับปรุง
ใหม่ ชื่อ “lt’s about time 2” มีหลักการสาคัญ คือ
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1) เชื่ อ ว่ า “มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี แ ห่ งความเป็ น
มนุษย์”มนุษย์สามารถ “ให้ และ “รับ” ได้
2) ช่วยให้คนในชุมชนใกล้ชิดมากยิ่งขึน้
3) กระตุ้นให้คนในชุมชนได้ดูแลซึ่งกันและกัน
4) สร้างสรรค์สิ่งดีงาม (ประโยชน์) ให้ แก่คนในชุมชน (เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น)
5) แลกเปลี่ยน ทักษะ ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน
6) สร้างคุณค่าให้เกิดแก่คนทุกคน โดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
7) ลดความอ้างว้าง โดดเดี่ยว
8) สร้างสัมพันธภาพ สร้างมิตรภาพ ช่วยให้คนมีความสุข จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการธนาคารเวลาในประเทศอังกฤษ
1) บุคล กับ บุคคล, บุคคล กับ องค์กร และองค์กร กับองค์กร
2) Start – up เริ่มต้นจาก 3 -6 คน
3) ธนาคารเวลาแต่ละชุมชนจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการจัดการของชุมชน
แต่ละแห่ง
4) กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทุกวัย (ผสมกันเป็นไปตามธรรมชาติ)
5) กิ จ กรรมหลากหลาย ทุ ก ประเภทโดยจะให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ ของจิตอาสา
6) มีแบบฟอร์มให้เลือกทาเครื่องหมายได้ 3 สิ่งที่ถนัดหรือสามารถทาได้
องค์ประกอบของธนาคารเวลา
1) คน เป็นนายหน้า คนกลาง พี่เลี้ยง เป็นผู้ประสานงานส่วนกลางในการ
จับคู่ (Matching) ผู้รับรอง คณะกรรม
2) เงิน 80% เป็นค่าจ้างผู้ประสานงานกลาง, 20% เป็นค่าบริการจัดการ
3) สถานที่
4) ระบบ Soft Ware เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล
6) ของมูลทั่วไปของชุมชน
7) ข้อมูลความต้องการใช้บริการ/ข้อมูลผู้ใช้บริการ/สถานการณ์ในชุมชน
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8) วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ของโครงการ
9) ชื่อ Time Bank ของชุมชนนั้น
10) Logo ออกแบบโดยชุมชน
11) คู่มือ
12) การชี้ แ จงความเข้ าใจกั บ ชุ ม ชน (ตามงานนิ ท รรศการ งานบุ ญ ตาม
ประเพณี ตลาดนัด และEvent ต่าง ๆ
13) การฝึกอบรม
14) การจัดการความรู้ (KM)
15) มีระบบประกันภัย (กรณีทาของเสียหายในบ้านเคส หรือประกันภัย
กรณีการดูแลเคสที่บ้าน ออกแบบโดยชุมชน)
16) สมุดบันทึกเวลาประจาตัว
17) วัสดุ - อุปกรณ์ สานักงานที่จาเป็น (คอมพิวเตอร์ โทรศั พท์ กระดาษ
เครื่องปริ้น)
18) บัตรประจาตัวสมาชิก
19) การป้องกันหรือลดปัญหาอาชญากรรม การเข้าบ้านเคสครั้งแรกอาจไป
กับพี่เลี้ยง เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความคุ้นเคย สัก 2 – 3 ครั้ง จนเกิดความสนิทสนม
ไว้ใจจึงปล่อยให้ไปตามลาพัง และมีระบบการป้องกันภัย
20) ความไว้วางใจ “Trust” เป็นสิ่งสาคัญสาหรับธนาคารเวลา
31) บางครั้งเวลาอาจไม่ใช่สิ่ งที่ จาเป็ น เมื่อกลายมาเป็ น ความสัม พัน ธ์/
สัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น = เพื่อน จนอาจไม่สะสมแต้มอีกต่อไป (กรณีบางเคส)
8. ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โครงการธนาคาร
เวลาสาหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ณ องค์การบริหารส่วนตาบลราชสถิตย์
ต.ราชสถิ ต ย์ อ.ไชโย จ.อ่ างทอง โดยมี ผู้ เข่า วมการประชุ ม ประกอบด้ วย ผู้ สู งอายุ
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่
9. ลงพื้นที่ อบต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ติดตามการดาเนินโครงการธนาคาร
เวลาสาหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อกาหนดแนวทางการทางานร่วมกัน
10. จัด อบรมธนาคารเวลาส าหรับการดูแลผู้ สู งอายุของประเทศไทย ณ โรงเรีย น
ผู้ สู งอายุ ต าบลช่ อ งลม ต.ช่ อ งลม อ.ลานกระบื อ จ.ก าแพงเพชร ประกอบด้ ว ย
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กลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อสม. อผส. Care giver จานวน 101 คน
11. จัดอบรมโครงการธนาคารเวลาฯ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลหัวดง อ.เมืองพิจิตร
จ.พิจิตร กลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ อสม. อผส. Care giver จานวน 50
คน
12. จั ด อบรมโครงการธนาคารเวลาส าหรั บ การดู แ ลผู้ สู งอายุ ข องประเทศไทย
ด าเนิ น การในพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาคู ณ ใหญ่ อ.นาหว้ า จ.นครพนม
กลุ่มเป้าหมายคือ อสม. อผส. และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน 85 คน
13. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานโครงการธนาคารเวลาสาหรับการดูแล
ผู้สูงอายุของประเทศไทย แก่พื้นที่นาร่องธนาคารเวลา 4 พื้นที่ และพื้นที่ขยายเข้าร่วม
โครงการ 8 พื้นที่ รวม 12 พื้นที่ แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 61 คน โดยได้รับเกียรติจาก
นายสุ เทพ มณี โชติ รองผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ขอนแก่ น เป็ น ประธานในพิ ธี และ
ดาเนินการแบ่งกลุ่มย่อย จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย นางสาวกนกวรรณ
เหลืองมงคลเลิศ ผอ. กลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ สคส. และ
คณะ ณ โรงแรมไอโฮเทล จ.ขอนแก่น
14. ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โครงการธนาคาร
เวลาสาหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศไทย ณ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองไผ่
ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ. อุ ทั ยธานี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย
ผู้ สู งอายุ อาสาสมั ค รดู แ ลผู้ สู งอายุ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในพื้ น ที่ รวม 50 คน
กิจกรรมประกอบด้วย การฟังการบรรยายเกี่ยวกับธนาคารเวลาเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่คนในพื้นที่ และจัดทากระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่ วมได้ออกแบบรูปแบบ
การดาเนินงานเกี่ยวกับธนาคารเวลาในพื้นที่ของตนเอง
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการผู้สูงอายุ
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ทดี่ ินทากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ
ผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าทีไ่ ม่ชัดเจน
-
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นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ทสี่ ามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมสิ ังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกีย่ วข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
พัฒนาการทุกช่วงวัย โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and
Share” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจาปี ๒๕๖๒
ตามกรอบแนวคิด “Power+plus…อาสาพลังบวก”
ผลการดาเนินงาน 1) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ระหว่างให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ยื่น
อุทธรณ์ ภายใน ๗ วันทาการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ และ
อบรมสร้างวิทยากรกระบวนการ พลังจิตอาสา พั ฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาเพื่ อ การแบ่ งปั น ที่ ยิ่ งใหญ่ Shift and
Share
2) ดาเนินโครงการ“พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” กิจกรรมยุ
วอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนนาโครงการเชิง
สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปฏิบัติได้ในพื้นที่จริง จานวน 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดลาปาง และจังหวัดอานาจเจริญ จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองบัวลาภู และ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กิจกรรมค่ายเติมพลังทักษะ สานต่อพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
การจัดอบรมเพื่อสานต่อ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการเป็น “จิตอาสา”
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ เคยได้เข้าร่วมการอบรม และมีผลงานใน พื้นที่ จริงตั้งแต่ปี
๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการทางานด้านจิตอาสาของเด็ก ๆ
เยาวชน สามารถไปร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน มีพื้นที่ในการแสดงออกและท า
กิจ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ กั บ สั งคม เป็ น ต้ น แบบให้ กั บ เด็ ก และเยาวชนในด้ านการ
เสียสละและการมีจิตอาสา และมีการประกวดเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้
เป็นบุคคลต้นแบบการเป็นจิตอาสา พัฒ นาสั งคมและสวัสดิการ (Shift and Share
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IDOL) เพื่อ เป็ นตัวแทนในการประชาสัมพั นธ์ โครงการและจะมีการตัดสิน ณ งาน
นิทรรศการแสดงผลงานเพื่อคัดเลือก ๔ คนสุดท้ายที่ชนะเลิศ เป็น IDOL ประจาปี
๒๕๖๒
ผลการดาเนินงาน จัดกิจกรรมแล้วจานวน 2 รุ่น มีเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการ
อบรมจาก 30 โรงเรียน/30 โครงการ จานวนทั้งสิ้น 300 คน
ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กิจกรรม “Happy kids in summer 2019”
เพื่อส่งเสริมความรู้ เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่มี ประโยชน์ต่อสังคม และปลูกฝัง
“จิต อาสา” ให้ แก่ เด็ก และเยาวชน เพื่ อสร้างประโยชน์ สุ ขกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน
เปิ ดรับ สมั ค รเด็ กและเยาวชนผู้เข้ าร่วมกิ จกรรม ระหว่างวัน ที่ ๒๐ – ๒๗ มี น าคม
๒๕๖๒ ณ ชั้น ๑ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กาหนดจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่
๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กอายุ ๕-๑๕ ปี จานวน ๗๐ คน โดย
เน้ น กระบวนการพั ฒ นาเด็ ก อายุ ร ะหว่ า ง ๕-๑๕ ปี โดยใช้ ห ลั ก สู ต รการเรี ย นรู้
๓R ๘C มาพัฒนาคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑
ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการ อพม.น้อย พัฒนาสังคม ประจาปี ๒๕๖๒
ผลการดาเนินงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนของโครงการต้นกล้า...
ยุวอาสา (อพม.น้อย) วันที่ ๕ – ๖ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปริ้นตัน กรุงเทพมหานคร
ผลที่ได้รับ ได้คู่มือกระบวนการสร้างเสริมความเป็นจิตอาสาเด็กและเยาวชน
ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สนับสนุนการดาเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวงตามพระดาริ
ผลการดาเนินงาน
1. โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ แห่ง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ครอบครัว ชุมชน
2. ติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ พ.ย.๒๕๖๑ ณ
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.น่าน และ ร.ร.เพียงหลวง ๗ฯ จ.น่าน เพื่อมอบ
นโยบายการดาเนินงานโรงเรียนเพียงหลวง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รับฟังปัญหา
อุปสรรค พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
๑๐๙

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
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ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมในชุมชนเพียง
หลวง วันที่ ๒๒ – ๒๔ พ.ย.๒๕๖๑ เฝ้าระวังและดูแลคนในชุมชนโรงเรียนเพีย งหลวง
ให้ปลอดภัยจากภัยทางสังคม
4. จัดโครงการสานพลังเครือข่ายผู้ประสานงานเพียงหลวง
เพื่ อเสริมสร้างพลั งใจในการทางานให้ กับ ผู้ประสานงานโครงการเพี ยงหลวง สร้าง
สัมพันธภาพ ผสานแนวคิด สู่การปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อยกระดับความรู้และทักษะ
การปฏิบัติงานให้กับผู้ประสานงาน เมื่อวันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
Magnolia ๑ ชั้ น ๔ โรงแรม ที เค. พาเลช ถนนแจ้ งวั ฒ นะ กรุ งเทพมหานคร มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน ๕๔ คน ประกอบด้วย ครูผู้ประสานฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพื้นที่สูง นิคมสร้างตนเอง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ที่รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนเพียงหลวง ๑๘ แห่ง
ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
โครงการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนงานด้านเด็กและเยาวชนในประชาคม
อาเซียน
ผลการดาเนินงาน อยู่ระหว่างการเตรียมแผนการดาเนินงานโครงการ
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ ๓ (ASEAN Ministerial Meeting on
Women – AMMW) พร้อมกล่าวถ้อยแถลงการณ์การดาเนินงานของประเทศไทย โดย
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย ในหัวข้อ "การ
คุ้ ม ครองทางสั ง คมแก่ ผู้ ห ญิ ง และเด็ ก หญิ ง ” (Exchange of views on the
theme social protection for women and girls) ระห ว่ า งวั น ที่ ๒ ๕ -๒ ๖
ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายเหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีแห่ง สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย
ผู้นาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และประเทศไทยยังมีแนวคิดจะเพิ่มสิทธิวันลาคลอดบุตรให้ลูกจ้างหญิงที่
ตั้งครรภ์ จาก ๙๐ วัน เป็น ๙๘ วัน ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
๑๑๐

นโยบายรัฐบาล
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ผลการดาเนินงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) และพยายามผลักดันให้ภาคเอกชนส่งเสริมการลาของพ่อ -แม่
เพื่อเลี้ยงดูบุตร นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ริเริ่มการให้เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิด เมื่อปี
๒๕๕๘ โดยให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวยากจนที่มีเด็ก แรกเกิดถึง ๓ ปี เดือนละ
๖๐๐ บาท ซึ่งมาตรการนี้ได้รับการยอมรับว่า เป็นความพยายามในการช่วยเหลือเด็ก
ด้อ ยโอกาสจากการถู กกี ด กั น และสนั บ สนุ น ให้ เด็ ก ได้ รับ การพั ฒ นาอย่ างเต็ ม ที่ ใน
ช่วงแรกของชีวิต นับเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ ปี
๒๕๔๘ ส่งผลให้รัฐบาลได้ริเริ่มการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาสาสมัครใน ๔๔ ชุมชน ซึ่ง
อาสาสมัครเหล่านี้สามารถได้รับการดูแลตอบแทนตามเวลาที่สะสมไว้ในอนาคต ทาให้
ผู้สูงอายุสตรีจะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้เป็นอย่า งมาก อันเนื่องมาจากการมี
อายุขัยที่ยืนยาวกว่า
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
การประชุ ม เจ้ าหน้ าที่ อ าวุโสสาหรับ คณะมนตรีป ระชาคมสั งคมและวัฒ นธรรม
อาเซี ย น (SOCA) ครั้ ง ที่ ๒๕ และการประชุ ม คณะมนตรี ป ระชาคมสั ง คมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ระหว่ า งวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน – ๔ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ (รวมวั น เดิ น ทางไป - กลั บ ) ณ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่ อเป็ นเวทีพ บปะหารือ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ใน
ระดับ เจ้าหน้ าที่ อาวุโส และระดั บรัฐมนตรี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อเป็น เวทีพ บปะหารือ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับรัฐมนตรี เพื่อเพื่อ
พิจารณารับรองตราสาร เอกสาร แผนงานต่าง ๆ และรายงานผลความคืบหน้าในการ
ดาเนินการตามแผนงานของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนต่อผู้นาอาเซียนใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ผู้เข้าร่วมการประชุม คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และคณะ
เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือผู้แทน จาก ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน
และคณะ รวม ๑๕๐ คน
ผลการดาเนินงาน
๑. เจ้าหน้าที่อาวุโส ร่วมกันสรุปรายงานผลการดาเนินงานในปี ๒๕๖๑ และพิจารณา
เอกสารผลลัพธ์สาคัญที่จะเสนอต่อคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
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การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสสาหรับคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
(SOCA) ครั้งที่ ๒๕
เบิกจ่ายจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จานวน ๓๔๖,๐๑๑.๕๒
บาท
การประชุมคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน
(ASCC) ครั้งที่ ๒๐
เบิกจ่ายจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จานวน ๑๔๔,๕๓๔.๒๓
๑๑๑

นโยบายรัฐบาล
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๒. คณะมนตรีฯ รับทราบรายงานของประธานการประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ ครั้ง
ที่ ๒๕ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานในปี ๒๕๖๑ และความก้าวหน้าของเอกสารผลลัพธ์
ส าคั ญ ที่ จ ะเสนอต่ อ ผู้ น าอาเซี ย นในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นครั้ ง ที่ ๓๓ ณ
สาธารณรัฐสิงคโปร์
๓. คณะมนตรีฯ รับรอง เอกสาร จานวน ๖ ฉบับ ดังนี้
(๑) ปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม งานที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ การ
เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งเท่ า เที ย มและทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มของป ระชาคมอาเซี ย น
(ASEAN Declaration on Promoting Green Jobs for Equity and Inclusive
Growth of ASEAN Community)
(๒) แผนแม่ บ ทอาเซี ย น ๒๐๒๕ เพื่ อ บู ร ณาการสิ ท ธิ ค นพิ ก าร(ASEAN Enabling
Masterplan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities)
(๓) แถลงการณ์ ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ต่อภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๔ (ASEAN
Joint Statement on Climate Change to the 24th Conference of the
Parties (COP 24) to the United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC))
(๔) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนต่อภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้ง
ที่ ๑ ๔ (ASEAN Joint Statement to the Fourteenth Meeting of the
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD
COP 14))
(๕) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนบวกสามว่าด้วยความร่ วมมือในการแก้ปัญหาการดื้อยา
ต้านจุลชีพ (เอเอ็ มอาร์)(ASEAN Plus Three Joint Statement on Cooperation
Against Antimicrobial Resistance: AMR)
(๖) ร่ า งปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการรั บ รองวั น เยาวชนอาเซี ย นเพื่ อ ป้ อ งกั น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (ASEAN Declaration on the Adoption
of the ASEAN Youth in Climate Action and Disaster Resilience Day)
๔. คณะมนตรีฯ รับทราบเอกสาร จานวน ๘ ฉบับ ดังนี้
(๑) แผนแม่ บ ทการสื่ อ สารอาเซี ย น ฉบั บ ที่ ๒ (ASEAN Communication Master
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Plan 2018-2025 (ACMP II))
(๒) ค่านิยมหลักเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
อาเซียน (Core Values for Digital Literacy for ASEAN)
(๓) กรอบความร่ ว มมื อ เพื่ อ ลดผลกระทบจากข่ า วลวง (Framework and Joint
Declaration to Minimise the Harmful Effects of Fake News)
(๔) แผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ปฏิ ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องแรงงานต่ า งด้ า ว
(๒๕๖๑-๒๕๖๘) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน (Action Plan 2018-2025 to
Implement the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of
the Rights of Migrant Workers)
(๕) ปฏิญญายอกยาการ์ตา ว่าด้วยการน้อมรับหลักการวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเพื่อ
เสริ ม สร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ อาเซี ย น (Yogyakarta Declaration on Embracing the
Culture of Prevention to Enrich the ASEAN Identity)
(๖) แนวคิดริเริ่ม ASEAN-OSHNET เพื่อขับเคลื่ อนแถลงการณ์ของรัฐมนตรีแรงงาน
อาเซียนในการปรับปรุงความปลอดภัยและอาวีวอนามัยเพื่อนการเจริญ เติมโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน(List of ASEAN-OSHNET Initiatives to Implement the ASEAN
Labour Ministers’ Statement on Improving Occupational Safety and
Health for Sustainable Economic Growth)
(๗) แนวทางการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนงานประชาคมสั งคมและวั ฒ นธรรม
อาเซี ย น พ.ศ.๒๕๖๘ (A Guide to Monitoring and Evaluation (M&E) of the
ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025)
(๘) แถลงการณ์ร่วมของการประชุม iระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีครั้งที่ ๓ (Joint
Statement of the 3 rd ASEAN Ministerial Meeting on Women)
ผู้รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ สป.พม.
การประชุมสามัญประจาปีของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ครั้งที่ ๑๗ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
ระหว่ า งวั น ที่ ๑๗ – ๒๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ ณ กรุ งฮานอย สาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย ม
เวียดนาม จัดโดยกระทรวงแรงงาน คนพิการและกิจการสังคม (Ministry of Labour,
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การใช้สื่อ หรือ
บุคคลผูม้ ี
ชื่อเสียงในสังคม
ในการ
๑๑๓
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Invalids and Social Affairs: MOLISA) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วัตถุประสงค์ การประชุม ACWC และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชุม
สมัยสามัญประจาปี ของผู้แทน ACWC โดยจัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง วัตถุประสงค์สาคัญ
คือ เพื่อพิจารณาและรับรองเอกสาร โครงการและกิจกรรมต่างๆ รายงานผลความ
คืบหน้าการดาเนินงาน และการหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่าง ACWC กับภาค
ส่วนต่างๆ ในการดาเนินงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก โดย
การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากรอบการทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามแผนการดาเนินงานของ ACWC ระยะ ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐) (Workshop
on Developing the ACWC Work Plan 2016-2020 Results Framework)
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒) การประชุม ACWC ครั้งที่ ๑๗ (17th ACWC Meeting) ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๖๑
๓) การประชุมปรึกษาระหว่างคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) และคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN
Committee on Women: ACW) ครั้ งที่ ๕ (5th ACWC-ACW Consultation) ใน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (ช่วงเช้า)
๔) การสัมมนาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อกั บประเด็นการบูรณาการในเรื่องมิติทางเพศ
(Seminar on Media Literacy on Gender Mainstreaming) ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ (ช่วงบ่าย)
๕) การประชุม ASEAN – EU Policy Dialogue on Women ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๖๑
ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้ม ครองสิทธิสตรีและสิท ธิเด็ก (ACWC) คณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี จาก ๑๐
ประเทศ ผู้แทนจากสานักเลขาธิการอาเซียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้ององค์การระหว่าง
ประเทศ/ประเทศคู่เจรจา และ หุ้นส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
ในการประชุม ACWC ครั้งที่ ๑๗ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดาเนินงานและความ
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ประชาสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้าง
ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ จะ
ช่วยให้
กระบวนการ
ดาเนินงานเป็นที่
รับรู้ของสังคม
โดยทั่วไปได้มาก
ยิ่งขึ้น
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คืบหน้าของเรื่องต่างๆ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย มีการทบทวนสถานะของการดาเนินงานตามแผนงานปี ค.ศ. ๒๐๑๖ –
๒๐๒๐ การจัดทาโครงการสาคัญต่างๆ เช่น การส่งเสริมการเสริมสร้า งศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของสตรี ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบวนการ
ยุติ ธรรมเด็ก และเยาวชนอาเซี ยนว่ าด้ วยกระบวนการยุติ ธรรมเชิงสมานฉั น ท์ แ ละ
การศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ (2018 ASEAN
Conference on Juvenile Justice Reform “ASEAN for Children in Conflict
with the Law 2018, Implementation of Restorative Justice and Global
Study on Children Deprived of Liberty) ณ ประเทศไทย รวมถึ ง การเปิ ด ตั ว
เอกสารแนวทางการจัดเก็บ ข้อมูลความรุน แรงต่อผู้หญิ งและเด็ กผู้หญิ งในอาเซีย น
(ASEAN Regional Guidelines on Violence Against Women and Girls Data
Collection and Use) แนวทางและกระบวนการในการตอบสนองต่อความต้องการ
ของเหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ต ามอนุ สั ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (The Regional Guidelines and Procedures to Address
the Needs of Victims of Trafficking In Persons Especially Women and
Children)
ที่ประชุมได้รับทราบถึงการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการ
ขจัดความรุนแรงต่อสตรี (RPA-EVAW) ผลของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเรื่องการบูร
ณาการประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ ในสาขาต่าง ๆ ของประชาคมสังคมและ
วัฒ นธรรมอาเซี ยน เมื่ อวัน ที่ ๒๗ -๒๙ มิ ถุ นายน ๒๕๖๑ ที่ ฟิ ลิ ป ปิน ส์ และผลการ
อภิปรายกลุ่ม ในเรื่อง สตรี สันติภาพและความมั่นคง อาเซียน – ออสเตรเลีย ในวันที่
๑๗ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงการระยะ
ยาวของโครงการสันติภาพสตรีและความมั่นคงในอาเซียน
ในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
(RPA-EVAC) ฟิลิปปินส์ได้นาเสนอผลการประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
เวที ส าหรั บ เด็ ก อาเซี ย น ในวั น ที่ ๑๗ -๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงจาการ์ ต า
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลามได้นาเสนอผลการประชุมเวทีสาหรับเด็ก
อาเซียน ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ อินโดนีเซียนาเสนอเกี่ยวกับ
๑๑๕
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ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างกรอบทางกฎหมายเพื่อปกป้องเด็กจาก
การแสวงหาประโยชน์ ท างเพศในการท่ องเที่ ย วและธุร กิจ การท่ อ งเที่ ยว ที่ จั ดโดย
รัฐสภาอาเซียน (AIPA) เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ในการนี้ ประเทศไทยได้ น าเสนอผลการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเด็ ก และเยาวชนอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง
สมานฉันท์และการศึกษาระดับโลกเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ เมื่อ
วันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นโครงการตามความร่วมมือระหว่างผู้แทนไทย
และผู้แทนมาเลเซีย ใน ACWC ด้านสิทธิเด็ก กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก กระทรวง
ยุติธรรม และ UNICEF รวมทั้งเสนอความคืบหน้าในการยกร่า งปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการคุ้มครองเด็กในทุกรูปแบบจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วง
ละเมิดทางเพศในอาเซียน (ASEAN Declaration on the Protection of Children
against all forms of Online Sexual Exploitation and Abuse in ASEAN) ซึ่งมี
ผู้ แ ทนไทยด้ านสิ ท ธิ เด็ ก ใน ACWC เป็ น ประธานคณะท างานฯ โดยจะมี ก ารเสนอ
เอกสารดังกล่าวต่อผู้นาอาเซียนเพื่อรับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งจะจัด
ขึ้นในประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ได้เสนอที่ประชุมทราบถึงการเปิดตัว
และสร้างความตระหนักรู้ต่อเอกสารแนวทางและกระบวนการในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของเหยื่อการค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
ที่ประชุมไดรับทราบเกี่ยวกับสถานะของโครงการที่ดาเนินการอยูภายใต
แผนการดาเนินงานของ ACWC ระยะ ๕ ปี โดยโครงการที่จะดาเนินการในไตรมาสที่
๔ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อยู่ภายใต้หัวข้อการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (EVAW) การค้า
มนุษย์หญิงและเด็ก รวมถึงการส่งเสริมการดาเนินงานระหว่างประเทศอาเซียนและ
ภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงและเด็ก ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาโครงการเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์อาเซียนเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานในการขจัดความรุนแรงต่อสตรี (EVAW) และแผนปฏิบัติการเรื่องการค้า
มนุษย์ (the Bohol Trafficking in Persons (TIP) Work Plan) ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้
ประสานงานหลักของโครงการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคสาหรับ
โครงการส่ งเสริ ม สิ ท ธิ ข องผู้ ห ญิ งแล ะเด็ ก ใน เรื่ อ งสั ญ ชาติ (the Regional
๑๑๖
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Consultation Workshop on “Promoting inclusion and sustainable
development in building the ASEAN Community through ensuring the
recognition of the legal identity of all women and children in ASEAN)
โดยเวียดนาม
ในระหว่างการประชุม ได้มีการประชุมแบบเปิดเพื่อหารือร่วมกับ UN
Women เกี่ยวกับความคืบหน้าของการดาเนินงานในกรอบความร่วมมือ อาเซียน –
สหประชาชาติ และประเด็นที่จะดาเนินงานร่วมกันในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ ป ระชุ ม ได้ ห ารื อ เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากรอบการรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน ASCC
Blueprint 2025 และแผนงานการติดตามและประเมินผลของ ACWC Work Plan
2016-2020
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุม ยังให้ ค วามสาคั ญ กั บ การเสริม สร้างศั กยภาพ
สถาบันของ ACWC ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของ ACWC เช่น โครงการนาร่องที่
ดาเนิ นการโดย ผู้แทนไทยใน ACWC ด้ านสิทธิสตรี เพื่ อรวมแพลตฟอร์มสื่อ สังคม
อ อ น ไล น์ เช่ น Facebook Page, Instagram, Twitter แ ล ะ Youtube รวม ถึ ง
สติ๊กเกอร์โลโก้ และเสื้อยืดเพื่อเพิ่มการรับรู้/ประชาสัมพันธ์ ACWC ให้เป็นที่รู้จัก และ
เพื่ อ เสริม สร้างการประสานงานภายในประเทศและการสนั บ สนุ น ภายในประเทศ
รวมถึง โครงการนาร่อง "แนวทางในการช่วยเหลือสตรีที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
โด ยค านึ งถึ ง เพ ศ ภ าวะ (ASEAN Gender Sensitive Guideline for Handling
Women Victims of Trafficking in Persons)" โดยจั ด แปลเป็ น ภาษาไทยและจั ด
ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติจากหลายภาคส่วน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย องค์ ก รภาคประชาสั งคม และ UN
Women
การประชุม ACWC ครั้งที่ ๑๘ จะจัด ขึ้น ในช่ วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2562 ที่
สานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สาหรับผลการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการพัฒนากรอบการทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนการด าเนิ น งานของ ACWC ระยะ ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๐) โดยมี สานั ก
เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
๑๑๗

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
๒) ที่ประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี
และสิทธิเด็ก (ACWC) และคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on
Women: ACW) ครั้งที่ ๕ (5th ACWC-ACW Consultation) เห็นชอบกิจกรรมและ
การด าเนิ น การต่ า งๆ ตามแผนความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง ACWC – ACW ซึ่ ง รวมถึ ง
โครงการศึกษาวิจัยของ ACW Thailand
๓) ในการการสัมมนาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อกับประเด็นการบูรณาการในเรื่องมิติ
ทางเพศ ได้มีการเสนอถึงการดาเนินงานในประเทศเวียดนามที่สร้างความตระหนักรู้ถึง
สิทธิและคุณค่าของสตรีในสังคม โดยใช้บุคคลผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของสังคม ใน
การสร้างการรับ รู้ผ่ านสื่อและประชาสั มพั น ธ์ถึงกิจกรรมต่ างๆ เช่ น กิจ กรรมสร้าง
ประสบการณ์ในการเป็นผู้หญิง/เป็นแม่ หรือ กิจกรรมการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของ
สตรี เนื่ องในโอกาสวัน สตรีเวีย ดนาม (๒๐ ต.ค. ของทุ ก ปี ) โดยจะมีก ารมอบดอก
กุห ลาบหรือ ของขวัญ สี แ ดงให้ กั บ หญิ งผู้ เป็ น ที่ รัก และการเฉลิ ม ฉลองด้ วยการงด
ทางานบ้านและพาครอบครัวออกไปทานอาหารนอกบ้าน และผู้ประกอบการ/ร้านค้า
ต่างๆ สนับสนุนด้วยการมอบส่วนลดพิเศษในการจับจ่ายซื้อสินค้า
๔) ที่ประชุม ASEAN – EU Policy Dialogue on Women มีการหารือร่วมกัน
ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสตรี เช่น การยุติความรุ นแรงต่อสตรีในที่ทางาน การ
จ้างงานอย่างเท่าเทียม กฎหมายในเรื่องการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในที่ทางาน
ผู้รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ สป.พม.
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสามเสาหลัก
(Joint Consultative Meeting: JCM) ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ
สาธารณรัฐสิงคโปร์
วัตถุประสงค์
เพื่อหารือและประสานงานในประเด็นที่คาบเกี่ยวระหว่างสามเสาหลักของประชาคม
อาเซียน รวมถึงเพื่อเตรียมการสาหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ และการ
ประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เบิกจ่ายจากปีงบประมาณ
๒๕๖๒ จานวน
๙๐,๘๗๑.๓๖ บาท

๑๑๘

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
รองเลขาธิการอาเซียนสาหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
รองเลขาธิการอาเซียนสาหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รองเลขาธิการอาเซียนสาหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และคณะผู้แทน
รวม ๑๐๐ คน
ผลการดาเนินงาน
ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดาเนินงานเพื่อเตรียมการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ของเลขาธิการอาเซียน และคณะมนตรีฯ ทั้ง ๓ เสา โดยในส่วน
ของเสาสังคม มีเอกสารผลลัพธ์สาคัญ เพื่อเสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่
๓๓ จานวน ๑๔ ฉบับ ตามรายงานผลการประชุมของคณะมนตรีประชาคมเสาสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน
นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้รับทราบการดาเนินงานเพื่อเตรียมการประชุม
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ (ASEAN Coordinating Council
Meeting) ความคืบหน้าแผนงานหลักสาคัญๆ อาทิ เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน
การต่อต้านการก่อการร้ายในอาเซียน และความร่วมมือด้านความมัน่ คงทางไซเบอร์
และการดาเนินงานตามแผนแม่บทเพื่อความเชื่อมโยงอาเซียน
คณะเจ้าหน้าที่อาวุโส ยังได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
ประเทศติมอร์-เลสเต และวาระอื่นๆ อาทิ การก่อสร้างอาคารสานักงานเลขาธิการ
อาเซียน ปฏิทินการประชุมอาเซียน ประจาปี ๒๕๖๑ เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ สป.พม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิในเรื่องสัญชาติ
(Regional Consultation Workshop on Promoting inclusion and
sustainable development in building the ASEAN Community
through ensuring the recognition of the legal identity of all women
and children in ASEAN)
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑o พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองดาลัต, สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
วัตถุประสงค์

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาค เกี่ยวกับ
การส่งเสริมสิทธิในเรื่อง
สัญชาติ
เบิกจ่ายจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จานวน ๓๘,๑๙o.๔๗
๑๑๙

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
- เพื่อนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยและข้อค้นพบจากร่างรายงานการวิจัยของแต่
ละประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งจัดทาโดยผู้แทน ACWC และ ผู้ประสานงานโครงการ/
จัดเก็บข้อมูลในประเทศ และมีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสรุป ข้อเสนอแนะ
รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่จะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
และการจั ด ท าแผนกิ จ กรรมส าหรั บ ปี พ.ศ. 2562 เพื่ อ ให้ มั่ น ใจถึ งการยอมรั บ
อัตลักษณ์ทางกฎหมายของสตรีและเด็กในอาเซียน
ผู้เข้าร่วมการประชุม
- คณะกรรมาธิการ อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
(ACWC) ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที่จากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสานักเลขาธิการ
อาเซียน ผู้แทนจาก UNHCR Regional Office for South-East Asia ผู้แทนจาก
UNICEF East Asia and Pacific Regional Office เจ้าหน้าที่ผู้เกีย่ วข้อง
ผลการดาเนินงาน
๑.ทีมที่ปรึกษางานวิจัยสรุปเสนอผลงานวิจัยรายหมวด ซึ่งได้ผนวกข้อมูลที่ได้รับจาก
๑๐ ประเทศ และจัดทาเป็น zero draft เวียนให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว
๒.ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้ร่วมกิจกรรมการอภิปรายแบบกลุม่ โดยไทยอยูก่ ลุ่มประเทศ
เดียวกับลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม โดยมีผู้แทนไทยเป็นผู้จดรายงานและ
นาเสนอผลการประชุมกลุ่มในหัวข้อ gaps and challenges และข้อเสนอแนะ
จากนั้นที่ปรึกษางานวิจัยจะได้นาผลการประชุมของทั้งสองกลุ่มไปผนวกในร่าง
รายงานการศึกษาต่อไป
๓. สาหรับก้าวต่อไป ที่ปรึกษางานวิจัยจะได้นาข้อเสนอต่างๆ ไปผนวกในรายงาน ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ จากนั้นขอความร่วมมือทุกประเทศ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (หากมี) ภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เพื่อทีมที่ปรึกษาวิจัยจะได้นาไปปรับปรุงและเสนอที่ประชุม ACWC พิจารณารับรอง
รายงานต่อไป
ผู้รับผิดชอบ : กระทรวงแรงงาน คนพิการและกิจการสังคม (Ministry of Labour,
Invalids and Social Affairs: MOLISA) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ ๑๔
และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 14th ASEAN Senior Officials

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)
บาท

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาค เกี่ยวกับการ
๑๒๐

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
Meeting on Social Welfare and Development: 14th SOMSWD and
other related Meetings)
ระหว่างวันที่ ๒o – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท สาธารณรัฐ
สิงคโปร์
วัตถุประสงค์
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านกฎหมายการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาสาหรับคนพิการ เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
- ที่ประชุมได้รับทราบผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และแผนการ
ดาเนินงานในระยะต่อไป ของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย ภายใต้
แผนงานอาเซียนสาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา 2559-2563 ทั้งนี้ ที่ประชุม
ได้รับรองร่าง TOR ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ซึ่ง
จะเป็น 1 ใน 7 ศูนย์ที่จะมีการเปิดตัวในปี 2562 ในโอกาสที่ประเทศไทยดารง
ตาแหน่งประธานอาเซียน สาหรับการประชุมครั้งต่อไป สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน
สวัสดิการสังคม (AMMSWD และ SOMSWD) ในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน
2562
ผู้รับผิดชอบ : สาธารณรัฐสิงคโปร์
การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียน – ญี่ปุ่น ในเรื่องสังคมเอื้ออาทร ครั้งที่ 16
(16th ASEAN and Japan High Level Officials Meeting on Caring Societies )
ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับการส่งเสริมสังคม
แห่งการมีส่วนร่วม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชน รวมถึงการบรรเทา
ความยากจน ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศญี่ ปุ่น ตลอดจนเป็นการ
จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเพื่ อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ในระดั บ เจ้ า หน้ าที่ อ าวุโสและระดั บ
รัฐมนตรีอาเซียนบวกสามในสาขาสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและการพัฒนา และ
สาขาแรงงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ
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ส่งเสริมสิทธิในเรื่อง
สัญชาติ
เบิกจ่ายจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จานวน
๒๗๓,๖๕๒.๘๔ บาท

๑๒๑
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ผลการดาเนินงาน
- ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสังคมแห่งการมีส่วนร่วมด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เด็กและเยาวชน
รวมถึงการบรรเทาความยากจนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศญี่ ปุ่ น
ตลอดจนมีการจัดทาข้อเสนอแนะเสนอต่อที่ประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและดับ
รัฐมนตรีอาเซียนบวกสามในสาขาสาธารณสุข สวัสดิการสังคมและการพัฒนา และ
สาขาแรงงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการดาเนินงานในระดับภูมิภาคสู่การ
ปฏิบัติเพื่อส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน ในการเป็น
ประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒o พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเตรียมการเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดประชุมภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน
อาเซียน(ASEAN Civil COCIETY Conference/ASEAN People Forum:
ACSC/APF) ในปี ๒๕๖๒
๒.เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมของ
ไทยในกระบวนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธาน
อาเซียนในปี ๒๕๖๒
๓. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทางานของภาคประชาคมอาเซียนและ
โอกาส รวมทั้งบทบาทการมีส่วนร่วมในบริบทต่างๆของภาคประชาสังคมให้กับภาค
ประชาสังคม/ภาคประชาชนของไทย๔. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาค
ประชาสังคม/ภาคประชาชนของไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ในการบูรณาการการทางานระหว่างกันและเตรียมการเกีย่ วกับการจัด
ประชุมภาคประชาสังคม/ภาคประชาชนอาเซียน
ผลการดาเนินงาน
๑. มีการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดประชุมภาคประชาสังคม/ภาคประชาชนอาเซียน
(ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People Forum: ACSC/APF) ในปี
๒๕๖๒
๑๒๒
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๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนของไทยในกระบวนการเสริมสร้าง
ประชาคมอาเซียน ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒
๓.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทางานของ
ประชาคมอาเซียนและโอกาส รวมทั้งบทบาทการมีส่วนร่วมในบริบทต่างๆของภาค
ประชาสังคม/ภาคประชาชนของไทยและได้มโี อกาสแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นที่สาคัญเกีย่ วกับอาเซียน ผ่านกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
- ปาฐกถาพิเศษ ในเรื่อง ‘‘อาเซียนกับภาคประชาสังคม และแผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.๒๕๖๘
- การอภิปราย เรื่อง ‘‘กลไกอาเซียนสามเสา และบทบาทของภาคประชาสังคม’’
- การอภิปราย เรื่อง ‘‘ประสบการณ์การทางานในกรอบอาเซียน”
- การอภิปราย เรื่อง ‘‘การเตรียมการของไทยในการเป็นประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒
- การบรรยาย เรื่อง ‘‘บทบาท อานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) และการทางานกับภาคประชา
สังคม”
- การอภิปราย เรื่อง “ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ACSC/APF & Lessons learned”
- การปฏิบัติการกลุม่ ย่อย เพื่อระดมความคิดเห็นในการเตรียมการจัด ACSC/APF
ในปี ๒๕๖๒
๔. ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการซึ่ งเป็ น ผู้ แ ทนภาคประชาสั งคม/ภาคประชาชนของไทย มี
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการการทางานระหว่างกันและเตรียมการ
เกี่ยวกับการจัดประชุมภาคประชาสังคม/ภาคประชาชนอาเซียน
๕. จากกิจกรรมการปฏิบตั ิการกลุม่ ย่อย ได้มีการนาเสนอความคาดหวัง/ ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม สาหรับการเตรียมการจัด ACSC/APF ในปี ๒๕๖๒ ดังนี้
ความคาดหวังของเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี
๒๕๖๒
๑) มีการปฏิสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐและภาคประชา
สังคม
๑๒๓
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๒) การเป็นสังคมซึ่งประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทุกกลุ่ม
๓) การเป็นสังคมซึ่งมีความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างมีประโยชน์
๔) การกลับคืนสูส่ ภาพเดิมของสังคม เมื่อเกิดสิ่งใดแล้วสามารถฟื้นตัวได้
๕) การมีไดนามิก หรือการนาเสนอสิ่งใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ
๖) การหาวิธีในการเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองของประชากรในแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิด
จิตสานึกร่วมและการทาให้ประชากรอาเซียนในแต่ละประเทศมีความภาคภูมิใจร่วมใน
การเป็นพลเมืองอาเซียน
๗) การส่งเสริมให้ผสู้ ูงวัยมีสิทธิมเี สียงและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นประโยชน์
ของผู้สูงวัยมากขึ้น
๘) ประเทศไทยควรตระหนักและทาให้อาเซียนรู้ถึงคุณค่าของงานมากขึ้นเนื่องจากมี
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเป็นแรงงาน
๙) การแสดงผลประโยชน์ของประชาชนจากการเข้าร่วมเป็นอาเซียน
๑๐) การอยูร่ ่วมกันของคนทุกกลุม่ ในอาเซียนและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
ท่ามกลางความหลากหลาย ทางสังคม วัฒนธรรม พื้นที่และศาสนา
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะต่อการเตรียมการจัดการประชุมภาคประชาชนอาเซียน ปี
๒๕๖๒
แนวคิดหลักในการจัดการประชุม
๑) ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centre) คือ ประชาชนต้องมีส่วนร่วม
อย่างมีนัยยะสาคัญในกระบวนการทั้งหมดที่เป็นเรื่องของประชาชน และมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ
๒) การไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมการเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมขององค์กร
๓) ความเท่าเทียมของทุกคน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมไปถึงการจ้าง
งานและค่าตอบแทนในการทางาน หรือค่าแรงที่เป็นธรรม
กระบวนการ/ กลไกในการเตรียมการจัดการประชุม
๑) การจัดการกระบวนการภายในประเทศให้มคี วามเข้มแข็งขึ้น (National process)
๒) ก่อนที่จะมีการประชุม ACSC/APF ควรจะมีกระบวนการซักซ้อมความเข้าใจหรือ
การประชุมหารือกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนก่อนที่จะมีการประชุม Summit
การจัดตั้งคณะกรรมการ/กลไกที่เกี่ยวข้อง
๑๒๔
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๑) ให้มีคณะกรรมการระดับรากหญ้าซึ่งจะเป็นตัวแทนประชาชนรากหญ้าชาวไทยใน
การแลกเปลี่ยนหารือกับประชาชนอาเซียนในประเทศต่าง ๆเพื่อร่วมตัดสินใจ/จัดการ
ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
๒) จัดตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด คือคณะกรรมการระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
๓) คณะกรรมการที่มีอยูเ่ ดิมควรมีเหมือนเดิม แต่ควรมีคณะกรรมการเพิ่มขึ้นอีก
เพื่อที่จะได้ดูแลได้ครอบคลุม เช่น ฝ่ายการเงิน/การหาทุน ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่าย
ความปลอดภัยและกฎหมาย ฝ่ายประสานงานเครือข่าย ฝ่ายมวลชนและกิจกรรม
รณรงค์ ฝ่ายกิจกรรมพื้นที่หรือเวทีรับฟัง ฝ่ายวิถีวัฒนธรรม และฝ่ายพยาบาล
การขับเคลื่อนของภาคประชาชน/ประเด็นที่ควรหยิบยกมาหารือในการประชุมภาค
ประชาชน
๑) ให้ประชาชนอาเซียนสามารถเล่าบทเรียนการต่อสู้การเคลื่อนไหวได้อย่างอิสรเสรี
๒) ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมควรจะสามารถแสดงออกได้อย่างไม่มีข้อจากัด ไม่
มีข้อยกเว้น และควรมีเวทีกลางในการแสดงความคิดเห็น
๓) การให้ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคมสามารถนาเสนอประเด็นได้เอง
๔) การให้ความรู้แก่ประชาชนให้มคี วามเข้าใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุมภาค
ประชาชนอาเซียน
๕) การติดตามข้อเรียกร้องที่ผ่านมา มีการติดตามและการประเมินผล
๖) เป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ลดความรุนแรงทาง
การเมือง
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง / ที่ควรมีในระหว่างการประชุมภาคประชาชนอาเซียน
๑) การพบปะหารือระหว่างผู้แทนภาคประชาสังคมกับผู้นาของแต่ละกลไกอย่าง
ใกล้ชิดหรือให้ผู้แทนภาคประชาสังคมจากประเทศเจ้าภาพได้พบปะหารือกับผู้นาของ
แต่ละกลไก เพื่อลดความตึงเครียดในระหว่างการประชุม เช่น การพบปะหารือร่วมกับ
ผู้แทน ACWC
๒) การจัดนิทรรศการเสมือนจริง
๓) มีมุมการเล่า Timeline ASEAN ภาคประชาชน การจัดถนนวัฒนธรรมเพื่อจัด
แสดงสินค้า ศิลปะ อาหาร และสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและมีเวทีย่อยเพื่อจะได้แสดง
วัฒนธรรมได้อย่างเต็มที่
๑๒๕
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๔) มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสภาพสังคมและวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนการกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นจากการขายของที่ระลึก และเผยแพร่วัฒนธรรมต่าง ๆ
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่อาจเป็นไปได้
๑) การช่วยเขียนข่าวประชาสัมพันธ์หรือการไลฟ์สด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
อาเซียน ช่วยกระจายการทางานหรือแบ่งทีม ช่วยคิดรูปแบบการแสดงคั่นรายการ
ช่วยทาฐานข้อมูลอาเซียนสาหรับลงเว็บไซต์
๒) มีการสื่อสาร/ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการและการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
แต่ละกลุ่มเครือข่ายในภาคประชาสังคม
การให้ความคุ้มครองผู้แทนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมการประชุม
๑) จะต้องให้การคุม้ ครองความปลอดภัยในการเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ออกเดินทาง
จนกระทั่งเดินทางกลับถึงประเทศต้นทางของผู้แทน
ผู้รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ
คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอานวยการเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับ
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวง พม.
วัตถุประสงค์
กาหนดแนวทางการดาเนินการจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ย นและการประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สส าหรั บ คณะมนตรี ป ระชาคมสั ง คม
และวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ.2562 ในด้านพิธีการและอานวยการ เพื่อให้การเป็น
เจ้าภาพการจัดประชุมในระดับ ต่างๆ ดาเนิน ไปด้ วยความเรียบร้อยมีแนวปฏิ บัติ ที่
สอดคล้องเป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานที่เหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
- ผู้ เข้ า ร่ว มประชุ ม ได้ มี โอกาสแลกเปลี่ ย นและน าเสนอความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การ
กาหนดแนวทางการดาเนินการจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ย นและการประชุ มเจ้ าหน้ า ที่ อาวุโสส าหรับ คณะมนตรีป ระชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ.2562 ในด้านพิธีการและอานวยการ
๑๒๖

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
คณะอนุกรรมการรับทราบในประเด็นความคืบหน้าต่างๆ ดังนี้
๑. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการประชุมสุดยอดอาเซียน
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๖๑
๒. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอานวยการเพื่อเตรียมการประชุมคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับคณะ
มนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๓. กิ จ กรรมหลั ก ภายใต้ โครงการจั ด การประชุ ม คณะมนตรีป ระชาคมสั งคมและ
วัฒ นธรรมอาเซียน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับคณะมนตรีประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
และได้ร่วมพิจารณา วาระสาคัญ ดังนี้
๑. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะทางานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
เตรียมการจัด ประชุ มคณะมนตรีป ระชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซีย นและการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. พิจารณาแผนการดาเนินงานด้านพิธีการและอานวยการ อาทิ กาหนดการ สถานที่
กิจกรรมพิเศษ การจัดแสดงและงานเลี้ยงรับรอง และการรักษาความปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ สป.พม.
การประชุมคณะทางานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมการจัด
ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและการประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสสาหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม.
วัตถุประสงค์
เพื่อหารือกาหนดแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับรองและ
ค่าตอบแทนหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมอาเซียนในช่วงที่ประเทศไทย
ดารงตาแหน่งประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และหารือแนวทางการจัดทา
ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (TOR: Term of Reference) การจัดประชุม รวมทั้ง

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

เบิกจ่ายจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จานวน ๕๒๕ บาท

๑๒๗

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

กรอบแผนการดาเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดาเนินงาน
1. รับรองรายงานการประชุมคณะทางานด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อเตรียมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และการ
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
2.รับทราบผลการปรับปรุงองค์ประกอบคณะทางานด้านงบประมาณและการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ยกเลิกการแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นรอง
ประธานคณะทางาน นอกนั้นคงเดิม
3.รับทราบความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสาหรับคณะมนตรี
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ กาหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
4. พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (Term of Reference :
TOR)
5.ขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ สป.พม.
Training on M&E of the ASCC Blueprint for ACDM, ASOEN, COM,
SLOM, ACCSM-SOM, and SOCA การฝึกอบรมในเรื่องการติดตามและ
ประเมินผลแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสาหรับสาขาภัยพิบัติ
สิ่งแวดล้อม หมอกควันข้ามแดน แรงงาน ราชการพลเรือน และจนท.อาวุโส
สาหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
วันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมืองฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล
๑๒๘

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
(Monitoring and Evaluation: M&E) การดาเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นในด้านการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation: M&E) การดาเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ สป.พม.
Write Shop on Online child Sexual Exploitation Declaration
วันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุม้ ครองเด็กจากการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศผ่านสื่อออนไลน์
ผลการดาเนินงาน
ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็ก (นายวันชัย รุจนวงศ์) ทาหน้าที่ประธานการประชุมได้
กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นคณะทางานในการยกร่าง
ปฏิญญาดังกล่าว โดยขาดผู้แทน ACWC ด้านสิทธิเด็กจากประเทศเวียดนามซึ่งติด
ภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จากนั้นผู้อานวยการฝ่ายบริหารจาก ECPAT
International คือ Mr.Robbert van den Berg ในฐานะผู้สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดได้กล่าวต่อที่ประชุมด้วยเช่นกัน
การประชุมดาเนินการตามวาระดังนี้
1. การบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็กผ่านสื่อออนไลน์
โดยผู้แทนจาก ECPAT International และ UNICEF EAPRO
2. การบรรยายวัตถุประสงค์ของปฏิญญาและแผนที่จะดาเนินการต่อหลังจาก
ปฏิญญาได้รับการรับรองแล้ว โดยนายวันชัย รุจนวงศ์
3. การนาเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการหารือจากการยกร่าง
ปฏิญญาที่ได้แจ้งเวียนต่อผู้แทน ACWC และ SOMSWD โดยผู้แทนสานักเลขาธิการ
อาเซียนเป็นผู้นาเสนอ
4. พิจารณาร่างปฏิญญาที่ได้ปรับปรุงแล้วทีละย่อหน้า จนแล้วเสร็จทั้งฉบับ และ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

ECPAT International
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด

๑๒๙

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
เห็นชอบให้สานักเลขาธิการอาเซียนเวียนร่างปฏิญญาที่ปรับปรุงแล้วโดยคณะทางานฯ
ส่งให้ผู้แทน ACWC และ ผู้แทน SOMSWD ทุกประเทศ เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นอีก
รอบหนึ่ง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม ACWC ครั้งที่ ๑๘ ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เพื่อให้การรับรองต่อไป จากนั้นจะได้เสนอตามกลไกต่างๆ เพื่อให้ผนู้ าอาเซียนรับรอง
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ในปีที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน
ผู้รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ สป.พม.
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุม ACWC 2019 Partnership Conference
วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น ๗ อาคาร เอ ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดประชุม ACWC
2019 Partnership Conference ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๒
สถานที่ ณ กรุงเทพมหานคร (รอการยืนยันสถานที่)
๒. เพื่อคัดเลือกหน่วยงานภาคประชาสังคม องค์การสหประชาชาติ (UN Agencies)
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเชิญเข้าร่วมการประชุม ACWC 2019 Partnership
Conference
๓. เพื่อกาหนดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม รายละเอียด วิทยากร รวมถึง
งบประมาณ/ค่าใช้จ่ายที่แต่ละหน่วยงานที่จะรับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน
นายวันชัย รุจนวงศ์ ทาหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติกาหนดจัด
ประชุม ACWC 2019 Partnership Conference ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน
๒๕๖๒ และได้ร่วมคัดเลือกหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและสิทธิ
เด็ก เพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติ เชิญกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ภาคประชาสังคม องค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง และ
สถาบันการศึกษา และมีการทบทวนรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน รวมถึงการ
กาหนดความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการประชุม และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ผู้สนับสนุนหลักซึ่งประกอบด้วย ๑) Plan International ๒) ECPAT ๓) World
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เบิกจ่ายจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จานวน ๓๕๐ บาท
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Vision ๔) US Prospect และ ๕) TIJ เป็นผูร้ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ : กองการต่างประเทศ สป.พม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประเมินผลการดาเนินงาน (ระยะครึ่งแผน) ตาม
แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องกิ่งทอง ชั้น ๒ โรงแรมเอเซีย ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเสนอที่มาและความก้าวหน้าของประเทศไทยเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กต่อที่ประชุม
2. เพื่อร่วมกันทบทวน และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก ใน ๘ กลุ่มมาตรการหลัก
ผลการดาเนินงาน
1) นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนด้านการส่งเสริมและ
คุ้ มครองสิ ทธิ สตรีและสิ ทธิ เด็ ก (ACWC) บรรยายภายใต้ หั วข้ อ “แผนปฏิ บั ติ การระดั บ
ภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก” เพื่อให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์
และความเป็นมาของแผนฯ ดังกล่าว
2) ชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดย Prof. Victor P. Karunan ใน 8 มาตรการได้แก่
มาตรการที่ ๑ การป้องกัน ( จานวน ๙ มาตรการย่อย)
มาตรการที่ ๒ การคุ้มครอง ช่วยเหลือและบริการสนับสนุน (จานวน ๑๑ มาตรการ)
มาตรการที่ ๓ กรอบกฎหมาย การดาเนินคดีและกระบวนการยุติธรรม (จานวน ๒0
มาตรการ)
มาตรการที่ ๔ การสร้างศักยภาพ (จานวน ๑0 มาตรการ)
มาตรการที่ ๕ การวิจยั และเก็บข้อมูล (จานวน ๓ มาตรการ)
มาตรการที่ ๖ การบริหารจัดการ ประสานงาน ติดตามและประเมินผล (จานวน ๔
มาตรการ)
มาตรการที่ ๗ การสร้างภาคีและความร่วมมือ (จานวน ๙ มาตรการ)

UNICEF สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุม
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มาตรการที่ ๘ การทบทวนและสื่อสารระดับภูมิภาค (จานวน ๓ มาตรการ)
โดยการแบ่งกลุ่มย่อย ๔ กลุม่ และร่วมกันระดมความคิดจากแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละ
มาตรการย่อย เพื่อรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลจากการระดมความคิดในแต่ละ
มาตรการ เพื่อประกอบการประเมินผลการดาเนินงาน (ระยะครึ่งแผน) โดยให้
พิจารณาในหัวข้อหลักๆ ดังนี้
๑) อะไรคือ ความก้าวหน้าในการดาเนินการตามมาตรการทั้ง ๘ ด้านของ
แผนปฏิบัติการภูมิภาคอาเซียน ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมิภาค
อาเซียน
๒) ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีของการดาเนินการตามมาตรการทั้ง ๘ ด้าน
๓) อะไรคืออุปสรรคที่สาคัญ ปัญหาคอขวด และช่องว่างการดาเนินงาน
๔) ในด้านที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดของการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก มีตัวชี้วัดใดที่
สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานท่านและมีการเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างไร
๕) อะไรคือแผนการดาเนินงานในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายตามมาตรการทั้ง ๘
ด้านของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในภูมภิ าคอาเซียน
ผู้รับผิดชอบ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นโยบาย ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดาริที่ให้ประชาชนสามารถอยูร่ ่วมกับป่าได้ เช่น กาหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่
ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจาเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูกป่าทดแทน
เข้าดาเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยทีด่ ินยังเป็นของรัฐจะจัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทาทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในทีด่ ินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไก
ภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน กาหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อให้เป็นกลไกในการนา
ทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทาประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (น.ค.3)
(ออก น.ค. ๓ (ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑) จานวน ๖๗ ราย ๘๔ แปลง)
(ออก น.ค. ๓ (ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) จานวน 00 ราย 00 แปลง)
(ออก น.ค. ๓ (ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) จานวน 90 ราย 104 แปลง)
(ออก น.ค. ๓ (ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) จานวน 28 ราย 38 แปลง)
(ออก น.ค. ๓ (ณ เดือนมกราคม ๒๕๖2) จานวน 386 ราย 38 แปลง)
๑๓๒
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(ออก น.ค. ๓ (ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖2) จานวน - ราย - แปลง)
(ออก น.ค. ๓ (ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖2) จานวน 258 ราย 294 แปลง)
ผู้รับผิดชอบ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐทีม่ ีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ฯ
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
๑. จัดประชุมโครงการรวมพลังแกนนาเด็กและเยาวชนมุ่งสู่การเป็นแกนนาจิตอาสา
ในชุมชน ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมอะเดรียติค ทาเนียบรัฐบาล และรัฐสภา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
จิตอาสา ตระหนักรู้เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น และสร้างแกนนาจิตอาสาพัฒนาชุมชน
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๗๒๙ คน
๒. สนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนอาเภอ/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายเด็กและ
เยาวชน เพื่ อจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต จานวนเงิน
๑๓,๓๓๕,๐๐๐ บาท
๓. สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชนจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพเชิงบวก กล้าคิดกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสิ้น ๗,๔๕๐ คน (ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
ผู้รับผิดชอบ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
โครงก ารเส ริ ม ส ร้ าง 1.สร้างวัฒนธรรมต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างวัฒนธรรม
วั ฒ นธรรม พม. ไม่ ท น องค์กรด้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน
ต่อการทุจริต
ผลการดาเนิ นงาน จัดโครงการ ”พม”สุ ขใจ ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ประจ าเดื อ น มกราคม ๒๕๖๒ หั ว ข้ อ “จุ ด ชนวนความดี ” (ระเบิ ด จากข้ า งใน)
เมื่ อวั น จั นทร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้ องประชุ ม ชั้ น ๘ กรมพั ฒ นาสั งคมและ
สวัสดิการ ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๑๓๓

นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (ถ้ามี)

๒. ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม “พอเพี ย ง มี วิ นั ย สุ จ ริ ต จิ ต อาสา” เพื่ อ น า
วัฒนธรรมองค์กรมาปลูกฝังค่านิยมด้านวัฒนธรรม จริยธรรม “พอเพียง มีวินัย
สุจริต จิตอาสา” ในการทางาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวน ๒ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๒๑๒
คน
ผลการดาเนินงาน
จัดโครงการตาสับปะรด ลดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามหลักคุณธรรม “พอเพียง มีวินัย
สุจริต จิตสาธารณะ” ด าเนินการแล้วเสร็จจานวน 2 รุ่น เพื่ อนาวัฒนธรรมองค์กรมา
ปลู กฝั งค่ านิ ยมด้ านวัฒ นธรรม จริยธรรม “พอเพี ยง มี วิ นั ย สุ จริ ต จิตอาสา” ในการ
ทางาน
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๓. การประกาศเจตจานง “การต่อต้านการทุจริตในกระทรวง พม.” เพื่อสร้างแรง
บัน ดาลใจ “การต่ อต้ านการทุ จริตในกระทรวง พม.” อย่างเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกั น
กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน
ผลการดาเนินงาน กาหนดการจัดงานแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ ต่อต้านคอร์รัปชัน
(Zero Tolerance พม.ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ) ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๖ ธั น วาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานพระประชาบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กลุ่ มเป้ าหมาย ข้ าราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ สั งกั ด สป.พม.ส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาค
จานวน ๔๐๐ คน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจ เจตนารมณ์ต่อต้าน
คอร์รัปชัน ของ พม.ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงพลังสร้างเจตนารมณ์
ต่ อต้ านคอร์รั ปชั น และเป็ นแนวทางในการปฏิ บั ติ ราชการของข้ าราชการ พม. ตาม
เจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๔. กิจกรรม ๑ หน่วยงาน ๑ คุณธรรม เพื่อให้เกิดต้นแบบของกิจกรรมการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ที่ ดี และสามารถถ่ า ยทอดให้ บุ ค คลและหน่ ว ยงานอื่ น ของ พม. โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน
ผลการดาเนินงาน จัดกิจกรรมผู้ที่ได้รับการคดเลือก “๑ คนดีมีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน
สป.พม.” ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๕ น. ณ โรงแรมปริ๊น
๑๓๔
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พาเลซ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คนเพื่อให้เกิดต้นแบบของกิจกรรมการประพฤติ
ปฏิบัติที่ดี และสามารถถ่ายทอดให้บุคคลและหน่วยงานอื่นของ พม. ซึ่งดาเนินการแล้ว
เสร็จตามเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สร้างวัฒนธรรมต้านการทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน
ผลการดาเนิ นงาน จัดโครงการ ”พม”สุ ขใจ ตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ประจ าเดื อน มี น าคม ๒๕๖๒ เพื่ อศึ กษาดู งาน ในวั น จั นทร์ ที่ ๒๕ มี น าคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สานักงาน ป.ป.ช. แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โครงการอบรม “เสริมสร้างวินัย และการรักษาวินัย ในการปฏิบัติราชการ”
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร หัวหน้า
หน่วยงาน/หัวหน้ากลุ่มของสานักงานปลัดกระทรวง พม. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผู้แทนหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวง พม. ๑๖๐ คน
ผลการดาเนินงาน จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างวินัย และการรักษาวินัย ในการ
ปฏิ บัติ ราชการ” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณห้ องราชา ๑ โรงแรม
ปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
****************************
หมายเหตุ : โครงการที่เป็นไฮไลท์ คือโครงการที่ดาเนินการประจาเดือน และ เป็นโครงการทีมีการขับเคลื่อนประจาเดือน

๑๓๕

