โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ความเป็นมาของโครงการ
4 เมษายน 2561
• หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ได้นาแนวคิด
การคุ้มครองทางสั งคมแก่เด็กปฐมวัย โดยให้ เงินอุดหนุ นเพื่ อการเลี้ ยงดูเด็กไปดาเนินการ เพื่ อช่วยประกันว่า
เด็กทุกคนจะได้รับการพัฒนาที่ดี ผลการดาเนินงานแสดงให้เห็นว่า เงินอุดหนุนสามารถช่วยป้องกันการเสียโอกาส
ในการพัฒ นาศักยภาพของเด็กได้ โดยที่เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนจะได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ มีการเจ็บป่วยที่
น้อยลง และเมื่อพวกเขาโตขึ้น ก็มีผลการเรียนที่ดีกว่ากลุ่ม ที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาพบว่า
การลงทุนในเด็กเล็กจะได้รับผลตอบแทนในระยะยาวกลับมา 7 เท่า ดังนั้น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
จึงเป็นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่า ให้เด็กได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เป็นกาลังสาคัญและเป็น
การสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการร่วมพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
• โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการตามแผนงาน : บูรณาการการ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ผลผลิ ตที่ 1 : โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒ นาศักยภาพตามช่วงวัย
กิจกรรมหลักที่ 1 : การส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นนโยบายสาคัญระดับชาติ ที่มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิด
ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย รวมทั้งเป็นหลักประกันให้เด็กได้รับสิทธิด้านการ
อยู่รอด และการพัฒนาตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ถือเป็นสวัสดิการขั้ นพื้นฐานให้แก่เด็กแรกเกิด เพื่อลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม
• ที่ผ่านมายังไม่มีโครงการเฉพาะในด้านดูแลเด็กปฐมวัย (มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ) และที่น่า
เป็นห่วงคือ ผลการสารวจในหลายปีที่ผ่านมา พบว่าเด็กไทยมีพัฒ นาการที่ด้อยลง เช่นมีค่าเฉลี่ยไอคิวลดต่าลง
รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เริ่มโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
• คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบในหลักการโครงการ โดยให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
ที่พ่อแม่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย และอยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน รายละ
400 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการให้เงิน
อุดหนุนโดยให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนครบอายุ 3 ปี รายละ 600 บาทต่อเดือน และดาเนินการโครงการต่อเนื่อง
สาหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่แต่ละปี
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โครงการ และเห็นชอบยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดว่ำผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดต้องไม่เป็นผู้
อยู่ในระบบประกันสังคม และให้กระทรวง พม. บูรณาการการดาเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับภาพรวมการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั้งระบบ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนามาใช้เป็นเกณฑ์
กาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ และปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
• เป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อเป็นการคุ้มครองทางสังคม ลดความเหลื่อมล้า และเป็นหลัก
ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ
• เพื่อเป็นมาตรการเสริมให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ
• เพื่อส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดและปฐมวัย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงวัยอื่น ๆ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ปีงบประมาณ 2561)
เด็กแรกเกิด :
1) เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561
2) อยู่ในครัวเรือนยำกจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อควำมยำกจน
3) มีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)
4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่
ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ
หญิงตั้งครรภ์:
1) มีกาหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30กันยายน 2561
2) อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน
ครัวเรือนยำกจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อควำมยำกจน :
ครัวเรือนที่มีรำยได้เฉลี่ยต่ำกว่ำ 3,000 บำท ต่อคน ต่อเดือน หรือต่ำกว่ำ 36,000 บำท ต่อคน ต่อปี ทั้งนี้
ให้ นั บรวมรำยได้ในรอบเดื อนหรื อรอบปี ของสมำชิ กทุ กคนที่ อำศัยอยู่ในครัวเรือนแห่ งนั้ นติ ดต่ อกันมำไม่ น้ อยกว่ำ
180 วัน ในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ โดยให้นับรวมเด็กแรกเกิดด้วย ซึ่งสมำชิกของครัวเรือนมีควำมสัมพันธ์เป็นเครือญำติโดย
สำยโลหิตหรือกำรสมรส หรือด้วยเหตุอื่นตำมกฎหมำย แต่ไม่นับรวมผู้ซึ่งเป็นลูกจ้ำงหรือผู้ซึ่งได้อนุญำตให้อยู่อำศัยด้วย

-3• การบริหารจัดการโครงการ ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ (กดยช.)
และคณะอนุ กรรมกำรประสำนและส่ งเสริมกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยส่วนกลำงและส่ วนภูมิภำค (จังหวัด) ในกำรกำกับ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำน และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรโครงกำรเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) มีกำร
ประชุมชี้แจงกำรดำเนินงำนแก่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่ทุกระดับ (กระทรวง กรม จังหวัด ท้องถิ่น) และถอดบทเรียน
กำรดำเนินงำน กำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำทุกปี
• การประชาสัมพันธ์ เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยทั้งระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น เช่น รำยกำร“คืนควำมสุข
ให้คนในชำติ” รำยกำร“เดินหน้ำประเทศไทย” กำรสัมภำษณ์ผ่ำนสื่อของผู้บริหำรทำงโทรทัศน์ วิทยุ สำรคดี จัดทำ
แผ่นพับ โปสเตอร์ วีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ข้อควำมอักษรวิ่ง และสื่อออนไลน์ ออกหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ กิจกรรมใน
โรงพยำบำล เสียงตำมสำยในชุมชน กำรประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. อสม. อพม.
ช่วยค้นหำกลุ่มเป้ำหมำยหญิงตั้งครรภ์ นอกจำกนี้องค์กำรยูนิเซฟ ยังได้นำสื่อทั้งในประเทศและต่ำงประเทศไปทำ
ข่ำวในพื้นทีป่ ีละ 1-2 ครั้ง ทำให้โครงกำรเป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้น
• การวางระบบฐานข้อมูล มีกำรบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเชื่อมโยงเครือข่ำยส่วนกลำงกับส่วนภูมิภำค และ
ท้องถิ่นทั่วประเทศ สำมำรถรำยงำนสถิติผู้มำลงทะเบียนเป็นปัจจุบัน และประมวลผลส่งออกข้อมูลเพื่อกำรตรวจสอบ
และดำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลในรูปแบบ GIS (สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์) และบูรณำกำรเชื่อมกับระบบฐำนข้อมูล
ของหน่วยงำนอื่นๆ เช่น ระบบ linkage center ของกระทรวงมหาดไทย ระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข
ระบบการจ่ายเงินสวัสดิการภาครัฐ e-Payment ของกระทรวงการคลัง และข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เทียบกับข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนฯ
• การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล ข้อมูลการลงทะเบียน สามารถช่วยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทราบว่ ากลุ่ ม เป้ าหมายสมควรได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในเรื่อ งอื่ น อย่ างไร กล่ าวคื อมี ลั ก ษณะ case
management มากขึ้น แบ่ งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น แม่ว่างงาน แม่วัยใส แม่เลี้ยงเดี่ยว แม่ประสบปัญหาที่อยู่
อาศัย และแม่ที่ กาลั งศึกษา สามารถใช้รู ปแบบโครงการประชารัฐในการดาเนินการช่ว ยเหลื อ และใช้ในการ
ตรวจสอบคุณสมบัติสถานะความยากจน
• กิจกรรมเสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กแรกเกิด “เติบโตอย่างมีคุณภาพ
ครอบครัวมีสุข” เป็นการอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และแม่เด็กแรกเกิด เรื่องการดูแลครรภ์ การเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่ การดูแลทารกแรกเกิด ให้มีความอบอุ่น มีพัฒนาการที่ดี และการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กเล็ก หญิ งตั้งครรภ์
ได้มีการเตรียมตัวที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร มีการส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้
ภาคเอกชนโดยบริษัท DTAC ให้บริการ (กด *1515) ส่ง SMS ให้ความรู้เรื่องการดูแลเด็กตามช่วงวัยให้ผู้ได้รับสิทธิ์
ในโครงการฟรี ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 และยังจัดคาราวานเยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด “กิจกรรมครอบครัวมีสุข ”
ทาให้มีข้อมูลนามาวิเคราะห์สถานการณ์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตามสภาพแต่ละ
ปัญหา และจังหวัดทุกจังหวัดให้ความร่วมมือเยี่ยมเยียนให้กาลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็กแรกเกิดใน
โครงการฯ ครบทุกจังหวัด

-4ในปี งบประมาณ 2561 ยังจัดให้ มีโครงการบูรณาการเพื่อเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบครัวมีสุข) ร่วมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
องค์การยูนิเซฟ ซึ่งดาเนินการใน 6 จังหวัดนาร่อง ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ สงขลา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์
อุบลราชธานี ขับเคลื่อนการดาเนินงานใช้กลไกในพื้นที่ ได้แก่ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
บ้ านพั กเด็ กและครอบครั ว องค์ การบริ หารส่ วนต าบล ศู น ย์ พั ฒ นาครอบครัว ในชุ ม ชน สภาเด็ ก และเยาวชน
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุข โดยมีสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อให้มีการดูแล เลี้ยงดูทารกและมารดาที่ซึมเศร้าหลังคลอดที่อยู่
ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยกาหนดให้แต่ละจังหวัดนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ส่งเสริมและพัฒ นาความรู้ ทักษะ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในโครงการเงินอุดหนุนฯ จานวน 4 ครั้ง ๆ ละอย่างน้อย
40 คน และจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดละ 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 510,000 บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
• งบประมาณที่ได้รับ
ปีงบ
เป้าหมาย
ประมาณ
(คน)
2559 128,000
2560 200,000
(สะสม)
2561 344,123
(สะสม)

งบเงินอุดหนุน
(บาท)
614,400,000
1,113,120,000

งบดาเนินงาน งบรายจ่ายอื่น
คืนเงิน
ได้รับงบกลาง รวมทั้งหมด
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,310,000
3,690,000 331,502,400
288,897,600
13,336,800
4,000,000
804,705,200 1,935,162,000

2,131,185,600

25,385,000

4,000,000

-

-

2,160,570,600

• การจ่ายเงินอุดหนุน
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
(ณ 30 มี.ค. 2561)

ลงทะบียน (คน)
154,855
394,773 (สะสม)
527,284 (สะสม)

มีสิทธิ์(คน)
118,327
352,985
449,860

ได้รับเงิน (คน)
90,261
310,041
418,559

งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)
277,924,600
1,912,702,800
2,080,978,400

อยู่ในระหว่างของบกลาง รายการเงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงิน 1,571,400,200 บาท

-5• การติดตามประเมินผลโครงการ
1) สถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) และคณะนักวิจัยจำกสถำบันกำรศึกษำ 4 ภูมิภำค 8 สถำบัน เป็นผู้รับผิดชอบในกำร
จัดทำระบบติดตำมและประเมินผล โดยใช้แนวคิดกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results -Based Management
: RBM) เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกระบวนกำรทำงำน และกำรบริหำรงำนโครงกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ได้กำหนด
ผลสัมฤทธิ์ (result) “เด็กแรกเกิดได้รับกำรเลี้ยงดูที่มีคุณภำพและมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย ” ทั้งนี้ ได้มีกำร
กำหนดตัวชี้วัดในระดับผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และวำงกรอบกำรประเมินระยะสั้น (1-3 ปี) และระยะ
ยำว (3 ปีขึ้นไป) ใช้วิธีกำรศึกษำเชิงปริมำณ (quantitative study) ซึ่งเป็นกำรศึกษำผลกระทบของเงินอุดหนุนต่อ
กำรเลี้ยงดูและพัฒนำกำรของเด็ก โดยไม่อำจวัดผลในระยะสั้น จึงจำเป็นต้องเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงเพื่อติดตำมผล
ในระยะยำว สำรวจด้วยแบบสอบถำมกับกลุ่มตัวอย่ำง คือ หญิงตั้งครรภ์ในครัวเรือนยำกจนหรือเสี่ยงจนทั้งที่เข้ำร่วม
และไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 5,500 คน ใน 9 จังหวัด (สระแก้ว แม่ฮ่องสอน ตำก นครรำชสีมำ กำฬสินธุ์
อุบ ลรำชธำนี ศรี ส ะเกษ นรำธิวำส และปั ตตำนี ) และ วิธี กำรศึ กษำเชิงคุ ณ ภำพ (qualitative study) เป็ นกำร
สนทนำกลุ่ ม (focus group discussion) และสั ม ภำษณ์ เชิ งลึ กกั บ แม่ เด็ กแรกเกิ ดและหญิ งตั้ งครรภ์ ที่ เข้ ำร่ ว ม
โครงกำร จ ำนวน 145 รำย ใน 10 จั งหวั ด (กรุ งเทพฯ รำชบุ รี สระแก้ ว แม่ ฮ่ อ งสอน อุ ต รดิ ต ถ์ หนองคำย
อุบลรำชธำนี กำฬสิ น ธุ์ นครศรี ธรรมรำช นรำธิวำส) ทั้ งนี้ ในกำรส ำรวจจะท ำ 2 รอบ คือ รอบแรก (Baseline)
ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2559 ถึง 31 มีนำคม 2560 สัมภำษณ์หญิงตั้งครรภ์ 7-8 เดือน ในจังหวัดที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง
เพื่อเก็บข้อมูลของสมำชิกทุกคนในครัวเรือน รวมถึงรำยรับ รำยจ่ำย และข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน
โครงกำร เมื่อกำรสำรวจรอบแรกเสร็จเรียบร้อย กำรสำรวจรอบที่สอง (Endline) เริ่มต้นระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน
2560 - 31 มีนำคม 2561โดยนักวิจัยจะกลับไปสัมภำษณ์หญิงคนเดิมซึ่งคลอดบุตรแล้ว อำยุ 10-11 เดือน เพื่อเก็บ
ข้อมูลของครัวเรือนหลังกำรมีบุตร กำรสำรวจครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฐำนข้อมูลครัวเรือนยำกจนก่อนที่จะได้รับ
ผลจำกกำรมีโครงกำรเงินอุดหนุนฯ เพื่อใช้วิเครำะห์เปรียบเทียบผลกระทบของเงินอุดหนุนต่อเด็กและครอบครัว
ก่อนและหลังเข้ำร่วมโครงกำร สำมำรถเปรียบเทียบกับเด็กในรุ่นเดียวกันที่ไม่ได้เข้ำร่วมโครงกำร ซึ่งฐำนข้อมูลของ
เด็กในกลุ่ มตั วอย่ ำงนี้ นอกจำกจะใช้ในกำรประเมินผลกระทบเมื่ อเด็กอำยุ ประมำณ 1 ปี แล้ ว ยังมี ควำมส ำคั ญ
อย่ำงมำกที่จะเป็นฐำนข้อมูลสำหรับใช้ในติดตำมประเมินผลกระทบระยะยำวว่ำเงินอุดหนุนมีผลต่อพัฒ นำกำรและ
คุณภำพชีวิตของเด็กอย่ำงไรในอนำคตอีกด้วย ผลกำรศึกษำพบประโยชน์ของเงินอุดหนุนฯว่ำ ช่วยบรรเทำปัญหำ
เด็กยำกจน สำหรับครอบครัวที่ไม่มีรำยได้ รำยได้น้อยและรำยได้ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ครอบครัวได้นำเงินอุดหนุน
ไปใช้เพื่อกำรเลี้ยงดูลูกเป็นหลัก เป็นกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของครอบครัว (ค่ำเดินทำงพำลูกไปพบแพทย์เพื่อ
ฉีดวัคซีน ซื้ออำหำรเสริม ซื้อนมและผ้ำอ้อมสำเร็จรูป ซื้อของเล่นให้ลูกเพื่อเสริมพัฒนำกำร ใช้ในยำมฉุกเฉินและ
จำเป็น) เพิ่มโอกำสและช่องทำงในกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ เด็กได้รับสิทธิและได้รับกำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพ ส่งผล
ให้มีพัฒนำกำรสมวัย มีผลกระทบต่อด้ำนจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ ทำให้มีกำลังใจในกำรเลี้ยงดูบุตร ทำให้ทรำบว่ำ
เด็กและครอบครัว ยังมีควำมต้องกำรสวัสดิภำพและควำมช่วยเหลือในด้ำนอื่นๆ เช่น ด้ำนอำชีพ ด้ำนกำรเลี้ยงดู
เด็ก ด้ำนปัจจัย 4 ด้ำนกำรศึกษำ เป็นต้น

- 62) คณะสั งคมสงเครำะห์ ศ ำสตร์ มหำวิท ยำลั ยธรรมศำสตร์ ได้ ติด ตำมประเมิ นผลโครงกำรเงิน
อุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดปีงบประมำณ 2560 ร่วมกับ สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1-12
สังกัด สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ สรุปสำระสำคัญ ดังนี้
ระเบี ย บวิธีกำรศึกษำ : กำรวิจัยเชิงปริมำณ ขนำดตัว อย่ำงเชิงปริมำณ 19,002 คน กำรวิจัยเชิง
คุณภำพ จำนวน 360 คนรวมทั้งสิ้น 19,362 คน
2.1 กลุ่มตัวอย่ำงเข้ำใจว่ำ เงินอุดหนุนฯ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยำกจน ร้อยละ 82.3 และสร้ำง
สวัสดิกำรพื้นฐำนเด็กร้อยละ 60.4
2.2 รำยได้จำกกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม จะเป็นรำยได้ตำมรอบกำรผลิต และไม่แน่นอนทำให้
ยำกแก่กำรประมำณกำรรำยได้ค่ำครองชีพระหว่ำงเมืองกับชนบทมีควำมแตกต่ำงกัน
2.3 กำรย้ำยที่อยู่ของมำรดำหลังคลอดลูก ส่งผลกระทบต่อกำรติดตำมพัฒนำกำรเด็ก
2.4 กำรเยี่ยมบ้ำนเป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรคัดกรองคุณสมบัติ และพบหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ไปฝำกครรภ์
2.5 กำรลงทะเบียนมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่ำงผู้รับรองกับผู้ขอกำรรับรอง ประชำชนในชุมชนไม่
ทรำบว่ำมีกำรปิดประกำศรำยชื่อผู้ขอรับเงินอุดหนุนฯ
2.6 ระบบฐำนข้อมูลยังไม่สำมำรถส่งต่อข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยระหว่ำงกรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.)
ส่งผลต่อกำรดูแลพัฒนำกำรสมวัยอย่ำงต่อเนื่อง
2.7 กำรวัดผลตำมตัวชี้วัด : ร้อยละ 85.0 ของเด็กแรกเกิดมีพัฒนำกำรสมวัย พบว่ำ ภำพรวมกลุ่ม
ตัวอย่ำงเด็กแรกเกิดผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 96.7 แยกเป็น อำยุ 9 เดือน ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 98.0 เด็กอำยุ 18 เดือน
ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 95.2
2.8 ด้ำนคุณ สมบั ติของกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับสิ ทธิ์ตรงตำมเกณฑ์พบว่ำผู้ ผ่ำนเกณฑ์ กำรวัดควำม
ยำกจนทำงอ้อมได้ร้อยละ 73.3 และผู้ไม่ผ่ำนร้อยละ26.7
2.9 ผลกำรจ่ำยเงินผ่ำนระบบ e – payment หรือ Prompt Pay ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 88.6
2.10 โครงกำรฯ ส่ งเสริ ม ให้ ม ำรดำที่ ยำกจนมี กำลั งใจเลี้ ย งดู ลู ก เปลี่ ย นใจไม่ ท อดทิ้ งลู ก โดยมี
เจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. ติดตำมเยี่ยมมำรดำและให้ควำมรู้กำรดูแลเด็ก
• ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ทำงเลือกที่ 1 เงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้ำ (For All) 600 บำทต่อเดือน (ให้เงิน
อุดหนุนตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี ) ครอบคลุมเด็กทุกคนร้อยละ 10 (60,000 คนจำกเด็กแรกเกิด 600,000 คน/ปี)
เพื่อเป็นกำรพัฒนำเด็ก ลดควำมเหลื่อมล้ำกลุ่มที่เข้ำไม่ถึงโครงกำร โครงสร้ำงประชำกรเด็กลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ไม่เป็นภำระกำรเงินกำรคลังในระยะยำวกับภำครัฐ

-7ทำงเลื อ กที่ 2 เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ กำรเลี้ ย งดู เด็ ก แรกเกิ ด เฉพำะมำรดำที่ ย ำกจน 600 บำทต่ อ เดื อ น
ควรทบทวน/ปรับปรุงคุณ สมบัติ พัฒ นำระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
(สปสช.) / ท้องถิ่น / กระทรวงกำรพัฒ นำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ ใช้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ควรพัฒนำโปรแกรมระบบกำรดูแล มำรดำ-ลูก เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม เพิ่มมำตรกำรกำร
ยืนยันสิทธิของมำรดำแต่ละปี ถ้ำไม่มำแสดงตัวตนตัดสิทธิถือว่ำไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยจริง ควรเพิ่มช่องทำงให้สภำ
องค์กรชุมชน หรือเวทีประชำคมตรวจสอบรำยชื่อก่อนส่งให้ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ทำงเลือกนี้จะไม่เป็น
ภำระกำรเงินกำรคลัง แต่ต้องทำให้กลุ่มเป้ำหมำยมีคุณสมบัติตรงกับครอบครัวยำกจน เพิ่มให้มีกำรจัดกำรรำยกรณี
วำงแผนกำรดูแลมำรดำลูกอย่ำงต่อเนื่อง จะป้องกันปัญหำกำรเลี้ยงดูเด็กที่ไม่เหมำะสมได้ในระยะยำว
ทำงเลือกที่ 3 เงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่มำรดำตั้งครรภ์ ควรดำเนินกำรในระยะที่รัฐ
มีควำมพร้อมด้ำนกำรเงินกำรคลังเพิ่มขึ้น
• ความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศ
องค์ กำรกองทุ น เพื่ อเด็ก แห่ งสหประชำชำติ (ยู นิ เซฟ) ได้ ให้ ข้อมู ล ข้อสั งเกตเบื้ อ งต้ นของผู้ เชี่ยวชำญ
ต่ำงประเทศตำมคำเชิญของยูนิเซฟ สรุปว่ำ กำรดำเนินงำนโครงกำรของไทยกำลังได้รับกำรจับตำมองจำกประเทศ
ต่ำงๆทั่วโลก และได้พิสูจน์แล้วว่ำเป็นแบบอย่ำงควำมสำเร็จให้กับหลำยประเทศ ทั้งในแง่กำรดำเนินโครงกำรขึ้นได้
ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว รวมทั้งเป็นนวัตกรรมในด้ำนกำรออกแบบดำเนินกำรให้กับหลำยประเทศเพื่อให้เด็ก
แรกเกิดได้เข้ำถึงโครงกำรได้ตำมเป้ำหมำย ทั้งนี้ กำรดำเนินโครงกำรนี้มีลักษณะพิเศษเกิดขึ้นหลำยประกำร อำทิ
- กำรดำเนินโครงกำรได้ภำยใต้ระยะเวลำเตรียมกำรที่สั้น โดยปกติแล้วหลำยประเทศต้องใช้ระยะเวลำใน
กำรเตรียมกำรรำวหนึ่งปีครึ่งถึงสองปี เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้กับหน่วยงำนทุกระดับ แต่ประเทศไทยใช้เวลำสี่ถึง
ห้ำเดือน และสำมำรถทำให้โครงกำรดำเนินกำรได้จริงจนถึงระดับท้องถิ่น
- ตำมปกติแล้วในประเทศกำลังพัฒนำอื่น จำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรในปีแรกของกำรให้เงินอุดหนุนในกลุ่ม
ประชำกรทั่วไป จะทำได้เพียงร้อยละยี่สิบถึงสำมสิบของเป้ำหมำยที่วำงไว้ แต่ประเทศไทยสำมำรถถึงเป้ำหมำย
ดังกล่ำวได้ภำยในระยะเวลำเพียงสำมเดือนแรกที่เริ่มดำเนินกำร และมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกินกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้
ซึ่งแทบไม่เกิดขึ้นเลยสำหรับกำรดำเนินกำรของประเทศกำลังพัฒนำอื่นๆ
- กำรออกแบบที่ท้ำทำยแต่มีประสิทธิภำพสูงสุด กำรให้เงินกับเด็กแรกเกิดอย่ำงทันท่วงทีในช่วงเดือนแรกๆ
ถือเป็นวิธีการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวเด็ก แต่ก็เป็นความท้าทายอย่างมาก ประเทศอื่นๆประสบปัญหาอย่างมาก
ที่จะค้นหา และให้เงินแก่เด็กในช่วงเดือนแรกๆ หรือกระทั่งขวบปีแรกของชีวิต อาทิ ในการดาเนินการปีแรกของ
ประเทศแอฟริกาใต้ มีเด็กอายุไม่เกิน หนึ่ งขวบเพียงราวร้อยละห้ าของเป้ าหมายที่ ส ามารถเข้าร่วมโครงการได้
แต่ ของประเทศไทยกลั บ สามารถลงทะเบียนเด็กแรกเกิดได้ถึงร้อยละสามสิ บ ภายในระยะเวลาสามเดื อนแรก
โดยเห็นว่าการเชิญชวนตั้งแต่การฝากครรภ์ถือเป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้เด็กแรกเกิดเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึง

-8- โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของไทย ได้รับการกล่าวถึงในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
อาทิ ในประเทศแอฟริกาใต้ คณะรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการดาเนินการของไทยในที่ประชุมรัฐสภาของประเทศ ในการ
ประชุมนานาชาติหลายแห่งกาลังบรรจุแนวทางการดาเนินการของไทย เพื่อเป็นต้นแบบในการดาเนินการให้กับ
ประเทศอื่น ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศยังให้ความเห็นด้วยว่า จากผลการวิจัยในหลายประเทศที่ดาเนินโครงการ
ในลักษณะเช่นนี้ พบว่า เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะมีประโยชน์สูงสุดต่อพัฒนาการของเด็ก ก็ต่อเมื่อขยายเวลาใน
การให้เงินจนถึงอายุหกขวบเป็นอย่างน้อย
- ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศกำลังพัฒนำ (South - South Cooperation) โครงกำรเป็นที่ สนใจของ
นำนำประเทศ โดยได้รั บ กำรคัดเลือกให้ นำเสนอโครงกำรในกำรประชุมระดับสู งในหั วข้อ “A Billion Brains:
Smarter Children, Healthier Economies” ที่จัด ขึ้น เมื่อวัน ที่ 7-9 พฤศจิกำยน 2559 ที่ กรุงกัว ลำลั มเปอร์
ประเทศมำเลเซีย ซึ่งมีรัฐมนตรีและเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงจำกประเทศในเอเชีย - แปซิฟิค เข้ำร่วมประชุม นอกจำกนี้
คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ จำกประเทศบังกลำเทศ กัมพูชำ และ ลำว ยังได้มำศึกษำดู งำน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่
โครงกำรจะเป็นต้นแบบในกำรจัดสวัสดิกำรเพื่อพัฒ นำคุณภำพชีวิตของเด็กที่จะให้ประเทศต่ำงๆ ในภูมิภำคได้
เรียนรู้และนำไปต่อยอดในประเทศของตน

