สรุปการประชุมหารือแนวทางการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กแรกเกิด
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แนวทางการดาเนินงาน

๑. การสารวจสภาพปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นรายครัวเรือน

วิธีการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

๑.๑ จัดทาแบบเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสภาพ
ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายครัวเรือน โดย
อ้างอิงข้อมูลพื้นฐานจากการลงทะเบียนผู้
ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจาปี ๒๕๕๙ (แยกรายจังหวัด รวม
ทั้งสิ้น ๑๕๔,๘๕๕ ราย)
๑.๒ จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจการ
เก็บข้อมูลแก่เครือข่ายที่มีในพื้นที่ เช่น
อาสาสมัคร(อพม. อสส. อสม.) ผู้นาชุมชน
สภาเด็กและเยาวชนตาบล เป็นผู้ดาเนินการ
เก็บข้อมูลโดยประสาน อปท.ในพื้นที่ร่วม
รับรู้และดาเนินการ/สนับสนุน
๑.๓ กาหนดแผนงานการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
(เวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ) โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในพื้นที่และ
ประชาชนได้รับทราบ
๑.๔ ดาเนินการเก็บข้อมูลตามแผนงาน

ภูมิภาค
พมจ. ร่วมกับ
บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว
๗๖ จังหวัด
กทม.
กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ร่วมกับ
บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว กทม.

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/
สนับสนุน
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

หมายเหตุ

กรมพัฒนาสังคมและ
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน สวัสดิการ มีตัวอย่างแบบบันทึก
โอนเงินไปยัง พมจ. เป็น
ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดพิมพ์แบบ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จังหวัด
บันทึกข้อมูล และค่าตอบแทน สามารถปรับใช้หรือเพิ่มเติมข้อ
ในการเก็บข้อมูล
คาถามตามความเหมาะสม และ
ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่มีส่วนร่วมออกแบบ

-๒แนวทางการดาเนินงาน

วิธีการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

๒. การวิเคราะห์สภาพปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

๒.๑ ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นรายครัวเรือน โดยมีการ
จัดลาดับความเร่งด่วนของสภาพปัญหาและ
แผนความช่วยเหลือ

ภูมิภาค
พมจ. ร่วมกับ
บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว ๗๖ จังหวัด
กทม.
ศดร. ดย. และ
บ้านพักเด็กฯกทม.

๓. การประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร

๓.๑ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบข้อมูลและ
จัดทาแผนการดาเนินงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเด็กแรกเกิด การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ภูมิภาค
พมจ. ๗๖ จังหวัด
กทม.
กองส่งเสริมการ
พัฒนาและสวัสดิการฯ
กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/
สนับสนุน
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

งบดาเนินงานของ พมจ.
หน่วยงานสนับสนุน

บ้านพักเด็กและครอบครัว
๗๖ จังหวัด

ภูมิภาค
งบดาเนินงานซึ่งกรม
กิจการเด็กและเยาวชนโอน
มายัง พมจ.เป็นค่าใช้จ่าย
การดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ
กทม.
กองส่งเสริมการพัฒนา
และสวัสดิการเด็กเยาวชน
และครอบครัว กรมกิจการ
เด็กและเยาวชน

หมายเหตุ

สามารถดาเนินการโดย
ผู้เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ เช่น
ระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตาบล
วิเคราะห์ปัญหาและจัดลาดับ
ความสาคัญ ความเร่งด่วน แล้ว
เสนอข้อมูลส่งต่อไปยังจังหวัดโดย
อาศัยกลไกคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการเสริมบทบาทและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีโครงสร้าง
ของอนุกรรมการประกอบด้วย
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
ประชาชน และอื่นๆ ตามที่
คณะอนุกรรมการแต่งตั้งเพิ่มเติม

-๓แนวทางการดาเนินงาน

๔. การจัดโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

ตัวอย่างสภาพปัญหา
• แม่วัยใส แม่เลี้ยงเดี่ยว
๑) จัดทาหลักสูตรการอบรมการ ภูมิภาค
บ้านพักเด็กฯ ๗๖ จังหวัด
เลี้ยงดูเด็กในแต่ละช่วงวัย และ
ดาเนินการอบรมตามหลักสูตร กทม.
บ้านพักเด็กฯกทม.

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/
สนับสนุน

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จัดสรรเงินงบประมาณไปยัง
บ้านพักเด็กฯ (งบดาเนินงาน)
หน่วยงานสนับสนุน

หมายเหตุ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดทา
หลักสูตรกลาง โดยขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทา
หลักสูตร และเผยแพร่ไปยังหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคเพื่อนาไปปรับใช้

- รพ.สต.ในพื้นที่
๒) การส่งข้อความการเลี้ยงดูเด็ก - บริษัท dtac
บนมือถือ(รายวัน)

• แม่ขาดแคลนเครื่องอุปโภค
บริโภค
๑) จัดหาหรือให้เป็นเงิน
สงเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า

ภูมิภาค
พมจ. และบ้านพักเด็กฯ
๗๖ จังหวัด
กทม.
บ้านพักเด็กฯกทม.

- บริษัท dtac

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

- กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(งบเงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็ก
ในครอบครัว)
-กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(งบเงินอุดหนุนสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย)

เป็นการดาเนินการต่อเนื่องของบริษัท
dtac และอยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ในการขอ
ความร่วมมือดาเนินงานจากค่ายมือถือ
อื่นๆอีกในปี ๒๕๖๐
พมจ./บ้านพักเด็กฯ สามารถประสาน
ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร
เครือข่ายในพื้นที่

-๔แนวทางการดาเนินงาน

วิธีการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/สนับสนุน

หมายเหตุ

-กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(งบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้พิการ)
-กรมกิจการผู้สูงอายุ
(งบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ )
• แม่ว่างงาน
๑) จัดการอบรมทักษะ
อาชีพผู้ว่างงาน

๒) ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ

๓) จัดหางาน

ภูมิภาค
พมจ. และบ้านพักเด็กฯ๗๖
จังหวัด
กทม.
บ้านพักเด็กฯกทม.

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(งบเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย)
- กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(งบอบรมทักษะอาชีพ)
- สานักพัฒนาสังคม กทม.
(รับเข้าโรงเรียนฝึกอาชีพ)
- กรมส่งเสริมและพัฒนาฯคนพิการ
(กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ)
-กรมกิจการผู้สูงอายุ
(กองทุนผู้สูงอายุ)

-กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- เป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพและบทบาทของ
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่อยู่
ในครัวเรือนซึ่งอาจเป็น
พลังในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ครอบครัวได้

-๕แนวทางการดาเนินงาน

วิธีการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบดาเนินการ

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/สนับสนุน

• แม่ประสบปัญหาด้าน
ที่อยู่อาศัย

ภูมิภาค
พมจ. ๗๖ จังหวัด
กทม.
บ้านพักเด็กฯกทม.

-กรมส่งเสริมและพัฒนาฯคนพิการ
(งบซ่อมแซมบ้านคนพิการ)
-กรมกิจการผู้สูงอายุ
(งบซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ)
-การเคหะแห่งชาติ
(แผนยุทธศาสตร์พัฒนาที่อยู่อาศัย)
-สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(กองทุนสวัสดิการชุมชน)

• เด็กพิการแต่กาเนิด

พมจ. ๗๖ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ

หมายเหตุ

-ควรมีการแยกแยะสภาพปัญหาที่ชัดเจน
ว่ามีปัญหาเร่งด่วนด้านที่อยู่อาศัย
อย่างไร และกลุ่มเป้าหมายมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่
- เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในด้านที่
อยู่อาศัยโดยครอบครัวมีผู้สูงอายุหรือผู้
พิการที่อยู่ร่วมกัน

-พมจ.รับจดทะเบียนคนพิการ
หน่วยงานสนับสนุน

-กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ
-สานักอนามัย/สานักการแพทย์ กทม.
• แม่กาลังศึกษา

พมจ. ๗๖ จังหวัด

หน่วยงานสนับสนุน

-หน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ

- เป็นการประสานความร่วมมือ หรือส่ง
ต่อผู้รับบริการ

